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Resumé

Autorka práce se věnuje problematice systémového přístupu k řízení kvality v oblasti
vzdělávání. Škola je v současném tržním prostředí organizací, která by měla trvale usilovat
o zkvalitňování svých služeb. Jednou z možností je nastolení procesu trvalého zlepšování
prostřednictvím aplikace některého ze standardizovaných modelů řízení a hodnocení
kvality. Práce je zaměřena na posouzení přínosu aplikace modelu CAF pro sebehodnocení
a trvalé zlepšování školy.
Součástí práce je vyhodnocení dotazníkového šetření a následná analýza získaných dat
- do jaké míry ředitelé škol standardizované modely (CAF, EFQM, ISO) znají, příp. zda
některý z uvedených uplatňují v praxi.
Využitelnost závěrečné bakalářské práce ve školské praxi:
ověření nastavení vize a poslání školy, zvýšení výkonnosti a kvality práce, zpracování
akčního plánu zlepšování, sebehodnocení školy, benchmarking.
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Summary

The author of this Paper deals with the issue of the system approach to the quality
control in education. In the contemporary market environment, school is an organization
which

should

strive

permanently

for the

improvement

of

its

services.

One

of the possibilities is the establishment of the process of the permanent improvement
through the application of some of the standardized models of the control and assessment
of the quality. The Paper is aimed at the assessment of the contribution of the application
of the CAF model for the self-evaluation and permanent improvement of the school.
The Paper includes an assessment of a questionnaire survey, and a follow up analysis
of the data obtained - to what extent the headmasters of schools know the standardized
models (CAF, EFQM, ISO), or apply some of them in practice.
The exploitability of the Final Bachelor Paper in the school practice: verification
of the setting up of the vision and mission of the school, enhancement of the performance
and the quality of work, preparing an action plan of improvement, self-evaluation
of the school, benchmarking.

Klíčová slova

Akční plán zlepšování, autoevaluace, benchmarking, CAF, EFQM, evaluace, evaluační
metody, hodnocení, ISO, kritéria hodnocení předpokladů, kritéria hodnocení výsledků,
kvalita, kvalita ve školství, řízení kvality ve školství, sebehodnocení, sebehodnotící zpráva,
TQM, TQM škola.
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ÚVOD
V současné společnosti procházející mimořádně rychlým vývojem se kvalita stává
všudypřítomným fenoménem, samozřejmým požadavkem dnešního zákazníka - spotřebitele
a ve své podstatě i povinností každé organizace při tvorbě svého produktu. Současný
ekonomický vývoj vede organizace, firmy, společnosti aj. kjejich aktivizaci směrem
ke zvýšení konkurenceschopnosti na světovém, dnes již v podstatě globálním trhu. Hlavní
cestou se v tomto smyslu stal proces označovaný jako TQM (Total Quality Management).
Pojmy management, strategie, konkurence, benchmarking, outsourcing, aj. postupně
pronikly také do oblasti vzdělávání a staly se běžnou součástí práce vedení i pracovníků škol
a vzdělávacích institucí. Žáci jsou nyní zákazníky, školy sledují případnou konkurenci,
chovají se tržně, zaměřují se na inovace, využití moderních komunikačních technologií,
informačních zdrojů, zabývají se projektovou činností aj. s cílem, aby vzdělání, které
poskytují, dosahovalo co nejvyšší kvality. Škola jako instituce poskytující určitý druh služby
musí požadavek vysoké kvality nejen akceptovat, ale především systematicky a s vědomím
své odpovědnosti uplatňovat a rozvíjet.
V propagačních materiálech řady škol jsou často uváděny formulace typu „poskytujeme
kvalitní vzdělání, škola má kvalitní prostorové podmínky, kvalitní materiální vybavení,
4

výuku vedou kvalitní pedagogové apod.". Otázkou je, jak lze posoudit validitu
a objektivnost těchto tvrzení, zda odpovídají realitě. Vždyť jiné představy mohou mít
o kvalitě školy žáci, rodiče, zřizovatelé, jinak ji mohou vnímat učitelé, vedoucí pracovníci
a ředitelé. Kvalitní školu lze spolehlivě rozpoznat na základě předložených důkazů, splnění
určitých kritérií a norem.
Kvalita nevznikne sama od sebe, ale poměrně zdlouhavým, systematickým procesem.
Kvalitou není pouhý náhodný jev, mimořádný úspěch, počin. Musí to být stabilní vlastnost,
nelze jí tedy pouze dosáhnout, je třeba ji především udržet a soustavně zvyšovat. Hodnocení
se potom stává základem pro její řízení.

1 CÍL PRÁCE
Tato práce si klade za cíl přiblížit moderní přístupy k řízení a hodnocení kvality
prostřednictvím

standardizovaných

modelů.

Je

zaměřena

na

posouzení

významu

systémového přístupu k hodnocení kvality a zlepšování organizací v oblasti školství
prostřednictvím Společného hodnotícího rámce - modelu CAF (Common Assessment
Framework). Protože jde o model využívaný v prostředí českého školství spíše sporadicky,
je nejprve objasněna jeho podstata, následně jsou naznačeny obtíže a případná rizika při jeho
implementaci.
Součástí práce je vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno
na zjištění, do jaké míry

školy využívají pro vlastní hodnocení

mezinárodní

standardizované nástroje, zda ředitelé (i pracovníci škol) standardizované nástroje řízení
a hodnocení kvality znají, jakou formou se s nimi seznámili, zda některý z nástrojů v praxi
uplatňují, příp. zda uvažují o využití v budoucnu. Zároveň byli o vyjádření k problematice
implementace modelu CAF požádáni ředitelé škol, v nichž je model CAF již uplatňován.
Záměrem práce bylo posoudit, zda je aplikace modelu CAF pro školský management
přínosem nebo v současné podobě a podmínkách v oblasti školství spíše zátěží.
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TEORETICKÁ ČÁST
2 KVALITA A JEJÍ ŘÍZENÍ
2.1 Vymezení pojmu kvalita
Kvalita nevzniká tam, kde se o ní jen hovoří. Je to základní rys jakéhokoliv předmětu,
jevu, procesu, činnosti. Existuje mnoho definic a různorodých přístupů k vymezení pojmu
kvalita, mnohdy uváděná také termínem jakost.

• Jakost je to, co za ni považuje zákazník.
• Jakost je shoda s požadavky. (CROSBY, P. B. 1979)1

V tomto smyslu je kvalita definována jako soubor určitých požadavků, které vycházejí
od zákazníka. Organizace, která naslouchá svým zákazníkům, akceptuje jejich požadavky,
hledá a využívá zdroje podporující zvyšování kvality a kvalitu rozvíjí v souladu s vlastní
strategií a plánováním, má šanci uspět v prostředí silné konkurence. Také školy a další
vzdělávací instituce musí na současné vývojové trendy reagovat. Škola jako instituce není
pouhým zaměstnavatelem pedagogů a dalších pracovníků. Především z důvodu veřejné
kontroly (školy a další vzdělávací instituce jsou financovány z veřejných zdrojů) je
smyslem fungování každé školy poskytovat kvalitní vzdělávací služby s ohledem
na potřeby a očekávání společnosti, svých zákazníků a to s co nej lepšími výsledky
za odpovídajících nákladů. Pedagogický slovník definuje pojem kvalita školy jako
„žádoucí či optimální úroveň jejího fungování a jejích produktů. Zejména v podmínkách
tržního hospodářství, kdy se školy považují za součást služeb veřejnosti a žáci, resp. jejich
rodiče za klienty škol, se má za to, že dosahovaná kvalita školy je rozhodující pro její
zdárnou existenci."2 Kvalitou (vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, vzdělávací
soustavy) se rozumí 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 (PRŮCHA, J. 1995).

1
2

Quality is free, Mc Graw-Hill, 1979

PRÜCHA, J.; WALTEROVÁ, E. et. al. Pedagogický slovník. 4. aktualizované vyd. Praha: Portál, 2003.
ISBN 80-7178-772-8.
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Za zvlášť potřebné se v současnosti považuje:

• aby mladí lidé byli od raného věku seznamováni s myšlením orientovaným na kvalitu,
• aby vzdělávací instituce byly schopny účinně odpovídat na měnící se potřeby
svých zákazníků,
• aby podniky přispívaly ke kvalitním pohybům ve vzdělání a to sdílením svých
odborných poznatků se školami a vzdělávacími institucemi,
• aby správní orgány zajistily, že všichni poskytovatelé vzdělávání budou
dodržovat zásady kvality, že jejich výkon bude soustavně a důkladně vyhodnocován.

2.2 Celkové řízení kvality, TQM
Z výše uvedeného vyplývá, že kvalita je tedy různě definovaným pojmem, nicméně
obecně uznávaným přístupem je ten, který říká, že:
• kvalita je důležitá,
• o kvalitu se musí v organizaci snažit každý,
• kvalitu je nutné řídit.

Uvedené tři přístupy představují základ tzv. celkového řízení kvality - Total Quality
Management (dále v textu pod zkratkou TQM). TQM je definován jako filosofie
organizace založená na hledání kvality a na takové činnosti managementu, která vede
k celkové kvalitě. V tomto smyslu není kvalita to, co je monitorováno a dodáváno
do určitého stádia výrobního procesu, obdobně činnosti. Jde o samotnou podstatu každé
organizace.

• Total znamená, že každý v organizaci se podílí na finálním produktu nebo službě
zákazníkovi,
• Quality je definována jako shoda s požadavky. Umožňuje kvalitu měřit a zjišťovat, kdy
odpovídá a kdy neodpovídá požadavkům. Každý ale musí kvalitu chápat stejně,
• Management zdůrazňuje, že snaha o kvalitu je řízený proces, který zahrnuje lidi,
"'Zdroj: Kvalita vzdělávání. Odpověď na výzvy budoucnosti (1998). Praha Ústav pro informace
ve vzdělávání. ISBN 80-211-0285-3
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systém i technické podmínky a nástroje.4
Definice kvality jako shody s požadavky v podstatě naznačuje, že kvalitu určuje
zákazník. Kvalitu lze posoudit prostřednictvím odpovědí na pět otázek, které vypovídají
o podstatných rysech výrobku nebo služby.

1. Co očekávám, když si kupuji váš výrobek nebo službu?

- specifikace

2. Je to, opravdu mnou očekávané?

- shodnost

3. Uchovává si produkt stále stejné parametry?

-spolehlivost

4. Kolik musím zaplatit?

- cena

5. Kdy mohu produkt, službu mít?

- realizace

TQM je řízený proces neustálého zlepšování účinnosti podnikových procesů, vychází
tedy z oblasti podnikání. Není však systémem v pravém slova smyslu - není svázán
s předpisy a normami. Po jisté adaptaci tak, aby vyhovoval obecným cílům vzdělávání,
situaci a podmínkám konkrétní školy, je aplikovatelný také v oblasti školství. TQM je
prostředkem zajištění kvality ve vzdělávání. Je to filosofie a metodologie, která pomáhá
instituci zvládat změny a zavést nové způsoby řešení vnitřních problémů a nových vnějších
tlaků. (NEZVALOVÁ, D. 2001)

2.3 TQM v oblasti školství
Také u moderní školy vyvstává potřeba systémového přístupu k řízení kvality, jehož
konečným cílem je kromě zefektivnění procesů uvnitř organizace také zvýšení
marketingového zvýhodnění a prestiže školy. V současné době, kdy se začíná výrazněji
projevovat nepříznivý demografický vývoj, vyvíjejí školy a vzdělávací instituce řadu
dalších aktivit, aby byly nejen školami kvalitními, ale také úspěšnými. Školy přestávají být
pouhými institucemi poskytujícími vzdělání svým zákazníkům - žákům v procesu učení.
Stávají se tzv. „otevřenými školami", vzdělávacími i kulturními centry pro veřejnost
a významně přispívají k zvýšení úrovně vzdělanosti v určitém regionu. I přes specifické
možnosti dané školám právní subjektivitou např. svým způsobem podnikat, realizovat

4

Dle: BOVÉE,C. L. THILL, J. V - uvedeno v příspěvku PhDr. Josefa Malacha, CSc„Ukazatelé kvality
dalšího vzdělávání učitelů na vysoké škole, konference „Řízení kvality ve vzdělávání" Pedagogická fakulta
UP v Olomouci dne 5. 2. 2001
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projekty a provádět doplňkovou činnost ve prospěch hlavní činnosti, je stále prvořadým
proces vzdělávání - učení, jeho kvalita a především kvalitní výstupy - úroveň znalostí,
dovedností, dnes především kompetencí žáků, jejich úspěšnost v různých soutěžích,
získání jazykových a odborných certifikátů, připravenost na vyšší úroveň vzdělávání
a uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Kvalitu vytvářejí lidé, je však nutné stále akceptovat také podmínky související přímo
• s učícím se jedincem, jeho schopnostmi k učení, předcházejícími

zkušenostmi,

znalostmi a dovednostmi,
• s učitelem, jeho pedagogickými schopnostmi a mistrovstvím, zkušenostmi, potřebami
dalšího odborného rozvoje, osobnostními rysy a zásadami, v neposlední řadě jeho
motivací,
• s učivem, jeho charakterem, rozsahem, významností,
• samotným procesem učení, tj. optimálním využitím učebních forem, metod a postupů
za pomoci moderních informačních a komunikačních technologií,
•

materiálními a psychohygienickými podmínkami (stav budov, vnitřního vybavení,
vybavení školy speciálními učebními pomůckami, zázemí pro přípravu a práci učitelů,
hygienické podmínky,...).

Problematika kvality ve vzdělávání tedy do značné míry souvisí s těmi, kteří vzdělávání
zprostředkují, učiteli. Dle TQM je k tomu zapotřebí:
• vhodné pracovní prostředí a systém umožňující lidem dělat svou práci dobře,
• podpora a uznání jejich úspěchů a výsledků. (SLAVÍKOVÁ, L. 2002)

TQM vychází z pozitivní motivace a zapojení všech lidí a využití všech zdrojů. Přitom
se předpokládá schopnost spolupráce v týmech a umění vést lidi. TQM je filozofií trvalého
zlepšování, které může poskytovat škola pomocí praktických nástrojů pro dosažení
a uspokojení současných i budoucích potřeb, přání a očekávání zákazníků. Motivace
pro dobrou práci vychází ze stylu vedení. Je důležité jasně vyjádřit, co je nabízeno
a co se zároveň očekává, učitele i žáky podporovat a posilovat v jejich činnostech, ne je
pouze tzv. „řídit". TQM tedy nevyžaduje pouze změnu postojů a pracovních metod. Jde
také o změny v řízení a vedení školy jako instituce, změnu kultury školy a především
systematické řízení vztahů škola - zákazník. V tomto smyslu vzrůstají nároky na vedoucí
pracovníky škol, kvalita jejich řídící práce je pro školy stěžejním faktorem úspěšnosti, role
9

vedoucího pracovníka v oblasti školství se přibližuje roli vedoucího pracovníka
v organizaci aplikující TQM.

Role vedoucího pracovníka v organizaci aplikující TQM (NEZVALOVA, D 2002):
• mít vizi o kvalitě pro svou instituci,
• mít jasnou představu o procesu zlepšování kvality,
• komunikovat o kvalitě,
• zajistit, že zákazníkovy potřeby jsou v centru zájmu instituce,
• podporovat rozvoj sboru,
• neobviňovat bez důkazu ostatní, když se vyskytnou problémy (většina problémů je
výsledkem politiky instituce a ne neschopnosti sboru),
• zavádět inovace uvnitř instituce,
• zajistit, že organizační struktury jasně definují odpovědnosti a poskytují maximum
delegování odpovědnosti,
• odstraňovat bariéry mezi odděleními,
• budovat efektivní týmy,
• rozvíjet odpovídající mechanismy pro monitorování a hodnocení úspěchu,
• zahrnout do řešení problémů všechny pracovníky,
• zavést systematickou komunikaci v organizaci,
• rozvíjet dovednosti pro řešení konfliktů, řešení problémů a vyjednávání,
• poskytovat vzdělání v pojmech a předmětech kvality jako je budování týmu, řízení
změn, komunikace, vůdcovství,
• poskytovat autonomii a dovolit riskovat,
• naslouchat učitelům a ostatním zákazníkům,
• zajistit rovnováhu mezi potřebami zákazníků externích (studenti, rodiče, ostatní plátci
daní) a interních (učitelé, členové rady školy a ostatní spolupracovníci).

2.4 Vliv demografického vývoje na řízení kvality
Kromě výše uvedených požadavků na současného vedoucího pracovníka se musejí
ředitelé i pracovníci škol stále častěji vyrovnávat také s nepříznivou skutečností 10

současným demografickým vývojem, jehož důsledkem bývají optimalizační opatření
a zásahy ze strany zřizovatele. Nejde jen o celkový pokles počtu nově narozených,
nepříznivý poměr natality a mortality a tedy celkové „stárnutí" společnosti. Neméně
důležitý je stav trhu práce a rozvoj ekonomiky a ekonomických subjektů - tj. nabídka
pracovního uplatnění v určitém regionu. V některých tradičně průmyslových příp.
zemědělsky orientovaných regionech došlo k výrazným sociálně - ekonomickým změnám
- převládá zde zaměstnání ve středních a menších firmách, větší podniky v oblasti zanikly,
případně přešly do soukromého vlastnictví, mnohdy změnily výrobní program nebo došlo
k útlumu nerentabilních provozů. Současně se projevuje nový trend - budování výrobních
provozů zahraničních společností, které vznikají tzv. „na zelené louce". Požadavkem
nových zaměstnavatelů přitom bývá poměrně levná, univerzální pracovní síla, která je
po krátkém zaškolení schopna vykonávat monotónní pracovní operaci na montážní lince.
Požadavky na úroveň vzdělání těchto novodobých dělníků přitom nejsou vysoké, firmy
si mnohdy zaškolení provádějí samy ve svých vzdělávacích a tréninkových střediscích.
S tím souvisejí následné změny v situaci na trhu práce a zaměstnanecké struktuře v určitém
regionu, odliv obyvatelstva z důvodu vysoké míry nezaměstnanosti (např. některé
příhraniční oblasti, tradičně zemědělské oblasti) a v důsledku toho i snižování vzdělanostní
úrovně obyvatelstva. Příkladem je situace v severní oblasti bývalého okresu Děčín s velmi
nízkým podílem populace s vysokoškolským vzděláním5, což v této příhraniční oblasti
bude i přes vstup České republiky do Schengenského prostoru jistým omezením
konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v EU. V oblasti školství zároveň
konkrétní

úzce

středoškolského

zaměřená
vzdělávání)

odbornost

ustupuje

s návazností

na

všeobecnému
systém

základu

celoživotního

(v rovině
vzdělávání,

tj. specializované studijní obory, rekvalifikační kurzy, doplňkové formy studia apod.
Důležitým faktorem ovlivňujícím rozvoj a mnohdy i existenci škol je dopravní dostupnost
a celková vzdělávací nabídka ve spádové lokalitě školy. Výše uvedené skutečnosti jsou
rozhodujícími faktory pro naplněnost školy - tedy pro tzv. výkony. V tomto smyslu jsou
školy posuzovány na základě ekonomických ukazatelů. Kvantitativní ukazatel výkonů,
tedy počet žáků je (kromě jiného také vzhledem ke způsobu financování školství)
pro školu často základní ekonomickou podmínkou jejího fungování mnohdy i její samotné

5

v přehledu evidovaných uchazečů o práci j e uveden nejnižší koeficient - 0,7 uchazečů s vysokoškolským
vzděláním oproti koeficientu 44 - základní vzdělání. V celé republice je koeficient VŠ uchazečů o práci
2,9. Na Děčínsku tedy mají vysokoškoláci nejvyšší šance na získání pracovního místa.
Zdroj - Úřad práce Děčín
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existence s dalšími důsledky.
Nepříznivý demografický vývoj a z toho vyplývající úbytek žáků již způsobil značné
problémy v základním vzdělávání. Tzv. „boj o žáka" se nyní přesouvá do oblasti středního
školství. Negativním důsledkem tohoto jevu je úsilí škol o co nejvyšší výkonové ukazatele,
vedoucí ke snahám maximálně školu naplnit žáky i za cenu nižší úrovně studijních
předpokladů. Přijímací řízení je v řadě případů redukováno na rozhodnutí o přijetí každého
zájemce o studium. Školy, které volí cestu získávání uchazečů s kvalitními studijními
předpoklady na základě přísných kritérií, absolvováním přijímacích zkoušek, testů
studijních předpokladů, psychotestů apod., jsou mnohdy v nevýhodě a podstupují značné
riziko. Uchazeči o studium, často i jejich rodiče se mnohdy rozhodují, zda upřednostnit
prestižní a pravděpodobně i kvalitní školu, či vsadit tzv. „na jistotu". Na druhou stranu
renomované školy, o jejichž kvalitě je všeobecné povědomí, negativní dopady
demografického vývoje, výrazný převis nabídky vzdělávacích možností nad poptávkou
a tedy i nedostatek uchazečů o přijetí ke studiu, nezaznamenávají.
Aby tohoto žádoucího stavu, tedy všeobecného povědomí o své kvalitě, škola dosáhla,
musí demonstrovat, že je schopna v období konkurence a převisu vzdělávací nabídky
poskytnout svým zákazníkům - žákům opravdu kvalitní vzdělání. Musí si být své kvality
vědoma, musí zároveň znát i své slabé stránky, rozvíjet příležitosti a hledat zdroje dalšího
rozvoje kvality (udržované budovy, profesionalita pedagogů, vysoké morální hodnoty,
výsledky žáků, podpora rodičů a veřejnosti, využívání moderních technologií, silné vedení
školy, oborová specializace a další). Větší svoboda, kterou školy a vzdělávací instituce
získaly, znamená i jejich větší odpovědnost." (NEZVALOVÁ, D. 2001)

2.5 TQM škola
Nezvalová (2002) uvádí pět základních charakteristik TQM školy:
• sdílení vize,
• preference zákazníka,
• týmová práce,
• dosažitelnost cílů,
• zpětná vazba.
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Jak se tyto charakteristiky projevují v modelu tzv. úspěšné, obdobně neúspěšné školy?
Viz následující tabulka.

Tabulka 1 : Pět základních charakteristik TQM školy
Pět základních charakteristik TQM školy
úspěšná škola

neúspěšná škola

Sdílené vize (každý směřuje ke
stejnému cíli) uvnitř organizace,
zejména mezi pracovníky školy.

Neexistuje sdílená vize. Lidé pracují
samostatně, dělají co chtějí (často
kontraproduktivně), jsou
pochybnosti o tom, kam organizace
směřuje.

Velké porozumění pro
zákazníky, procesně 6
orientované řízení kvality.
Ve škole převažuje týmová
práce, kterou reflektuje
management. Je investováno do
rozvoje týmů, změny jsou
realizovány týmově.
Cíle jsou dosažitelné a jsou
výzvou k růstu v kvalitě
dosahovaných výsledků.

Systematické a efektivní řízení
umožňuje trvalé zjišťování
kvality a zpětnou vazbu.

Sdílení vize.

Kvalita je pouze rétorikou, škola
Preference zákazníka. primárně plní cíle bez zohlednění
potřeb a očekávání zákazníků.

Týmová práce.

Dosažitelnost cílů.

Zpětná vazba.

Škola je rigidní ve své hierarchii,
autoritativní vedení stanovuje
nedosažitelné cíle, mezi pracovníky
je vysoká soutěživost, nedostatek
podpory, odpovědnosti a uznání
práce ostatních.
Cíle jsou krátkodobé, založené na
malém zlepšení výsledků z
předchozího období. Preferují se
výsledky před způsobem jejich
dosažení.
Pracovníci nemají dostatečnou
zpětnou vazbu o efektivitě své
vlastní práce. Nejsou zjišťována
data prokazující růst kvality. Škola
pracuje na úrovni dosahované v
předchozím období.

2.6 Systém řízení kvality
Pokud se vedení školy chce zabývat problematikou úspěšnosti a tedy i kvalitou, musí
se zabývat také principy jejího systémového řízení a plánování. Při zavádění systému
řízení kvality je důležité porozumět, co je tím míněno. Obsah pojmu kvalita je často
v různých souvislostech velmi rozdílný, např. tradiční akademický pohled na kvalitu jako
6

Procesem se rozumí způsob, jakým lidé ve škole pracují, aby dosáhli očekávaných výsledků.

13

na vyjádření něčeho vynikajícího (excelence), snahy být nejlepší. Kvalita může být také
stanovením prahové hodnoty, pomocí níž lze určit normy a kritéria, kterých musí
hodnocená jednotka dosáhnout neboje překročit, aby byla pokládána za kvalitní. Kvalita je
také často vyjádřením „vhodnosti k danému účelu", např. studijní program je vhodný
pro určitou skupinu účastníků např. z důvodu užší specializace, je tedy hodnocen
z hlediska předem stanovených cílů a úkolů.

V souvislosti s výše uvedeným je třeba zmínit některé základní pojmy:
(NEZVALOVÁ, D. 2002)

• management kvality:
jedná se o veškeré aktivity managementu instituce, které v souvislosti s kvalitou
vymezují strategii, předměty, principy a zodpovědnost a prostřednictvím plánování a
řízení je implementují v praxi,
• řízení kvality:
je obecný termín, který zahrnuje kromě hodnocení také veškerou činnost
a mechanismy, kterými je kvalita udržována a rozvíjena,
• zabezpečení kvality:
představuje systematickou, strukturovanou, a permanentní pozornost věnovanou kvalitě
z pohledu jejího udržení a zvyšování, je základním předpokladem úspěšnosti,
• hodnocení kvality:
je proces posouzení kvality nebo dosažené hodnoty.

Systém řízení kvality ve vzdělávací instituci by měl zahrnovat následující prvky:

• strategický plán:
zahrnuje vizi instituce a ukazuje prostředí, ve kterém škola působí, definuje trh školy
a kulturu školy,
• politika kvality:
zahrnuje standardy kvality, kritéria, indikátory,
• management odpovědnosti:
definuje odpovědnost jednotlivých členů vedení školy,
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organizace kvality:
zavádí řídící skupinu pro řízení kvality a definuje její odpovědnosti, řeší vzniklé
problémy v oblasti kvality, monitoruje dosažené výsledky a dosažený pokrok,
podporuje iniciativu sboru, podporuje výcvik týmů,
marketing a publicita:
škola poskytuje potenciálním zákazníkům (žákům, rodičům, pedagogům) jasné
informace o vzdělávacích programech; marketingové materiály (webové stránky,
brožury, letáky atd.) musí být jasné, správné a pravidelně doplňované,
předpoklady a přijímání:
škola musí definovat vstupní požadavky, přijímací řízení, počet přijímaných,
uvádění:
žáci jsou seznamováni s kulturou školy, jejími hodnotami, stylem učení a metodami
výuky,
kurikulum:
vzdělávací program je pro vzdělávací instituci základem, zahrnuje rovněž kritéria
hodnocení pro dosažení kurikulárně stanovených cílů,
poradenství:
může být integrováno do kurikula nebo je další službou, jedná se o poradenství týkající
se volby povolání, možnosti dalšího studia, atd.,
řízení výuky:
kurikulum je specifikováno, doplněno organizačními formami výuky a zprávami
prokazujícími kvalitu výuky,
učitelsky sbor a jeho rozvoj:
učitelský sbor musí být kompetentní, rozvoj sboru zahrnuje přijímací procedury
pro učitele, hodnocení jejich kvality práce, kariérní růst,
administrativní zajištění:
škola potřebuje dokumentovat administrativní procedury, vysvědčení žáků, zkoušky,
rozvrhy, zdravotní a bezpečnostní opatření, finanční systém, důležitý je proces kontroly
dokumentů,
evaluační zprávy:
škola musí mít k dispozici výsledky evaluace jejího celkového výkonu (jsou vytvořeny
z vnějšku, např. inspekcí, škola též provádí vlastní hodnocení), výsledky jsou využity
pro další strategický plán instituce.
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Dle Nezvalové má systém řízení kvality ve škole čtyři dimenze:

• Týmová činnost:
každá pracovní skupina periodicky hodnotí kvalitu výkonu každého člena stejně jako
celého týmu. Týmy hodnotí svou práci vzhledem k cílům a podmínkám. Skupina
informuje o dosažených cílech a hodnotí dosažené výsledky. Následně potvrdí stávající,
příp. definuje nový postup pro následující období.

• Individuální řízení:
každý učitel definuje osobní cíle, svou odpovědnost a své osobní potřeby. Individuální
kontrola umožňuje korekci vedoucí k dosažení kvalitních výsledků.

• Management kontroly:
prvotním úkolem managementu školy je zajistit úspěšnost a efektivní dosažení
stanovených cílů a všechna získaná data syntetizovat.

• Externí zprávy:
důležité je získávání zpráv od externích partnerů, nelze se spolehnout jen na vnitřní
hodnocení kvality. Škola cíleně získává informace od zástupců praxe, vyššího stupně
škol, absolventů, studentů, rodičů, konzultantů,...

2.7 Řízení kvality ve vztahu ke strategickému plánování
Ke zvyšování kvality nemůže docházet bez promyšleného plánování. Kvalita
představuje samotný základ strategického plánování každé organizace s přihlédnutím
k jejím konkrétním podmínkám.
Vzdělávací instituce však často své strategické plánování orientují směrem k vnitřnímu
prostředí a podmínkám organizace. Školy se soustřeďují na zkvalitnění prostorových
a materiálních

podmínek,

zkvalitňování

vyučovacího

procesu,

zvyšují

kvalitu

pedagogického sboru prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Smyslem managementu a to i v oblasti vzdělávání jsou však především výsledky dané
instituce, které se projevují pouze v jejím vnějším prostředí. Je tím míněna především
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úspěšnost a uplatnění absolventů školy v dalším vzdělávání příp. zaměstnání. Strategické
plánování tedy musí vycházet ze zamýšlených výsledků, instituce musí veškerou svou
činnost organizovat a plánovat tak, aby jich bylo dosaženo.
Z výše uvedeného vyplývá, že nemůže být taxativně stanoven jeden konkrétní model
plánování pro oblast zvyšování kvality, záleží na specifických podmínkách školy.
Různé typy modelů řízení kvality obecně vycházejí z tzv. Demingova cyklu kvality
PDCA. Tuto metodu pocházející z USA začal v 50. letech 20. století propagovat
E. Deming jako tzv. Checklist7. Podle této metody probíhá cyklus řízení kvality ve čtyřech
fázích:

•

P (Pian = plánovat) tj. plánovat zlepšení činností, tzn. nejdříve zjistit, kde jsou jaké
problémy (závady, chyby, nedostatky) a pak navrhnout řešení.

•

D (Do = udělat) ve významu realizovat změny navržené pro řešení problémů
nejprve v malém zkušebním měřítku. Tím se omezí případné narušení rutinní
činnosti v průběhu zjišťování funkčnosti a přínosu prováděných změn.

•

C (Check = zkontrolovat) tj. zkontrolovat, zda změny provedené v malém měřítku
dosáhly žádoucích výsledků nebo ne. Je důležité zároveň kontrolovat klíčové
činnosti (bez ohledu na prováděné experimenty) tak, aby bylo zřejmé, jaká je
v každém okamžiku kvalita výstupu. Jde přitom o včasné zachycení případných
nových problémů.

•

A (Act = jednat) tedy realizovat rozsáhlejší změny za předpokladu, že experimenty
byly úspěšné. To znamená udělat ze změn rutinní činnosti. Současně je důležité
zapojit další osoby, které budou změnami ovlivněny a jejichž spolupráce je
pro zavedení změn v širším měřítku nutná.

Nebyl-li experiment úspěšný, fáze A se vynechá a přechází se znovu do fáze P, kde
se hledají nové cesty a postupy řešení případného problému.
Vzdělávací instituce může postupovat také dle následujícího grafu strategického
7

kontrolní seznam, v němž odškrtáváme jednotlivé položky a tím zároveň postupujeme vpřed při řešení
problémů. Metoda bývá uváděna také jako tzv. Demingovo kolo.
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plánování kvality (Nezvalová 2002):

Graf 1 : Strategické plánování kvality

1
Plán organizace
(Jak hodláme docílit úspěchu?)

1
Plán řízení kvality
(Jak hodláme docílit kvality?)

i
Náklady na kvalitu
(Kolik nás bude kvalita stát?)

I
Hodnocení a zpětná vazba
(Jak se dozvíme, že jsme dosáhli úspěchu?)

Každá organizace, tedy i vzdělávací instituce, má do jisté míry zaběhnutý systém svého
života a většinou se brání zavádění nových prvků. Jakákoliv změna zákonitě vyvolává
odezvu (systém má tendenci zachovat stávající stav, změna s sebou přináší obavy ze ztráty
určité jistoty, stability), nejčastěji prvotní odmítnutí a řadu otázek typu Proč a Co?

Přijetí změn a nových postupů je důležité:
• pro dosažení, udržení a zvyšování kvality,
• pro potřeby řízení školy jako celku,
• pro poznání - pozitiv/negativ,
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• pro potřeby řízení lidských zdrojů,
• za účelem poskytnutí potřebných informací veřejnosti.

Obecným problémem při zavádění institucionálního systému řízení kvality je, jak bylo
naznačeno výše, negativní postoj učitelského sboru. Příčinou bývá nedostatek důvěry
a porozumění, občas i obavy z možných nepříjemných opatření. Tuto počáteční nepřízeň
nelze překonat rychle. Získat porozumění pomůže diskuse o důvodech potřebnosti řízení
kvality a jasné, otevřené vysvětlení účelu zaváděného postupu.

3 ZAVÁDĚNÍ MODELŮ ŘÍZENÍ KVALITY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ
3.1 Význam hodnocení ve vztahu k řízení kvality a zlepšování organizace
Pokud má být škola řízena tak, aby kvalita dosahovala požadované úrovně, musí
existovat systém hodnocení tj. soustava aspektů a způsobů hodnocení a jejich posuzování.
Hodnocení

kvality

se

stává zásadním

informačním zdrojem pro

vedení

školy

při strategickém plánování jejího rozvoje a zároveň zpětnou vazbou pro učitele. Je důležité
také pro rozhodování jedinců při výběru školy, v širším významu také pro zaměstnavatele
a daňové poplatníky, tj. pro celou společnost.
Vstupem do Evropské unie (dále EU) se Česká republika připojila ke strategiím
ve vzdělávání, které sdílejí členské státy EU. Ty jsou formulovány v základních
dokumentech EU: Bílá kniha Evropské komise, Evropský pakt, Lisabonská strategie,
Strategie hospodářského růstu 2005 - 2013. Uvedené dokumenty zdůrazňují nutnost
vytvoření vzdělávacího systému, který bude již od nejmenších dětí směřovat k rozvoji
kompetencí umožňujících mladým lidem uplatnění na trhu práce i rozvoj osobního
a rodinného života. V této souvislosti je uváděna nutnost vytvoření odpovídajícího systému
hodnocení škol.
V navazujících dokumentech České republiky: České vzdělávání a Evropa, Národní
program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha, Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky jsou tyto myšlenky konkretizovány.
Hodnocení výsledků vzdělávání je jedním ze strategických úkolů. V této souvislosti je
definováno vlastní hodnocení (autoevaluace) školy.
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„Vlastní hodnocení (autoevaluace) školy má při transformaci vzdělávacího systému
klíčovou úlohu. Je předpokladem zkvalitňování práce škol a jejich výsledků, předchází
vypracování školních vzdělávacích programů a zapojuje další aktéry vzdělávání
(např. sociální partnery) do sdílené odpovědnosti za rozvoj školy. Je také východiskem
pro zpracování výroční zprávy školy a jedním z nej důležitějších vstupů pro externí
hodnocení školy Českou školní inspekcí.8
Význam původního latinského slovesa valere (být silný, mít platnost, závažnost) získal
v angličtině podobu výrazu evaluation, což obecně znamená určení hodnoty, ocenění.
Pojem evaluace má širší, komplexní význam a vyjadřuje teorii, metodologii a praxi
veškerého hodnocení vzdělávacích procesů. Evaluace bývá často definována jako proces
systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem
dalšího rozhodování. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů
vzhledem k cílům plánovaným a je autoregulačním mechanismem práce školy. Úkolem
autoevaluace je ověřit a především zlepšit kvalitu. Základním předpokladem pro úspěšnost
autoevaluačního procesu a dalšího rozvoje školy je souhlas pedagogů, pozitivní klima
školy, společné projednání evaluačních kritérií, metod sběru dat a plánu zlepšení kvality.
Vedení školy musí zajistit, že získaná data budou použita k dalšímu rozvoji školy a učitelé
se nebudou cítit evaluací ohroženi.
Autoevaluace není jednorázovým a náhodným zhodnocením určitého jevu na základě
subjektivního dojmu, ale proces, který je realizován systematicky podle předem
připraveného plánu. Hodnocení j e v tomto smyslu důkladným, soustavným, pravidelným
a opakovaným zkoumáním činností a výsledků organizace podle přesně stanovených
kritérií s cílem:

• poskytnout ucelený obraz současného stavu školy a školského zařízení (dále v textu
školy),
• umožnit škole poznat své silné a slabé stránky,
• umožnit využít tzv. příležitosti pro další možné zlepšování —> posílit silné stránky
školy, eliminovat případné „hrozby" nebo za příznivých podmínek je změnit
v příležitosti,
• poskytnout data a informace pro plánování a další rozvoj školy.

8

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
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Školy, které autoevaluaci provádějí, dosahují lepších výsledků při zkvalitňování své
činnosti. Základní rozdíly mezi

hodnocením

v širším

slova smyslu a evaluací

(vlastním hodnocením a autoevaluaci) lze shrnout v následující tabulce.

Tabulka 2: Rozdíly mezi hodnocením a evaluací
HODNOCENÍ (VLASTNÍ
HODNOCENÍ) v širším slova smyslu
Proces:
neřízený, nekoncepční, nesystematický.
Kritéria a indikátory:
kritéria nejsou vymezena, indikátory
výkonu stanoveny.
Priority a cíle:
nejsou stanoveny.

Příprava a plánování:
není nutné, pokud se vyskytuje, pak
většinou obecně, plán není připravován
záměrně, je použit v případě potřeby.
Metody:
nejsou předem stanoveny, analýza dat
probíhá většinou nekoncepčně
a nesystematicky.
Závěrečná zpráva:
nevypracovává se.
Objektivita:
převažuje subjektivita.
Periodicita:
většinou nepravidelný, náhodný jev.
Strategie rozvoje školy:
hodnocení s ní nemusí být (a často
nebývá) vzájemně spjato.
Cas:
vychází z minulosti a končí v přítomnosti.

EVALUACE (AUTOEVALUACE)
Proces:
řízený, koncepční, systematický.
Kritéria a indikátory:
kritéria jsou přesně vymezena a
odsouhlasena, jsou formulovány indikátory
výkonu.
Priority a cíle:
jsou vždy stanoveny specifické oblasti
priorit založené na vymezených cílech
organizace.
Příprava a plánování:
je vyžadováno (často detailně) spolu
s jasnou odpovědností v návaznosti na cíle.
Metody:
systematické, přesně určené zdroje dat,
využívá reprezentativních vzorků, evaluační
nástroje jsou v souladu s metodami.
Závěrečná zpráva:
musí být vypracována.
Objektivita:
převažuje objektivita.
Periodicita:
pravidelné, neustále se opakující, nikdy
nekončící proces.
Strategie rozvoje školy:
je v přímé vzájemné souvislosti.
Čas:
vychází z minulosti a přítomnosti, významně
ovlivňuje budoucnost.
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3.2 Právní rámec hodnocení škol a školských zařízení
Právní rámec hodnocení škol a školských zařízení je dán ustanovením § 12 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon, který nabyl
účinnosti 1. ledna 2005, je jedním ze základních dokumentů, který zahájil významné
změny ve vzdělávání v České republice. Jako jeden z manažerských nástrojů pro zajištění
kvality ve vzdělávání stanovil stát školským zákonem školám a školským zařízením
povinnost provádět pravidelné vlastní hodnocení.
Hodnocení školy se dle uvedeného právního dokumentu uskutečňuje jako vlastní
hodnocení a hodnocení ČŠI. Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování
výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI. Ministerstvo
školství stanoví prováděcím právním předpisem9 rámcovou strukturu, pravidla a termíny
vlastního hodnocení školy. Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také
jejich zřizovatel podle předem zveřejněných kritérií.

Hlavními oblastmi vlastního hodnocení škol jsou:

• podmínky ke vzdělávání,
• průběh vzdělávání,
• podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů
a dalších osob na vzdělávání,
• výsledky vzdělávání žáků,
• řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
• úroveň

výsledků

práce

školy,

zejména

vzhledem

k podmínkám

a ekonomickým zdrojům.

9

Vyhláška č. 15/2005 Sb., sdělení MŠMTk vlastnímu hodnocení školy ze dne 7. srpna 2006
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vzdělávání

3.3 Přehled vybraných metod a technik použitelných v procesu evaluace
Případné obtíže při výběru a použití metod evaluace jsou způsobeny skutečností, že téměř
nikdo z pedagogických pracovníků není pro tuto činnost plně kompetentní. Jak tedy
postupovat v situaci, kdy potřebujeme získat informace o práci své školy a přitom
se nepovažujeme za odborníky v diagnostice? Jsou dvě možnosti. První možností, jak situaci
zvládnout, je další vzdělávání za pomoci odborné literatury, akcí a kurzů celoživotního
vzdělávání a konzultací s odborníky v dané oblasti. Druhou cestou je využití profesionálních
služeb např. zakoupením standardizovaných testů, nechat si na zakázku zkonstruovat
dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor, případně pozvat odborníka na kompetentní
provedení evaluace. Určitým rizikem je nedokonalé zjištění skutečností (z různých příčin),
z nichž jsou vyvozovány hodnotící závěry a také vhodnost použité evaluační metody.
V následujícím přehledu jsou uvedeny vybrané metody, které nemusí být pouze metodami
evaluačními. Některých se využívá také v rámci výuky a při řešení problémů různého
charakteru.

• Analýza dokumentace školy:
získávání informací z veškerých záznamů školy, využití portfolia školy (deník, kronika,
foto a video dokumentace, výstřižky z tisku apod.).
• Anketa:
šetření, které zkoumá mínění respondentů o nějakých jevech. Účastníci se do něj
zapojují na základě vlastního rozhodnutí, zájmu a aktivity.
•

Brainstorming:
metoda, která využívá tvořivého myšlení při řešení konkrétního problému. Postup je
závazný a spočívá ve vymezení problému, následném zápisu bleskových, razantních,
mnohdy zdánlivě „nesmyslných" návrhů pro řešení10, následuje přestávka na utřídění
myšlenek. Závěrečnou fází tohoto postupuje vyhodnocování nápadů, diskuse nad jejich
využitím a praktickou realizací.

• Dílna:
jde o poměrně využívanou metodu aktivního pracovního setkání tzv. workshop, jehož
základem je vzájemné řešení konkrétního úkolu.

10

Návrhy se vůbec neposuzují, nehodnotí, pouze se sepisují.
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•

Diskuse:
používá se k výměně názorů, nápadů, vyjasnění stanovisek, hledání kompromisů
při řešení problému. Pro úspěch této metody je třeba zabezpečit příznivou atmosféru,
uvést hlavní účel a téma diskuse, vymezit hranice a určit pravidla. Diskuse je vždy
řízena, v závěru je třeba objasnit, co diskuse splnila a zopakovat dosažená stanoviska.

•

Dotazník:
soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, na které respondent
písemně

odpovídá.

Rizikem

je

neodborný

postup

při

sestavení

dotazníku.

Při vyhodnocování získaných dat je třeba vyvarovat se subjektivním soudům.
Problematická bývá také návratnost rozeslaných dotazníků (poštou, e-mailem,...).
• Inscenační metody:
pomáhají řešit problém tak, že účastníci přijímají role jednotlivých osob zúčastněných
v problému. Jsou zdrojem informací, jak jednotlivci situaci vnímají, jaké jsou jejich
názory, jaká navrhují řešení, jaké jsou jejich pocity a vzájemné vztahy.
• Mapování mysli:
jde o grafické ztvárnění řešeného problému. Uprostřed listu papíru zapíšeme podstatu
problému a potom systematicky jedním směrem značíme vše v souvislosti s problémem.
Zapsané poznámky následně přepíšeme do logického záznamu.
•

Pozorování:
cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů a procesů zaměřené na odhalení
podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. Klasifikace pozorování:
dlouhodobé - krátkodobé, sebepozorování (introspekce) - pozorování jiných, přímé nepřímé, standardizované11 - nestandardizované. Častým postupem je tzv. ratings kdy
určité kvalitě jevu je přiřazována kvantitativní hodnota na škále (kategoriální,
numerické, grafické), přiřazování provádí kvalifikovaný odborník. Metoda pozorování
vyžaduje cvik a dobrou přípravu, pokud to lze, je vhodné využít služeb odborníka.
V pedagogické praxi se nejčastěji využívá ve formě tzv. hospitace.

• Projektivní metody:

11

Standardizované pozorování se snaží o maximální objektivitu a vyloučení subjektivních faktorů při
pozorování - haló efekt, logická chyba, předsudky stereotypizace, tradice, aktuální psychický stav
pozorovatele, tendence k průměru, shovívavost pozorovatele,...

24

volný nejčastěji písemný projev, kresba, hra, kdy získáváme informace o pocitech,
dojmech a názorech zúčastněných osob.
• Rozhovor:
metoda shromažďování dat, která je založena na bezprostřední verbální komunikaci.
•
, 12
Klasifikace rozhovoru: řízený (interview) - neřízený (volný), standardizovaný
nestandardizovaný, individuální - skupinový. Pro úspěšnost metody je nutná znalost
základních pravidel vedení rozhovoru včetně způsobu přesného záznamu.
• Situační metoda:
podstatou je řešení předložené, věrohodné modelové situace, kdy úkolem zúčastněných
je provést analýzu situace, odhalit základní vztahy, určit příčinu i důsledky a situaci
řešit.
•

Sociometrie:
zabývá se zkoumáním neformálních vztahů v malých sociálních skupinách. Základní
technikou je sociometrický test, kterým se zjišťují pozitivní a negativní volby. Test je
tvořen jednou nebo více otázkami, které umožňují členům skupiny zvolit si pro určitou
situaci vyhovujícího partnera. Informací získaných touto metodou lze využít k ovlivnění
vztahů ve skupině, základním předpokladem však je naprostá diskrétnost zacházení
se zjištěnými skutečnostmi!

• Vícefaktorová analýza:
využívá se pro měření image školy. Respondenti hodnotí pomocí stupnice (1 - 5)
předem zvolené faktory charakterizující např. image školy. Jednotlivým faktorům
následně přidělují „známku" (1 - 5), tentokrát je kritériem důležitost, kterou faktorům
přikládají. Vícefaktorová analýza je využitelná i pro zkoumání postojů veřejnosti
ke škole.

3.4 Benchmarking a benchlearning
V souvislosti s hodnocením kvality vzdělávacích výsledků školy lze využít také
metodických postupů, které jsou v současnosti využívány spíše v ziskové sféře. Jedná
se např. o metodu benchmarkingu a následně benchlearningu.

12

Tazatel postupuje podle přesně připraveného textu - formulace i pořadí otázek.
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Benchmarking je metoda importovaná z USA, k jeho popularitě přispěla firma Xerox
13

Corporation, která jej jako nástroj managementu poprvé použila v roce 1979.
V ekonomické sféře jde o soustavný a systematický proces zaměřený na porovnávání
efektivnosti vlastního podniku z hlediska produktivity, kvality a praxe se špičkovými
firmami. Smyslem této metody je urychlit proces změn ve vlastním podniku a dosáhnout
vysoké kvality a špičkové úrovně. Proces osvojování nových poznatků získaných
na základě benchmarkingu se nazývá benchlearning.
V prostředí českého školství vzájemné a neoficiální srovnávání mezi školami běžně
probíhá. Benchmarkingu lze s úspěchem využívat, je však zapotřebí tuto srovnávací
metodu provádět záměrně a systematicky a především vycházet z konkrétních podmínek.
Cílem je dosažení trvalého zlepšení práce školy. Konečné důsledky benchmarkingu
se mohou odrazit např.
• v lepším rozhodování (založeném na lepších informacích),
• ve stanovení náročnějších cílů a ve zvýšené spokojenosti zákazníků,
• v urychlení procesu změny,
• v úsporách nákladů,
• v zlepšení konkurenceschopnosti či konkurenční pozice organizace.

Existuje řada

přístupů

s

různým

počtem

kroků,

které je

třeba

v

rámci

benchmarkingového projektu udělat. Čtyři světové organizace, které se benchmarkingem
intenzivně zabývají14, vytvořily model se čtyřmi kvadranty, který podstatu benchmarkingu
objasňuje - viz níže uvedená šablona.
Tato "šablona" nastavuje obecné souvislosti pro tvorbu procesního modelu, který
vyjadřuje specifickou posloupnost kroků a činností pro provedení benchmarkingu.15

13

Benchmarking se poté stal zásadní součástí úspěchu amerických firem v rámci Malcolm Baldrige National
Quality Award a ujal se také v Evropě v rámci The European Quality Award, kterou zaštiťuje European
Foundation for Quality Management (EFQM). Zdroj: Česká společnost pro jakost
14
Boeing, Digital Equipment, Motorola a Xerox
15
Zdroj - Česká společnost pro jakost, www.csj.cz
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ŠABLONA PROCESU
BENCHMARKINGU (MODEL SE
ČTYŘMI KVADRANTY)
Haše organizace
1. Co podrobit benchrrarkingu>*v
mtemiX.
yr

o
u.

2. Jakto uděláme?

sběr dat

c
£
\

X

Bdemi
4

3. Kdo je nejlepší?

J a k t o dělají „oni"?

Jepch organizace

KFÚ - Kritické faktory úspěchu

3.5 Zavádění systémů managementu jakosti
V posledních letech získaly školy větší svobodu, decentralizace přináší více autonomie,
a tím i zvýšení požadavku na zodpovědnost za vlastní výsledky. Ještě donedávna
považovala většina manažerů škol kvalitu zajeden z mnoha problémů, týkajících se pouze
výrobních organizací, hledisko řízení kvality by však mělo být uplatňováno systematicky
také ve školách. Ověření a následné zlepšení kvality je základním úkolem veškerého
interního i externího hodnocení. Zavádění „systémů managementu jakosti" v organizacích
nejrůznějšího typu se stalo téměř masovou záležitostí, nejde však pouze o formální
záležitost uspokojit zákazníka získaným certifikátem. Funkční, účinný a efektivní systém
managementu jakosti s cílem neustálého zlepšování je přínosem také pro samotnou
organizaci. K zavedení některého ze systémů managementu jakosti přistupují organizace
z mnoha důvodů. Systém managementu jakosti:

• pomáhá organizaci pracovat systematicky, tím racionálně využívat a šetřit kapacity
a zdroje časové, lidské, materiální a duševní,
• jasně a konkrétně definuje pravomoci, odpovědnost a představu o postavení a funkci
všech útvarů a osob, včetně vzájemných vazeb, což vede k usnadnění a zefektivnění
řízení organizace,
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• umožňuje sledovat průběh činností, procesů a jejich výsledky ve vztahu k funkčnosti,
účinnosti, efektivnosti a trvalému zlepšování,
• umožňuje řízení všech procesů, bezpečnosti a životního prostředí jako subsystémy
jednoho integrovaného systému řízení celé organizace,
• aktualizuje všechny provozované činnosti a procesy, umožňuje řízení všech vzniklých
i nestandardních situací a změn,
• systematickým sběrem informací a dat, jejich následnou analýzou a realizací opatření
zaručuje, že vzniklé potíže a neshody se již nebudou v původním rozsahu opakovat,
• umožňuje účinnou formu komunikace uvnitř i vně systému ve vztahu ke všem
zainteresovaným partnerům,
• je určitou zárukou, že požadavky zákazníků i všech zúčastněných stran budou naplněny
a dodávaný výrobek nebo služba maximálně vyhoví všem požadavkům,
• je průvodcem pro vlastní pracovníky organizace, zákazníky, dodavatele, certifíkační
orgán, auditory i jiné zúčastněné subjekty.

Jestliže se organizace, obdobně i škola, rozhodne pro uplatnění systému managementu
jakosti, musí řešit otázku, jaký postup zvolí, zda řízení kvality zvládne sama, případně
využije služeb odborného poradce, kolik za poradenskou službu zaplatí, zda bude poradce
schopen řešit specifické problémy dané organizace, ... Ne vždy je zavedení systému
jen za pomoci svých vlastních zaměstnanců nej efektivnější. Využití služeb externího
poradce je sice placenou službou, ale:

• pravděpodobně zkrátí čas zavádění systému <— poradce nebude experimentovat,
• vlastní pracovníci mohou být intenzívně využíváni pro stávající činnost,
• poradce zná všechny používané zásady a metodiky, jejich klady i zápory, může pomoci
při výběru vhodné metodiky včetně upozornění na možné negativní projevy,
• není nutné vynakládat další prostředky na získávání zkušeností,
• jako externí partner má poradce specifickou autoritu u pracovníků na všech úrovních
organizačního uspořádání,
• je určitou zárukou dostatečného, korektního a správného zavedení všech postupů
a zásad.
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3.6 Přehled modelů řízení a hodnocení kvality
TQM jako filozofie není exaktním návodem pro výkon managementu, je ale základním
východiskem pro některé konkrétní modely řízení kvality (QMS - Quality management
system) jako jsou EFQM, CAF a další. Model dle ISO 9001:2000 z filozofie TQM
nevychází, ale naopak TQM se nejlépe aplikuje v organizaci, která úspěšně zvládla řízení
kvality dle ISO norem (VEBER, J. 2000).
Konkrétní modely, které vznikly primárně pro komerční sféru, jsou založeny
na Demingově cyklu kvality PDCA. Po určité míře adaptace jsou použitelné také
ve vzdělávacích organizacích, v oblasti zdravotnictví, ve veřejné správě apod. Všechny
níže uvedené modely mají zároveň sebehodnotící rys.

Modely řízení kvality:

• EFQM16 (vychází z filozofie TQM, původně byl vytvořen pro komerční sféru),
• CAF17 (vznikl zjednodušením EFQM pro potřeby neziskových organizací),
• ISO 9001:200018 (nevychází z TQM, na základě analýzy probíhajících procesů lze
v organizaci zavést systémové řízení, které je protikladem řízení intuitivního
(založeného na tradici, zvyku, metodách pokusu a omylu).

Využití těchto nástrojů pro školy může být zpočátku obtížné, protože tyto nástroje
jednoznačně chápou školu jako službu a žáky jako zákazníky. Tato filozofie je však
ve vyspělých zemích Evropy již dlouhou dobu běžná.

Proč by školy měly pracovat s EFQM, CAF, normou ISO případně dalšími modely?
• cílem všech těchto hodnotících nástrojů je trvalé zlepšování,
• výhodou uvedených nástrojů pro sebehodnocení je strukturování, kdy pro evaluaci jsou

l6

Model vyvinula v roce 1991 Evropská nadace pro management jakosti European Foundation Quality
Management
17Model Common Assessment Framework - společný hodnotící rámec byl vyvinut Evropským •institutem
pro veřejnou správu v roce 2000
l8
ISO je soubor mezinárodně uznávaných norem pro kvalitní řízení firmy (školy), jejichž splnění osvědčuje
certifikát
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nastavena kritéria, která se člení na subkritéria a ta jsou dále rozpracována
až na jednotlivé výroky měřitelné dichotomickou škálou,
• při přípravě na certifikaci s organizací spolupracuje odborný poradce,
• aplikace těchto nástrojů vede k uplatňování metodologie PDCA

4 PODSTATA MODELU CAF
Největší perspektivu pro využití při vlastním hodnocení v oblasti školství má model
CAF. Tento model je pro školy snadno dostupný a ani jeho aplikace pod vedením
kvalifikovaných poradců neklade mimořádné nároky na finanční rozpočet školy.
Model CAF (Common Assessment Framework - společný hodnotící rámec) byl vyvinut
Evropským institutem pro veřejnou správu v roce 2000 jako nástroj, který má organizacím
veřejného sektoru usnadnit cestu za kvalitou. Správu projektu, databázi uživatelů
a zprostředkování vzájemných kontaktů mezi partnery zajišťuje Evropský

institut

pro veřejnou správu (European Institute of Public Administration - EIPA) v Maastrichtu.
Vláda České republiky stanovila zvyšování kvality práce ve veřejném sektoru jako jeden
ze současných stěžejních úkolů.19 Model CAF je v současnosti aplikován jako nástroj
zlepšování ve zhruba 70 organizacích veřejného sektoru, převážně v městských a krajských
úřadech, dnes i v několika školách. Česká společnost pro jakost, o. s. se rozhodla v roce
2007 realizovat a z vlastních zdrojů plně financovat projekt "Implementace modelu CAF
do středních a vyšších odborných škol". Do projektu se zapojilo celkem 12 škol, které byly
vybrány ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání. Cílem projektu bylo
prostřednictvím nástroje pro zlepšení managementu kvality pomoci školám s provedením
sebehodnocení a tak poskytnout výsledky pro vlastní srovnání s jinými školami.20 Projekt
probíhal standardním způsobem, doporučeným v příručce modelu CAF:
Vychází z modelu Excelence EFQM (s nímž je také kompatibilní). Jeho základem je
sebehodnocení, které pomáhá organizacím identifikovat jejich silné stránky a příležitosti
ke zlepšování. Analýzou při sebehodnocení lze zároveň zjistit nastavení a naplňování vize
i mise školy.
19
20

Program Národní politiky podpory jakosti, usnesení vlády č. 458/2000
Zdroj: www.csj.cz
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a jednoduchost aplikace sebehodnocení. CAF je poměrně snadným modelem vhodným
pro získání prvotní představy o fungování školy, svými konkrétními otázkami vede
sebehodnotící tým při samotném sebehodnocení. Za jeho aplikaci se nemusí platit
poplatky, je veřejným majetkem a poskytuje se k volnému použití.

Sebehodnocení podle modelu CAF nabízí škole příležitost dovědět se o sobě více,
tedy:

• možnost hodnocení na základě důkazu,
• dosažení shody ve směru řízení a v tom, co je zapotřebí udělat pro zlepšení činností
školy,
• možnost hodnocení podle souboru kritérií umožňujících vzájemné srovnání,
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• měření pokroku v čase prostřednictvím pravidelného sebehodnocení,
• vazba mezi cíli, strategiemi a procesy,
• zlepšování v těch oblastech fungování a činností školy, které budou označeny
za možnosti ke zlepšení,
• příležitostí pro prosazování a sdílení dobré praxe s jinými školami a organizacemi
veřejného sektoru,
• příležitostí k nalezení pokroku a úspěchu,
• prostředkem pro začlenění různých iniciativ v oblasti řízení kvality do běžných činností
školy.

Podstatou modelu CAF je systém devíti hlavních kritérií činnosti organizace, která lze
rozdělit do dvou skupin:

1. kritéria pro předpoklady a podmínky činnosti:
• vedení a řízení,
• strategie a plánování,
• management lidských zdrojů,
• partnerství a zdroje,
• management procesů a změn.

2. kritéria zaměřená na dosažené výsledky:
• klienti/občané,
• zaměstnanci,
•

společnost,

• klíčové výsledky činností a výkonnost.

Devět základních kritérií je rozpracováno do 28 subkritérií a dále do 260 hlavních
otázek, které specifikují danou oblast činností.
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4.1 Kritéria modelu CAF21 - oblast předpokladů
Kritérium 1: VEDENÍ

Vyjadřuje způsob, jakým vedoucí pracovníci školy rozpracovávají vizi a misi školy,
jak jsou zapojeni do zajišťování rozvoje a uplatňování systému řízení.

Kritérium obsahuje sebehodnocení toho, co vedoucí pracovníci dělají pro:

1.1 Nasměrování organizace vypracováním jejího poslání, vize a hodnot
1.2 Vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení organizace, výkonnosti a změn
1.3 Motivování a podporu pracovníků v organizaci a vedení příkladem
1.4 Řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou
odpovědnost

Každé subkritérium obsahuje příklady a náměty s důkazy (ukázka viz tabulka 3).
Obdobně je v aplikační příručce uvedeno u všech dalších kritérií a subkritérií.

Tabulka 3 Ukázka příkladů, námětů a důkazů
Subkritérium:
1.1 Nasměrování organizace vypracováním jejího poslání, vize a hodnot
Zvažte důkazy o tom, zda vedoucí pracovníci dávají škole směr tím, že rozvíjejí poslání, vizi a hodnoty a
to prostřednictvím:

příkladů

námětů

důkazů

21

formulace a rozvíjení poslání organizace (jaké jsou cíle organizace) a
vize organizace (kam chce organizace jít) zahrnující příslušné
zainteresované strany a zaměstnance
- formulování vize a poslání školy vrcholovým vedením
- definování způsobu účasti zákazníků a zainteresovaných stran
na formulování vize a poslání školy
- zda jsou vize a poslání dokumentovány a zda jsou s nimi zákazníci,
partneři a zainteresované strany seznámeny
- stanovení koncepčního plánu
- zápis z porad o definování vize ze dne...
- existence dokumentu Koncepce rozvoje školy
- popis formulování vize a poslání školy

Zdroj: Aplikační příručka modelu CAF pro školy. Praha, Národní informační středisko pro podporu jakosti
2007
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- existence různých koncepčních dokumentů vzhledem k popisujícímu
období (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé)
- dokumentace dokládající podíl zainteresovaných stran na tvorbě vize
(dotazníky, projekty, zápisy zjednání na toto téma,...)
- publikování vize školy ve strategických dokumentech a
na internetových stránkách školy

Kritérium 2: STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ

Vyjadřuje způsob, jakým škola uplatňuje své poslání a vizi prostřednictvím jasné
strategie zaměřené na zainteresované strany, podporované příslušnými politikami, plány,
cíli, záměry a procesy.
Kritérium obsahuje sebehodnocení toho, co škola dělá pro:

2.1 Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran
2.2 Vypracování, rozvíjení, přezkoumání a aktualizace strategie a plánování s ohledem
na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje
2.3 Uplatňování strategie a plánování v rámci celé organizace
2.4 Plánování, uplatňování a přezkoumávání modernizace a inovace

Kritérium 3: PRACOVNÍCI

Vyjadřuje způsob, jakým škola řídí, rozvíjí a uvolňuje poznatky a plný potenciál svých
pracovníků na úrovni jednotlivců, týmů a celé školy, jak tyto činnosti plánuje pro podporu
své politiky a strategie a podporu efektivní činnosti svých pracovníků.

Kritérium obsahuje sebehodnocení toho, co škola dělá pro:

3.1 Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii
a plánování
3.2 Aby identifikovala, rozvíjela a využívala schopnosti zaměstnanců a dávala do souladu
cíle jednotlivců a organizace
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3.3 Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného dialogu a udělováním pravomocí
Kritérium 4: PARTNERSTVÍ A ZDROJE

Vyjadřuje způsob, jakým škola plánuje a řídí svá partnerství a interní zdroje,
aby podpořila svoji politiku, strategii a efektivní fungování svých procesů. Požaduje se,
aby školy řídily komplexní vztahy s jinými organizacemi ve veřejném i soukromém
sektoru, stejně jako se zákazníky - svými partnery. Úspěšné řízení těchto vztahů může být
velmi důležité pro dosahování cílů školy.

Kritérium obsahuje sebehodnocení opatření, která jsou používána na zabezpečení:

4.1 Rozvoje a uplatňování klíčových partnerských vztahů
4.2 Rozvoje a uplatňování partnerství se zákazníky
4.3 Řízení financí
4.4 Řízení informací a znalostí
4.5 Řízení technologií
4.6 Řízení prostředků a zařízení

Při svých hodnoceních by školy měly zvážit dopad jakýchkoli omezení na využívání
jiných zdrojů, kterých se týká toto kritérium. Schopnost škol vytvářet dodatečné finanční
zdroje může být omezena stejně jako jejich svoboda přidělovat nebo přerozdělovat své
finanční prostředky službám, které hodlají poskytovat.

Kritérium 5: PROCESY

Vyjadřuje způsob, jakým škola řídí, zlepšuje a rozvíjí své procesy za účelem inovace
a

podpory

své

a zainteresovaných

politiky
stran

a

strategie

vytvořením

směrem

vyšší

k

hodnoty.

uspokojení
Pro

svých

zákazníků

identifikaci,

hodnocení

a zlepšování je vhodné rozdělit procesy na:

• strategické - rozpracovávají vizi a strategii školy do plánů a cílů
• hlavní procesy (taktické) - popisují hlavní činnosti školy, které je nutné zabezpečit
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• procesy řízení a ekonomiky (operativní) - popisují řídící a finanční procesy školy
Příklady procesů:

• poskytování hlavní služby (závisí na typu a funkcích školy),
• rozhodovací procesy,
• formulování a uplatňování legislativní politiky,
• formulování a uplatňování předpisové politiky,
• kontakty/konzultace s dodavateli a partnery, používání externích služeb,
• rozpočtování a plánování,
• přidělování zdrojů,
• nakupování a zásobování,
• procesy pro řízení lidských zdrojů, tj. přijímání pracovních sil, výcvik, rozvíjení
a odměňování,
• procesy pro řízení fyzických zdrojů, tj. aktiva, informační systémy a technologie,
• komunikace s pracovníky a zákazníky,
• poskytování služby zákazníkům prostřednictvím vyřizování dotazů.

Kritérium obsahuje sebehodnocení toho, co škola dělá pro:

5.1 Soustavné identifikování, navrhování, řízení a zlepšování procesů
5.2 Rozvíjení a poskytování služeb a produktů orientovaných na zákazníka
5.3 Inovování procesů zapojením zákazníků

4.2 Kritéria modelu CAF22 - oblast výsledků
Kritérium 6: ZÁKAZNÍCI - VÝSLEDKY

Kritérium udává, jakých výsledků škola dosahuje při uspokojování svých interních
a externích zákazníků. Zákazníci jsou příjemci či uživatelé činností, produktů nebo služeb
22

Zdroj: Aplikační příručka modelu CAF pro školy. Praha, Národní informační středisko pro podporu jakosti
2007
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organizací veřejného sektoru. Opatření pro dosažení spokojenosti zákazníka obvykle
vycházejí z oblastí, které byly zákaznickými skupinami určeny za důležité a jsou založeny
na tom, co může škola ve své specifické oblasti služeb zlepšit.

Kritérium obsahuje sebehodnocení výsledků dosahovaných v úsilí splnit potřeby
a očekávání zákazníků:

6.1 Výsledky měření spokojenosti zákazníků
6.2 Ukazatele měření orientovaných na zákazníka

Kritérium 7: PRACOVNÍCI - VÝSLEDKY

Kritérium udává výsledky, kterých škola dosahuje ve vztahu k uspokojování svých
pracovníků. Toto kritérium zahrnuje spokojenost všech lidí ve škole a mělo by být svázáno
s kritériem Pracovníci (řízení lidských zdrojů).

Kritérium obsahuje sebehodnocení toho, jaké výsledky škola dosahuje v úsilí splnit
potřeby a očekávání zákazníků prostřednictvím:

7.1 Měření spokojenosti pracovníků a motivace
7.2 Ukazatelů výsledků školy ve vztahu k pracovníkům

Pro školy je důležité, aby přímo zaznamenávaly výsledky ve vztahu k pracovníkům,
týkající se jejich představ o poslání školy, pracovním prostředí, řízení školy, systémech
řízení školy, o kariérním postupu, rozvoji osobních dovedností a o produktech a službách,
které škola poskytuje.

Kritérium 8: SPOLEČNOST A VÝSLEDKY

Kritérium udává, čeho škola dosahuje při uspokojování potřeb a očekávání místní,
národní i mezinárodní společnosti jako celku. Patří sem vnímání přístupu školy ke kvalitě
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života, k životnímu prostředí a k ochraně globálních zdrojů a také vlastní interní opatření
týkající se hospodárnosti školy. Školy ovlivňují veřejnost a celou společnost charakterem
své primární funkce. Výsledky se odrážejí ve spokojenosti zákazníků.

Kritérium obsahuje sebehodnocení výsledků školy týkající se:

8.1 Výsledků společenských měření vnímaných zainteresovanými stranami
8.2 Ukazatelů společenské výkonnosti stanovené organizaci

Kritérium 9: KLÍČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI

Kritérium udává, čeho škola dosahuje s ohledem na svůj mandát a specifikované cíle
a při uspokojování potřeb a očekávání každého, kdo má ve škole finanční nebo jiný
hmotný zájem.

Kritérium obsahuje sebehodnocení - vývoj ukazatelů výsledků, které škola dosahuje
ve vztahu k:

9.1 Externím výsledkům: výstupy a výsledky ve srovnání s cíli
9.2 Interním výsledkům

Výsledky se týkají měření výkonnosti školy s ohledem na dosahování cílů stejně jako
interního fungování školy. Zahrnují také měření výkonnosti školy při racionálním
a hospodárném využívání jejích finančních zdrojů.

4.3 Propojení v modelu
Model CAF představuje vyvážený pohled na systém řízení školy. Vyváženost umožňuje
propojení v rámci modelu na úrovních modelu, kritérií i subkritérií. Propojení v každé
z uvedených úrovní má svá specifika. Jedná se o propojení skupiny kritérií předpokladů
se skupinou kritérií výsledků. Aktivity popisované v jakémkoli kritériu předpokladů mají
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současně dopad ve skupině kritérií výsledků.
•

•

• • 23

Propojení na úrovni kritérií vycházejí ze vztahů mezi jednotlivými kritérii.

Kritérium 1: Vedení

Kritérium 9: Klíčové výsledky
výkonnosti

Kritérium 2: Strategie a plánování <->

Kritérium 9: Klíčové výsledky
výkonnosti

Kritérium 3: Pracovníci

Kritérium 7: Pracovníci - výsledky

Kritérium 4: Partnerství a zdroje

Kritérium 9: Klíčové výsledky
výkonnosti

Kritérium 4: Partnerství a zdroje

Kritérium 8: Společnost - výsledky

Kritérium 5: Procesy

Kritérium 6: Zákazníci - výsledky

V průběhu zpracovávání sebehodnotící zprávy umožní propojení dosáhnout uceleného
popisu systému řízení s odkazy na jiné části zprávy. Při hodnocení lze nacházet souvislosti
v různých částech zprávy a zároveň ověřit úplnost a pravdivost faktů uvedených
v sebehodnotící zprávě.

5 POSTUP IMPLEMENTACE MODELU CAF

Metodický postup implementace modelu CAF záleží na konkrétních podmínkách
příslušné školy. (MICHEK, S. 2006) uvádí jeden z možných postupů:

1. Rozhodnutí vedení školy o sebehodnocení podle modelu CAF.
23

Zdroj: Aplikační příručka modelu CAF pro školy. Praha, Národní informační středisko pro podporu jakosti
2007
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2. Zahájení informační a motivační kampaně o sebehodnocení podle modelu CAF.
3. Výběr dvou zaměstnanců školy, kteří budou proškoleni v oblasti základů managementu
kvality a zavádění modelu CAF.
4. Sestavení pracovního týmu pro realizaci vlastního hodnocení školy (cca 8 až 12 osob
podle velikosti školy). Složení týmu: pedagogičtí pracovníci, technicko-hospodářští
pracovníci, pracovníci na různých úrovních řízení apod.
5. Proškolení pracovního týmu externím konzultantem: předání informací o modelu CAF
a sjednocení znalostí týkajících se základních technik komunikace a dosahování
konsensu v rámci týmu; výklad principů sestavování sebehodnotící zprávy a akčního
plánu zlepšování (pilotním školám se osvědčilo úvodní školení pro pracovní tým
v rozsahu 3 x 8 hodin).
6. Realizace vlastního hodnocení školy. Pracovní tým bude posuzovat jednotlivé oblasti
podle stanovených kritérií na základě zjištěných skutečností (existence důkazů).
V rámci této etapy navštíví školu opět externí konzultant. Tématem návštěvy bude
odborná pomoc při zahájení sebehodnocení (např. otázky vedení týmu, překonávání
problémů a nejasností, výklad širších souvislostí problematiky kvality).
7. Ukončení sebehodnocení: Škola zpracuje sebehodnotící zprávu a na jejím základě
i akční plán zlepšování organizace. V této fázi školu opět navštíví konzultant, který
pomůže se sestavením sebehodnotící zprávy, akčního plánu zlepšování a poskytne
zpětnou vazbu k dosaženému bodovému hodnocení.
8. Využití zjištěných výsledků: Vedení předloží sebehodnotící zprávu a akční plán
zlepšování zaměstnancům školy, případně radě školy a zřizovateli. Vhodné je také
poslat sebehodnotící zprávu a akční plán zlepšování do České společnosti pro jakost,
která zajistí jejich posouzení nezávislým hodnotitelem. Škola tak získá kvalitní zpětnou
vazbu o svém sebehodnocení.

Dle aplikační příručky modelu CAF probíhá implementace ve třech fázích:

• Příprava,
•

sebehodnocení,

• postup po sebehodnocení.
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Příprava

Nutnou

podmínkou

před

zahájením

projektu

sebehodnocení je

informování

pracovníků školy o záměru provést sebehodnocení podle modelu CAF. V přípravné fázi
by měli všichni vedoucí pracovníci absolvovat základní školení, následně by měl být
jmenován

manažer

projektu,

optimálně

zaměstnanec

s

potřebnou

autoritou

a organizačními schopnostmi, který dokonale zná organizační strukturu a činnosti školy.
Poté je sestaven CAF tým, obvykle z pracovníků různých útvarů a úrovní školy, a zvolen
vedoucí (může být současně manažerem projektu). CAF tým může být doplněn o externího
specialistu, který má výcvik v oblasti hodnocení organizace veřejného sektoru podle
modelu CAF (prip. Modelu excelence EFQM). Současně jsou do CAF týmu zapojeny
zainteresované strany - pracovníci jiných organizací veřejného sektoru nebo zákazníci.
Mohou se zúčastnit celého procesu hodnocení nebo pouze té části hodnocení, která se týká
oblasti jejich zájmu. Dále je vhodné, aby členové CAF týmu byli seznámeni s obecnými
principy

a

metodami

řízení

kvality

(TQM,

EFQM,

ISO,

benchmarking,

...).

Před samotným sebehodnocením je důležité v rámci CAF týmu objasnit jednotlivé
pojmy, zařazené ve slovníku aplikační příručky modelu CAF a zdůraznit důležitost
důkazů a měření.

Sebehodnocení

Před zahájením sebehodnocení musí CAF tým zvolit postup. Standardně lze provést
hodnocení nejprve podle panelu předpokladů a následně podle panelu výsledků. Je možné
zvolit postup opačným směrem tedy nejprve podle panelu výsledků k hodnocení
předpokladů. Další možností je hodnotit společně jedno sukritérium z oblasti kritérií
výsledků a jedno příp. několik navazujících subkritérií z oblasti kritérií předpokladů.
CAF tým může realizovat hodnocení dvěma způsoby. Klasické hodnocení CAF je
aktualizovanou verzí tabulek hodnocení CAF 2002. Pro organizace, které chtějí podrobnou
analýzu dílčích kritérií je vhodnější tzv. jemně laděné hodnocení. Základem obou způsobů
hodnocení je cyklus PDCA (viz výše v Řízení kvality ve vztahu ke strategickému
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plánování). Stupnice pro verzi 2002 byla stanovena v rozsahu 0 - 5 bodů po následné
revizi se používá v rozsahu 0 - 1 0 0 , což odpovídá mezinárodní úrovni.
Při hodnocení v CAF týmu má zásadní význam shromažďování důkazů, je tedy
založeno na faktech tzn. na zřejmých a snadno dosažitelných důkazech. CAF tým by měl
vydefínovat na úrovni jednotlivých subkritérií silné stránky organizace a příležitosti
pro zlepšování a tím usnadnit následnou práci při sestavení Akčního plánu zlepšování.
Dokladem o provedení sebehodnocení a o práci celého CAF týmu je Sebehodnotící
zpráva.
Struktura Sebehodnotící zprávy není pevně stanovena, měla by však obsahovat:

- stručné představení školy,
- stručné představení CAF týmu,
- popis zvoleného postupu a způsobu sebehodnocení,
- formulář s bodovým a slovním hodnocením.

Postup po sebehodnocení

Po zpracování Sebehodnotící zprávy pokračuje celý proces v následujících fázích.
Sebehodnotící zpráva je předložena k vyhodnocení nezávislému posuzovateli, který
na základě zjištěných nepřesných příp. nejasných tvrzení provede hodnocení přímo
ve škole (tzv. site vizit), následně doporučí oblasti pro zlepšení a zpracuje zpětnou zprávu
o výsledcích hodnocení. Hodnocení třetí nezávislou stranou je zároveň zpětnou vazbou,
která umožní vnější pohled na jinak do určité míry subjektivní sebehodnocení školy.
Nej důležitějším výsledkem je zjištění nej výraznějších nedostatků školy a návrh oblastí
pro zlepšování, včetně určení priorit.

Pro každou ze stanovených priorit je nutné sepsat tzv. akční plán zlepšování, který
obsahuje:

- definice předmětu zlepšování,
-jmenování osoby odpovědné za zlepšení identifikované činnosti,
- cíl zlepšování,
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- postupy,
- vyhodnocení průběhu a výsledku.
Za zpracování akčních plánů odpovídá zejména manažer projektu a vedoucí CAF týmu.
Pravidelné sledování plnění akčního plánu zlepšování by se mělo stát jednou
ze standardních činností školy.
Z důvodu prokázání měřitelných zlepšení vyplývajících z akčního plánu zlepšování
by se mělo uskutečnit druhé kolo sebehodnocení buď vlastními vyškolenými pracovníky,
nebo pod odborným vedením externího poradce.

6 POSTUP PO IMPLEMENTACI MODELU CAF
Použití modelu CAF z internetové stránky EIPA24 umožní škole vyplnit formulář
hodnocení. Dosažené výsledky zůstanou anonymní, ale organizace obdrží zpětnou vazbu
o svém bodovém hodnocení ve srovnání s průměrem jiných organizací, které použily
model CAF ve stejné zemi nebo ve stejném odvětví činností. Výsledky zůstanou součástí
evropské databáze, prostřednictvím
pro benchmarking.

níž lze následně vytipovat vhodné

partnery

25

Škola, která chce mít větší prospěch z intenzivnějšího aplikování managementu kvality,
může zvážit možnost oceňování škol podle modelu CAF a kontaktovat Radu ČR pro jakost
(Národní informační středisko pro podporu jakosti), Českou společnost pro jakost nebo
Sdružení pro Cenu ČR za jakost, v zahraničí pak Evropskou nadaci pro řízení kvality
(EFQM) příp. Univerzitu ve Speyeru.

7 SHRNUTÍ

Existují školy, které o modelu hodnocení CAF (příp. EFQM) ví, ale považují jej
pro vlastní hodnocení za nevhodný, ačkoli jde o kvalitní nástroj pro poskytnutí zpětné

24

www.eipa.nl
Viz 5.4 Benchmarking a benchlearning.

25
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vazby a hodnocení oblasti řídící práce. K většímu rozšíření v oblasti školství by bylo
vhodné tento model upravit zvlášť pro předškolní, základní a střední vzdělávání,
u středního vzdělávání připravit dvě modifikace, jednu pro gymnázia a jednu pro odborné
vzdělávání. Je potřebné ukázat školám, že tyto nástroje nezahrnují pouze hodnocení řízení
školy, ale také proces vzdělávání. Vysvětlit, že i pro vzdělávání, které musí být bezesporu
variabilní, lze nastavit základní postupy, přestože je při realizaci vzdělávání nutné
zohledňovat složení vzdělávané skupiny, materiální podmínky a další specifika. Proto je
třeba zajistit větší informovanost škol o těchto nástrojích, jsou školy, které nástroje řízení
kvality a sebehodnocení podle standardizovaného modelu vůbec neznají a o jejich
existenci nemají ani potuchu.

EMPIRICKÁ ČÁST
8 CÍLE A PRŮBĚH VÝZKUMU
Cílem výzkumu v této práci bylo zjistit, do jaké míry jsou v souvislosti se zákonnou
povinností škol provádět vlastní hodnocení a zpracovávat evaluační zprávy využívány
standardizované modely řízení a hodnocení kvality.

Šetření probíhalo ve třech liniích:

• analýza dat poskytnutých z databáze České školní inspekce (dále ČŠI) se zaměřením
na oblast hodnocení škol (za období roku 2006). Vzhledem k tématu práce byly
z databáze ČŠI vybrány dvě ze sledovaných hodnot - míra realizace vlastního
hodnocení podle standardizovaných modelů ISO, CAF, EFQM a sebehodnocení školy
podle vlastních kritérií. Autorka práce měla k dispozici dvě tabulky z databáze ČŠI
s hodnotami pro 234 vybraných středních škol v rámci celé České republiky
a 20 vybraných středních škol v Ústeckém kraji26. Data byla získána na základě
inspekční
26
27

činnosti27

zaměřené

na

strukturu

Autorka pracuje jako inspektorka ČŠI v Ústeckém inspektorátu
Probíhala ve školách v roce 2006
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a

realizaci

vlastního

hodnocení

dle ustanovení § 12 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcího
právního předpisu - vyhlášky ě. 15/2005 Sb.
• dotazníkové šetření s cílem zjistit, zda ředitelé příp. další pracovníci škol (náhodný
výběr 80 oslovených) standardizované modely řízení a hodnocení kvality (ISO, CAF,
EFQM) znají, jakou formou se s nimi seznámili, zda některý z modelů již ve své škole
uplatňují, příp. zda o využití uvažují do budoucna. Nastavení dotazníku a formulace
otázek byly pilotně ověřeny deseti respondenty, na doporučení byly navržené úpravy
následně provedeny. Jednalo se o doplnění MŠ (mateřská škola) a jedné „prázdné"
volby do otázky č. 1.
(Dotazník viz příloha II)

• dotazníkové šetření cíleně zaměřené na zkušenosti s aplikací modelu CAF, kdy bylo
o vyjádření písemně požádáno všech 14 ředitelů škol v rámci celé České republiky,
v nichž byl model CAF implementován.28 V tomto šetření byli oslovení ředitelé
požádáni o zodpovězení dvou otevřených otázek:

Co považujete při vlastní aplikaci modelu CAF za největší problém?
Co bylo největším přínosem aplikace modelu CAF pro Vaši školu?

Vzhledem k jednoduché formulaci obou otázek a prostoru, poskytnutému osloveným
ředitelům škol pro vyjádření osobních zkušeností, názorů a dalších postřehů, nebylo
nastavení dotazníku předem pilotně ověřováno, pouze konzultováno s vedoucí práce.
(Dotazník viz příloha III)

28

Přehled těchto škol včetně kontaktů byl autorce poskytnut v rámci cyklu Vzdělávání v oblasti řízení kvality
a vlastního hodnocení škol, realizovaném ČŠI v období září 2006 až listopad 2007
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9 FORMULACE HYPOTÉZ

(CHRÁSKA, M. 2006) definuje hypotézu jako pokusnou, předběžnou, prozatímní
odpověď na položenou otázku (problém), přičemž musí vyjadřovat vztah mezi dvěma
nebo více proměnnými. Ve smyslu uvedené definice byly v rámci této bakalářské práce
formulovány následující hypotézy.

Hl
Zákonem (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - školský zákon)
stanovené sebehodnocení provádí většina škol a školských zařízení na základě svých
stanovených kritérií, tím může být zkreslena objektivita výsledků, evaluační zpráva
nemusí obsahovat zhodnocení všech oblastí činnosti školy, školského zařízení.

H2
Implementací některého ze standardizovaných nástrojů řízení a hodnocení kvality získá
škola systematickou, komplexní a objektivní analýzu umožňující sebehodnocení
organizace ve všech (příp. ve vybraných) oblastech její činnosti podle prověřeného
modelu a tím i prostor pro zvyšování své kvality a konkurenceschopnosti.

10 OVĚŘOVÁNÍ PLATNOSTI HYPOTÉZ

10.1 Analýza dat poskytnutých z databáze České školní inspekce (dále ČŠI)
se zaměřením na oblast hodnocení škol

Záměrem této výzkumné části bylo zjistit - do jaké míry jsou pro vlastní hodnocení
ve školách využívány mezinárodní standardizované nástroje pro řízení a hodnocení kvality
(ISO 9001:2000, CAF, excelence EFQM), příp. zda ve školách převažuje systém vlastního
hodnocení založený na kritériích stanovených školou.
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Pro zpracování byla poskytnuta data z databáze ČŠI (rok 2006) se zaměřením na oblast
hodnocení škol, autorka práce měla k dispozici dvě tabulky s údaji získanými inspekční
činností:
v

V

• ve 234 středních školách (dále SS) v České republice,
• ve 20 SŠ v Ústeckém kraji.
Z poskytnutých údajů byly pro výzkum vybrány dvě sledované hodnoty:
• využití standardizovaných modelů řízení a hodnocení kvality pro vlastní hodnocení
škol (ISO, CAF, excelence EFQM),
• vlastní hodnocení založené na kritériích stanovených školou.

Následně bylo provedeno porovnání výsledků - zjištěného stavu ve vybraných
SŠ v rámci celé České republiky se stavem ve vybraných SŠ Ústeckého kraje.

Závěry analýzy využití standardizovaných modelů řízení a hodnocení kvality
pro vlastní hodnocení škol (ISO, CAF, excelence EFQM)

V této sledované oblasti vykazují SŠ značné rezervy, jmenované modely řízení
a hodnocení kvality využívají školy spíše výjimečně. Zjištěné údaje ve SŠ v Ústeckém
kraji v porovnání se zjištěnými údaji v rámci celé ČR vycházejí příznivěji pro SŠ v rámci
celé republiky, přesto však celkově dosahují nízkých hodnot. V ČR využívá některý
z uvedených modelů 60 (26 %) z 234 posuzovaných SŠ, v Ústeckém kraji pouze 2 (10 %)
z posuzovaných SŠ. Důvody tohoto stavu mohou být např. neznalost modelů vlastního
hodnocení, malé povědomí škol o jejich využitelnosti pro sebehodnocení a proces
zlepšování, lze uvažovat také o časové náročnosti aplikace a určité finanční zátěži
pro rozpočty školy. Ověření těchto důvodů je předmětem další části výzkumu v rámci této
práce.

47

Graf 3 Využití modelů řízení a hodnocení kvality (ISO, CAF, excelence EFQM)
SŠ Ústecký kraj

SŠ ČR

SŠ 06 Ústecký hspektorát - systémVH
[\SO, CAF,... )

SS CR - systémVH ( ISO, CAF,... )
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Výsledky výzkumu, do jaké míry využívají SŠ v rámci celé ČR, v porovnání
s vybranými SŠ v Ústeckém kraji, pro sebehodnocení vlastní kritéria, jsou zkresleny
hodnotou neuvedeno, která je v obou případech poměrně vysoká (v Ústeckém kraji 55 %
z posuzovaných SŠ, v ČR 38 % z posuzovaných SŠ). Lze však předpokládat, že řada
z vybraných SŠ v ČR a Ústeckém kraji, u kterých údaj o využívání vlastních kritérií není
uveden, sebehodnocení

prostřednictvím

vlastních kritérií provádí, a tedy poměr

mezi hodnotami „ano" a „ne" bude v konečném výsledku „příznivější" ve prospěch
hodnoty „ano". U SŠ v Ústeckém kraji i v případě SŠ v rámci celé ČR lze uvažovat
až o 75 % škol. Hodnota „ne" tedy, že vybrané SŠ hodnocení pomocí vlastních kritérií
neprovádějí je ve vybraných SŠ v Ústeckém kraji a v ČR téměř shodná, v Ústeckém kraji
25 % z posuzovaných SŠ, v ČR 26 % z posuzovaných SŠ. Pokud však akceptujeme poměr
v hodnotě neuvedeno, vycházejí zjištěné údaje příznivěji pro vybrané SŠ v Ústeckém kraji.
Otázkou však zůstává, zda je využívání vlastních kritérií pro sebehodnocení škol
ve své podstatě jevem pozitivním.
Kritéria, která si škola nastavuje sama, mohou významně ovlivnit objektivitu
sebehodnotícího procesu a zkreslit jeho výsledky.
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Graf 4 Vlastní hodnocení založené na kritériích stanovených školou
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Shrnutí
Z uvedených skutečností vyplývá, že SŠ vykazují v oblasti vlastního hodnocení rezervy
(viz uvedené výňatky z inspekčních zpráv). Tato zjištění lze posuzovat jako určité riziko
pro kvalitu vzdělávacího procesu a další rozvoj škol. Inspekční činností ve vybraných
školách bylo zjištěno, že systematičtější analytická práce s navazujícím přijetím opatření
k dalšímu rozvoji a zkvalitňování škol je zatím ojedinělá. Jednotlivé části vlastních
hodnocení a vnitřních kontrolních systémů škol nejsou účinně propojeny. Dílčí analýzy
podmínek a výsledků vzdělávání jsou někdy obsaženy v individuálních vzdělávacích
plánech na úrovni žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na úrovni školy jsou
uváděny např. ve strategiích minimální prevence, v projektech zdraví apod., v nichž bylo
vlastní hodnocení povinnou součástí zadání a bylo nutnou podmínkou k získání dotace.
Problematická byla ve sledovaných školách také výpovědní hodnota vlastního hodnocení.
Autorka si je vědoma, že analýza byla provedena na základě poměrně malého výběru
SŠ v rámci celé republiky (234 SŠ) i v Ústeckém kraji (pouze 20 SŠ), lze tedy
předpokládat, že skutečnost bude příznivější.
Pro zajímavost jsou níže v textu uvedeny výňatky z několika inspekčních zpráv
po provedených inspekcích na SŠ v Ústeckém kraji v roce 2006. Zároveň je přiložena
tabulka dat získaných inspekční činností ve SŠ Ústeckého kraje (Příloha č. IV), z níž byla
data pro zpracování analýzy čerpána.29

29

Vzhledem ke značnému rozsahu není přiložena tabulka s daty z 234 SŠ vybraných rámci celé České
republiky.
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Systém vlastního hodnocení - výňatky z inspekčních zpráv

Pro vlastní hodnocení výsledků vzdělávání ředitel využívá výsledky maturitních zkoušek
a „Maturit nanečisto", úspěšnost žáků při přijímání na vysoké školy a evaluační projekt
„Vektor", který na základě zjišťování vstupní a výstupní úrovně žáků v jednotlivých
předmětech pomocí profesionálních testů, umožní škole stanovit přidanou hodnotu, kterou
žáci během studia získali.

Pro vlastní hodnocení podmínek vzdělávání má škola připravený návrh „struktury
vlastního hodnocení". Ředitel si je vědom současného stavu a rizikových oblastí vzhledem
k cílům ve vyučovaném oboru, které uvádí ve výroční zprávě o činnosti školy.

Vlastní hodnocení podmínek vzdělávání není dosud systematicky realizováno. Škola není
zapojena do žádného systému certifikace.

V hodnocení výsledků vzdělávání žáků je kladen důraz na kontrolní práce v odborném
výcviku. Celkové výsledky vzdělávání jsou zaznamenány ve výroční zprávě o činnosti
školy za minulý školní rok.

Vlastní hodnocení
Škola má vytvořený systém vlastního hodnocení a pravidelného vyhodnocování rizik.
Realizuje ho v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
V sebehodnocení školy jsou obsažena nejen pozitiva, ale i rizikové faktory. Závěry
ze sebehodnocení jsou důležitým zdrojem nejen pro další dlouhodobé plánování,
ale i pro rychlá opatření.

Ucelené hodnocení vlastní činnosti škola nemá zpracované. Pro oblast personálního
řízení ředitel školy vypracoval studii, ze které vyplývají nejen pozitiva, ale i riziková místa
- v tomto směru již byla přijata opatření.
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Vlastní hodnocení
Škola ho realizuje v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění
a uskutečňuje ho v rámci jednoho školního roku. Předložený dokument je přehledem
rizikových oblastí činnosti školy. V rámci sebehodnocení škola vyhodnocuje dotazníky,
které vyplňují žáci.

Ucelené hodnocení vlastní činnosti škola nemá zpracované. Ředitel si je vědom
současného stavu, který popisuje ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok
a rizikových oblastí vzhledem k cílům ve vyučovaných oborech. V tomto směru nebyla
přijatá žádná opatření.

10.2 dotazníkové šetření
Poznatky byly získány využitím dotazníku, vytvořeném autorkou této bakalářské práce
(dotazník viz Příloha II). Výsledky dotazníkového šetření jsou popsány a komentovány
podle pořadí otázek v dotazníku. O vyplnění dotazníku bylo požádáno

celkem

80 respondentů - převážně ředitelů náhodně vybraných škol a školských zařízení. Výběr
nebyl nijak specifikován ani územně omezen. Vzhledem k nízké návratnosti dotazníků
rozesílaných prostřednictvím elektronické pošty, byly dotazníky následně rozdány
účastníkům volitelných seminářů (v zimním semestru akademického roku 2007/2008)
Bakalářského kombinovaného studia oboru Školský management. Z celkového počtu
80 rozdaných dotazníků jich bylo zcela vyplněno 74, ve dvou dalších případech byla
vyplněna pouze jedna z otázek, proto byly tyto dva dotazníky ze zpracování vyřazeny.

Struktura dotazníku

Jednotlivé otázky byly řazeny tak, aby byl nejprve v obecné rovině identifikován
respondent - označením typu školy, v níž působí a na jaké pracovní pozici (otázka č. 1
a č. 2). Třetí otázka byla cíleně zaměřena na znalost standardizovaných modelů řízení
a hodnocení kvality - ISO 9001:2000 (metodika ISO/IWA 2:2003), EFQM a CAF.
V případě, že respondent uvedené nástroje neznal, označil variantu odpovědi „žádný
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z uvedených" a dotazník předal ke zpracování. Ti, kteří potvrdili znalost některého
z modelů, byli požádáni o vyjádření, jakým způsobem informace o nástrojích řízení
a hodnocení kvality, získali. Závěrečná otázka byla zaměřena na praktické využití výše
uvedených modelů. Respondentům byly nabídnuty tři varianty odpovědí a zároveň prostor
pro další vyjádření, příp. komentář k problematice řízení kvality ve školách. Někteří
z oslovených této možnosti využili, jejich názory a postřehy jsou uvedeny v komentáři
k příslušné otázce dále v textu.

Výsledky a komentář k dotazníkovému šetření

Otázka č. 1: Označte typ Vaší školy.

Z odpovědí vyplynula jednoznačná převaha respondentů ze státních škol a školských
zařízení. Jiný typ školy příp. školská zařízení byly dále specifikovány.
Z celkového počtu dvanácti bylo pět dotazníků vyplněno za dětské domovy, dva
za základní umělecké školy (ZUŠ), tři za instituci pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP), ve dvou případech byli respondenti zaměstnanci městských úřadů.
Smyslem této obecné identifikace respondentů bylo zjistit (dle následujících otázek),
v kterém z typů škol a školských zařízení mají jejich ředitelé příp. další zaměstnanci určité
povědomí o standardizovaných nástrojích řízení a hodnocení kvality, příp. který ve svých
školách a školských zařízeních uplatňují.

Tabulka a graf k otázce č. 1 uvedeny společně na následující straně
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celkem

státní

soukr.

cirk.

jiná

MŠ
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0

0
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Otázka č. 2: Jste: ředitel školy (dále ŘŠ), jiný vedoucí pracovník, pedagogický
pracovník, ekonom?

Z odpovědí

vyplynula

jednoznačná

převaha

respondentů

ve

funkci

ředitelů

škol/školských zařízení (54,05 %), v případě mateřských škol jsou zastoupeni pouze ŘŠ
a jeden jiný vedoucí pracovník. Mezi respondenty byli jim vedoucí pracovníci zastoupeni
22,97 % z celku, pedagogičtí pracovníci 17,56 % z celku a ekonomové 5,4 % z celku.
Z grafického znázornění je patrné klesající poměrné zastoupení respondentů ve funkci ŘŠ
vzhledem k jednotlivým typům škol/školských zařízení od předškolního vzdělávání v MS,
přes ZŠ až po SŠ a jiná školská zařízení. V posledních dvou uvedených jsou zároveň
zastoupeny všechny pracovní pozice. Možným důvodem je, že dotazník vyplnili převážně
frekventanti Bakalářského kombinovaného studia oboru Školský management. V případě
ŘŠ je toto studium jednou z možností, jak splnit zákonné kvalifikační předpoklady
pro výkon funkce ŘŠ, u pracovníků v předškolním vzdělávání jde zároveň o možnost
dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Jiní pracovníci škol/školských zařízení mohli být
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k uvedenému studiu motivováni příp. budoucím pracovním postupem, či odbornou
přípravou ke konkurznímu řízení.

Tabulka a graf k otázce č. 2
celkem
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Otázka č. 3: Z následujících standardizovaných nástrojů řízení kvality/hodnocení
kvality znáte: - ISO 9001:2000 (metodika ISO/IWA 2:2003), model EFQM, model
CAF, žádný z uvedených (označí-li respondent tuto možnost odpovědi, předává
dotazník ke zpracování).

Z výsledků této části dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů uvedené
nástroje nezná, u MŠ je to více než 90 % z dotázaných, znalost (ISO+EFQM) v této
skupině uvádí pouze 1 ŘŠ. V ostatních skupinách dosahuje tato hodnota 50 % (SŠ + jiné)
a 41 % ve skupině ZŠ —> nej příznivější výsledek. Celkem je s uvedenými nástroji
obeznámeno 32 dotázaných (43,24 %) z celkového počtu respondentů) z toho 12 jich uvádí
znalost dvou a více nástrojů.
Při zpracování dotazníků bylo zároveň zjištěno, že nejčastěji jsou s uvedenými nástroji
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obeznámeni ředitelé škol - 21 (65 %) z 32 dotázaných, kteří uvedli znalost alespoň
jednoho z uvedených nástrojů. Pouze tři respondenti (4,05 %) z celkového počtu 74 uvedli,
že znají všechny tři uvedené nástroje řízení/hodnocení kvality - konkrétně dva respondenti
ze skupiny ZŠ a jeden ze skupiny jiné školské zařízení. Ve všech třech případech se jedná
o ředitele. Z uvedených nástrojů je v dotaznících nejčastěji uvedena znalost ISO 9001:2000
(metodika ISO/IWA 2:2003), v praxi je také rozšířenějším nástrojem.
Výsledky této části dotazníkového šetření zároveň potvrzují možné důvody ojedinělého
využívání standardizovaných nástrojů pro sebehodnocení škol naznačené v části analýza
dat se zaměřením na oblast hodnocení škol (viz výše). Neznalost modelů vlastního
hodnocení a nízké povědomí škol o jejich využitelnosti pro sebehodnocení a proces
zlepšování mohou být určitým rizikem pro autoevaluační procesy ve školách, kdy může
být zkreslena objektivita výsledků sebehodnocení. Evaluační zpráva nemusí obsahovat
zhodnocení všech oblastí činnosti školy/školského zařízení.
Školy

mohou

mít

potíže

také

v procesním

přístupu

k sebehodnocení,

tedy v provázanosti, která umožní najít kritická místa v rámci jednotlivých procesů (snižují
výkonnost celé organizace - školy)30 a procesy, které jsou pro školu příliš drahé. Procesní
přístup je zahrnut jako jeden ze základních přístupů do většiny metod zlepšování.31

Tabulka a graf k otázce č. 3 uvedeny společně na následující straně.

30
31

Tato místa jsou v odborné literatuře nazývána „hrdlem" nebo „úzkými místy".
V modelu CAF je obsažen v kritériích předpokladů, v ISO je jedním z osmi základních principů.
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poznámka
celkem
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6
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6
2
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Otázka č. 4: Informace o Vámi označeném standardizovaném nástroji jste získal/a:

• v rámci absolvovaného studijního programu,
• účastí na semináři věnovaném tématice řízení a hodnocení kvality,
• zkušeností z praxe,
• studiem odborné literatury,
• odbornou stáží (i v ziskové sféře),
• prostřednictvím internetu,
• jiným způsobem.

Z výsledků této části šetření vyplývá, že nejčastěji byly informace získávány
prostřednictvím internetu (uvedlo 14 z dotázaných), někteří z respondentů uvedli také
odkaz na webové stránky (např. webové stránky České společnosti pro jakost,
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www.dashofer.cz). Nejméně byla v dotaznících zmíněna odborná stáž (i v ziskové sféře),
kterou uvedli pouze tři z dotázaných.
Je pravděpodobné, že účast na odborných seminářích pořádaných komerčními
agenturami, které se zaměřují na problematiku řízení kvality, může být pro školu
neúnosnou finanční zátěží, na druhou stranu existuje nabídka vzdělávacích akcí, které jsou
financovány z projektů, tudíž zdarma příp. s minimálními náklady. Problémem je, že škola
by musela tyto akce cíleně vyhledávat, což opět souvisí s nízkým povědomím o využívání
standardizovaných modelů řízení kvality také v oblasti školství.

Tabulka a graf k otázce č. 4
4. Informace o Vámi
označeném
standardizovaném
nástroji jste získal/a
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inter,

jiný

Otázka č. 5: Uplatňuje Vaše škola některý z uvedených nástrojů?

• Ano. Který? (uveďte prosím zkratku a stručně sdělte, proč využíváte právě tento
nástroj.

• Ne, ale o budoucím využití některého z nich uvažujeme (Kterého? Stručně sdělte,
proč volíte právě tento nástroj).

• Ne, ani o využití neuvažujeme (uveďte pokud možno důvod).

Z následující tabulky vyplývá, že implementace některého z modelů řízení a hodnocení
kvality

v oblasti

školství

je

mezi

účastníky

dotazníkového

šetření

minimální,

ze 74 respondentů uvádí pouze 1 (!) ze skupiny jiné školské zařízení aplikaci modelu
EFQM. Jde o ředitele jiného státního školského zařízení, který v dotazníku dále uvedl,
že model EFQM plně vyhovuje struktuře a potřebám organizace, v níž jako ředitel působí.
O aplikaci některého z modelů uvažuje celkem deset z dotázaných (tři ze skupiny ZŠ,
sedm ze skupiny SŠ), v pěti odpovědích je uvažováno o aplikaci modelu CAF, ve třech
případech ISO, dva respondenti (ŘŠ) uvedli, že ještě nejsou rozhodnuti. Třetí variantu
odpovědi tj. v současnosti neuplatňuje a do budoucna o aplikaci některého z modelů
neuvažuje, volilo celkem 63 (85,13 %) z celkového počtu 74 dotázaných. Je na škodu,
že někteří z dotázaných nevyužili jisté otevřenosti otázky č. 5 a neuvedli žádný z důvodů
pro své stanovisko.

Tabulka k otázce č. 5
5.

Uplatňuje Vaše škola některý
z uvedených nástrojů ?

Celk. Uplatňuje

Ne, ale uvažuje

Ne, ani
neuvažuje
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7 2x není
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12

1 EFQM
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0

11

Zde uvádím důvody, které respondenti v dotaznících uvedli jako překážku aplikace
některého z modelů :

• ŘŠ
e krátce ve funkci,
• pro autoevaluaci škola používá SWOT analýzu, což je dostačující,
• jednoduchá organizační struktura, malý kolektiv zaměstnanců (tři pracovníci),
• vysoká administrativní zátěž vedoucích pracovníků,
• nedostatek financí,
• pro ZŠ nepovažuji za potřebné,
• nejsem přesvědčen, že v současném systému školství, je některá z metod relevantní (?),
• obecně se o těchto nástrojích nic neví,
• čekáme změny ve vedení školy,
• majitel není užití zmíněných nástrojů nakloněn,
• organizační náročnost,
• vedení školy nemá zájem, nechápu proč?
• o těchto záležitostech rozhoduje majitelka, která si do jistých věcí nenechá mluvit,
• výsledky vzdělávání v uměleckých oborech jsou obtížně měřitelné,
• dětský domov by pravděpodobně potřeboval jiné specifické normy,
• nedostatečný zájem uchazečů o strojírenské učební obory,
• uvedené nástroje vůbec neznám.

Důvody pro aplikaci některého z modelů v budoucnu:

• uvažuji (ŘŠ) o aplikaci modelu CAF - mám rád změny, myslím si, že by tento model
mohl školství vyhovovat, aplikace pravděpodobně zlepší kvalitu mého řízení,
• uvažuji o aplikaci nástroje ISO pro přehlednost a průhlednost, ale počkám na zkušenosti
své kolegyně - ředitelky gymnázia,
• aplikace CAF pro objektivitu sebehodnocení,
• aplikace modelu CAF - existují již pilotní školy —• lze využít jejich zkušeností,

32

Některá z vyjádření svědčí o povrchních znalostech příp. o nepochopení podstaty uvedených modelů.
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• model CAF - není nutné za něj platit, lze vybrat pro sebehodnocení pouze určitou
oblast,
• ISO z důvodů zlepšení kvality řízení,
• ISO - jako přípravu na získání certifikátu —• zvýšení prestiže školy,
• ISO - z důvodu vyšší prestiže odborné školy a větší konkurenceschopnosti.

10.3 dotazníkové šetření cíleně zaměřené na zkušenosti s aplikací vmodelu
CAF, kdy bylo osloveno všech 14 ředitelů škol v rámci celé České
republiky, v nichž byl model CAF implementován
V tomto šetření byli oslovení ředitelé požádáni o zodpovězení dvou otevřených otázek:

• Co považujete při vlastní aplikaci modelu CAF za největší problém?
• Co bylo největším přínosem aplikace modelu CAF pro Vaši školu?

Dotazník s průvodním dopisem byl rozeslán elektronickou poštou na konkrétní adresy
dle kontaktů uvedených v přehledné tabulce škol, které v současné době33 aplikují model
CAF. Doručení dotazníku bylo potvrzeno z deseti adres, čtyři dotazníky se vrátily jako
nedoručitelné. Přestože návratnost dotazníků byla problematická - 30 % (i přes opakované
zasílání odpověděli na dotazník pouze tři ŘŠ z deseti, kterým byl dotazník doručen), jsou
názory a postřehy, které ve svých odpovědích ŘŠ uvedli, podrobným a zcela otevřeným
popisem praktických zkušeností aplikace modelu CAF. Zmíněné tři školy zavádění modelu
CAF uskutečnily v roce 2007 v rámci projektu Implementace modelu CAF do středních
a vyšších odborných škol, který byl realizován Českou společností pro jakost34. Zapojení
do tohoto projektu bylo pro školy určitou výhodou, Česká společnost pro jakost, o. s.
se rozhodla, v souladu se svým posláním, projekt realizovat a plně financovat z vlastních
zdrojů. Do projektu se zapojilo celkem 12 škol, které byly vybrány ve spolupráci
s Národním ústavem odborného vzdělávání. Cílem projektu bylo prostřednictvím nástroje
pro zlepšení managementu kvality pomoci školám s provedením

sebehodnocení,

a tím poskytnout výsledky pro vlastní srovnání s jinými školami. Projekt zároveň naplňuje

"Tabulka aktualizována k 22. 5. 2007.
34
Zdroj: www.csq.cz
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zákonné požadavky na školy ohledně jejich povinné autoevaluace. Školy si mohly v praxi
„odzkoušet" implementaci modelu CAF, projekt probíhal standardním

způsobem,

doporučeným v příručce uvedeného modelu35. Výsledky a závěry z tohoto projektu byly
podrobně prezentovány na 4. Národní konferenci kvality ve veřejné správě, která se konala
23. - 25. ledna 2008 v Karlových Varech.

Průběh zavádění modelu CAF dle popisu jednoho z ŘŠ, kteří odpověděli
na dotazník.
Počátkem roku 2007 byla škola oslovena Národním ústavem odborného vzdělávání
(NUOV) s nabídkou možnosti zúčastnit se pilotního ověřování implementace systému
měření jakosti CAF pro potřeby středního školství. Důvodem bylo vytvoření vzorku škol,
který bude zahrnovat různé typy a velikosti škol s nejrůznější organizační strukturou. Škola
tuto nabídku přijala, dle vyjádření ŘŠ v té době pracovníci školy hledali vhodnou metodu
pro provedení povinného sebehodnocení školy a implementace modelu CAF se nabízela
jako jedna z možností. Následně byla škola kontaktována Českou společností pro jakost.
Poté se konaly dva cykly třídenních školení k problematice modelu CAF v Brandýse
nad Labem, kterých se zúčastnil

ŘŠ spolu s dvěma dalšími pracovníky

školy.

Dle vyjádření ŘŠ následovala poměrně dlouhá pauza, protože Česká společnost pro jakost
měla problémy se získáváním financí pro realizaci projektu. Teprve v červnu 2007 došlo
k podpisu smlouvy a následnému jmenování minitýmů CAF. Vlastní realizace ve škole
začala po dovolených koncem srpna 2007. Sebehodnotící zprávu škola zpracovala koncem
roku 2007.

Vyjádření ředitelů škol, v nichž byl model CAF aplikován

Co považují ředitelé škol při vlastní aplikaci modelu CAF za největší problém?
(citováno z odpovědí v dotaznících)
• Model CAF je svým pojmoslovím naprosto cizí školské realitě. Často bylo největším
problémem pochopit význam používaných pojmů,
35

Zdroj: Aplikační příručka modelu CAF pro školy. Praha, Národní informační středisko pro podporu jakosti
2007
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i když jde o metodu objektivní, může subjektivní faktor výsledné hodnocení ovlivnit,
optimální by bylo, aby hodnocení poprvé prováděl externista, který v každém případě
trvá na předložených důkazech,
„domácí" často „ví", ale neví, kde „to" (rozuměj důkaz) je,
příliš mnoho podrobných bodů v subkritériích —> zjednodušit,
některé body jsou pro oblast školství obtížně použitelné,
klasický

způsob

bodování

(bez jemného

rozlišení)

poskytuje příliš

prostoru

pro neadekvátní hodnocení, které při srovnávání jednotlivých škol přináší zkreslené
výsledky,
motivace týmu - pokud je škola v „ohrožení" je motivace pravděpodobně snadnější,
problematický výběr členů týmu: o většině kritérií má ve škole potuchy pouze ředitel
a jeden až dva další lidé, pro zbytek učitelů je zpracování kritérií „stavba na zelené
louce",
některá témata (např. financování) jsou natolik složitá, že i při nejlepší vůli je může
zpracovávat jen zcela úzká skupinka lidí,
problém důkazů ve školství, ne všechno je měřitelné a dokazatelné (např. vazby
na bývalé zaměstnance - chodí na večírky v hojném počtu, baví se, ale důkaz
0 tom neexistuje, žádné dotazníky nevyplňují ani se nedělá žádná

statisticky

zpracovatelná prezence, nebylo by to ani vhodné),
umístění školní budovy: budova je v centru, má své parkoviště, v blízkosti je sportovní
1 nákupní centrum a zastávka MHD je do 100 metrů od školy, nicméně důkaz o tom,
že je toto umístění dobré a pro školu výhodné nemáme (I kdybychom jej měli,
tak k čemu? V našem případě umístění budovy nemá vliv na počet klientů). Protože
nemáme oficiální důkazy, paradoxně ztrácíme body v oblastech, které se obecně
považují za plus školy,
pro oblast školství, na rozdíl od veřejné správy, neexistuje případová studie,
vysoká časová náročnost,
časová náročnost spojená s rozsahem projektu a náročným hledáním společných
termínů pro týmovou práci,
dotazníky zpracovávané školou nejsou „profesionální" —* navrhuji sestavit k modelu
pro jednotlivá kritéria standardizované dotazníky,
volný formát zpracování, každá škola si volí formát sama, někdo píše „slohová cvičení",
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jiný hodnotí tabulkově podle kategorií atp. Vhodnější by bylo vyhotovit centrálně
tabulky s konkrétními položkami, otázkami a škola by pouze zaškrtla, co a v jaké míře
dělá, a následně si přidělila body,
• obtížné sledování trendů: naše škola již několik let sleduje klíčové výstupy své činnosti
a získává pomocí vlastního dotazníkového šetření od studentů zpětnou vazbu
na vybrané problémy. Naše dotazníky se ovšem nekryjí s dotazy v jednotlivých bodech
subkritérií. Dochází pak k umělému propojování typu: tato otázka v našem dotazníku
by se dala vyhodnotit jako částečně související s bodem XY subkritérií VW - což určitě
není ideální postup,
• model se dosud nachází v pilotní fázi, není tedy v ČR prověřený.

Na otázku „Co bylo největším přínosem aplikace modelu CAF pro Vaši školu"
ředitelé škol odpověděli:
(citováno z odpovědí v dotaznících)
• Podívali jsme se na naši školu „cizíma očima",
• řada věcí, které jsme nevnímali pro tzv. „provozní slepotu", nás najednou oslovila,
• získali jsme zpětnou vazbu,
• zřetelně jsme pojmenovali své slabé stránky, víme, co je třeba zlepšovat,
• uvědomili jsme si, že je to „běh na dlouhou trať",
• počáteční nedůvěra k sebehodnocení se postupně měnila v systémový přístup,
• aplikace modelu CAF vnáší do autoevaluace systém,
• akční plán zlepšování jasně a přehledně stanovuje cíle, harmonogram a odpovědnost
jednotlivých úrovní řízení školy i konkrétních pracovníků,
• model je zdarma,
• hodnotí školu komplexně,
• pokrývá požadavky MŠMT na vypracování sebehodnotící zprávy,
• poskytuje možnost spolupracovat a vzájemně se porovnávat s ostatními subjekty,
• poskytuje možnost hledat příklady d°bré praxe,
• na základě zkušeností jirçé organizace umožňuje neopakovat stejnou c^ybu, tím může
výrazně „zkrátit" proces zlepšování školy,
• sebepoznání a vytřídění informací o chodu naší školy.
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Shrnutí

Dle výše uvedených odpovědí lze „opticky" nabýt dojmu převažujících záporů aplikace
modelu CAF. Školy prošly jistě organizačně a časově velmi náročným obdobím, výše
uvedená vyjádření jsou osobní zkušeností školských manažerů, kteří kromě své odbornosti
museli prokázat značnou dávku diplomacie, taktu a „vůdcovského umu". Řada vyjádření,
v nichž respondenti na základě vlastních zkušeností popisují zápory a obtíže spojené
s aplikací modelu, je zároveň doplněna o návrhy řešení a úprav samotného modelu tak,
aby mnohem lépe postihoval školskou praxi, která má svá specifika. Pokud by se dal
z vyjádření dotázaných určit nejvýznamnější přínos aplikace modelu CAF pro školskou
praxi,

byl

by

to

s největší

pravděpodobností

systémový

přístup

k zákonnému

sebehodnocení a pohled na školu „zvnějšku".

11 VÝSLEDKY EMPIRICKÉ ČÁSTI, OVĚŘENÍ HYPOTÉZ
V úvodu empirické části této práce byly formulovány dvě hypotézy.

Hypotéza 1 byla formulována tak, aby bylo možno na základě analýzy dat a následného
dotazníkového

šetření

ověřit

platnost

tvrzení,

že většina

škol

dosud

realizuje

sebehodnocení podle vlastních kritérií a využití standardizovaných modelů řízení
a hodnocení kvality je v oblasti školství spíše výjimečné. Tento předpoklad byl potvrzen
v první části výzkumu - analýze dat. Většina SŠ, které byly do analýzy zahrnuty,
uskutečňuje vlastní hodnocení podle kritérií, které nastaví sama, nevyužívá tedy žádný
ze standardizovaných modelů. Tím je zároveň potvrzen předpoklad subjektivního přístupu
k evaluačním procesům, jehož důsledkem mohou být zkreslené výstupy a hodnotící výroky
v evaluační zprávě školy. Proces vlastního hodnocení školy může být účelově nastaven tak,
aby byly hodnoceny především silné stránky školy. Nejenže je tímto postupem snížena
výpovědní hodnota vlastního hodnocení a vytvořen zkreslený obraz o škole, vlastní
hodnocení pak pozbývá smyslu a stává se ryze formální záležitostí, která není pro další
rozvoj školy žádným přínosem.
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Vzhledem k tomu, že se poskytnutá data vztahovala k období roku 2006, byla tvrzení
v hypotéze 1 ověřována také následným dotazníkovým šetřením. Smyslem tohoto postupu
bylo kromě získání dalších údajů zjistit, zda došlo od roku 2006 v problematice vlastního
hodnocení a uplatňování standardizovaných modelů řízení a hodnocení kvality ve školách
k pozitivnímu

vývoji.

Z výsledků

dotazníkového

šetření,

kdy

pouze

jeden

ze 74 respondentů potvrdil aplikaci modelu EFQM v praxi a deset z dotázaných o aplikaci
některého z modelů ve své škole uvažuje v budoucnu, vyplývá, že se od roku 2006 situace
příliš nezměnila. Povědomí o standardizovaných modelech řízení a hodnocení kvality u RS
a dalších pracovníků v oblasti školství se sice zlepšilo, přesto se tato skutečnost nijak
významně

v praxi

neprojevila.

Model

CAF je

v současnosti

aplikován

pouze

ve 14 školách, ISO v 42 školách v rámci celé ČR36. Zajistit větší informovanost škol
o těchto nástrojích a jejich využitelnosti ve školské praxi je jedním z podnětů pro systém
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ověření platnosti tvrzení uvedených v hypotéze 2 bylo předmětem dotazníkového
šetření cíleně zaměřeného na zkušenosti s aplikací modelu CAF.

Jednotlivá tvrzení a postřehy ŘŠ, které jsou uvedeny v třetí části výzkumu, obsahově
korespondují s formulací hypotézy. ŘŠ zdůrazňují především systémovost a komplexnost
modelu, která umožňuje provádět vlastní hodnocení školy jako řízený proces. I když ŘŠ,
kteří model CAF ve své škole aplikovali, připouštějí určitou míru subjektivity
při posuzování některých kritérií a subkritérií, lze toto riziko eliminovat vytvořením
jednotných dotazníků, příp. dalšími úpravami modelu. Přestože návratnost dotazníků byla
problematická - 30 %, jsou názory a postřehy, které ve svých odpovědích ŘŠ uvedli,
potvrzením platnosti hypotézy 2. Implementací některého ze standardizovaných modelů
řízení a hodnocení kvality škola získá systematickou, komplexní a objektivní analýzu
umožňující sebehodnocení organizace ve všech oblastech její činnosti podle prověřeného
modelu a tím i prostor pro zvyšování kvality a konkurenceschopnosti.

36

Přehled škol se sídlem v ČR aplikujících model CAF je uveden v příloze V.
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12 VYUŽITELNOST ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
VE ŠKOLSKÉ PRAXI
Závěrečná bakalářská práce byla napsána s úmyslem přispět k objasnění podstaty
a významu sebehodnocení a k lepší orientaci v problematice autoevaluačních procesů
ve školské praxi. Cílem této práce bylo shrnout aktuální teoretické poznatky o procesu
vlastního hodnocení, přiblížit ředitelům a dalším pracovníkům škol možnosti využít
pro sebehodnocení mezinárodní standardizované modely řízení a hodnocení kvality
a usnadnit jejich rozhodování, který z modelů vzhledem ke konkrétním podmínkám školy
zvolit. Práce byla zaměřena na představení modelu CAF a objasnění výhod jeho
implementace. Model CAF lze s úspěchem využít pro ověření nastavení vize a poslání
školy, nasměrování vedení školy k trvalému procesu zlepšování - tj. zvyšování výkonnosti
a kvality práce celé organizace. V empirické části této práce jsou uvedeny zkušenosti
z praktického využití modelu CAF v několika středních školách v České republice. I přes
zmiňované obtíže, které implementaci modelu CAF provázely, je tento model vyhodnocen
jako kvalitní nástroj pro sebehodnocení, následné zpracování akčního plánu zlepšování
a využití benchmarkingu pro systematickou práci ředitelů a dalších pracovníků škol.
Pro školskou praxi je určitým přínosem této práce také nasměrování na další informační
zdroje - např. portál České společnosti pro jakost, kde lze získat nejen podrobné informace
0 jednotlivých modelech řízení a hodnocení kvality, ale také o projektových aktivitách
v této oblasti, seznam „certifíkovaných" odborných konzultantů a v neposlední řadě
1 aplikační příručku modelu CAF prip. další dokumenty.

ZÁVĚR
Hodnocení a především sebehodnocení škol získává v současné době nový význam
nejen v teorii, ale zejména v konkrétní činnosti škol a školských zařízení. Procesy
vlastního hodnocení jsou povinnou součástí práce každé školy, výsledky této systematické
činnosti a kvalitní sebehodnotící zpráva pomáhají školám odhalovat případné rezervy
a dále rozvíjet potenciál všech zúčastněných.
Na základě zjištění uvedených v empirické části této práce, lze konstatovat, že využití
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modelu CAF pro sebehodnocení škol je i přes svou náročnost přínosem s řadou dalších
pozitivních aspektů. Rozhodnutí, jakou cestu pro úspěšné sebehodnocení zvolit, závisí
vždy na vedení školy, využití standardizovaného modelu je jednou z nabízených možností.
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Příloha I. Kritéria CAF a EFQM pro oblasti dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb.
Oblasti vlastního
hodnocení školy dle
vyhlášky č. 15/2005 Sb., §
8, odst. 2

Přiřaditelná subkritériu
modelu CAF

Přiřaditelná subkritéria
modelu excelence EFQM

a) podmínky ke vzdělávání

1.1 Nasměrování školy vypracování a sdělování
vize, poslání a hodnot
4.4 Řízení financí

la Vedoucí pracovníci
rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty
a etiku a jsou vzorem kultury
výjimečnosti (excelence).

4.5 Řízení technologických
procesů

4b Finanční prostředky jsou
řízeny.

4.6 Řízení správy budov a
využívání finančních
prostředků

4c Správa budov, zařízení a
materiálů jsou řízeny.

8.1 Výsledky v oblasti
sociální
8.2 Výsledky v oblasti
životního prostředí

b) průběh vzdělávání

5.1 Identifikování,
navrhování, řízení a
zlepšování procesů
5.3 Plánování a řízení
modernizace a inovace

4d Technologické procesy jsou
řízeny.
8a Společnost - výsledky:
Měřítka vnímání
8b Společnost - výsledky:
Ukazatele výkonnosti

2d Politika a strategie jsou
sdělovány a aplikovány za
pomoci struktury klíčových
procesů.
5a Procesy jsou systematicky
navrhovány a řízeny.
5d Služby (výrobky) jsou
poskytovány (vyráběny) a je
zajišťován jejich servis.

c) podpora školy žákům a
studentům, spolupráce s
rodiči, vliv vzájemných
vztahů školy, žáků, rodičů a
dalších osob na vzdělávám

2.1 Shromažďování
informací týkajících se
současných a budoucích
potřeb zainteresovaných
stran
4.1 Rozvíjení a uplatňování
klíčových partnerských
vztahů

lc Vedoucí se vzájemně
ovlivňují se zákazníky,
partnery a představiteli
společnosti.
Id Vedoucí spolu s lidmi
v organizaci posilují kulturu
výjimečnosti (excelence).
2a Politika a strategie jsou

založeny na současných a
4.2 Rozvíjení a uplatňování
i
budoucích potřebách a
partnerství se studenty
1 očekáváních zainteresovaných
5.2 Rozvíjení a poskytování stran.
produktů při zapojování
2b Politika a strategie jsou
studentů
založeny na informacích
z měření výkonnosti,
z výzkumu, vzdělávání a
externích souvisejících
činností.
2c Politika a strategie jsou
rozvíjeny, přezkoumávány a
aktualizovány.
4a Externí partnerství jsou
řízena.
5b Procesy jsou zlepšovány a
podle potřeby inovovány, aby
v plném rozsahu vyhovovaly
zákazníkům a jiným
zainteresovaným stranám a
vytvářely pro ně rostoucí
hodnotu.
5c Služby (výrobky) jsou
navrhovány a vyvíjeny na
základě potřeb a očekávání
zákazníků.
5e Vztahy se zákazníky jsou
řízeny a rozšiřovány.

d) výsledky vzdělávání žáků

e) řízení školy, kvalita
personální práce, kvalita
dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků

6.1 Výsledky měření
spokojenosti žáků

6a Zákazníci - Výsledky:
Měřítka vnímání

6.2 Ukazatele měření
orientovaných na žáka

6b Zákazníci - Výsledky:
Ukazatele výkonnosti

1.3 Motivování a
podporování zaměstnanců
školy a vystupování jako
vzor určité funkce

lb Vedoucí jsou osobně
zainteresováni na tom, aby byl
systém managementu
organizace rozvíjen,
uplatňován a neustále
zlepšován.

1.2 Vypracování a
uplatňování systému řízení
školy

! le Vedoucí identifikují a

1.4 Řízení vztahů s partnery
a jinými zainteresovanými
stranami
2.2 Vypracování,
přezkoumání a
aktualizování strategie a
plánování
2.3 Uplatňování strategie a
plánování v celé škole
3.1 Plánování, řízení a
zlepšování lidských zdrojů
s ohledem na strategii a
plánování
3.2 Identifikování, rozvíjení
a využívání odborných
způsobilostí zaměstnanců a
přizpůsobování osobních,
týmových a organizačních
záměrů a cílů
3.3 Zapojení zaměstnanců
rozvíjením dialogu a
zmocněním
4.3 Řízení znalostí

podporují organizační změny.
3a Lidské zdroje jsou
plánovány, řízeny a
zlepšovány.
3 b Znalosti zaměstnanců a
jejich odborné způsobilosti
jsou identifikovány, rozvíjeny
a udržovány.
3c Zaměstnanci jsou
angažováni a jsou jim dány
pravomoci (zmocňování).
3d Zaměstnanci a organizace
spolu vedou dialog.
3e Zaměstnanci jsou
odměňování, uznáváni a
pečuje se o ně.
4e Informace a poznatky jsou
řízeny.
7a Pracovníci - výsledky:
Měřítka vnímání
7b Pracovníci - výsledky:
Ukazatele výkonnosti

7.1 Výsledky spokojenosti
zaměstnanců a měření
motivace
7.2 Ukazatele týkající se
výsledků ve vztahu k
zaměstnancům

f) úroveň výsledků práce
školy zejména vzhledem
k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům

9.1 Dosahování cílů

9a Klíčové výstupy výkonnosti

9.2 Finanční výkonnost

9b Klíčové ukazatele
výkonnosti

Příloha II. Dotazník k empirické části bakalářské práce s průvodním textem
Jmenuji se Kamila Havlíčková.
Obracím se na Vás se žádostí o vyplnění následujícího krátkého dotazníku,
který je pro mě důležitým zdrojem dat pro zpracování mé závěrečné bakalářské práce.
Práce je tematicky zaměřena na problematiku řízení a hodnocení kvality v oblasti
školství prostřednictvím standardizovaných nástrojů. Předem Vám děkuji
za vstřícnost a čas, který věnujete zodpovězení následujících otázek.

1. Označte (nehodící se vymažte) typ Vaší školy:
.

MŠ

.

ZŠ

.

SŠ

.

voš

•

Jiné školské zařízení

•

státní

•

soukromá

•

církevní

2. Jste (nehodící se vymažte, škrtněte):
•

ředitel školy

•

jiný vedoucí pracovník

•

pedagogický pracovník

•

ekonom školy

3. Vaše vyjádření: - z následujících standardizovaných nástrojů řízení kvality
/ hodnocení kvality znáte (nehodící se vymažte, škrtněte) :
•

ISO 9001:2000 (metodika ISO/IWA 2:2003)

•

model EFQM

•

model CAF

•

žádný z uvedených (označíte-li tuto variantu, děkuji Vám za odpověď, dotazník
prosím, odešlete).

4. Informace o Vámi označeném standardizovaném nástroji jste získal/a
(nehodící se vymažte, škrtněte)
•

v rámci absolvovaného studijního programu

•

účastí na semináři věnovaném tématice řízení a hodnocení kvality

•

zkušeností z praxe (příp. Vašeho zaměstnání)

•

studiem odborné literatury

•

odbornou stáží (i v ziskové sféře)

•

prostřednictvím internetu

•

jiným způsobem

5. Uplatňuje Vaše škola některý z uvedených nástrojů?
•

Ano, který? - (prosím uveďte zkratku a stručně sdělte, proč využíváte právě tento
nástroj)

•

Ne, ale o budoucím využití některého z nich uvažujeme (kterého?, stručně sdělte
proč právě tento nástroj)

•

Ne, ani o využití neuvažujeme.(z důvodu...)

Příloha III. Dotazník určený ředitelům škol, v nichž je model CAF pilotně ověřován
Vážený pane řediteli/vážená paní ředitelko.
Jmenuji se Kamila Havlíčková a obracím se na Vás se žádostí o zodpovězení dvou níže
uvedených otázek. Vaše vyjádření je pro mě důležitým zdrojem informací pro zpracování
mé závěrečné bakalářské práce.
Práce (dále BP) je tematicky zaměřena na problematiku řízení a hodnocení kvality
v oblasti školství prostřednictvím standardizovaných nástrojů a modelů. Součástí BP je také
výzkum - dotazníkové šetření.
Pro Vaši informaci - dotazníkové šetření k mé BP je připraveno ve dvou rovinách:
1. Vyjádření náhodného výběru 80 vedoucích pracovníků ve školství s cílem zjistit,
zda vůbec standardizované nástroje řízení a hodnocení kvality znají.

2. Čtrnácti ředitelům škol (dále ŘŠ), kteří ve své škole model CAF již aplikují,
konkrétně tedy i Vám, jsou následně zaslány dvě zcela otevřené otázky. Odpovídat
nemusíte přímo Vy osobně, vyjádřit se může Vámi jmenovaný(á) manažer(ka)
implementace modelu CAF ve Vaší škole.

Prosím Vás tedy, abyste se vyjádřil(a) k následujícím otázkám:

1. Co považujete při vlastní aplikaci modelu CAF za největší problém?
2. Co bylo největším přínosem aplikace modelu CAF pro Vaši školu?

Předem Vám děkuji za Vaši odpověď (i velmi stručnou), uvítám jakoukoliv Vámi
popsanou zkušenost, postřeh z praxe (to žádná aplikační příručka nedokáže...) a především
za Váš čas, který věnujete nejen odpovědi, ale i tomuto dopisu.

Přeji Vám příjemný den a mnoho úspěchů v životě i v práci.

Mgr. Kamila Havlíčková, v. r.

Ještě pro Vaši informaci:
•

kontakt na Vaši školu jsem získala z aktuálního přehledu škol se sídlem v ČR, které aplikují
model CAF -14 škol (z databáze ČŠI)

•

veškeré poskytnuté informace budou použity pouze k účelu zpracování BP

•

s výsledkem výzkumné části Vás v případě Vašeho zájmu po zpracování BP ráda seznámím

•

aktuálně (dotazníkové šetření ještě probíhá) odhadem 70% ŘŠ modely a nástroje řízení
a hodnocení kvality vůbec nezná, ze zbyv. 30 % ŘŠ jich většina uvádí znalost ISO (většinou
odborné SŠ), o modelu CAF ví zatím pouze 3 z oslovených ŘŠ

Příloha IV Tabulka dat získaných inspekční činností ve SŠ Ústeckého kraje (2006)

Signât

R

Personální
podmínky

Systém
VH
(ISO,
CAF...)

bf 1 fz504
bf1gz503
bf2fz511
bf2fz515
bf2fz516
bf3fz512
bf3fz513
bf4fz511
bf4hz512
bf5fz503
bf5fz503
bf5fz504
bf5fz507
bf6fz518
bf6gz507
bf6gz514
bf7fz506
bf7fz511
bf7fz515
bf7fz516

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

ano
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
M
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Vlastní hodnocení výsledků vzdělávání
Prof.
Vlastní
Externí
systémy
testy
hodnocení
hodnoc.
kvality
ne
ne
ne
ne

land

ne

ne
0
ne

ne

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne
0
0
0
ne
ne
ne

ne

ne

ano
and
ne

ne
ne
ne

Příloha V Přehled škol se sídlem v České republice aplikujících model CAF

P.c.

Název školy

Rok implementace

1

Hotelová škola a VOŠ hotelnictví a turismu
Poděbrady

2005

2

Gymnázium Jana Palacha Mělník

2007

3

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

2007

4

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
grafická Praha 1

2007

5

SOŠ a SOU Praha 10

2007

6

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

2005

7

Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ Písek

2007

8

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České
Budějovice

2007

9

SOŠ a SOU obchodní Brno

2005

10

Obchodní akademie a VOŠ cestovního ruchu a JŠ
s právem SJZ s.r.o. Hradec Králové

2007

11

Integrovaná střední škola obchodně technická s.r.o.
Zlín

2007

12

SUPŠ sklářská Železný Brod

2007

13

Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec

2007

14

Střední odborná škola poštovní a Střední odborné
učiliště poštovní Plzeň

2007

Školy zřizované kraji, obcemi. Soukromé školy.
Aktualizováno k 22. 5. 2007

