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Resumé: 

Tato bakalářská práce se zabývá ve své obecné části vnějšími i vnitřními kontrolními 

mechanismy v manažersky vedených organizacích. V druhé části se podrobně věnuje 

nastavením kontrolních mechanismů v prostředí Základních uměleckých škol zřizovaných 

hlavním městem Prahou, kde se autorka podrobně zabývá aplikovanými kontrolními systémy 

a jejich funkcí. Důležitým přínosem této práce je především výzkumná část, kde se autorka 

snažila zjistit vlastním výzkumem úroveň vnitřních kontrolních mechanismů na zkoumaném 

vzorku školských institucí. Zkoumaným vzorkem bylo 26 Základních uměleckých škol, u 

kterých dotazníkovou formou shromažďovala informace přímo od řídících pracovníků těchto 

škol. Významným úkolem výzkumu bylo zajistit informace o tom, jakým způsobem řídící 

pracovnicí s výsledky kontroly nakládají a jak je vyhodnocují při jejich dalším zpracování.   

 

Summary: 

This thesis deals with in its general part of internal and external control mechanisms in a 

management-led organizations. The second part is devoted to implementing control 

mechanisms in Elementary Schools of Art established by the City of Prague, where the author 

details the applied control systems and their functions. An important contribution of this work 

is to research the part where the author tried to find out their own level of internal controls on 

the analysis of a sample of Educational institutions. The samples were 26 Elementary Schools 

of Art in the form of a questionnaire, which collected information directly from the principals 

of these schools. A major aim of this research was to provide information about how 

managers handle the inspection results and how to evaluate them for their further processing. 
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1.1 Úvod - Kontrola a její význam 

Systém kontroly je jedním z pěti činností vykonávaných manažery na všech stupních řízení. 

Prolíná se s dalšími manažerskými funkcemi a vzájemně s nimi tvoří ucelený soubor činností 

vedoucích k úspěšnému chodu organizace. Dle J. Vebera (2011, s. 134) můžeme kontrolu 

specifikovat jako: „kritické zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry; určení, zda bylo 

dosaženo shody ve vývoji kontrolované reality vůči specifikovaným požadavkům“. Hlavním 

významem kontroly je poskytnutí přehledného obrazu o stavu řízené organizace, možnost 

porovnání plánovaných záměrů a cílů organizace se současným stavem a případné korekce 

stavu, které povedou k dosažení těchto stanovených cílů. Jak uvádí Mládková a Jedinák 

(2009, s. 101) lze tedy oprávněně konstatovat, že jakákoli cílově orientovaná činnost, by byla 

bez funkční kontroly zcela neefektivní.  

 

1.2 Klasifikace kontrolních procesů 

Předpokladem účinné kontroly je jasné stanovení obsahu a cíle, kterého má být dosaženo. 

Tyto procesy můžeme rozdělit do tří oblastí: 

 podle obsahové náplně - kontrola se zaměřuje na kontrolu a hodnocení kvality 

provádění v různých oblastech činnosti organizace. Kontroluje jejich stav, vývoj, 

výsledky a jejich soulad s plány a cíli organizace 

 podle úrovně řízení - kontrola může probíhat buď na vrcholové úrovni, kdy se jedná o 

strategické kontrolní procesy, kterými rozumíme kvalitu rozhodování a kvalitu plnění 

stanovených cílů organizace, výsledky hospodaření apod. Nebo na nižších úrovních, 

kde se týká operativních činností, kterými je například průběžné hospodaření se zdroji 

finančními, materiálními, energetickými a jinými. 

 podle charakteru provádění -  ty jsou klasifikovány několika způsoby. 

- pravidelné a nepravidelné -  pravidelné slouží ke kontrole průběhu plánu a 

umožňují kontrolu skutečnosti a případné korekce odchylek. Nepravidelné 

vycházejí z potřeby kontroly nestandardizovaných akcí a jejich realizací. 

- interní a externí - interní jsou zajišťovány a prováděny vedením a zaměstnanci 

organizace, externí pocházejí zvnějšku organizace (např. zřizovatel, ČŠI) a 
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většinou se týkají dodržování pravidel a zákonů, norem, nebo nakládání s 

financemi. 

- preventivní - prováděné před a po započetí akce, jejich cílem je předcházet a 

včas odhalovat případné nedostatky, ke kterým by mohlo dojít v dalších fázích 

procesu. Týkají se například kontroly bezpečnosti a ochrany při práci, 

lékařských prohlídek, kvality projektových dokumentací atd. 

- průběžné - slouží k tomu, aby v průběhu již započaté akce zjistily odchylky od 

plánu, a aby mohlo docházet k jejich korekci správným směrem 

- následné - probíhají po ukončení akce a jejich účelem je zjištění zda je konečný 

výstup pozitivní, či negativní 

 

1.3  Fáze kontroly 

Každá z kontrol by měla být rozdělena do dílčích činností, plynule na sebe navazujících.  Tyto 

činnosti jsou označovány jako fáze kontroly. Lze je rozdělit následujícím způsobem. 

1.3.1 Určení předmětu kontroly: 

Každý kontrolní proces by měl mít předem stanovenu oblast, na kterou bude zaměřen. Z 

důvodu ekonomické hospodárnosti je třeba zamezit tomu, aby kontrola nebyla prováděna 

duplicitně, tj. aby určitá oblast činnosti nebyla kontrolována různými pracovníky z více 

řídících úrovní. Ze stejných důvodů je zapotřebí zvážit potřebnost provádění úplné kontroly, 

při které jsou kontrolovány všechny prvky po celou dobu průběhu akce. Tuto kontrolu lze 

vzhledem k její ekonomické náročnosti nahradit např. kontrolou namátkovou. 

1.3.2 Získání a výběr informací pro kontrolu 

Pro následné provádění kontroly je třeba nejdříve získat informace potřebné k sestavení 

přehledu o vývoji sledované skutečnosti. Tyto informace můžeme podle způsobu jejich 

získávání rozdělit na dva druhy. Jsou jimi: 

 primární informace, které by se daly specifikovat jako poznatky získané z "terénu". Tyto 

informace jsou získané přímým pozorováním sledované reality. Hlavním pozitivem takto 

zjištěných informací je možnost bezprostředního kontaktu, a možnost interaktivní 
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komunikace. Tento způsob navíc, v případě potřeby umožňuje i okamžitou korekci dané 

situace a její posun žádoucím směrem 

 sekundární informace, které představují různé formy převzatých informací. Jsou jimi např. 

zprávy, hlášení, kalkulace, účetnictví, statistické přehledy apod. 

1.3.3 Ověření správnosti získaných informací 

V této fázi je důležité, aby se předešlo nedostatkům způsobených nepřesností informací. 

Prověřuje se tedy formální a věcná správnost získaných informací. Ověřují se formální 

náležitosti dokumentů, věrohodnost informací, úplnost údajů, podpisová oprávnění, kalkulace, 

účetnictví, statistické přehledy apod. Nejčastěji zjištěnými nedostatky jsou: 

 Neúplná evidence skutečností 

 Chybné zaznamenávání informací 

 Opožděné předávání informací příslušným (vedoucím) pracovníkům 

 Chybějící podstatné záznamy 

 Zkreslenost předávaných informací 

1.3.4 Hodnocení kontrolovaných procesů 

Hodnocení je podstatou kontrolních procesů. V této fázi dochází k porovnání zjištěných údajů 

vypovídajících o skutečném stavu se stanovenými kritérii. K tomuto účelu se využívají tři 

druhy hodnotících kritérií: 

 Srovnávání se standardy, kterými jsou normativy jako např. organizační řád, pracovní řád, 

etický kodex, pravidla chování, předpisy požární ochrany, předpisy k bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci apod. 

 Srovnávání v čase představuje rozborový nástroj kontroly, který porovnává, jak se 

sledovaný předmět kontroly vyvíjí v určitém časovém období, s ohledem na vývoj v 

období minulém. Na základě porovnání obou sledovaných období lze vyvodit, jakým 

směrem se organizace vyvíjí, anomálie vývoje a posoudit sezónní vlivy. 

 Srovnávání v prostoru, zde jsou kritériem výsledky, kterých dosahují podobné 

konkurenční organizace. Tento způsob srovnávání je přínosný v tom, že může organizaci 

přinést cenné informace o tom, jak si stojí na trhu v dané oblasti a pomoci jí k nalezení 

jejích slabých a silných stránek a námětů pro zlepšení vlastní činnosti.  
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1.3.5 Závěry a návrhy opatření 

Na základě kontrolních zjištění dochází v této fázi k formulaci závěrů, která mohou být 

trojího druhu: 

 Kontrola nezjistila pochybení, organizace funguje žádoucím způsobem a není tedy nutné 

přistupovat k žádným opatřením 

 Při kontrole byly v dílčích oblastech zjištěny odchylky od žádoucího stavu a je tedy třeba 

přijmout korigující opatření, která povedou k jejich nápravě. 

 Byly zjištěny závažné nedostatky, a tudíž je třeba učinit nová zásadní rozhodnutí a 

nasměrovat organizaci jiným, žádoucím, směrem. Pokud bylo zjištěno, že může dojít k 

závažným škodám, je zapotřebí ihned přijmout opatření, která těmto škodám zamezí, nebo 

je alespoň minimalizují. 

 

J. Veber (2011, s. 137) tyto tři závěry formuloval jako: 

- nech být 

- proveď korigující opatření 

- přijmi nové řešení 

 

Zároveň lze v této fázi dojít k závěru, zda šlo o chyby: 

 vědomé - ke kterým došlo buď z nedbalosti či záměrně 

 nevědomé - vzniklé z nedostatku znalostí, informací anebo z nedostatečného 

soustředění, či pozornosti 

 

1.4 Zpětná kontrola 

Tato fáze kontroly je realizována v případě, kdy byla na základě předcházející kontroly 

zjištěna pochybení a byla navržena nápravná opatření. Je tedy třeba zjistit, zda byla 

aplikována do praxe a prověřit jejich účinnost. 
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1.5 Nedostatky kontrolních procesů 

 V procesu kontroly se může vyskytnout mnoho nedostatků. Tyto nedostatky mohou 

výrazným způsobem ovlivnit další chod organizace a. mohou vést až k odklonu organizace od 

žádoucího směru dalšího vývoje. Níže jsou uvedeny příklady chyb, ke kterým může při 

plánování a provádění kontroly dojít. 

 Přílišná těsnost kontroly - tento styl kontroly nemusí být vždy efektivní, je 

pravděpodobné, že u podřízených zaměstnanců povede k dojmu, že jde ze strany 

vedení o projev nedůvěry k jimi vykonávané práci. To v mnoha případech vede k 

demotivaci zaměstnanců, kteří se k situaci postaví tím způsobem, že začnou pracovat 

jen na nezbytně nutných činnostech 

 Absence kontroly - pokud není kontrola prováděna vůbec, nebo je případě prováděna 

jen v minimální míře a povrchně, může vést u zaměstnanců k preferování jejich 

individuálních zájmů, či k podvodům a zpronevěrám. 

 Nízká autorita kontroly - dochází k ní v případě, kdy kontrolní orgán nemá dostatečné 

pravomoci a oprávnění k tomu, aby mohl v případě zjištěných nedostatků využít 

adekvátní postihy  

 Nehospodárnost kontroly - je zbytečné provádět kontroly tak, aby se závěry z několika 

různých kontrol překrývaly a zkoumaly stejné oblasti. Dochází pak ke zbytečnému 

zvýšení nákladů a ke snížení efektivity kontroly. Je zapotřebí provádět kontrolu 

promyšleně, v předem vytipovaných rizikových oblastech, než plošně ve všech 

oblastech chodu organizace 

 Nesrozumitelnost kontroly - zjištěné závěry nejsou interpretovány srozumitelně, není z 

nich jasné, kterých kontrolovaných oblastí či nedostatků se přesně týkají 

 Formálnost kontroly - důraz je kladen na formální aspekty, případně je prováděna za 

použití obecných pravidel a nepřihlíží se k odlišnostem jednotlivých kontrolovaných 

organizací. Kontrola je prováděna pouze z důvodu, že má být provedena a díky své 

obecnosti je pouze povrchní 

 Nepřesnost kontroly - výsledky kontroly se opírají o okrajová nebo naopak o radikální 

stanoviska, která se zprůměrují 

 Subjektivní kontrola - její výsledek není podložen žádnými kritérii, jde pouze o 

subjektivní stanovisko kontrolora 



 

 

10 

1.5.1 Kontrola a úroveň řízení 

Podle úrovně řízení je kontrola rozdělena: 

 Strategická kontrola - je prováděna řídícími pracovníky a je zaměřena na strategický 

rozvoj organizace, na kvalitu strategického rozhodování a na celkové hospodaření s 

finančními prostředky 

 Kontrolní procesy středního managementu - jsou zaměřeny na operativní procesy. 

Vytváří si vlastní kontrolní systém zaměřený na kontrolu konkrétních činností, 

kterými jsou většinou personální záležitosti, technický rozvoj, nebo kontrola 

hospodaření. Na této úrovni jsou prováděny kontroly s podobným zaměřením, pouze 

zjišťované podklady jsou detailnější a spjaté s konkrétní oblastí, kterou mají jednotliví 

manažeři ve své kompetenci 

 Kontrolní procesy managementu první linie - Manažer první linie kontroluje 

bezprostředně podřízené pracovníky. Jeho hlavním úkolem je zjišťování, jak 

zaměstnanci a potažmo kolektiv plní zadané úkoly a v případě potřeby je koriguje a 

zavádí nápravná opatření, tak, aby byla v souladu s operativním plánem 

1.5.2 Vnitřní kontrolní systém organizace 

Lze jej popsat, jako nastavení kontrolních mechanismů uvnitř organizace. Není možné 

vytvořit jeden univerzální model platný pro všechny organizace. V každé z nich se bude lišit 

na základě parametrů organizace, jejího zaměření, či personálního obsazení. Za jeho 

vytvoření jsou odpovědní vedoucí zaměstnanci organizace. Ti by při jeho tvorbě měli 

zohlednit následující faktory: 

 tvorba preventivních předpokladů pro zamezení vzniku korupce, podvodů, nebo 

zpronevěr 

 jasné stanovení pracovních postupů 

 rozdělení funkcí, pravomocí a odpovědnosti pracovníků 

 zabudování vnitřních kontrolních mechanismů do vnitřních předpisů, či norem 

 zajištění hospodárného, efektivního a účelného využití veřejných prostředků 

 zpětná vazba 

Při jeho vytváření by se řídící pracovníci také měli soustředit na to, aby byl kontrolní systém 

vytvářen koncepčně, systematicky, a aby v něm byly promítnuty konkrétní cíle organizace. 
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Dále by v něm mělo být jasně určeno, jakým způsobem budou v organizaci kontroly probíhat, 

které oblasti činnosti jsou pro chod organizace klíčové a v jakých časových intervalech, 

budou konkrétní oblasti činnosti kontrolovány. 

Na základě takto stanovených pravidel by řídící pracovníci měli objektivně a pravidelně 

zjišťovat a vyhodnocovat výsledky kontrolní činnosti, a v případě potřeby upozornit ostatní 

zaměstnance na zjištěné na nedostatky a docílit jejich nápravy.  
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2.1  Úvod 

Výzkumná část bakalářské práce byla realizována formou kvalitativního výzkumu. Daný 

problém byl zkoumán do hloubky za účasti vybraného počtu 26 respondentů, což byli ředitelé 

ZUŠ zřizované hl, m. Prahou. Za metodu výzkumu jsem zvolila formu dotazníku, který byl 

rozeslán výše uvedeným respondentům. Dotazník byl rozdělen na část všeobecnou a část 

odbornou. Ve všeobecné části byly zjišťovány informace o věku, vzdělání, genderovém 

rozložení a o počtu let v řídící funkci. Odborná část pak byla zaměřena na nastavení 

kontrolních systémů organizací. Na základě získaných poznatků byly formulovány závěry. 

 

2.2 Cílová výzkumná skupina 

Pro svou bakalářskou práci jsem si za výzkumnou skupinu vybrala ZUŠ zřizované hl, m. 

Prahou. Důvodem pro výběr této skupiny byla odlišnost od ostatních typů škol a také jako 

kvantitativně i kvalitativně vhodný vzorek. ZUŠ se od ostatních typů škol liší svým spec- 

ifickým zaměřením, kterým je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých 

oborech. Pro komplexnost výzkumu bylo důležité tuto výzkumnou skupinu poznat, popsat její 

vnitřní správu a systémy a prozkoumat její vnitřní kontrolní mechanismy.  

 

2.2.1 Popis výzkumné skupiny -  Základní umělecké vzdělávání 

 

Základní umělecké školy (dále jen „ZUŠ“) poskytují základy uměleckého vzdělání ve čtyřech 

oborech a to v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Hlavním cílem 

vzdělávání v základních uměleckých školách je podpora talentů. ZUŠ mají významný podíl 

na formování osobnosti žáků, rozvíjejí jejich schopnosti a talent, vytvářejí a formují jejich 

umělecké vnímání a cítění. Organizace studia je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání.  

Vzdělávání v ZUŠ, jeho průběh, výsledky, personální a materiální podmínky pro výuku, jsou 

hodnoceny Českou školní inspekcí. Ve školním roce 2011/2012 neproběhla kontrola České 

školní inspekce ani v jedné z nich. 
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ZUŠ organizují všechny typy vzdělávání: přípravné, základní I. a II. stupně, rozšířené a 

studium pro dospělé. Pro přijetí žáka je nutné, aby úspěšně vykonal talentové zkoušky. 

Úkolem ZUŠ je podchycení a další rozvoj talentu žáků od předškolního věku až po dospělé, 

jejich odborné vzdělávání a příprava k dalšímu studiu na středních školách uměleckého 

zaměření, konzervatořích, vyšších odborných nebo vysokých školách uměleckého, popř. 

pedagogického směru. Ve školním roce 2010/2011 bylo z žáků, kteří se připravovali na ZUŠ, 

přijato na umělecké školy k dalšímu studiu 221 žáků, z toho 83 na vysoké školy.  

Personální zabezpečení výuky v ZUŠ je na velmi dobré úrovni, většina škol vykazuje téměř 

100% kvalifikovanost (průměrná kvalifikovanost činí 97,9 %) a řada pedagogických 

pracovníků je výkonnými umělci. Ředitelé podporují další vzdělávání učitelů a zahrnují tuto 

oblast do dlouhodobého plánování.  

Za vzdělávání žáků v ZUŠ se stanoví úplata. Výše příspěvku je stanovena v souladu 

s vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ředitelem školy, který může, 

zejména ze sociálních důvodů, osvobodit žáka od placení příspěvku zčásti nebo zcela. Tím je 

zabezpečena přístupnost tohoto typu vzdělávání i pro děti ze sociálně slabších rodin. 

Školní vzdělávací programy 

Ve školním roce 2010/11 byl dopracován a schválen Rámcový vzdělávací plán základního 

uměleckého vzdělávání (RVP ZUV) a jednotlivé školy začaly připravovat své Školní 

vzdělávací plány (dále jen „ŠVP“). Vyučování podle vlastních ŠVP jednotlivých ZUŠ bylo 

zahájeno od 1. 9. 2012. Školení k tvorbě ŠVP absolvovala většina pedagogů. 

Základní umělecké školy zřizované hl. m. Prahou 

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) na svém území zřizuje celkem 26 ZUŠ. Rozšiřováním 

počtu odloučených pracovišť zlepšují školy dostupnost uměleckého vzdělávání i v okrajových 

částech města. V ZUŠ zřizovaných HMP se vzdělává přes 21 tisíc dětí a mládeže od 5 let až 

po studenty vysokých škol. 

Kapacitní naplněnost těchto škol je velmi dobrá, v průměru je kapacita škol využita z 95 %. 

% využití kapacity Kapacita ZUŠ  k. 1.9.2011 Počet žáků k 1.9.2011 

95% 22 438 21 318 
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Mezi žáky ZUŠ je největší zájem o hudební obor, který ve školním roce 2011/2012 

navštěvovalo 14 454 z celkového počtu 21 318 žáků ZUŠ. Nejmenší zájem je naopak o obor 

literárně dramatický, který navštěvovalo pouze 922 žáků. 

Převis poptávky po studiu, zejména hudebního oboru se řeší v rámci škol zřizovaných hl. m. 

Prahou přesunem volných kapacit mezi školami. Zvyšování počtu žáků zaznamenávají školy 

v rozvíjejících se částech města, např. Černý Most, Stodůlky, Prosek atd. 

 

Počty žáků v jednotlivých oborech ve školním roce 2011/2012 

Obor Počty žáků Počty žáků v % 

Hudební 14 454 67,8 

Výtvarný 4 024 18,9 

Literárně dramatický 922 4,3 

Taneční 1 918 9,0 

Celkem 21 318 100% 

 

Vývoj počtu žáků v ZUŠ byl v letech 2004 až 2011 vcelku stabilní. Nabídka tohoto typu 

vzdělávání je pro cílovou skupinu v převážné míře 6 – 15letých velni přitažlivá. Přestože ve 

školním věku jsou nyní slabší populační ročníky, počet žáků ZUŠ neustále mírně stoupá, tzn., 

že stoupá procento dětí zapojených do základního uměleckého vzdělávání. Dále také 

pokračuje trend nárůstu žáků s cizí státní příslušností (ze 154 žáků škol. roku  2001/2002 na 

770 žáků  škol. roce 2011/2012). 
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2.2.2 Právní předpisy ( Legislativa) 

 

Právní předpisy upravující kontrolní postupy jsou tyto: 

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

 

Dále se ZUŠ zřizované hl. m. Prahou řídí dalšími právními předpisy: 

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

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 71/2005 Sb., o základním 

uměleckém vzdělávání 
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2.2.3 Kontrola v práci ředitelů ZUŠ 

 

V práci ředitelů ZUŠ a v oblasti školství obecně je jejím hlavním cílem spoluvytváření 

podmínek pro zabezpečení kvalitní odborné a pedagogické úrovně výchovně vzdělávací 

činnosti a  samozřejmě neustálé hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

vynakládání finančních a jiných hmotných prostředků při plnění povinností vyplývajících  z 

obecně závazných právních předpisů, rozhodnutí a pokynů zřizovatele a jiných aktů řízení. Při 

stanovování postupu a rozsahu kontroly u subjektů působících ve školství je nutné rozlišovat 

tyto subjekty podle toho, kdo je jejich zřizovatelem a s jakými finančními prostředky 

nakládají. 

Nejdůležitějšími zdroji financování škol jsou dotace ze státního rozpočtu a rozpočtů 

zřizovatele HMP. Dalšími zdroji pak mohou být vlastní výnosy - školné, úplata za školské 

služby a vzdělávání, sponzorské dary, fondy příspěvkových organizací, dotace přidělené z 

fondů EU, žádosti o grant, apod. 

Základní členění kontroly spočívá v rozdělení na kontrolu vnitřní a vnější. Vnitřní kontrola se 

pak dále dělí na dvě složky, a to na řídící kontrolu a interní audit. U vnější kontroly je 

důležitou složkou veřejnosprávní kontrola, kterou může dle zákona provádět celá řada 

institucí a orgánů k tomu určených. Tato kontrola se zpravidla týká například dodržování 

obecně závazných právních předpisů, dodržování vnitřních směrnic, nakládání s majetkem, 

kontrolu hospodaření s veškerými finančními prostředky organizace, správnosti, úplnosti a 

věrohodnosti účetnictví, vedení různých evidencí a agend, uzavírání smluv apod. 

Tyto kontroly jsou prováděny buď jako kontroly řádné - plánované, které jsou uskutečněny v 

souladu s naplánovanými termíny, vycházejícími z ročního plánu. Nebo jako kontroly 

mimořádné, které jsou prováděny mimo plán a k jejich uskutečnění dochází na základě 

upozornění, stížností nebo jiných interních nebo externích podnětů. Tyto kontroly průběžně a 

nezávisle konfrontují vnitřní systémy a stanovené cíle a jsou mnohdy nástrojem k ověření 

nastavených mechanismů a procesů.  
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2.2.4 Vnitřní kontrola 

 

Vnitřní kontrola je iniciována vnitřními strukturami organizace a je prováděna buď řídícími 

pracovníky organizace, anebo jimi pověřenými a zmocněnými zaměstnanci. Skládá se ze 

dvou složek, a to řídící kontroly a interního auditu.  

Musí být zavedena a následně udržována takovým způsobem, aby v organizaci byly 

vytvořeny podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné vykonávání činností. Vnitřní 

kontrolní systém pak musí být nastaven tak, aby byla včas zjištěna, vyhodnocena a 

minimalizována provozní, finanční a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním 

schválených záměrů a cílů organizace. Musí také zahrnovat postupy pro včasné podávání 

informací o výskytu nedostatků a o opatřeních přijatých k jejich nápravě. Také musí být 

zajištěna oddělenost pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a 

kontrole operací a o všech prováděných operacích a kontrolách musí být provedeny záznamy 

a vedena příslušná dokumentace. To se týká především výběrových řízení, uzavírání smluv, 

vzniku závazků, plateb a vymáhání pohledávek. Dále pak slouží k zajištění hospodárného, 

efektivního a účelného využívání veřejných prostředků a k provádění veškerých nezbytných 

opatření k ochraně veřejných prostředků. Sleduje a zajišťuje plnění rozhodujících úkolů tak, 

aby došlo k dosažení schválených záměrů a cílů organizace. 

Vnitřní kontrola je prováděna jako předběžná, průběžná a následná.  

 

2.2.5 Řídící kontrola 

 

Základní složkou vnitřní kontroly je řídící kontrola. Je popsána v hlavě II, části čtvrté zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, tedy v § 

26 - § 27. Postupy řídící kontroly jsou dále upraveny Vyhláškou Ministerstva financí č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. 

Smyslem zákona o řídící kontrole je obecné a transparentní dodržování pravidel řízení a 

správy orgánů veřejné správy odpovědnými vedoucími zaměstnanci v rámci jejich 

odpovědnosti, za určené činnosti, jako součást vnitřního řízení organizace.  Je prováděna při 

přípravě operací, tedy před jejich schválením, při jejich průběžném sledování až do jejich 

konečného vypořádání a vyúčtování a také jako následné prověření vybraných operací v 
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rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. Při stanovování 

odpovědnosti by se mělo vycházet ze zásady, že je nutno co nejvíce omezit rizika při 

nakládání s veřejnými a ostatními prostředky. Odpovědná místa by proto měla být stanovena 

funkčně odděleně, a to na: 

 příkazce operace - příkazcem finančních a majetkových operací je zpravidla ředitel 

školy, v době nepřítomnosti ředitele školy nebo u vybraných majetkových či 

finančních operací jej zastupuje jeho statutární zástupce, nebo jiný pověřený 

zaměstnanec 

 správce rozpočtu -  tuto funkci vykonává vedoucí zaměstnanec odpovědný za správu 

rozpočtu – ekonom organizace 

 hlavní účetní  - tím je vedoucí, nebo určený pracovník odpovědný za vedení 

účetnictví 

(Zde je nutno podotknout, že pokud je účetnictví organizace vedeno externí firmou,  nelze 

odpovědnost za provádění řídící kontroly přenést na tuto dodavatelskou firmu.) 

Rozdělení pravomocí a odpovědnosti by mělo být ukotveno např. v oběhu účetních dokladů 

nebo v organizačním řádu.  

U většiny pražských ZUŠ je však hospodářský úsek školy malý a školy nedisponují 

dostatečným množstvím prostředků na personální rozdělení těchto tří funkcí. V tomto případě 

je u příspěvkových organizací možné ve výjimečných případech sloučit funkce správce 

rozpočtu a hlavního účetního. Tato možnost je ukotvena v § 26 odst. 3. zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, který uvádí: "že 

sloučení funkcí je možné v případech, kdy je odůvodněno malou pravděpodobností výskytu 

nepřiměřených rizik pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména v návaznosti na povahu 

činnosti orgánu veřejné správy, stanovené úkoly, stupeň obtížností finančního řízení, strukturu 

a počet zaměstnanců."  

Zajištění vnitřního kontrolního systému a předcházení možnosti realizace nezákonných 

činností ve škole spočívá zejména v rozdělení jednotlivých hospodářských agend tak, aby 

vždy práci jednoho pracovníka kontroloval další pracovník. Zajistit řádný vnitřní kontrolní 

systém je jednou ze základních povinností ředitele školy. 
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2.2.6 Interní audit 

 

Je další složkou vnitřní kontroly a jeho předmětem je nezávislé a objektivní přezkoumávání a 

vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly a vyhodnocování správnosti 

prováděných operací. Interní audit u pražských ZUŠ nahrazuje zřizovatel veřejnosprávní 

kontrolou, a to na základě § 29 odst. 5. Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je uvedeno: "v případech s malou 

pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky, a to 

zejména v návaznosti na povahu zjišťovaných úkolů, strukturu a stupeň obtížnosti vnitřního 

řízení, mohou orgány veřejné správy podle § 8 odst. 1 u organizačních složek státu a 

příspěvkových organizací ve své působnosti, územní samosprávné celky podle § 9 odst. 3 u 

svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti nahradit funkci 

útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly podle části druhé tohoto zákona."  

 

2.2.7 Vnější kontrola 

Její důležitou součástí je veřejnosprávní kontrola (v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů), která je prováděna orgány 

veřejné správy. Slouží ke kontrole hospodaření s veřejnými prostředky z hlediska 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, ale i ke kontrole správnosti finančních a majetkových 

operací a jejich souladu s právními předpisy. 

Je prováděna více institucemi, které mají ze zákona právo tuto kontrolu provádět. Jsou jimi:  

 zřizovatel - dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších 

předpisů 

 orgány veřejné správy - dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě ve znění pozdějších předpisů 

 Česká školní inspekce - dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

 finanční úřady - dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dalších daňových 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

 a některé další instituce – např. hygienické, požární, stavební, BOZP předpisy atd. 
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Zřizovatel může kontrolu provádět v  širším rozsahu (nejen u veřejných prostředků) např.: 

dodržování obecně závazných právních předpisů, vnitřních směrnic, kontrola hospodaření 

s veškerými finančními prostředky kontrolovaného subjektu, nakládání s majetkem, 

správnosti, úplnosti a věrohodnosti účetnictví, vedení různých evidencí a agend, uzavírání 

smluv apod. 

Veřejnosprávní kontrola je z časového hlediska prováděna jako: 

 předběžná – zahrnuje kontrolu veřejných prostředků před a po vzniku závazku nebo 

nároku tak, aby připravované operace odpovídaly stanoveným úkolům a, aby byly v 

souladu s právními předpisy a rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky 

Z pozice zřizovatele se jedná o tyto činnosti 

- kontrola a posouzení požadavků organizace k poskytnutí finančních prostředků 

na investiční výstavbu, dále na opravy a údržbu budov 

- kontrola rozpočtů před zahájením investičních akcí 

- kontrola připravenosti investiční akce 

- prověření smluvního zabezpečení připravované investiční akce 

- prověření údajů uvedených v žádosti o grant, podkladové dokumentace, kvality 

zpracování projektů 

- příprava podkladů před uzavíráním smluv. 

 

 průběžná – jedná se o kontrolu při přímém uskutečňování operací o prověření 

dodržování stanovených podmínek a postupů, včasnost prováděných záznamů operací 

a např. v účetnictví, výkazech, hlášeních a zprávách. Prováděna může být dle 

rozhodnutí zřizovatele buď kontrolou dokladů předložených organizací, nebo 

kontrolou na místě. 

Z pozice zřizovatele se jedná o tyto činnosti: 

- kontroly vývojů ukazatelů rozpočtu přiděleným organizaci na investiční 

činnost, opravy a údržbu budov, a případných změn rozpočtu 

- kontroly prováděné při kontrolních dnech stavebních akcí z hlediska 

dodržování rozpočtu, plnění termínů, oprávněnosti poskytování záloh, 

plynulosti financování apod. 
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- kontrola po ukončení a následném vyúčtování operací (akcí), zda jsou v 

souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, uzavřenými smlouvami a 

zda odpovídají zásadám hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

- kontrola podkladů v průběhu realizace grantu 

- účast na kontrolních dnech u stavebních akcí, při posuzování správnosti, výše 

fakturovaných částek, správnosti a oprávněnosti zálohování, úplnosti podkladů 

při proplácení faktur 

- kontrola využití prostředků na grant prováděná na místě 

- kontrola vyúčtování předložených příjemcem grantu 

- kontrola prováděná na místě na základě Plánu průběžných veřejnosprávních 

kontrol v organizacích zaměřená na jednotlivé úseky hospodaření organizace z 

hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti hospodaření s finančními 

prostředky v hlavní i doplňkové činnosti, součástí kontroly je rovněž kontrola 

nakládání s majetkem svěřeným organizaci a kontrola plnění finančních 

závazků vyplývajících z povinností organizace coby zaměstnavatele. 

Předmětem kontroly je také kontrola dodržování platných právních předpisů v 

organizaci. 

 následná – je prováděna systematicky na základě stanovené periodicity a ročních 

plánů činnosti zřizovatele. Prověřuje, zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky 

odpovídají skutečnosti, zda byly dodrženy právní předpisy, schválené rozpočty, 

projekty a uzavřené smlouvy, zda byly prostředky vynakládány hospodárně, účelně a 

efektivně a zda byla plněna opatření stanovená orgány veřejné správy. Je vhodné, aby 

tuto kontrolu vykonával jiný zaměstnanec než ten, který prováděl kontrolu předběžnou 

a průběžnou. 

 

Jedním z hlavních úkolů veřejnosprávní kontroly je zjistit, zda byla dodržena rozpočtová 

kázeň při vynakládání veřejných prostředků, tj. ověřit, zda nedošlo k neoprávněnému použití 

nebo zadržení těchto prostředků v rozporu s právním předpisem, smlouvou případně 

rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Při 

porušení rozpočtové kázně je organizace povinna odvést do příslušného rozpočtu finanční 

prostředky ve stejné výši, ve které byly neoprávněně použity nebo zadrženy a dále stanovené 

penále. 
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Zásady provádění veřejnosprávní kontroly na místě u kontrolovaného subjektu 

Tyto zásady vycházejí ze zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění 

pozdějších předpisů, ze zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a ze zákona č. 131/2000 Sb. 

o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů a pro kontrolní orgán a pro kontrolovaný 

subjekt z něj vyplývají tato pravidla: 

 kontrolní činnost v organizaci je vykonávána pracovníky kontrolních orgánů, a to na 

základě písemného pověření těchto orgánů. Vedoucí kontrolních orgánů jsou povinni 

zajistit, aby kontrolu neprováděli zaměstnanci, u nichž by na základě jejich vztahu k 

předmětu kontroly, či ke kontrolovaným osobám mohlo dojít k důvodné pochybnosti o 

jejich objektivnosti 

  kontrolní pracovníci jsou povinní kontrolovanému subjektu oznámit zahájení kontroly 

a musí předložit písemné pověření k provádění kontroly 

 při provádění kontroly jsou kontrolní pracovníci oprávněni ke vstupu do budov, na 

pozemky a do jiných prostorů souvisejících s předmětem kontroly a jsou oprávněni 

požadovat na kontrolovaných osobách předložení originálů dokladů, písemností a 

záznamů v zákonem předepsané lhůtě 

 také mají oprávnění požadovat na kontrolovaných subjektech úplné a pravdivé 

informace o zjišťovaných skutečnostech 

 kontrolovaný subjekt je povinen vytvořit kontrolním zaměstnancům základní 

materiální a technické podmínky k provedení kontroly 

 při své činnosti jsou kontrolní pracovníci povinni zajistit řádnou ochranu odebraných 

originálních dokladů, šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných v průběhu kontroly a 

žádným způsobem těchto skutečností nezneužívat. Dále jsou pak povinni předat 

kontrolovanému subjektů zpět převzaté doklady ihned, jak pominou důvody jejich 

převzetí 

  o kontrolním zjištění se vypracuje protokol, který musí obsahovat popis zjištěných 

skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které 

byly porušeny. V protokolu musí být uvedeno označení kontrolního orgánu, 

kontrolovaného subjektu a označení pracovníků, kteří kontrolu v subjektu prováděli, 

místo a čas kontroly, předmět kontroly, skutečnosti zjištěné při provádění kontroly, 

označení dokladů a dalších písemností ze kterých kontrolní zjištění vycházejí a 

podpisy kontrolních pracovníků 
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 s obsahem tohoto protokolu musí kontrolní pracovníci seznámit kontrolovaný subjekt 

a předat mu jeho stejnopis. Kontrolovaný subjekt musí převzetí protokolu potvrdit 

svým podpisem. Pokud ho odmítne potvrdit, či se odmítne s jeho obsahem seznámit, 

jsou tyto skutečnosti do protokolu zaznamenány 

 kontrolovaný subjekt může proti protokolu podat písemně zdůvodněné námitky ve 

lhůtě 5 dnů ode dne seznámení s protokolem, kontrolní pracovník může stanovit i 

lhůtu delší. Řízení o námitkách je popsáno v § 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole ve znění pozdějších předpisů 

 kontrolovaná osoba je povinna přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

při kontrole nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem a následně tento orgán 

o jejich odstranění písemně informovat. Kontrolní orgán je oprávněn prověřit plnění 

těchto opatření. 

  

Pokuty ukládané za porušení povinností kontrolovaných osob 

Těchto pokut je několik a vycházejí z výše uvedených zákonů. Jsou jimi: 

 pořádková pokuta (dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších 

předpisů) 

lze ji uložit fyzické osobě, která způsobila, že nebyly vytvořeny základní technické a 

materiální podmínky k provedení kontroly, nebo nebyla poskytnuta odpovídající 

součinnost. Tuto pokutu lze uložit až ve výši 50 000,- Kč. Pokud fyzická osoba 

nesplní svou povinnost ani po lhůtě stanovené zákonem, lze tuto pokutu ukládat 

opakovaně, a to až do výše 200 000,- Kč. Pořádkové pokuty lze ukládat ve lhůtě 

jednoho roku po zjištění nesplnění povinnosti. Vybírány jsou kontrolním orgánem, 

který je fyzické osobě uložil. 

 

 Pokuta za maření veřejnosprávní kontroly konané na místě (dle zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů) 

Pokud kontrolovaný subjekt nezajistil ani v dodatečně stanovené lhůtě plnění 

povinností a nepodařilo se jich dosáhnout ani opakovaným ukládáním pořádkové 

pokuty, může kontrolní orgán kontrolovanému subjektu uložit pokutu až do výše 1 

000 000,- Kč. Při ukládání této pokuty a její výši se přihlíží k době trvání, závažnosti a 

následkům protiprávního jednání. Tuto pokutu může kontrolní orgán ukládat do 6 
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měsíců ode dne, kdy kontrolovaný subjekt (fyzická osoba) nedodržel svou povinnost v 

dodatečně stanovené lhůtě. 

Oznamovací povinnost 

Kontrolní orgány jsou povinny oznámit orgánům činným v trestním řízení podezření z trestné 

činnosti zjištěné v průběhu kontroly. Dále pak dále informují Ministerstvo financí a to v 

případě, kdy zjistí neoprávněné použití, zadržení, ztrátu nebo poškození veřejných prostředků 

v hodnotě přesahující 300 000,-Kč. Může se jednat o jeden nedostatek, který je vyčíslen 

částkou přesahující hranici stanovenou zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, anebo se může jednat o více nedostatků, které v 

součtu tuto hranici také přesahují. 

 

2.3 Výzkumné hypotézy 

Za cíl této práce si kladu zjištění úrovně v této specifické oblasti školství z pohledu jejich 

vedoucích zaměstnanců. Také jsem se pokusila zaznamenat, jak ředitelé ZUŠ vnímají 

fungování kontrolních mechanismů, tedy to, jaká je úroveň jejich vnitřního kontrolního 

systému, jakou míru důležitosti mu ředitelé přikládají a zda jsou jim ze strany jejich 

zřizovatele vytvářeny dobré podmínky pro výkon činnosti a podávány veškeré potřebné 

informace. 

Z cíle výzkumu vyplývají následující hypotézy: 

1) Maji ředitelé ZUŠ dostatečnou a kvalitní úroveň kontrolních mechanismů v ZUŠ 

zřizovaných hl. m. Prahou; je jejich fungování skutečně efektivní? 

2) Mají všichni ředitelé ZUŠ vhodné podmínky pro výkon kontrolní činnosti? 
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2.4 Strategie výzkumu 

Pro zjištění výsledků o vnímání úrovně kontroly a kontrolních mechanismů na ZUŠ 

zřizovaných hl. m. Prahou jsem se obrátila přímo na ředitele těchto škol. Pro analýzu jsem 

zvolila nepřímou formu výzkumu metodou anonymního dotazníku. Dotazník je složen ze 

dvou částí. První část je všeobecná a je tvořena čtyřmi otázkami, které jsou zaměřeny na 

osobní údaje respondentů - věk, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání a doba činnosti ve funkci 

ředitele. Druhá část je odborná a obsahuje 24 otázek, ve kterých respondenti hodnotili 

nastavení vnitřního kontrolního systému, jeho úroveň a jeho vliv na efektivitu plnění úkolů v 

organizaci. Dále pak také úroveň spolupráce se zřizovatelem. 

Samotný výzkum probíhal v několika fázích. Před rozesláním dotazníků jsem provedla pilotní 

výzkum u ředitelů dvou ZUŠ formou částečně standardizovaného interview. 

Ředitelům jsem předala prvotní dotazník a požádala je o vyjádření k tomu, zda je dotazník 

vhodně sestaven a zda se z jejich pohledu význam některých otázek vzájemně nepřekrývá. 

Po prohlédnutí a vyplnění dotazníku pouze jeden z ředitelů neměl žádné připomínky a 

dotazník vyhodnotil jako vhodný a srozumitelný. Po prodiskutování dotazníku s dalšími 

dvěma řediteli jsem dospěla k závěru, že dvě otázky mají podobný význam a jednu z otázek 

jsem přeformulovala, tak, aby významově pokryla obě otázky, a druhou z otázek jsem 

následně z dotazníku vyřadila. Poté jsem finální dotazník elektronicky rozeslala všem 

respondentům. Vzhledem k tomu, že po prvotním rozeslání byla jeho návratnost minimální, 

rozeslala jsem dotazník v průběhu dvou měsíců ještě několikrát. Poměrně velkým problémem 

se ukázalo riziko nízké návratnosti, které vedlo k nutnosti rozeslat dotazník několikrát, aby 

bylo dosaženo dostatečného počtu respondentů, což v rámci časového harmonogramu mělo na 

výzkum negativní vliv. Za obtížné považuji sestavení jasných a jednoduchých otázek a jako 

nejvíce determinujícím faktorem považuji nemožnost ověření získaných informací, tedy 

zpětnou vazbu. Za výhodu považuji anonymitu respondentů, která vede ke snížení zábran při 

zodpovídání citlivých otázek, dále pak dostatek času na promyšlení odpovědí. Respondenti 

také nejsou ovlivnění způsobem kladení otázek. 
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2.5 Vlastní výzkum 

Jak bylo uvedeno výše, respondenty byli ředitelé ZUŠ zřizovaných hl. m. Prahou. Dotazník 

byl tedy rozeslán 26 respondentům. Po opakovaném rozeslání se vrátilo 24 vyplněných 

dotazníků. Zbylí 2 respondenti na dotazník nereagovali. Výzkumnou skupinu tedy tvoří 24 

respondentů, kteří pro další výzkum představují 100%. 

 

2.6 Analýza všeobecné části dotazníku 

Zhodnocení všeobecné části je shrnuto v následujících čtyřech tabulkách.  

 

2.6.1 Věk respondentů 

Věk 

respondentů 

 Počet 

respondentů 

25-40 let 3 

41-50 let 4 

51-60 let 9 

61 a více let 8 

 

Soubor byl rozdělen do čtyř kategorií dle věku. V první skupině, která se nachází ve věku 25- 

40 let jsou zařazeni 3 respondenti. Ti představují pouze 12,5% z celkového podílu. Ve druhé 

věkové skupině 41-50 let jsou zařazeni 4 respondenti, což činí 16,7% z celkového podílu. 

Třetí věková skupina, která je tvořena 9 respondenty ve věku 51 - 60 let je největší a tvoří 

podíl 37,5 %. Ve čtvrté věkové skupině, která se nachází ve věku 61 a více let je zařazeno 8 

respondentů, kteří představují podíl 33,3%. Z uvedeného vyplívá, že většina respondentů se 

pohybovala v intervalu 51-61+ let, čili v průběhu několika let lze očekávat významnou 

obměnu ve vedeních organizací. 
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2.6.2 Genderové rozložení 

 

Genderové 

rozložení 

 Počet 

respondentů 

Muži 17 

Ženy 7 

 

Z počtu 24 respondentů je mužů 17, což činí 70,8% z celkového podílu. Žen je pouze 7 což 

odpovídá celkovému podílu 29,2 %. Je zajímavé, že ač ve školství výrazně převažují ženy nad 

muži, ve vedoucí funkci v dotazovaných organizacích je tomu přesně naopak. 
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2.6.3 Vzdělání respondentů 

 

Vzdělání respondentů  Počet 

respondentů 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

(SŠ) 

0 

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři 

(VOŠ - konzervatoř) 

11 

Vyšší odborné vzdělání (VOŠ) 0 

Vysokoškolské vzdělání (VŠ) 13 
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V oblasti vzdělání dosáhlo 13 respondentů vysokoškolského vzdělání a z celkového podílu 

tedy tvoří 54%. Zbylých 11 respondentů dosáhlo vyššího odborného vzdělávání v 

konzervatoři a tvoří 46% z celkového podílu.  

Vzdělání respondentů

VOŠ

0%

VŠ

54%

VOŠ - 

konzervatoř

46%

SŠ 

0%

 

  

 

2.6.4 Počet let ve funkci ředitele(ky) 

 

Počet let ve funkci 

ředitele(ky) 

 Počet 

respondentů 

0-5 let 3 

5-10 let 6 

10-15 let 6 

15-20 let 9 

 

Jen 3 z respondentů působí ve funkci v rozmezí 0-5 let, což činí 12,5% procenta z celkového 

počtu respondentů. Dalších 6 respondentů zastává svoji funkci v rozmezí 5-10 let a jejich 

podíl tvoří 25%. V rozmezí 10-15 let zastává svou funkci také 6 respondentů a jejich podíl je 
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tedy také 25%. Nejvíce respondentů, a to konkrétně 9 zastává svou funkci 15-20 let a tvoří 

37,5% z celkového podílu. Tento graf nejvíce koresponduje s grafem věkovým a skutečně 

naznačuje, že ve vedoucích funkcích jsou zralí lidé, kteří jsou v převážné většině ve funkci 

déle jak 10 let. Také nám to říká, že politická reprezentace měnící se v hl. m. Praze nemá vliv 

na obměnu ve sledovaných organizacích pravidelně po volbách.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0-5 let

5-10 let

10-15 let

15-20 let

Počet let ve funkci

 

 

2.7 Analýza odborné části dotazníku 

Zhodnocení odborné části dotazníku je shrnuto v následujících 23 tabulkách. Cílem bylo 

zjistit stav a použití kontrolních mechanismů ve sledovaných organizacích. Analýza je 

přehledně rozčleněna na jednotlivé otázky dle dotazníku, opatřené výsledky a grafickým 

znázorněním včetně mé interpretace.  

1. Je ve Vaší organizaci zaveden vnitřní kontrolní systém? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

23 1  0  0 
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Na tuto otázku odpověděl pouze 1 respondent spíše ano a jeho podíl z celku tvoří pouze 4%. 

Dalších 23 respondentů odpovědělo na otázku ano a tito respondenti tvoří 96% procent. 

Odpovědi ne anebo spíše nebyly v této otázce zastoupeny vůbec. Z toho vyplývá, že kontrolní 

systém mají zavedeny všechny organizace a pouze u jedné z nich není buď úplně dopracován 

nebo neobsahuje některé z náležitosti.  

Graf č. 1 
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4%

Ano 

96%

 

 

2. Je vnitřní kontrolní systém popsán ve vnitřním předpisu/předpisech? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

21 3  0  0 

 

Na otázku, zda mají organizace vnitřní kontrolní systém popsán ve vnitřním kontrolním 

předpisu/předpisech odpovědělo 21 respondentů ano a představují 87% z celku. Další 3 

respondenti odpověděli spíše ano a jejich podíl z celku je 13%. Na tuto otázku tedy opět 

většina z respondentů odpověděla jednoznačně kladně a pouze od tří jsem obdržela odpovědi, 

které vypovídají o tom, že mají kontrolní systém popsán ve vnitřním předpisu, ale kupříkladu 
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pokud v organizaci dojde k personálním změnám, tak nejsou tyto změny ihned zaznamenány. 

Jak jsem se domnívala, kontrolní systém ve školách zaveden je, ale již nižší počet 

sledovaných organizací má tuto kontrolu podchycenu ve svých interních předpisech podrobně 

– tedy standardizovaně. Záleží pak tedy na konkrétním řediteli, jakým způsobem kontrolu 

vykonává.  

Graf č. 2 
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3. Jsou s tímto předpisem obeznámeni zaměstnanci? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

23 1  0  0 

 

K otázce zda jsou s vnitřním kontrolním předpisem obeznámeni zaměstnanci pracující 

v organizaci, se vyjádřilo 23 respondentů odpovědí „ano“. Ti tvoří 96% podíl z celku. Pouze 1 

respondent odpověděl spíše ano, jeho podíl z celku jsou 4%. Odpověď „spíše ano“ znamená v 

tomto případě, že s předpisem jsou seznámeni pouze zaměstnanci, kteří mají stanovenu 

zodpovědnost v rámci systému kontroly. Zaměstnanci jsou při výkonu své práce kontrolováni, 

a tedy jsou se systémem a způsobem kontroly seznámeni.  
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Graf č. 3  
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4. Je vytváření, implementace a udržování vnitřního kontrolního systému 

organizace založeno na plánování a přesně definovaných cílech? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

7 15 1  0 

 

U 7 dotázaných respondentů je odpověď na otázku, „zda je tvorba, implementace a udržování 

kontrolního systému založeno na plánování a přesně založených cílech“ jednoznačně 

zodpovězena „ano“. Tito respondenti tvoří 30% z celku. U dalších 15 respondentů je 

odpovědí „spíše ano“. Ti jsou v celku zastoupeni 66,6%. Poslední skupina je zastoupena 1 

respondentem, který na otázku odpověděl „spíše ne“ a ten tvoří zbývající 4% z celku. U této 

otázky opět mnoho z respondentů odpovědělo spíše kladně, a další odpověděli jednoznačně 
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kladně. To znamená, že většina škol se snaží své plány a cíle zapracovávat do kontrolního 

systému a tím lépe pracovat na jejich dosažení.  

 

Graf č. 4
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5. Jsou vytvořeny podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon organizace? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

18 6  0  0 

 

Na tuto otázku odpovědělo ano 18 respondentů, jejich zastoupení je tedy 75%. Zbývajících 6 

respondentů je zastoupeno u odpovědi „spíše ano“ a tvoří 25%. Z výsledků vyplývá, že se 

většině respondentů daří dosahovat optimálního chodu své organizace, pouze u několika z 

nich dochází k drobným odchylkám. Za dobré lze považovat to, že negativní odpovědi se u 

této otázky vůbec nevyskytovaly. Odpověď „spíše ano“ dle mého názoru znamená 

sebekritický pohled ze strany respondentů – tedy, že je vždy co zlepšovat. Což lze považovat 

za dobrý přístup k vedení organizace, neustrnout a vyvíjet se. 
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Graf č. 5
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6. Jsou zavedeny kontrolní postupy jednotlivých operací a činností? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

21 3 0  0 

 

K otázce zda jsou v organizaci zavedeny kontrolní postupy u jednotlivých operací a činností 

se 21 respondentů vyjádřilo slovem „ano“. Jejich podíl v celku je tvořen 87%. Další 3 

respondenti zodpověděli otázku jako „spíše ano“ a jsou zastoupeni zbylými 13%. Z toho 

vyplývá, že většina organizací má přehledný a podrobný systém pro provádění jednotlivých 

úkonů.  
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Graf č. 6 
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7. Jsou postupy prováděných operací formalizované a dohledatelné? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

16 8  0  0 

 

V tabulce a grafovém znázornění jsou odpovědi na tuto otázku uvedeny takto: u 16 

respondentů zní odpověď „ano“, podíl z celku je 67%. U dalších 8 respondentů zní odpověď 

„spíše ano“. Jejich podíl z celku tvoří 33%. Odpověď „spíše ne“ a odpověď „ne“ se u této 

otázky nevyskytovaly. Tato otázka má velmi zajímavou strukturu odpovědí. Odpověď „spíše 

ano“ si vysvětluji vzhledem k předchozím odpovědím tak, že u některých organizacích 

neexistuje vnitřní předpis ke standardizaci kontroly a nelze je tedy plně formalizovat. Avšak 

jsou podle všeho dohledatelné, ať v zápisech z porad, kontrolních dnech atp. 
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Graf č. 7
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8. Jsou skutečně prováděny formalizované/předepsané kontroly? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

15 9  0  0 

 

Odpověď 62% respondentů zní tak, že předepsané kontroly jsou prováděny. Z toho vyplývá, 

že 15 z 24 respondentů kontroly skutečně provádí v plném rozsahu. Dalších 38% respondentů, 

početně 9, uvedlo odpověď spíše ano, což se jeví tak, že kontroly jsou prováděny, ale zřejmě 

ne v plném rozsahu. Vzhledem k zaměření škol a odpovědím na předchozí otázku je struktura 

očekávatelná. A kontroly jsou, když už jsou naplánovány, také prováděny.  
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Graf č. 8
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9. Jsou všechny informace které organizace dostává nezbytné pro výkon činnosti 

pro kterou byla zřízena ? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

1 13 7 3 

 

Odpovědi na otázku zda jsou veškeré informace, které jsou organizaci poskytovány nezbytné 

pro její činnost, obsáhly všechny možnosti, které měli respondenti k dispozici. 1 respondent 

odpověděl, že „dostává pouze informace, které jsou pro činnost jeho zařízení nezbytné,“ a  

jeho odpověď tvoří 4% z celku. 13 respondentů dospělo k závěru, že větší část těchto z 

informací je pro jejich činnost nezbytná. Ti jsou v grafu zastoupeni 54%. Dalších 7 

respondentů zastává názor, že pouze menší část obdržených informací je nezbytná pro jejich 

činnost. Tvoří 29% z celku. Poslední skupina respondentů odpověděla, že většina z těchto 
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informací není pro jejich činnost nezbytná. Tato skupina je zastoupena 3 respondenty a 

procentuálně je vyjádřena 13% celku. Z odpovědí tedy vyplývá, že některé z informací, které 

organizace obdrží, nejsou pro její činnost zbytečné a zřejmě respondenty pouze časově 

zatěžují. Dle vyjádření jednoho z respondentů by také bylo vhodné, aby obdržené informace 

byly přehledněji řazené.  

Graf č. 9

Spíše ne 

29%

Ne 

13%

Spíše ano

54%

Ano 

4%

 

10. Jsou interní směrnice vypracované v souladu s právními předpisy? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

22 2  0  0 

 

Na otázku č. 10 odpovědělo 22 respondentů ano, což znamená, že jejich směrnice jsou v 

souladu s právními předpisy. Procentuálně jsou v grafu vyznačeni 92%. Pouze 2 respondenti 

odpověděli ve smyslu, že „spíše ano“, Ti jsou vyznačeni zbylými 8%. Odpovědi „spíše ne“ a 

odpovědi „ne“ se u této otázky neobjevily. Tuto strukturu jsem očekávala. Protože jsou školy 

metodicky vedeny ze strany zřizovatele, mají informace o změnách legislativy atp. 

Neočekávala jsem žádné záporné odpovědi. Odpověď „spíše ano“, pravděpodobně znamená, 

že si respondenti nejsou plně jisti, zda předpis je v souladu s nejnovějším právním předpisem. 
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Graf č. 10

Ano 

92%

Spíše ano

8%

Ne 

0%

Spíše ne 

0%

 

 

 

11. Jsou prováděny záznamy a příslušná dokumentace u všech prováděných operací? 

 

Ano Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Ne 

15 9  0  0 

 

V odpovědi na tuto otázku se vyjádřilo 62% respondentů jednoznačně „ano“, z čehož 

vyplývá, že v jejich organizacích jsou prováděny záznamy a dokumentace u všech jimi 

prováděných operací. Početně jsou zastoupeni 15 respondenty. Dalších 38% respondentů na 

otázku odpovědělo „spíše ano“. Početně jsou zastoupeni 9 respondenty. Z obdržených 

odpovědí lze tedy usoudit, že o všech podstatných operacích je proveden záznam. V části 

organizací jsou některé, zřejmě méně podstatné, operace prováděny aniž by byly promítnuty 

do záznamu v písemné formě.  
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Graf č. 11
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12. Je vypracován systém zpětné vazby (plnění cílů, úkolů a informace o vzniku 

rizika)? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

5 19  0  0 

 

U této otázky se vyskytovaly pouze kladné odpovědi. 21% respondentů odpovědělo 

jednoznačně „ano“. Početně jsou zastoupeni 5 respondenty. Dalších 79% respondentů 

odpovědělo „spíše ano“. Ti jsou zastoupeni 19 respondenty. Z odpovědí vyplývá, že 

organizace mají z velké části vytvořen systém zpětné vazby, který významně napomáhá 

efektivnímu a hospodárnému chodu organizace, včasné identifikaci případných rizik a jejich 

nápravě a tím dosahování vytyčených plánů a cílů. 
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Graf č. 7
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13. Kontrolujete pravidelně své podřízené? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

13 11  0  0 

 

13 respondentů své podřízené zaměstnance kontroluje pravidelně. Procentuálně jsou v grafu 

vyznačeni 54%. Zbylých 11 respondentů odpovědělo spíše ano. Ti tvoří 46% procent z celku. 

Odpověď spíše ano, dle podrobnějšího vyjádření jednoho z respondentů, může znamenat, to, 

že pravidelné kontrole jsou podrobování provozní zaměstnanci. Pedagogičtí zaměstnanci jsou 

kontrolování pouze v případě potřeby. 
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Graf č. 13
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14. Jsou tyto kontroly zachyceny písemnou formou? 

 

Ano Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Ne 

10 4 10  0 

 

Odpovědi na otázku, zda jsou kontroly podřízených zaznamenány v písemné formě, 

odpovědělo 10 respondentů „ano“. Tvoří 41,5 % celku. Další 4 respondenti odpověděli ve 

smyslu, že tyto kontroly spíše zaznamenávají písemně. Ti jsou zastoupeni 17%. Další, velká 

skupina, tvořená taktéž 10 respondenty a procentuálně zastoupena 41,5% odpověděla „spíše 

ne“. To může, ale nemusí znamenat, že respondenti písemně zaznamenávají kupříkladu pouze 

kontroly provedené u provozních zaměstnanců. 
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Graf č. 14

Ano 

41%

Spíše ano

17%

Ne 

0%

Spíše ne 

42%

 

 

 

15. Existuje interní předpis, ve kterém je stanoven rozsah požadavků na provedení 

řídící kontroly? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

18 4 1 1 

 

Na otázku odpovědělo 18 respondentů kladně. Tito respondenti tvoří 75 % z celkového počtu 

zodpovězených dotazníků. Další 4 respondenti odpověděli na otázku „spíše ano“, Ti jsou 

zastoupeni dalšími 17%. Pouze 2 respondenti zodpověděli otázku záporně. 1 z respondentů 

odpověděl spíše ne a je v grafu zastoupen 4%. Poslední z respondentů zodpověděl otázku 

„ne“ a je zastoupen zbývajícími 4%. Vzhledem k tomu, že na první dvě otázky týkající se 

samotného kontrolního systému bylo z 90% odpovězeno kladně domnívám se, že organizace 

mají sice kontrolní systém, ale 8% z nich jej nemá dopodrobna rozpracovaný pomocí dalších 

metodických pokynů, které kontrolní systém zpřesňují a doplňují. Pravděpodobně 
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organizacím stačí základní směrnice, kterou ředitelé používají dle aktuální situace a není 

potřeba ji dále doplňovat.  

Graf č. 15
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16. Je řídící kontrola vykonávána u všech činností? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

13 11  0  0 

 

 

Řídící kontrola v organizaci je u 13 respondentů vykonávána u všech činností, procentuálně je 

v grafu vyjádřena 54% z celkového počtu respondentů. Dalších 11 respondentů se k této 

otázce vyjádřilo odpovědí „spíše ano“, procentuálně jsou vyjádřeni 46%.  Z těchto odpovědí 

lze vyvodit, že u převážné většiny činností řídící kontrola prováděna je. U ostatních, méně 

podstatných činností v některých organizacích kontrola vykonávána není, nebo je vykonávána 

pouze namátkově.  
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Graf č. 16
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17. Je řídící kontrola vykonávána pravidelně? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

12 10 2  0 

 

Řídící kontrola je ve 12 organizacích vykonávána pravidelně, tyto organizace tvoří 50% z 

celkového počtu respondentů. Dalších 10 respondentů zodpovědělo tuto otázku spíše ano a 

jsou zastoupeni dalšími 42% z celku. Pouze dva z respondentů odpověděli, že ve své 

organizaci řídící kontrolu nevykonávají pravidelně. Ti tvoří posledních 8% z celkového 

podílu. Z výsledku lze tedy vyvodit, že ve většině organizací převládá snaha o pravidelné 

provádění řídící kontroly. Odpovědí „spíše ano“ také značí snahu o pravidelné provádění 

kontroly, které je zřejmě limitované časovými možnosti a pracovním vytížením respondentů. 

U dvou organizací, jejichž odpovědi byly záporné, zřejmě respondenti nepovažují provádění 

kontroly za nutné. O důvodech tohoto jednání lze pouze spekulovat. Důvodem může být 

kupříkladu naprostá důvěra v práci provozních zaměstnanců, anebo nezájem respondentů o 

tuto oblast fungování organizace.  
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Graf č. 17 
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18. Existují záznamy o provedení řídící kontroly? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

18 5 1  0 

 

Na otázku, zda jsou prováděny záznamy o řídících kontrolách provedených v organizaci, 

odpovědělo jednoznačně kladně 18 respondentů, jejich podíl z celku tvoří 75%. Dalších 5 

respondentů záznamy o provedených kontrolách pořizuje, ale lze soudit, že tak nečiní ve 

všech případech anebo u všech zjištěných skutečností. Tito respondenti tvoří 21% z celku. 1 z 

respondentů provedené kontroly písemně spíše nezaznamenává, jeho podíl z celku jsou 4%. 

Pro jeho potřeby zřejmě stačí, že kontrolu provede a ví o zjištěných skutečnostech, ale pro 

potřeby zřizovatele, či případně dalších nadřízených orgánů by jistě bylo vhodnější, pokud by 

informace obdrželi v písemné podobě. Také je zde možné uvažovat o souvislosti s 

odpověďmi na otázku č. 17, neboť neprovedená řídící kontrola nemůže být ani zaznamenána. 
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Graf č. 18 
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19. Jsou prováděné operace v souladu s platnými právními předpisy? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

24  0  0  0 

 

Všech 100% respondentů zodpovědělo tuto otázku kladně. Zde se ani jiná odpověď nedala 

očekávat, neboť je povinností respondentů, aby prováděné operace byly v souladu s platnými 

předpisy a bylo by překvapivé, pokud by tomu tak nebylo. 

 

 



 

 

50 

Graf č. 19
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20. Pokud jsou při veřejnosprávní kontrole zjištěny kontrolním orgánem nedostatky, 

jsou přijata adekvátní opatření k jejich odstranění a je kontrolní orgán včas 

písemně informován o jejich odstranění? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

21 3  0  0 

 

 

Otázku č. 20. zodpovědělo 21 respondentů jednoznačně kladně, Tito respondenti tvoří 87% z 

celku. Další tři respondenti odpověděli spíše ano. Jejich podíl z celku je tvořen 13%. Žádný z 

respondentů neodpověděl na otázku záporně. Z odpovědí lze vyvodit, že naprostá většina 

respondentů vyvíjí maximální snahu o nápravu nedostatků ve stanoveném termínu a o splnění 

veškerých potřebných náležitostí s tím souvisejících. 
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Graf č. 20
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21. Dochází v organizaci často k organizačním nebo personálním změnám ? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

 0  0 11 13 

 

Odpovědi na tuto otázku značí, že v ZUŠ všeobecně nedochází příliš často k organizačním ani 

personálním změnám. Žádný z respondentů na tuto otázku neodpověděl „ano“, ani „spíše 

ano“. U 13 procent zněla odpověď jednoznačně „ne“. Tito respondenti tvoří 54% z celku. 

Dalších 11 respondentů vyznačilo odpověď „spíše ne“. Jsou tvořeni 46% z celku.  

 

22. Mají tyto změny vliv na kvalitu vykonávaných pracovních úkolů? 

Tato otázka vzhledem ke struktuře odpovědí nebyla vyplněna. Je velmi zajímavé a ve své 

podstatě dobré, že v organizaci nedochází příliš často k personálním změnám, a to jak ve 

vztahu ke klientům, tak ve vztahu k chodu organizace. To souvisí i s tím že velké procento 
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ředitelů je ve funkci déle jak 10 let. Avšak v brzké době lze, vzhledem k věkovému rozložení 

řídících pracovníků, očekávat, že v organizacích pravděpodobně dojde k obměnám. 

Graf č. 21
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23. Jsou organizační a personální změny bezprostředně po jejich uskutečnění 

promítnuty do kontrolního systému (nastavení kontrolních mechanismů)? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

8 15  0 1 

 

U 8 z dotázaných organizací jsou organizační a personální změny ihned po jejich uskutečnění 

promítnuty do kontrolního systému. Tyto organizace tvoří 33% procent z celkového podílu. U 

dalších 15 organizací byla otázka zodpovězena „spíše ano“, což může znamenat, že z větší 

části jsou zaznamenány do kontrolního systému. V některých případech zřejmě není nutné 

tyto skutečnosti zaznamenat neprodleně a je tak učiněno až v případě potřebnosti. Může se 

však také jednat o opomenutí. U jedné z organizací, která je v grafu vyznačena 4% procenty 

změny ihned zaznamenány nejsou. 
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24. Umožňuje organizační uspořádání útvaru efektivní plnění úkolů? 

 

Ano  Spíše 

ano 

Spíše 

ne  

Ne  

13 11  0  0 

 

Z odpovědí respondentů lze vyvodit, že u nadpoloviční většiny je organizační uspořádání 

útvaru jednoznačně efektivní. Tuto část tvoří 13 respondentů, kteří jsou v grafu vyznačeni 

54% z celku. U ostatních 11 respondentů je organizační uspořádání útvaru také na dobré 

úrovni. V grafu tvoří část celku v rozsahu 46%. Negativní, ani částečně negativní odpovědi se 

zde nevyskytovaly. 
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Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, na jaké úrovni funguje nastavení kontrolních 

mechanismů v ZUŠ zřizovaných hl. m. Prahou, jak ředitele ZUŠ vnímají kontrolní 

mechanismy a to jak hlediska zabezpečení vnitřní kontroly v organizacích, tak i z hlediska 

spolupráce se zřizovatelem těchto škol. V teoretické části práce jsem se zaměřila na to, jakým 

způsobem v organizacích probíhají kontroly vnitřní i vnější, kterých náležitostí se týkají a k 

jakým nedostatkům případně může při kontrolách docházet. 

Výzkumná část byla zaměřena na podrobnou analýzu vnitřního kontrolního systému ZUŠ, 

kde jsem zkoumala kontrolní nástroje a mechanismy. Konkrétně se zabývala zkoumáním, na 

jaké úrovni jsou vnitřní kontroly v organizacích ZUŠ prováděny, v jak podrobné formě mají 

řídící pracovníci své kontrolní systémy zavedeny a jakým způsobem zaznamenávají 

informace o prováděných kontrolách a o dosažených výsledcích. Dále byl výzkum zaměřen 

na to, zda je v organizacích vypracován systém zpětné vazby, který by řídícím pracovníkům 

poskytl včasné informace o souladu skutečného stavu v organizaci s vytyčenými cíli a o 

případných rizikových faktorech. 

Dále jsem se ve výzkumné části zabývala potvrzením, či vyvrácením níže uvedených hypotéz: 

 

1) Maji ředitelé ZUŠ dostatečnou a kvalitní úroveň kontrolních mechanismů v ZUŠ 

zřizovaných hl. m. Prahou; je jejich fungování skutečně efektivní? 

Z výzkumu vyplynulo, že ředitelé ZUŠ mají nastavené kontrolní mechanismy dostatečně a 

kvalitně s plně funkčními kontrolními systémy. Výzkum jsem opatřila podrobnou analýzou 

kontrolních mechanismů a procesů ZUŠ, které jsou v souladu s platnými právními předpisy 

zřizovatele HMP. Organizace také mají dobré (či v několika málo případech dobré s drobnou 

výhradou) podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon organizace. Systém zpětné 

vazby se dle odpovědí respondentů jeví také jako funkční a efektivní. U 11 z organizací by se 

dalo vytknout to, že prováděné kontroly nejsou vždy zachyceny písemnou formou, ale pokud 

řídící pracovníci nemají s takto nastaveným systémem problémy, pak se zřejmě ani v této 

oblasti nejedná o výraznější vadu kontrolních mechanismů. Na základě těchto výsledků mohu 

konstatovat, že ředitelé mají dobře nastavené kontrolní mechanismy, a že systém kontroly na 

ZUŠ odpovídá reálným potřebám těchto organizací.  
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2) Mají všichni ředitelé ZUŠ vhodné podmínky pro výkon kontrolní činnosti? 

 

Jak již částečně vyplynulo z odpovědí uvedených v předchozí hypotéze, organizace mají 

vytvořeny vhodné podmínky pro výkon kontrolní činnosti. Tvoří si jej z větší části sami 

pomocí vhodně vypracovaných vnitřních kontrolních systémů. Pouze ze strany zřizovatele 

mají někteří z řídících pracovníků problémy s informacemi, které jsou jim zřizovatelem 

předávány, a to konkrétně s informacemi, které jsou pro chod jejich organizace nepotřebné, či 

formulované takovým způsobem, který je pro ně nepřehledný a špatně dohledatelný. Tento 

způsob nakládání s informacemi nadměrně administrativně zatěžuje běžný chod ZUŠ a tím se 

může stát, že jinak hladký výkon kontrolních činností se dostane do informačního přesycení, 

kdy dojde k úniku důležitých informací nebo klíčových ukazatelů. V této souvislosti bych 

doporučila řídícím pracovníkům, aby se zaměřili na způsob podávání a zpracování informací, 

a případně, aby přenastavili nebo domluvili efektivnější způsob komunikace se svým 

zřizovatelem.  

Závěrem bych ráda zdůraznila, že prostřednictvím tohoto výzkumu jsem zjistila, že úroveň 

kontroly ve sledovaných organizacích je nastavena velmi dobře. Toto bude velmi přínosným 

zjištěním pro zřizovatele. Může to být způsobeno různými faktory, které jsem při zpracování 

této bakalářské práce objevila. Za velmi důležitý faktor však považuji tu skutečnost, že 

většina řídících pracovníků je ve svých funkcích již delší dobu (5 a více let), a tak znají 

kontrolní systémy díky dlouhodobým zkušenostem velmi dobře. Také vnímám velmi 

pozitivně koncepci vnitřních mechanizmů, která je akceptovatelná pro kolektiv 

spolupracovníků, kteří v organizaci pracují.  Bylo by zajímavé sledovat jak si s kontrolními 

mechanismy a předpisy poradí pracovníci s menšími zkušenostmi, kteří budou na vedoucích 

pozicích kratší dobu. Na druhé straně je nutné připomenout názor některých respondentů při 

otázce, zda všechny informace které organizace dostávají, jsou nezbytné pro jejich činnost. 

Zde bych doporučila více diverzifikovat informace poskytované řízeným příspěvkovým 

organizacím. Není dobré zahltit organizaci směrnicemi, pokyny, metodickými příručkami 

atp., které třeba nikdy ani nepoužijí a to jen pro to, že zřizovatel nemá kapacity na skutečně 

účelné metodické vedení. Také bych doporučila koordinovat spolupráci řídících pracovníků se 

svým zřizovatelem a centrálně podrobit některé kontrolní mechanizmy zpětné vazbě, aby bylo 

dosaženo vyšší vzájemnosti a efektivnější spolupráci na všech výše jmenovaných úrovních. 

K tomuto účelu by mohl přispět i tento výzkum, jako podklad pro další zpracování interních 

výstupů zpětné kontroly. 
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Příloha č.1   

Oslovovací dopis ředitelům 

Vážená paní ředitelko,  

Vážený pane řediteli, 

v rámci mého bakalářského studia oboru Školský management na Univerzitě Karlově  

se na Vás obracím s prosbou o pomoc, se zpracováním mé bakalářské práce na téma Kontrola 

v prostředí ZUŠ zřizovaných hl. m. Prahou. Cílem této práce je zjištění toho, jak fungují 

kontrolní mechanismy v pražských ZUŠ. 

Ráda bych Vás požádala o (pečlivé) vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní a Vaše 

odpovědi budou použity pouze pro potřeby této bakalářské práce a nebudou žádným 

způsobem zneužity. 

Vyplněné dotazníky mi zašlete prosím zpět emailem na adresu: 

vlasta.fialova@praha.eu 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku a za Vaši ochotu a vynaložený čas. 

 

Vlasta Fialová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

Příloha č.2  

 

Dotazník pro ředitele ZUŠ  

 

Všeobecná část  

V jakém věkovém rozmezí se nalézáte Vyznačte 

křížkem 

25-40 let  

41-50 let  

51-60 let  

61 a více let  

Ve funkci ředitele(ky) pracujete Vyznačte 

křížkem 

0-5 let  

5-10 let  

10-15 let  

15-20 let  

Jste Vyznačte 

křížkem 

Muž  

Žena  

Vámi dosažené nejvyšší vzdělání Vyznačte 

křížkem 

Střední vzdělání s maturitou  

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři  

Vyšší odborné vzdělání  

Vysokoškolské vzdělání  
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Odborná část  

(V případě, že se na některou z otázek nehodí ani jedna z navržených odpovědí, okomentujte 

ji prosím v místě určeném pro komentáře.)  

P.č  Vnitřní kontrolní systém  Ano  Spíše ano Spíše ne  Ne  

1.  Je ve Vaší organizaci zaveden vnitřní 

kontrolní systém?  

    

2. Je vnitřní kontrolní systém popsán ve 

vnitřním předpisu/předpisech?  

    

3.  Jsou s tímto předpisem obeznámeni 

zaměstnanci?  

    

4.  Je vytváření, implementace a udržování 

vnitřního kontrolního systému 

organizace založeno na plánování a 

přesně definovaných cílech?  

    

5. Jsou vytvořeny podmínky pro 

hospodárný, efektivní a účelný výkon 

organizace?  

    

6. Jsou zavedeny kontrolní postupy 

jednotlivých operací a činností?  

    

7. Jsou postupy prováděných operací 

formalizované a dohledatelné?  

    

8. Jsou skutečně prováděny 

formalizované/předepsané kontroly?  

    

9. Jsou všechny informace které organizace 

dostává nezbytné pro výkon činnosti pro 

kterou byla zřízena ? 

    

10. Jsou interní směrnice vypracované v 

souladu s právními předpisy? 

    

11. Jsou prováděny záznamy a příslušná 

dokumentace u všech prováděných 

    



 

 

65 

operací? 

12. Je vypracován systém zpětné vazby 

(plnění cílů, úkolů a informace o vzniku 

rizika)?  

    

13. Kontrolujete pravidelně své podřízené? 

 

    

14. Jsou tyto kontroly zachyceny písemnou 

formou? 

    

15. Existuje interní předpis, ve kterém je 

stanoven rozsah požadavků na provedení 

řídící kontroly?  

    

16. Je řídící kontrola vykonávána u všech 

činností?  

    

17. Je řídící kontrola vykonávána 

pravidelně?  

    

18. Existují záznamy o provedení řídící 

kontroly?  

    

19. Jsou prováděné operace v souladu s 

platnými právními předpisy? 

    

20. Pokud jsou při veřejnosprávní kontrole 

zjištěny kontrolním orgánem nedostatky, 

jsou přijata adekvátní opatření k jejich 

odstranění a je kontrolní orgán včas 

písemně informován o jejich odstranění?  

    

21. Dochází v organizaci často 

k organizačním nebo personálním 

změnám ?  

    

22. V případě, že dochází k častým 

organizačním nebo personálním 

změnám:  
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Mají tyto změny vliv na kvalitu 

vykonávaných pracovních úkolů?  

23. Jsou organizační a personální změny 

bezprostředně po jejich uskutečnění 

promítnuty do kontrolního systému 

(nastavení kontrolních mechanismů)?  

    

24. Umožňuje organizační uspořádání útvaru 

efektivní plnění úkolů? 

    

Komentáře:  

 

 


