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Příloha č. 1 k bakalářské práci 2009: Barbora Jeníčková: Zavádění kvality do veřejné správy 

 
V Mostě, dne: 21. 10. 2008 

 
 
Vážený pane,  
Vážená paní, 
 
 
 
dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci při provádění průzkumu praktických poznatků měst 
a obcí se zavádění kvality do veřejné správy.  
 
Jsem studentkou Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, Hornicko-geologické fakulty, 
kombinovaného studia oboru Ekonomika, management, informatika v oblasti veřejné správy. V rámci 
zpracování své bakalářské práce provádím průzkum o praktických zkušenostech měst a obcí se 
zaváděním různých standardů jakosti či systémů řízení jako jsou CAF, ISO, KAIZEN, Místní agenda 21, 
Benchmarking, Benchlearning apod., které by ve veřejné správě měly vést zejména ke zvyšování kvality 
poskytovaných služeb občanům  a zvyšování efektivity fungování měst a obcí. 
 
V případě, že se rozhodněte vyhovět mé žádosti, prosím Vás o vyplnění přiloženého dotazníku 
kompetentním pracovníkem a zaslání vyplněného dotazníku na mou emailovou adresu 
b.jenickova@volny.cz nebo na mou adresu trvalého bydliště v ul. W. A. Mozarta 2426/4 Most, PSČ 434 
01 do 17. 11. 2008. 
 
Dotazník je možné vyplnit přímo v počítači. U jednotlivých odpovědí jsou tzv. zaškrtávací políčka na 
která stačí poklepat myší. Pokud budete chtít dotazník doplnit o další informace, uvítám z Vaší strany 
jakékoliv další poznatky z praxe. 
 
Skutečnosti o zpracovávání mé bakalářské práce si můžete ověřit u vedoucí mé bakalářské práce ing. 
Yvety Tomáškové, odborné  asistentky na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě, 
detašované pracoviště Most. Kontakt - email: yveta.tomaskova@vsb.cz, telefon č. +420 597 325 702. 
 
Vámi sdělené poznatky budou použity pouze pro účely předmětné bakalářské práce. 
 
Předem děkuji za spolupráci, s pozdravem 
 
 
 
 
Barbora Jeníčková 
email: b.jenickova@volny.cz 
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Příloha č. 2 k bakalářské práci 2009: Barbora Jeníčková: Zavádění kvality do veřejné správy 
Průzkum zavádění různých standardů jakosti a systémů řízení do veřejné správy pro 

účely zpracování bakalářské práce. 
 
 
Použilo Vaše město (obec) pro zvýšení kvality (jakosti) nějakou níže uvedenou metodu pro zvýšení 
kvality svých služeb: 
 

 Systém kvality dle ISO …………………………………... (uveďte jaký typ: ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN 
ISO/IEC 27001:2006 atd.) 

 Model CAF 

 Model Benchmarking 

 Místní agenda 21 

 Charta občana 

 Model EXCELENCE EFQM 

 Balanced Scorecard 

 Jiný model uveďte jaký: ………………………………………………………………………………………………... 
 Naše město (obec) žádnou metodu nepoužilo, uveďte z jakého důvodů: …………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Důvod proč Vaše město přistoupilo k zavedení standardů jakosti či systémů řízení – hlavní cíle 
zavádění těchto metod: 
 

 Zlepšení manažerského řízení Vašeho města 
 Zefektivnění a zlepšení poskytovaných služeb 

 Zlepšení image města 

 Získání nebo udržení kvality řízení 

 Splnění požadavků občanů (klientů) 

 Snaha o vyzkoušení nových nástrojů na zvýšení výkonu Vašeho úřadu 

 Odhalení chyb ve fungování Vašeho úřadu 
 Získání některé ceny za jakost, inovaci, CAF atd. 

  Nebo jiné hlavní cíle, prosím popište svými slovy: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

S jakými problémy jste se při zavádění nových metod setkali: 

 Vedení města rozhodlo o zavedení nové metody, ale nebyly vytvořeny dostatečné podmínky 

 Finanční náklady přesáhly Vaše původní rozpočty/možnosti 
 Vedení města požadovalo  zavedení nových metod za jakýchkoliv podmínek  

 Nejasnost co se vlastně hodnotí  - úřad, město nebo zaměstnanci 

  Jiné problémy, prosím popište svými slovy: ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Výhody, které Vám přineslo zavedení nové metody (metod): 

 Přehledná a aktuální dokumentace, jednoznačný oběh dokumentů 

 Vytvoření nových norem, pravidel úřadu 
 Jednoznačné definování osobní zodpovědnosti 

 Zlepšení komunikace mezi úředníky a občany 

http://www.qcom.cz/?sid=21
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 Zkvalitnění služeb poskytovaných občanům (klientům) 

 Zefektivnění kontroly v oblasti interní kontroly 
 Zavedení veřejného projednávání s veřejností (např. zavedení diskusního kulatého stolu mezi   

     občany, úředníky a politiky, zavedení veřejného projednávání stavebních úprav ve městě) 

 Zefektivnění fungování města potažmo úřadu 

 Zavedení „Etického kodexu“ 

 Zpracování  strategických plánů města (plán rozvoje města, integrovaný plán rozvoje města  

     apod.) 

 Zavedení indikátorů spokojenosti - vnitřních (zaměstnanci) i vnějších (klienty) 
 Větší spokojenost občanů s poskytovanými službami 

 Zvýšení dialogu mezi zaměstnanci a vedením 

 Zpracování plánu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců města 

 Popsání a zdokumentování klíčových procesů 

 Kontinuální zlepšování  

 Zavedená metoda nám žádné výhody nepřinesla 
 Jiné výhody, prosím popište svými slovy: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nevýhody, které Vám přineslo zavedení nové metody (metod): 

 Časová a administrativní náročnost při vypracování potřebné dokumentace  

 Větší finanční náklady při zavádění nových metod (např. poradenská firma, certifikační firma) 

 Finanční náklady na udržení zavedené metody (zavedených postupů) 
 Finanční náklady na nový software, hardware (informační technologii) 

 Vyšší finanční náklady na školení zaměstnanců 

 Negativní reakce zaměstnanců 

 Zavedená metoda nám žádné nevýhody nepřinesla 

  Jiné nevýhody, prosím popište svými slovy: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Město/obec:  
Zpracoval: 
Dne: 
 
 
 
 


