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Resumé: 

 
Bakalářská práce se zabývá autoevaluací škol, jejími teoretickými i legislativními východisky. 

Blíže specifikuje samotný evaluační proces a tvorbu závěrečné autoevaluační zprávy školy 

z hlediska hodnocených oblastí, kritérií, indikátorů, jejích realizátorů, rozsahu a struktury, 

legislativně závazných náležitostí. Cílem práce je poskytnout použitelný model postupu od 

procesu hodnocení až k tvorbě závěrečné autoevaluační zprávy školy a stanovení kritických 

bodů při tvorbě zprávy. Práce vychází ze studia odborné literatury, dotazníkového šetření, 

poznatků získaných v průběhu vlastní praxe a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

zaměřeného na oblast evaluace. Práce navazuje na vlastní závěrečnou práci Studia pro 

vedoucí pedagogické pracovníky s názvem Evaluace řízení základních škol jako součást 

vlastního hodnocení školy. 

 

Summary: 

The bachelor’s thesis deals with auto-evaluation of schools, its theoretic as well as legislative 

resources. It specifies in detail the process of evaluation itself, and the execution of a school’s 

final auto-evaluation report with respect to the evaluated areas, criteria, indicators, its 

executors, extent and structure, and the legally binding requirements.  The objective of the 

thesis is to bring an applicable model of the procedure beginning with the process of 

evaluation and ending with the execution of a school’s final auto-evaluation report and the 

determination of the points critical for the creation of the report. The thesis is based on 

literature research, questionnaire survey, knowledge gained during my own professional 

experience and further education of pedagogical workers with focus on the area of evaluation. 

The thesis is picking up the threads of my own final thesis concluding the Studies for head 

pedagogical workers, named Evaluation of Elementary Schools’ Management as Part of a 

School’s Auto-Evaluation.  

 

 

 

Klí čová slova: evaluace, autoevaluace, hodnocení, závěrečná autoevaluační zpráva školy, 

oblasti autoevaluace, cíle autoevaluace, kritéria, indikátory, plán autoevaluace, postup 

autoevaluace, struktura autoevaluační zprávy, osnova hodnocení oblastí autoevaluace, 

hodnotící škála 
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1 Úvod 

 

   Od roku 1989, kdy došlo v bývalém Československu k pádu komunistického režimu  

a změnám ve společnosti, prošlo české školství významnými proměnami. Za prvotní, ale 

zásadní změny lze považovat demokratizaci, deideologizaci a demonopolizaci vzdělávací 

politiky státu.  S proměnami charakteru české společnosti se postupně měnil, a dále se mění,  

i vztah české veřejnosti ke vzdělání. Vzdělání opět nabývá na významu v životě člověka, jsou 

kladeny stále vyšší požadavky na jeho kvalitu, svobodu, na prostupnost a propojenost mezi 

vzdělávacími programy a vzdělávacími systémy, především zemí Evropské unie.  

   Od 1. 1. 2003, v souvislosti s reformou státní správy, přešla většina škol do právní 

subjektivity. Z ředitelů škol se tak stali autonomní manažeři svých škol, řídící školy v rámci 

svých pravomocí a zákony daných kompetencí, s odpovědností za jejich kompletní rozvoj. 

S nástupem ředitele do funkce se očekává, že bude spolu s užším vedením vykonávat všechny 

manažerské funkce, ponese odpovědnost za to, aby pracovníci školy, ale i žáci, měli 

k dispozici vše, co pro výkon své profese nebo pro své vzdělávání potřebují. Rostoucí 

náročnost práce ředitele a managementu škol vyžaduje celý komplex dovedností, schopností  

a odborných znalostí, ale i nepřetržitou sebereflexi jednotlivců a sebeevaluaci činnosti 

školy.  

   Dalšími mezníky ve vývoji polistopadové vzdělávací politiky České republiky a tendence 

zavádění systémů kvality a jakosti do vzdělávacího procesu bylo přijetí Národního programu 

rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) v roce 2001, vstup České republiky do Evropské unie 

od 1. 5. 2004 a přijetí nového školského zákona v roce 2004. Školský zákon č. 561/2004 Sb., 

který nabyl účinnosti od 1. 1. 2005, zakotvil mimo jiné zavádění rámcových vzdělávacích 

programů a školních vzdělávacích programů, v § 12 provádění hodnocení škol, školských 

zařízení a vzdělávací soustavy a v § 28 uložil školám povinnost vytvářet zprávu o vlastním 

hodnocení školy jako součást povinné dokumentace školy. Prováděcí vyhláška k školskému 

zákonu č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitostí dlouhodobých záměrů, výročních zpráv  

a vlastního hodnocení škol, ve znění pozdějších předpisů, pak blíže specifikuje náležitosti, 

oblasti a strukturu hodnocení škol. Potřebu sebeevaluace a získávání zpětněvazebných 

informací nevyvolala u škol ale pouze zákonem daná povinnost. Normativní způsob 

financování škol, rostoucí konkurence na trhu vzdělávání, kurikulární reforma, tvorba, 

realizace a následná revize školních vzdělávacích programů donutila většinu škol zamýšlet se 

nad efektivitou své činnosti, aniž jim to ukládal zákon. Každá kvalitní koncepce rozvoje školy 
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musela a musí vycházet z analýzy jejího dosavadního vnitřního chodu a stavu potřeb jejího 

bezprostředního okolí. Vlastní hodnocení tak mnoho škol zpracovávalo formou písemné zprávy, 

kterou dokládalo například své koncepční záměry, využívalo při tvorbě výroční zprávy  

a poskytovalo ji České školní inspekci při její inspekční činnosti ve škole. Tyto sebehodnotící 

zprávy měly samozřejmě zcela individuální charakter, vyplývající z rozdílnosti přístupů k pojetí 

procesu vlastního hodnocení uplatňovaných v jednotlivých školách. Již v tomto období se ale 

mnohé ze škol snažily využívat některé ze známých nástrojů pro zajišťování kvality  

a sebehodnocení či jejich určité prvky.  

   V současné době se evaluační činnosti staly nedílnou součástí každodenní práce vedení 

škol, schopnost managementu škol zajišťovat a provádět kvalitní sebehodnocení 

vypovídá o jeho kvalitě, ovlivňuje klima školy a její celkový rozvoj. 

   Zatímco zpočátku měly školy problémy s tím, proč a co mají vlastně hodnotit, dnes se 

dostávají do popředí otázky, jak stanovit hodnotící kritéria, jaké nejvhodnější diagnostické  

a evaluační nástroje pro hodnocení jednotlivých oblastí vlastního hodnocení použít, jak 

získané informace z evaluačních činností vyhodnotit, sumarizovat, objektivně popsat nebo 

zformulovat do srozumitelné autoevaluační zprávy školy tak, aby byl cíleně popsán stav 

sledovaných parametrů školy, byly pojmenovány skutečné problémy a navrhovaná řešení 

vycházela ze specifických podmínek školy. Zjednodušeně, aby závěrečná autoevaluační 

zpráva školy měla vypovídající hodnotu i úroveň.  

 

   Při chápání šíře problematiky vlastního hodnocení školy a nejednotnosti užívané 

terminologie bude z důvodu zjednodušení vyjadřování používán v celém textu bakalářské 

práce pro závěrečnou autoevaluační zprávu školy za tříleté období název závěrečná 

autoevaluační zpráva školy.  

 

 

2 Cíle práce 

 

Cílem této práce je: 

• poskytnout managementu škol základní teoretické poznatky a informace o evaluaci  

a autoevaluaci a jejich legislativních východiscích 

• naznačit, jak lze postupovat „krok za krokem“ při tvorbě autoevaluačního projektu  

školy, jaké zásady je nutné dodržet, čeho se vyvarovat 
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• na základě studia související odborné literatury, dotazníkového šetření a analýzy 

autoevaluačních zpráv škol vygenerovat vhodnou strukturu závěrečné autoevaluační 

zprávy školy, navrhnout osnovu zpracování a hodnotící škálu jednotlivých oblastí 

vlastního hodnocení 

• poskytnout přehled evaluačních a autoevaluačních technik a metod a doporučení, jak 

vybrat nejvhodnější metodu pro vlastní hodnocení 

 

 

3 Vymezení základních pojmů 
 

   Pojmy hodnocení, evaluace a autoevaluace jsou dnes nejfrekventovanějšími pojmy 

v pedagogické teorii a literatuře, v dokumentech vzdělávací politiky České republiky, ale  

i v pedagogické praxi. „Pojmy jsou často směšovány, jsou užívány bez přihlédnutí k jejich, 

byť nepatrné, rozdílnosti, bez vymezení jejich obsahu a podstaty. V běžném jazykovém úzu 

českých pedagogů i školských politiků je například pojem evaluace používán ve významu 

hodnocení vzdělávacích výsledků žáků škol, což je pouze jeden z jeho významů“ (Valíčková, 

2008, s. 7). Na základě studia odborné literatury a citace autorů jsou v následujících částech 

práce definovány pojmy evaluace, autoevaluace, hodnocení, autoevaluační zpráva školy, 

jejich vzájemné odlišnosti a vztahy. 

 

3.1 Evaluace 
 

   Slovo evaluace je v českém jazyce poměrně nové, ve větší míře se objevuje až koncem 

minulého století. Evaluace je výraz odvozený z původně latinského slova „valere“, které 

znamená být silný, mít platnost, závažnost. Z latiny se toto slovo přeneslo do francouzštiny 

(évaluer = hodnotit, oceňovat) a odtud se dostalo do angličtiny i do mezinárodního užívání. 

V anglickém slovníku slovo „evaluation“ znamená hodnocení, ocenění, odhad, ohodnocení, 

určení ceny, vyhodnocení, zhodnocení. Současný technický význam slova evaluace bývá 

definován jako sběr dat a jejich následné vyhodnocení.    

 

   Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007) je termín 

evaluace chápán jako širší, nadřazený pojem k pojmu hodnocení. „Evaluační činnosti jsou 

veškeré plánované a cílené aktivity školy směřující k ověřování, měření, posuzování  
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a hodnocení výsledků a změn dosažených ve všech činnostech školy vymezených ve školním 

vzdělávacím programu“ (s. 122). 

   Nezvalová (2002) ve svém vymezení cituje Benneta a kol. (1994): „Evaluace je proces 

systematického shromažďování a analýzy informací podle určených kritérií za účelem dalšího 

rozhodování.“ 

   Podrobnější definici evaluace uvádí Pedagogický slovník (1995), kde pod heslem evaluace 

najdeme definici. 

 

Evaluace – pedagogická evaluace: 

„Zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizující stav, kvalitu, fungování, 

efektivnost škol, částí nebo celku vzdělávacího systému. Zahrnuje hodnocení vzdělávacích 

procesů, hodnocení vzdělávacích projektů, hodnocení vzdělávacích výsledků, hodnocení 

učebnic aj. Má důležitou roli pro korekce a inovace vzdělávacího systému, pro strategie 

plánování jeho rozvoje, priorit aj. Je samostatnou vědní disciplínou, opírá se o rozsáhlou  

a propracovanou teoretickou a metodologickou základnu“ (Průcha, J.; Mareš, J.; Walterová, 

E., 1995, s. 146–148). 

   V metodických materiálech pro koordinátory školních vzdělávacích programů (dále jen 

ŠVP) je uveden názor Havlínové a kol. (1998): „I když původně znamenala slova hodnocení 

a evaluace totéž, ustálilo se v české pedagogické terminologii (asi užitečné) rozlišení: 

evaluace znamená posouzení systémů, kurikul, učebnic, škol atd., hodnocením zpravidla 

míníme posouzení konkrétních jedinců (žáků, učitelů).“ 

   Podle Průchy (1996) má v pedagogické teorii výraz evaluace určité speciální významy; 

existují určité jemné, nepatrné rozdíly mezi evaluací a hodnocením, projevující se jen ve 

sférách komunikačního použití: „Zatímco evaluace vyjadřuje souhrnně teorii, metodologii  

a praxi veškerého hodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů, hodnocení se častěji používá 

v širších kontextech běžné školní praxe.“ 

 

   „Dá se tedy dovodit, že evaluace má komplexnější význam než pojem hodnocení. Zároveň 

jde o termín odborný, uplatňovaný ve vědeckém a výzkumném okruhu komunikace, kdežto 

pojem hodnocení je pojmem pro učitele, rodiče a nepedagogickou veřejnost“ (Valíčková, 

2008, s. 9). 
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   Koťa uvádí (2009), že výraz evaluace neříká, co se přesně stane předmětem rozboru,  

a rozlišuje několik druhů evaluace: 

• evaluaci ex-ante – forma hodnocení prováděná před zahájením projektu, 

• evaluaci interim – forma hodnocení v průběhu procesů vedoucím k cílům, 

• evaluaci ex-post – závěrečná či souhrnná forma hodnocení. 

 

3.2 Externí a interní evaluace 

 

   „Externí evaluace – je prováděna lidmi, kteří přicházejí z vnějšího prostředí školy, 

pracovníky České školní inspekce (dále ČŠI), zřizovatele, popřípadě dalších organizací  

a firem (např. hygieny, bezpečnosti práce, finančního úřadu). Evaluační cíle, kritéria a metody 

jsou určovány zvnějšku, nezávisle na škole. Výhodou externí evaluace je bezesporu 

skutečnost, že si hodnotitel udržuje potřebný nadhled nad dílčími problémy, není ovlivněn 

osobními vztahy. Nevýhodou je, že externí evaluace někdy nepronikne k samému jádru 

problémů, nedokáže detailně postihnout všechny příčiny sledovaných jevů. Za negativní jev 

lze považovat i skutečnost, že školy zpravidla nemohou ovlivnit časové období, ve kterém 

bude externí evaluace prováděna“ (Valíčková, 2008, s. 9). Externí evaluace může sloužit ke 

sledování vývoje práce jednotlivých škol, i celého vzdělávacího systému, stejně jako pro 

srovnání jednotlivých vzdělávacích systémů mezi sebou. Česká republika je zapojena např. do 

mezinárodního projektu PISA (mezinárodní výzkum výsledků patnáctiletých žáků různých 

zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti), TIMSS (mezinárodní 

výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání), PIRLS (výzkum úrovně čtenářské 

gramotnosti) a mnohých dalších. Rýdl (2003, s. 89) uvádí: „Smyslem externí inspekce  

a externích zkoušek je zaručit zodpovědnost škol vůči veřejnosti.“ Je nutné však konstatovat, 

že externí evaluace může rozvoj škol a kvalitu jejich práce podporovat, ale sama o sobě 

nestačí k dosažení žádoucího stavu. 

 

   „Interní evaluace (sebeevaluace, autoevaluace) – je prováděna školou samotnou, je 

zaměřena na hodnocení procesů probíhajících uvnitř školy, na základě cílů, kritérií a metod, 

které si škola sama určí. Škola si sama stanovuje, co považuje za kvalitu vzhledem 

k podmínkám, ve kterých pracuje, a vzhledem ke své vizi. Nevýhodou autoevaluace může být 

neschopnost nadhledu při pohledu zevnitř, obtížná identifikovatelnost vlastních slabin, která 

se dá do určité míry eliminovat, např. zapojením širšího počtu pracovníků do jejího 



 11 

provádění. Vhodně prováděná autoevaluace je nejlepším prostředkem pro zhodnocení sama 

sebe“ (Valíčková, 2008, s. 9). Využití kladů a eliminaci nejčastějších chyb interní evaluace 

může pro školy představovat interní evaluace prováděná externí firmou, tzv. na „klíč“. 

 

   Externí i interní evaluace má svůj nepopiratelný význam. Pro zajištění jejich účinnosti je 

důležité ale zajistit, aby byly v souladu a v rovnováze, jen tak lze dosáhnout fungujícího 

systému pro rozvoj škol. Pro obě formy evaluace dále platí, že nevhodná či necitlivá realizace 

může výrazně narušit vnitřní život školy, poznamenat mezilidské vztahy, negativně ovlivnit 

veřejné mínění o škole. 

 

3.3 Autoevaluace 

 

   Autoevaluace je výraz odvozený z řeckého slova „autos“, které znamená sám. V české 

pedagogické literatuře je jako synonymní výraz používán pojem sebeevaluace. 

   Nezvalová (2002) k vymezení pojmu cituje Roupce (1997): „Pod pojmem sebe-evaluace 

(autoevaluace) rozumíme systematicky připravené a plánovité sebehodnocení, směřující podle 

předem stanovených kritérií k předem stanoveným cílům.“ 

   Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007, s. 122) je 

autoevaluace školy součást školního vzdělávacího programu, ve které školy vymezují cíle, 

nástroje a kritéria autoevaluace a časové rozvržení evaluačních činností; autoevaluaci 

provádějí účastníci vzdělávacího procesu – vedení školy, učitelé, žáci; autoevaluace slouží 

k systematickému posuzování činnosti školy plánované ve školním vzdělávacím programu; 

výsledky autoevaluace slouží jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko 

pro další práci školy. 

   Podle Lubomíra Tanzmanna (Školství, 2009, s. 3) z Výzkumného ústavu pedagogického 

je autoevaluace jedinečnou příležitostí pro rozvoj školy, je zpětnou vazbou při zavádění 

školních vzdělávacích programů a cestou k jejich rozvoji, inovaci a revizi. Je to příležitost, 

kterou by si žádná škola neměla nechat ujít. 

   Koťa uvádí (2009, s. 4): „Autoevaluace se stala procesem, který může mít řadu odlišných 

podob a cílů, může směřovat od snah zmapovat, popsat a vyhodnotit poměrně přesně 

ohraničené dílčí aktivity až do poměrně systémového úsilí zahrnujícího celé široké komplexy 

aktivit.“ 
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   Přestože je autoevaluace činnosti škol v řadě zemí běžná již řadu let, u nás je stále 

považována za novinku, která mnohdy budí nedůvěru, často je označována za další 

administrativní zátěž. Na způsob jejího vnímání má rozhodující vliv postoj managementu 

škol. Podle Koťi (2009, s. 9): „Vedení školy vytváří nejen předpoklady k efektivně 

fungujícímu školskému zařízení, ale má značný vliv na to, zda bude evaluace výsledků 

probíhat, na co bude zaměřena a zda bude systematická.“ Je zřejmé, že autoevaluace by 

neměla představovat pouze další administrativní zátěž, ale plnit úlohu jakéhosi 

autoregulačního mechanismu vlastní pedagogické práce školy, poskytovat škole zpětnou 

vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k cílům projektovaným, pomoci zlepšit 

kvalitu. 

 

3.4 Hodnocení 

 

   „Termín hodnocení je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělání (2007),  

v odborné literatuře i samotnými pedagogy využíván spíše ve vztahu k žákovi nebo 

pedagogovi, např. pro hodnocení žákova chování, úrovně osvojení jeho vědomostí nebo 

hodnocení práce pedagoga. Jde o termín používaný v širších kontextech běžné školní praxe.  

Hodnocení výkonu a chování žáka sahá k samotným počátkům výuky. Legislativní oporu pro 

provádění hodnocení žáků pak nacházíme v § 51 až 53 školského zákona a dále ve vyhlášce  

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, ve znění pozdějších úprav, a vyhlášce č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání  

a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších úprav“ (Valíčková, 2008, s. 10). 

   Diskuse a snaha o profesionální hodnocení učitelů a standardizaci jejich optimálního 

výkonu se objevuje v pravidelných intervalech (viz projekt MŠMT z roku 2009 – Standard 

kvality profese učitele), ale nebyla nikdy s úspěchem realizována. Hodnocení práce učitelů je 

po staletí prováděno žáky, rodiči, ale i nadřízenými a inspekcí. 

 

   Schematicky lze podle M. Bourové (2003, s. 10) rozdíly mezi hodnocením a evaluací 

shrnout následovně: 

 

 

 

 



 13 

 

Hodnocení Evaluace 
- v pedagogické praxi používáno 
častěji, spontánněji 

- činnost většinou neplánovaná 
- činnost prováděná většinou 

nepravidelně 
- činnost vztahující se k dítěti či 

pedagogovi 
- činnost většinou neřízená 
- činnost přirozenější 
- hodnotíme např. dítě, pedagoga, 

sama sebe, ostatní zaměstnance 
 

- systematická činnost, která má jasně 
vymezenou strukturu 

- činnost, která by měla být správně 
metodicky vedena 

- činnost pravidelně prováděná 
- činnost řízená podle předem 

stanovených kritérií 
- činnost, která musí být zaznamenána 

a zpětně využívána 
 

1) Tabulka - Rozdíly mezi hodnocením a evaluací podle M. Bourové 
 

 

3.5 Autoevaluační zpráva školy 

 
   Autoevaluační zpráva školy je povinnou součástí dokumentace školy, jde o ucelený 

dokument zpracovaný za období tří let. V autoevaluační zprávě školy jsou shrnuty výsledky 

autoevaluačních činností školy, které jsou analyzovány a vyhodnocovány z hlediska 

skutečných potřeb školy. Při hodnocení jednotlivých oblastí vlastního hodnocení školy by v ní 

měla být vždy vyvozena pozitiva a negativa, navržena opatření ke zlepšení stavu oblasti nebo 

udržení jejího příznivého vývoje. Nejde tedy o pouhou sumarizaci faktů, ale o jejich 

objektivní analýzu a interpretaci. Z dotazníkového šetření provedeného na úvod projektu 

Cesta ke kvalitě (národní projekt MŠMT ČR, jehož řešitelem je Národní ústav odborného 

vzdělávání – NÚOV a Národní institut pro další vzdělávání – NIDV a je spolufinancován  

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky), jehož cílem bylo zjistit, 

jaké zkušenosti, potřeby a názory mají ředitelé škol v oblasti autoevaluace, a jehož se 

účastnilo 531 škol z celé ČR, vyplynulo, že více než třetina škol (38 %) pociťuje bezradnost 

právě při interpretaci výsledků autoevaluačního procesu. 

   MŠMT ČR vydalo dne 7. 8. 2006 pod č.j. 19229/2006-20 Sdělení MŠMT k provádění 

vlastního hodnocení školy. Ve sdělení MŠMT upozorňuje, mimo jiné, že vyhláškou není 

stanoven rozsah vlastního hodnocení školy, ale předpokládá se, že by mělo objektivně 

vypovídat o stavu školy ve všech vyhláškou stanovených oblastech, mělo by být výsledkem 

dlouhodobého a systematického posuzování jednotlivých oblastí, do jejichž hodnocení  

a následného zpracování hodnotící zprávy by měli být zapojeni prakticky všichni pedagogičtí 

pracovníci školy. 
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   Obsah autoevaluační zprávy školy není tedy striktně stanoven, žádná školská legislativa se 

nezabývá její formální stránkou ani rozsahem. Není závazně určen ani název jednotlivých 

oblastí autoevaluace školy, názvy tedy nemusí přesně kopírovat znění oblastí uvedených ve 

vyhlášce č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zprávy jednotlivých škol se tak mohou 

v řadě bodů odlišovat.  

   Podle J. Světlíka  (1996, s. 352) by tato zpráva měla zahrnovat: „…všechny oblasti tvořící 

kvalitu vzdělávacího programu školy, tj. podmínky, vstupy, vyučovací proces a výstupy 

vzdělávacího programu, jakož i hodnocení řídící práce vedení školy.“ Východiskem pro její 

zpracování by měla být důsledná analýza stavu, cílem snaha o anulování slabých stránek, 

posílení silných stránek, využití příležitostí a odstranění hrozeb.  

 

Dobrá sebehodnotící zpráva by podle Světlíka měla obsahovat: 

a) silné stránky školy, 

b) oblasti, které je nutno rozvíjet, 

c) stanovení hlavních potřeb, priorit, cílů, 

d) návrhy opatření ke zlepšení prioritních oblastí, 

e) časový harmonogram, následný termín hodnocení, 

f) vymezení odpovědností. 

 

 

4 Legislativní rámec autoevaluace a externí evaluace 

 

4.1 Legislativní rámec autoevaluace 

 

   „Základním legislativním předpisem pro zavádění autoevaluace do praxe škol je zákon  

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

(školský zákon), ve znění pozdějších úprav. V § 12 školského zákona se stanovuje, že 

hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní 

inspekcí. To znamená, že evaluace není nikdy jen interní záležitostí školy. Vlastní hodnocení 

školy prováděné podle § 12 školského zákona se vztahuje na všechny školy uváděné v § 7, 

odst. 3 tohoto zákona jako druhy škol (tzn. mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, 

konzervatoře, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). 

Zákon dále stanovuje, že vlastní hodnocení školy se stává východiskem pro zpracování 
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výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí.  

V § 12, odst. 5 školský zákon uvádí, že hodnocení školy a školského zařízení může dále 

provádět také její zřizovatel podle kritérií, které předem zveřejní. O vlastním hodnocení školy 

se školský zákon zmiňuje dále v § 28 v souvislosti s dokumentací škol a školských zařízení, 

v odst. 1, písm. e) je ustanovena povinnost sepsat o vlastním hodnocení školy zprávu. 

Povinnosti ředitele školy ve vztahu k autoevaluaci školy lze dovodit zejména z § 164 

školského zákona“ (Valíčková, 2008, s. 11). 

   Na školský zákon navazuje vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších 

předpisů. Ustanovení týkající se přímo vlastního hodnocení školy obsahuje část čtvrtá, § 8 a 9, 

oba novelizované od 1. 8. 2009 novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb. Paragraf 8 řeší rámcovou 

strukturu vlastního hodnocení školy. V odstavci 1 tohoto paragrafu je uvedeno zaměření 

vlastního hodnocení školy a v odstavci 2 jsou vyjmenovány hlavní oblasti vlastního 

hodnocení. V § 9 vyhláška vymezuje pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. Před 

účinností novely vyhlášky, tedy v období od 11. ledna 2005 do 31. července 2009, se vlastní 

hodnocení zpracovávalo za období jednoho nebo dvou školních roků podle výběru školy. Od  

1. 8. 2009 je dáno povinné tříleté období pro vlastní hodnocení školy, škola může pro svoji 

potřebu sice vydat hodnocení za jeden nebo dva roky, nejde ale o hodnocení ve smyslu 

vyhlášky č. 15/2005 Sb. a Česká školní inspekce nebude na tato hodnocení brát zřetel. 

K dotazům týkajícím se termínů pro vydání vlastního hodnocení školy bylo dne 8. září 2009 

vydáno MŠMT Sdělení k  termínům vydávání vlastního hodnocení školy  

č.j. 19577/2009-20. 

   „Ze školského zákona a vyhlášky č. 15/2005 Sb., konkrétně § 7, kde se stanovuje obsah  

a zpracování výroční zprávy o činnosti školy, je zřejmá souvislost mezi vlastním hodnocením 

školy a výroční zprávou. Výroční zpráva školy má charakter převážně zpravodajský, přináší 

soubory faktů, popisů, obsahuje údaje převážně kvantitativního charakteru  

(o personalistice, DVPP, akcích školy apod.). Výroční zpráva školy a autoevaluační zpráva 

školy se vzájemně doplňují. Vlastní hodnocení školy nebo některé jeho části mohou být 

součástí výroční zprávy o činnosti školy, minimálně by měly výroční zprávy z vlastního 

hodnocení školy vycházet“ (Valíčková, 2008, s. 12). Ve výroční zprávě ČŠI za školní rok 

2007/2008 se uvádí, že mnohé školy vnímají vypracování vlastního hodnocení školy  

a výroční zprávy za duplicitní.  

   Termín projednání autoevaluační zprávy školy v pedagogické radě školy je stanoven do  

31. října následujícího školního roku . 



 16 

   Autoevaluace školy se dále objevuje jako povinná součást školních vzdělávacích programů. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání (2007) uvádí, že část školních 

vzdělávacích programů, která je věnovaná autoevaluaci, obsahuje zejména údaje o oblastech 

autoevaluace, cílech, kritériích, nástrojích a časovém rozvržení evaluačních činností školy. 

 

4.2 Legislativní rámec pro vztah vlastního hodnocení školy a externího 

hodnocení školy 

 

   Tradiční institucí pro externí evaluaci, se kterou musí školy počítat, je Česká školní 

inspekce. ČŠI má oproti jiným organizacím a firmám, které hodnocení škol provádějí, 

povinnost hodnotit školy deklarovanou v § 174 školského zákona. Vztah vlastního hodnocení 

školy a vnějšího hodnocení školy ze strany ČŠI je pak legislativně popsán v § 12, odst. 1 a 2 

školského zákona.  

   „Skutečnost, že vlastní hodnocení školy je jedním z podkladů pro hodnocení školy Českou 

školní inspekcí, zůstává pro mnohé školy nejproblematičtějším faktem v celém procesu 

vlastního hodnocení školy. Školy se přirozeně obávají, že pokud pravdivě pojmenují některé 

své problémy a nedostatky v  autoevaluační zprávě školy, upozorní na tyto věci ČŠI, 

popřípadě zřizovatele, což se může následně negativně projevit v inspekční zprávě, ačkoli 

v případě, že své nedostatky neuvedou, je malá pravděpodobnost, že by je inspekce sama při 

svém krátkém pobytu na škole odhalila“ (Valíčková 2008, s. 13). Tyto obavy potvrdilo i již 

zmiňované dotazníkové šetření k projektu Cesta ke kvalitě. Zhruba polovina škol (49 %) se 

obává zneužití výsledku autoevaluace vlastní školy. Podstatně nižší jsou pak obavy z toho, 

aby proces autoevaluace nevnesl do pedagogického sboru strach z kontroly a postihu při 

zjištění nedostatků (24 %). S předchozím koresponduje i výčet největších problémů, se 

kterými se ČŠI setkala při čtení autoevaluačních zpráv (viz zpráva ČŠI - Projekt Efektivní 

autoevaluace škol). Problémy lze shrnout do následujících bodů: 

• autoevaluační zprávy obsahují přehlídky úspěchů škol, jde o hodnocení typu 

statistický výkaz nebo výroční zpráva 

• zprávy postrádají kritický pohled na vlastní zařízení, objevují se snahy neuvádět, či 

výrazně eliminovat sebekritické reflexe 

• kritéria pro hodnocení jsou vybírána účelově nebo nahodile bez kontextu a souvislostí 

• jeden a tentýž výsledek je reprodukován zcela odlišně, problematická je interpretace 

dat 
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• více než na proces vzdělávání a jeho výsledky se školy zaměřují na podmínky 

vzdělávání (materiální, finanční, personální apod.) 

  

   Paragrafy 174 a 175 školského zákona a prováděcí vyhláškou č. 17/2005 Sb.,  

o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI, jsou vymezeny pravomoci ČŠI směrem 

ke školám a jejich vedení a také stanovena povinnost předkládat každoročně MŠMT ke 

schválení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských 

služeb (dále jen kritéria). Kromě toho vypracovává ČŠI Plán hlavních úkolů pro daný školní 

rok. 

   Ve školním roce 2008/2009 byl ČŠI poprvé ověřován komplexní soubor 22 kritérií s řadou 

subkritérií uspořádaných do osmi skupin, které rámcově mapují všechny legislativně 

stanovené oblasti pro vlastní hodnocení škol podle § 8 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Kritéria jsou 

v souladu se zahraničními i tuzemskými hodnotovými systémy, jsou formulována heslovitě  

a mají vícerozměrný charakter. Všechna subkritéria jsou relevantní a měřitelná v různých 

fázích realizace kurikulární reformy. V únoru 2009 vydala ČŠI k těmto kritériím dokument 

s názvem Komentovaná kritéria hodnocení škol a školských zařízení, kde jednotlivá 

kritéria blíže charakterizuje, dále definuje stav požadovaný školským zákonem a na druhé 

straně tzv. „krizový stav“ hodnocení daného kritéria. ČŠI navrhla pro další školní roky tento 

soubor kritérií stabilizovat, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je i naplnění zásady 

jisté předvídatelnosti pro subjekty inspekce, tzn. pro školy, a vytvoření prostoru pro 

dopracování inspekčních postupů a vývoj nástrojů pro inspekční zjišťování. Školy by tedy 

měly podle těchto kritérií snadno zjistit, co ČŠI bude hodnotit, na co se při své kontrolní 

činnosti bude zaměřovat. Pro školní rok 2009/2010 byla kritéria, s malými výjimkami, 

upravena převážně jen formulačně a bylo zachováno rozdělení do osmi skupin: 

A. Rovnost příležitostí ke vzdělávání 

B. Vedení školy/školského zařízení 

C. Předpoklady pro řádnou činnost školy/školského zařízení 

D. Průběh vzdělávání 

E. Partnerství 

F. Úroveň klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu 

G. Výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů na úrovni školy 

H. Celkové hodnocení školy/školského zařízení 
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   Podíváme-li se blíže na kritérium č. 6 – „Strategie a plánování“ a jeho subkritéria –  

• Management školy/školského zařízení průběžně hodnotí a inovuje strategie a plány 

pro realizaci ŠVP 

• Přijímaná opatření vycházejí z vlastního hodnocení školy, ze zásad a cílů platného 

školského zákona a priorit DZ a DZK 

• Na strategickém řízení a vlastním hodnocení se podílejí pedagogická rada (pokud se 

podle školského zákona zřizuje) a další pracovníci školy/školského zařízení, 

 
lze obavy škol ze zneužití výsledků autoevaluace rozptýlit. Lze dovodit, že podle těchto 

subkritérií by měla ČŠI hodnotit a posuzovat kvalitu vlastního hodnocení školy, tedy zda a jak 

bylo prováděno, naplánováno, kdo se na něm podílel, jakou má odbornou a vypovídající 

úroveň, jak je užitečné pro další rozvoj školy, jak škola výstupů z vlastního hodnocení 

využívá pro zvyšování kvality vzdělávání, jaká opatření škola na jeho základě přijímá. Lze 

shrnout, že to, co by ČŠI měla posuzovat, je kvalita vlastního hodnocení školy a jeho 

výsledného produktu, tzn. závěrečné autoevaluační zprávy školy, nikoli jejich obsah. 

   S předchozím textem nekorelují názory respondentů – účastníků krajských konferencí 

projektu Cesta ke kvalitě, kteří na adresu přístupu ČŠI k vlastnímu hodnocení školy uvádějí 

dva typy komentářů: 

• přílišný formalismus a důraz na dodržení litery zákona, avšak nic více ČŠI nezajímá 

• velmi záleží na subjektivním názoru a složení inspekčního týmu, osobnosti inspektora 

(chybí jasná kritéria, jak má inspekce hodnotit úroveň autoevaluace na škole)  

 

   Dalším významným hodnotitelem škol může být podle litery zákona zřizovatel, v praxi se 

tento fakt jeví jako vysoce kontroverzní. Zřizovatelům bylo zákonem umožněno stanovit si 

vlastní pravidla, kritéria a indikátory pro evaluaci školy. Zřizovatelé si tak mohou například 

evaluaci objednat u soukromých agentur a podle zákona jsou školy povinny se této evaluační 

proceduře podrobit. Problematický se může jevit fakt, že zástupci zřizovatelů mohou být 

mnohdy více než vědecky k evaluaci motivováni politicky nebo ekonomicky. Následky 

takovýchto šetření mohou mít pro školu a její provoz katastrofální důsledky. V této 

souvislosti je zajímavá informace, že se celá třetina respondentů – účastníků krajských 

konferencí na úvod projektu Cesta ke kvalitě – vyjádřila, že přístup zřizovatele je pro ně 

„nečitelný“ a nedokáže přístup zřizovatele k vlastnímu hodnocení školy zhodnotit.  

   Nasnadě je otázka, zda má zřizovatel škol právo požadovat po řediteli školy předložení 

vlastního hodnocení školy, tzn. závěrečné autoevaluační zprávy zpracované podle § 12 
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zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Na webových 

stránkách Výzkumného ústavu pedagogického v sekci Předškolní vzdělávání (2008) byla po 

konzultaci s odborem předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání a odboru 

legislativního a právního MŠMT uveřejněna odpověď, že vlastní hodnocení školy podle § 12 

školského zákona je určeno pro vlastní práci školy a je jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI. 

Zákon neukládá povinnost předkládat ho i zřizovateli. Pokud zřizovatel požaduje hodnocení 

školy, pak by měl vypracovat osnovu, podle které školy hodnocení zpracují. 

   Autoevaluace je procesem uvnitř školy a její výsledky jsou vždy primárně určeny škole. 

Adresátem je škola a lidé v ní, jde o vlastní hodnocení školy, jakýsi vnitřní audit, který je tím 

efektivnější, čím reálněji popisuje skutečný stav věcí. To je hlavní rozdíl mezi výstupy 

z vlastního hodnocení školy a výroční zprávy. Adresáty výroční zprávy jsou zřizovatel, 

rodiče, obecně veřejnost a zákon výslovně říká, že jde o veřejnou listinu. Nic takového není 

stanoveno u závěrečné autoevaluační zprávy, což lze dokladovat i nepřímými kompetencemi 

školské rady k autoevaluaci školy. Školská rada dle § 168 závěrečnou autoevaluační zprávu 

neschvaluje ani neprojednává. 

 

4.3 Legislativní východiska pro stanovení oblastí vlastního hodnocení 

školy a evaluace školy   

 
   Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, v § 8, odst. 1 písm. c) 

stanovuje, že vlastní hodnocení školy je zaměřeno na oblasti, ve kterých škola dosahuje 

dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů 

příslušných opatření. V odst. 2 pak vyjmenovává oblasti, které jsou součástí vlastního 

hodnocení vždy: 

a) podmínky ke vzdělávání, 

b) průběh vzdělávání, 

c) podpora žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, 

rodičů a dalších osob na vzdělávání, 

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, 

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

pracovníků, 

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání  

a ekonomickým zdrojům. 
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   Novela vyhlášky č. 225/2009 Sb. stanovuje pro vytvoření závěrečné autoevaluační zprávy 

školy a její následné předložení pedagogické radě tříletou periodu. Je třeba si ale uvědomit, že 

tříleté období je stanoveno pro závěrečnou autoevaluační zprávu školy jako povinnou 

dokumentaci školy, nikoli pro samotný proces vlastního hodnocení a evaluačních činností. 

Proces vlastního hodnocení by měl probíhat kontinuálně, školy by měly získávat  

a vyhodnocovat data průběžně po celé předchozí období, nikoli v jeho závěru nebo pouze za 

některou část daného cyklu. Jedině tak je možné zajistit skutečně relevantní informace a data, 

která budou mít pro školu vypovídající hodnotu. 

   Podle novelizované vyhlášky č. 15/2005 Sb. musí škola provádět autoevaluační činnosti ve 

všech výše uvedených oblastech povinně, a to jednou za tři roky. Podle doporučení 

zveřejněném v sekci Otázky a odpovědi portálu projektu Cesta ke kvalitě si však škola může 

zvolit oblasti, kterým bude věnovat větší pozornost, např. z důvodu nutnosti zlepšení, a ty 

bude hodnotit v kratších časových úsecích. Další vybrané oblasti pak bude vyhodnocovat 

například každoročně a některé vyhodnotí pouze jedenkrát za tři roky, sledování všech oblastí 

by však mělo probíhat kontinuálně. Taxativní výčet povinně hodnocených oblastí je natolik 

široký, že školám již nedává příliš (zejména časových) možností pro vlastní výběr a další 

aktivity autoevaluace. Na druhé straně lze konstatovat, že názvy jednotlivých oblasti jsou 

formulovány velmi obecně a široce, takže každá škola v nich může najít to, co potřebuje 

hodnotit, může jejich názvy zpřesnit, doplnit vhodnými suboblastmi. Mezi oblastmi vlastního 

hodnocení podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oblastmi pro 

autoevaluaci stanovenými RVP a kritérii pro hodnocení ČŠI můžeme najít paraleru. Průnik 

sledovaných oblastí je vidět z tabulky, která byla prezentována Ing. Pavlem Honzíkem z ČŠI 

Plzeň.  
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Vyhláška č. 15/2005 Sb. RVP – oblasti autoevaluace Kritéria hodnocení ČŠI – 

skupiny hodnocení 

Podmínky ke vzdělávání Materiální, technické, ekonomické 

a hygienické podmínky 

Soulad ŠVP a RVP 

Rovnost příležitostí ke vzdělávání 

Předpoklady pro řádnou činnost 

školy 

Průběh vzdělávání Výuka 

Individuální vzdělávací potřeby 

Průběh vzdělávání 

Podpora školy žákům a studentům, 

spolupráce s rodiči, vliv 

vzájemných vztahů školy, žáků, 

rodičů a dalších osob na vzdělávání 

Spolupráce s rodinami žáků a širší 

komunitou 

Školní klima 

Partnerství 

Výsledky vzdělávání Vyučovací hodnocení žáků Úroveň klíčových kompetencí 

dosahovaných prostřednictvím 

vzdělávacího obsahu 

Výsledky vzdělávání na úrovni 

školy 

Řízení školy (personální práce, 

DVPP) 

Práce učitelů, vedení školy Vedení školy 

Úroveň výsledků práce školy 

vzhledem k podmínkám a 

ekonomickým zdrojům 

Výsledky vzdělávání Celkové hodnocení školy 

2) Tabulka – Srovnání oblastí hodnocení podle P. Honzíka 

 

   Pro zkoumání a hodnocení školy jako celku je dobré využít některý z výše uvedených 

přístupů, alespoň zpočátku evaluačních zkušeností. Lze tak předejít tomu, že některé důležité 

věci ze života školy budou opominuty a naopak jiným bude věnována zvýšená pozornost, aniž 

by byly tak důležité a podstatné. 

 

   Evaluovat (sebeevaluovat) lze tedy při dodržení oblastí uvedených vyhláškou jakoukoli 

další oblast života vzdělávací instituce. Při rozhodování by ale vždy měly stát v popředí 

odpovědi na otázky: 

Co opravdu potřebujeme? 

Jak jsme na tom v dané oblasti? (pozitiva, negativa, 

příležitosti, hrozby) 

Co musíme udělat, abychom se zlepšili? (udrželi) 
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   Výsledky dotazníkového šetření k projektu Cesta ke kvalitě ukazují, jaké oblasti vlastního 

hodnocení považovaly školy v uplynulém období za prioritní, které hodnotily a nejvíce se jim 

věnovaly. Mezi prioritní oblasti patří výuka, klima školy, kurikulum školy a výsledky 

školy. Menší důraz byl již kladen na spolupráci školy s okolím a řízení školy (viz graf). 

 
3) Graf – prioritní oblasti vlastního hodnocení školy 

 

5 K autoevaluační zprávě – „krok za krokem“ 

 

   Většina škol má v současné době za sebou jeden nebo dva autoevaluační cykly, pouze malé 

procento škol s evaluací ještě nezačalo, nebo má naopak již trojnásobnou a vícenásobnou 

zkušenost (výsledky dotazníku k projektu Cesta ke kvalitě). Ukazuje se, že s rostoucím 

počtem autoevaluačních cyklů klesá bezradnost škol ohledně toho, jak by měly  autoevaluaci 

správně provádět. Více zkušeností s vlastním hodnocením školy souvisí  

i s výrazným vzestupem názoru, že jde o smysluplnou aktivitu. Obecně lze doporučit, že 

jednotlivé evaluační cykly by měly na sebe navazovat, vybrané evaluované oblasti  

a činnosti by se v nich měly, alespoň částečně, opakovat, prohlubovat a na základě přijatých 

opatření zlepšovat. Autoevaluace školy se tak stane součástí jakési spirály (viz obrázek).  
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4) Obrázek – Spirála  autoevaluačních cyklů 

 

   V odborné literatuře existuje řada doporučení a návodů, jak postupovat v procesu 

autoevaluace školy, jsou uvedeny a podrobně charakterizovány fáze evaluace. Jednotliví 

realizátoři, tzn. školy, pak přicházejí s dalšími návrhy a praxí prověřenými kroky. Nejčastěji 

jsou v procesu autoevaluace rozlišovány fáze: 

 

• motivační 

• přípravná 

• realizační 

• evaluační 

• korektivní 

 

   Na základě studia odborné literatury, seznámení se s autoevaluačními materiály vybraných 

škol a dotazníkového šetření byl v následující části práce sestaven návrh možného postupu při 

autoevaluaci školy a následné tvorbě závěrečné autoevaluační zprávy školy. Návrh je sestaven 

s vědomím, že při realizaci jednotlivých kroků je vždy nutná motivace lidí, důkladná příprava, 

plánování, provázanost, určení odpovědností a časového harmonogramu. 
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5.1 Krok č. 1 – stanovení oblastí a suboblastí autoevaluace školy 

 

   Prvním krokem celého autoevaluačního procesu školy by mělo být stanovení oblastí  

a suboblastí, které bude (chce) škola evaluovat. Existuje několik možností, jak postupovat. 

Ukazuje se, že naprostá většina škol hodnotí dle legislativně daného výčtu oblastí hodnocení 

(vyhláška č. 15/2005 Sb.), který si specifikuje pomocí suboblastí, cílů a kritérií. Často,  

a oprávněně, školy hodnotí stejné oblasti (jen s malými změnami) jako v předchozím 

evaluačním cyklu nebo vyvozují hodnocené oblasti z obecného cíle (vize) školy. Pro 

identifikaci a hledání oblastí a suboblastí hodnocení některé školy využívají SWOT analýzu, 

kterou realizují před začátkem nového evaluačního cyklu. 

   Přes zavedenou výše popsanou praxi je dále uvedena jednoduchá metoda pro stanovení 

oblastí vlastního hodnocení školy, jeho suboblastí, ale i kritérií a nástrojů, která se nazývá 

hvězda otázek. Metodu uvádí L. Eger (2002, s. 45) v souvislosti se strategickým plánováním 

rozvoje školy, je převzata po úpravě od autorek Elsner a Knafel (2000). Metoda byla 

doplněna, dle doporučení L. Egera, o otázku „za kolik“ a lze ji s úspěchem využít pro 

přípravu celého evaluačního projektu školy. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Metoda – Hvězda otázek podle L. Egera  

KDE? 

KDY? 

JAK? 

KDO? 

CO? 

ZA KOLIK? 
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Otázka (aplikováno na autoevaluaci školy): 

Proč? – otázka směřuje k cílům a účelu autoevaluace v jednotlivých oblastech 

Co? – otázka blíže odpovídá na to, čím a jakými úkoly (komponenty, suboblastmi) se chceme 

v jednotlivých oblastech zabývat 

Kdo? – odpovědi na otázku stanovují, kdo je odpovědná osoba za provádění autoevaluace, 

kdo jsou spolupracovníci této osoby 

Jak? – odpovědi na otázku určují (popř. navrhují) metody, techniky, způsoby provádění 

autoevaluace 

Kdy? – odpověď na otázku vymezuje autoevaluaci časově 

Kde? – odpověď blíže specifikuje místa provádění autoevaluace 

Za kolik?  – odpověď určuje finanční náročnost autoevaluace oblasti 

 

   Důležitým rozhodnutím školy je, v jakých časových intervalech bude vybrané oblasti  

a suboblasti hodnotit. Toto rozhodnutí je zásadní a mělo by předcházet veškerému plánování 

autoevaluace oblastí. Obecně lze doporučit, pokud je škola stabilizovaná, postačí delší 

periodicita, v situaci, kdy dochází ve škole k rychlému vývoji určitých oblastí, změnám ve 

vedení školy, slučování škol apod., je účelné sledovat a hodnotit vývoj v kratších časových 

intervalech. 

   Jakmile si škola zvolí oblasti, na které bude zaměřena její pozornost, je zpravidla potřebné 

tyto konkretizovat a rozpracovat do suboblastí. Jak uvádí Vašťatková (2006, s. 112): 

„Stanovení suboblastí však musí především reagovat na potřeby celé školy, jejich 

rozpracování by tedy nemělo být nikdy záležitostí jednoho člověka, ale týmu lidí z určité 

školy.“ 

 

   Existuje řada odborné literatury, kde lze nalézt inspiraci a náměty, jaké jevy, činnosti či 

procesy lze v jednotlivých oblastech sledovat a evaluovat a proč (např. Sborník příspěvků 

z Metodického portálu www. rvp.cz, Praha 2007, s. 23–26, Valíčková, Evaluace řízení 

základních škol jako součást vlastního hodnocení škol, 2008, s. 21–25 pro oblast řízení školy 

aj.).      
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Oblast: 

 

 

Suboblasti: 

 

 

      

 

6) Příklad z Autoevaluace 4. ZŠ Plzeň – část 1 

 

5.2 Krok č. 2 – stanovení dílčích cílů autoevaluace pro jednotlivé oblasti 

  

   Vašťatková (2006) uvádí, že specifickou podobu dávají autoevaluačním procesům jejich 

cíle, a to jak obecné, tak konkrétní. Autoři Manuálu  pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů v základním vzdělávání (2005) uvádějí ve vztahu k cílům autoevaluace školy, že je 

nutné pro dosažení co možná nejobjektivnějšího výsledku autoevaluace a možnosti jeho 

vyjádření v podobě jednoznačně formulovaných hodnotících soudů vymezit si jasné cíle  

a s nimi úzce související kritéria. Na schematickém vyobrazení vysvětlují provázanost 

hlavního cíle autoevaluace školy s dílčími cíli v jednotlivých oblastech hodnocení (viz 

schéma č. 7). Dále je uvedeno, cituji (s. 81): „Pro úspěšnou a cílenou práci školy je nezbytné, 

aby cíle byly dobře definované a aby jich nebylo příliš mnoho, aby byly naplánovány metody, 

jak těchto cílů dosáhnout, aby kritéria pro hodnocení byla jasně stanovena a aby práce školy 

byla dobře zdokumentována, a tudíž umožňovala posoudit míru dosažení cílů.“ 

   Nezvalová (2002, s. 25) k otázce autoevaluačních cílů uvádí: „Cíl je záměr, kterého chceme 

dosáhnout. Cíl musí být jasně a stručně formulován, specifikován. Stanovený cíl musí být 

také měřitelný. Tím zajišťujeme, že cíle bylo skutečně dosaženo.“ K množství cílů stejná 

autorka doporučuje (Nezvalová, 2003), aby se nestanovovalo mnoho cílů, neusilovalo  

o mnoho oblastí, ale věnovala se pozornost vždy třem nebo čtyřem prioritám.  

Podpora školy žákům, 
spolupráce s rodiči, 
vzájemné vztahy 

Poskytování 
informací 

Spolupráce 
s rodiči 

Klima školy 
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7) Schéma znázorňující provázanost cílů – Manuál pro tvorbu ŠVP ZV 

 

   „Cíl formulovaný na úrovni celé školy je nutné přetransformovat do specifických cílů pro 

danou oblast vlastního hodnocení školy. Tyto dílčí cíle se pak stávají vodítkem pro stanovení 

konkrétní aktivity, objasňují, kdo, co a kdy bude dělat. Dílčí cíle stanovené pro určité období 

jsou východiskem pro formulaci hodnotících kritérií, pomáhají identifikovat hlavní otázky, 

které je potřeba při hodnocení oblasti zvážit“ (Valíčková, 2008). 

 

   Bezchybná formulace cílů na všech úrovních je základním předpokladem úspěšného 

zvládnutí evaluace a autoevaluace. Doporučuje se (např. Bělohlávek) dodržení požadavku 

SMARTU  

(S – smysluplný; M – měřitelný; A – akceptovatelný; R – reálný a realizovatelný;  

T – termínovaný). 

 

   Ukazuje se, že při formulaci cílů autoevaluace hraje na většině škol hlavní roli ředitel školy, 

jeho role je v této fázi autoevaluace na českých školách zcela dominantní (např. výsledky 

dotazníku k projektu Cesta ke kvalitě). Pokud nemá ale management škol dostatek zkušeností 
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s autoevaluačními procesy, je vhodné začít od malých, zcela konkrétních a jasně 

formulovaných cílů. Takovýmto cílem může být i vytvoření samotného návyku na evaluaci 

vlastní činnosti. 

   V neposlední řadě je v souvislosti s cíli autoevaluace třeba si uvědomit, že pokud si škola 

stanoví určité cíle a těchto cílů není dosaženo, nebo jsou splněny jen částečně, neznamená to, 

že autoevaluace byla neúspěšná. Jak uvádí Vašťatková (2006, s. 118): „Při chápání školy jako 

učící se organizace nejsou neúspěchy považovány za negativní, pokud se s nimi dále pracuje  

a vyvíjí se úsilí o nápravu stavu.“ 

 

Suboblast :          Cíle suboblasti: 

 

 zajistit informovanost o vzdělávací nabídce školy a její činnosti 

zlepšit přístup k informacím a jejich přenos   

       

8) Příklad z Autoevaluace 4. ZŠ Plzeň – pokračování, část 2 

 

5.3 Krok č. 3 – formulace kritérií a indikátorů autoevaluace pro 

jednotlivé oblasti 

 

   Formulace kritérií autoevaluace pro jednotlivé oblasti patří k jádru autoevaluace  

a k nejobtížnějším krokům hned z několika důvodů. Žádný hodnocený jev, proces nebo věc,  

a to v jakékoli oblasti lidské činnosti, se neobejde bez něčeho, co umožní samotné zhodnocení 

provést, tzn. porovnat se stavem předchozím a konstatovat současný stav  

a následně rozhodnout, zda došlo v určité oblasti k vývoji, k posunu, či nikoli. Při hodnocení 

jakékoli činnosti, věci či osoby jsme mnohdy, zejména zpočátku, „pohlceni“ celkovým 

dojmem, který v nás hodnocený objekt vyvolal, nedokážeme vnímat jednotlivosti, 

„podproblémy“. Slavík (1999, s. 42) uvádí: „ Kritérium hodnocení vymezuje ve „velkém 

problému“ nějaký podproblém přístupný k řešení a poukazuje na to, co je důležité hodnotit.“ 

Podle Vašťatkové (2006, s. 119) určují kritéria kvalitu ve zvolené oblasti, charakterizují 

žádoucí stav.  

   Dále je nutné, aby se na kritériích shodla celá pedagogická rada, aby kritéria komplexně 

postihla všechny oblasti a suboblasti hodnocení a zároveň byla doložitelná a měřitelná, tzn. 

Poskytování 
informací 
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např. pomocí dotazníků, testů, počtu získaných ocenění, certifikátů aj. Nezbytnou podmínkou 

dobře formulovaných kritérií je i jejich veřejná prezentace, přístupnost a srozumitelnost.  

   Zvolená kritéria lze samozřejmě specifikovat subkritérii a konkrétními indikátory. 

Indikátory  jsou zpravidla pozitivně formulovány, buď slovně, číselně, pomocí škály, či 

číselné stupnice. Při použití škály či stupnice jsou určeny vždy dva krajní body, tzn. hodnoty 

kritéria – nejlepší a nejhorší. Pokud je potřeba, zavádí se jemnější škála pro hodnocení mezi 

oběma hodnotovými póly. Doporučuje se, aby hodnotová škála měla lichý počet mezistupňů, 

aby bylo možné určit střed škály. Z praktických důvodů se pak nedoporučuje, aby škála měla 

více jak devět stupňů, nejčastěji se užívá pětistupňová škála. Vašťatková (2006, s. 120) uvádí: 

„Indikátory jsou tedy určitým způsobem měřitelné (statistické) údaje a vypovídají  

o současném stavu sledovaného jevu. Představují objektivní argumenty pro rozhodování, na 

jehož základě můžeme vyhodnotit tento stav jako uspokojivý, nebo jako zralý pro změnu. 

Indikátory mohou být jak kvalitativní, tak kvantitativní (případně strukturální, procesuální 

nebo výsledkové).“ Vašťatková dále uvádí, že zachycování indikátorů může probíhat slovně 

(např. ano–ne, nikdy–někdy–občas–často atd.), pomocí číselné stupnice (např. 1–2–3–4) nebo 

pomocí grafického znázornění.  

   Nezvalová (2006) cituje Rogerse a Badhama (1994), kteří charakterizují indikátory 

následovně: 

• indikátor (ukazatel míry pokroku uskutečněného v jedné oblasti) není absolutním 

nebo obecným měřítkem úspěchu, 

• mělo by se k němu přihlížet společně s jinými údaji vzešlými z autoevaluace, aby byl 

rozpoznán a pochopen celkový dosažený pokrok, 

• neměl by být používán izolovaně, ale jako součást celkového systému plánování 

autoevaluace a revize, 

• měl by být relevantní vzhledem k cílům, 

• může být kvalitativní nebo kvantitativní. 

 

   Je nutné konstatovat, že v některé literatuře vztahující se k autoevaluaci (např. Manuál 

k tvorbě ŠVP ZV) jsou pojmy kritéria a indikátory směšovány. 

   V současné době lze využít soubory kritérií vytvořené jinými odborníky a aplikovat je na 

vlastní podmínky školy. Další možností je využití výzkumů, literatury, webových stránek  

a jiných zdrojů a z nalezených kritérií vybrat vhodná pro svoji školu, případně je modifikovat 

(Model EFQM, model CAF, CQAF, ISO 9001, materiál Řízení kvality, kritéria Zdravé školy, 
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charakteristiky tzv. „Úspěšných škol“). Významnou pomocí při formulaci kritérií mohou být 

výše zmíněná kritéria ČŠI. Mnohé školy si přesto vytvářejí vlastní kritéria a indikátory, což je 

pro školu nesmírně cenné. Ať už zvolí škola jakýkoli způsob, vždy by měla být kritéria, 

případně indikátory, zvolena před začátkem samotného procesu hodnocení. 

 

Cíl suboblasti Kritéria Indikátory 

zajistit informovanost  

o vzdělávací nabídce 

školy a její činnosti 

prezentace školy v tisku, na veřejnosti � počet příspěvků v tisku 

� frekvence vystoupení 

žáků na veřejnosti, před 

rodiči 

� hodnocení prezentační 

činnosti ze strany zákon. 

zástupců   

www stránky školy  � www stránky obsahují 

aktuální informace 

� www stránky jsou 

přehledné 

� návštěvnost www 

stránek 

vydávání propagačních materiálů � propagační materiály 

školy jsou vydávány 

včas a aktuálně 

naplněnost školy vzhledem  

k demografickému vývoji 

� % vyjádření počtu dětí 

z okolních MŠ 

přestupujících na 4. ZŠ 

� počty žáků přijímaných 

do 1. tříd 

� počty žáků přijímaných 

do 6. tříd 

� počty žáků odcházejících 

v průběhu školní 

docházky na jiné školy 

 

9) Příklad z Autoevaluace 4. ZŠ Plzeň – pokračování, část 3 
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5.4 Krok č. 4 – volba metod autoevaluace, časový harmonogram, určení 

týmů, odpovědností  

  

5.4.1 Metody autoevaluace 

   V odborné literatuře je popsána řada metod, nástrojů a technik, které lze s úspěchem využít 

(dále jen metody). „Většina užívaných metod nejsou pouze metody evaluační, ale jsou běžně 

využívány jako metody vyučovacího procesu a při řešení nejrůznějších problémů 

každodenního života školy. Některé z metod bychom mohli nazvat univerzálními, jsou 

vhodné pro hodnocení většiny oblastí života školy, zpravidla jde o metody pedagogické 

veřejnosti dobře známé a často používané. Jiné jsou specifické, vhodné jen pro určitý okruh 

sledovaných jevů. Názvy jednotlivých metod se podle různých autorů liší, ale obsahově jsou 

totožné“ (Valíčková, 2008, s. 26). V odborné literatuře jsou metody evaluace rozdělovány 

různými způsoby, např.: 

 

• podle převažujících aktivit (J. MacBeath) 

• podle využitelnosti pro jednotlivé oblasti vlastního hodnocení 

• podle hodnotitelů (sebehodnocení, partnerské hodnocení, hodnocení nadřízeným, 

hodnocení „kritickým přítelem“, konzultantem) 

• podle povahy evaluace (vnitřní a vnější evaluace) 

• podle způsobu získávání informací (písemné, ústní, přímý kontakt nebo nepřímý 

kontakt s respondentem) 

• na kvantitativní nebo kvalitativní 

 

   V dále uvedené přehledné tabulce evaluačních metod (tab. č. 10) bylo využito rozdělení 

podle J. MacBeatha a kol. (2006, s. 126), který evaluační metody rozděluje na základě 

činností, které jsou při autoevaluaci nejčastěji využívány. Výčet metod uvedených  

J. MacBeathem byl doplněn o další, které jsou v praxi využívány nebo které popisují jiní 

autoři (Nezvalová, Prášilová, Rýdl, Gold). Tyto byly zařazeny do skupiny podle převažující 

činnosti. Bližší charakteristiku jednotlivých metod obsahuje práce Evaluace řízení základních 

škol jako součást vlastního hodnocení školy (Valíčková, 2008). Další přehled  

a charakteristiku metod evaluace lze najít u Vašťatkové (2006, s. 173–186), která v sumáři 

uvedla i nástroje a techniky, které nejsou v českém prostředí všeobecně známy. 
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   Jistou příležitost a pomoc může pro školy představovat zmiňovaný projekt Cesta ke kvalitě, 

jehož jedním z cílů je i prezentace a ověřování nástrojů a metod evaluace. Na webových 

stránkách projektu Cesta ke kvalitě v menu Evaluační nástroje byly zveřejněny první 

evaluační nástroje k ověření: Dotazník školní výkonové motivace žáků a nástroj ke stimulaci 

diskuze o hodnotách a prioritách školy s názvem Dobrá škola a Dotazník postojů žáků. 

   Zajímavým nástrojem pro sebehodnocení školy je nástroj nazvaný Rámec pro 

sebehodnocení podmínek vzdělávání, který vznikl adaptací britské předlohy a je vhodný 

zejména při hodnocení vize a poslání školy a podmínek vzdělávání. Rámec obsahuje sadu 

základních výroků a u každého z nich jsou uvedena další tvrzení, která umožňují podrobný 

 a přesný pohled na jednotlivé oblasti podmínek vzdělávání. Sady tvrzení u jednotlivých 

výroků lze průběžně doplňovat a obměňovat podle získaných zkušeností. Základní tabulka 

Rámce je rozdělena na dva sloupce, které slouží k podrobnějšímu zamyšlení nad jednotlivými 

tvrzeními. Do levého sloupce, který je nazván Aktuální stav a jeho zdůvodnění, se uvádí popis 

aktuálního stavu a skutečnosti, které jej dokládají (jak to víme, podle čeho tak usuzujeme). Do 

pravého sloupce nazvaného Prostředky k dosažení optimálního stavu se pak zapisují cíle, 

které bude škola sledovat v dalším období, a také prostředky, které použije k jejich naplnění. 

   Za velmi účinný postup (metodu) autoevaluace je považováno využití sebehodnocení 

pracovníků jako zdroje informací a podkladů pro samotnou autoevaluaci školy, neboť jde  

o pohled z dalšího úhlu, který může být důležitý pro analýzu stávajícího stavu  

a stanovení cílů dalšího rozvoje celé školy, ale zejména proto, že rozvoj organizace jako celku 

je podmíněn tvůrčí prací a aktivitou každého jednotlivého zaměstnance. Slavíková (2004, 

 s. 83) k sebehodnocení uvádí: „Sebehodnocení je vhodné použít též jako pilotní akci před 

vlastním pravidelným hodnocením, čímž může posloužit ke zlepšení jeho obsahu i průběhu." 

V odborné literatuře zabývající se hodnocením zaměstnanců lze dohledat nejrůznější 

formuláře pro hodnocení zaměstnanců různými hodnotiteli. Zadání lze přizpůsobit 

specifickým podmínkám školy. Při přípravě formuláře, aby byl využitelný pro autoevaluaci 

školy, je nutné vycházet ze strategických cílů organizace, stanovených kritérií a indikátorů  

a tomu podřídit výběr formulací a položek. Vítková (2008) uvádí: „Formulář pro 

sebehodnocení zaměstnance může mít např. formu volné výpovědi na zadané otevřené 

položky nebo formu předem daných kriterií hodnocení, jejichž úroveň se posuzuje pomocí 

hodnotící škály. Sebehodnocení prostřednictvím formuláře je vhodné doplnit hodnotícím 

rozhovorem s nadřízeným.“  
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ČINNOST TECHNIKA , METODA  

DOTAZOVÁNÍ 

rozhovor  
anketa  
vnitřní dotazníková šetření  
externí dotazníkové šetření  
vedení denních záznamů  

POZOROVÁNÍ 

pozorování  
standardizované pozorování  
hospitace  
partnerské hospitace  
shadowing (stínování)  
SWOT analýza  
audit školy  
benchmarking  

TŘÍDĚNÍ Q metodologie  
SBĚR DAT A JEJICH 
ANALÝZA 

analýza prací žáků, rodičů, učitelů  
analýza dokumentů školské legislativy a administrativy  
analýza produktů pedagogické vědy  
(články, odborná literatura apod.) 

 

analýza dokumentace školy  
tvorba portfolií  
statistika  

DISKUSE diskuse v pedagogickém sboru  
panelová diskuse  
diskuse s žáky, rodiči  
internetová diskuse  
dílna (workshop)  
brainstorming  

INSCENAČNÍ 
METODY 

dramatizace  
hraní rolí  
vyprávění příběhů  

MĚŘENÍ testy  
standardizované didaktické testy  
měření výsledků žáků  
sémantický diferenciál  
sociometrické testy  

ZOBRAZOVÁNÍ audio/video trénink  
fotodokumentace  
videozáznamy  
nástěnky, flipy  
PowerPointové prezentace  
mapování mysli (grafické znázornění problému)  

VEDENÍ DIÁŘE osobní diář   
profesní diář  

ZHOTOVENÍ 
PROFILU 

profil vztahů jednotlivce, skupiny  
profil vztahů školy s okolím  

DALŠÍ ČINNOSTI experimentální metody  
konstruktivní mřížka  
projektivní metody  
situační metoda  
vícefaktorová analýza  

10) Tabulka evaluačních metod 
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   Obecně je doporučováno, aby bylo vždy využíváno více evaluačních metod nebo použití 

principu „triangulace“, tzn. „pravidla tří“. Vašťatková (2006) tento princip charakterizuje jako 

získávání dat pomocí nejméně tří metod v různých časových odstupech od tří různých skupin 

respondentů. Dodržování „pravidla tří“ napomáhá k získávání věrohodných informací, na 

které se lze spolehnout. Dále je vhodné uvědomit si, že řada informací a dat ve školách prostě 

existuje a není potřeba je složitě získávat prostřednictvím autoevaluačních metod, postačí si 

uvědomit, kde jsou data uložena, popřípadě je vhodně zpracovat.  

   Při využívání profesionálních nástrojů, služeb externích agentur a odborníků je důležité 

ověřit si, zda nabízené nástroje odpovídají tomu, co chceme ve vlastní škole zkoumat, zda 

nejsou příliš drahé, časově a technicky náročné a v jaké podobě budou výsledky škole 

předány. Chybné je ponechávat závěrečnou interpretaci zjištěných výsledků pouze na 

externím hodnotiteli, neboť jen lidé, kteří jsou se školou spjati, dokáží rozhodnout, zda jsou 

zjištěné výsledky pozitivní nebo negativní, jaký význam mají pro školu, zda je vhodné tyto 

výsledky zveřejnit, jak s nimi dále pracovat a naložit. Primárně by měly být výsledky 

evaluace určeny vedení školy, učitelskému sboru, vybraným zaměstnancům školy, jen s částí 

dat jsou seznamováni žáci a jejich rodiče. Navíc je třeba mít na paměti, že některá data  

o žácích, učitelích, popřípadě škole samotné mohou podléhat zákonům na ochranu osobnosti. 

Zacházení s daty a informacemi má tedy i svoji etickou dimenzi. Za poměrně šťastnou bývá 

považována v současné době kombinace interních a externích pracovníků, využití 

konzultantů. Tato spolupráce umožňuje škole získávat objektivní výsledky, neodchylovat se 

od cílů autoevaluace a eliminovat neodborné a nevhodné postupy. 

   Jak je uvedeno ve výsledcích výzkumného šetření k projektu Cesta ke kvalitě, nejvíce 

využívají školy různé formy dotazníků, ať už pro žáky, pedagogy, nepedagogy, či rodiče, dále 

jsou četně využívány testy a SWOT analýzy. Dotazníky jsou metodou, která nám umožňuje 

získat informace především rychle a od velkého počtu respondentů, ale je potřebné si 

uvědomit, že nejsou všelék. Sestavit vhodný dotazník je jen zdánlivě jednoduché, často jsou 

dotazníky velmi rozsáhlé a tím odrazují dotazované. Při prvních realizacích dotazníkových 

šetření na škole se doporučuje začínat s krátkými dotazníky, které obsahují několik 

jednoduchých a stručných otázek, dotazníky je vhodné koncipovat jako anonymní. Tím si 

učitelé, žáci, popřípadě rodiče postupně zvykají a následně k šetření přistupují odpovědněji. 

Vždy se doporučuje provádět pilotáž dotazníku. Příliš obsáhlé dotazníky nebo dotazníky, 

které obsahují otevřené otázky, bývají velmi náročné na zpracování, a to jak z hlediska 

časového, tak praktického. 
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Kritéria Indikátory Metody 

prezentace školy v tisku, na 

veřejnosti 

� počet příspěvků v tisku 

� frekvence vystoupení 

žáků na veřejnosti, před 

rodiči … 

� statistika 

 

 

 

� hodnocení prezentační 

činnosti ze strany zákon. 

zástupců  

� dotazník 

� rozhovor 

 

www stránky školy � www stránky obsahují 

aktuální informace 

� www stránky jsou 

přehledné 

� dotazník 

� vlastní vyhodnocení 

        www stránek dle O. Neumajera 

  

� návštěvnost www stránek � počítadlo přístupů na www 

stránky 

 

 

11) Příklad z Autoevaluace 4. ZŠ Plzeň – pokračování, část 4 

 

5.4.2 Časový harmonogram (plán) autoevaluace  

   Vypracování časového harmonogramu autoevaluačních činností patří k dalšímu důležitému 

úkolu, neboť realizace některých vybraných metod pro sběr dat a informací může být časově 

náročná, navíc jejich provedení se musí vhodně načasovat, aby nezastihlo respondenty 

v nevhodnou dobu nebo realizátory v období největší pracovní vytíženosti (např. v období 

začátku školního roku, před uzavřením klasifikace apod.). 

   Je potřebné mít stále na paměti, že autoevaluace by měla probíhat po celou dobu 

autoevaluačního cyklu, tedy průběžně, nikoli jen v jeho závěru. Prodloužení autoevaluačního 

cyklu na tři roky může vést školy k „ukolébání“, že mají dostatek času. Základními termíny 

časového plánu je datum, do kterého musí být projednán návrh struktury závěrečné 

autoevaluační zprávy školy v pedagogické radě, a to je konec září příslušného školního roku,  

a dalším klíčovým datem je 31. říjen školního roku následujícího po skončení 

autoevaluačního cyklu, kdy musí být závěrečná autoevaluační zpráva školy v pedagogické 

radě projednána. Všechny další termíny se od těchto dvou odvíjejí. 

   Způsoby zpracování časového harmonogramu jsou různé. Některé školy ho zpracovávají 

přímo do tabulky, ve které mají stanovené cíle, oblasti a suboblasti, kritéria, indikátory a další 

náležitosti, tzn. na začátku celého autoevaluačního cyklu. Jiné harmonogram vydávají jako 
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samostatný dokument pro celé autoevaluační období nebo jednotlivé školní roky, další 

možností je zapracování autoevaluačních činností do celoročního plánu školy a následný 

přenos do týdenních plánů práce školy. Ať už škola zvolí jakýkoli způsob zpracování, je 

důležitá jeho prezentace a vizualizace. Všichni zúčastnění, nejenom tým hodnotitelů  

a respondentů, ale i ostatní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, žáci, rodiče, by měli 

vědět, že právě v tomto období probíhá sběr informací, zadávají se dotazníky apod. Pro 

sestavení časového plánu, ale i odpovědnostního plánu, je vhodné využití výpočetní techniky, 

různých tabulkových programů.  

 

5.4.3 Určení týmů, odpovědností 

   Určení pracovníků, kteří budou za provedení autoevaluace na daném úseku odpovídat, by 

mělo vycházet z poznání schopností a dovedností jednotlivých členů pedagogického sboru, 

znalostí typologie osobností a principů budování úspěšného týmu. Lidé, kteří budou stát  

v čele jednotlivých evaluačních skupin, by měli mít celou řadu praktických, ale i teoretických 

znalostí, např. z oblasti managementu, didaktiky, legislativy aj. Měli by mít zkušenosti 

s projektováním, popřípadě s výzkumnými činnostmi, měli by dokázat odhadnout očekávání 

různých osob a institucí a v neposlední řadě by měli být vytrvalí a pracovití. Zejména 

posledně jmenované je důležité, neboť nebývá těžké něco začít, ale mnohem obtížnější je věc 

řádně dokončit. A autoevaluace školy je „běh na dlouhou trať“. Vzhledem ke složitosti 

autoevaluace a mnohde přetrvávajícímu negativnímu postoji k ní je důležité nejenom určení 

pracovníků, ale i vymezení jejich kompetencí a pravomocí. Vhodné je stanovit koordinátora 

celé autoevaluace, který bude nejenom iniciovat jednotlivá šetření, ale organizovat i školení, 

výměnu zkušeností, prohlubování praktických dovedností autoevaluace a v neposlední řadě 

zajišťovat i vhodnou archivaci a zabezpečení zjištěných údajů. 

   Do autoevaluace školy je vhodné postupně zapojit co nejvíce osob, které jsou se školou 

spjaté – pedagogy, ostatní zaměstnance, žáky, rodiče, vedení školy, zástupce zřizovatele, 

případně konzultanta z vnějšího prostředí. Autoevaluace je týmový proces a jeho úspěch  

závisí na tom, jak jednotlivé týmy pracují, jak je zvládnuté jejich řízení. Často diskutovaným 

tématem je, zda musí být vedení školy součástí autoevaluačních týmů, nebo je vhodné své 

pravomoce delegovat. Výzkumné šetření k projektu Cesta ke kvalitě ukazuje, že zatímco při 

formulaci priorit školy (86 %) a formulaci opatření (89 %) hrají ředitelé školy dominantní 

roli, na samotném sběru informací a jejich zpracování se podílejí pouze v 51 % dotazovaných 

škol. Na druhé straně je potřebné si uvědomit, že vedení školy má přístup k řadě důležitých 

informací, dokáže hodnotit jevy v kontextu celé školy a zpravidla disponuje jistou dávkou 
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autority. Vedení školy, popřípadě sám ředitel, by měl tedy minimálně proces autoevaluace 

iniciovat, průběžně korigovat a sledovat. 

 

Kritéria Indikátory Metody Harmonogram Odpovědnost 

prezentace 

školy 

v tisku, na 

veřejnosti 

� počet 

příspěvků 

v tisku 

� statistika 

 

� 1x ročně na 

konci škol. 

roku 

 

� Kronikář 

 

� frekvence 

vystoupení 

žáků na 

veřejnosti, 

před rodiči… 

 

� statistika 

 

 

 

 

� 1x ročně na 

konci škol. 

roku 

 

 

 

 

 

� Vedoucí MS 

a PK 

 

 

� hodnocení 

prezentační 

činnosti ze 

strany zákon. 

zástupců 

 

� dotazník 

 

� 1x za 3 roky � KO ŠVP 

 

� rozhovory 

 

� průběžně � PP 

12) Příklad z Autoevaluace 4. ZŠ Plzeň – pokračování, část 5 

 

 

6 Autoevaluační zpráva školy 

 

   Povinnost zpracovat závěrečnou autoevaluační zprávu školy za období tří let ukládá školám 

školský zákon v § 28 odst. 1 písm. e), kde je stanoveno, že školy a školská zařízení vedou 

podle  povahy své činnosti tuto dokumentaci: výroční zprávy o činnosti školy, zprávy  

o vlastním hodnocení školy. Školský zákon využívá, na rozdíl od běžně v praxi využívané 

terminologie, pro závěrečnou autoevaluační zprávu školy název „zpráva o vlastním hodnocení 

školy“, což je zdůvodňováno tím, že zákon primárně slouží všem, nejen pedagogickým 

odborníkům, a „cizí“ pojmy by v něm neměly být tedy uváděny. Každopádně jde  

o synonymní výrazy pro jeden dokument. 
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   Žádný školský předpis a zákon, jak již bylo uvedeno (kapitola 3.5), nestanovuje rozsah ani 

strukturu závěrečné autoevaluační zprávy školy. Z faktu, že jde o povinnou dokumentaci 

školy, lze pouze dovodit, že tato zpráva by měla mít písemnou podobu a měla by být ve 

školách archivována v souladu s archivačním a skartačním řádem. Žádný dokument rovněž 

nestanovuje, jak má být vedena a uchovávána průběžná dokumentace z autoevaluačních 

procesů. Je na školách, zda tato bude uchovávána v podobě písemné nebo elektronické, 

prostřednictvím portfolií, fotografií, propagačních materiálů, zvukových záznamů nebo 

kombinací několika způsobů. Pořizování průběžných záznamů lze ale považovat za 

opodstatněné, neboť jen na základě kvalitních podkladů lze závěrečnou autoevaluační zprávu 

zpracovat. 

   Trvalou součástí autoevaluace školy, dnes často opomíjenou, by měla být trpělivá, citlivá  

a soustavná interpretace výsledků autoevaluačních procesů jak pedagogům, tak žákům, 

rodičům nebo širší veřejnosti. K prezentaci výsledků autoevaluace není ale vždy nutná 

písemná podoba závěrečné autoevaluační zprávy, při sdělování výsledků, závěrů, přijatých 

opatření lze dnes aplikovat způsoby běžné pro prezentaci školy na veřejnosti – webové 

stránky, intranet, místní tisk, nástěnky ve škole, informační panely na městském úřadě, školní 

časopisy, letáky, bulletiny školy nebo lze výsledky prezentovat ústně na různých 

konferencích, shromážděních, třídních aktivech aj. Otázkou vždy zůstává, jaké výsledky 

autoevaluace škola chce a může prezentovat veřejně (viz kapitola 5.4.1, s. 34). 

 

6.1 Struktura závěrečné autoevaluační zprávy školy  

 

   Struktura závěrečných autoevaluačních zpráv jednotlivých škol je značně rozdílná, záleží 

vždy na tom, čemu škola přikládá největší význam. Roupec (1997, s. 12) navrhuje následující 

strukturu: 

• základní data o škole, komunitě a prostředí, ve kterém působí 

• vize a stanovené cíle rozvoje školy (jak a proč byly stanoveny) 

• charakteristika vzdělávacího programu (jaké modifikace byly provedeny a proč), jak je 

organizována výchova a vzdělávání (organizační členění, zaměření a priority) 

• jaký stav byl (vzhledem k zaměření a cíli) zjištěn na začátku sběru relevantních dat, 

jaký stav, jaká změna stavu byla zjištěna za určité období 

• jak, jaké výsledky a výsledné informace byly zjištěny v rámci evaluačních procesů, 

jaké vysvětlení je možné na základě zjištěných výsledků vyslovit 
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• jaké problémy a jejich příčiny byly identifikovány 

• kdo reagoval, jak, případně proč 

• jaká konkrétní opatření byla přijata 

• kdo, kdy, jak a v jakém rozsahu bude informován o přijatých opatření a o jejich 

účinnosti 

   Struktura navrhovaná Roupcem se může zdát složitá a zpracování autoevaluační zprávy 

podle ní časově náročné. Vašťatková (2006) cituje Neva (1995, s. 48), který uvádí: „Nejlepší 

závěrečná zpráva je ta nejkratší, kterou jsou lidé schopni sestavit – produktivita, kvalita práce 

rozhodně není úměrná počtu stránek.“ Lze zjednodušit – závěrečná autoevaluační zpráva 

by měla vždy obsahovat přijatá opatření, naznačení budoucího vývoje, neboť to je 

samou podstatou autoevaluačních procesů. 

   Na základě prostudování dostupných závěrečných autoevaluačních zpráv byla 

vygenerována nejčastěji používaná struktura, která vychází ze struktury školních vzdělávacích 

programů a § 8 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná struktura 

si neklade za cíl podat úplný výčet možností, umožňuje značnou kreativitu škol a měla by 

sloužit pouze jako inspirace: 

 

A) Identifikační údaje školy, autoevaluace 

• název školy, adresa, IČO, IZO, ředitel školy aj. 

• období autoevaluace – od–do 

• termín vypracování autoevaluační zprávy 

• jména osob – kdo zprávu kompletoval, kdo zpracovával jednotlivé oblasti  

• termín projednání v pedagogické radě 

B) Charakteristika školy 

• typ školy, úplnost a velikost školy, umístění školy 

• vybavení školy – materiální, prostorové, technické, hygienické 

• charakteristika pedagogických pracovníků školy, žáků 

• dlouhodobé projekty, roční projekty, mezinárodní spolupráce 

• spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

C) Charakteristika a specifika ŠVP 

• priority ŠVP 

• zaměření školy, odlišnosti od ostatních 
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D) Evaluační činnosti 

• formulace klíčových otázek autoevaluace 

• týmy – složení, popis způsobů práce 

• průběh autoevaluačních činností – časové období, problémy 

• použité škály, stupnice hodnocení 

E) Hodnocení jednotlivých oblastí autoevaluace 

• struktura viz kapitola 6.2 

F) Závěrečná shrnutí 

• využitelnost autoevaluační zprávy – kde, kdo, co, jak, proč 

 

   Koťa (2009) se domnívá, že velkým problémem, který do značné míry ovlivňuje vedení 

škol, je, k čemu vlastně výsledky evaluačních procesů budou sloužit (bod F). Předpokládalo 

se, že o evaluaci budou mít zájem především žáci a jejich rodiče. V praxi se však ukazuje, že 

řada z nich není ochotna se do autoevaluačních procesů zapojit (např. vyplnit dotazník), natož 

se zajímat o jejich výsledky. 

 

6.2 Struktura hodnocení jednotlivých oblastí  

 

   Do procesu autoevaluace jednotlivých zvolených oblastí bývá zapojeno větší množství 

pracovníků a obdobně, i když se počet účastníků zpravidla zužuje, je tomu i při kompletaci 

zpráv za oblasti, popřípadě suboblasti, a kompletaci celé závěrečné autoevaluační zprávy. 

Zejména z tohoto důvodu je vhodné a praktické vytvoření jednotné struktury pro závěrečné 

zhodnocení a kompletaci oblastí a suboblastí, kterou pak týmy mohou doplňovat o další 

specifické informace, grafy aj. Lze tak docílit určité kontinuity závěrečné autoevaluační 

zprávy, zvýšení její přehlednosti a vyvarování se chybám.  

   Při závěrečné kompletaci autoevaluační zprávy školy je důležité zajistit součinnost 

informatika školy, popř. člověka, který dokáže pomoci s technickými obtížemi při jejím 

zpracování. Nemělo by se rovněž zapomínat na závěrečnou korekturu textu, například 

učitelem českého jazyka. Závěrečnou kompletaci, po zapracování připomínek, na mnohých 

českých školách provádí nejužší vedení škol nebo sám ředitel školy (viz bod 7.6).  

   Na základě dotazníkového šetření, prostudování dostupných evaluačních zpráv a s využitím 

návrhu Obsta (1999, s. 53) je v následující tabulce uvedena jednoduchá struktura (osnova) 
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pro hodnocení oblastí, popřípadě suboblastí, se stručnou charakteristikou jednotlivých bodů  

a vysvětlením jejich významu. 

 

A.Cíle oblasti, suboblasti citace cílů oblasti – pomáhá v orientaci a připomenutí toho, čeho chtěla škola 

v dané oblasti dosáhnout 

B. Kritéria a indikátory citace navržených kritérií a indikátorů – pomáhá při následné interpretaci dat  

a informací, „neodbíhání“ od tématu 

brání v hodnocení na základě subjektivních pocitů 

C. Metody seznam použitých metod, případně jejich stručný popis, způsob aplikace 

D. Zdroje informací seznam zdrojů informací, popřípadě kde jsou uloženy, není účelné ani reálné, 

aby vše bylo součástí evaluační zprávy -  

dotazníková šetření, ankety, rozhovory, hospitační záznamy, pedagogická 

dokumentace, posudky, inspekční zprávy, kronika školy, statistické ukazatele 

aj. 

E. Sumarizace získaných 

informací 

 v oblasti 

1) popis získaných informací a dat, grafy, tabulky, fotografie aj. 

2) stav plnění úkolů z předchozí autoevaluační zprávy 

3) zjištěná pozitiva 

4) zjištěná negativa 

F. Formulace hodnotících 

soudů,  návrh nových cílů  

a úkolů 

na základě shody hodnotitelů, 

hodnotící škály nebo stupnice – brání rozdílné interpretaci stejných dat 

objektivně 

G. Organizační zajištění 

nových úkolů 

Kdo? 

H. Časové zajištění nových 

úkolů 

Kdy? 

13) Struktura hodnocení jednotlivých oblastí 

 

6.3 Formulace hodnotících soudů oblastí a suboblastí, hodnotící škála 

   K zajištění srovnatelnosti a jednotnosti hodnocení lze doporučit využít pro formulaci 

hodnotících soudů za jednotlivé oblasti stejná slovní spojení, ustálené formulace a obraty, 

popřípadě hodnotící škálu. Kolik procent, bodů, nebo jiných ukazatelů představuje hodnocení 

např. velmi dobré, si musí autoevaluační týmy stanovit již samy, před zahájením samotného 

procesu autoevaluace. Některé školy si vytvářejí vlastní soubory slovních formulací nebo 

využívají formulace z různých zdrojů a z nich pak vybírají. 

   V následující tabulce je uveden příklad hodnotící škály, kterou lze velmi dobře využít pro 

formulaci hodnotících soudů za jednotlivé oblasti. Použití je jednoduché a praktické. 
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14) Hodnotící škála  

 

Příklady využití formulací a práce se škálou: 

„Úroveň spolupráce školy s rodiči je velmi dobrá, neboť  …“ 

„Úroveň spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni…“ 

„V práci výchovného poradce převažují pozitiva nad negativy…“ 

„Materiální vybavení školy výpočetní technikou lze považovat za nekvalitní, neboť …“ 

 

   Jednotlivé hodnotící soudy, formulovaná opatření a následně celá podoba závěrečné 

autoevaluační zprávy mohou mít rozdílnou míru objektivnosti, vždy je nutné správně 

formulovat výchozí kritéria a indikátory toho, co je považováno za pozitivní, či negativní 

zjištění. Jednoduše nastavit parametry hodnocení tak, aby nebylo možné „lhát si do kapsy“. 

Z hlediska objektivnosti a míry vlastní sebekritičnosti škol lze v zásadě rozlišit čtyři základní 

podoby závěrečných autoevaluačních zpráv: 

 

• Autoevaluační zpráva formální – dokument, který splňuje veškeré náležitosti 

po formální stránce, ale neobsahuje žádné kontroverzní informace, závěry, 

doporučení. Obsahem je snůška konstatování, která jsou nic neříkající, obecná, 

nezneužitelná, ale také nevyužitelná pro rozvoj školy. 

• Autoevaluační zpráva narcistická – dokument, který se velmi dobře čte, pro 

tým a školu má motivující obsah, ale slabá místa a rizika zůstávají utajená, a to 

mnohdy tak dlouho, až je na jejich řešení pozdě. Pro rozvoj školy je podobně 

jako předchozí typ nevyužitelná. 

• Autoevaluační zpráva sebekritická – dokument, který kritizuje vše  

a všechny, obsahuje převážně negativa, ale i vyřizování účtu, obviňování. Ani 

tento dokument neukazuje celkový obraz školy, ale naopak působí silné napětí, 

strach, stres, ztrátu motivace a oslabuje týmovou práci. 

1 2 3 4 5 

velmi dobrá dobrá vyhovující nevyhovující nehodnoceno 

často Někdy – méně 

často 

zřídka vůbec  

kvalitní méně kvalitní málo kvalitní nekvalitní  

významná + + převažují nad - podstatná - zásadní -  
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• Autoevaluační zpráva realistická – dokument, který splňuje formální 

náležitosti, obsahuje pozitivní i negativní hodnocení, objektivně zformulované 

závěry a soudy, vyvozuje reálná a dosažitelná opatření. 

 

 

7 Výzkumná část 

 

7.1 Cíle výzkumného šetření 

 

   Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zmapování současné situace a zkušeností škol 

s tvorbou a kompletací závěrečné autoevaluační zprávy a následné vyvození námětů, návrhů  

a doporučení pro proces sběru podkladů pro autoevaluaci školy, tvorbu a kompletaci 

závěrečné autoevaluační zprávy. Otázky, které byly respondentům kladeny, se převážně 

vztahovaly k finálním činnostem procesu tvorby závěrečné autoevaluační zprávy – osnově 

závěrečného zpracování hodnocených oblastí, formulaci hodnotících soudů, kompletaci 

závěrečné autoevaluační zprávy. 

   Dílčím cílem výzkumného šetření bylo zjištění, jak školy na základě několikaleté zkušenosti 

pohlížejí na autoevaluaci obecně, tzn. zda ji považují za přínos, či naopak nesmyslnou 

administrativní zátěž. Z hlediska využitelnosti autoevaluační zprávy se může jevit zajímavé, 

kdo se o výsledky uvedené v závěrečné autoevaluační zprávě zajímal, kdo si zprávu nechal 

předložit, prostudoval si ji. 

 

7.2 Výzkumné předpoklady 

• oblast řízení školy patří k nejnáročnějším oblastem z hlediska interpretace 

zjištěných výsledků (1) 

• existuje vysoké procento (více než 50 % dotazovaných) škol, kde autoevaluace 

probíhá v samotném závěru autoevaluačního cyklu, nikoli průběžně (2) 

• formulace hodnotících soudů a opatření je prováděna převážně ředitelem školy 

a nejužším vedením (3) 

•  kompletaci závěrečné autoevaluační zprávy zabezpečuje ve většině škol 

vedení školy (4) 
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• pro hodnocení jednotlivých oblastí autoevaluační zprávy neexistuje školou 

vypracovaná osnova zpracování, která by zajišťovala kontinuitu výsledné 

závěrečné autoevaluační zprávy (5) 

• o závěrečnou autoevaluační zprávu školy jako výsledný produkt autoevaluace 

se převážně zajímá  vedení školy, popřípadě pedagogové školy, rodiče a žáci 

jen zcela okrajově (6) 

• školy chápou význam autoevaluace pro zkvalitnění svojí práce, ale považují ji 

za administrativní zátěž (7) 
 

7.3 Respondenti 

 

   Pro ověření zformulovaných výzkumných předpokladů byl sestaven dotazník, který je 

uveden v příloze práce. Pilotáž dotazníku byla provedena 6 respondenty. Po provedení 

pilotáže bylo přistoupeno k drobnějším úpravám ve formulaci některých otázek a na základě 

rozhovoru s kolegy, kteří pilotáž prováděli, přidána otázka č. 7 týkající se využitelnosti 

závěrečné autoevaluační zprávy. Dotazník byl následně rozeslán elektronickou poštou 

ředitelům a zástupcům ředitelů různých typů škol na celém území naší republiky. K jejich 

kontaktování byly využity emailové adresy uvedené v seznamu účastníků na Virtuální 

manažerské univerzitě. Vedoucí pracovníci škol byli vybíráni záměrně, neboť mají zpravidla 

nejvíce informací o autoevaluačním procesu, který na škole probíhá. Rozesláno bylo 80 

dotazníků, návratnost byla 45 dotazníků, tzn., že se průzkumu účastnilo 45 zástupců různých 

škol. Váha dotazníkového šetření je 56,25 %. Ve vzorku škol jsou zastoupeny školy mateřské, 

základní, základní s mateřskou školou a školy střední. Dotazníkového šetření se účastnily dvě 

neúplné základní školy s ročníky pouze I. stupně, školy v malých obcích, ale i školy ve 

velkých městech (Plzeň, Praha). 

   Dalším informačním zdrojem pro ověření zformulovaných výzkumných předpokladů  

a vyvození závěrů bylo „anonymní“ studium závěrečných autoevaluačních zpráv škol, které 

je, nebo jejich části, zveřejnily na svých webových stránkách. 
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7.4 Náročnost oblastí vlastního hodnocení školy z hlediska interpretace 

zjištěných výsledků v závěrečné autoevaluační zprávě – výzkumný 

předpoklad č. 1 

 

Předpoklad: 

oblast řízení školy patří k nejnáročnějším oblastem z hlediska interpretace zjištěných výsledků  

 

V rámci dotazníkového šetření byla respondentům položena otázka: 

„Kterou ze závazných oblastí vlastního hodnocení školy považujete z hlediska 

interpretace zjištěných výsledků za nejnáročnější oblast při tvorb ě závěrečné 

autoevaluační zprávy školy?“ 

 

   K ověření výzkumného předpokladu byla použita tabulka s posuzovací škálou od čísla 1 

(nejméně náročná oblast) až po číslo 5 (nejnáročnější oblast). Otázka byla záměrně cílená na 

finální produkt  autoevaluačního procesu, tzn. na formulaci hodnotících soudů za určitou 

oblast, vysvětlení zjištěných údajů, nikoli na samotný proces sběru dat, popřípadě formulaci 

cílů, kritérií a volbu metod. Lze se totiž domnívat, že zdánlivě jednoduchý proces sběru dat 

může přinést značné obtíže při vyvození závěrů a při snaze o objektivní posouzení výsledků, 

 a to i tehdy, jsou-li dobře zformulovaná kritéria a indikátory. Jedním z důvodů může být 

skutečnost, že školy nemají možnost srovnání zjištěných dat a při jejich interpretaci pak 

mohou vycházet pouze ze své intuice. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny výsledky 

dotazníkového šetření z roku 2008, kdy byla otázka směřována na realizaci a praktické 

provedení autoevaluace v legislativně závazných oblastech (Valíčková, 2008). 
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Evaluovaná oblast Náročnost formulace 
hodnotících soudů a 
interpretace (posuzovací 
škála 1 až 5) – šetření 
2010 

Náročnost realizace 
(formulace cílů, 
kritérií, volba metod, 
sběr dat) – šetření 
2008 

Podmínky ke vzdělávání 1,56 1,82 

Průběh vzdělávání 2,4 2,73 

Podpora žákům a studentům, spolupráce 

s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, 

rodičů a dalších osob na vzdělávání 

2,36 2,59 

Výsledky vzdělávání žáků a studentů 2,16 2,27 

Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita 

dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

2,91 2,91 

Úroveň výsledků práce školy, zejména 

vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům 

3,09 3,00 

15) Dotazník M. Valíčková -  vyhodnocení odpovědí k otázce č. 1 

 

   Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že z hlediska interpretace zjištěných výsledků  

a formulace hodnotících soudů je za nejnáročnější oblast vlastního hodnocení školy 

respondenty považována oblast „Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem 

k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům“ (3,09). Druhá nejnáročnější se 

respondentům jeví předpokládaná oblast „Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ (2,91). Rozdíly mezi těmito dvěma oblastmi 

jsou nepatrné (0,18). 

   Ukazuje se, že obě oblasti jsou pro realizátory autoevaluace nejnáročnější nejen na 

samotnou realizaci (viz výsledky dotazníkového šetření – Valíčková, 2008), ale shodně i na 

konečnou formulaci závěrů a hodnotících soudů. Největší rozdíl mezi náročností oblastí na 

realizaci a náročností na formulaci hodnotících soudů (0,33) lze zaznamenat u oblasti „Průběh 

vzdělávání“, obtížnější se realizátorům autoevaluace jeví samotný proces realizace. Pokud 

budeme uvažovat o příčinách, lze dovozovat, že jde o oblast, v jejímž průběhu by měl být 

sledován např. průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí u žáků  

a k jejich individuálním možnostem, a to je oblast, kde čeští učitelé stále „tápou“. Přetrvává 

zaměření hodnocení na osvojování učiva, učivo je stále v mnohých případech považováno za 

cíl, nikoli za prostředek k dosažení cílových kompetencí. Objektivní hodnocení průběhu 

vzdělávání by mělo zahrnovat hodnocení ze strany vedení školy, např. při hospitacích, ale  
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i sebehodnocení učitele. Celkově je však z tabulky patrné, že převažuje názor, že náročnější je 

samotná realizace autoevaluačního procesu než konečná interpretace výsledků a formulace 

hodnotících soudů. 

   Za nejméně náročnou oblast, a to z obou uvedených úhlů pohledu, je považována oblast 

„Podmínky ke vzdělávání“, což koresponduje i se závěry ČŠI, ve kterých se uvádí, že školy se 

velmi často ve svých závěrečných autoevaluačních zprávách zaměřují na hodnocení 

materiálních, finančních a personálních podmínek, a to mnohem více než na celkové výsledky 

vzdělávání. Příčinou může být prostá skutečnost, že oblast „Podmínky ke vzdělávání“, ale 

 i druhá „nejjednodušší oblast“ „Výsledky vzdělávání žáků“, představují pro školy 

hmatatelné, snadno uchopitelné jevy a procesy, přesně ohraničené dílčí aktivity, které školy 

tradičně umí hodnotit. Indikátory mají navíc velmi často kvantitativní charakter nebo se dají 

vyjádřit jednoduše – slovně – ano/ne. Například (zjednodušeně) – škola vybavení, materiálně 

technické a hygienické zázemí buď má, anebo nemá. 

    Podíváme-li se však, co může zahrnovat autoevaluace v oblasti „řízení školy“ – plánování  

a projektování, systémové řízení školy, řízení provozu školy, efektivní organizování, vztahy 

s okolím, personální práci, kontrolní a autoevaluační činnost, způsob komunikace uvnitř 

školy, způsob rozdělení kompetencí a delegování pravomocí aj., lze se domnívat, že jedním 

z důvodů celkové náročnosti oblasti je šíře jejího záběru a široké komplexy aktivit, které 

oblast obsahuje. Dalším důvodem může být skutečnost, že před zahájením reformy kurikula  

ani v jejím průběhu nebyly vytvořeny vhodné soubory standardů, kritérií ani indikátorů, podle 

kterých by mohly školy dovodit, co je v této oblasti, ale i dalších, považováno za kvalitu 

(jediné, co mají školy k dispozici jsou kritéria ČŠI (viz s. 17).  

   Kvalita je vždy relativní pojem, je určována interpretačním rámcem, podle něhož je 

definována (kvalita života, kvalita vztahů, kvalita vědomostí aj.), a hodnotou, kterou 

posuzovanému jevu přisuzujeme. Hodnota kvality pak vychází z  přijatých kritérií  

a nastavených indikátorů. Kritéria a indikátory v oblasti „řízení školy“ mají převážně 

kvalitativní charakter, standardy kvality, které jsou pro tuto oblast školami dnes využívány, 

vycházejí často z tradice a zkušeností pedagogických pracovníků. Při neexistenci 

„univerzálních státních“ standardů, a to ani pět let po zahájení platnosti nového školského 

zákona, se nabízí otázka, zda státní orgány nerezignovaly na zkoumání kvality ve vzdělávání. 

Neexistence standardů kvality ve vzdělávání a pedagogickém procesu vede k tomu, že se do 

provozu škol vnášejí požadavky a způsoby měření kvality z ekonomiky, z teorie řízení nebo 

informatiky. Často se setkáváme s průzkumy veřejného mínění o škole, ať už žáků, nebo 

rodičů, které zjišťují a měří „ledacos“, jen ne to, co by školy opravdu potřebovaly. Na druhé 



 48 

straně je třeba konstatovat, že i při vytvoření standardizovaného rámce kvality pro jednotlivé 

oblasti vlastního hodnocení, se budou požadavky na kvalitu do určité míry v jednotlivých 

školách lišit. PhDr. O. Hausenblas ve svém posudku k analýze Bílé knihy podotýká: „U nás 

nikdo neví, co je to kvalita výuky, kvalitní škola, učitel. Každý si myslí své. Protože  

o tom neproběhla společná práce na vyjasnění toho pojmu, ani odborníci neopustili své 

zastydlé nebo hlavně nedotažené představy o kvalitním vzdělání a škole a výuce. Proto se 

taky nedaly vyvodit žádné systematické kroky“ (Hrubá, 2009). 

   Při vyvození závěrů, proč jsou výše uvedené oblasti považovány za nejtěžší z hlediska 

interpretace zjištěných dat i samotné realizace, je nutné si v neposlední řadě uvědomit, že 

management škol při vlastním hodnocení těchto oblastí, ať si nastaví kritéria a indikátory 

jakkoli, hodnotí sám sebe. Je nucen k tomu, aby se zabýval sám sebou, vlastní efektivitou 

řízení, vytvářením vhodného školního klimatu i utvářením podmínek pro potřebné dynamické 

změny.  

   V argumentacích proti evaluaci obecně se dále objevují názory, že některé dění ve školách 

jednoduše nelze operacionalizovat a nelze pro ně stanovit přesná měřítka, což vylučuje 

následně možnost jejich přesnějšího hodnocení a tím i formulace soudů. 

 

Závěr: 

Na základě dotazníkového šetření lze konstatovat, že za nejnáročnější oblast z hlediska 

interpretace zjištěných dat je považována oblast „Úroveň výsledků práce školy, zejména 

vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům“ (3,09) a oblast „Řízení školy, 

kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ (2,91). 

Rozdíly mezi oblastmi jsou nepatrné (0,18). Výzkumný předpoklad lze potvrdit. 

 

7.5 Sběr podkladů pro autoevaluaci a autoevaluace jednotlivých oblastí – 

výzkumný předpoklad č. 2 

 

Předpoklad: 

existuje vysoké procento (více než 50 % dotazovaných) škol, kde autoevaluace probíhá  

v samotném závěru autoevaluačního cyklu, nikoli průběžně 
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Respondentům byla k ověření předpokladu položena otázka: 

„Jak je sběr podkladů pro autoevaluaci jednotlivých oblastí a samotná autoevaluace  na 

vaší škole prováděna?“  

   V dotazníku byli respondenti požádáni, aby označili odpověď, která nejvíce odpovídá stavu 

na jejich škole.  

Sběr podklad ů a autoevaluace

11%

31%

54%

4%

průběžně dle
stanoveného
harmonogramu

nahodile (když je čas)

v závěru samotného
autoevaluačního cyklu

není prováděn(a) vůbec,
vždy to dáme „nějak"
dohromady

 
16) Dotazník M. Valíčková – otázka č. 2 – sběr podkladů 

 

   Výsledky ukazují, že 54 % z dotazovaných škol provádějí sběr podkladů a samotnou 

autoevaluaci v závěru autoevaluačního cyklu a 31 % škol nahodile, jen když je čas. Zajímavá 

je i skutečnost, že 4 % škol, vyjádřeno číselně z celkového počtu dotazovaných – 2 školy, 

neprovádějí autoevaluaci vůbec a výsledky do závěrečné autoevaluační zprávy si patrně 

„vymyslí“, intuitivně odvodí nebo ji nevytvářejí. Nevytvoření zprávy o vlastním hodnocení 

školy lze kvalifikovat jako porušení platné legislativy. 

   V teorii řízení a vedení školy, v odborné literatuře, na vzdělávacích akcích a seminářích je 

doporučováno, aby autoevaluace probíhala průběžně, že jde o pravidelný, systematický 

proces, do kterého jsou zapojeni nejrůznější aktéři školního života. Výsledky dotazníkového 

šetření však naznačují, že praxe je jiná, pouze 11 % škol postupuje podle stanoveného 

harmonogramu autoevaluačních prací. Lze dovozovat, že hlavní příčinou kumulace 

autoevaluačních prací do samotného závěru autoevaluačního cyklu je časová zaneprázdněnost 

škol, nikoli nezájem o vlastní rozvoj a zpětně vazebné informace. Je nutné si uvědomit, že 

v relativně krátkém čase se české školy musely vyrovnat s celou řadou proměn – změna 

zřizovatele, právní subjektivita, změny v organizačních strukturách škol, přechod na tarifní 

platy a normativní způsob financování, konkurence, nový školský zákon, kurikulární reforma 

aj. Kromě změn „organizačních, technických a legislativních“ ovlivňují české školství mnohé 
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další, které vycházejí z  celkové politiky státu. Za nejdůležitější z hlediska vytíženosti 

pedagogů je třeba považovat otevření hranic po revoluci v roce 1989 a vstup České republiky 

do Evropské unie, což způsobilo, že na českých školách se začaly stále více objevovat děti 

jiných národností, hovořící nejrůznějšími jazyky, kterým je potřeba se intenzivně věnovat. Ve 

školách je stále častěji uplatňován princip integrace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do běžných tříd a snaha o maximální rozvoj každého jednotlivce s přihlédnutím 

k jeho individuálním možnostem. Inkluzivní přístupy se tak staly důležitými principy 

fungování škol. I proto se proměnily nároky na práci samotných aktérů výchovně 

vzdělávacího procesu, tzn. na ředitele, učitele, žáky i rodiče. Pedagogičtí pracovníci, ale  

i vedení škol, plní během dne, školního roku, nejrůznější vzdělávací, výchovné, diagnostické, 

organizační, provozní aj. úkoly a na autoevaluaci jednoduše nezbývá čas. Zvýšení 

požadavků na práci učitelů, rozšíření jejich pracovní náplně o autoevaluační činnosti, 

nedostatečné finanční ohodnocení a nedostatek podpůrných opatření ze strany 

kompetentních orgánů jsou nejčastější argumenty, které zaznívají z řad pedagogické 

veřejnosti proti autoevaluaci obecně. 

   V souvislosti s časovou náročností autoevaluace je nutné zdůraznit, že již před zahájením 

autoevaluačních procesů existuje ve školách celá řada využitelných informací  

a zavedených postupů získávání informací různého charakteru o životě školy. Jedná se 

např. o zápisy z pedagogických rad, záznamy z hospitací, dokumentace učitelů, záznamy 

z kontrolní činnosti aj. Evaluační procesy je proto dobré začít revizí toho, co lze využít, 

prokázat a dokladovat ještě před zahájením „složitých“ evaluačních procesů. Mnohé se ve 

školách odehrává, aniž by to někdo pojmenoval jako autoevaluační proces. Často stačí úprava 

záznamů (např. o hospitacích) a lze jejich závěry s úspěchem pro autoevaluaci použít. Využití 

a úprava stávajících zdrojů představuje vysokou úsporu času a rezervu autoevaluačních 

procesů na školách.  

   Dále je nutné jít na minimum toho, co je nutné udělat, jednoduše nepřeceňovat své síly. 

V praxi to znamená, stanovit si pouze takové cíle, které je možné reálně  

a prokazatelně splnit. Menší úkoly znamenají vyšší šance na jejich úspěšné provedení. 

Výzkumné šetření, které bylo prováděno v roce 2008 (Valíčková, 2008) pro oblast „řízení 

školy“, ukázalo, že ve snaze zajistit naplnění cílů autoevaluace školy monitorují a hodnotí 

široký okruh činností a procesů. Šíře těchto činností nepřispívá ke kvalitě autoevaluace školy 

a vede k „zahlcování“ a přetěžování hodnotitelských týmů. Kvantita je na úkor kvalit ě 

autoevaluace. 
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   Další související otázkou je úloha koordinátora školního vzdělávacího programu 

v procesu autoevaluace. Ukazuje se, že role a význam koordinátorů ŠVP se na mnohých 

školách mění, jakmile je ŠVP vytvořen, jejich pozice slábne, zejména pokud byl 

koordinátorem jmenován někdo z řad učitelů. Po vytvoření ŠVP by však měli koordinátoři 

ŠVP přesunout těžiště své práce právě do oblasti autoevaluace, neboť na jejím základě by 

mělo docházet k aktualizaci, řízení změn a revizi ŠVP, měli by stát v čele autoevaluačních 

skupin, koordinovat jejich práci. Je však obtížné být v roli koordinátora ŠVP a autoevaluace  

a nebýt vybaven kompetencemi k vedení učitelů od ředitelství školy. Zatím není zcela běžné, 

aby byli koordinátoři oficiálně (písemně) „vybaveni“ příslušnými pravomocemi, a pak je pro 

ně obtížné motivovat učitele a stát v čele evaluačních týmů. Ideální se tak jeví kumulace 

funkcí – zástupce ředitele a koordinátor ŠVP. Neřešenou otázkou stále zůstává snížení 

vyučovacího úvazku pro koordinátory ŠVP, jak je tomu u výchovných poradců nebo ICT 

koordinátorů. Na workshopech koordinátorů ŠVP opakovaně zaznívají připomínky  

k diskriminačnímu a nerovnému přístupu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení 

rozsahu přímé vyučovací povinnosti, k výkonu specializovaných činností a koordinátorům 

ŠVP. Požadavek na snížení základního vyučovacího úvazku, pokud uvažujeme  

o koordinátorech ŠVP i jako koordinátorech autoevaluace školy, se jeví jako oprávněný. 

Praxe jednoznačně potvrzuje, že sepsáním ŠVP práce koordinátorů nekončí, ale naopak 

začíná. 

 

Závěr: 

Na základě dotazníkového šetření lze výzkumný předpoklad potvrdit, neboť 54 % 

z dotazovaných škol sbírá podklady pro autoevaluaci a samotnou autoevaluaci provádějí 

v závěru autoevaluačního cyklu. Tuto skutečnost lze vnímat jako negativní vzhledem 

k prodloužení autoevaluačního cyklu na tři roky, neboť se doporučuje rozložit autoevaluační 

činnosti ve stanoveném čase, plánovat, nepracovat nahodile a neprovádět sebehodnocení jen 

proto, že to vyžaduje zákon. 
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7.6 Formulace hodnotících soudů a opatření, kompletace závěrečné 

autoevaluační zprávy – výzkumný předpoklad č. 3 a 4 

 

Předpoklady: 

formulace hodnotících soudů a opatření je prováděna převážně ředitelem školy a nejužším  

vedením 
kompletaci závěrečné autoevaluační zprávy zabezpečuje ve většině škol vedení školy  

 

K ověření předpokladů byly respondentům položeny otázky: 

„Kdo se ve vaší škole nejčastěji podílí na formulaci hodnotících soudů a opatření za  

jednotlivé oblasti vlastního hodnocení školy?“ 

„Kdo ve vaší škole provádí kompletaci závěrečné autoevaluační zprávy školy?“ 

 

   K zaznamenání odpovědí měli respondenti připravené tabulky s nadefinovanými osobami, 

které nejčastěji provádějí formulaci hodnotících soudů a kompletaci závěrečné autoevaluační 

zprávy, u obou tabulek byl zároveň vytvořen prostor pro doplnění seznamu osob. 

Vyhodnocení výzkumných předpokladů bylo spojeno do jedné kapitoly, neboť se ukázalo, že 

výsledky spolu souvisí a liší se jen nepatrně. 

Přehled osob podílejících se na formulaci soud ů a 
opat ření
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 17) Dotazník M. Valíčková – otázka č. 3 – formulace soudů a opatření 
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Přehled osob provád ějící kompletaci záv ěrečné 
autoevalua ční zprávy
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 18) Dotazník M. Valíčková – otázka č. 4 – kompletace zprávy 

 

   Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že na formulaci hodnotících soudů a opatření se 

nejčastěji ve školách podílí ředitel školy (43×), zástupce ředitele školy (26×) a koordinátor 

ŠVP (24×), zanedbatelná není ani úloha výchovného poradce (20×). Výsledky naznačují, že 

role ředitele školy při formulaci hodnotících soudů a opatření je zcela dominantní, pouze dvě 

školy neoznačily ředitele školy jako tvůrce nebo spolutvůrce autoevaluačních opatření  

a soudů. Za pozitivní lze označit i skutečnost, že na žádné z dotazovaných škol neprovádí 

formulaci opatření jeden člověk, průměrně školy označily 3 až 4 možnosti (osoby) z nabízené 

volby. Možnost „tým pedagogů“ blíže specifikovaly tři školy jako tým složený z vedoucích 

metodických sdružení a předmětových komisí doplněný o preventistu sociálně patologických 

jevů. 

   Účast vedoucího pracovníka školy, ať už jde o ředitele školy, nebo jeho zástupce, je při 

vyvození závěrů autoevaluační činnosti velmi důležitá, a to zejména pokud jsou závěry 

 a výsledky vyhodnoceny jako neuspokojivé. V konečné fázi je vždy na managementu škol 

rozhodnout, co se bude dít dál. Management škol má pro tato rozhodnutí největší kompetence 

a pravomoci. Legislativně je tato odpovědnost dána řediteli školy § 164 školského zákona. 

Správnost posouzení, ale i následného rozhodnutí se odvíjí od správnosti stanovených 

indikátorů, ale i od množství relevantních informací, které mohou poskytnout řediteli školy  

i další přizvaní konzultanti z řad pedagogů nebo i externistů. Ředitel školy má také zpravidla 
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největší možnosti pro přijetí korekčních opatření. V praxi lze vysledovat, že pokud je 

autoevaluační nebo prostou kontrolní činností (vnější i vnitřní) zjištěn nežádoucí stav, 

přistupují ředitelé k nejrůznějším opatřením, sankcím nebo nařízením, je stanoven přesný 

termín, kdy bude provedeno opakované šetření nebo kontrola. Při zjištění pozitivních 

výsledků k tomu zpravidla nedochází, pozitiva bývají často považována za samozřejmost. 

   V průběhu autoevaluačních procesů je role ředitele školy sice nezastupitelná, ale nemusí být 

dominantní. Výsledky dotazníkového šetření k projektu Cesta ke kvalitě například ukazují, že 

na sběru informací a jejich zpracování se ředitelé škol podílejí jen v 51 % z dotazovaných 

škol. Ředitel školy může v rámci své pravomoci například nařídit pedagogům, že během své 

pracovní doby budou určitou část věnovat autoevaluaci školy nebo sebereflexi, může činnosti 

plánovat, ale nemusí být nezbytně jejich hlavním koordinátorem a lídrem. Pro velkou část 

aktivit spojených s autoevaluací je dobré využít delegování, delegovat úkoly a odpovědnosti 

nejenom na učitele, ale i na žáky, rodiče, neboť i jejich názory mohou mít význam pro 

zlepšování činnosti školy. Kromě odlehčení množství práce může toto delegování přinést  

i navázání užších vztahů mezi pedagogy, žáky i rodiči. Přestože nemusí být ředitel školy 

účasten všech autoevaluačních činností a procesů, naprosto nezbytná je jeho podpora 

autoevaluace jako takové, zajištění dalšího vzdělávání pověřených pracovníků, např. 

v používání metod a nástrojů autoevaluace, a zabezpečení finančního a morálního ohodnocení 

osob, které autoevaluační procesy zajišťují. Ředitel školy, který k  autoevaluaci zaujímá 

negativní postoj a ten i prezentuje, nezíská podporu pedagogických pracovníků a v konečné 

fázi zůstane na povinnost evaluovat sám, což může mít za následek subjektivnost hodnocení, 

neschopnost posuzovat jevy v celém jejich kontextu a následně přijímání povrchních cílů  

a nelogických opatření.  

   Při kompletaci závěrečné autoevaluační zprávy je situace podobná. Kompletaci závěrečné 

autoevaluační zprávy provádí ve všech 45 dotazovaných školách ředitel školy a ke spolupráci 

si nejčastěji přibírá zástupce ředitele (35×) a shodně (10×) koordinátora ŠVP a ICT. Podíl 

osob spolupracujících na kompletaci je však nižší než v předchozím případě. Kompletace 

závěrečné autoevaluační zprávy představuje především technicko-administrativní úkony jako 

je „sesazení“ jednotlivých částí závěrečné autoevaluační zprávy do celku, grafická úprava 

textu, formátování textu, vložení tabulek, obrázků, popřípadě korekturu textu. Pokud je 

kompletace závěrečné autoevaluační zprávy takto vnímána, je otázka, proč se ředitelé škol 

touto administrativní činností zahlcují. Nabízí se odpověď, že ředitelé škol, popřípadě jejich 

zástupci, vnímají kompletaci zároveň jako výstupní kontrolu závazné dokumentace školy. 
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Závěr:  

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že při formulaci hodnotících soudů a opatření je 

sice role ředitele a vedení školy dominantní, ale vychází ze spolupráce s dalšími pracovníky 

školy. Výzkumný předpoklad nelze jednoznačně potvrdit.  

Kompletaci závěrečné autoevaluační zprávy provádí ve většině škol ředitel školy a jeho 

zástupce, výzkumný předpoklad lze potvrdit. 

 

7.7 Osnova pro hodnocení jednotlivých oblastí vlastního hodnocení školy 

– výzkumný předpoklad č. 5 

 

Předpoklad: 

pro hodnocení jednotlivých oblastí autoevaluační zprávy neexistuje školou vypracovaná 

osnova zpracování, která by zajišťovala kontinuitu výsledné závěrečné autoevaluační zprávy 

 

K ověření předpokladu byla respondentům položena otázka: 

„Máte pro závěrečné hodnocení jednotlivých oblastí vlastního hodnocení školy 

stanovenou nějakou závaznou osnovu, podle které oblasti zpracováváte a která by 

zajišťovala kontinuitu výsledné závěrečné autoevaluační zprávy?“ 

 

   V dotazníku byli respondenti nejdříve požádáni (ot. č. 5), aby označili odpověď, která 

nejvíce odpovídá skutečnosti na jejich škole (viz graf č. 19).  

Osnova pro hodnocení jednotlivých oblastí
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19) Dotazník M. Valíčková – otázka č.5 – osnova pro hodnocení oblastí 
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   Výsledky dotazníkového šetření naznačují, že 44 škol z 45 dotazovaných má stanovenou 

osnovu pro hodnocení jednotlivých oblastí vlastního hodnocení školy nebo ji má stanovenou 

alespoň částečně, rámcově. Lze usuzovat, že školy mají tendenci závěrečné hodnocení 

jednotlivých oblastí standardizovat. Důvodem může být snaha o úsporu času, zjednodušení 

autoevaluačního procesu, snazší orientaci v textu závěrečné autoevaluační zprávy nebo o její 

kontinuitu.  

   Dále byli respondenti vyzváni, aby označili body osnovy, které používají nebo by je 

používali, zdály by se jim vhodné. Byla použita tabulka s předdefinovanými body osnovy, 

osnova byla sestavena podle kapitoly (6.2). Zároveň byl vytvořen prostor pro doplnění bodů 

osnovy respondenty. Celkem bylo zaznamenáno 204 označených bodů, tzn. že průměrně 

školy navrhují využití 4 až 5 bodů osnovy. Žádný z respondentů nenavrhl jiný (doplňující) 

bod osnovy. Četnost výskytu bodů osnovy ukazuje následující tabulka. 

20) Dotazník M. Valíčková – vyhodnocení otázky č. 6 – body osnovy 

 

Nejčastěji školy využívají nebo navrhují k využití body:  

• sumarizace a shrnutí získaných informací (18×) 

• kritéria pro hodnocení splnění cílů oblasti (22×) 

• cíle autoevaluace oblasti (22×) 

• zjištěná pozitiva hodnocené oblasti (24×) 

• zjištěná negativa hodnocené oblasti (24×) 

• návrh nových cílů a úkolů k odstranění nedostatků nebo udržení příznivého  

vývoje (24×) 

Bod osnovy Četnost 

Cíle autoevaluace oblasti 22 

Kritéria (identifikátory) pro hodnocení splnění cílů oblasti 22 

Seznam použitých metod autoevaluace oblasti 17 

Seznam zdrojů informací 16 

Sumarizace a shrnutí získaných informací 18 

Zjištěná negativa hodnocené oblasti 24 

Zjištěná pozitiva hodnocené oblasti 24 

Formulace hodnotících soudů (závěrů) 9 

Návrh nových cílů a úkolů k odstranění nedostatků nebo udržení příznivého vývoje 24 

Kdy bude provedena na tomto úseku další autoevaluace ke zjištění posunu v kvalitě 16 

Kdo bude zodpovídat za nové úkoly 12 

Jiné - konkretizujte 0 
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   Vygenerováním těchto šesti nejčastěji užívaných bodů vzniká jednoduchá osnova, kterou 

lze použít pro hodnocení jednotlivých oblastí vlastního hodnocení školy a která částečně 

koresponduje i s požadavky vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na 

rámcovou strukturu celého vlastního hodnocení školy. Je na zvážení evaluátorů, zda si tuto 

dílčí osnovu rozšíří o další body.  

   Mezi požadavky § 8 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na strukturu 

celého vlastního hodnocení školy a částí osnovy (tabulka 20) pro zpracování jednotlivých 

oblastí vlastního hodnocení lze naleznout průnik: 

 

 Struktura vlastního hodnocení školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. Bod osnovy pro hodnocení 

oblastí 

1 cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy  

a v ŠVP… 

cíle autoevaluace oblasti 

2 posouzení, jakým způsobem škola plní cíle … sumarizace a shrnutí 

získaných informací 

3 oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků  zjištěná pozitiva hodnocené 

oblasti 

4 oblasti, ve kterých je třeba úroveň práce zlepšit zjištěná negativa hodnocené 

oblasti 

5 návrhy příslušných opatření návrh nových cílů a úkolů 

k odstranění nedostatků nebo 

udržení příznivého vývoje 

6 účinnost opatření obsažených v předchozím hodnocení  

21) Průnik bodů struktury vlastního hodnocení školy a zjednodušené osnovy pro zpracování autoevaluace za 

oblasti 

 

   Jediným bodem, kde průnik nelze najít, je bod 6 „účinnost opatření obsažených 

v předchozím hodnocení.“ Zařazení a zpracování tohoto bodu osnovy je však závislé na tom, 

zda je evaluace na daném úseku (oblasti) první, nebo již několikátá v pořadí. Tato skutečnost 

patrně významně ovlivní i rozsah samotné závěrečné autoevaluační zprávy. Tento bod 

navrhované osnovy školy často zahrnují do části, kde provádí sumarizaci a shrnutí získaných 

výsledků (bod 2, tabulky č. 21). 

   Na základě prostudování na internetu dostupných náhodně vybraných závěrečných 

autoevaluačních zpráv škol lze konstatovat, že některé školy provádějí sumarizaci a shrnutí 

získaných informací odděleně za jednotlivé oblasti vlastního hodnocení (bod 2, tab. 21)  

a zjištěná pozitiva a negativa (body 3, 4, tab. 21) a návrhy nových cílů a úkolů k odstranění 
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nedostatků nebo udržení příznivého vývoje (bod 5, tab. 21), popřípadě formulaci hodnotících 

soudů, vkládají až na samotný závěr autoevaluační zprávy za všechny oblasti najednou. Tento 

způsob je samozřejmě možný, ale vhodnější spíše pro méně obsáhlé zprávy. 

   Je skutečností, že ze škol se stále častěji ozývají hlasy, které volají po vytvoření jednotné 

struktury závěrečné autoevaluační zprávy, jakési „šablony“ evaluace. Některé školy jsou 

přesvědčeny, že by takovýto modelový nebo standardizovaný nástroj byl prospěšný. 

Skutečnost je taková, že žádná závazná šablona autoevaluačního procesu na školách a ani 

závěrečné autoevaluační zprávy nevzniká, neboť je zastáván princip jedinečnosti každé školy, 

specifičnosti podmínek, možností a zkušeností. Otázkou zůstává, zda tato argumentace není 

spíše obhajobou faktu, že mnohá opatření a legislativní změny (i prospěšné) byly realizovány 

do značné míry formálně, bez odpovídající finanční a metodické podpory, která by zvýšila 

šanci na jejich úspěch.  

 

Závěr: 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že výzkumný předpoklad nelze potvrdit. Školy 

mají tendenci vytvářet si osnovu pro zpracování jednotlivých oblastí vlastního hodnocení 

školy. 

 

7.8 Zájem o závěrečnou autoevaluační zprávu a její adresáti – výzkumný 

předpoklad č. 6 

 

Předpoklad: 

o závěrečnou autoevaluační zprávu školy jako výsledný produkt autoevaluace se převážně 

zajímá  vedení školy, popřípadě pedagogové školy, rodiče a žáci jen zcela okrajově  
 

K ověření předpokladu byla respondentům položena otázka: 

„Kdo se ve vaší škole o závěrečnou autoevaluační zprávu jako výsledný produkt 

autoevaluace zajímal, kdo si ji prostudoval, nechal si ji předložit?“  

 

   K zaznamenání odpovědí měli respondenti připravenou tabulku s nadefinovanými osobami, 

které se o závěrečnou autoevaluační zprávu zajímaly nebo si ji nechaly předložit. U tabulky 

byl připraven prostor pro doplnění seznamu osob. 
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Zájem o záv ěrečnou autoevalua ční zprávu
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22) Dotazník M. Valíčková – otázka č. 7 – zájem o zprávu 

 

   Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že nejčastěji se o závěrečnou autoevaluační zprávu 

zajímá vedení škol (30×), pedagogičtí pracovníci (20×) a následně ČŠI (15×), která si nechává 

zprávu předložit při své inspekční činnosti. 10 respondentů uvedlo, že svoji závěrečnou 

autoevaluační zprávu umístilo na webové stránky školy a nemůže posoudit, kdo si ji 

prostudoval. Na základě výzkumného šetření nelze určit, zda tyto školy zveřejnily na svých 

webových stránkách celou závěrečnou autoevaluační zprávu, nebo pouze její část. Po 

prostudování webových stránek náhodně vybraných škol lze však konstatovat, že školy na 

nich zveřejňují spíše dílčí výsledky různých dotazníkových šetření (např. o vztahu rodiny  

a školy, spokojenosti žáků, klimatu školy aj.) než kompletní závěrečné autoevaluační zprávy, 

a to zejména pokud lze výsledky považovat za pozitivní.  

   Za negativní zjištění lze považovat, že o závěrečnou autoevaluační zprávu neprojevili zájem 

rodiče ani žáci, tzn. ti, kterým by výsledky autoevaluace měly nejvíce sloužit. Předpokládalo 

se, že autoevaluační výsledky a kvalita školy budou více ovlivňovat rodiče při výběru školy. 

Ukazuje se, že u základních škol je nadále rozhodující pro výběr školy dosažitelnost od místa 

bydliště a u středních škol šance žáka na úspěšné přijetí a dokončení školy než kvalita školy  

a její školní vzdělávací program. Pasivita a nezájem rodičů (žáků) jsou patrné už při realizaci 

dotazníkových šetření. Důvodem může být nedostačující prezentace a objasňování významu 
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a podstaty celé kurikulární reformy a s ní spojené snahy škol o autoevaluaci ze strany státních 

orgánů, ale i médií.  

   Nabízí se tedy otázka, komu a čemu výsledky vlastního hodnocení slouží. Zpráva ČŠI za 

rok 2007/2008 velmi obecně uvádí, že školy využívají vlastní hodnocení k zvyšování kvality 

vzdělávání, jako podklad pro zpracování výroční zprávy a jako podklad pro opatření 

zvyšování kvality školy. 

 

Závěr:  

Výsledky dotazníkového šetření potvrzují, že o závěrečnou autoevaluační zprávu se nejvíce 

zajímá vedení škol a pedagogičtí pracovníci školy. Výzkumný předpoklad lze potvrdit. 

 

7.9 Postoj škol k autoevaluaci – výzkumný předpoklad č. 7 

 

Předpoklad: 

školy chápou význam autoevaluace pro zkvalitnění svojí práce, ale považují ji za 

administrativní zátěž  

 

Otázka: 
„Jaký je váš současný názor na autoevaluaci?“ 

 

   Výzkumný předpoklad č. 7 nepatřil k stěžejním předpokladům výzkumného šetření, ověření 

postoje škol k autoevaluaci bylo druhotným cílem výzkumného šetření, neboť vzorek 

respondentů byl příliš malý na to, aby byly závěry zobecněny a deklarovány jako názory celé 

pedagogické veřejnosti. 

 

   K ověření výzkumného předpokladu byly zformulovány věty, mezi kterými si měli 

respondenti vybrat tu, která nejvíce odpovídá jejich současnému názoru. Přehled položených 

otázek a odpovědí na ně uvádí níže uvedená tabulka (č. 23) a pro lepší přehlednost jsou 

výsledky navíc převedeny do grafu s procentuálním vyjádřením odpovědí (graf č. 24). 
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 Otázky – názor na autoevaluaci Počet 

odpovědí 

A Autoevaluaci považuji za pouhou administrativní zátěž 4 

B Autoevaluaci považuji za smysluplnou a potřebnou činnost pro rozvoj školy, ale 

přináší administrativní zátěž 

29 

C Autoevaluace nepřináší škole až takový efekt vzhledem k její náročnosti a je 

administrativně náročná 

9 

D Autoevaluace je další nezdařilý pokus o implementaci zahraničních prvků do 

českého školství 

3 

23) Dotazník M. Valíčková – otázka č. 8 – postoje k autoevaluaci 

 

   Z celkového počtu 45 dotazovaných se 29 škol, tzn. 64 %, vyjádřilo, že autoevaluaci 

považují za smysluplnou a potřebnou činnost pro rozvoj školy, ale přináší jim administrativní 

zátěž. Výsledky šetření korespondují s výsledky dotazníku k projektu Cesta ke kvalitě, který 

sice pokládal jinak formulované otázky, ale odpovědi naznačují shodu názorů. Rovněž řada 

respektovaných zahraničních analýz jasně a opakovaně ukazuje, že nejsilnějším faktorem 

rozvoje škol je vedle vhodného stylu vedení a řízení trvalý tlak na školy, aby zlepšovaly svoji 

práci a „ skládaly účty“ ze své práce. Lze konstatovat, že zavedení autoevaluace se obecně  

ukazuje jako krok správným směrem, že došlo k pozitivnímu posunu v jejím provádění. O to 

více nabývají na významu otázky všestranné podpory těchto procesů ve školách tak, aby 

školy nezůstávaly osamoceny a nakonec na proces zlepšování kvality nerezignovaly.  

 

Postoj škol k autoevaluaci

9%

64%

20%

7%

A

B

C

D

 
24) Dotazník M. Valíčková – otázka č. 8– % vyjádření postoje k autoevaluaci 
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Závěr : 

Více než 60 % škol považuje autoevaluaci za smysluplnou a potřebnou činnost pro svůj 

rozvoj, ale přináší jim administrativní zátěž. Výzkumný předpoklad lze potvrdit. 

 

 

8 Závěr 

 

   Školství vždy patřilo a patří k intenzivně sledovaným oblastem společenského života,  

podléhalo a podléhá politickým a ekonomickým tlakům společnosti. Oblast vzdělávání  

a výchovy dětí, žáků, studentů je místem neustálých proměn a vývoje, na kterou je vyvíjen 

permanentní tlak na zkvalitnění, modernizaci, zavádění změn, efektivitu práce i řízení, 

ekonomičnost a hospodárnost. Každý aktér školního života vnáší do prostředí škol, systému 

vzdělávání, svoji individualitu, své specifické představy o „ideální“ podobě vzdělávání, 

způsobu rozvoje svého nebo svých dětí. Veřejnost, rodiče, žáci i učitelé, státní instituce, ti 

všichni mohou mít rozdílné požadavky, potřeby, názory a očekávání. Vaštaťková (2006, 

s. 147) uvádí: „Klíčem k úspěchu české školy je dialog mezi různými skupinami osob.“ 

Evaluace a autoevaluace škol tak může být jednou z cest, jak najít alespoň částečnou 

shodu v představách aktérů školního života o moderní škole 21. století . 

   Evaluace a autoevaluace jsou slova, která začala být v českých školách naplno skloňována 

po přijetí nového školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s ním 

souvisejících vyhlášek. Aktuální se však stala ve chvíli, kdy byly školy nuceny (nebo chtěly) 

vytvářet své autoevaluační projekty a následně závěrečné autoevaluační zprávy. Pro mnohé 

ředitele škol se slova autoevaluace, sebehodnocení nebo vlastní hodnocení školy stala 

zaklínadlem, noční můrou. Už výsledky výzkumu k projektu Koordinátor z roku 2007 

ukazují, že 60 % ředitelů škol vnímá vlastní hodnocení jako významný problém při tvorbě 

školních vzdělávacích programů a tento problém přetrvává i po jejich vytvoření. Rovněž 

realizace projektu NIDV „Akce na zakázku“ v letech 2006 až 2007 ukázala na zájem škol  

o vzdělávání v oblasti autoevaluace. Autoevaluace školy spolu s hodnocením žáků se tak 

ukazuje jako oblast, která by si bezesporu zasloužila systémový vzdělávací přístup nejen ze 

strany samotných škol, ale i vzdělávacích institucí a kompetentních státních orgánů. Lze 

jen doufat, že národní projekt Cesta ke kvalitě, který se za přispění evropských fondů 

realizuje od podzimu roku 2009, bude odrazovým můstkem k systémovějšímu období. Cílem 
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projektu je podpořit školy v jejich autoevaluačních procesech, nabídnout jim metodickou 

podporu, evaluační nástroje, školení a vzdělávání, konzultace a možnost setkávání a výměny 

zkušeností. 

   Cíl závěrečné bakalářské práce byl podobný. Poskytnout školám, managementu škol, 

ucelený soubor poznatků o evaluaci a autoevaluaci, jejich legislativních, ale  

i teoretických východiscích. Naznačit postup, jak „krok za krokem“ postupovat od 

počátečního plánování autoevaluace, až po tvorbu a kompletaci závěrečné autoevaluační 

zprávy. Práce obsahuje řadu praktických i teoretických návodů, doporučení a příkladů, usiluje 

o identifikaci kritických bodů procesu autoevaluace a vytváření závěrečné autoevaluační 

zprávy. Výsledky výzkumné části práce se pak snaží dokladovat, jaké postupy v současné 

době školy nejčastěji uplatňují, jakých chyb se školy dopouštějí, a naznačit způsob jejich 

řešení. 

 

   Primárn ě je důležitá pro autoevaluaci a následnou tvorbu závěrečné autoevaluační zprávy 

podpora a přesvědčení vedení škol o její užitečnosti a smysluplnosti. Výsledky 

výzkumného šetření naznačují, že školy v tomto smyslu prošly pozitivní proměnou svých 

názorů. Podle Nezvalové (2002) je potřeba závěrečnou autoevaluační zprávu vnímat jako 

možnost reflexe vývoje školy, která má být učiněna v určitém, sice legislativně závazném, 

časovém období a nikoli jako nepříjemnou zákonnou povinnost, která je plněna formálně. 

Zpráva by měla umožňovat diskusi, zda bylo dosaženo stanovených cílů a s jakými výsledky. 

Poukazovat na cíle, kterých nebylo dosaženo, a sdělovat, proč jich dosaženo nebylo. Měla by 

školám umožňovat pohled dopředu, lépe plánovat a následně se rozvíjet.  

   Neméně důležitá je pak podpora státních orgánů a institucí tak, aby školy ve svém úsilí 

nezůstaly osamoceny. Reforma bez motivačních prvků, finančního zabezpečení, metodické 

podpory a provázanosti dílčích kroků nemůže být skutečnou reformou, ale stává se pouze 

zbytečnou administrativou a přeléváním shodného obsahu do jiné formy. Bílá kniha stanovila 

jako jeden z cílů: „…podpořit vznik bohatého a diferenciovaného evaluačního prostředí, 

v němž se uplatní různé formy interní a externí evaluace, a vytvořit mechanismy, jak 

z provedené evaluace vyvozovat závěry pro zlepšování kvality vzdělávacího systému 

jednotlivých škol.“ K vytvoření systému, který Bílá kniha předpokládala, však nedošlo. 

Existuje sice celá řada dílčích opatření a aktivit, které byly realizovány nebo se k realizaci 

připravují, např. bylo uzákoněno vlastní hodnocení škol, výstupní hodnocení, bylo zřízeno 

Centrum pro hodnocení výsledků vzdělávání (CERMAT), proběhlo testování žáků 5. a 8. 

ročníků v rámci projektu Kvalita I., pracuje se na nové podobě maturitní zkoušky. Jednotlivé 
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aktivity však nejsou součástí žádné ucelené koncepce, vystupují izolovaně, mají omezenou 

platnost, mnohé byly realizovány především díky financování z Evropských strukturálních 

fondů (projekt Kvalita I, projekt Evaluace a autoevaluace škol na území hlavního města 

Prahy, projekt Nová závěrečná zkouška). Školy rovněž nedostaly žádné účelově vázané 

prostředky, které by jim umožnily a ulehčily autoevaluaci. 

   Školy dnes používají různé postupy autoevaluace a způsoby zpracování závěrečné 

autoevaluační zprávy. Jejich volba by však měla být vždy závislá na několika faktorech: 

• velikosti školy (malá – velká) 

• typu vedení školy (autokratické – demokratické – liberální) 

• postoji školy ke změnám 

• úrovni týmové práce 

• informovanosti o autoevaluaci 

• podpoře a metodickém vedení 

• zkušenostech s podobnými aktivitami  

 

   Pro autoevaluační proces škol lze na základě závěrečné bakalářské práce a zkušeností 

získaných s jejím prováděním vyvodit následující doporučení: 

• proškolit široký okruh pracovníků školy v otázkách provádění autoevaluace, bez 

odborné vybavenosti nemůže dojít k pochopení jejího významu, výsledky mohou být 

špatně interpretovány 

• zabezpečit permanentní další vzdělávání autoevaluačního týmu nebo koordinátora 

evaluace 

• snažit se do autoevaluace postupně aktivně zapojit co nejvíce osob se školou spjatých 

– rodiče, žáky, pedagogy, ostatní zaměstnance aj. 

• využít možnosti „kritického přítele“, konzultanta nebo vnitřní evaluace prováděné 

externími pracovníky, konzultovat 

• ustanovit týmy, které se budou zabývat evaluací v jednotlivých oblastech, při 

sestavování týmů dodržovat základní pravidla pro sestavování úspěšných týmů 

• motivovat průběžně a trvale pracovníky školy, vysvětlovat význam autoevaluace, 

dokladovat její využitelnost pro osobní rozvoj i rozvoj organizace 

• zaměřit se na prioritní oblasti a k nim vyvodit cíle, které jsou reálné  

• věnovat se spíše samotnému výchovně vzdělávacímu procesu než popisu materiálně 

technických podmínek školy 
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• zvážit pečlivě kritéria a indikátory kvality, vycházet ze stávajícího stavu a reálných 

možností školy, diskutovat o nich 

• zvolit vhodné metody a nástroje autoevaluace s největší informační výtěžností, tyto se 

naučit správně „technicky“ ovládat a využívat  

• plánovat, rozložit autoevaluační činnosti do celého tříletého období, neponechávat vše 

na konec autoevaluačního cyklu 

• využívat již existují zdroje informací, nezahlcovat okolí ani sebe dotazníky, složitými 

evaluačními projekty 

• provádět autoevaluaci s využitím informačních a komunikačních technologií 

• nepovažovat negativní výsledky za chybu, ale za výzvu ke zlepšení  

• nezavírat oči před realitou 

 

   Pro tvorbu a kompletaci samotné závěrečné autoevaluační zprávy lze vyvodit 

následující doporučení: 

• nevytvářet obsáhlé zprávy s řadou statistických údajů (typ „výroční zpráva“) 

• hodnotit vždy sledované jevy z hlediska pozitiv i negativ 

• formulovat vždy závěry a opatření k zjištěným údajům 

• vycházet a navazovat na předchozí autoevaluační zprávy 

• interpretovat zjištěné informace a údaje správně, na základě stanovených cílů, kritérií 

a indikátorů 

• využívat pro interpretaci výsledků za jednotlivé oblasti jednotící formulace, slovní 

spojení, bodování, hodnotící škálu 

• nevnášet do formulace závěrečných soudů subjektivní pocity, názory a stanoviska 

• vyvarovat se rozdílným interpretacím stejných výsledků, zjištění a dat  

• je praktické vytvořit si pro „sesazení“ hodnocení za jednotlivé oblasti jednoduchou 

osnovu, pomáhá udržovat jednotný styl zprávy a usnadňuje orientaci 

• rozšířit okruh tvůrců zprávy, nezužovat ho na vedení školy 

• respektovat zákony na ochranu osobních údajů a etická pravidla 

• napsat zprávu ve formálně a graficky upravené podobě, za kterou se nemusíme stydět 

– jde o povinnou dokumentaci školy 

• prezentovat výsledky, komunikovat o výsledcích, argumentovat 

• archivovat zprávu v souladu s archivačním a skartačním řádem 
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10  Přílohy 

 

DOTAZNÍK - AUTOEVALUA ČNÍ ZPRÁVA JAKO VÝSLEDEK AUTOEVALUA ČNÍ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Identifika ční údaje: 

Druh školy: ………………..Počet žáků školy:  …………………      

 

1. Vyjádřete na stupnici, která ze závazných oblastí vlastního hodnocení školy  

(vyhláška č. 15/2005 Sb.) se Vám v závěrečné autoevaluační zprávě nejobtížněji   

hodnotí (tzn. máte největší obtíže s interpretací zjištěných výsledků).  

              Stupeň 1 – nejméně obtížná oblast, stupeň 5 – nejnáročnější oblast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jak je sběr podkladů pro autoevaluaci jednotlivých oblastí a samotná evaluace 

na Vaší škole prováděna? Prosím, označte odpověď, která nejvíce odpovídá stavu 

na Vaší škole? 

průběžně dle stanoveného harmonogramu  

nahodile (když je čas)   

v závěru samotného autoevaluačního cyklu  

není prováděna vůbec, vždy to dáme „nějak“ dohromady  

 

 

 

 

       Stupeň obtížnosti 
Oblast vlastního hodnocení školy 1 2 3 4 5 
Podmínky ke vzdělávání      
Průběh vzdělávání      
Podpora školy žákům a studentům, 
spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů 
školy, žáků, rodičů a dalších osob na 
vzdělávání 

     

Výsledky vzdělávání žáků a studentů      
Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita 
DVPP 

     

Úroveň výsledků práce školy, zejména 
vzhledem k podmínkám vzdělávání a 
ekonomickým zdrojům 
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3. Kdo se ve Vaší škole nejčastěji podílí na formulaci hodnotících soudů a opatření 

za jednotlivé oblasti vlastního hodnocení školy? Křížkem označte všechny osoby 

zapojené do formulace hodnotících soudů. 

Ředitel školy  Ostatní pracovníci školy  
Zástupce ředitele školy  Rodiče  
Koordinátor ŠVP  Žáci  
Ředitelem pověřený tým 
složený z pedagogických 
pracovníků školy 

 Externí odborníci  

Výchovný poradce  Jiné osoby  Konkretizujte 
  

 

 

4. Kdo ve Vaší škole provádí kompletaci závěrečné autoevaluační zprávy školy? 

Křížkem označte osoby, které provádějí kompletaci autoevaluační zprávy. 

  

Ředitel školy  Výchovný poradce  
Zástupce ředitele školy    
Koordinátor ŠVP    
Ředitelem pověřený tým 
složený z pedagogických 
pracovníků školy 

 Sekretářka /administrativní 
pracovnice 

 

ICT koordinátor  Jiné osoby  Konkretizujte 
  

 
 

5. Máte pro závěrečné hodnocení jednotlivých oblastí vlastního hodnocení školy 

stanovenou nějakou závaznou osnovu, podle které oblasti zpracováváte a která 

by zajišťovala kontinuitu výsledné závěrečné autoevaluační zprávy? Prosím, 

zaškrtněte odpověď, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru.  

 

ANO   ČÁSTEČNĚ   NE 

 

 

6.  Prosím, zaškrtněte, které části navržené osnovy pro hodnocení jednotlivých 

oblastí vlastního hodnocení školy při psaní závěrečné autoevaluační zprávy 

používáte nebo byste je používali a zdály by se Vám vhodné. 
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7. Kdo se ve Vaší škole o závěrečnou autoevaluační zprávu jako výsledný produkt 

 autoevaluace zajímal, kdo si ji prostudoval, nechal si ji předložit? Prosím, křížkem 

označte všechny osoby. 

Vedení školy  ČŠI  
Pedagogičtí pracovníci  Zřizovatel  
Žáci  Nedokážeme posoudit, zpráva 

je na www stránkách 
 

Rodiče    
Veřejnost  Jiné osoby  Konkretizujte 
  

 

 

 

8. Jaký je Váš současný názor na autoevaluaci? Prosím, označte jednu odpověď, která 

nejvíce odpovídá Vašemu současnému názoru. 

 

Otázky – názor na autoevaluaci Volba 

odpovědi 

Autoevaluaci považuji za pouhou administrativní zátěž  

Autoevaluaci považuji za smysluplnou a potřebnou činnost pro rozvoj školy, ale přináší 

administrativní zátěž 

 

Autoevaluace nepřináší škole až takový efekt vzhledem k její náročnosti a je administrativně 

náročná 

 

Autoevaluace je další nezdařilý pokus o implementaci zahraničních prvků do českého školství  

 

Cíle autoevaluace oblasti  

Kritéria (identifikátory) pro hodnocení splnění cílů oblasti  

Seznam použitých metod autoevaluace oblasti  

Seznam zdrojů informací  

Sumarizace a shrnutí získaných informací  

Zjištěná negativa hodnocené oblasti  

Zjištěná pozitiva hodnocené oblasti  

Formulace hodnotících soudů (závěrů)  

Návrh nových cílů a úkolů k odstranění nedostatků nebo udržení příznivého vývoje  

Kdy bude provedena na tomto úseku další autoevaluace ke zjištění posunu v kvalitě  

Kdo bude zodpovídat za nové úkoly  
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