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Resumé: 

   Závěrečná bakalářská práce se zabývá evaluačními metodami vzdělávacích 

výsledků, které by měly sledovat a vyhodnocovat individuální rozvoj, učební pokroky 

kaţdého jednotlivého dítěte a tím přispívat k individualizaci ve vzdělávání. Práce 

vychází z literárních pramenů, popisuje a objasňuje pojmy a podmínky vzdělávacích 

výsledků, evaluace a individualizace ve vzdělávání.  

Ve svém průzkumu přináší a mapuje hodnocení vzdělávacích výsledků a jejich 

evaluací ve sto šedesáti pěti mateřských školách České republiky, přináší ukázku jejich 

postupů, metod, systémů a v neposlední řadě i jejich zkušenosti. Výsledky tohoto 

průzkumu ukazovaly na široké moţnosti hodnocení vzdělávacích výsledků, jejich 

evaluačních systémů a vyústily v konkrétní navrhovaná opatření a doporučení.  

 Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice je moţné povaţovat zájem 

respondentů o tuto problematiku a souhrnný přehled jejich metod a postupů v řešené 

problematice.  

Summary: 

Final thesis deals with the national evaluation methods, learning outcomes, which 

should monitor and evaluate individual development, academic progress of each child 

and thereby contribute to the individualization of education. Work based on the 

literature, describes and explains the terms and conditions of learning outcomes, 

evaluation and individualization in education.  

In his survey provides a mapping of learning outcomes assessment and evaluation in 

a hundred and sixty five kindergartens Czech Republic, provides an example of 

procedures, methods, systems, and ultimately their experiences. The results of this 

survey point to a wide range of learning outcomes assessment, their evaluation systems 

and resulted in concrete measures and recommendations proposed.  

The greatest contribution of the work in relation to solving problems can be regarded 

as the respondents are interested in this issue and a summary of their methods and 

processes in problems solved. 

Klíčová slova: 

Hodnocení vzdělávacích výsledků, evaluace, evaluace vzdělávacích výsledků, 

individualizace, individualizované vzdělávání.  
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1.  Úvod 

 

Problematikou hodnocení vzdělávacích výsledků dětí v mateřských školách, se 

zabývám celý svůj profesní ţivot. Informace o dětech se sbírají a evidují bezpochyby od 

nepaměti, ale jejich podstata se mění.  

V začátcích mé praxe, tedy před více neţ dvaceti pěti lety, kdy byl základ výchovy v 

kolektivním vzdělávání, se pouţívaly „Záznamy o dítěti“. (Bělinová 1982) Tyto 

záznamy byly vedeny ve formě poznámek o jednotlivcích, kteří se během dne nápadně 

projevili, ať ve smyslu kladném, nebo záporném, nebo u nich byl zjištěn výrazný 

nedostatek.
1
 Záznamy se pak konfrontovaly a slouţily k další individuální práci 

s dítětem. Zaměřovaly se na výkon dítěte a jejich porovnávání k normě. Mohly být 

vedeny systematicky, či nahodile, ale chyběl jim propracovanější systém ve zpětné 

kontrole a hlavně pohled na dítě jako na individualitu.  

V současné době stojí vzdělávací systém na demokratickém a humanistickém vztahu 

mezi dítětem a dospělým a tzv. individualizovaném vzdělávání. Téţ se pouţívají 

záznamy, formuláře, či hodnotící tiskopisy, ale východiskem a výstupem těchto 

záznamů je právě individualita kaţdého jedince. Následná evaluace vzdělávacích 

výsledků pak predikuje další moţnosti a růst kaţdého jednotlivce a vytvoření moţností 

k tomu, aby kaţdé dítě rozvinulo svůj individuální lidský potenciál a vlohy. Hodnocení 

není jiţ cílem, na jehoţ základě byly děti rozdělovány na úspěšné a neúspěšné, ale je 

prostředkem k hledání optimálních cest vzdělávání jednotlivých dětí. Moţnosti 

hodnocení a evaluací jsou rozsáhlé, rozmanité a naprosto v kompetencích jednotlivých 

škol.  

Kvalita školy je závislá na mnoha aspektech a podstatným a hlavním ukazatelem této 

kvality je systém řízení školy, do kterého spadá i efektivní autoevaluace školy. Ta by 

měla poskytnout zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosaţených cílů. Jednou z částí 

autoevaluace školy je právě i evaluace vzdělávacích výsledků. Na základě jejich 

vyhodnocení a evaluace tak umoţňuje pedagogům lépe se přizpůsobit specifickým 

podmínkám a potřebám dětí, coţ je podstatou individualizace.  

Cílem této práce je v mateřských školách zmapovat co nejširší moţnosti, metody a 

postupy při hodnoceních vzdělávacích výsledků a evaluacích a následně provést jejich 

praktickou analýzu. 

                                                             
1 Bělinová L. a kolektiv, Pedagogika předškolního věku, s. 331 
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Práce má dvě stěţejní oblasti. V první teoretické se zabývá zpracováním problému, 

který vymezuje pojmy evaluace individualizovaného vzdělávání, vymezuje jejich 

podstatu a přibliţuje ji jako jeden z článků kvalitního managementu školy. 

Druhá, praktická část má zjistit stávající stav v mateřských školách, jejich metody a 

postupy. Součástí praktické části je vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření, 

které zjišťovalo stávající stav evaluativních metod individualizovaného vzdělávání v 

mateřských školách. 

V závěru této práce se pro management škol pokusím doporučit a navrhnout, jak 

dosáhnout a vyuţít evaluačních aktivit v praxi a nabýt jejich smysluplnosti a uţitku. 

 

 

 

 

2. Teoretické zpracování problému 

 

2.1. Vymezení pojmů  

 

       Vymezení pojmů je důleţité. Pojem evaluace byl jiţ však mnohokrát obecně 

zpracováván, tato práce se zaměří na základní diferenciaci s pouţitím pedagogické 

literatury o managementu a s ohledem na téma práce. 

 

2.1.1.    Evaluace 

 

Internetový odkaz tohoto výrazu směruje na Wikipedii, která uvádí, ţe evaluace 

pochází z francouzského évaluer, coţ znamená vyhodnotit. Znamená vyhodnocení 

nějakého předmětu, projektu, oblasti, to jest získání spolehlivých informací o něm.
2
 

Zatímco Vašťatková označuje původ termínu v latině, ze které bylo toto slovo 

přeneseno do angličtiny a uvádí, ţe podle Scrivena, jednoho z předních odborníků 

zabývajících se touto problematikou, je evaluace vymezena jako „proces určování 

podstaty, hodnoty a ceny věcí“.
3
  

                                                             
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Evaluace 
3 Vašťatková, J., Úvod do autoevaluace školy, s. 9 
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Stejně tak Slavíková označuje původ termínu v latině, sloveso valere znamená být 

silný, mít platnost, závaţnost. Z latiny se toto slovo přeneslo do angličtiny, kde anglický 

výraz pro evaluaci je evalution a znamená obecně určení hodnoty, ocenění.
4
 Ač se 

v různých pramenech rozchází původ termínu evaluace, podstata tohoto slova je stejná. 

Další z definic jen potvrzují, ţe podstatu tohoto pojmu lze vyjádřit různým způsobem, 

ale základ zůstane stejný. Pro určitý přehled zde uvádím dvě definice, v podstatě 

shodné. 

Prášilová cituje Benneta (1994): Evaluace je proces systematického shromaţďování 

a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování.
5
 Bečvářová 

uvádí svou definici jako: proces systematického shromaţďování informací a analýzy 

informací podle předem stanovených kritérií za účelem dalšího rozhodování.
6
 

Pojmy: systematické shromaţďování, analýza informací, kritéria, rozhodování, se 

zde vyskytují ve shodě a mají svá opodstatnění.  

 

 

2.1.1.1. Diference pojmů evaluace a hodnocení 

 

Obsah slov évaluer, valere či evalution je tedy ve své podstatě stejný, pro češtinu je 

tento výraz poměrně nový.  

Zatímco výraz a podstata slova hodnocení je nám naprosto jasná, nedá se pouţít jako 

synonymum ke slovu evaluace. Rozdíl mezi hodnocením a evaluací objasňuje 

Slavíková. S pojmem evaluace se vyskytují i další pojmy: hodnocení, sebehodnocení a 

autoevaluace. Termín evaluace pokrývá širší, komplexní význam. Evaluace vyjadřuje 

souhrnně teorii, metodologii a praxi veškerého hodnocení nejrůznějších vzdělávacích 

jevů. Hodnocení se častěji uţívá v širších kontextech běţné školní praxe. 

Sebehodnocení je pojímáno jako neplánované a necílené nahodilé hodnocení 

kaţdodenní praxe, které provádí kaţdý jedinec bez dlouhodobější přípravy. Pod 

pojmem autoevaluace rozumíme systematicky připravené a plánovité hodnocení 

směřující podle stanovených kritérií k předem stanoveným cílům.
7
 I Bečvářová uvádí 

                                                             
4 Slavíková, L. a kol., Řízení pedagogického procesu, Kapitola 3: Kvalita a její řízení, sebehodnocení 

školy, s. 8 
5 Prášilová, M., Vybrané kapitoly ze školského managementu pro ped.pracovníky, s.161 
6 Bečvářová, Z., Současná mateřská škola a její řízení, s. 112 
7 Slavíková, L. a kol., Řízení pedagogického procesu, Kapitola 3: s. 8 
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rozdíl mezi těmito dvěma pojmy a evaluaci chápe jako řízené hodnocení podle předem 

určených pravidel.
8
 Pokud známe rozdíl mezi evaluací a hodnocením a směřujeme do 

oblasti školství, je potřeba znát i původ evaluace - systematické soustavy hodnocení.  

 

 

2.1.1.2. Původ evaluace a vzor hodnocení z oblasti managementu 

 

Donnely uvádí, ţe základním cílem všech systémů hodnocení výkonnosti je 

dosáhnout vyšší kvality prováděných prací.
9
 Dále uvádí, ţe úroveň a efektivita závisejí 

na znalostech kontrolních metod a následné informace pak umoţňují manaţerům 

posoudit, zda disponibilní zdroje vyhovují běţným standardům. Zdrojem primárních 

informací je přímé manaţerské pozorování sledovaných operací. Korekční opatření pak 

bývají zaměřena na kvantitu a kvalitu zdrojů a zdokonalení prováděných operací. Při 

kontrole se zpětnou vazbou musejí mít manaţeři k dispozici standardy kvality a kvantity 

konečných výsledků. Informace se musejí týkat sledovaných charakteristik výstupů. 

Korekční opatření nejsou zaměřena na výstupy, ale na vstupy a na operace.
10

  

Manaţeři ziskových organizací pouţívají kontrolování jako jednu z důleţitých funkcí 

managementu. Kontrola zahrnuje veškeré aktivity, jejichţ pomocí manaţer zjišťuje, zda 

dosahované výsledky odpovídají výsledkům plánovaným. Je logické, ţe kontrolní 

funkce managementu následuje funkci plánovací a organizační.  

  Školský management vychází ze základů managementu ziskových organizací, 

s ohledem na svá specifika. Slavíková uvádí, ţe prvotním úkolem managementu školy 

je zajistit, ţe stanovené cíle budou úspěšně a efektivně dosaţeny. Úkolem managementu 

je tedy syntetizovat všechna získaná data.
11

 V průběhu ţivota se vzdělávací potřeby 

mění, neustálou kontrolou je potřeba na tyto změny reagovat. Součástí komplexní 

kontrolní soustavy kaţdé organizace, je i pedagogická evaluace vzdělávacích výsledků 

  

2.1.2.    Pedagogická evaluace 

 

                                                             
8 Bečvářová, Z., Současná mateřská škola a její řízení, s.112 
9
 Donnely, J. H. Jr.; Gibson, J. L.; Ivancevich, J. M. ; Management, s.345 

10 Donnely, J. H. Jr.; Gibson, J. L.; Ivancevich, J. M. ; Management, s.347 
11 Slavíková, L. a kol., Řízení pedagogického procesu, Kapitola 3: Kvalita a její řízení, sebehodnocení 

školy, s. 5  
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   Wikipedie uvádí pedagogickou evaluaci jako jednu z pedagogických disciplín.
12

 

Podle autorů Průchy, Walterové, Mareše (2003) tento termín znamená zjišťování, 

porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, fungování, efektivitu 

škol, částí nebo celku vzdělávacích projektů, hodnocení vzdělávacích výsledků, 

hodnocení učebnic, aj. Má důleţitou roli korekce a inovace vzdělávacího systému, pro 

strategie plánování jeho rozvoje, priorit apod. Je samostatnou vědní disciplínou, která se 

opírá o rozsáhlou a propracovanou teoretickou a metodologickou základnu.
13

 

Stejně tak uvádí Slavíková, ţe tzv. pedagogická evaluace je komplex 

metodologických přístupů, metodik a technik, zaměřených na zjišťování a hodnocení 

pedagogických jevů a procesů, jejich účinnosti, efektivity a dosahovaných výsledků. 

Vedou k tomu především důvody snahy o kvalitu a odpovědnosti za výsledky. Jedná se 

tedy o komplexní proces, při němţ bude nutné hodnotit všechny úrovně a který 

nezbytně vyţaduje prakticky pouţitelné metody, formy a kritéria. 
14

  

Cílem pedagogické evaluace je zkvalitnění vzdělávání. Základem je sběr informací o 

vzdělávacím procesu školy a jeho následné vyhodnocování za účelem optimalizace. 

Škola sama zpracuje svůj systém a strukturu hodnocení, jenţ by měl poskytnout ucelený 

pohled o jejím vzdělávacím systému.  

 Předmětem pedagogické evaluace by měly být především:          

o Školní vzdělávací program 

o Třídní vzdělávací program 

o Vzdělávací oblasti 

o Podmínky pro vzdělávání 

o Vzdělávací proces 

o Optimalizace vzdělávání 

o Individualizované vzdělávání  

o Výsledky vzdělávání 

Pokud chceme hodnotit a evaluovat vzdělávací výsledky, měli bychom znát i hlavní 

tendence předškolní výchovy směřující k individualizovanému vzdělávání. 

 

                                                             
12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagogika 
13 Prášilová, M., Vybrané kapitoly ze školského managementu pro ped.pracovníky, s.161 
14 Slavíková, L. a kol., Řízení pedagogického procesu, Kapitola 8: Hodnocení pracovníků, s. 15 
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2.1.3.     Individualizace  

 

Pojem individualizace vychází z pojmu individualismus, coţ znamená zdůrazňování 

jedince, jeho významu.  Kaţdý jedinec můţe na tentýţ podnět reagovat odlišně. Záleţí 

na vrozené výbavě, dědičnosti, zkušenostech, rodinné výchově. 

Hanuš a Chytilová (2009) uvádějí, ţe osobností je v pravém slova smyslu kaţdý 

člověk, ţe se lidé od sebe liší osobnostní zralostí. Klíčový význam pro formování a 

rozvoj osobnosti mají vztahy k ostatním lidem. Osobností se člověk stává v průběhu 

svého vývoje díky procesům začleňování do společnosti (socializace) a vytvářením 

osobní totoţnosti (individualizace). Zejména akceptace druhými vytváří předpoklad, 

záruku osobnostního rozvoje a mentální zdraví, neboť vede k pocitu bezpečí, vědomí 

vlastní hodnoty a sebedůvěře.
15

  

 

 

2.1.4.     Individualizace ve vzdělávání  

 

„Nejobtíţnější způsob myšlení je ten, jenţ nám byl vnucen někým jiným.“
16

 Tato 

myšlenka je vhodnou ukázkou toho, jak by neměla individualizovaná výuka probíhat. 

Pro individualizaci ve vzdělávání je především nezbytné stavět do popředí individualitu 

kaţdého jedince. Úkolem učitelky by mělo být vytvářet takové podmínky k rozvoji a 

učení dítěte, které respektují jeho potřeby, schopnosti, zájmy, styl učení. Individuální 

přístup můţe učitelka věnovat dítěti, se kterým můţe trénovat určité dovednosti (barvy, 

zapínání knoflíků, vázání kličky, apod.), ale individualizace spočívá v komplexu 

přístupů.   

Velmi přehledně a srozumitelně je individualizace ve vzdělávání uvedena 

v metodickém průvodci Začít spolu autorek Gajdošové a Dujkové. Seznamují zde s tím, 

co je potřeba dělat, abychom opravdu individualizovali. Uvádějí, ţe učitelka či asistent:  

o Rozumějí vývoji dítěte 

o Prokazují úctu dětem a váţí si jejich nápadů 

o Pozorují dítě při hře a při práci 

                                                             
15 Hanuš, R.; Chytilová, L.; Záţitkově pedagogické učení, s. 53 
16  Kovaliková, S.; Integrovaná tematická výuka, str. 59 
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o Pečlivě plánují individuální i skupinové činnosti 

o Poskytují dětem bezpečné místo pro zkoumání vlastních proţitků a   

         pocitů 

o Poskytují pruţně se měnící prostředí 

o Povzbuzují děti, aby řešily své problémy samostatně 

o Poskytují jim vhodnou míru podpory 

o Kladou zkoumavé otázky, které vedou k samostatnému myšlení a  

         nalézání odpovědí 

o Nechávají dostatek času k prozkoumávání prostředí 

o Dávají dětem moţnost učit se mnoha způsoby 

o Respektují kaţdé dítě 

o Spolupracují s rodiči
17

 

 

V současné době, je individualizace jedním ze znaků osobnostně zaměřené 

předškolní výchovy. Bývá však často chápána jako individuální přístup k dítěti. Je třeba 

neustále zdůrazňovat principy individualizace, která vede k rozvinutí kapacity kaţdého 

dítěte, rozvíjí jedinečnost jeho osoby včetně schopnosti spolupráce, tolerance a 

sociálního cítění. Gajdošová, Dujková  individualizaci psychologicky zdůvodňují tím, 

ţe kaţdé dítě má mnoho osobních rysů, které musíme při výchově a učení brát v úvahu, 

chceme-li, aby učení bylo co nejefektivnější.
18

 

I Kolláriková a Pupala prezentují individualizaci ve vzdělávání a výchově v mateřské 

škole jako otevřený systém, který se blíţí rodinné výchově, se kterou spolupracuje jako 

s rovnocenným partnerem. Mateřská škola tak představuje první stupeň výchovného a 

vzdělávacího působení, v němţ se princip individualizace v podmínkách skupiny můţe 

v plné šíři uplatnit.
19

 Uvádějí, ţe obecná potřeba výchovy, která je společná všem lidem 

a bez níţ by člověk nebyl člověkem, se u konkrétních jedinců projevuje v odlišné míře a 

rovněţ její naplnění se individuálně různí.  

Princip demokratické výchovy proto musí respektovat rovné právo na rozvoj 

schopností a nadání, které jsou mezi lidmi nerovné. Nelze s nestejnými lidmi zacházet 

stejně, aniţ bychom se nedopustili nespravedlnosti. Individuální přístup tak není ničím 

                                                             
17 Gardošová J.; Dujková L.; Začít spolu, s 82 
18 Gardošová J.; Dujková L.; Začít spolu, s 77 
19 Kolláriková, Z.; Pupala, B.; Předškolní a primární pedagogika, s. 131 



8 

 

navíc, není to ani výsada, ani kárné opatření. Je to prostě pozornost a ohled na 

jedinečnost kaţdého dítěte, umění jednat s ním tak, jak mu nejvíc prospívá, a umět volit 

strategii výchovných postupů, které jsou jakoby šity na míru.
20

  

 

    

2.2.  Zakotvení evaluace vzdělávacích výsledků 

 

Základem pro kaţdou evaluaci je hodnocení a vhodný systém hodnocení. Primárním 

podkladem pro školy a školská zařízení jsou zákony.  

 

2.2.1.     V rámci legislativním 

 

Základním dokumentem, který ukládá školám hodnotit, je zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a to v §12, 

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy. Vedle dalších subjektů, které 

mohou školy a školská zařízení hodnotit, je v odstavci (2) uvedeno: Vlastní hodnocení 

školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním 

z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím 

právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy.  

Dalším dokumentem je vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. V její čtvrté části, 

Vlastní hodnocení školy, §8 je uvedena rámcová struktura vlastního hodnocení školy a 

kritéria vlastního hodnocení školy, hlavní oblasti vlastního hodnocení. §9 určuje 

pravidla a termíny hodnocení školy. V současné době připravilo MŠMT Sdělení k 

termínům vydávání vlastního hodnocení školy (podle novely vyhlášky č. 225/2009 Sb., 

kterou se mění vyhláška č.15/2005 Sb., ve znění dalších předpisů, kterou se stanoví 

náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)
21

 

Další závazným předpisem je  Rámcový program pro předškolní vzdělávání (dále jen 

RVP PV), kde je uvedeno, ţe mateřská škola by měla vyhodnocovat svou práci 

komplexně. Ke komplexnímu vyhodnocování práce mateřské školy v praxi je zapotřebí 

zaměřit evaluaci na následující oblasti: 

                                                             
20 Kolláriková, Z.; Pupala, B.; Předškolní a primární pedagogika, s. 136 
21 http://www.msmt.cz/vzdelavani/vlastni-hodnoceni-skoly 
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o Naplňování cílů programu 

o Kvalita podmínek vzdělávání 

o Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání 

o Práce pedagogů 

o Výsledky vzdělávání
22

 

 

 

2.2.2.     V pedagogické literatuře 

         

Jedním ze stěţejních dokumentů pro hodnocení a evaluaci, je Metodika pro podporu 

individualizace vzdělávání (2007) v mateřské škole. Je vydána jako součást programu 

napomáhající zavádění RVP PV do pedagogické praxe.  Metodika není závazná či 

povinná, je to pouze doporučující materiál, který ale zdůrazňuje to, ţe je potřeba 

z pedagogické praxe vyloučit takové postupy, které by vedly k formálnímu hodnocení 

dětí, srovnávání jejich výkonů či vytváření zbytečných a nefunkčních portfolií, bez 

jakéhokoliv dopadu na obsah a metody, na tvorbu a naplňování vzdělávacích programů. 

Metodika je vhodným doporučením těm školám, které dosud nemají propracovaný 

systém sledování a hodnocení rozvoje a učení předškolního dítěte s reflexí získaných 

poznatků pro další vzdělávání.  

Bečvářová (2003) se zmiňuje o hodnocení individuálních výsledků a 

individualizovaném způsobu vzdělávání předškolních dětí, kdy je nezbytné, aby 

pedagog děti dobře znal, aby mohl zaujímat správná pedagogická rozhodnutí a volit 

účinné postupy. Uvádí, ţe jsou pro to v RVP PV zpracována orientační kritéria, podle 

kterých můţe pedagog formulovat kritéria individuální (vzhledem k individualitě dítěte) 

a na základě těchto kritérií si všímat pokroků a hodnotit je.  

Vzdělávací program Začít spolu (2003) je zaloţen na humanistických a 

demokratických principech ve vzdělávání a osobnostně rozvíjejícím se modelu ve 

výchově a vzdělávání. Tato východiska se projevují například v individualizaci, 

v tematickém plánování a kooperativním učení. Je přímo uvedeno, ţe program Začít 

spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti ţivotně důleţité pro člověka, 

který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravuje děti, aby se 

v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně učit, učení je bavilo a nebylo 

                                                             
22

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, s. 40 
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pro ně spojeno s nadměrným stresem. Uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch 

charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvlášť 

potřebné.
23

 Tento program vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu, který klade 

důraz na rozvoj moţností a vlastní potenciál dětí, stojí na přesvědčení, ţe děti se nejlépe 

vyvíjejí, věnují-li se své činnosti, či hře celým srdcem. Klade důraz na dítě jako na 

jedinečnou neopakovatelnou osobnost a na to, ţe čím více budeme chápat individuální 

odlišnost dětí, tím více se budeme zaměřovat na individualizaci. Jejich systém 

hodnocení je propracován v tzv. Oregonské metodě. Jedná o sloţitější metodu 

hodnocení vývoje dětí, která vyţaduje od pedagoga absolvování vzdělávacího semináře. 

Tato metoda se pouţívá obvykle třikrát do roka. Na základě této metody se tvoří 

kaţdému dítěti vlastní individuální plán. 

 

 

2.3.  Evaluace vzdělávacích výsledků jako součást procesu autoevaluace školy 

 

Evaluace vzdělávacích výsledků je nedílnou součástí a jedním z článků systému 

hodnocení školy. Autoevaluace školy je komplexní plán, na jehoţ základě se ve všech 

oblastech konkretizují dosavadní poznatky, získaná data a informace. Jde o celý 

evaluační systém a ten můţe obsahovat taková pravidla, jaká si škola sama určí a jaká 

potřebuje. Následně se dle předem stanovených kritérii zpracovává evaluační zpráva. 

Na základě zjištění jsou stanovovány závěry uvedené do evaluační zprávy. Poté dochází 

ke korekcím, či inovacím a to v kterékoliv oblasti. Ty se mohou navzájem ovlivňovat a 

tak můţe dojít i k přehodnocení vzdělávacích cílů, obsahu vzdělávání, metod a forem 

výuky. Evaluace vzdělávacích výsledků je tedy podstatnou součástí procesu 

autoevaluace školy.  

Také Bečvářová označuje hodnocení individuálních vzdělávacích výsledků a jejich 

evaluací, za podstatný přínos vzdělávacího programu pro děti. Uvádí, ţe na základě 

sledování, zaznamenávání, vyhodnocení individuálního rozvoje dětí a jejich 

individuálních pokroků v učení, včetně nedostatků, nerovnoměrnosti, popř. stagnace, se 

následně stanoví a zvolí další vzdělávací postupy.
24

 

                                                             
23 Gardošová J.; Dujková L.; Začít spolu, s 11 
24 Bečvářová Z., Současná mateřská škola a její řízení, s. 122-123  
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Havlínová popisuje tuto problematiku jako jeden z ukazatelů dosaţených dílčích cílů 

vzdělávání, který poskytuje učitelce nezbytnou zpětnou vazbu. Evaluační indikátory 

jsou cenným vodítkem při získávání poznatků o dítěti i při průběţném ověřování účinků 

pedagogického působení na dítě. Z konkrétních projevů, postojů a jednání dítěte 

učitelka usuzuje, jak se dítě mění a zda a jak se přibliţuje ke kompetencím.
25

 

Tyto materiály nám slouţí především ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího 

procesu. Pro přehled uvádím, ţe to jsou interní pracovní podklady, které není škola 

povinna nikomu zpřístupňovat, či odevzdávat.  

Cílem hodnocení a evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu. Navíc je tato povinnost dána 

RVP PV. Výsledků vyuţíváme pro další kroky a postupy ve všech oblastech činnosti 

školy. 

Porovnáme- li tedy poţadavky vyhlášky č.15/2005 Sb. a RVP PV, můţeme shrnout, 

ţe mateřské školy mají za úkol hodnotit:  

o Svůj ŠVP 

o Veškeré podmínky vzdělávání 

o Průběh vzdělávání 

o Výsledky vzdělávání
26

 

 

 

 

2.3.1.      Evaluace vzdělávacích výsledků a její metody 

 

Neţ zvolíme vhodné metody a formy hodnocení, je nezbytné pouţít dvě základní 

zásady: hodnoťme to, co má hodnotu (ne pouze to, co se snadno hodnotí), a ujistěme se, 

ţe projekt nebo produkt, který jste vybrali pro hodnocení ţáků, je hodnotný jak pro 

ţáky, tak sám o sobě
27

 

Pro hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte potřebujeme získat dostatek informací. Je 

nutné promyslet metodiku a tedy způsoby, jak získat potřebné informace. V kaţdé 

škole, třídě i u kaţdého dítěte je potřeba vyuţít odpovídajících metod. Pro hodnocení a 

                                                             
25 Havlínová, M.; Vencálková, E.,Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, s.100 
26

 Autoevaluace mateřské školy, metodická příručka k vlastnímu hodnocení, s. 5 
27

 Kovaliková, S.; Integrovaná tematická výuka, str. 97 
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evaluaci se vyuţívá široká škála kvantitativních i kvalitativních metod a technik. 

Některé zde uvádím, ale přehled je orientační a nečiní si nárok na úplnost: 

 Pozorování 

 Hospitace 

 Rozhovor  

 Pedagogické rady 

 Analýza portfolia dítěte 

 Záznamové a hodnotící listy 

 

Získaný materiál je nutné vyhodnotit, evaluovat. Klíčovým momentem evaluace je 

zajištění nestranného a věcného zhodnocení, přiměřené posouzení váhy jednotlivých 

informací, výzkumu a sestavení hodnotícího sboru odborníků, kterým by měly být 

kmenové učitelky.  

Materiál lze shromaţďovat různými způsoby. Uvádím nejčastější z nich a jeden 

nedávno zpřístupněný pedagogické veřejnosti. 

 

 

2.3.1.1. Nestandardizované formuláře 

 

K poznámkám a hodnocením můţeme vyuţít nejrůznějších záznamových, 

hodnotících listů, či protokolů (dále jen formuláře). Pedagogové by si měli v rámci 

školy zvolit záznam v podobě, rozsahu a formě tak, aby jim vyhovoval a byl účelný. Je 

potřeba si uvědomit, ţe jde o důvěrný materiál, který slouţí pedagogovi jako podklad 

k další práci, jako podklad pro informaci rodičům a popřípadě dalším odborníkům a pro 

následnou neformální spolupráci s nimi.  

Jedná se o formuláře, které obsahují jasně stanovená kritéria a odpovídající hodnotící 

škálu. Slouţí ke sledování a hodnocení určitých jevů, okolností či situací a 

k zaznamenávání zjišťovaných zkušeností. Školy mohou pouţít hotové protokoly 

vytvořené někým jiným nebo si vytvořit vlastní. 
28

  

Záznam můţe být vytvořen samotným pedagogem a to v souladu s RVP PV a 

vývojovým obdobím dítěte.  

                                                             
28 Autoevaluace mateřské školy, metodická příručka k vlastnímu hodnocení, s. 11 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozorov%C3%A1n%C3%AD
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Výzkumný ústav pedagogický vytvořil ve spolupráci s odborníky a mateřskými 

školami Metodiku na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské 

školy. Jejich snahou nebylo rozšiřování řady diagnostických pomůcek uţívaných 

k různým účelům, ale to, aby vycházela z poţadavků RVP PV a byla vytvořena RVP 

PV a mateřským školám „na míru“. Jedním z poţadavků pilotních škol bylo vytvořit 

společnou pětiúrovňovou škálu vývojových řad. Materiál prošel v průběhu řešení 

projektu poměrně sloţitým vývojem, doprovázeným řadou proměn a postupných úprav. 

V projektu, který byl na počátku zaměřen převáţně diagnosticky, došlo nejen ke změně 

názvu projektu z Metodiky ke sledování a hodnocení individuálních vzdělávacích 

výsledků na Metodiku na podporu individualizace. Došlo i k posílení pedagogického 

vyuţití materiálu. Záměr byl takový aby, učitelky dostatečně pochopily, jak lze úplně 

přirozeně pracovat se zpětnou vazbou, aby si uvědomily, ţe nejde o to jen vytvářet 

záznamy, ani formální kartotéky, ale ţe sledovat a hodnotit rozvojové a učební pokroky 

dítěte je uţitečné a ţe záznamy slouţí k tomu, aby se dětem dostávalo vzdělávání 

v rozsahu jejich skutečných moţností a potřeb.
 29

 

Další uţívanou metodou hodnocení předškolních dětí je jiţ výše zmiňovaná 

Oregonská metoda. Skládá se z 35 poloţek, coţ je zkrácená forma, přepracovaná pro 

podmínky české mateřské školy z celkového počtu 60 poloţek. Jde o strukturované a 

opakované pozorování s pětistupňovou škálou, která určuje stupeň pomoci, kterou dítě 

vyţaduje od dospělého. Metoda obsahuje některé unikátní prvky, které se ve většině 

nástrojů hodnocení nenacházejí. Patří mezi ně větší důraz na sociální a osobnostní vývoj 

dítěte neţ na vývoj poznávací. Téţ je zde kladen důraz na hodnocení herních 

schopností. Oregonská metoda přes své pětistupňové označování nechává prostor pro 

další záznamy z pozorování i popisné informace. 

Školám zařazeným do sítě škol podporujících zdraví, dále jen ŠPZ, nabídl Státní 

zdravotní ústav nástroj pro provedení evaluace, který školám můţe pomoci i při tvorbě 

vlastního školního vzdělávacího programu. Originál příručky dala evropským školám k 

dispozici národní síť ŠPZ ve Walesu. Příručka obsahuje dotazník (Dotazník INDI 12), 

který lze pouţít k vyhodnocení současného stavu podpory zdraví v konkrétní škole 

                                                             
29

  Souhrn z článku Metodika na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy 

 http://www.vuppraha.cz/clanek/50 
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podle původních 12 zásad filozofie ENHPS.
30

 The European Network of Health 

Promoting School (Evropská síť škol podporujících zdraví) 

Vyplnění dotazníku a jeho vyhodnocení poskytne mnoho údajů pro vyhodnocení 

toho, co se ve škole děje. Informace poskytnou škole srovnání v rámci ČR i Evropy.   

Dotazník INDI 12 ENHPS slouţí škole zároveň jako východisko pro další práci. 

Tento evaluační nástroj umoţňuje školám rozpoznat jejich silné a slabé stránky v oblasti 

podpory zdraví. Dotazník lze také pouţít ke sledování pokroku, při opakovaném 

zadávání tazatelům, a to v ročních intervalech.  

 

 

 

2.3.1.2. Portfolia 

 

Portfolia, čili určité soubory, souhrny, či kolekce nasbíraných materiálů o dětech 

nám umoţňují sledovat stav, rozvoj a vzdělávací pokroky dítěte.  Analýza těchto 

materiálů by měla poskytnout pedagogovi informace a zpětnou vazbu o účinnosti jeho 

vzdělávacích postupů. 

 Portfolia se mohou skládat z různých materiálů, mohou mít různou podobu či rozsah 

a záleţí na kaţdé škole, či pedagogovi, jakým způsobem jej tvoří. Moţnosti jsou 

rozmanité. Mohou obsahovat kazuistiky, výtvarné projevy, fotografie, zvukové 

nahrávky, videa, stavební konstrukty, záznamové listy, prakticky vše, co ţák 

vyprodukuje a škola má moţnost a prostor tento materiál ukládat.  

Analýza portfolia dítěte je také důleţitým zdrojem informací o jeho vlohách a 

dovednostech. Čím je portfolio různorodější, tím má větší moţnost podat komplexní 

pohled na dítě a jeho vzdělávací výsledky. 

 

 

 

 

 

                                                             
30 http://www.zstaborska.cz/web/programy_projekty/zdrava_skola/zdrava_skola_evaluace.php#indi12 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/zdravi
http://www.zstaborska.cz/web/programy_projekty/zdrava_skola/zdrava_skola_evaluace.php#indi12
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2.3.1.3. Elektronické formy 

 

Zajímavou a novou formou je program, který zpracovává data elektronicky. Jde o 

přílohu Metodiky pro podporu individualizace ve vzdělávání v podmínkách mateřských 

škol, kde je diagnostický a pedagogický záznam o vývoji a učení dítěte, 

o pedagogických opatřeních a jejich účinnosti uváděn právě v elektronické podobě na 

CD nosiči. CD nabízí také program, který umoţňuje vést poznámky o dítěti i celé třídě 

elektronicky. Program tvoří jednotlivé přehledy včetně celých tříd a na konci kaţdé 

hodnocené oblasti je pro tento přehled vytvořen graf, ve kterém se zobrazí nejen 

aktuální status hodnoceného dítěte, ale i celkový stav třídy.  

Elektronická forma umoţňuje učitelkám obejít se bez písemných dokumentů. Vedení 

záznamů je pro učitelku rychlejší, přehlednější, efektivnější. Počítačové zpracování 

dovoluje snadno a rychle dohledat potřebné údaje a tak s nimi účelněji a operativněji 

pracovat. Program neslouţí pouze k diagnostice, ale měl by být vyuţit především ke 

vzdělávací práci, k individualizaci ve vzdělávání i k přípravě třídních programů dětem 

„na míru“. 
31

 

K zamyšlení se nabízí úvaha, zda je tento program pro okamţité zaznamenávání 

opravdu dost flexibilní a efektivní. Pokud je třeba uloţit si kaţdodenní poznámky, je 

pravděpodobné, ţe se zaznamenají nejdříve v písemné formě a do programu se vkládají 

dodatečně.  Dále je také nezbytné, aby měla kaţdá učitelka k dispozici svůj hardware 

nebo alespoň přístup k němu, aby mohla systematicky zaznamenávat svá pozorování.  

  

 

2.3.2.          Evaluace vzdělávacích výsledků a její kritéria 

 

Evaluace vzdělávacích výsledků by měla být hlavním těţištěm kaţdodenního 

procesu vzdělávání dítěte na úrovni třídy a měla by být prostředkem zpětné vazby, která 

je důleţitá pro optimalizaci procesu vzdělávání a její kvality.  

Konkrétní kritéria pro vyhodnocování mohou být odvozena z poţadavků na 

předškolní vzdělávání popsaných v RVP PV. Má-li být evaluace této oblasti skutečně 

                                                             
31 Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy, příloha 14, s. 1 
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funkční, je potřeba sbírat a zpracovávat informace pravidelně, systematicky a pak je 

vyuţít k dalším postupům. Kritéria je nutné systematicky kontrolovat, vyhodnocovat, 

zpracovávat a vyvodit z nich závěry. 

 Je potřeba vytvořit si vlastní systém, přesně takový, aby škole vyhovoval. Systém 

této evaluace by měl být popsán ve školním vzdělávacím programu.   

       V RVP PV (2005) doporučují, aby si pedagogové stanovili: 

o Předmět evaluace (co všechno budou v mateřské škole sledovat, na které 

konkrétní jevy se vyhodnocování zaměří) 

o Techniky evaluace (jakými formami, metodami, jakým způsobem budou dané 

jevy vyhodnocovat) 

o Časový plán (konkrétní termíny, či frekvenci, s jakou budou v jednotlivých 

případech vyhodnocování provádět) 

o Odpovědnost pedagogů (kdo bude za termíny zodpovědný) 

          

 

2.4.       Evaluace vzdělávacích výsledků a zpětná vazba na systém řízení školy  

 

Na základě kvalitní evaluace vzdělávacích výsledků, by měla škola reagovat, 

upravovat a měnit vzdělávací nabídku tak, aby skutečně vyhovovala a byla pro dané 

zařízení funkční. Měla by slouţit k verifikaci vhodného vzdělávacího programu školy, 

či k vytvoření kvalitnějšího kurikula, vytvoření vhodnější nabídky individualizovaného 

vzdělávání, a tím ke zkvalitnění práce s dětmi. Kvalitou vzdělávacích procesů a 

vzdělávací soustavy by měla být optimální úroveň fungování těchto procesů. Evaluace 

individuálních vzdělávacích výsledků dětí z hlediska efektivity vzdělávání je 

významnou součástí vnitřní i vnější evaluace. 

Měla by také fungovat jako ukazatel určování správné strategie školy, zvyšovat její 

hodnotu a tím potvrdit i správnost jejího řízení.  
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3. Praktická část 

 

3.1. Cíl praktické části 

 

Cílem praktické části je zjistit pomocí dotazníkového šetření, jaké metody a formy 

mateřské školy vyuţívají při svých hodnoceních a evaluacích vzdělávacích výsledků a 

současně ukázat stávající situaci. Zároveň navrhnout a nalézt vhodná řešení, jak 

dosáhnout optimálních cest v individualizovaném vzdělávání. 

 

 

3.2. Stanovení předpokladu 

 

Předpoklady 

o Lze předpokládat, ţe čas věnovaný záznamům a evaluacím vzdělávacích 

výsledků se bude mezi mateřskými školami významně lišit  

Ověřováno otevřenou dotazníkovou položkou č.24. 

o Lze předpokládat, ţe si školy tvoří a více vyuţívají své vlastní hodnotící 

formuláře, neţ přejaté. 

Ověřováno polozavřenou dotazníkovou položkou č.6. 

o Lze předpokládat, ţe hodnocení a evaluace vzdělávacích výsledků, jsou pro 

mateřské školy tvořivou a rozvíjející činností. 

Ověřováno všemi dotazníkovými položkami. 

o Lze předpokládat, ţe hodnocení a evaluace vzdělávacích výsledků přináší 

skutečně individualizaci ve vzdělávání. 

Ověřováno všemi dotazníkovými položkami. 

 

 

Výzkumný záměr 

 

Výzkum se jednoznačně zaměřuje na provádění hodnocení vzdělávacích výsledků a 

jejich evaluací v mateřských školách a na to, zda jsou managementem školy tyto 

činnosti vedeny tak, aby byly samozřejmou, smysluplnou a funkční součástí vzdělávací 

práce.  
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3.3. Popis zkoumaného vzorku  

 

Dotazníkové šetření bylo provedeno v celé České republice. V kaţdém kraji bylo 

rozesláno průměrně 65 dotazníků. Celkem jich bylo rozesláno 914. Zpět jako 

nedoručitelná zpráva se vrátilo 79 dotazníků. Bylo doručeno 165 platných dotazníků. 

Průměrná návratnost je tedy téměř 20% z doručených. 

Byly kontaktovány mateřské školy státní, soukromé, církevní, od jednotřídních 

mateřských škol, aţ po všetřídní mateřské školy se sloučenými celky. 

 

 

3.4.   Pouţité metody  

 

K pedagogickému výzkumu byla zvolena dotazníková metoda. 

 

3.4.1.     Forma dotazníku 

 

Forma dotazníku byla zvolena tak, aby co nejvíce ulehčila respondentům spolupráci 

na výzkumu. Protoţe jak známo, zpět se dostává jen malá část dotazníků. Tento způsob 

byl jednoduchý a rychlý, předpokládala jsem proto vyšší návratnost.  

Dotazník byl pro účastníky připraven na webové stránce. Vytvořen je v jazyce 

HTML s kontrolou na povinné poloţky pomocí jazyka JavaScript. Po stisknutí tlačítka 

"Odeslat" se z formuláře sestavila zpráva, která se zaslala na nastavenou emailovou 

adresu. Funkce pro sestavení zprávy a odeslání byly napsány v jazyce PHP. Všechny 

tyto tři technologie (HTML, JavaScript, PHP) jsou standardní, tedy obvyklé, na 

současném internetu a jsou dostupné na většině webových serverů.  

Dotazník nebyl respondentům posílán přímo, ale emailem zaslána pozvánka - výzva k 

účasti na výzkumu. V pozvánce byl link (odkaz) na formulář. V emailu stačilo pouze 

kliknout na odkaz. V prohlíţeči respondenti vyplnili formulář a kliknutím na tlačítko 

Odeslat byla jejich účast na výzkumu vykonána. Respondentům nebyly kladeny ţádné 

další překáţky znesnadňující účast. 

 

Dotazník je uveden v příloze a k nahlédnutí: 

       http://www.materska-skola-libis.euweb.cz/doku.php?id=formular_test 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3471550997&to=http%3a%2f%2fwww%2ematerska%2dskola%2dlibis%2eeuweb%2ecz%2fdoku%2ephp%3fid%3dformular%5ftest
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3.4.2.    Typ dotazníku 

 

Dotazník obsahuje 26 otázek. Z toho 8 uzavřených, 5 otevřených a 13 

polozavřených.  Vyšší počet polozavřených otázek nabízel moţnost vyjádřit se k otázce 

hlouběji. V závěru dotazníku měli respondenti moţnost v oddíle Případné připomínky, 

se více k problematice vyjádřit.   

 

 

 

3.5. Průběh průzkumu 

 

3.5.1.     Předvýzkum a jeho výsledky 

 

Předvýzkum byl proveden se 14 respondenty, s devíti, kteří studují management 

školy a s pěti kteří toto studium neabsolvovali. Z původních 23 otázek se dotazník 

rozšířil o tři další poloţky. Dále přispěl k vhodnějším formulacím otázek a k změně čtyř 

uzavřených otázek do polozavřených, pro širší vyjádření se respondentů. 
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3.6. Výsledky a jejich interpretace 

 

o V jakém kraji sídlí vaše mateřská škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První poloţkou dotazníku je spíše statistický údaj a byl uveden pro přehled. V 

průměru bylo zasláno do kaţdého kraje 65 dotazníků. Pětina všech doručených 

dotazníků je vzhledem k předpokladu vyšší návratnosti poměrně malá. Nejvyšší zájem 

projevila Praha, nejniţší Vysočina. 

 

o Počet tříd 

Počet tříd v MŠ Počet respondentů 

1 14 

2 25 

3 30 

4 38 

Více neţ 4 58 

 

Počet tříd je nejen statistickou poloţkou, ale bude zajímavý v porovnání s prostředím 

tříd. 69 malých škol s 96 čtyř a více třídních škol nabízí zajímavé srovnání. 

Kraj Počet respondentů 

Jihočeský 9 

Jihomoravský 8 

Karlovarský 10 

Královéhradecký 9 

Liberecký 16 

Moravskoslezský 7 

Olomoucký 8 

Pardubický 19 

Plzeňský 16 

Praha 23 

Středočeský kraj 16 

Ústecký 10 

Vysočina 5 

Zlínský 9 

celkem 165 
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o Vzdělávací program 

Vzdělávací program klasický alternativní alternativní  

po úpravě 

 139 26 16 

 

Vysoký počet uváděných klasických vzdělávacích programů znamená, ţe většina 

mateřských škol vychází z RVP PV a tvoří si svůj vlastní. Přestoţe je počet 

alternativních uváděn v počtu 26, je jich celkem jenom 16. Za alternativní zde byly 

uváděny vlastní programy, které nemají s alternativně zaměřenými modely MŠ nic 

společného a vycházejí opět z RVP PV. Tři školy téţ nelze zařadit do alternativních, 

protoţe uvádějí pouze programy s alternativními prvky.  

Lze tak s určitostí zaznamenat vysoké procento mateřských škol, které tvoří vlastní 

školní vzdělávací program. Níţe uvádím zastoupení tří druhů alternativních programů. 

Mateřské školy s Programem podpory zdraví (dále jen MŠPZ), mateřská škola 

s Programem Marie Montessori (dále jen Montessori) a mateřské školy s programem 

Začít spolu. 

 

 

 

 

 

 

9

1

6

Počet zastoupených alternativních 
programů

MŠPZ

Montessori

Začít spolu
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o Třídy MŠ pracují 

Prostředí tříd homogenní heterogenní 

 119 46 

 

Většina mateřských škol ve svých třídách pracuje v homogenním prostředí. Věkově 

smíšených tříd je uvedeno 46. Pokud odečteme 14 jednotřídních MŠ, které jsou 

nepochybně heterogenní, vyuţívají toto prostředí ještě v dalších 22 školách. Jednou 

z podmínek kurikula v MŠPZ jsou právě věkově smíšené třídy, které umoţňují 

přirozené podmínky při socializaci. Osm škol dokládá tyto třídy jako adaptační a ostatní 

jako homogenní. Devět škol označuje poměr obou typů prostředí ve svých zařízeních 

jako vyváţený a pět škol uvádí všechny třídy heterogenní s výjimkou tříd předškolních. 

 

 

 

 

o Nastavení systému kmenových učitelek vzhledem k docházce dětí 

Kmenové učitelky stejné kaţdý rok jiné 

 103 62 

 

Přes 60% kmenových učitelek zůstává s dětmi po celou dobu jejich docházky. 

Vzhledem k individualizaci vzdělávání je tento způsob pravděpodobně efektivnější. 

Školy uvádějí další specifika. Dvaadvacet škol uvedlo, ţe s třídou postupuje do vyšších 

ročníků vţdy jedna učitelka. Čtrnáct škol má zavedeny na svých školách oba typy 

systému v různých poměrech. Osm škol má zaveden systém dle potřeby školy, skladby 

věku dětí a ve dvou případech je volba na rodičích. Podmínky předškolního vzdělávání 

záleţí na mnoha proměnných a systém kmenových učitelek je jedním z nich. Školy si 

ho mohou samy nastavit. Některé školy mohou být tak specifické nebo nemají 

podmínky k tomu, aby svůj záměr uskutečnily.  
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o Pouţívání hodnotících formulářů 

Hodnotící formulář vlastní přejatý 

 122 43 

 

Vlastní hodnotící formuláře pouţívá většina mateřských škol. Ze 139 škol, které si 

tvoří  vlastní vzdělávací program, je o 17 škol méně, které si formulují vlastní hodnotící 

formuláře. Nejčastěji je v přejatých hodnotících formulářích pouţívaná Metodika VÚP. 

MŠPZ vykazují formuláře s nástroji INDI. Zaznamenány jsou téţ  přejaté formuláře z 

kompletu Kamínky, který některé školy uváděly jako stěţejní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

19

6

5

Počet a druhy přejatých formulářů 

metodika VÚP

MŠPZ

Kamínky

Oregon
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o Co přikládáte k hodnotícímu formuláři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převáţná většina dotazovaných přikládá k záznamům o dítěti přílohy. Vzhledem 

k celkovému počtu, který přesahuje počet 165 respondentů, je zřejmé, ţe příloh 

k formulářům je více. Nejvíce je zastoupena kresba, pracovní listy, dále pak fotografie a 

kazuistika. Většina škol tvoří celá portfolia dítěte, sloţená. Dále byly zmiňovány 

přílohy: grafomotorika, posudky odborných lékařů, vývoj písma, informace o 

individuálních schůzkách s rodiči dítěte. K videozáznamům zde byla uvedena 

informace, ţe je pravidelně čtvrtletně natáčen u integrovaného dítěte a jedné stejné 

opakující se činnosti, pro posouzení vývoje dítěte.  

Za zmínku stojí i 21 škol, které nepřikládají k záznamům dětí ţádné přílohy. 

 

30

2 3

130

35

123

3

21

přílohy 

kazuistika

zvuková nahrávka

video

kresba

fotografie

pracovní listy

stavební konstrukty

nic

Příloha  

Kazuistika 30 

Zvuková nahrávka             2 

Video 3 

Kresba 130 

Příloha  

Fotografie 35 

Pracovní listy 123 

Stavební konstrukty 3 

Nic 21 
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o Hodnotící formulář vyplňujete v daném čase 

 

 

 

 

 

Hodnotící formuláře se nejčastěji vyplňují v jednotlivých konkrétních poloţkách. 

Třetina vyplňuje plošně celý záznam a zhruba šestina podle vzdělávacích oblastí. 

Vzhledem k tomu, ţe mají školy většinou své vlastní hodnotící formuláře, je systém 

zápisů regulován podle potřeb školy. 

Další uvedená vyjádření: bezprostředně, dle potřeby, při zaznamenání změn, za 

období. 

 

 

 

o Hodnotíte pokroky dětí 

 

 

 

 

 

 

Nejčastěji je uváděno vyplňování hodnotícího formuláře u jednotlivých dětí. Čtvrtina 

uvádí zaznamenávání všech dětí v jednom období a jen malá část uvádí zápisy 

skupinové. Dále bylo desetkrát uvedeno kombinování dvou a osm krát všech tří variant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení formuláře  

Plošně celý 54 

Podle vzdělávacích oblastí 27 

Jednotlivé konkrétní poloţky 84 

Vyplňování formuláře  

Všechny děti v jednom období 41 

Jednotlivě 116 

Skupinově 8 
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o Jaké metody nejčastěji pouţíváte? 

 

Otevřená otázka nabídla respondentům moţnost širokého vyjádření. Uváděny zde 

byly nejen metody, které se pouţívají pro získání údajů pro hodnocení pokroků dětí, ale 

i prostředky. Uvádím výčet obou. 

 

 

 

 

 

 

Respondenti zaznamenali širokou škálu metod. Nejpouţívanější jsou metody 

pozorování, rozhovoru a analýzy prací. Ostatní uvedené metody jsou uváděny jen 

zřídka.  Zhruba polovina respondentů uvádí kombinaci dvou metod. Desetina 

kombinaci tří. Část respondentů se vyjadřovala k metodám. Nejčastější metodou pro 

získání potřebných dat byl individuální přístup. Následují pracovní listy a hra. Poslední 

metodou je proţitkové učení. 

Deset odpovědí nešlo pro své formulace zařadit.  

 

 

 

 

 

 

112

68

48

6 3 11 2
Metody Pozorování

Rozhovor

Analýza prací

Osobní anamnéza

Spec.ped. 
Diagnostika

Test, dotazník

Videosekvence

16

25

18 2

Prostředky

Hra

Individuální 
přístup

Pracovní listy

Prožitkové učení
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o Při hodnocení se zaměřujete 

Zaměření hodnocení  

Vývoj dítěte vzhledem k normě 11 

Individuální rozvoj dítěte 141 

Cíle ŠVP 13 

 

Nejvíce hodnocení se zaměřuje na individuální rozvoj dítěte, coţ doporučuje 

Rámcový vzdělávací program a je podstatou individualizovaného vzdělávání. Cíle ŠVP 

uvádí ani ne desetina a vývoj vzhledem k normě jen malá část. Vývoj vzhledem 

k normě lze pouţít při hodnocení a diagnostice pouze u dětí s handicapy. Toto označili 

jen tři dotazovaní. 

Další vyjádření přinesla poznatky o kombinacích. Dvanáct respondentů označilo 

kombinaci individuálního rozvoje dítěte a cílů ŠVP a tři kombinaci všech tří údajů.   

 

 

 

 

o Jak často vyhodnocujete vzdělávací výsledky dětí 

Frekvence hodnocení  

1 ročně 14 

2 -3 za rok 131 

měsíčně 20 

 

 Nejčastěji se vyhodnocení v mateřských školách uskutečňuje 2 – 3x za rok. Více jak 

deset procent vyhodnocuje měsíčně a necelých deset procent ročně. Další moţnost 

vyjádření poskytla informace o týdenním vyhodnocování, coţ udali tři respondenti.  

Kombinaci čtvrtletně aţ měsíčně uvedli čtyři, pololetně šest a dle potřeby jedenáct 

respondentů. Vzhledem k tomu, ţe by měl být evaluační systém nastaven a popsán 

včetně časového plánu ve školním vzdělávacím programu, je formulace dle potřeby 

nanejvýš diskutabilní. 
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o Přizpůsobujete kaţdodenní nabídku činností zjištěným výsledkům? 

Přizpůsobení nabídky  

ano 148 

ne 17 

 

Kaţdodenní nabídku přizpůsobuje zjištěným výsledkům naprostá většina. Na zjištěné 

výsledky lze okamţitě reagovat, coţ dokládají získané odpovědi. Lze pravděpodobně 

zaznamenat i negativní odpovědi, coţ znamená, ţe překáţkou mohou být odlišné 

podmínky ve vzdělávání. V této otázce nebylo moţné se dále vyjadřovat. Pokud měl 

respondent pochybnosti, mohl je uvést na konci tohoto dotazníku. K této otázce byla 

uvedená připomínka chybějící odpovědi, která by zněla dle možností, coţ dokládá má 

výše uvedená dedukce.  

 

 

 

 

o Nejčastěji přizpůsobujete nabídku 

Způsob nabídky  

Individuálně 64 

Skupinově 93 

Pro celou třídu 8 

 

Bezmála šedesát procent označilo nejčastěji přizpůsobovanou nabídku pro skupiny. 

Čtyřicet procent ji přizpůsobuje individuálně a jen malé procento pro celou třídu. 

Osmnáct respondentů uvádí kombinace těchto variant. Jedenáct kombinaci individuální 

a skupinovou a sedm kombinaci všech tří. Lze předpokládat, ţe kombinaci vyuţívá 

větší procento dotazovaných, jen to nebylo blíţe specifikováno, neboť otázka vybízela 

k uvedení nejčastější nabídky.    
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o Jak plánujete činnosti, abyste uspokojily potřeby všech dětí 

 

Opět otevřená otázka, která umoţňovala širokou moţnost vyjádření. Pro přehled 

uvádím tabulku s formulacemi respondentů. 

 

Vyjádření respondentů Počet  

Nabídka činností, centra aktivit 17 

Skupinové činnosti 17 

Individuální činnosti 11 

Vyváţené skupinové a individuální činnosti 21 

Gardnerova teorie inteligencí 13 

Naplánované denně, týdně, měsíčně 22 

Dle věkových kategorií 4 

Volba na dětech 7 

Dle aktuálního stavu, potřeb, zájmů 21 

Dle ŠVP, či TVP 13 

Vyváţenost řízených a spontánních činností 1 

Projektovým učením 1 

Těţko, nevím si rady 2 

Nesystematické, nic neříkající vyjádření 15 

 

Vyjádření přineslo širokou ukázku moţných způsobů, jak uspokojit potřeby dětí. 

Pozitivní je, ţe většina respondentů tímto způsobem pracuje a ve své práci jej vyuţívá.   

Přestoţe se mohou obsahově některé poloţky shodovat, ponechala jsem rozloţení na 

citacích respondentů.  Například nabídka činností, centra aktivit pravděpodobně 

odpovídá Gardnerově teorii rozmanitých typů inteligence.  
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o Poskytujete formuláře rodičům k nahlédnutí? 

Náhled rodičům  

ano 93 

ne 2 

 

Maximální většina umoţňuje rodičům nahlédnout, či je informuje o vzdělávacích 

potřebách dítěte. Vzhledem k rozvoji individualizovaného vzdělávání je tato neformální 

spolupráce s rodiči velmi prospěšná.    

 

 

o Poskytujete (po dohodě s rodiči) poznámky o dětech nebo jejich souhrn 

základní škole? 

Info pro ZŠ  

ano 18 

ne 147 

 

Informace o dětech jsou povaţovány za důvěrné materiály a bez vědomí rodičů by 

neměly být nikam předávány. Na základě domluvy lze prostřednictvím rodičů 

poskytnout informace příslušné základní škole. Tuto skutečnost vyuţívá zhruba deset 

procent respondentů.  

 

 

o Podáváte na základě zjištěných informací rodičům doporučení pro návštěvu 

odborníků? 

Info specialistům  

ano 165 

ne 0 

 

 

V naprosté shodě uvedli všichni respondenti poskytování informace a doporučení, 

které získali na základě zjištěných výsledků o dítěti, pro návštěvu odborníků. Školy tak 

umoţňují na základě svých zjištění, vyvozených a podloţených závěrů, hledaní 

potřebné intervence u odborné pomoci.  



31 

 

 

 

o Jak předcházíte rizikům, aby bylo pedagogické hodnocení co nejobjektivnější? 

 

Vyjádření respondentů Počet 

Konzultace a konfrontace dvou učitelek  99 

Vzdělávání pedagogů 12 

Studium odborné literatury 5 

Konzultace učitelka + rodič 13 

Konzultace učitelka + speciální pedagog 10 

Pedagogické rady 10 

Hospitace 3 

Nelze, nevím, nijak 5 

Dle kritérií 8 

 

 

Nejčastěji se předchází neobjektivnímu hodnocení konzultacemi a konfrontací 

učitelek. Respondenti uváděli nejvíce srovnávání a porady mezi dvěma učitelkami, 

někdy i se stanoviskem další osoby.  Další konzultace mezi učitelkami a rodiči nebo 

speciálním pedagogem vyuţívá jen malá část respondentů. Velmi málo je zde 

zastoupeno vzdělávání pedagogů a studium odborné literatury. Tabulku doplňují 

hospitace a hodnocení označené dle kritérií. Pět respondentů uvedlo, ţe si s danou 

problematikou nevědí rady.  

 

 

o Sledujete a zaznamenáváte na základě individuálních evaluací celkovou úroveň 

třídy? 

Úroveň třídy  

Sledujeme, zaznamenáváme 100 

Sledujeme, nezaznamenáváme 62 

Nijak nesledujeme 3 
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       Úroveň třídy sledují bez tří respondentů všichni dotázaní. Přes šedesát procent 

tento stav i zaznamenává. Tři respondenti tento stav nemonitorují.  

Vysoký počet sledujících a zaznamenávajících tento stav prezentuje školy 

s vypracovaným systémem evaluací. Na tomto základě lze vhodně a podloţeně vyuţít 

data z individuálních evaluací pro získání náhledu na celkovou úroveň vzdělávacích 

výsledků ve třídě. 

 

 

o Pokud sledujete celkovou úroveň třídy, přizpůsobujete třídní vzdělávací 

program?  

Změna TVP na základě úrovně třídy  

ano 157 

ne 5 

 

Přestoţe je sledována celková úroveň třídy, popřípadě i zaznamenávána, pět 

respondentů tento stav nevyuţívá. Opět je nutno vycházet ze vzdělávacích podmínek 

školy.  

 

 

 

o Jak často jej přizpůsobujete? 

Frekvence změny TVP  

Čtvrtletně 76 

Pololetně 36 

ročně 53 

 

Nejčastější změna je u třídních vzdělávacích plánů prováděna čtvrtletně. Třetina 

uvádí změnu jednou ročně a zbývající část uvádí pololetně. Zde vyuţili respondenti 

moţnosti více se vyjádřit. Osmkrát se respondenti vyjádřili k měsíčním úpravám TVP a 

jednou dokonce týdně. Není zde jiţ přesně specifikováno, zda se opravdu pozměňují 

TVP nebo jen tematické bloky, či integrované celky.  

Dvacet osm dotázaných doloţilo přeměny TVP dle potřeby, či podobnou formulací.  

 



33 

 

 

 

 

o Kolik strávíte přibliţně času nad záznamy – hodin/měsíc. 

Čas nad záznamy hod/měsíc  

Numerické 139 

Nevím, nelze určit, nepočítám     9 

Různě     3 

Dle potřeby, situace, pohyblivé     3 

Hodně, mnoho     6 

Nelze zhodnotit     5 

 

Opět moţnost k rozsáhlejšímu vyjádření poskytlo široké spektrum odpovědí. 

Převáţná většina odpovídala v numerické škále, ale dvacet šest respondentů uvádělo 

pouze popisnou skutečnost. 

 

 

Tento průzkum přináší zajímavý náhled na různorodost přístupu ke zpracování 

záznamů vzdělávacích výsledků. Mezi půl hodinou a dvaceti hodinami měsíčně je 

extrémní rozdíl. Průměr těchto dvou veličin se rovná počtu deset, coţ odpovídá 

1
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nejčastěji uvedené hodnotě. Další následné počty jsou nejčastěji uváděny mezi počtem 

dvě, tři, čtyři a pět hodin měsíčně. Opět záleţí na nastaveném systému a četnosti 

evaluací, který má škola zpracován. 

 

 

o Jak nakládáte s evaluačními záznamy dítěte po ukončení jeho docházky do 

MŠ? 

Co se záznamy  

Archív 119 

Skartace 38 

Dar dětem 8 

 

Bezmála tři čtvrtiny respondentů své záznamy archivují. Necelá čtvrtina záznamy 

skartuje a zbylí respondenti své záznamy darují dětem. Velmi zajímavé uzavření těchto 

údajů uvádí respondenti s dary a to předáním celého portfolia, včetně záznamů dětem, 

ukončujícím docházku. 

 

 

o Máte zájem o výsledky průzkumu? 

Zájem o průzkum  

ano 96 

ne 69 

 

O výsledek průzkumu poţádalo a zaregistrovalo svou adresu šedesát procent 

respondentů. Zájem o výsledky průzkumu je více neţ poloviční. 

 

 

Případné připomínky: 

 

Respondenti měli v závěru ještě moţnost se k otázkám v dotazníku vyjádřit. 

Připomínky se daly shrnout do tří základních oblastí.  

V první vyjadřovali svou potřebu více se k některým otázkám či k určitému 

problému vyslovit, či zaškrtnout více odpovědí. V druhé často pochybovali o zpětné 
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vazbě jejich vyplněného dotazníku, o nedůvěře zaslání výsledků mého průzkumu. 

Vyjadřovali výrazný zájem o tyto informace. Ve třetí se vyjadřovali přímo k evaluacím 

a jeho systému, který si tvoří. Zde uvádím jejich postřehy z praxe. Zamýšlí se nad 

počtem strávených hodin při evaluacích a následně chybějícího času na samotnou 

podstatu práce s dětmi. Zdůrazňují hledání cest evaluačního systému, který by škole 

vyhovoval. Malotřídní školy, které mají menší kolektivy, jsou schopné mít přehled a 

řeší všechny potřebné náleţitosti v první řadě ústně, jsou nucené převádět své postřehy, 

poznámky „na papír“ a mají pocit zbytečné práce. Velké školy hledají ve své rozmanité 

struktuře takový hodnotící a evaluační systém, který by vyhovoval jejich podmínkám a 

akceptovala by jej i ČŠI. Často školy uvádějí jeho neustálé zdokonalování.  

 

 

 

3.7.  Shrnutí výsledků praktické části 

 

Výsledky získané průzkumem ukazují na rozmanité hodnotící a evaluační systémy a 

tím i na odlišný přístup managementu škol v této oblasti. Většina respondentů si 

formuláře, dle zákonných norem a na základě obecných doporučení, tvoří sama. Je na 

managementu škol, jaký systém evaluace zvolí a jak s ním pedagogové pracují.  Všichni 

jsou ale podle legislativních předpisů povinni s touto problematikou pracovat. Naprostá 

většina si svůj evaluační systém zpracovává dle vlastních podmínek a tvoří si jej 

takzvaně na míru. Ještě jsou ale stále školy, které mají dílčí problémy, či nemají 

dostatek zkušeností nebo se nevzdělávají v této problematice a nezvládají tento způsob 

práce. Výzkum ukazuje, ţe provádění hodnocení vzdělávacích výsledků a jejich 

evaluací v mateřských školách je v naprosté většině managementem funkčně zvládnutý 

a podporuje a vytváří zpětnou vazbu vzdělávací práce. Školy a jejich pedagogové 

sbírají, zpracovávají a vyuţívají informace pravidelně a systematicky. Potvrzuje se tím i 

správná cesta k individualizaci ve vzdělávání. 

Školy preferují tvorbu vlastních školních vzdělávacích programů, stejně tak i 

vlastních hodnotících formulářů. Alternativní mateřské školy jsou stále v menšině, ale 

objevují se školy, které vyuţívají alternativní hodnotící formuláře nebo jejich části a 

přizpůsobují si je vlastním podmínkám.  
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Kmenové učitelky jsou nosným pilířem v individualizovaném vzdělávání a mají 

nejširší individuální přehled o dítěti. Tři čtvrtiny dotázaných uvádějí po celou dobu 

docházky dítěte obě, či alespoň jednu kmenovou učitelku. Coţ je vynikající základ pro 

individualizaci.  

Přílohy k hodnotícím formulářům jsou pestrým výběrem. Často jsou uváděny 

obvyklé přílohy jako kresba, pracovní listy, fotografie, kazuistika. Stavební konstrukty, 

zvukové a video nahrávky nejsou jiţ tak časté, přesto se objevují. Jsou na zpracování 

informací a uskladnění mnohem náročnější a pro většinu škol nejsou vytvořeny 

potřebné podmínky. Školy, které tvoří široká portfolia, která pak věnují dětem, vytváří 

mezi školami značnou konkurenci v komplexním pohledu na dítě.  

Hodnocení formulářů školy provádějí dle svých podmínek, moţností a kritérií. Spíše 

se zaměřují na vyplňování jednotlivých poloţek. To dokládá i to, ţe většina respondentů 

hodnotí a evaluuje vzdělávací výsledky u jednotlivých dětí. Při hodnocení se naprostá 

většina zaměřuje na individuální rozvoj dítěte. To vše ukazuje na značné zaměření se na 

individualitu dítěte a potvrzuje se tím i směřování k individualizaci ve vzdělávání.  

Naprosto nejčastější metodou pro hodnocení vzdělávacích výsledků je pozorování. 

Následuje rozhovor a analýza dětských prací. Z prostředků převládá individuální 

přístup, hra a pracovní listy. Je zajímavé, ţe otázka vybízela k odpovědi na nejčastější 

metody, přesto se někteří vyjadřovali i k jejich prostředkům. 

Nejčastěji je hodnocení prováděno dvakrát aţ třikrát do roka. Jsou zde i krajní 

vymezení v podobě hodnocení jednou za rok a jednou týdně. Objevují se i respondenti, 

kteří nemají časový harmonogram evaluací pevně nastaven a pouţívají jej dle potřeby. 

Management školy v těchto případech selhává vzhledem k nevypracování 

harmonogramu evaluací, jenţ má být uveden i ve školním vzdělávacím programu. 

Naprostá většina respondentů reaguje na zjištěné vzdělávací výsledky a přizpůsobuje 

kaţdodenní nabídku. Je to příklad kvalitní zpětné vazby. Nejčastěji se nabídka 

přizpůsobuje skupinově, hned následuje individuálně a jen minimální část ji 

přizpůsobuje celotřídně. Vzhledem k počtu dětí ve třídách je skupinová nabídka 

vhodnou cestou k individualizaci, včetně vlastní volby dítěte.  Respondenti pouţívají i 

kombinace těchto nabídek. Skupinovému systému nabídek odpovídá nejčastěji i 

plánování činností pro uspokojení potřeb dětí. Nabídka v centrech aktivit, dle 

Gardnerovy teorie inteligencí, dle skupinových činností, dle volby dítěte, je nejvíce 
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zastoupen. Je však stále kolem deseti procent respondentů, kteří si s touto 

problematikou nevědí rady, coţ opět dokládá málo funkční management školy. 

Formuláře k nahlédnutí rodičům připouští naprostá většina respondentů. Absolutní 

většina na tomto základě poskytuje doporučení pro odborníky, ale jen deset procent 

poskytuje tyto materiály, po dohodě s rodiči, k nahlédnutí základním školám. Z hlediska 

průběţného sledování a vyhodnocování individuálního rozvoje a učebních pokroků 

kaţdého dítěte jde o velmi kvalitní individualizaci ve vzdělávání s neformální 

spoluprácí rodičů.  

Rizika neobjektivity hodnocení a evaluací se v naprosté většině eliminují konfrontací 

a konzultacemi mezi dvěma učitelkami. Velmi málo je zde zastoupeno další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a studium odborné literatury, která by v této oblasti byla 

určitě ţádaným přínosem. Opět se zde objevují respondenti, kteří si nevědí rady, nemají 

tuto problematiku zvládnutou. 

Na základě sběru individuálních evaluací sleduje úroveň třídy maximální většina 

respondentů, a i kdyţ všichni tento stav nemají zaznamenán, přizpůsobují dle tohoto 

stavu třídní vzdělávací program. Časový plán přizpůsobování třídního vzdělávacího 

programu je zastoupen ve třech kategoriích bez výrazných rozdílů. Nejčastější je 

přizpůsobení čtvrtletní, nejméně se přizpůsobuje pololetně. Pro respondenty a jejich 

školy je tedy dle tohoto průzkumu významné měnit třídní vzdělávací program častěji 

během roku nebo naopak přizpůsobit jej jednou ročně. Častější změna TVP flexibilně 

reaguje na zjištěné výsledky, naopak úprava jednou ročně neposkytuje takovou 

funkčnost. Vzhledem k uváděným hodnotám vyhodnocování vzdělávacích výsledků 

v počtu 2 -3 x za rok, (coţ je osmdesát procent všech odpovědí) je pravděpodobné, ţe 

uváděný model nepřináší těmto respondentům očekávané výsledky. 

Zásadní rozdíly ukázal čas strávený nad hodnotícími záznamy. Ač byl dotaz přesně 

vedený na počet hodin, patnáct procent uvedlo jen popisnou skutečnost. Zbylá část se 

vyjádřila v numerické škále a to ve velice široké. Nejčastěji se respondenti věnují 

záznamům deset hodin měsíčně. Také časy mezi dvěma aţ pěti hodinami vykazuje vyšší 

počet dotázaných. Nejniţší udaný čas je půl hodiny a nejvyšší je dvacet hodin měsíčně. 

Rozdíly naznačují odlišný přístup a podmínky respondentů a managementu škol v této 

skutečnosti.  

Archivace je nejčastější způsob nakládání se záznamy dětí po ukončení docházky do 

mateřské školy. Méně častým způsobem je uváděna skartace a za zmínku stojí i osm 



38 

 

respondentů, kteří předávají záznamy s celým portfoliem odcházejícím dětem jako 

dárek. Zájem o výsledky průzkumu mělo zhruba šedesát procent respondentů. Valná 

část kladla důraz na získání dat z průzkumu.  

Často se školy pozastavují nad smysluplností hodnotících a evaluačních metod. Je 

potřeba najít v této práci smysl pro další práci s dětmi. Najít význam a podstatu v těchto 

zápisech a hledat v nich další východiska pro kvalitní práci s dětmi a především ji 

chápat jako podklad pro individualizaci vzdělávání. V těchto organizacích není 

pravděpodobně vhodně nastaven evaluační systém, ale chybí zde i pochopení podstaty 

evaluace.  

Kvalitní systém vzdělávacích procesů vznikne jen v dobře řízené a organizované 

struktuře s hodnotným a optimálním hodnotícím a evaluačním systémem, který vede 

k uspokojení potřeb dítěte. Tím se ověřuje a zlepšuje kvalita školy.  

 

 

4. Závěr 

 

Stanovený cíl práce byl dosaţen. Průzkum pomocí dotazníkového šetření ukázal, jak 

ve své praxi mateřské školy aplikují hodnocení a evaluace vzdělávacích výsledků a 

současně prezentoval jejich společné a rozdílné atributy. 

Stanovený předpoklad, ţe čas věnovaný záznamům a evaluacím vzdělávacích 

výsledků se bude mezi mateřskými školami významně lišit, se potvrdil. Rozdíl mezi 

marginálními ciframi je výrazný. (Ověřováno otevřenou dotazníkovou položkou č.24.) 

Stanovený předpoklad, ţe si školy tvoří a více vyuţívají své vlastní hodnotící 

formuláře neţ přejaté, se potvrdil. Tři čtvrtiny respondentů potvrzují tento předpoklad. 

(Ověřováno polozavřenou dotazníkovou položkou č.6.) 

Stanovený předpoklad, ţe hodnocení a evaluace vzdělávacích výsledků, jsou pro 

mateřské školy tvořivou a rozvíjející činností, se potvrdil. Různorodý systém, který 

respondenti udávali, nabízel širokou škálu moţností a vycházel z jednotlivých 

podmínek škol. (Ověřováno všemi dotazníkovými položkami.) 

Stanovený předpoklad, ţe hodnocení a evaluace vzdělávacích výsledků přináší 

skutečně individualizaci ve vzdělávání, se potvrdil. V naprosté většině směřuje toto 

komplexní a systematické sledování vzdělávacích pokroků dítěte k individualizaci ve 

vzdělávání. (Ověřováno všemi dotazníkovými položkami.) 
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Výzkumný záměr 

 

Výzkumný záměr jasně potvrdil, ţe hodnocení vzdělávacích výsledků a jejich 

evaluace je v naprosté většině  mateřských škol činností samozřejmou, smysluplnou a je 

funkční součástí jejich vzdělávací práce. Současně v naprosté většině potvrdil, ţe 

management škol se touto problematikou zabývá, pracuje s ní a vyhodnocuje ji. 

 

 

5. Návrh opatření, obecné doporučení 

 

Pro management školy je problematika hodnocení a evaluace vzdělávacích výsledků 

velmi důleţitá a management její podklady zpracovává na základě mnoha vztahů. 

Počínaje vedením lidí a následným řízením pedagogického procesu, řízením změny, 

sebehodnocením školy, aţ po organizování a plánování hodnotícího a evaluačního 

systému.   

Hodnocení a evaluace vzdělávacích výsledků je jedním ze základních východisek 

autoevaluace školy. Je velmi důleţitá při analýze zaměření školy, pro zpracování její 

koncepce, i pro tvorbu vize školy. Kaţdá škola by měla tvořit či přejímat takové 

hodnotící formuláře, které jí budou vyhovovat a zároveň budou zachovávat specifické 

podmínky školy. Nemělo by docházet k pouţívání vzorů, které by se jen formálně 

vyplňovaly. Hodnocení a evaluace vzdělávacích výsledků by měla být základem pro 

další působení na děti, pro individualizaci ve vzdělávání. Kvalita vyhodnocování 

vzdělávacích výsledků, je postavena na kvalitním zpracování komplexních 

metodologických postupů hodnocení a evaluací vzdělávacích výsledků, včetně 

zkoumání jejich efektivity. Záleţí na vypracovaném hodnotícím a evaluačním systému, 

který je prostředkem k zjišťování budoucích vzdělávacích potřeb jednotlivců, tříd a 

škol. V této oblasti je velmi důleţité plánování a organizování metodologických 

postupů a následná implementace do praxe. Významnou součástí této problematiky je i 

vedení lidí, jejich vhodná motivace a podpora při zpracovávání evaluačních zpráv, 

motivace k dalšímu vzdělávání pedagogů v této problematice a nesmíme zapomenout i 

na důleţité podporující klima školy.  

Pro kvalitně zvládnuté hodnocení a evaluace vzdělávacích výsledků je tedy nezbytné 

dále se sebevzdělávat, studovat odbornou literaturu, seznamovat se hlouběji s rodinným 
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zázemím dětí, kooperovat s kolegy, s odborníky, hledat další cesty pro následnou práci 

s dětmi. Je vhodné hledání konsenzu metod, forem a přístupů ve zpracování těchto 

materiálů a vykonávat jejich vhodnou, adekvátní a funkční zpětnou vazbu.  Získané 

poznatky pak vyuţít pro zkvalitnění další práce. Posuzovat hodnocení vzdělávacích 

výsledků pozitivně, nikoliv jako ohroţení své práce s dětmi.   

Dále uvádím tabulku, která by mohla pomoci předcházet rizikům při hodnoceních a 

evaluacích vzdělávacích výsledků s důrazem na vhodné návrhy školského 

managementu a marketingu. 

 

Hodnocení a evaluace vzdělávacích výsledků 

Zdůrazňuje se Opomíjí se Opatření Management 

teoretická příprava a  

zpracování podkladů 

časová náročnost systém odpovídající  

podmínkám školy 

evaluační plán 

hodnocení dle 

výsledků 

konformita sebereflexe klima školy 

individualizace individualita dítěte odlišení od 

individuálního  

přístupu 

koncepce 

pedagogického 

procesu 

hodnotící škály formálnost přizpůsobení 

rozdílným 

potřebám a 

moţnostem dětí 

efektivní interní 

evaluace  

objektivnost 

hodnocení 

empatie sebevzdělávání vedení lidí, motivace,  

tvořivé klima podmínky 

vzdělávání 

participace 

zúčastněných 

SWOT analýza 

zpětná vazba funkčnost pouţití jako 

výchozího 

materiálu k dalším 

činnostem 

stanovení explicitních 

kritérií  

uspokojení potřeb dětí loajalita škole kvalitní vzdělávací 

program 

marketingové řízení 

školy 
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Příloha č. 1: 

Formulář dotazníku s 26 poloţkami 

 

Evaluace vzdělávacích výsledků dítěte 

Formulář je anonymní, nelze vás na jeho základě kontaktovat. Zájem o výsledky 

průzkumu označte v závěru dotazníku s udáním svého e-mailu.  

1. V jakém kraji sídlí vaše mateřská škola 

 
2. Počet tříd v MŠ 

 
3. Vzdělávací program v MŠ 

klasický 

alternativní 
uveďte jaký  

 
4. Třídy MŠ pracují v prostředí  

homogenním 

heterogenním 

jinak:  
5. Systém kmenových učitelek máte nastaven tak, aby pro děti byly  

stejné po celou dobu docházky do MŠ 

každý rok jiné  

jinak:  
6. Hodnotící formuláře vzdělávacích výsledků používáte 

vlastní 

přejaté 
uveďte jaké (např. Metodika VÚP, Oregonská metoda, aj.) 

 
7. Hodnotící formuláře po celou dobu docházky dítěte do MŠ 

zůstávají v jedné třídě 

se předávají postupně po třídách 

každý rok se tvoří nové 

jinak:  

 



8. K formuláři přikládáte(lze označit více položek) 

kazuistiku 

zvukovou nahrávku 

video 

kresbu 

fotografie 

pracovní listy 

stavební konstrukty 

nic 

jiné:  
9. Hodnotící formulář vyplňujete v daném čase  

plošně celý 

podle vzdělávacích oblastí 

jednotlivé konkrétní položky 

jinak:  
10. Hodnotíte pokroky dětí 

všechny děti v jednom období 

jednotlivě 

skupinově 

jinak:  
11. Jaké metody nejčastěji používáte? 

 
12. Při hodnocení se zaměřujete na 

vývoje dítěte vzhledem k normě  

individuálního rozvoje dítěte 

cílů ŠVP 

jinak:  
13. Jak často vyhodnocujete vzdělávací výsledky dětí 

1 ročně 

2 – 3 za rok 

měsíčně 

jinak:  

 



14. Přizpůsobujete každodenní nabídku činností zjištěným výsledkům? 

ano 

ne  
15. Nejčastěji přizpůsobujete nabídku  

individuálně 

skupinově 

pro celou třídu 

jinak:  
16. Jak plánujete činnosti, abyste uspokojily potřeby všech dětí? 

 
17. Poskytujete formuláře rodičům k nahlédnutí? 

ano 

ne  
18. Poskytujete (po dohodě s rodiči)poznámky o dětech nebo jejich souhrn základní škole? 

ano 

ne  
19. Podáváte na základě zjištěných informací rodičům doporučení pro návštěvu odborníků? 

(logoped, PPP, apod.) 

ano 

ne  
20. Jak předcházíte rizikům, aby bylo pedagogické hodnocení co nejobjektivnější? 

 
21. Sledujete a zaznamenáváte na základě individuálních evaluací celkovou úroveň třídy? 

Ano sledujeme a zaznamenáváme 

Ano sledujeme, ale nezaznamenáváme 

ne  
22. Pokud sledujete celkovou úroveň třídy, přizpůsobujete třídní vzdělávací program? 

ano 

ne  

 

 



23. Jak často přizpůsobujete třídní vzdělávací program 

čtvrtletně 

pololetně 

ročně 

jinak:  
24. Kolik přibližně strávíte času nad záznamy – hodin/měsíc 

 
25. Jak nakládáte s evaluačními záznamy dítěte po ukončení jeho docházky do MŠ? 

 
26. Máte zájem o výsledky průzkumu? 

ne 

ano - zadejte e-mail:  

Případné připomínky: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2:       

Průvodní dopis, jenţ byl součástí dotazníku 

 

Předmět: Evaluace vzdělávacích výsledků v podmínkách mateřských škol. 

 

 

VÁŢENÉ KOLEGYNĚ ŘEDITELKY A VEDOUCÍ MŠ, 

 

       obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí mé 

bakalářské práce, která se zabývá evaluací vzdělávacích výsledků v mateřských školách. 

Jsem ředitelkou MŠ Libiš a studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor 

Školský management. Dotazník je velmi jednoduše přístupný, bez ukládání, stačí pouze 

kliknout na odkaz a v závěru potvrdit odeslání. Vše je anonymní a průzkum bude pouţit 

pouze ke studijním účelům. Vaše e-mailová adresa se zobrazí pouze v případě, ţe ji 

samy zadáte, stejně tak zájem o výsledky průzkumu.  

http://www.materska-skola-libis.euweb.cz/doku.php?id=formular_test 

Děkuji za spolupráci a Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

 

Švecová Hana 

E-mail: svecova.h@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=421248764&to=http%3a%2f%2fwww%2ematerska%2dskola%2dlibis%2eeuweb%2ecz%2fdoku%2ephp%3fid%3dformular%5ftest


Příloha č. 3:  

Seznam zkratek 

 

 

 

MŠ                              mateřská škola 

ŠVP                            školní vzdělávací program 

TVP                            třídní vzdělávací program 

RVP PV                     rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

MŠPZ                         mateřská škola s programem podpory zdraví 

ENHPS                      The European Network of Health Promoting School (Evropská síť    

                                    škol podporujících zdraví) 

INDI   12                    Dotazník ENHPS 

ČŠI                             Česká školní inspekce 

SWOTanalýza               metoda, pomoci které je moţno identifikovat silné  

                                    (ang:Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příleţitosti 

                                    (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats) 

tzv.                              takzvaná 

         HTML                        HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je    

                                             značkovací jazyk pro hypertext 

         PHP                            Personal Home Page, skriptovací programovací jazyk 

 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/zdravi

