
 1 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 
CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU 

 

 

 

 

HOSPITAČNÍ ČINNOST ZAČÍNAJÍCÍ 
ŘEDITELKY MATE ŘSKÉ ŠKOLY  

 
 
 
 
 
 

Závěrečná bakalářská práce  
 

 

 

 

 

 

Autor:    Eva Hejdová 

Obor:     Školský management 

Forma studia:                       kombinované 

Vedoucí práce:   Mgr. Vladimíra Hovančíková 

Datum odevzdání práce: 9.4. 2010 



 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou závěrečnou bakalářskou práci vypracovala sama za 

použití zdrojů a literatury v ní uvedených. 

 

 

 

 

                                                                                                    Eva Hejdová 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Za odborné vedení, konzultace a pomoc při zpracování bakalářské práce děkuji paní  

Mgr. Vladimíře Hovančíkové. 

 

 

 

 

 



 4 

Resumé: 

 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hospitační činnosti v mateřské škole. 

Vychází z teoretických poznatků dané problematiky i z vlastních zkušeností autorky. 

Zaměřuje se na požadavky na osobnost ředitelky, specifika předškolního vzdělávání, funkce  

a fáze hospitační činnosti i na možné chyby při provádění hospitační činnosti. Dotazníkové 

šetření je zaměřeno na zjištění, jaký význam a problémy vnímají začínající ředitelky 

mateřských škol v provádění hospitační činnosti a zda se dopouštějí chyb. 

 

Přináší návod a postupy pro začínající vedoucí pracovníky v oblasti hospitační činnosti  

i poznatky z této problematiky získané z výzkumného šetření.  

 

Summary: 

 

This bachelor work is focused on questions of an inspection activity in a kindergarten.  

It results from theoretical findings of existing questions and also from very experiences of an 

author. She is focused on demands for a headmistress personality, specifics of preschool 

education, functions and periods of  classes inspection and possible errors during inspection 

activities. A questionnaire inquiry is focused on findings what meanings and problems 

beginning kindergarten headmistresses feel in implementation inspection activities and if they 

do some errors.  

 

It brings  instructions and procedures for beginning headmistresses in the field of ispection 

activities  and also knowledges from these questions gained from the experimental inquiry.  

 

 

Klí čová slova: 

 

Hospitace, hospitační činnost, ředitelka, mateřská škola 

An inspection of classes, an activity of inspection, headmistress, kindergarten 
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     „Bez chyb nemůže být pokrok. Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné 

pokroky.“ 

 

                                                                                                                Theodore Roosevelt 

1 Úvod 

   

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Hospitační činnost začínající 

ředitelky mateřské školy,“protože po nástupu do funkce a v začátcích ředitelské praxe 

jsem bez jakékoliv potřebné průpravy měla hospitační činnosti realizovat na škole bez 

potřebných poznatků o správné četnosti hospitací, způsobu vedení záznamů, vedení 

pohospitačních rozhovorů a jiných náležitostí. Proto bych se chtěla zaměřit na správně 

vedené, efektivní hospitace, upozornit na možné chyby a specifika hospitační činnosti 

v mateřských školách a přinést rady pro bezproblémové zvládnutí tohoto procesu. 

 

 

„Hospitační činnost je povinnou a nezastupitelnou součástí kvalitního výkonu řízení školy. 

Ředitelky mateřských škol ve své řídíci praxi často řeší otázky frekvence a efektivity  

kontrolní činnosti na straně jedné a otázku osobní připravenosti na straně druhé. 

Problematika hospitační činnosti ředitelky mateřské školy je v praxi vedení mateřských 

škol poměrně komplikovanou činností, neboť naráží na řadu problémů, kterým se každá 

ředitelka chce samozřejmě vyhnout. 

Mezi tyto problémy patří především nepřipravenost vedoucích pracovníků ke kvalitnímu 

výkonu kontrolní a zejména hospitační činnosti, určité předsudky, které zpochybňují 

význam hospitace a následného pohospitačního rozhovoru a možná neochota řídících 

pracovníků vstupovat do nepříjemné či nepopulární činnosti. 

Kontraproduktivně někdy působí nejistota ředitele, nedostatek informací, či vědomé 

podceňování kvalitního výkonu kontrolní činnosti. Jsou to faktory vyplívající ze situace, 

kdy vedoucí pracovník mateřské školy často vstupuje do výkonu funkce bez odborné 

přípravy na její výkon a musí se s problematikou řízení seznamovat metodou pokusu  

a omylu a zkušenosti pracně nabývat.“ 

(Mgr.Bc. Miluše Urbanová, ČŠI Hradec Králové 2000) 
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     2 Cíl práce  

 
Cílem práce je zjistit, jaký význam spatřují začínající ředitelky v provádění 

hospitační činnosti, jaké vnímají problémy a zda se při této činnosti dopouštějí chyb.  

 

 

3 Hospitační činnost  

 
Aby mohla ředitelka odpovídat za úroveň odborné pedagogické práce v mateřské 

škole, musí provádět kontrolní a hodnotící činnost ve vztahu k pedagogům. Obsah ani 

rozsah této činnosti nejsou přesně vymezeny, ale kontrolní a hodnotící činnost ředitelky 

by měla být vždy na profesionální úrovni. Vhodně provedená kontrola přináší 

zaměstnancům informace nezbytné pro další rozhodování, stimuluje pracovníky k další 

tvůrčí činnosti, pomáhá předcházet konfliktům. Celkově přispívá ke zkvalitnění výchovně 

vzdělávací práce mateřské školy. 

Hodnotící činnost ředitelky školy ve vztahu k učitelce může mít tyto podoby: 

• orientační vstupy 

• hospitace  

• kontrola svěřené dokumentace 

• následná kontrola 

 

Kontrolní a hospitační činnost je povinnou a nezastupitelnou součástí kvalitního výkonu 

řízení školy. Úspěšné řízení školy předpokládá provázanost jednotlivých funkcí řídícího 

procesu, kterými jsou plánování, organizování, vedení lidí, personalistika a kontrolní 

systém. 

„Jednotlivé složky tvoří v kvalitním manažerském klimatu provázaný systém a nemohou 

fungovat bez vzájemné interakce. Znakem kvalitního řízení školy je zakomponování  

a přijetí výkonu hospitační činnosti jako nezbytného a velmi významného činitele ve 

smyslu profesního růstu pedagogů, zkvalitňování práce školy a ovlivňování kvality 

výchovně vzdělávacího procesu.“1 

 

 

                                                 
1 Urbanová M.Kontrolní a inspekční činnost. Praha: RAABE, 2000, s.3 
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3. 1 Vymezení pojmů 

 

Hospitace je „návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu  

a úrovně výchovně vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji vykonávají školní inspektoři, 

ředitelé škol, za účelem studijním a poznávacím učitelé, studující aj.“2 

 

Je náročnou pracovní metodou, jak pro ředitelku, tak pro učitelku. Nekvalifikované 

použití této metody může vést ke zhoršení klimatu na škole nebo vzájemné nedůvěře mezi 

vedením a pracovníky. Naopak správně provedená hospitace přispívá k motivaci  

a zkvalitnění práce učitelů i ředitelů. Hospitace slouží jako prostředek kontroly přímé 

pedagogické práce, ale neměla by být vnímána jako pouhá kontrola, či nedůvěra 

k učitelovým schopnostem. Je třeba uvést, že neslouží ke zjišťování výsledků 

pedagogického procesu. 

 

Pojem hospitace pochází z latiny a v překladu jej můžeme chápat jako dozorčího, ale také 

jako vzájemnou návštěvu. „Netřeba diskutovat o tom, že hospitace v demokraticky řízené 

škole by měla mít podobu právě oné vzájemné návštěvy, která hospitujícímu dává obraz 

práce hospitovaného pedagoga a pedagogovi umožňuje sebereflexi a sebepoznání vlastní 

práce.“3  Dobře připravená, naplánovaná, provedená a následně vyhodnocená hospitace 

by měla přinést závěry pro další rozvoj práce pedagoga a přispět k evaluaci školy jako 

celku. 

 

Hospitační činnost hraje v práci ředitele školy dvě základní významné role:  

• za prvé slouží ke kontrole a hodnocení průběhu výchovně vzdělávacího procesu 

• za druhé je nástrojem pro přímé vedení lidí 

„Hlavním smyslem a účelem hospitační činnosti je pomoci učiteli lépe překlenout 

problémy, se kterými se při své práci setkává.“ 

Tím se zásadně od sebe liší hospitační činnost ředitele školy a hospitační činnost 

inspektora České školní inspekce (pouze kontrola a hodnocení). 

 

                                                 
        2 Prášilová M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Praha, b. n. 2006, 
            s. 123. ISBN 80-244-1415-5 

     3  Špačková R. Hospitace jako nástroj ředitelky pro řízení školy. Stařeč: INFRA, 2009, s. 1. 



 10 

Hospitace v mateřské škole plní i funkci diagnostickou, je dobrým prostředkem ke 

sjednocování pedagogického kolektivu a vzájemné výměny zkušeností, která napomůže 

jejich profesnímu růstu. Velmi dobře může sloužit jako prostředek inspirace a motivace 

učitelů. 

 

Podstata a cíl hospitací v mateřské škole jsou totožné s ostatními stupni škol. Cílem je 

poznat stav a úroveň výchovně vzdělávací práce pedagogických pracovníků a nadále je 

pozitivně ovlivňovat a zkvalitňovat. 

 

Provádění hospitací řadíme mezi vysoce kvalifikovanou činnost.„K nezbytným 

předpokladům pro její správný výkon patří odborné znalosti, systematický přístup, 

zkušenost a dokonalá příprava hospitanta.“4 

 

 

3. 2 Právní vymezení 

 

Hospitace v mateřských školách provádí její ředitel (popřípadě jeho zástupce), 

který by měl být odborně a pedagogicky dle Zákona č.563/2004Sb., o pedagogických 

pracovnících způsobilý pro učitelství v mateřských školách. Zákony rozsah ani výkon 

hospitace přímo neukládají, ale souvislost s hodnocením a vlastním hodnocením školy je 

zřejmá - podle  § 8 a 9 vyhlášky č.15/2005Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, dále § 12 Zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

Další souvisejíc právní předpisy:  

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

vzdělání (školský zákon) §164,165 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

 

 

 

                                                 
     4  Štoček M. Metodika hospitační činnosti v MŠ. Nový Bydžov: ATRE, 2009, s. 1. 
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4 Požadavky na osobnost ředitelky mateřské školy  

 

         „Jednou z podmínek správně prováděné kontrolní činnosti je profesionální 

kompetence ředitelky mateřské školy, za níž obvykle považujeme:“5 

• profesní úroveň připravenost, orientaci a znalosti v oblasti metodologie a didaktiky 

předškolní pedagogiky 

•  úcta a důvěra ke spolupracovníkům  

• osobní příklad ředitelky (nelze vyžadovat od podřízených to, co vedoucí pracovník 

nedodržuje) 

• schopnost sebereflexe a vlastního profesního rozvoje 

• disponibilnost 

• rozhodnost 

• schopnost zvládat řešit konflikty 

• vedení lidí 

• vytváření dobrých pracovních podmínek 

• umění se ovládat 

• komunikativnost a organizační schopnosti 

• přirozenou autoritu 

 

Pitra uvádí, že vedoucí pracovník by měl: 

• disponovat silnou vůlí, rozhodností a sebedůvěrou 

• být tolerantní vůči individuální odlišnosti každého člena pracovního kolektivu 

• umět vhodně přidělit pravomoci a zodpovědnost 

• podporovat rozvoj kreativity 

• usilovat o zvyšování odborné kvalifikace a pracovních dovedností všech členů 

pracovního kolektivu 

• vystupovat jako nestranný rozhodčí při řešení konfliktů6 

 

 

 

                                                 
  5 Urbanová M. Kontrolní a inspekční činnost. Praha: RAABE, 2000, s. 5. 
  6 Pitra Z. Základy managementu. Příbram: PBtisk, 2007, s. 96. ISBN 978-80-86946-33-7 



 12 

4. 1 Funkce řídícího pracovníka 

 

Ředitelé – manažeři vykonávají pět základních funkcí: 

 

1. Plánování 

Plánování je zaměřeno do budoucnosti, určuje čeho a jak má být dosaženo. Plánovací 

funkce vyžaduje na manažerech čtyři zásadní rozhodnutí, která se týkají základních prvků 

plánování: cílů, akcí, zdrojů a implementace. Plánování je obecně považováno za 

nejdůležitější nástroj pro dosahování cílů organizace.  

 

2. Organizování 

Organizování zahrnuje zřízení účelné struktury rolí pro lidi, kteří v dané organizaci 

pracují. Funkci organizování lze také charakterizovat jako členění pracovních úkolů 

na dílčí pracovní úkony, delegování pravomocí, vytváření specifických organizačních 

jednotek a určování jejich optimálních velikostí. Smyslem organizování je vytvořit 

podmínky pro koordinování úsilí vytvářením struktury procesů a struktury vztahů mezi 

pravomocemi. 

 

3. Personalistiku  

Personalistika zahrnuje obsazování a udržování obsazených pozicí v organizaci. Provádí 

se pomocí identifikování požadavků na pracovní síly, seznamu disponibilních lidí, 

náborem, výběrem, hodnocením, plánováním profesního rozvoje pracovníků, 

odměňováním, personálním informačním systémem, pozitivními pracovními vztahy.  

 

4. Vedení lidí 

Vedení lidí je ovlivňování lidí, tak aby byli prospěšní organizaci a podíleli se na 

dosahování skupinových a podnikových cílů (cílů organizace). Vedení zahrnuje 

motivaci, pracovní styl, přístupy manažerů a komunikaci. 

 

5. Kontrolování 

Kontrolní činnost je nedílnou součástí manažerských aktivit na všech stupních řízení. 

Podstatou kontroly je kritické zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry, 

zjišťování, zda bylo dosaženo shody ve vývoji kontrolované reality vůči specifickým 
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požadavkům. Na základě tohoto zjištění a posouzení jsou přijímány kontrolní závěry. 

Účelem kontroly není pouhá informovanost řídících pracovníků o stavu sledované reality, 

to znamená zpětná vazba, popřípadě postihy či likvidace nedostatků, ale především její 

preventivní vliv.7 

 

Právě hospitační činnost souvisí s každou z těchto funkcí. 

 

V posledních letech se úloha ředitelů dosti změnila. Součástí řídící práce se stávají nové 

činnosti, které se přidaly k již stávajícím činnostem a tak se funkce řídícího pracovníka 

stává různorodější. Rozšířil se ekonomický prostor, rozvinuly se informační technologie, 

změnilo se vnější prostředí, potřeby podřízených, rodičů i dětí.  

 

Ředitel nese zodpovědnost nejenom za svou práci, ale i za práci druhých, je oficiálním 

představitelem školy a odpovědnost uplatňuje pomocí těchto čtyř základních funkcí: 

 

• organizační „organizovat znamená utvářet organizaci, dát náležitou podobu, smysl“ 

• motivační „tento termín označuje utváření vztahů, budování týmu“ 

• informační „ ředitel pravidelně informující své zaměstnance jim tím dává najevo své 

uznání“ 

• vzdělávací „chceme–li zůstat výkonní, musíme se soustavně vzdělávat, ředitel, který 

chce mít kvalitní pracovní skupiny a týmy, musí dbát  o jejich další vzdělávání“ 

 

 

4. 2 Role řídícího pracovníka 

 

Pro ředitele je nezbytné umožnit zaměstnancům, aby byli úspěšní, protože jejich 

úspěch podmiňuje úspěšnost školy. Umění řídícího pracovníka je najít různé typy lidí  

a prostřednictvím delegování pravomocí či přidělením zodpovědnosti je motivovat k co 

nejvyšší výkonnosti. Každý pracovník má své silné stránky, úkolem manažera je tyto 

stránky identifikovat a využít. 

 

 
                                                 

     7 Černíková H. a kolektiv. Teorie a praxe školského managementu. Studijní texty.  Praha: PedF UK – CŠM,    
        2007 
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• vychovávat „ jde o to, říci každému jaký je jeho přínos k dobrému chodu školy 

• řídit, vést „znamená „svítit na cestu,“ motivovat, dodávat optimismus zejména před 

vykonáním obtížného úkolu“ 

• poradit „úkolem ředitele je pomoci zaměstnancům v případě potřeby a stát se zdrojem 

stability“ 

• důrazně upozorňovat „pokud má zaměstnanec problémy s výkonností i přes 

vynaloženou pomoc a podporu, které mu mohly být poskytnuty, musí ředitel zasáhnout 

tak, aby pracovník buď tento postoj změnil, nebo na své místo rezignoval“8 

 

 

5 Specifika předškolního vzdělávání 

 

Práce učitelek v mateřských školách má svá specifika, která je odlišují od práce 

učitelů ostatních stupňů škol. Specifika jsou daná především věkem dětí a z něho 

vyplívajících potřeb dětí, zejména psychohygienických. Školní vzdělávací programy se 

v mnohém odlišují od práce na jiných typech škol. 

 

Základní specifika předškolního vzdělávání, která musí hospitující respektovat: 

         

Záměr předškolního vzdělávání – dovést dítě na konci jeho předškolního období k 

tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, 

psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj 

a učení, pro život a vzdělávání. 

Školní vzdělávací program včetně třídního vzdělávacího programu - odlišný 

v charakteristice, vzdělávacím obsahu, organizačních a materiálních podmínkách.   

Věk dítěte – senzitivní období rozvoje osobnostních struktur dítěte a specifických potřeb, 

spokojenosti a pocitu bezpečí. 

Potřeby dětí – pedagogické aktivity probíhají v rozsahu potřeb každého z dětí, jsou 

založeny na individuálním získávání kompetencí. 

Struktura dne – vzdělávání není rozčleněno do jednotlivých předmětů, výchov, ale 

orientuje se k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a mezi nimiž je vše provázáno  

                                                 
    8 Slavíková L. Řízení pedagogického procesu. Studijní texty. Praha:PedF UK – CŠM, 2008. 
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a propojeno. Vzdělávání neprobíhá pouze v předem plánovaných řízených činnostech, ale 

při všech situacích, nepřetržitě. Do režimu dne v mateřské škole patří také každodenní 

pobyt dětí venku a odpočinek. 

Specifické metody a prostředky – vzdělávání je založeno na prožitcích dítěte, na vlastní 

aktivitě, dítě se učí činnostmi, které vykonává ze své vůle a svého zájmu, se kterými může 

experimentovat. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují k zájmu  

o poznávání a získávání nových zkušeností a dovedností. 

Specifické formy – plánovaný vzdělávací proces obsahuje aktivity spontánní a řízené, 

které by měly být ve vyváženém poměru. Specifickou formou předškolního vzdělávání je 

didakticky zacílená činnost, kterou pedagog dítěti nabízí. Je založena na aktivní účasti 

dítěte omezující přijímání hotových poznatků – prožitkové a interaktivní učení, probíhá 

zpravidla v menší skupině, či individuálně. Podstatnou součástí vzdělávání je tvořivá 

improvizace, pružné reagování na okamžitou situaci. 

V jedné třídě pracují dvě učitelky. Jejich vzájemná úzká spolupráce je nutnou 

podmínkou kvalitního vzdělávání. 

 

Předškolní vzdělávání je založeno na naplňování tří rámcových cílů. 

• Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení.  

• Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.  

• Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí.  

Jejich naplňování by mělo být obsaženo v každé z činností. 

 

Specifické vzdělávací cíle, které jsou vymezeny pro jednotlivé oblasti rozvoje dítěte, 

vyjadřují, k čemu má dítě v které oblasti směřovat. Cíle je třeba naplňovat průběžně a pro 

pedagogy jsou závazné.9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Štoček M. Metodika hospitační činnosti v MŠ. Nový Bydžov: ATRE, 2009, s.2 
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6 Funkce hospitace  

 

         Hospitace jako prostředek kontroly úrovně přímé pedagogické práce učitelky. 

Tak bývá nejčastěji vnímána jak řediteli, tak učiteli. „Nesmíme zapomínat, že kontrola je 

nedílnou součástí řídícího procesu, že bez kontroly není řízení. Kontrolujeme průběh 

činností, které mají být vykonány, posuzujeme jejich kvalitu, přijímáme opatření 

v případě, že v činnosti dochází k významným odchylkám.“ Předpokladem efektivní 

kontroly je jasné uvědomění si stavu, kterého má být dosaženo. Tuto představu by měl mít 

především vedoucí pracovník, ale i kontrolovaný pro sebekontrolu. Obyčejně je žádoucí 

stav formulován jako cíle a úkoly v celoročním plánu práce. Na každé škole je specifická 

situace, kterou by měl nejlépe znát ředitel. 

Hospitace jako prostředek vzdělávání 

Tato funkce těsně souvisí s předcházející. „Vid ět práci kolegy mě může obohatit o 

poznání, že bych mohl zkusit něco nového, nebo i o poznání, že mu mohu poradit já.“  

Obojí je důležité pro obě strany. Taková výměna zkušeností je nelacinější formou dalšího 

vzdělávání, bohužel v posledních letech opomíjenou.  

Hospitace jako prostředek diagnostiky dalšího vzdělávání 

Souvislost s předcházejícími funkcemi je zřejmá. Další vzdělávání učitelů je třeba řídit. 

To ale neznamená pouze učitele posílat na různé vzdělávací akce. Důležitý je proces, 

který má být konkrétním seminářem na škole navozen. 

Hospitace jako součást personální práce.  

Hospitace v této funkci umožňuje poznání pracovníků (nových, začínajících), poskytuje 

podklady pro jejich hodnocení, dává prostor pro osobní setkání vedoucího s podřízeným 

pracovníkem. 

 „Jistě si uvědomujeme, jak důležitá je příprava hospitace, která má tuto funkci naplnit, 

jak kompetentně musí být provedena. Hodnocení pracovníka je velice citlivá záležitost, 

která může mnohé změnit – k dobrému i k horšímu.“ 

Hospitace jako nástroj sebereflexe a seberozvoje učitele. 

„Ujišt ění ředitele, že moje práce je akceptována, dokonce dobře hodnocena, je 

významným motivačním faktorem, dává pracovníkovi jistotu, že je s ním počítáno. Někteří 

učitelé přímo návštěvu nadřízeného vyžadují, chtějí mít jistotu, že svoji práci dělají dobře 
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a jsou ochotni přijmout i kritické kompetentní připomínky – chtějí pracovat lépe.“ To je 

významné pro jejich rozvoj.10 

Z výše uvedeného vyplívá, že jednotlivé funkce se vzájemně prolínají a doplňují. V jedné 

hospitaci můžeme využít všechny uvedené funkce.  

 

Mým poznatkem z krátkodobé ředitelské, ale dlouhodobé učitelské praxe je, že hospitaci 

většina učitelů vnímá jako stresující faktor, zásah do výkonu jejich práce, či projev 

nedůvěry v jejich kvality. Hospitující by měl smysl a účel hospitací vysvětlit, aby podobné 

názory vyvrátil, nebo jim předešel. 

 

 

7 Fáze hospitační činnosti 

 

Jako hospitační činnost můžeme označit veškerou činnost, která přímo souvisí 

s přípravou, realizací a vyhodnocením hospitace. Má jasně daný průběh, podle kterého se 

odvíjí. Ten musí být dodržen, aby hospitace byla účelná. 

 

Zahrnuje tyto fáze hospitační činnosti: 

• plánování hospitační činnosti 

• stanovení zásad, kritérií  

• předhospitační rozhovor 

• příprava na hospitaci 

• vlastní hospitace 

• vyhodnocení hospitace 

• pohospitační rozhovor 

• vyhodnocení hospitační činnosti za celé hospitační období (školní rok) 

 

 

 

 

 

                                                 
     10 Obst O. Hospitace v práci ředitele školy. Praha 2006, [cit. 2010 – 01- 11]. Dostupné na             

www.scv.upol.cz/cms_dokumenty/Hospitace.doc 
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7.1 Hospitační plán 

 

„Hospitacemi získáváme množství informací, které nám dovolují utvořit si 

přesnější obraz jak o práci a výsledcích činnosti jednotlivých učitelů, tak i o pedagogické 

práci celé školy. Aby byl tento obraz co nejúplnější a nejpřesnější, nesmíme hospitovat jen 

příležitostně, nahodile, ale musíme z hospitací vytvořit účelný prostředek systematického 

sběru informací.“ 

Hospitace je tedy nutné plánovat. 

Nejjednodušším plánem je časový plán hospitací, je základem pro systematičnost  

a soustavnost. Podle časového rozpisu také nejjednodušeji kontrolujeme, jak svůj 

hospitační program plníme. 

„Tématický plán hospitací musí zahrnout kontrolu a shromažďování informací k plnění 

celkového plánu školy. Zde plánujeme, jak budeme sledovat realizování jednotlivých úkolů 

daných v práci jednotlivých učitelů i v práci pedagogického kolektivu. Tématický plán  

by se měl opírat o závěry a doporučení inspekcí a o usnesení pedagogických rad. 

Plán hospitací u jednotlivých učitelů je základní osou hospitačních plánů. Proto si 

musíme připravit plán, který by nám umožnil systematicky sledovat obsah, formy, 

dosahovanou úroveň i vývoj práce jednotlivých učitelů.“ 11 

Do tohoto plánu zařazujeme se zvláštním zřetelem hospitace u začínajících učitelů. Více 

pozornosti věnujeme také učitelům, jejichž práce nemá žádoucí výsledky, nebo v níž se 

projevují vážnější nedostatky. Plán většinou sestavujeme v přípravném týdnu před 

zahájením nového školního roku. 

 

„Velmi důležité je vycházet z podmínek dané školy, které zahrnují výsledky z hospitací za 

minulé období. Ředitelka by měla dbát také na to, aby se její hospitační činnost zaměřila 

na oblasti, kde se vyskytovaly v minulém roce potíže. Provádění hospitací by mělo  

být u jednotlivých pedagogů rovnoměrné, ale je třeba zvážit individuální okolnosti, 

například začínající učitelky.“12 Předem je nutné stanovit, kdo a za jakých podmínek 

bude hospitace provádět. Nemusí to být vždy pouze ředitelka školy, ale může to být také 

zástupce ředitelky. Další variantou jsou takzvané vzájemné hospitace, kterých se účastní 

pedagogové navzájem mezi sebou, hospitovat mohou rovněž u ředitelky.  

                                                 
     11  Rys S. Hospitace v pedagogické praxi. Praha: SPN, 1975, s. 89. 
     12  Špačková R. Hospitace jako nástroj ředitelky pro řízení školy. Stařeč: INFRA, 2009, s. 1. 
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Ze zkušenosti vím, že vždy není možné hospitační plán dodržet díky nepředvídaným 

událostem, což ale neznamená, že hospitovat lze pouze tehdy, když máme čas. 

 

 

7. 1. 2 Vzájemná hospitace 

 

„Vzájemné pozorování kolegů je metoda, kterou pro svou autoevaluaci využilo 

nemálo škol. Učitelé se domluví s kolegy na tom, že provedou vzájemné hospitace při 

výuce a poskytnou si navzájem cílenou zpětnou vazbu k tématu učení, k podpoře při 

obtížích i k dalším aspektům interakce ve třídě.“ 13 

Jelikož taková pozorování provádějí členové téže skupiny aktérů školního života, mohou 

učitelé se svými kolegy spolupracovat v atmosféře důvěry. Zároveň se však mohou 

podrobovat otevřené kritice svých přístupů ze strany spolupracovníků. Tam, kde došlo 

k vzájemné hospitaci při výuce, bylo důležité předem stanovit její záměr, způsob záznamu  

a časový plán. Klíčem úspěchu je důvěra, čestné jednání, plánování výběr pozorovaného 

jevu a zpětná vazba, která se nebojí potvrdit jak správné přístupy, tak přístupy 

diskutabilní. 

 

Při vytváření plánu ředitelka sleduje: 

Cíle a obsahy vzdělávání – je nutno vyjít z hodnocení aktuálního stavu průběžných 

výsledků, zaměřit se na úspěchy i neúspěchy, zohlednit hlediska vlastních cílů 

stanovených  

ve Školním vzdělávacím programu pro danou školu. Je také možno zaměřit se na děti se 

speciálními potřebami a děti nadané, pokud se ve škole vzdělávají. 

Vlastní vzdělávací proces, který musí vycházet z přípravy, důležité je zde použít metod, 

způsobů organizace vzdělávání, návaznost na předchozí, motivace a hodnocení dětí, 

vzájemná interakce a komunikace mezi pedagogem a dětmi. 

Podmínky procesu vzdělávání – nejdůležitější je sama osobnost pedagoga, ale je také 

třeba zaměřit se na věcné a psychosociální podmínky. 

 

 

                                                 
     13 Pol M. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: FAKTA, 2005, s. 143. 
         IBSN 80-902614-8-5. 
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V plánu je nutné stanovit:  

Analýzu předchozího stavu – popis situace minulém školním roce (závěry z předchozích 

hospitací) a současný stav (změny týkající se pedagogů – nově příchozí učitelka, doplnění 

si kvalifikace apod.). Z analýzy musí jasně vyplynout, nač se bude ředitelka při hospitační 

činnosti zaměřovat a proč.  

 

 

 7. 2 Stanovení kritérií   

  

Pro pravidelně sledované a hodnocené skutečnosti v rámci prováděné hospitace je 

nutné předem jasně stanovit závazná kritéria, na která se hospitující zaměří při sledování  

a hodnocení daných skutečností. 

„P ředpokladem pro hodnocení ředitelkou školy je stanovení objektivních veřejných 

kritérií, která mají být jednoznačná, jasná a jejich počet nemá být příliš vysoký. Kritéria si 

může ředitelka odvodit z Rámcového vzdělávacího programu.“14 

 

Jedná se především o: 

Plánování a přípravu na činnost (dokumentace) 

Kritéria: jasný záměr, promyšlený cíl a obsah, stanovený očekávaný výstup – dílčí 

kompetence, návaznost na předchozí témata, aktivity zabezpečující témata a všestranný 

rozvoj osobnosti dítěte. 

Materiální podmínky pro činnost (prostředí třídy, materiály, pomůcky) 

Kritéria: estetické prostředí, které vypovídá o výtvarných a pracovních činnostech dětí, 

příprava dostatečného množství pomůcek pro aktivní činnost dětí, příprava dostatečného 

množství materiálu pro motivaci, ukázku, informaci, názornost, všechny připravené 

pomůcky a materiály musí být vhodné, nápadité a funkční. 

Psychohygienické podmínky 

Kritéria: činnost je přizpůsobena aktuálním schopnostem dětí, činnosti řízené a spontánní 

jsou vyvážené, aktivní a pasivní činnosti jsou vyvážené, střídají se metody a formy, jsou 

respektovány individuální schopnosti jednotlivých dětí. 

 

 

                                                 
     14 Bourová M. Rámcový vzdělávací program v praxi mateřských škol. Nový Bydžov: ATRE, 2001, s. 8. 



 21 

Motivace a hodnocení dětí 

Kritéria: počáteční motivace je vhodně zvolená, děti aktivizuje a dostatečně motivuje, 

aktuálně je zařazována průběžná motivace, činnosti jsou nastaveny tak, aby všechny děti 

mohly být v některé části úspěšné, převažuje pozitivní hodnocení, pochvala. 

Interakce, komunikace, klima třídy 

Kritéria: mezi učitelkou a dětmi je pozitivní vztah, učitelka v adekvátních situacích 

respektuje dítě jako partnera, učitelka využívá rovnoměrně formální i neformální autority, 

učitelka respektuje právo dítěte na svůj názor, děti mají dostatek prostoru pro 

sebevyjádření, atmosféra třídy je příjemná, bez napětí a shonu. 

 

 

7. 3 Zásady hospitační činnosti 

 

Špačková uvádí, že je důležité, aby smysl a cíl hospitace byly jasné hospitujícímu   

i hospitovanému. Termín hospitace je dobré znát předem, včetně rozsahu. Během 

hospitace musí být dodržena zásadní pravidla, aby nedošlo k narušení průběhu 

činnosti, nebo zkresleným závěrům z hospitace.15 

 

Základní zásady:  

• nezasahovat pedagogovi do práce 

• chovat se nenápadně 

• ovlivňovat průběh vzdělávání co nejméně 

 

 

7. 4 Předhospitační rozhovor 

 

Podle Štočka je často diskutovanou otázkou, zda říkat dopředu učiteli, že u něj 

bude provedena hospitace. „Pokud hospitační činnost opravdu vnímáme jako způsob 

práce s lidmi (jejich vedení), ne jako pouhou kontrolu, rozhodně vždy pedagoga na 

chystanou hospitaci upozorníme. Kvalitní ředitel pozná, co je trvalým rysem učitelovy 

práce a co je připravené „divadlo“ pro hospitujícího.  Neohlášená hospitace má své 

                                                 
     15 Špačková R. Hospitace jako nástroj ředitele pro řízení škol. Stařeč: INFRA: 2009, s. 3. 
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opodstatnění v případě podezření, že učitelka hrubým způsobem porušuje své 

povinnosti.“16 Předhospitační rozhovor provádíme zpravidla den před plánovanou 

hospitací.  Pedagogovi oznámíme, že u něj vykonáme hospitaci, požádáme o připravení 

třídního vzdělávacího programu pro danou skupinu dětí, přehled výchovně vzdělávací 

práce, individuální vzdělávací plány dětí, případně další materiály, které nám umožní lépe 

se na hospitaci připravit. Je vhodné předem projednat čas příchodu vzhledem 

k plánovaným činnostem a jejich struktuře. 

 

 

Účelem předhospitačního rozhovoru je: 

• zhodnotit předem to, co lze ještě před samotným výkonem hospitace (v hospitovaném 

bloku se těmito body nebudeme již muset zabývat a mnohem méně budeme narušovat 

průběh výchovně vzdělávacího procesu) 

• lépe se připravit na hospitaci (vědět, kdy je ideální do třídy vstoupit, na co se zaměřit) 

• připravit na hospitaci učitele 

• předejít nepředvídatelným a nepříjemným překvapením (např. pozdní příchod – 

učitelka splnila stěžejní činnosti v ranních hodinách) 

 

 

 

7. 5 Příprava na hospitaci 

 

Ředitelka si vyžádá si dokumentaci dané třídy, stanoví cíle, konkrétní i specifické. 

Předem se dohodne s učitelkou na příchodu a zvolí vhodný čas, aby měla možnost v rámci 

hospitace vidět to, co považuje za nutné. 

 

Seznámí se s třídním vzdělávacím programem a jeho časovým plánem, popřípadě 

s individuálními vzdělávacími plány dětí. 

Projde zápisy v přehledu výchovně vzdělávací práce a podle nich posoudí, zda má téma 

časovou návaznost, kolik činností mu již bylo věnováno a v jakých souvislostech, zda 

jednotlivé vzdělávací oblasti prolínají. 

Seznámí se s předchozími výsledky z hospitací vykonaných u dané učitelky. 

                                                 
     16 Štoček M. Metodika hospitační činnosti v MŠ. Nový Bydžov: ATRE, 2009, s. 5. 
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Zajistí si vhodné podmínky pro nerušený výkon hospitace. 

Přichystá si všechny důležité podklady, materiály, pomůcky, které jsou k hospitační 

činnosti potřeba (záznamy, dotazník atd.).17 

 

 

7. 6 Vlastní hospitace 

 

Každá hospitace by měla mít určitý záměr. Ten by měl být v souladu 

s hospitačním plánem a se stanovenými prioritami. To vše pak v souladu se strategickými 

záměry, jak dovést svoji školu do vyšší úrovně kvality pedagogického procesu a tím  

      i k lepším výstupům. V této strategii se jednotlivé školy liší. 

 

„Velkou roli zde sehrává dostatek času, pozorování krátkého časového úseku může dát 

zkreslující výpověď o práci pedagoga. Volíme delší časový úsek, aby nám byly jasné 

souvislosti mezi činnostmi. Ředitelka by se rozhodně měla vyvarovat různých předsudků, 

mísení osobních sympatií či antipatií do průběhu hospitační činnosti.“18 

 

„Pozorování je zaměřené, systematické a plánovité vnímání s cílem získat informace 

v určité oblasti jevů. Proces pozorování postupuje od vnímání, záznamu, hromadění 

informací k jejich utřídění, hodnocení a interpretaci.“19 

 

Při pozorování se chováme nerušivě, nezasahujeme žádnými dotazy, nebo připomínkami, 

využijeme připravené formuláře k zaznamenání všeho podstatného. 

 

Hospitacemi sledujeme: 

• cíle a obsah výchovně vzdělávací práce 

• činnosti učitele a aktivity dětí – vlastní proces výchovně vzdělávací práce 

• podmínky, za nichž proces probíhá 

 

 

 

                                                 
     17 Štoček M. Metodika hospitační činnosti v MŠ. Nový Bydžov: ATRE, 2009, s. 5. 
     18 Špačková R. Hospitace jako nástroj ředitelky pro řízení školy. Stařeč: INFRA, 2009, s. 4. 
     19 Rys S. Hospitace v pedagogické praxi. Praha: SPN, 1975, s. 48. 
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Zásady vlastní hospitace: 

• zaujmout vhodné místo pro pozorování průběhu výchovně vzdělávací práce (místo, 

kde bude hospitující méně nápadný) 

• co nejméně ovlivňovat výchovně vzdělávací proces 

• počínat si nenápadně (nerušit děti, ani učitelku, nechodit po třídě, nedělat hlasité 

poznámky, neopravovat učitelku, nedávat najevo spokojenost, či nespokojenost) 

• poznámky a záznamy psát přiměřeně (příliš podrobné zaznamenávání může učitelku 

znepokojit) 

• dodržovat včasný příchod do třídy 

• neodbíhat  

• vypnout telefony, nehovořit s ostatními zaměstnanci školy 

 

 

7. 7 Vyhodnocení hospitace 

 

Z každé hospitace je vhodné udělat písemný záznam, který by měl obsahovat 

klady (pozitiva), zápory (negativa), doporučení pro další práci, vyjádření hospitované 

učitelky a podpisy zúčastněných (učitelky, ředitelky, popřípadě České školní inspekce). 

Ze závěrů vyvozovat následná opatření, která budou dále využívána pro další práci 

v řízení školy.20 

 

Zápis z hospitace by měl být: 

• kompetentní  

• odborný – rozumět řešenému, přístupnost k názorům druhého, etika 

• objektivní – vyloučení osobních preferencí či vazeb 

• faktografický – konkrétnost, jednoznačnost zápisu, vyvarovat se subjektivních dojmů  

a nepodložených zpráv 

• heslovitý – přehlednost, funkčnost, neodbíhat od tématu 

• úplný – podstata problému, nezachycovat nedůležité okolnosti a detaily  

• formálně správný – úřední náležitosti: datum, jméno učitelky, jméno hospitujícího, 

předmět pozorování, cíl hospitace, závěr, podpisy, rovněž formální úprava a čitelnost21 

                                                 
     20 Bourová M. Rámcový vzdělávací program v praxi mateřských škol. Nový Bydžov: ATRE, 2001, s. 8. 
     21 Urbanová M. Kontrolní a hospitační činnost. Praha: RAABE, 2000, s. 7. 
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 Záznamy musí být dostatečně průkazné a musí obsahovat určitá data: 

• jméno hospitovaného, pracovní zařazení, označení třídy, datum, počet dětí, časové 

vymezení hospitace 

• cíle hospitace, název bloku nebo celku  

• cíle, které si stanovila učitelka pro vzdělávací činnost s dětmi  

• popis sledovaných činností a jevů s hodnotícími prvky dle stanovených kritérií 

• závěry, doporučení, zjištění – klady i zápory, návrhy řešení ze strany hospitujícího 

• podpis obou stran na znamení souhlasu a porozumění všemu, co je zde uvedeno 

• ředitelka musí být schopna vyvodit i obecné závěry pro celkové hodnocení školy 

• hospitační záznamy je potřebné archivovat po dobu jednoho roku, ale je lépe je 

uschovat po několik let, slouží také jako podklad pro hodnocení pedagoga a jeho další   

pedagogický rozvoj22  

 

„Ideální záznam by měl obsahovat konkrétní zjištění (nestačí popis činností a jevů, které 

ve sledovaném období proběhly), zejména směrem k plánovanému cíli hospitace, klady  

i nedostatky (rezervy) v práci pedagoga a z nich vyplívající doporučení (náměty, opatření, 

úkoly k odstranění problému, termíny apod.) pro jeho další odbornou práci.“ 

S tímto záznamem by měla být učitelka prokazatelně seznámena (toto nejlépe stvrdit 

vlastnoručním podepsáním záznamu) a zároveň poučena o možnosti se k uvedenému 

zápisu písemně vyjádřit (v případě nesouhlasu s uvedenými záznamy). Pokud učitelka 

odmítne záznam o hospitaci potvrdit vlastním podpisem, je třeba tuto skutečnost do zápisu 

doplnit, včetně podpisu ředitelky školy, popřípadě i její zástupkyně.23 

 

Zápisy o hospitacích jsou vedeny a ukládány. V nich bývají kromě hodnotících vyjádření 

zaznačena i případná opatření či doporučení. Kontrolovaný stvrzuje svým podpisem, že 

zápis četl. Podpis neznamená, že se závěry hospitace souhlasí. Plnění uložených úkolů je 

kontrolováno při dalších hospitacích.24 

 

Správně vyhodnotit hospitaci znamená nejprve všechny sledované jevy dobře popsat  

a teprve až na základě tohoto popisu provést jejich samotné vyhodnocení. 

                                                 
     22 Špačková R. Hospitace jako nástroj ředitelky pro řízení škol. Stařeč: INFRA, 2009, s. 4. 
     23 Štoček M. Metodika hospitační činnosti v MŠ. Nový Bydžov: ATRE, 2009, s. 8. 
     24 Prášilová M. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Praha: b. n. 2006, s. 127.  
         ISBN 80-244-1415-5 
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Základní požadavky na správné vyhodnocení jsou:  

• objektivita (maximální možná) při posuzování výkonu 

• srovnatelnost výkonu (v čase i mezi jednotlivými učiteli) 

 

Výsledkem vyhodnocení hospitace je i formulace stručného a věcného závěru, v němž 

například uvedeme, zda v práci hodnoceného převládají pozitiva, či negativa, na jaké 

úrovni učitel proces řídí, jak pod jeho vedením děti pracují, jak se mu podařilo naplňovat 

rámcové a specifické cíle apod. Vyzdvihneme silné stránky učitele a uvedeme 

nejzávažnější nedostatky. Pokusíme se nalézt příčiny těchto nedostatků a doporučíme 

nejvhodnější a nejúčinnější způsob, jak je odstranit. Je li to zapotřebí, uvedeme následná 

opatření, která z vyhodnocení hospitace vyplívají (například následná hospitace zaměřená 

na…).  

 

Rys uvádí, že doposud uváděnými metodami, postupy a prostředky získáváme určité 

informace, údaje a data. Aby se z těchto poznatků stala fakta, tj. poznatky přesně zjištěné, 

musíme je zpracovávat dále. Pro práci se získaným materiálem je ovšem rozhodujícím 

způsobem významná metodologická a především logická připravenost, kvalifikovanost 

hospitujícího. Získávání a zpracování faktů, rozbor výsledků, interpretace a vyhodnocení 

získaných informací a údajů – to všechno vyžaduje nejen potřebné vědomosti, ale navíc  

i dovednost je aplikovat, využít jich. Zpracování údajů a informací získaných hospitací 

předpokládá tedy jak znalosti z pedagogiky a jejich pomocných disciplín, tak určité 

znalosti z logiky, určitou logickou „kulturu myšlení“, teoretickou připravenost zvládnout 

logickou stránku problematiky. K těmto vědomostem je však potřeba určitého zaškolení, 

výcviku, vytvoření určitých pracovních dovedností a zkušeností.25 

 

Vyhodnocení hospitace je náročnou činností, která ovlivňuje výsledný efekt. Je důležité, 

aby se hospitující na vyhodnocení zodpovědně připravil, prostudoval hospitační záznam, 

vyhodnotil získané poznatky a připravil si návrh na závěr. 

Zápis lze realizovat různými způsoby, pro zjednodušení a usnadnění této činnosti je 

vhodné vypracovat záznamové archy. V příloze je uveden záznamový arch hospitační 

činnosti, který při své práci používám. Podle potřeby jej lze rozšířit. 

 

                                                 
     25 Rys S. Hospitace v pedagogické praxi. Praha: SPN, 1975, s. 79. 
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7. 8 Pohospitační  rozhovor 

 

  „Tento rozhovor je pedagogem s napětím očekáván. Vedoucí pracovník se bude 

vyjadřovat o jeho práci, může se dotknout jeho sebecitu, motivovat i demotivovat. 

Oprávněně je tedy očekáváno kompetentní vyjadřování nadřízeného.“26 

 

Rozhovor by se měl konat ještě týž den, kdy byla provedena hospitace, nebo v den 

následující. Délka trvání by neměla být jakkoliv limitována.  

„Na začátku rozhovoru dáme slovo pedagogovi a necháme ho zhodnotit například zda  

a jakého cíle bylo dosaženo, co považuje za nejsilnější a nejslabší místo vzdělávacích 

činností, které okolnosti podle něj nejvíce ovlivnily pozitivně, či negativně průběh. Teprve 

potom jej seznámíme se svými poznatky a závěry a necháme jej, aby se k nim vyjádřil. 

Zásadně začínáme vždy poukázáním na silnější stránky učitelovy práce, až později 

přejdeme k nedostatkům.  

Nikdy neřešíme malichernosti, zabýváme se pouze zásadními otázkami.  

Při rozhovoru uplatňujeme principy individuálního přístupu, pozitivní motivace a práce 

s chybou. Vždy respektujeme názor učitele. Celý rozhovor by se měl nést v přátelské  

a optimistické atmosféře, měl by hospitanta inspirovat a povzbudit k další činnosti. Pokud 

hospitace potvrdila kvalitní práci, pak je pohospitační rozhovor tou pravou příležitostí 

pro vyslovení uznání a pro hledání možností, jak úspěšné práce učitele dále využít.“27 

 

Tato část se zaměřuje na zhodnocení průběhu hospitace a děje formou rozhovoru mezi 

hospitujícím a hospitovaným. V této části musí ředitelka prokázat své dovednosti týkající 

se odborných znalostí, ale také zkušeností z oblasti vedení lidí. „Své závěry a doporučení 

musí formulovat tak, aby byly jasné a srozumitelné a vedly ke zkvalitnění práce pedagoga. 

Osvědčilo se dát slovo pedagogovi, který sám ohodnotí to, co se mu povedlo, 

co svou prací sledoval, zda dosáhl stanovených cílů. Rozhovor by měl být laděn pozitivně, 

aby dával naději na zlepšení.“28 

 

                                                 
     26 Obst O. Hospitace v práci ředitele škol. Praha 2006, [cit. 2010- 01-11]. Dostupné na 
         www.scv.upol.cz/cms_dokumenty/Hospitace.doc 
     27 Štoček M. Metodika hospitační činnosti v MŠ. Nový Bydžov: ATRE, 2009, s. 12,13. 
     28 Špačková R. Hospitace jako nástroj ředitelky pro řízení škol. Stařeč: INFRA, 2009, s. 4. 
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Cílem rozhovoru je, aby se hospitovaný sám naučil vidět nedostatky své práce, uměl 

nalézt příčiny vzniku problémů, sám navrhnout a realizovat opatření k nápravě 

nedostatků.  

Doporučuje se vést spíše rozhovor poradenského typu. Jeho podstata je v tom, že klademe  

učiteli otázky, jimiž jej vedeme k sebereflexi svého počínání. Jestliže si totiž s naší 

pomocí uvědomí svoje slabší místa, je větší naděje, že s touto situací něco udělá, než  

když mu pouze sdělíme svoje připomínky. Není totiž zajištěno, že je vnitřně přijme. Jeho  

snaha po nápravě pak může být formální a přechodná. Otázky pro sebereflexi si musíme 

formulovat v přípravě na rozhovor. Na závěr rozhovoru společně s vyučujícím doplníme  

hodnotící arch a shodneme se na celkovém závěrečném hodnocení a na dalším postupu. 

Učitel svým podpisem potvrdí, že byl seznámen s hodnocením své práce a přijal navržená 

doporučení, případné připomínky může uplatnit na konci pozorovacího archu. Pozorovací 

arch zakládáme pro přípravu následné hospitace, pro dlouhodobější hodnocení 

pracovníka, či pro orgány České školní inspekce.29 

 

Pohospitační rozhovor je možno vnímat jako příležitost k nerušené a podnětné 

komunikaci mezi vedením a pedagogy, proto by si měl hospitující pro jeho vedení najít 

dostatek času a nedomlouvat si na tuto dobu jiné aktivity. Při výskytu nedostatků je třeba 

najít společná řešení, která napomohou v problematických oblastech dosáhnout lepších 

výsledků. 

 

 

7. 9 Vyhodnocení hospitační činnosti 

 

Na konci hospitačního období (zpravidla na závěr školního roku) provádíme 

vyhodnocení hospitační činnosti. Snažíme se o maximální možné shrnutí a zobecnění 

závěrů z provedených hospitací, nejlépe v provedení SWOT analýzy. Tato analýza slouží 

jako podklad pro tvorbu nového plánu hospitační činnosti na nové období, s novými 

prioritami a novými hospitačními záměry.30 

 

 

                                                 
29 Obst O. Hospitace v práci ředitele školy. Praha 2006, [cit. 2010- 01-11]. Dostupné na                     

www.scv.upol.cz/cms_dokumenty/Hospitace.doc 
      30  Štoček M. Metodika hospitační činnosti v MŠ. Nový Bydžov: ATRE, 2009, s.13 
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8 Shrnutí 

 

Podle Obsta - hospitační činnost vedení školy není samoúčelnou záležitostí. Je 

plánována v souladu s plány rozvoje školy a jejímu rozvoji má také sloužit. 

Hospitace může plnit různé funkce v managementu školy a je na vedení, kterou z funkcí 

bude upřednostňovat celkem i jednotlivých případech. 

Pedagogové by měli být přesvědčeni o smysluplnosti hospitační činnosti, zejména ve 

vztahu ke svému rozvoji jako prostředku k zabránění jejich vyhasínání. 

Hospitace se dotýká nejniternějších stránek učitelovy osobnosti a proto má vyučující 

právo požadovat, aby byla hospitace kompetentně vedená. 

Nejdůležitějším předpokladem kvalitní hospitační činnosti je proto co nejlepší znalost 

teorie sledovaných pedagogických jevů. Od vedoucích pracovníků se očekává, že rozumí 

podstatě práce učitele. Je nutno najít si čas na studium pedagogické teorie. 

Při plánování hospitační činnosti upřednostňovat kvalitu před kvantitou, raději méně 

hospitací, ale důkladně provedených a dovedených až do konce.31 

 

Hospitace není jediným, ale je významným kontrolním nástrojem ředitele, který slouží ke 

sledování a průběžnému vyhodnocování výsledků pedagogické práce, její kvality, je také  

významným obohacením o zkušenosti, které si vyměňujeme a předáváme. 

„Jen tehdy, když si hospitovaný uvědomí pozitivní význam uskutečněné hospitace, lze 

hovořit o dokonalé efektivitě této náročné aktivity.“32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
      31 Obst O. Hospitace v práci ředitele školy. Praha 2000 [cit.2010-03-19] Dostupné na  

www.scv.upol.cz/cms_dokumenty/Hospitace.doc 
         32 Špačková R. Hospitace jako nástroj ředitelky pro řízení školy. Stařeč: INFRA, 2009, s. 4. 
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9 Možné chyby při provádění hospitace  

 

• „haló efekt“ – tendence vnímat jev pod vlivem celkově příznivého nebo nepříznivého 

dojmu 

• nekritické přejímání názorů druhého 

• očekávání – sledované subjekty by měly mít naše představy a názory 

• osobní zkušenost pozorujícího – např. „Já bych volila jiný postup“ 

• figura v pozadí – příznivé nebo nepříznivé prostředí ovlivňuje naše dojmy  

      o zkoumaném jevu 

• vliv našeho aktuálního psychického stavu – například pod vlivem nemoci, rozčilení,  

      či radosti nehodnotíme objektivně 

• tendence k průměru – neochota k extrémním rovinám (výrazná výtka, výrazná 

pochvala), totéž můžeme chápat i v tom významu, že průměrného učitele posuzujeme 

jako ideálního 

• nedostatečná kvalifikace hospitujícího – didaktika, metodiky 

• podcenění přípravné fáze hospitace – není připraven záznamový arch, není stanoven 

cíl hospitace. 

• nedostatečná péče věnovaná technice záznamu pozorování 

• hospitaci není věnován dostatek času – dobíhání, telefonáty, krátká výseč 

• chybí cíl a zaměřenost hospitace  

• formální hospitace – samoúčelný výkon, nepochopení významu hospitace, nahodilost, 

chaotičnost, nesystematičnost 

• chyby v pohospitačním rozhovoru – vnucování svých představ, analýza chyb není 

podána přijatelnou formou, stavění na malichernostech33 

• hospitující hodnotí hned během pozorování, to znamená, že pomine pozorovací 

záznam a hned vpisuje do nějakého hodnotícího formuláře, tím vynechává jednu 

podstatnou fázi procesu hodnocení, kterou je sběr informací 

• hospitující používá příliš obecný, neadresný a proto nefunkční hodnotící záznam. 

• hodnotící neprovede pohospitační rozhovor, tím si nedoplní informace potřebné pro 

objektivní hodnocení a zcela vyloučí žádoucí formativní charakter hospitace 

                                                 
     33 Urbanová M. Kontrolní a inspekční činnost. Praha: RAABE, 2000, s. 5. 
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• hodnotící místo rozhovoru a naladění hospitovaného na sebeevaluaci udílí „hraběcí“ 

rady 

 

Nebezpečím pro správný průběh a závěry hospitace je i nekompetentnost hospitujícího  

ve školní didaktice, formální provedení hospitace a znevažování významu funkce 

hospitace v procesu výuky. 

Neetické chování hospitujícího po hospitaci. „Šířit po škole něčí neúspěch, vyjmenovávat 

jeho profesní pochybení či nedostatečnost, bavit kolegy příhodami z hospitace, to vše jsou 

hrubá pochybení, která vyvolávají negativní odezvu na funkci hospitace.“34 

Podle Ryse častou příčinou toho, že hospitace neplní svou funkci jejich špatná organizace. 

Uspěchanost, časová tíseň vedou k nervozitě, povrchnosti a ztroskotávají o ně i dobré 

úmysly. 

Nejtypičtější a nejnebezpečnější ze všech chyb je formálnost hospitací. Formálnost 

hospitací vychází z nedomyšlení jejich účelu, z živelnosti, nehospituje-li se z potřeby, 

není-li hospitující řádně připraven, nedovede-li najít v učitelově práci klady a zápory 

apod. 

Hospitační činnost by se měla pohybovat na pomezí vědecké analýzy, ale to je úkol 

nesmírně obtížný a časově náročný.35 

 

Podle mého názoru je z hospitační činnosti nutno odstranit: 

• nahodilost 

• formálnost 

• nejasná pravidla 

• chaotičnost 

• nejednotné dodržování jednotlivých fází 

 

Hospitační činnosti musí být v systému řízení pedagogické práce školy věnována 

dostatečná pozornost a péče. 

 

 

 

                                                 
     34 Prášilová M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Praha: b. n. 2006.  
         s. 127. ISBN 80-244-1415-5.  
     35 Rys S. Hospitace v pedagogické praxi. Praha: SPN, 1975, s. 93. 
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10 Vlastní výzkumná činnost  

 

10. 1 Cíl výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření je zjistit, jaký význam spatřují začínající ředitelky 

v provádění hospitační činnosti, jaké vnímají problémy a zda se dopouštějí chyb. 

Dále zjistit, zda ředitelky vstupují do praxe bez potřebné průpravy a zkušeností, jak je 

citováno v úvodní části práce. 

 

 

10. 2 Předvýzkum 

Nejprve bylo využito předvýzkumu. Respondenty předvýzkumu byly kolegyně ze 

školy a několik ředitelek mateřských škol z Prahy 8. Po osobní konzultaci a vyhodnocení 

předvýzkumu byly otázky v dotazníku upraveny, některé přeformulovány.  

 

 

10. 3 Charakteristika respondentů 

Respondenty byly ředitelky mateřských škol různých věkových kategorií, s různou 

délkou praxe, z různých regionů České republiky, z malých i větších měst, či obcí. 

 

 

10. 4 Volba výzkumných metod 

Hlavní metodou výzkumu byly dotazníky, sestaveny pro ředitelky mateřských škol  

a rozeslány elektronicky. Obsahují dvanáct otázek, z toho devět uzavřených. Respondenty 

jsem v úvodu dotazníků seznámila s důvodem, účelem a způsobem vyplnění Při 

vyhodnocování dotazníků byly využity metody třídění a vyhodnocení četnosti odpovědí. 

Výsledky jsou graficky znázorněny pomocí kruhových a sloupcových grafů v procentech. 

 

 

10. 5 Průběh výzkumu 

Dotazníky byly rozesílány začátkem prosince elektronicky na různé adresy 

mateřských škol. Z padesáti odeslaných dotazníků se vrátilo vyplněných třicet pět 

dotazníků (70%). 
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   10. 6 Dotazník 

         
         
         

Vážené paní ředitelky,       

         
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce  
s názvem: „Hospitační činnost začínající ředitelky mateřské školy“ 
      

     Jsem ředitelkou Mateřské školy, Praha 8, Poznaňská 32 a studuji na Pedagogické fakultě  
Univerzity Karlovy v Praze, obor Školský management.    

Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro studijní účely.    

Odpověď označte x, u otevřených otázek odpovězte slovně.    

Pokud budete mít zájem, s výsledky Vás ráda seznámím.    

    

        

         

         

         

         

         

1. Kolik let pracujete ve funkci ředitelky MŠ       ………………………..   

         

         

2. Byla jste do praxe uvedena        ano ne částečně    

        

         

3. Měla jste zkušenosti v roli hospitujícího     jako zást.  jako uč. bez zkuš.  

        

         

4. Máte vypracovaný plán hospitací        ano ne částečně  

        

         

5. Pokud ano, jsou pedagogové seznámeni s plánem hospitací   ano ne částečně  

         

         

         

6. Jakou formou vstupů hospitujete  delší krátké  obě formy  

         

         

         

7. Pokud jdete na hospitaci, máte stanovený cíl   ano ne ne vždy  
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8. Probíhá po hospitaci pohospitační rozhovor  ano ne ne vždy   

         

         

         

9. Řešíte výstupy z hospitací   ano ne ne vždy  

         

         

         

10. Absolvujete vzdělávací akce týkající se hospitačních činností   

     ano ne občas  

         

         

11. Jaký význam mají podle vás hospitační činnosti ………………………………….., 

         

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

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

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

         

12. Uveďte největší problém, které vnímáte při provádění hospitačních činností 
         
 ………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

  Děkuji za Váš čas, který jste věnovala vyplnění dotazníku. 

  Eva Hejdová 
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10. 7 Grafické znázornění, komentáře 

 
Vyhodnocení otázky č. 1 „Kolik let pracujete ve funkci ředitelky mateřské školy“ 
 

 
GRAF 1 

 

       

46%

23%

31%

A B C

 

 

 

Délka praxe respondentů byla rozdělena do skupin: A – praxe do tří let (začínající 

ředitelky), B – praxe od čtyř do deseti let, C – praxe od jedenácti let a více. 

Délka praxe respondentů byla při vyhodnocování rozdělena vzhledem k zaměření práce na 

hospitační činnost začínající ředitelky. Největším přínosem tak bylo vyhodnocení 

odpovědí ve skupině A, ale i u ostatních dvou skupin respondentů byla vyhodnocena 

cenná zjištění.  

 

Z výsledku šetření bylo zjištěno, že dotazníky vyplnilo 46% ředitelek mateřských škol  

s praxí do tří let (začínajících), 23% ředitelek mateřských škol s praxí od čtyř do deseti let  

a 31% ředitelek mateřských škol s praxí jedenáct a více let. 
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Vyhodnocení otázky č. 2 „Byla jste do praxe uvedena“ 
 
 

35 
A ANO 2 12.50% NE 13 81.25% ČÁST. 1 6.25% 
B ANO 1 12.50% NE 6 75.00% ČÁST. 1 12.50% 
C ANO 3 27.27% NE 8 72.73% ČÁST. 0 0.00% 

 
GRAF 2 
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Nejvyšší četnost odpovědí v otázce číslo dvě – ano, byla jsem do praxe uvedena, byla 

zaznamenána u ředitelek mateřských škol s nejdelší praxí. 

 

Procento odpovědí ano, byla jsem do praxe uvedena mezi 12,50% - 27,27% u skupiny  

A - C a byla jsem do praxe částečně uvedena mezi 6,25% - 12,50% u skupiny A a B, 

ředitelek mateřských škol je však velice nízké. 

 

 Nebývá zvyklostí uvádět začínající ředitelky do praxe, jako je tomu u začínajících 

učitelek. 
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Vyhodnocení otázky č. 3 „M ěla jste zkušenosti v roli hospitujícího“ 
 

 
35 

A ZÁST. 2 12.50% UČ. 1 6.25% BEZ ZK. 13 81.25% 
B ZÁST. 1 12.50% UČ. 1 12.50% BEZ ZK.  6 75.00% 
C ZÁST. 1 9.09% UČ. 0 0.00% BEZ ZK.  10 90.91% 

 
GRAF 3 
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Při analýze výsledku šetření bylo zjištěno, že u všech skupin ředitelek mateřských škol  

s různou praxí je procento odpovědí ano, ohledně zkušenosti v roli hospitujícího, buď jako 

zástupkyně, či učitelka opět velice nízké (jako zástupkyně 9,09% – 12,50% ředitelek, jako 

učitelka 6,25% - 12,50% ředitelek).  

 

Většina ředitelek po nástupu do funkce neměla žádné zkušenosti v roli hospitujícího, 

například jako zástupkyně, či jako učitelka při vzájemných hospitacích.   
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Vyhodnocení otázky č. 4 „Máte vypracovaný plán hospitací“ 
     
 

35 
A ANO 14 87.50% NE 2 12.50% ČÁST. 0 0.00% 
B ANO 7 87.50% NE 0 0.00% ČÁST. 1 12.50% 
C ANO 10 90.91% NE 0 0.00% ČÁST. 1 9.09% 

 
GRAF 4 
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Z analýzy otázky číslo čtyři bylo s potěšením zjištěno, že většina ředitelek mateřských 

škol má vypracovaný plán hospitační činnosti. Četnost odpovědí ano, je poměrně stejná ve 

všech skupinách ředitelek rozdělených podle délky praxe (rozmezí 87,50% - 90,91%). 

Nejvíce záporných odpovědí ohledně vypracovaného plánu hospitační činnosti bylo 

zaznamenáno ve skupině A – 12,50%, ve skupině B a C odpovědělo, 9,09% - 12,50% 

ředitelek, že mají hospitační plán vypracovaný částečně.  

 

Pokud vedoucí pracovníci nemají vypracovaný hospitační plán, uskutečňuji příležitostné 

hospitace, nesledují vývoj pedagogů a plán rozvoje školy je tedy formální záležitostí. 
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Vyhodnocení otázky č. 5 „Pokud ano, jsou pedagogové s plánem hospitací seznámeni“ 
 

 
35 

A ANO 13 81.25% NE 2 12.50% ČÁST. 1 6.25% 
B ANO 7 87.50% NE 1 12.50% ČÁST. 0 0.00% 
C ANO 4 36.36% NE 5 45.45% ČÁST. 2 18.18% 

 
GRAF 5 
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V otázce číslo pět odpovědělo nejvíce ředitelek s dlouholetou praxí -  45,45%, že 

pedagogy neseznamují a 18,18%  - pedagogy částečně seznamují s plánem hospitační 

činnosti.  

Preferují tedy neohlášené hospitace. 

 

U skupiny B odpovědělo 12,50% ředitelek, že pedagogové nejsou s hospitačním plánem 

seznámeni, žádná ředitelka neodpověděla, že pedagogové jsou částečně seznámeni  

s hospitačním plánem a u skupiny A odpovědělo 12,50% ředitelek, že pedagogové nejsou  

s hospitačním plánem seznámeni, což vyplívá z předešlé otázky, týkající se vypracování 

hospitačního plánu. Pouze jedna ředitelka odpověděla, že pedagogové jsou částečně 

seznámeni s plánem hospitační činnosti.  

Preferují tedy ohlášené hospitace. 
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Pokud nevnímáme hospitaci jako pouhou kontrolu, měli bychom vždy pedagoga na 

chystanou hospitaci upozornit. Neohlášená hospitace je opodstatněná v případech, kdy 

pedagog porušuje své povinnosti. 
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Vyhodnocení otázky č. 6 „Jakou formou hospitujete“ 
 

 
35 

A DELŠÍ 6 37.50% KRÁTKÁ 1 6.25% OBĚ 9 56.25% 
B DELŠÍ 4 50.00% KRÁTKÁ 3 37.50% OBĚ 1 12.50% 
C DELŠÍ 5 45.45% KRÁTKÁ 3 27.27% OBĚ 3 27.27% 

 
GRAF 6 
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V otázce číslo šest je preference pouze krátkých orientačních vstupů vyjádřená v 

procentech u skupiny C 27,27% a u skupiny B 37,50%.  

 

Ve skupině A odpověděla pouze jedna ředitelka, že hospituje pouze formou krátkých 

orientačních vstupů, což je hodnoceno velice kladně, jelikož pouze krátké orientační 

vstupy jsou podle mého názoru nahodilé, neefektivní, nemohou podat dostatek potřebných 

informací k hospitaci. 
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Vyhodnocení otázky č. 7 „Máte před uskutečněním hospitace stanovený cíl“ 
 
 

35 
A ANO 12 75.00% NE 2 12.50% NE VŽDY 2 12.50% 
B ANO 5 62.50% NE 2 25.00% NE VŽDY 1 12.50% 
C ANO 10 90.91% NE 0 0.00% NE VŽDY 1 9.09% 

 
GRAF 7 
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Z analýzy výsledku šetření otázky číslo sedm bylo zjištěno, že 0 % ředitelek ve skupině 

C nemá stanovený cíl hospitace, 9,09% ředitelek nemá vždy stanovený cíl hospitace, ve 

skupině B nemá stanovený cíl hospitace 25,00% ředitelek, nemá vždy stanovený cíl  

12,50% ředitelek, ve skupině A 12,50% ředitelek nemá stanovený cíl hospitace, 12,50% 

ředitelek nemá vždy stanovený cíl hospitace. 

Bez stanovení cíle je hospitace formální záležitostí. 

Zjištění  ve skupině C zřejmě souvisí s dlouholetou praxí a zkušenostmi dotazovaných 

respondentů. 
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Vyhodnocení otázky č. 8 „Probíhá po hospitaci pohospitační rozhovor“ 
 
 

35 
A ANO 16 100.00% NE 0 0.00% NE VŽDY 0 0.00% 
B ANO 7 87.50% NE 0 0.00% NE VŽDY 1 12.50% 
C ANO 10 90.91% NE 1 9.09% NE VŽDY 0 0.00% 

 
GRAF 8 
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Z vyhodnocení otázky číslo osm vyplívá, že pouze jedna ředitelka ze skupiny C zvolila za 

odpověď, že neprobíhá pohospitační rozhovor a jedna ředitelka ze skupiny B uvedla, že ne 

vždy probíhá  pohospitační rozhovor, což je potěšující, jelikož 100% ředitelek ze skupiny 

A uvedlo, že pohospitační rozhovor probíhá vždy.  

 

Absence pohospitačního rozhovoru nedává pedagogovi možnost seberozvoje, motivace, 

nenaučí se vidět nedostatky své práce a tím pádem svou práci nezkvalitňuje.  
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Vyhodnocení otázky č. 9„ Řešíte výstupy z hospitací“ 
 

 
35 

A ANO 16 100.00% NE 0 0.00% NE VŽDY 0 0.00% 
B ANO 8 100.00% NE 0 0.00% NE VŽDY 0 0.00% 
C ANO 10 90.91% NE 0 0.00% NE VŽDY 1 9.09% 

 
GRAF 9 
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Potěšující je vyhodnocení otázky číslo devět, týkající se řešení výstupů z hospitací. 

Pouze jedna ředitelka ze skupiny C uvedla, že ne vždy řeší výstupy z hospitací, ostatní 

odpověděly, že vždy řeší výstupy z hospitací.  

 

V případě, když neprobíhá řešení výstupů z hospitací, nejsou využity získané informace  

a data, neprobíhají následná opatření, nejsou využita pozitiva, neodstraňují se nedostatky. 

Uvedení příkladů řešení výstupů z hospitací:  

klady (motivace pro další práci, jedno z kritérií pro odměňování pedagogů...) 

zápory (opakovaná hospitace, samostudium, vzájemné hospitace..) 
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Vyhodnocení otázky č. 10 „Absolvujete vzdělávací akce týkající se hospitačních činností“ 
 
 
35 

A ANO 8 50.00% NE 6 37.50% OBČAS 2 12.50% 
B ANO 4 50.00% NE 3 37.50% OBČAS 1 12.50% 
C ANO 3 27.27% NE 5 45.45% OBČAS 3 27.27% 

 
GRAF 10 
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Při analýze odpovědí v otázce číslo deset, která se týká účasti na vzdělávacích akcích 

ohledně hospitačních činností bylo zjištěno, že ve skupině C odpovědělo 27,27% 

ředitelek, že tyto akce navštěvuje 45,45% ředitelek, že tyto akce nenavštěvuje  27,27% 

ředitelek občas navštěvuje. Ve skupině B odpovědělo 50,00% ředitelek, že navštěvuje 

vzdělávací akce, 37,50% , že tyto akce nenavštěvuje, 12,50% tyto akce navštěvuje občas. 

Ve skupině A odpovědělo 50,00% ředitelek, že navštěvuje vzdělávací akce, 37,50% 

ředitelek, že nenavštěvuje vzdělávací akce, 12,50% tyto akce navštěvuje občas. 

Procento záporných odpovědí ohledně účasti na vzdělávacích akcích, mezi 37,50% - 

45,45% je poměrně vysoké. 

 

Účast na vzdělávacích akcích týkajících se hospitačních činností je pro řídící pracovníky 

potřebná jednak z důvodu získávání zkušeností, ale i nových trendů a metod. Je pravdou, 

že stále chybí dostatek odborných seminářů týkající se této oblasti.     
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Vyhodnocení otázky č. 11 „Jaký význam spatřujete v provádění hospitační činnosti“ 
 

 
GRAF 11 – SKUPINA A 
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Na otázku číslo jedenáct ohledně významu hospitační činnosti v mateřské škole byly 

odpovědi respondentů slovní. Někteří uvedli více odpovědí, vyhodnocena byla vždy první 

odpověď, ostatní odpovědi přesahují množství zpracovaných dotazníků. 

 

Ve skupině A uvedlo jako význam: 

• 81% ředitelek zjištění úrovně a průběhu výchovně vzdělávací práce 

• 13% ředitelek význam motivační  

• 6% ředitelek význam kontrolní 

 

Další odpovědi uváděné respondenty: 

• význam evaluační 

• význam komunikační 

• podpora vzájemné důvěry 

• podklad pro plánování dalšího vzdělávání pedagogů 

• poznání stylu práce učitelek 
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Vyhodnocení otázky č. 11 „Jaký význam spatřujete v provádění hospitační činnosti“ 
 
 
 

GRAF 11.1 – SKUPINA B 
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      Ve skupině B uvedlo jako význam: 

• 50% ředitelek zjištění úrovně a průběhu výchovně vzdělávací práce  

• 25% ředitelek získávání zkušeností  

• 25% ředitelek význam motivační 

 

Další odpovědi uváděné respondenty: 

• přijímání nových postupů 

• význam kontrolní 
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Vyhodnocení otázky č. 11 „Jaký význam spatřujete v provádění hospitační činnosti“ 
 
 
 

GRAF 11.2 – SKUPINA C 
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Ve skupině C uvedlo jako význam:  

• 37% ředitelek zjištění úrovně a průběhu výchovně vzdělávací práce  

• 36% ředitelek uvedení začínajících učitelek  

• 27% ředitelek význam kontrolní 

 

Další odpovědi uváděné respondenty: 

• plnění školního vzdělávacího programu 

• význam informativní 

• možnosti zlepšení v pedagogické práci 

• využití poznatků z odborných seminářů v praxi 

 

Nejvíce respondentů ve všech skupinách uvedlo jako význam v provádění hospitačních 

činností zjištění úrovně, či průběhu výchovně vzdělávací práce učitelek. Skupina A a B se 

shoduje vyhodnocením ve druhém a třetím pořadí v uvedení významu motivačního, 

skupina A a C se shoduje vyhodnocením ve třetím pořadí v uvedení významu kontrolního. 
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Ostatní odpovědi se již v různých skupinách respondentů odlišují. Nejvíce významů 

uvedly začínající ředitelky. 

Názory respondentů se shodují s poznatky uváděnými v odborné literatuře. Cílem 

hospitační činnosti je poznat stav a úroveň výchovně vzdělávací práce pedagogických 

pracovníků a nadále je pozitivně ovlivňovat a zkvalitňovat, dále jsou nástrojem motivace, 

kontroly, vzdělání, vzájemné komunikace, sebereflexe a seberozvoje. 
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Vyhodnocení otázky č. 12 „Uveďte největší problém, který vnímáte při provádění 
hospitační činnosti“ 
 

 
GRAF 12 – SKUPINA A 
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Na otázku číslo dvanáct týkající se uvedení největšího problému, který vnímají ředitelky 

při provádění hospitační činnosti v mateřské škole, byly odpovědi respondentů opět 

slovní, i zde někteří uváděli více odpovědí, které přesáhly množství zpracovaných 

dotazníků. 

 

Ve skupině A uvedlo jako problém:  

• 38% ředitelek nedostatek času  

• 37% ředitelek stres a trému učitelek  

• 25% ředitelek hospitaci u starších pedagogů 

•  

Další odpovědi uváděné respondenty: 

• pocit, že působím rušivě 

• formulace nedostatků 

• předvádění se dětí 

• ostýchavost 

• organizační problémy 
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Vyhodnocení otázky č. 12 „Uveďte největší problém, který vnímáte při provádění 
hospitační činnosti“ 

 
 

GRAF 12.1 – SKUPINA B 
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      Ve skupině B uvedlo jako problém:  

• 50% ředitelek nedostatek času  

• 25% ředitelek hospitaci u starších pedagogů 

• 25% ředitelek, že nemají problém 

 

      Další odpovědi uváděné respondenty: 

• neochota starších učitelek 

• administrativa   
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Vyhodnocení otázky č. 12 „Uveďte největší problém, který vnímáte při provádění 
hospitační činnosti“ 

 
 

GRAF 12.2 – SKUPINA C 
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Ve skupině C uvedlo jako problém: 

• 46% ředitelek nedostatek času  

• 45% ředitelek stres učitelek  

• 9% ředitelek formulace závěrů 

 

Další odpovědi uváděné respondenty: 

• nesnadné přijímání názoru u letitých učitelek 

• objektivnost hodnocení 

• hospitační záznam nevystihne sledovanou činnost 

• formulace cílů hospitace  

• kvalita pohospitačního rozhovoru 

• hospitace není vnímána pozitivně 

• učitelka je předem informována 

 

 



 53 

Nejvíce respondentů ve všech skupinách uvedlo jako největší problém nedostatek času, 

skupina A a C se shoduje vyhodnocením ve druhém pořadí v uvedení stres a tréma 

učitelek, skupina A a B se shoduje vyhodnocením ve třetím a druhém pořadí v uvedení 

hospitace u starších pedagogů. Nejvíce odpovědí uvedly ředitelky s nejdelší praxí. 

Nedostatek času je opravdu velkým problémem, vzhledem k vysokým úvazkům přímé 

pedagogické činnosti ředitelek mateřských škol.  

Většina učitelek přijímá hospitace jako stresující faktor, proto je stále potřeba účel 

hospitací vysvětlovat teoreticky i prakticky a těmto názorům a pocitům předcházet. 

Co se týká hospitací u starších pedagogů, z vlastní zkušenosti vím, že většinou nesnadno 

přijímají názory mladších kolegů, hůře a v delším časovém úseku se přizpůsobují 

změnám. 
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10. 8 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 
 
 

Z výsledku šetření vyplývá následující: Závěry jednotlivých otázek ve 

všech dotaznících: 

 

• do praxe je uváděno velice málo ředitelek 

• po nástupu do funkce většina ředitelek nemá žádné zkušenosti v roli hospitujícího 

• plán hospitační činnosti má vypracovaný většina vedoucích pracovníků 

• neohlášené hospitace preferují ředitelky s nejdelší praxí 

• krátké orientační vstupy nejsou preferovány jako hospitace 

• cíl hospitace má stanovený většina ředitelek 

• pohospitační rozhovor probíhá téměř vždy 

• výstupy z hospitací jsou řešeny téměř vždy 

• vzdělávacích akcí se účastní pouze polovina vedoucích pracovníků 

• největším významem je zjištění úrovně a průběhu výchovně vzdělávací práce 

• největším problémem je nedostatek času 

 

Závěry jednotlivých otázek v dotaznících skupiny A – začínající ředitelky: 

 

• do praxe nebyla uvedena většina ředitelek 

• po nástupu do funkce většina ředitelek nemá žádné zkušenosti v roli hospitujícího 

• plán hospitační činnosti má vypracovaný většina vedoucích pracovníků 

• začínající ředitelky preferují ohlášené hospitace 

• krátké orientační vstupy nejsou preferovány jako hospitace 

• cíl hospitace má stanovený většina ředitelek 

• pohospitační rozhovor probíhá vždy 

• vzdělávacích akcí se účastní pouze polovina začínajících ředitelek 

• největším významem je zjištění úrovně a průběhu výchovně vzdělávací práce 

• největším problémem je nedostatek času 
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11 Závěr 

 

11. 1 Zhodnocení splnění cíle a shrnutí poznatků: 

 

• při zjišťování významu hospitací se výzkumným šetřením ukázalo, že jako význam 

v provádění hospitací začínající ředitelky spatřují zjištění úrovně a průběhu výchovně 

vzdělávací činnosti, dále význam motivační a kontrolní 

• jako největší problémy vnímají nedostatek času, stres a trému učitelek, hospitaci  

u starších pedagogů      

 

Pouze malý počet začínajících ředitelek se dopouští těchto chyb: 

 

• nemají vypracovaný hospitační plán 

• preferují neohlášené hospitace 

• hospitují pouze formou krátkých orientačních vstupů 

• nemají stanovený cíl hospitace 

• neúčastní se vzdělávacích akcí 

 

Bylo potvrzeno, že ředitelky vstupují do praxe bez potřebné průpravy a zkušeností, 

jen málo ředitelek bylo do praxe uvedeno a mělo zkušenosti s hospitační činností.  

 

 

11. 2 Možnosti využití  

 

Práce může být využita pro začínající vedoucí pracovníky, může být návodem, jak 

postupovat při hospitačních činnostech, nebo posloužit jako studijní materiál. Dotazníkové 

šetření a dílčí závěry vyhodnocené z jednotlivých otázek přinesly cenné poznatky pro 

hospitující pracovníky. 
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11. 3 Stručný návod pro začínající vedoucí pracovníky  

 

Jak správně postupovat při hospitačních činnostech: 

 

• vytvořit plán hospitační činnosti (vycházet z hlavních záměrů a cílů školního 

vzdělávacího programu, předem vytvořených kritérií a kompetencí jednotlivých 

učitelek) 

• na hospitační činnost se vždy připravit (vědět u koho budeme hospitovat, znát cíl, 

účel, mít připravené záznamové archy) 

• pedagogovi termín hospitace oznámit s předstihem 

• hospitaci věnovat dostatek času (včas přijít, neodbíhat, sledovat co možná nejdelší 

časový úsek) 

• v průběhu hospitace se chovat nenápadně (nezasahovat pedagogovi do práce, být 

objektivní) 

•  zaznamenávat průběh  

• po hospitaci provádět pohospitační rozhovor (učitelce věnovat dostatečný prostor 

k vyjádření, obhájení, vysvětlení, nevnucovat své představy, hledat společné cesty 

k odstranění nedostatků, chválit pozitiva) 

• formulovat doporučení, termíny a způsob následné hospitace 

• seznamovat pedagogický sbor školy s výsledky hospitační činnosti (taktně) 

• přijímat následná opatření 

 

V příloze je připojen vzor hospitačního plánu a záznamového archu, který používám na 

naší mateřské škole. 

 

 

11. 4 Navrhovaná doporučení 

 

 Přínosem by jistě bylo začínající ředitelky do praxe uvádět, alespoň první měsíc po 

nástupu do funkce. 

Změnu by si zasloužily výše úvazků přímé pedagogické činnosti ředitelek mateřských 

škol, kterým nezbývá mnoho času na potřebné aktivity, jednou z nich jsou právě 

hospitační činnosti. Vedoucí pracovníci by měli co nejefektivněji využívat čas 
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v pracovním dni, delegovat pravomoce (hospitace nemusí provádět pouze ředitelka). Je 

potřebné dále se vzdělávat, nejenom v oblasti hospitační činnosti a věnovat se svému 

osobnímu rozvoji. 

 

 

11. 5 Shrnutí 

 

Hospitační činnost ředitele by měla být vždy na profesionální úrovni, přiměřená  

a podněcující. Je-li tato činnost vhodně provedená, přináší pedagogům informace 

nezbytné pro další rozhodování a spolupráci, tvůrčí činnost, svůj rozvoj a zkvalitňování 

vzdělávacího procesu. Přispívá ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce mateřské školy. 

Je také jedním z prostředků evaluace pedagogické práce. 

 

Ředitelka mateřské školy by měla být zkušeným rádcem, schopným pedagogy podněcovat 

k tvořivé práci a zároveň respektovat jejich osobnost. Neměla by vždy vyžadovat pouze 

předepsané metodické postupy, kterých je v pedagogické práci velké množství, ale 

efektivně učitelkám dopřát možnost využití kreativity. 

 

Hospitace může u někoho vyvolávat nepříjemné pocity, pro jiného může být podáním 

pomocné ruky. Záleží na osobnosti i zkušenostech hospitovaného i hospitujícího, ale také 

na atmosféře prostředí, úrovni vzájemných vztahů, důvěře a vzájemné toleranci. 

Podmínkou vzájemné spolupráce je chuť spolupracovat, mít potřebu něco změnit a využít 

ku prospěchu svého profesního rozvoje. 

 

Žádná teorie nedokáže předat začínajícím ředitelům znalosti a řešení skutečných situací  

v praxi. Jelikož hospitace jsou jednou z metod naší práce, měli bychom je využít ve svůj 

prospěch, ve prospěch pedagogů i dětí ve školách. 
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PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI NA MŠ, PRAHA 8, POZNAŇSKÁ 32 
ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 

 
 

 
 

 
 
     Konkrétní cíle hospitací (pro každou hospitaci budou stanoveny 1- 2cíle) 

 

• Adaptace dětí na prostředí MŠ, třídu, na učitelku 

• Vhodnost, pestrost a účelnost použitých metod práce vzhledem k plánovaným záměrům 

• Respektování možností, potřeb, zkušeností i tempa dětí 

• Podporující přístup učitelky, rozvíjení představivosti a fantazie dětí 

• Aktivní zapojení dětí do činností 

• Preferování přirozeného prožitkového učení 

• Propojenost činností s reálným prostředím 

• Využívání metod vedoucích k aktivizaci dětí, k získávání poznatků a dovedností vlastní 

zkušeností, prožitkem 

• Využívání manipulačních činností, experimentování 

• Možnost seberealizace dětí, aktivní zapojení dětí do činností 

• Smysluplnost a provázanost činností vedoucích k získávání potřebných kompetencí 

• Návaznost na předchozí zkušenosti a dovednosti dětí, využívání zkušeností a zážitků 

dětí 

UČITELKY ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR B ŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

      Učitelka 1      AKCE 
TŘÍDY       HOSPITACE     

      Učitelka 2     HOSPITACE             AKCE 
TŘÍDY 

      Učitelka 3               HOSPITACE   AKCE 
TŘÍDY 

      Učitelka 4       AKCE 
TŘÍDY   HOSPITACE         

      Učitelka 5     HOSPITACE AKCE 
TŘÍDY             

      Učitelka 6       AKCE 
TŘÍDY         HOSPITACE   

      Učitelka 7             HOSPITACE     AKCE 
TŘÍDY 

      Učitelka 8       AKCE 
TŘÍDY         HOSPITACE   

      Učitelka 9       AKCE 
TŘÍDY   HOSPITACE         
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ZÁZNAM Z HOSPITACE 
                  
Učitelka:       Třída:         
Datum:       Počet dětí:       
Od:   do:             
Konkrétní cíl hospitace:             
           
Téma:                 
Cíl:                 
                  

Plánování a p říprava na činnost 
Kriteria:       Hodnocení:       
Jasný záměr               
Promyšlený cíl a obsah             
Stanovený očekávaný výstup -kompetence           
Návaznost na předchozí téma             
Aktivity zabezpečující všestranný rozvoj       

Materiální podmínky pro činnost 
Kriteria:       Hodnocení:       
Prostředí třídy je estetické, výzdoba       
vypovídá o výtvarných a pracovních činnostech dětí           
Je připraven dostatek pomůcek pro aktivní       
práci dětí                 
Je připraven dostatek materiálu pro motivaci,       
ukázku, informaci, názornost             
Materiální prostředky jsou vhodné, nápadité,       
funkční           

Psychohygienické podmínky 
Kriteria       Hodnocení:       
Činnost je přiměřená aktuálním schopnostem       
dětí                 
Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené           
Aktivní a pasivní činnosti jsou vyvážené           
Střídají se metody a formy             
Jsou respektovány individuální schopnosti       
jednotlivých dětí          

Motivace a hodnocení d ětí 
Kriteria       Hodnocení:       
Počáteční motivace je vhodně zvolená, je       
aktivizující a dostatečně silná             
Aktuálně je zařazována průběžná motivace,       
děti jsou aktivovány v souladu         
s individuálními možnostmi a schopnostmi           
Činnosti jsou nastaveny tak, aby všechny děti       
mohly být v některé části úspěšné           
Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala           
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Interakce, komunikace a klima t řídy 
Kriteria:       Hodnocení:       
Mezi učitelkou a dětmi je pozitivní a emotivní       
vztah               
Učitelka v adekvátních situacích respektuje       
dítě jako partnera               
Učitelka využívá rovnoměrně formální i neformální       
autority               
Učitelka respektuje právo dítěte na svůj názor           
V komunikaci převažuje dialog nad        
monologem               
Děti mají dostatek prostoru pro sebevyjádření           
Atmosféra třídy je příjemná, bez napětí a shonu       
                 
           
Průběh činností:         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Doporu čení:         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
V Praze dne:         
           

Ředitelka MŠ:    Paní učitelka:   
                  

 

 


