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RESUMÉ

Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou autoevaluačních procesů 

v mateřských školách. 

Teoretické část vymezuje řešenou problematiku a užívané pojmy a analyzuje 

požadavky zákonných dokumentů. Z analýzy vyplývá, že se pro autoevaluační procesy 

používá několik pojmů. Všechny ale sumarizují požadavky na proces vlastního hodnocení 

škol jako proces systematický, v jasně stanovených oblastech, plánovitý, uskutečňovaný podle 

předem připravených kritérií, prostřednictvím předem stanovených nástrojů. V jedné z kapitol 

teoretické části jsou shrnuty výsledky výzkumů a závěry České školní inspekce. Ukazuje se, 

že vlastní hodnocení škol, nejen mateřských, není prováděno systematicky s využíváním 

kritérií. V závěru teoretické části je charakterizován postup autoevaluačních procesů 

v mateřské škole. 

Empirická část přináší pohled na zkušenosti, názory a postoje ředitelek mateřských 

škol „běžných“ a „podporujících zdraví“, které byly analyzovány na základě dotazníkového 

šetření.  Výsledky potvrzují zjištění v teoretické části.

V závěru práce jsou vymezeny potřeby školské praxe vyplývající ze zjištěných 

informací. Přínosem práce v oblasti autoevaluačních procesů je soubor nástrojů, které lze 

v mateřské škole pro hodnocení vlastní práce použít.

Klíčová slova:

Vlastní hodnocení školy, hodnocení, evaluace, autoevaluce, kritéria, nástroje, postupy.
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SUMMARY

The final bachelor´s work deals with the self-evaluating processes in the 

kindergartners. 

Theoretical part defines the solving problems and using notions and analyzes the 

demands of the documents. It follows from the analysis that some notions are used in the self-

evaluating processes. All of them summarizable the demands for the self-evaluating process 

as the systematical one, in the clearly dedined fields, as the planed process realized according 

prepared criterions through the fixed tools. The results of the research of the Czech School 

Inspection are summarized in the one of the theoretical part. It is indicated that the school 

self-evaluation – not only kindergartens – is not made systematically using the criterions. The 

procedure of the self-evaluating presses in the kindergarten is described on the ending of the 

theoretical part.

The practical part brings the view on the experiences, opinions and attitudes of the 

headmasters from the „normal“ and „healthy“ kindergartners which has been analyzed by the 

questioner. The results confirme the findings in the theoretical part.

The needs of schools following from the information ore delimited in the ending of the 

work. The contribution of the work on the field of the self-evaluating processes is the system 

of tools, which are usable for the self-evaluation in the kindergarten.

Key words:

School self-evaluation, assessment, evaluation, self-evaluation, criterions, tools, procedures.
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Úvod

Důvodem volby tématu byla především jeho aktuálnost. Vlastní hodnocení školy 

vstoupilo v platnost v České republice s přijetím zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon). 

Předškolní vzdělávání se stalo součástí vzdělávací soustavy České republiky, je první etapou 

celoživotního vzdělávání a mateřské školy už nejsou předškolním zařízením, ale jsou druhem 

školy. Z toho důvodu se na ně vztahuje povinnost hodnotit vlastní práci podle § 12 

zmiňovaného zákona. 

Hodnocení je jednou z pěti manažerských oblastí, kterými jsou plánování, 

organizování, personalistika, vedení lidí a kontrola. Často bývá hodnocení spojováno 

s kontrolními mechanismy. Jak vyplyne z následujícího textu, rovina kontrolní ustupuje do 

pozadí a prioritní se stává oblast vedení lidí – čtvrtá z manažerských funkcí. Vedení lidí 

souvisí s reformou školství a se zaváděním změn do vzdělávání na všech stupních škol. 

Změny se týkají především zkvalitňování vzdělávací činnosti pedagogů a jejich monitorování.

Přesto, že se otázka hodnocení objevila již v několika předešlých dokumentech (např. 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001; Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR, 2002), neboť v decentralizovaném školském 

systému sehrává klíčovou roli, není doposud vytvořen ucelený evaluační systém. Proto se 

výzkumným problémem stala otázka jakým způsobem je prováděno vlastní hodnocení 

v mateřských školách. 

Cílem práce je shromáždit teoretické i praktické poznatky z autoevaluačních procesů 

v mateřských školách, objasnit principy autoevaluace, ale i možná úskalí a navrhnout možné 

nástroje. V teoretické části bude dílčím cílem vymezit pojmy a analyzovat zákonné 

dokumenty a teoretické poznatky v této oblasti. V empirické části je dílčím cílem analyzovat 

dosavadní zkušenosti ředitelek mateřských škol s autoevaluací školy a jejich postoj k ní,

identifikovat kritéria a nástroje, které mateřské školy při vyhodnocování vlastní práce 

používají. Výsledky budou porovnány mezi běžnými mateřskými školami a mateřskými 

školami, které jsou přijaty do sítě Programu podpory zdraví v mateřské škole v České 

republice.  

Teoretická východiska a výsledky empirické části mohou poskytnout metodická 

doporučení k implementaci evaluace do školních vzdělávacích programů a k jejich realizaci.



8

V textu jsou používány pojmy „učitelka mateřské školy“ a „ředitelka“, neboť ve většině 

mateřských škol pracují výhradně ženy.
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1 Vymezení řešené problematiky a základních pojmů

Po roce 1989 došlo v našem státě k rozsáhlým politickým, ekonomickým a sociálním 

změnám. S těmito změnami souviselo přehodnocení dosavadních cílů a záměrů všech oblastí 

života a samozřejmě také cílů vzdělávání. Důvodem byl přerod z totalitní na demokratickou 

společnost.

To vše s sebou přineslo rozsáhlé decentralizační procesy – reformu veřejné správy, 

reformu ekonomiky a především kurikulární reformu v oblasti školství. Reforma veřejné 

správy přinesla školám změnu zřizovatele a posílila zapojení představitelů obcí a regionů, 

rodičů a sociálních partnerů do řízení škol. Od roku 2003 se podstatně změnilo řízení celého 

systému školství, neboť kraje spolu s obcemi byly zplnomocněny k řízení vzdělávání na 

místní úrovni. V tomto roce se také všechny typy škol staly právními subjekty, což posílilo 

kompetence také na základní úrovni řízení škol. Změna znamenala pro školy, zejména pak pro 

ředitele, značnou zátěž především v oblasti právní a ekonomické. Finance byly školám 

rozdělovány na základě normativů, tzn., že se odvíjely od výkonů, počtu dětí a žáků. To 

vedlo, společně s klesajícím počtem dětí, k velké konkurenci jak mezi mateřskými školami 

(které si tímto procesem prošly dříve než školy základní), tak mezi školami základními. 

V tomto období také docházelo k velkému slučování škol. V některých případech šlo o 

slučování několika škol mateřských v jeden právní subjekt, někde docházelo ke slučování 

mateřských škol se základními. 

Do roku 1999 probíhaly analýzy a hodnocení vývoje českého školství jak domácími, 

tak zahraničními experty. Jednou z publikací, která zachycuje situaci v mateřských školách je 

Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělání a péči o děti předškolního věku v České 

republice z roku 2000. Kromě jiného se v ní můžeme dočíst o relativně velké různorodosti 

realizovaných výchovných a vzdělávacích programů v mateřských školách, v nichž se odráží 

pestré inspirační zdroje, většinou zahraniční, případně alternativní modely předškolní 

výchovy. Dále pak, že učitelky MŠ neberou „prakticky vůbec žádné zohlednění 

k individuálním potřebám dětí. Nakonec ani větší důraz, jež kladou učitelky a ředitelky spíše 

na názory a potřeby zřizovatele než na návrhy rodičů, nevyznívá příliš ve prospěch skutečně 

individuálnímu přístupu k dětem.“1 Tento jev je patrně jedním z největších problémů při 

realizaci změn ve všech typech škol.

                                
1 Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělání a péči o děti v předškolním věku v ČR.  Praha : MŠMT, 
2000, s.30. ISBN 80-7168-746-4
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Rok poté vyšel Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (dále jen Bílá 

kniha), kterému předcházela rozsáhlá veřejná diskuse z roku 1999 nazvaná „Výzva pro deset 

milionů“. Tento dokument jako první formuluje základní myšlenky kurikulární politiky a 

stává se podkladem k tvorbě zákonných dokumentů.

V Bílé knize byl v kapitole „Hlavní strategické linie vzdělávací politiky v ČR“ 

vytyčen cíl v oblasti hodnocení kvality a efektivity vzdělávání „podpořit vznik bohatého a 

diferencovaného evaluačního prostředí, v němž se uplatní různé formy interní i externí 

evaluace, a vytvořit mechanizmy, jak z provedené evaluace vyvozovat závěry pro zlepšení 

kvality vzdělávacího systému i jednotlivých škol“.2 Hovoří se zde o tom, že decentralizovaný 

systém značně posiluje význam evaluace. Školy se stávají autonomními, což je spojeno 

s vyššími rozhodovacími pravomocemi ředitelů škol, ale také s daleko větší zodpovědností za 

úroveň vzdělávání. Vyšší míru samostatnosti škol je nutné vyvážit systematickým 

hodnocením výsledků, aby byla zajištěna kvalita i efektivita vzdělávání.

Pro předškolní vzdělávání se v Bílé knize týkala doporučení tří oblastí:3

 zajistit každému dítěti předškolního věku zákonný nárok na předškolní vzdělávání a na 

reálnou možnost je naplnit

 vypracovat rámcový program pro předškolní vzdělávání a v něm formulovat rámcové 

cíle, obsah a předpokládané výsledky vzdělávání (kompetence dítěte)

 vzhledem k potřebě zvládat širší spektrum odborných, speciálně pedagogických i 

sociálních znalostí a dovedností pedagogů v předškolním vzdělávání zajistit jejich 

vysokoškolské vzdělávání 

O rok později, v roce 2002 vznikl další významný dokument Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Vymezil koncepční 

záměry státu a představu o tom, jak by se měla zvyšovat kvalita vzdělávacího systému: „Aby 

systém mohl svou kvalitu zvyšovat, nestačí pouze vyvinout monitorovací a hodnotící nástroje. 

Školy samy musí systematicky hodnotit svou práci. Musí vytvořit a aplikovat systém, jak 

získaných informací využívat k řízení kvality vzdělávání. Zároveň s tím je třeba v součinnosti 

se zřizovateli a orgány veřejné zprávy vytvořit dostatečné motivy pro zavádění těchto prvků 

do řízení a organizace práce na jednotlivých školách.“4 Vzhledem k přenesené působnosti na 

                                
2 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha : MŠMT, 2001, s. 92. ISBN 80-211-0372-8
3 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha : MŠMT, 2001, s. 46. ISBN 80-211-0372-8
4 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky. www.msmt.cz, s.29.
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kraje, mají i ty povinnost vytvářet své Dlouhodobé záměry. Ty, společně s Dlouhodobými 

záměry na úrovni státu (2002, 2005, 2007) tvoří významné nástroje vzdělávací politiky v ČR.

Přijetím Školského zákona se podařilo naplnit všechny tři cíle v oblasti předškolního 

vzdělávání vytyčené v Bílé knize, i když ne v plné míře. Zákon č.563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících připouští pro kvalifikaci učitelky mateřské školy jak 

středoškolské, tak i vysokoškolské vzdělání.

Školský zákon právně ukotvil patnáctileté snahy o proměnu tradiční školy. K obecným 

cílům vzdělávání patří např. zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemná úcta, 

respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků vzdělávání, 

zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu 

a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod, 

pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a 

svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost. Předškolní vzdělávání se 

stalo součástí vzdělávací soustavy ČR. Je první etapou celoživotního vzdělávání a mateřské 

školy už nejsou předškolním zařízením, ale jsou druhem školy. Současná mateřská škola se 

stala samostatným autonomním právním subjektem, ve kterém ředitelka jako zástupce 

statutárního orgánu plně zodpovídá jak za pedagogický, tak ekonomický rozvoj školy.

V §12 Školského zákona je zakotven požadavek na vlastní hodnocení školy. To se 

stává jedním z podkladů pro hodnocení školy Českou školní inspekcí. Kromě ní může 

provádět externí evaluaci také zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní. Vlastní 

hodnocení je dále rozpracováno ve vyhlášce č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že potřeba vytvořit ucelený evaluační systém je 

deklarována již řadu let a evaluace sehrává v decentralizovaném školském systému klíčovou 

roli. Téma vyhodnocování vlastní práce zaměřená na prostředí mateřské školy bude náplní 

dalších kapitol. Nejprve je však potřeba vymezit pojmy, které se v souvislosti s touto 

problematikou objevují nejen v zákonných dokumentech, ale i v běžném užívání školské 

praxe a odborné literatuře.
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1.1 Vymezení pojmů evaluace a hodnocení

Evaluace je v současné době velmi diskutovanou problematikou. Samotný pojem 

evaluace je pojmem poměrně novým a to nejen v mateřských školách, ale v celém systému 

školství. Problémy se objevují nejen s užíváním tohoto pojmu, ale především se samotnou 

realizací. Přesto, že se evaluace stala povinnou součástí systému plánování ve školách, jde 

zatím o teoreticky i prakticky poměrně neprobádanou oblast. Na mezinárodní konferenci

v Malenovicích v roce 2006 zaznělo, že „s výjimkou některých dílčích akcí nebylo dosud této 

problematice věnována v české pedagogické vědě samostatná rozsáhlá konference“.5  

Povinnost hodnotit práci školy, tedy i mateřské, souvisí s povinností tvořit vlastní –

školní vzdělávací program. Jen konkrétní škola ví, jaké jsou její podmínky, jaké jsou její 

záměry, a proto by se měla naučit i sama si vyhodnocovat, jak se jí její záměry daří naplňovat 

a jak kvalitní poskytuje vzdělávání.

Podle Průchy (1996) vyjadřuje evaluace teoretický přístup, metodologii a praxi 

veškerého hodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů. Scriven, jeden z předních odborníků na 

tuto problematiku, označil evaluaci jako „proces určování podstaty, hodnoty a ceny věcí“,6

která zlepšuje kvalitu života, produktů a věcí.  Původ termínu evaluace je v latině. Slovo 

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

angličtiny, kde anglický výraz pro evaluaci je evaluation a znamená obecně určení hodnoty, 

ocenění.“7

V posledních letech se vyvíjí také vědní a praktický obor, pedagogická evaluace. Její 

součástí je také evaluace škol.8 V souvislosti s evaluací škol se můžeme setkat s pojmy externí 

(vnější) evaluace a interní (vnitřní) evaluace. 

Externí evaluace se zaměřuje na celkové fungování systému školy jako instituce. Její cíle 

jsou stanoveny zvnějšku, stejně tak metody a formy hodnocení i jeho měřítka a kriteria. 

Jedním z typů externí evaluace, se kterým se školy nejvíce setkávají, je hodnocení Českou 

školní inspekcí. Nově ji může provádět také zřizovatel.

                                
5 PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace a problémy české edukační reality. [CD ROM] In Sborník příspěvků 
z konference Malenovicích - Pedagogická evaluace 06´. Ostrava, 2006, s.1.
6  SCRIVEN, M. Evalution Thesaurus. 4. vyd. Newbury Park : SAGE Publicationc, 1991, s.1. ISBN 0-8039-43-
63-6
7 NEZVALOVÁ, D. Konec nebo začátek evaluace a autoevaluace u nás? [CD ROM] In Sborník příspěvků 
z konference Malenovicích - Pedagogická evaluace 06´. Ostrava, 2006, s.1.
8 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, s.362. ISBN 80-7178-631-4
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Interní evaluace se týká tzv. vnitřního hodnocení - sebehodnocení, autoevaluace. Cíle si 

stanovuje škola sama. Jde o hodnocení efektivnosti jednotlivých vzdělávacích činností 

probíhajících ve vlastní pedagogické práci školy. Její význam je zejména v tom, že si škola 

uvědomuje vlastní situaci, objevuje svoje rezervy, což jí ukazuje cestu ke zlepšování a tím 

podporuje její celkový rozvoj. Nevýhodou je neschopnost podívat se na vlastní práci 

z nadhledu.

V české literatuře se lze setkat jak s pojmem evaluace, tak s pojmem hodnocení. 

Průcha vychází při vymezení jednotlivých pojmů z anglických termínů evaluation a 

assessment.

Evaluation má komplexnější význam a častěji se používá pro výzkumné účely. 

Assessment se více používá v souvislosti s hodnocením prováděným ve školské praxi, tzn. 

s hodnocením žáků, učitelů apod.

Oba termíny však vnímá jako synonyma s tím, že evaluace je více využívána 

odborníky v teorii a hodnocení se běžně používá v praxi. Nezvalová se oba termíny pokusila 

schematicky znázornit následujícím způsobem9:

Tabulka č.1

HODNOCENÍ

(neřízené hodnocení)

EVALUACE

(řízené hodnocení)

Kritéria: nejsou vymezena; indikátory 
výkonu nestanoveny explicitně; nesdíleny 
mezi partnery.

Kritéria: vymezena explicitně a 
odsouhlasena; stanovené specifické oblasti 
priorit, založené na vymezených cílech; 
formulovány indikátory výkonu.

Evaluační plán: není přesně stanoven; není 
jasné, co kdo bude dělat; není konzistentní 
s cíli, není připravován záměrně, je použit 
v případě potřeby.

Evaluační plán: je strukturovaný; je jasná 
odpovědnost; explicitní vztahy s cíli; 
vyžaduje detailní plánování.

Metody: nejsou předem stanoveny; metody 
nekonzistentní; nepromyšlená analýza dat.

Metody: systematické; přesně určené zdroje 
dat; použit reprezentativní vzorek; evaluační 
nástroje odpovídají metodám použitým pro 
sběr dat; vypracování zprávy.

                                
9

NEZVALOVÁ, D. Konec nebo začátek evaluace a autoevaluace u nás? [CD ROM] In Sborník příspěvků 
z konference Malenovicích - Pedagogická evaluace 06´. Ostrava, 2006, s. 2.
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Z hlediska teorie se oba termíny – hodnocení a evaluace jeví významově odlišné 

(Průcha 1996, Rýdl 1998, Nezvalová 2003). Z hlediska praxe se pojmy užívají jako 

synonyma, přičemž častější je užívání pojmu hodnocení. Jejich rozdílného užívání je žádoucí 

na odborné úrovni a souvisí především se systematičností, plánovitostí, dlouhodobostí a 

užívání kritérií v hodnotících procesech.

Pro bakalářskou práci je důležité vymezit pojmy související s vlastním hodnocením 

školy. Jak bude uvedeno v následující kapitole, tady je situace odlišná.

1.2        Vymezení pojmů autoevaluace a sebehodnocení

Pro činnost „hodnocení školy“ se užívá několik pojmů – autoevaluace, sebehodnocení, 

vnitřní hodnocení atd. Školský zákon používá v §12 pojem vlastní hodnocení školy stejně 

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

zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání užívá pro sebehodnocení 

školy označení autoevaluace. Charakterizuje ji jako „proces průběžného vyhodnocování

vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy, který 

se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích. Poznatky 

získané tímto průběžným vyhodnocováním poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě 

vlastní práce a pedagogové by jich měli cíleně využívat k optimalizaci a zlepšování 

vzdělávacího procesu i podmínek, za nichž vzdělávání probíhá. Nejedná se o jednorázové a 

náhodné zhodnocení určitého jevu na základě subjektivního dojmu pedagoga, ale o proces, 

který je realizován systematicky, podle předem připraveného plánu.“ 10

S pojmem autoevaluace pracuje také Program podpory zdraví v mateřské škole. 

Procesu autoevaluace je v inovované knize (Havlínová aj., 2006, s.185 - 197) věnovaná celá 

kapitola. V ní se autorky pokusily definovat vztahy mezi vnitřní a vnější evaluací. 

Výsledkem obou je pak evaluace jako komplexní hodnocení – vnitřní i vnější, práce a 

činnosti celé mateřské školy. Uvádí, že autoevaluaci (vnitřní, interní evaluaci) si škola 

provádí sama, bez cizí účasti. Je významnou a nezastupitelnou součástí práce školy.

„…přesněji, než kdokoliv z vnějšku může postihnout a analyzovat svoji situaci a problémy. 

To, že škola záměrně sleduje, srovnává svoje výsledky a hledá řešení případných problémů 

                                
10 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Věstník MŠMT, sešit 2, Ročník LXI, únor 2005, s.37
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je nejcennějším přínosem autoevaluace.  Aby plnila svůj účel a nebyla formální záležitostí, 

musí probíhat pravidelně a systematicky, správným metodickým postupem, v předem 

vymezených oblastech, pro které si MŠ stanovila indikátory (kritéria, ukazatele nebo také 

hlediska kvality). Důležitým předpokladem také je, aby k ní všichni zúčastnění přistupovali 

s vědomím, že dává podklady pro rozhodování a plánování dalšího rozvoje školy.“11

Pedagogický slovník termíny autoevaluace či sebeevaluace neuvádí. Charakterizuje 

pouze termín sebehodnocení jako „obecně každé hodnocení, kdy subjekt hodnotí sám sebe; ve 

školním kontextu je to jedna z výchovných metod, např. subjekt – žák dospívá k reálnějšímu 

sebepojetí.“12 Průcha definuje autoevaluaci jako „systematické hodnocení dosažených cílů 

podle předem stanovených kritérií prováděné pracovníky školy.“13 Nezvalová (2003), stejně 

jako Rýdl aj. (1998) uvádí, že „sebehodnocení je neplánované a necílené nahodilé hodnocení 

každodenní praxe, které provádí každý jedinec bez dlouhodobější přípravy“. Oproti tomu 

„autoevaluace je systematicky připravené a plánovité hodnocení, směřující podle předem 

stanovených kritérií k předem stanoveným cílům.“14

Vzhledem k tomu, že jak školský zákon, tak vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, popisuje, 

jakým způsobem má být sebehodnocení školy prováděno, přičemž pracuje s termíny „oblasti 

hodnocení, kritéria a nástroje pro hodnocení“, lze říci, že termíny autoevaluace a vlastní 

hodnocení školy se staly v českých zákonných dokumentech synonymy. 

V této práci bude nadále užíván pojem autoevaluace. Autorka se opírá o definici 

autoevaluace, jak ji velmi výstižně definuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání, ale i Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Takto pojaté definice spojují 

proces vyhodnocování práce školy s jejím dalším růstem a zkvalitňováním.

Autoevaluace by neměla být samoúčelným procesem, ale měla by pomoci k lepšímu 

pochopení toho, jak škola funguje. Jaké podmínky vytváří pro vzdělávání svých dětí – žáků a 

jak kvalitní poskytuje vzdělávání. To vše by mělo přispět k strategickému plánování jejího 

dalšího rozvoje a vyšší kvalitě jak jedince, tak celé organizace.

                                
11 HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (aktualizovaný 
program). Praha : Portál, 2006, s.185. ISBN 80-7376-061-5
12 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha : Portál, 2003, s.209. ISBN 
80-7178-772-8
13 PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno : MU, 1996, s.27. ISBN 80-210-1333-8
14 RÝDL, K., HORSKÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, M., ROUPEC, P. Sebehodnocení školy. Praha : Strom, 1998, s.7. 
ISBN 8086106047
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2 Zákonný rámec vlastního hodnocení

Jak bylo již zmíněno, základním dokumentem, který dává povinnost provádět vlastní 

hodnocení školy je §12 Školského zákona rozpracovaný ve vyhlášce č.15/2005 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Dokumenty jsou ještě doplněny sdělením MŠMT.15

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vznikl dříve než výše 

uvedené zákonné dokumenty, přesto také specifikuje požadavky na vlastní hodnocení školy, 

především v rovině zapracování do školních vzdělávacích programů.

2.1        Požadavky Školského zákona

Ve Školském zákoně se v §12 uvádí, že vlastní hodnocení školy slouží jako jeden 

z podkladů pro Českou školní inspekci. Podrobnějším výkladem vlastního hodnocení školy se 

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

zpráv a vlastního hodnocení školy. Ta však blíže specifikuje pouze časový rozsah a oblasti 

hodnocení. Přesto, že se v §8 hovoří o „kritériích“, v jednotlivých odstavcích o nich již není 

žádná zmínka.

Termíny, které musí školy v souvislosti s vlastním hodnocením školy dodržet se týkají 

časového období, za které se musí hodnocení zpracovat, což je období jednoho nebo dvou 

školních roků. Dále je nutné projednat návrh struktury vlastního hodnocení na pedagogické 

radě nejpozději do konce září školního roku, ve kterém se má uskutečnit. 

Výsledky vlastního hodnocení je opět nutné projednat v pedagogické radě do 31. října 

následujícího školního roku. To, že mají být zpracovány v podobě písemné zprávy není nikde 

uvedeno. Písemné zpracování a jeho struktura je prezentována v §7 vyhlášky č.15/2005 Sb.,

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 

školy, ale ta se týká Výroční právy o činnosti školy, kterou ovšem mateřské školy nejsou 

povinny zpracovávat. 

Je však logické, že výsledky vlastního hodnocení jsou zpracovávány písemně, neboť 

není možné uchovávat takové množství informací o kvalitě vzdělávání jiným způsobem. Co 

má zpráva o vlastním hodnocení obsahovat a jaká má být její struktura však není nikde 

                                
15  Sdělení MŠMT k provádění vlastního hodnocení školy č.j.: 19229/2006-20
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předepsáno. V tomto případě musí mateřské školy vycházet buď ze zaměření či obsahu 

popsaném ve vyhlášce nebo z jiných dokumentů.

Vlastní hodnocení se zaměřuje16 na vyhodnocování cílů, které si škola stanovila v 

koncepčním záměru rozvoje mateřské školy - jakým způsobem jsou tyto cíle naplňovány; dále 

na vyhodnocování oblastí, ve kterých mateřská škola dosahuje dobrých výsledků a oblastí, ale 

i těch, ve kterých je třeba úroveň zlepšit. Nutné je také vyhodnotit, jak účinná byla opatření, 

která byla přijata při minulém hodnocení. 

Oblasti, které je nutné podle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy vyhodnocovat jsou

podmínky ke vzdělávání; průběh vzdělávání; podpora školy dětem, spolupráce s rodiči, vliv 

vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání; výsledky vzdělávání

žáků a studentů; řízení školy, kvalita personální práce, kvalita další vzdělávání pedagogických 

pracovníků; úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům.

Uvedených šest oblastí lze pro mateřskou školu zobecnit pouze na tři - podmínky, 

procesy (průběh) a výsledky předškolního vzdělávání. Důvodem je, že spolupráce s rodiči 

a řízení školy jsou uvedeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání 

jako jedny z podmínek vzdělávání v mateřské škole, takže se vyhodnocují již v první 

požadované oblasti vyhlášky č.15/2005 Sb. a není nutné je vyhodnocovat zvlášť. Poslední 

požadovanou oblast hodnocení - úroveň výsledků práce školy lze posoudit komplexně 

vzhledem k ekonomickým zdrojům školy. Např. počet pedagogických pracovníků, jejich 

vzdělávání či vybavení školy mohlo být ovlivněno nedostatkem finančních prostředků.

2.2        Vymezení požadavků na autoevaluaci v Rámcovém vzdělávacím 

programu

Jak by měla být prováděna autoevaluace školy vyplývající z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání, bylo naznačeno již v první kapitole. Jak v tomto 

dokumentu, tak v Manuálu k přípravě školního (třídního programu) mateřské školy či 

Metodické příručce k vlastnímu hodnocení je kladen důraz na to, aby se hodnocení stalo 

                                
16 Vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 
hodnocení školy, s.67. 
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činností cílenou a systematickou, která by sloužila k účinnější identifikaci optimálních 

vzdělávacích aktivit.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se v souvislosti 

s autoevaluací mateřské školy zabývá pěti oblastmi - naplňováním cílů programu, kvalitou

podmínek vzdělávání, způsobem zpracování a realizací obsahu vzdělávání (zpracování a 

realizace integrovaných bloků), prací pedagogů (včetně jejich sebereflexe) a výsledky 

vzdělávání. Přesto, že nejsou zcela totožné s vyhláškou č.15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy lze opět 

zkonstatovat, že se týkají výše uvedených tří oblastí nutných pro vyhodnocení práce mateřské 

školy - podmínek, procesů (průběhu) a výsledků předškolního vzdělávání.

Důležité je zmínit, že Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

doporučuje vytvořit si kritéria – „pro vyhodnocování všech oblastí, které jsou předmětem 

evaluace, mohou být odvozena z požadavků na předškolní vzdělávání vyjádřených v RVP 

PV“.17 Kritéria jsou určitá měřítka, k nimž se hodnocení vztahuje. Nehodnotíme tedy 

sledované jevy podle svého uvážení, svých zkušeností, postojů či dojmů, ale podle určitých 

znaků kvality, které vycházejí z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. „Pro přesnější a spolehlivější zjištění může být užitečné  tato kritéria 

více konkretizovat, popř. je rozpracovat do podoby konkrétních ukazatelů (indikátorů)“.18

Kritérium je vnímáno jako měřítko, které určuje žádoucí stav a indikátor popisuje konkrétní 

projevy, podle nichž lze posoudit, jak kvalitní sledovaný jev je. Pro jemnější identifikaci 

úrovně kvality doporučují autorky metodické příručky používat stupnice či škály.

Aby bylo možné dostát všem těmto doporučením je nutné, aby byl sestaven 

autoevaluační plán školy, který by určoval předmět evaluace (co všechno se bude v mateřské 

škole sledovat, které jevy budou hodnoceny), techniky evaluace, časový plán a odpovědnost 

pedagogů.19

Jaké zkušenosti s autoevaluací ve školách byly doposud zaznamenány bude naznačeno

v následujících kapitolách.

                                
17 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Věstník MŠMT, sešit 2, Ročník LXI, únor 2005, s.37
18 SMOLÍKOVÁ, K., aj. Autoevaluace mateřské školy. Metodická příručka k vlastnímu hodnocení. Praha : 
VÚP, 2008, s.10. ISBN 978-80-87000-22-9
19 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Věstník MŠMT, sešit 2, Ročník LXI, únor 2005, s.37
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3 Zkušenosti a výzkumy v oblasti autoevaluace škol

Vzhledem k tomu, že vlastní hodnocení školy vstoupilo v platnost v České republice 

až s přijetím Školského zákona, dlouhodobější zkušenosti s autoevaluací mají zpravidla školy, 

které pracovaly podle některých alternativních či inovovaných programů nebo ty, které si 

autoevaluaci zavedli iniciativně do svých vlastních školních vzdělávacích programů.

O tom, že těchto škol zřejmě není mnoho a zkušeností s vlastním procesem hodnocení 

je velmi málo, se můžeme dovědět pouze útržkovitě např. ze zpráv České školní inspekce, 

výzkumů, grantů či konferencí pořádaných na toto téma. Autorka má také osobní zkušenosti 

z lektorování seminářů s touto problematikou.

Česká školní inspekce provedla ve školním roce 2005/2006 tematickou inspekci o 

vlastním hodnocení škol. Výsledky přinesly tato zjištění: „Jen ojediněle mělo toto hodnocení 

charakter uceleného systému zpětné vazby, převážně šlo spíše o uplatňování jednotlivých 

prvků sebehodnocení nebo o jeho přípravu. V mnohých školách se vlastní hodnocení opíralo 

jen o pocity či názory ředitele, vycházející z jeho bezprostřední zkušenosti, nikoli o exaktní 

zjišťování a vyhodnocování jevů v konkrétní oblasti prostřednictvím hodnotících nástrojů

(hospitací, testů, dotazníků aj.).“20

V uplynulých pěti letech lze vyčíst ve Výročních zprávách České školní inspekce 

jakými změnami prošly mateřské školy v oblasti autoevaluace. V roce 2004 byla autoevaluace 

v mateřských školách na formální úrovni, ale byla vnímána větší akceptace tohoto procesu. O 

rok později byly zaznamenány pokusy o vytvoření funkční struktury vlastního hodnocení.  

V roce 2006 konstatovala Česká školní inspekce, že „stav vlastního hodnocení v mateřských 

školách je ve fázi hledání a přípravy, nejsou propracovány systémy vlastního hodnocení škol, 

je malá znalost metod hodnocení kvality a vhodných nástrojů pro různé oblasti.“21

Vyhodnocuje celkový účinek vlastního hodnocení škol jako nevýrazný s tím, že opatření, 

která školy přijímají, vyplývají spíše ze závěrů vnější kontroly, která souvisí především 

s oblastí bezpečnosti provozu a s úspornými opatřeními v důsledku nedostatku finančních 

prostředků.

Zatím poslední zpráva z roku 2008 zmiňuje v kapitole o školních vzdělávacích 

programech slabé stránky jeho obsahu, přičemž z osmi sledovaných ukazatelů patří čtyři 

                                
20  Tematická zpráva ČŠI. Souhrnné poznatky České školní inspekce o vlastním hodnocení ve školním roce 
2005/2006. Praha, 2006, s.4
21 Výroční zpráva ČŠI  za školní rok 2005/2006. Praha, 2006, s.9.  



20

právě evaluačním procesům: „Nejsou jasně stanoveny oblasti evaluace, včetně kritérií 

hodnocení; v oblasti evaluace není jasně stanovena zodpovědnost zúčastněných; z popisu 

způsobu evaluace není zřejmé, že tvoří ucelený systém; v rozpracování systému hodnocení 

chybí časový plán, nejsou stanoveny techniky vyhodnocování.22 V kapitole týkající se 

vlastního hodnocení škol se uvádí že se „…opět ukázalo, že rozvoj systému vnitřní kontroly a 

vlastního hodnocení školy patří k nejobtížnějším činnostem vedoucích pedagogických 

pracovníků, zvláště velkokapacitních MŠ. …Dobrým signálem je zjištění, že mateřské školy 

začínají aktivně využívat výstupy vlastního hodnocení a vnitřního kontrolního systému ke 

zvyšování kvality vzdělávání a činnosti školy vůbec.“23

Na trhu se objevují různorodé materiály v různé kvalitě. Jedná se o publikace 

(Bourová, 2003; Přikrylovy, 2004),24 CD ROM (Sedláčková, 2007; aTre, 2007),25 či 

Internetové prezentace (např. http://www.rvp.cz). Mohou se stát zdrojem inspirace pro výběr 

metod, nástrojů a postupů pro vlastní hodnocení. Některé z nich uvádí ukázky kritérií, mapují 

všechny oblasti vlastního hodnocení. Jiné prezentují nástroje hodnocení jakými jsou např.

dotazníky a zabývají se jen některou z oblastí hodnocení. Často se v těchto materiálech 

objevuje v hodnocení výsledků zaměření na dílčí cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí. 

Vyjma Programu podpory zdraví v mateřské škole se nepracuje s klíčovými a dílčími

kompetencemi, přesto, že „reprezentují v současném vzdělávání klíčovou cílovou kategorii,  

vyjádřenou v podobě výstupů. V kurikulárních dokumentech jsou obecně formulovány jako 

soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 

osobní rozvoj a uplatnění každého jedince“.26

Zpravidla texty vychází ze zkušeností jednotlivců a jednotlivých škol, které lze,

s drobnými úpravami, modifikovat do práce mateřské školy. Jde však většinou o praktické 

pomůcky, které nemají teoretickou a metodologickou platformu. 

                                
22 Výroční zpráva ČŠI  za školní rok 2007/2008. Praha, 2008, s.32.
23 Výroční zpráva ČŠI  za školní rok 2007/2008. Praha, 2008, s.68.
24 BOUROVÁ, M. Evaluace a hodnocení v mateřské škole. Nový Bydžov : ATRE v.o.s., 2003
    PŘIKRYLOVÁ, G., PŘIKRYLOVÁ, M. Pedagogická evaluace. Kroměříž : Přikrylová Milada Plus s.r.o., 
2004.
25 SEDLÁČKOVÁ, H. Evaluace a autoevaluace. In SYSLOVÁ, Z. a kol. Školní vzdělávací programy a 
evaluace v mateřské škole.[CD ROM] Praha : Verlag Dashofer, 2007. ISSN 1802-4130
   Vlastní hodnocení školy. [CD ROM]  In Řízení mateřské školy. Nový Bydžov : aTre v.o.s., 2007
26  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Věstník MŠMT, sešit 2, Ročník LXI, únor 2005, s.8
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3.1  Výzkumy autoevaluace v českých školách

Výzkumy prováděné v oblasti evaluace nejsou příliš početné, ale dokládají, že 

pedagogové nevidí smysl a účelnost autoevaluace  a „upozorňují  na nedostatek podpůrných 

instrukcí, manuálů, příruček k tomu, jak vlastně autoevaluaci provádět“.27

Nezvalová řadí mezi současné problémy autoevaluace především to, že je školám 

nařízena shora a nevychází z jejich potřeb. Kritizuje její legislativní načasování, neboť školy 

se zaměřují na tvorbu školních vzdělávacích programů a nemají čas věnovat pozornost také 

autoevaluaci. „Proces sebe-evaluace nebyl ve většině škol přijat s porozuměním. Ve většině 

škol stále tento proces nebyl nastartován. Učitelé je většinou přijímají jako zátěž, jako 

zbytečnost a další administraci.“28 K dalším problémům patří, že nejsou vymezena kritéria, 

která by mohla rozlišit úspěšnou a neúspěšnou školu. Právě vymezení indikátorů patří podle 

Prášilové (2006) k největším problémům pedagogů vyplývající z dalšího vzdělávání. Dále 

existuje obava, že „školy ve snaze, aby se nepoškodily budou uvádět neodůvodněné závěry, tj. 

nebudou podloženy fakty a nebudou uvedeny společně s příslušnými důkazy pro jejich 

podporu.“ 29

Pol uvádí, že „školy jsou relativně málo připraveny k podobnému kroku – systematická 

kolektivní reflexe vlastní práce není pevnou součástí tradice škol.“30 Zkušenosti z evaluace 

k nám přichází zejména ze studií či pilotních iniciativ rozvinutých zemí. 

Jednou z prvních publikací, která odpovídá na otázky spojené s vlastním hodnocením 

je Sebehodnocení školy.31 Zatím nejucelenější vhled postavený na teoretických a praktických 

poznatcích nejen z českého prostředí, ale i ze zahraničních zkušeností, obsahuje publikace  

Úvod do autoevaluace školy.32

Autoři poskytují teoretická východiska a přesný metodický postup, jak si vytvořit plán 

autoevalace, jak jej realizovat i zapsat v podobě evaluační zprávy.

                                
27 PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace a problémy české edukační reality. [CD ROM] In Sborník příspěvků 
z konference v Malenovicích -  Pedagogická evaluace 06´.  Ostrava, 2006, s.8.
28 NEZVALOVÁ, D. Konec nebo začátek evaluace a autoevaluace u nás? [CD ROM]  In Sborník příspěvků 
z konference v Malenovicích - Pedagogická evaluace 06´. Ostrava, 2006, s.9.
29 NEZVALOVÁ, D. Konec nebo začátek evaluace a autoevaluace u nás? [CD ROM]  In Sborník příspěvků 
z konference v Malenovicích - Pedagogická evaluace 06´. Ostrava, 2006, s.9.
30 POL, M. Autoevaluace škol: K politickému rámci, k dosavadním poznatkům výzkumu a rozvoje a k vnější 
podpoře škol. Sborník příspěvků z konference v Malenovicích - Pedagogická evaluace 06´.  Ostrava, 2006, s.2.
31 RÝDL, K., HORSKÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, M., ROUPEC, P. Sebehodnocení školy. Praha : Strom, 1998. 
ISBN 8086106047
32

VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc : Ped. fak. UP, 2006. ISBN 80-244-1422-8
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V publikacích se autoři zabývají nejprve vymezením pojmů, k nimž patří také 

definování rozdílného vnímání  mezi všedním posuzováním a reflexí vlastní práce (tím, co

bylo děláno doposud)  a  systematickou evaluací (tím, co je dnes požadováno zákonnými 

dokumenty) v přehledně zpracované tabulce (č.2).33

Tabulka č.2

Všední posuzování a reflexe                                      Systematická (auto)evaluace
→  neplánovaná                                                                                                                                  plánovaná    ←
→  nepravidelná                                                                                                                    pravidelná aktivita    ←
→  spočívá na jednotlivých dojmech a mí-                                                                 vychází z široké databáze   ←
      něních  různorodých hledisek
→  základem jsou individuální náhodné                                                               informace jsou cíleně sbírány   ←
      zkušenosti
→  nejasná hodnotící kritéria                                                                                      předem stanovená kritéria   ←
→  otázky nejsou dokumentovány                                                                        jasné otázky dokumentovány   ←
→  subjektivní                                                                                                                       relativně objektivní   ←

příklad:                                                                                                                                                           příklad:
→  rozhovory během přestávky o bezpro-                                                          sebetázání celého sboru učitelů  ←                                                   
      středních zkušenostech z vyučování                                                   pro potřeby dalšího rozvoje a podpory

Celý proces autoevaluace je členěn (Rýdl aj., 1996; Vašťatková, 2006) do pěti etap34:

1. Motivační - souvisí se vznikem potřeby zjistit, nakolik a v čem je škola 

úspěšná a se získáváním (motivováním) zaměstnanců a dalších osob pro podílení se na 

autoevaluaci. Bez jejich přesvědčení o jejím smyslu není možná její úspěšná realizace. 

2. Přípravná – je charakteristická promýšlením a zpracováváním 

autoevaluačního plánu; stanovením cílů, postupů, pravidel a úkolů osob podílejících 

se na autoevaluaci.

3. Realizační - souvisí s praktickým získáváním informací a dat podle 

stanoveného plánu. Při ní často dochází k změnám a úpravám v souvislosti s aktuální 

situací a potřebami školy.

4. Evaluační - je zaměřena na třídění a vyhodnocování dat a končí vytvořením 

autoevaluační zprávy, která by měla sloužit jako podklad pro plánování rozvoje školy 

a její činnosti v dalším období. 

                                
33 RÝDL, K., HORSKÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, M., ROUPEC, P. Sebehodnocení školy. Praha : Strom, 1998, s.7. 
ISBN 8086106047
34 RÝDL, K., HORSKÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, M., ROUPEC, P. Sebehodnocení školy. Praha : Strom, 1998, s.38 
– 39. ISBN 8086106047
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5. Korektivní - se zaměřuje na promýšlení a formulování opatření, konkrétních 

aktivit, což by na základě zjištění v předchozí etapě mělo vést ke zvýšení kvality práce 

ve sledovaných oblastech.

Vašťatková (2006) vnímá autoevaluaci jako součást zavádění změn do škol a současně 

jako prostředek řízení změn ve školách. Zabývá se vztahy autoevaluačních procesů ke kvalitě 

školy a postihuje komplexně jejich realizační rovinu. Nevnímá autoevaluaci pouze v rovině 

kontrolní a hodnotící, ale především v rovině vedení lidí.

3.2  Mezinárodní pilotáž autoevaluace škol

Dosud nejvýznamnější je patrně mezinárodní pilotáž autoevaluace Evaluating Quality 

in School Education - Evaluace kvality vzdělávání ve škole (dále jen EQSE). Jde o projekt 

realizovaný v rámci evropského programu Sokrates v letech 1997 – 1998, na kterém se 

podílelo 101 škol z 18 zemí. 

Shrnutí celého projektu je obsahem publikace „Self-evaluating in Eropean Schools“. 

Pro představení problematiky evaluace využili autoři dvojí zpracování. První část popisuje 

evaluační proces z pohledů žáka (Sereny, patnáctileté žákyně střední školy), rodiče (matky 

Sereny), učitelů, ředitele a kritického přítele. Ve druhé části následuje vědecký komentář 

závěrů a zkušeností z jednotlivých škol. Stěžejní je vytvoření Self – evalution Profile (profil 

sebehodnocení) s jehož pomocí si škola může vyhodnotit svoji práci na úrovni jednotlivce, 

třídy, školy, ale i okolní komunity. 

Tzv. Profil sebehodnocení zahrnuje 12 oblastí, které si pilotní školy vyhodnocovaly:

- výsledky (znalosti žáků, individuální a sociální rozvoj žáků, uplatnění žáků po 

ukončení školy)

- procesy na úrovni třídy (čas pro učení, kvalita výuky, podpora žáků při učebních 

obtížích)

- procesy na úrovni školy (škola jako místo učení, škola jako společenské místo, škola 

jako pracoviště)

- vztahy k vnějšímu prostředí (škola a rodina, škola a obec, škola a svět práce)

Autoři publikace vnímají autoevaluaci jako podporu odpovědnosti škol za vlastní 

práci, jejímž prvořadým smyslem je nastartování rozvojových procesů. Považují ji za 
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„mechanismus, který školám umožňuje rozvoj kvality zdola na základě diskuse s partnery, 

především s rodiči a žáky, ale i širší veřejností.“35

Profil sebehodnocení je doplněn hodnotící škálou, kterou lze využít při sestavování 

jakéhokoli dotazníku. Výhodou této škály oproti pětistupňové (jak je známá např. 

z evaluačního dotazníku Programu podpory zdraví v mateřské škole) je, že se hodnotitel 

nemůže při vyhodnocování jevů uchýlit k prostřednímu „občas“.

++ + - --
vždy se děje… Zpravidla se děje… Zpravidla se neděje nikdy se neděje

Při práci s Profilem sebehodnocení pracovaly tři skupiny aktérů školního života – žáci, 

učitelé a rodiče. Prostřednictvím různých nástrojů (např. rozhovorů, dotazníků, rozboru 

dokumentů, stínování atd.) lze získat objektivní informace o škole a následně identifikovat 

oblasti, které je třeba v budoucnu zlepšit. Prvotní je hodnocení jednotlivých oblastí 

jednotlivcem. Poté jsou vytvořeny skupiny zastoupené jednotlivými aktéry, jejichž cílem je 

diskutovat a uvádět argumenty pro dosažení shody v kvantitativním hodnocení profilu. Na 

základě závěrečných konstatování se pak stanovuje další postup autoevaluace. Naprosto 

novým termínem, který se v souvislosti s autoevaluací školy objevil, je critical friend -

kritický přítel. Nejedná se pouze o neutrálního pozorovatele, ale jde o člověka, který 

podporuje sebehodnotící procesy ve škole kritickým pohledem zvenčí.

Ze závěrů mimo jiné vyplynulo, že učitelé mají tendenci nadhodnocovat svoji práci. 

Oproti tomu žáci se nejvíce v hodnocení přibližují realitě. 

Pokračováním tohoto projektu byl v letech 2004 – 2005 další, nazvaný Bridges across 

Boundaries - Mosty přes hranice, jehož se účastnilo sedm dalších států, mezi nimiž byla i 

Česká republika. Jedním z jeho úkolů byl překlad publikace Self-evaluating in Eropean 

Schools“. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě (MacBeath, 2006) byl nejen překladem 

původní publikace, ale v závěru se objevily také informace o projektu, který proběhl v šesti 

českých školách.

                                
35 MACBEATH., J. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou : Fakta, 2006, s.101. ISBN 80-
902614-8-5
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3.3 Evaluace v Programu mateřských škol podporujících zdraví

Problematika evaluace (hodnocení), přestože je ve školství nově zavedenou 

povinností, byla od počátku součástí strategie škol podporujících zdraví. Vstoupení škol do 

sítě Programu podpory zdraví v mateřské škole je podmíněno vypracováním Školního 

kurikula (Školního vzdělávacího programu) a setrvání v síti závisí na výsledcích evaluace 

školního programu po tříletém trvání a následném vypracování inovovaného Školního 

kurikula. Nyní se tříletý cyklus vyhodnocování Programu podpory zdraví v MŠ, vzhledem 

k souladu s požadavky vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, změnil na čtyřletý. Každá mateřská 

škola přijatá do Sítě škol podporujících zdraví v ČR musí po čtyřech letech přehodnotit svoje 

cíle a inovovat školní vzdělávací program.

Program podpory zdraví v mateřské škole vytvořil pro školy přijaté do sítě Škol 

podporujících zdraví v České republice evaluační nástroj nazvaný INDI MŠ (Havlínová aj., 

2004). Jedná se o soubor indikátorů pro evaluaci podmínek. Jsou totožné s dvěma 

integrujícími principy Respekt k přirozeným potřebám jednotlivce a Rozvíjení komunikace a 

spolupráce a dvanácti zásadami – podmínkami formálního kurikula a v evaluačním nástroji 

nazvaným INDI MŠ nesou stejný název. 

Jedná se o tyto podmínky:

1. Učitelka podporující zdraví

2. Věkově smíšené třídy

3. Rytmický řád života a dne

4. Tělesná pohoda a volný pohyb

5. Zdravá výživa

6. Spontánní hra

7. Podnětné věcné prostředí

8. Bezpečné sociální prostředí

9. Participativní a týmové řízení

10. Partnerské vztahy s rodiči

11. Spolupráce mateřské školy se základní školou
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12. Začlenění mateřské školy do života obce

Mateřská škola jimi vyhodnocuje, nakolik se jí daří rozvíjet a promyšleně využívat 

principy a zásady - podmínky pro naplňování cílů vzdělávání, které vedou k rozvíjení 

kompetencí u dětí na konci předškolního období. Každý indikátor je popsán řadou 

specifických, konkrétně vyjádřených položek. Ty jsou členěny podle toho, koho se týkají 

(dětí, učitelek, ředitelky, mateřské školy, základní školy, případně rodičů, školní kuchyně a 

dalších). Jsou formulovány z pozitivního hlediska, jak by naplňování příslušného indikátoru 

mělo vypadat. 

INDI MŠ je sestaven jako dotazník. Při hodnocení zaznamenávají hodnotitelé (učitelky, 

rodiče, kuchařky, popřípadě další přizvaní partneři) do záznamových listů své odpovědi. 

K tomu využívají pětistupňovou škálu, podle toho, jak často se podle hodnotitele jev popsaný 

v jednotlivé položce v mateřské škole objevuje:

1) nikdy – ne, neděláme to, mezi dětmi se takové chování a jednání nevyskytuje;

2) výjimečně – víme o tomto projevu (situaci), ale daří se ho naplnit jen sporadicky, spíše 

náhodně;

3) občas – snažíme se vědomě záměr naplnit, vést k němu děti, někdy se nám to daří, ale 

dochází i k neúspěchům;

4) často – již víme dobře, jak věci zařídit, ale vždy optimálního výsledku nedosáhneme, děti 

se sice dovedou projevit žádoucím způsobem, ale ne vždy; 

5) pravidelně – daří se nám spolehlivě dosahovat optimálních výsledků, všechny děti se 

uvedeným způsobem chovají vždy, takový způsob jednání je pro nás samozřejmostí.

Matematicky vyhodnotitelný způsob napomáhá vyvarovat se subjektivním výrokům 

typu „Líbí se mi…, myslím si…“ apod. a umožňuje lépe a přesněji zhodnotit to, do jaké míry 

je příslušný indikátor skutečně plněn.

Mezi záznamovým listem jednotlivého hodnotitele a záznamem mateřské školy jako 

celku jsou tabulky jednotlivých indikátorů. Z nich vyplývá, jak jsou které položky hodnotiteli 

hodnoceny. Pro ředitelku jsou důležité také informace z jednotlivých tříd – zda se učitelky 

v jednotlivých položkách shodují. V jejich hodnocení by nemělo docházet k výrazným 

odlišnostem. Je důležitý jejich jednotný přístup a současně také shodný pohled na projevy 

dětí.
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V dlouhodobém horizontu pak mohou především učitelky sledovat, zda dochází 

k posunu, tedy ke zkvalitnění jejich práce, což ukazuje vyšší skóre v hodnocení jednotlivých 

položek.

Aby byl dotazník INDI MŠ vyhodnocen objektivně, musí hodnotitelé vycházet 

z informací získávaných průběžně prostřednictvím dalších nástrojů. O tom, jak postupovat 

při vyhodnocování vlastní práce pojednává rozsáhlá kapitola v inovované knize Kurikulum 

podpory zdraví v mateřské škole.36  

INDI MŠ obsahuje také dotazník pro rodiče. Položky tohoto dotazníku korespondují 

s některými položkami ostatních dotazníků. Zaměstnanci mateřské školy tak mají možnost 

porovnat, zda se jejich „vidění“ ztotožňuje s hodnocením rodičů. Tento pohled pomáhá 

objektivizovat celkové hodnocení práce mateřské školy. Výsledná zjištění evaluačního 

procesu přispívají k zefektivnění celého procesu plánování a realizace školního kurikula.

Výsledky ukazují, do jaké míry mateřská škola naplňuje požadavky Programu podpory zdraví

v mateřské škole a zda má mateřská škola předpoklady pokračovat v realizaci programu 

podpory zdraví v mateřské škole.

Pro mateřské školy pracující v síti Programu škol podporujících zdraví v České 

republice byly připraveny semináře s obsahem vlastního hodnocení školy a všem byly také 

zdarma poskytnuty dotazníky INDI MŠ a další materiály (např. CD s tabulkami kompetencí a 

dílčích cílů). Velkou pomocí mateřským školám přijatým do sítě škol podporujících zdraví je 

také tzv. vnější evaluátor nebo-li EVA. Ta hodnotí školu zvenčí na základě stejných kritérií, 

jako si vyhodnocuje škola zvnitřku. Poté jsou tyto dva pohledy konfrontovány a 

identifikovány rozdílné názory. EVA je vybírána z řad lektorek a členek řídícího týmu 

Programu podpory zdraví v mateřské škole. Jejím úkolem je pomoci mateřské škole vidět se 

reálně. Je vlastně jakousi obdobou tzv. kritické ho přítele.37

Jak již bylo zmíněno, pro hodnocení podmínek byl vytvořen evaluační dotazník INDI 

MŠ. Soubor dotazníků však neobsahuje pouze indikátory pro 14 podmínek (2 principy a 12 

zásad). Patnáctým dotazníkem je soubor položek týkajících se formálního kurikula, tzn. 

procesu vzdělávání. Při bližším zkoumání lze zjistit, že také ostatní indikátory, zejména 

indikátor Učitelka podporující zdraví obsahuje položky týkající se procesu vzdělávání – tedy 

                                
36 HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (aktualizovaný 
program).  Praha : Portál, 2006, s.185-197. ISBN 80-7376-061-5
37 MACBEATH., J. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou : Fakta, 2006, s.101. ISBN 80-
902614-8-5
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práce učitelky. Zahrnují její způsob plánování, schopnost být dítěti partnerem, umění 

empatické a podporující komunikace, využívání moderních metod a forem práce s dětmi 

předškolního věku, jakou je například metoda prožitkového učení, její schopnosti 

diagnostické atd. Příkladem může být dotazník č. 1 Respekt k přirozeným lidským potřebám

v položkách 14 – 26.38

Pro oblast výsledků se v současné době nástroj obsahující kritéria teprve vytváří. 

Hodnocení výsledků ukazuje, jakých kompetencí děti dosahují, co se po dobu docházky do 

mateřské školy „naučily“, jaké dovednosti a znalosti si osvojily. Již druhým rokem se 

pravidelně schází asi patnáctičlenná skupina autorek a lektorek Programu podpory zdraví 

v mateřské škole, aby připravila další nástroj tzv. SUKy (Sdružené ukazatele pro hodnocení 

kompetencí). V následující ukázce (tabulka č.3) lze sledovat, že snahou autorského týmu bylo 

formulovat kritéria tak, aby bylo možné očekávané chování dětí sledovat. 

Tabulka č.3

1. Označuje správně části těla, pohlaví, důležité orgány. Vysvětlí, jak je může chránit 
před poškozením i jak se věkem mění.

2. Srozumitelně formuluje otázky i odpovědi a dožaduje se odpovědi, když něco neví. 
Zajímá se (ve své rodině, v MŠ, v obci, v přírodě – živé i neživé, v nejrůznějších 
lidských aktivitách, povoláních i v umění) také o těžko pochopitelné a vysvětlitelné
věci.

3. Popisuje některé svoje vlastnosti. S radostí oznamuje co již zvládlo, přiznává co se 
mu ještě nedaří, nezesměšňuje sebe ani jiné.

Kompetence by mohly být jinak označeny také jako způsobilosti. Jde vlastně o 

předpoklady k určitým „činnostem“. Proto bylo snahou vytvářet kritéria spíše jako popisy 

činností, nikoli jako vlastnosti či osobnostní rysy jednotlivce.

Mateřské školy, které byly do sítě Programu podpory zdraví v mateřské škole přijaty 

v jeho počátcích – v roce 1996, mají za sebou již zkušenosti několika evaluačních cyklů.

                                
38HAVLÍNOVÁ, M., LACINOVÁ, I., PETRASOVÁ, N., SYSLOVÁ, Z., ŠPRACHTOVÁ, L., 
VENCÁLKOVÁ, E. Indikátory kutikula podpory zdraví.  Praha, 2004, s.6.
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4 Proces autoevaluace v mateřské škole 

Obsah kapitoly vychází nejen ze zákonných dokumentů, ale opírá se především o 

teoretická východiska Vašťatkové (2006). Je formulován v souvislosti s pěti etapami 

evaluace, které budou v textu vždy uvedeny.

Nezastupitelnou roli při vytváření autoevaluačního systému sehrává ředitelka mateřské 

školy. Ve zpravidla malých kolektivech mateřských škol se málokdy najde někdo jiný z řad

pedagogů, kdo by inicioval autoevaluační procesy. Ředitelka je rozhodujícím činitelem při 

vedení lidí a jejich motivaci k práci. Důležitým momentem rodícího se systému evaluace je 

způsob, jakým ředitelka komunikuje s ostatními, jak umí naslouchat názorům druhých, jaká 

úroveň týmové práce v mateřské škole je.

Základním stavebním kamenem motivační etapy je předložit jako důvod pro zavádění 

evaluace nutnost monitorování vlastní práce spojenou s jejím zkvalitňováním. Nevhodné 

je spojovat evaluaci s povinností či dokonce s jakousi kontrolou, která by se mohla pojit 

s pocitem ohrožení. Ohrožením spojeným s nejistotou, zda učitelka dobře pochopila 

požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zda je schopná je 

realizovat. Ohrožení může být o to větší, že s normativním financováním mateřských škol 

souvisí stále se snižující normativy a tím také úvazky učitelek. Bez porozumění účelu 

evaluace budou prováděny evaluační procesy formálně, beze snahy měnit zaběhnuté způsoby 

práce.

4.1 Plánování autoevaluačních procesů

Základem pro plánování – etapu přípravnou, je shoda pedagogického sboru mateřské 

školy, nebo jeho většiny s jednotlivými postupy a způsobem hodnocení práce školy. 

Zjednodušeně lze plán evaluačních procesů schematicky znázornit v následující 

tabulce.39

                                
39 SYSLOVÁ, Z. Evaluace v mateřské škole s využitím nástrojů projektu podpory zdraví v MŠ. In 
BURIÁNOVÁ, J., JAKOUBKOVÁ, V., NÁDVORNÍKOVÁ, H. Řízení mateřské  školy. Praha : RAABE, 2006. 
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Tabulka č.4

Oblasti 
evaluace

Kritéria kvality
(ukazatele, indikátory)

Prostředky Termíny Zodpovědnost

Podmínky  Kritéria vytvořená na základě 
požadavků RVP PV

 Položky v dotazníku INDI MŠ 
(školy v projektu podpory 
zdraví)

Záznamy o dětech

Sebehodnocení 
učitelky

Vzdělávací
Procesy

 Položky v dotazníku INDI MŠ 
týkající se učitelky (školy v 
projektu podpory zdraví)

 Znaky prožitkového
učení

 Znaky partnerské komunikace 
učitelky s dítětem

 Vyváženost řízených a 
spontánních činností

 Podíl skupinové, individuální a 
frontální práce během dne

Každodenní 
vyhodnocování 
pedag. činnosti

Zpětná vazba 
tematické části

Hodnocení třídního 
programu

Výsledky  Ukazatele dosažených dílčích 
cílů vzdělávání (1. sada tabulek 
modelového projektu podpory 
zdraví)

 Očekávané výstupy oblastí 
RVP PV  (co dítě na konci 
předškolního období zpravidla 
dokáže)

Kontrolní a 
hospitační činnost

Dotazníky ( pro 
rodiče, INDI …)

Po doplnění posledních dvou sloupců by plán obsahoval všechny požadované údaje.

Ve třetím sloupci jsou prostředky, nebo-li nástroje, řazeny od hodnocení jednotlivce (dítě, 

učitelka), přes hodnocení třídy až k hodnocení školy jako celku.

     4.1.1 Oblasti autoevaluace

Oblasti, které je nutné vyhodnocovat, určuje jak vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, tak 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Jak bylo uvedeno výše, v mateřské 

škole se jedná o oblast podmínek vzdělávání, jeho průběhu (procesů) a výsledků.

Každá oblast by měla být rozpracována do dílčích, konkrétních suboblastí.40 V oblasti 

podmínek jsou těmito suboblastmi podmínky vzdělávání charakterizované v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Jsou jimi – věcné podmínky, životospráva, 

                                
40 VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc : Ped. fak. UP, 2006, s.114. ISBN 80-244-1422-8
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psychosociální podmínky, organizace, řízená mateřské školy, personální a pedagogické 

zajištění a spoluúčast rodičů.

V oblasti průběhu (procesu) vzdělávání mohou být těmito suboblastmi například

plánování třídního vzdělávacího programu; sledování vývoje dětí; metody, které učitelka 

využívá při své vzdělávací činnosti; její partnerský přístup – komunikace a interakce s dětmi 

apod. Specifiky předškolního vzdělávání, metodami a formami práce se zabývá samostatná 

kapitola Rámcového vzdělávacího programu a v ní je možné hledat suboblasti pro 

vyhodnocování práce učitelky.

Pro oblast hodnocení výsledků vzdělávání je dobré opět vycházet z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který požaduje, “…aby si dítě od útlého 

věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní 

vzdělávání“.41  Suboblastmi se mohou stát klíčové kompetence.

     4.1.2 Cíle a kritéria autoevaluace

V obecné rovině je cílem autoevaluačních procesů získat informace o vzdělávání 

v mateřské škole, vyhodnotit je a použít k dalšímu plánování a zkvalitňování vlastní práce.

Cíle mohou být obecné, ale i konkrétní. Měly by být provázány se strategickými i dílčími cíli 

školního vzdělávacího programu. Při jejich stanovování by mělo platit pravidlo „SMART“:42

 Specifické (Specific)

 Měřitelné (Measurable)

 Dosažitelné, reálné (Achiavable)

 Relevantní, důležité (Relevant)

 Časově vymezené / termínované (Timed)

Při posuzování a hodnocení jednotlivých oblastí  se jeví jako zásadní volba kritérií. 

Musí vycházet ze strategie organizace a stanovených cílů. Není proto možné vytvořit 

„univerzální“ kritéria pro vlastní hodnocení mateřských škol, neboť nejsou stejné ani dvě 

školy.

                                
41 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Věstník MŠMT, sešit 2, Ročník LXI, únor 2005, s.6
42 VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace škoy. Olomouc : Ped. fak. UP, 2006, s.117. ISBN 80-244-1422-8
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Kriteriem bude v této práci myšlen přesný popis žádoucí kvality. „Kritéria určují 

kvalitu ve zvolené oblasti, charakterizují žádoucí stav.“43 Účelem práce s kritérii je vyvarovat 

se subjektivních dojmů a pocitů a namísto toho posuzovat hodnocené jevy k očekávaným 

výsledkům - kvalitě.

Důležité je, aby formulace kritérií byla výsledkem týmové práce nikoli jednotlivce. Při 

jejich vytváření si učitelky vyjasňují a popisují, v čem lze kvalitu popisovaného jevu spatřit.

To pak lépe pomáhá vidět sledované jevy shodně - ať už se týkají kritéria jednotlivých 

podmínek v mateřské škole, práce učitelky, ředitelky či projevů dětí.

Příklady kritérií je možné najít u různých autorů (Havlínová aj.; 2004; Sedláčková, 

2007; Smolíková, 2008; Syslová, 2006; Vašťatková, 2006).

Pro přesnější a přehlednější vyhodnocení je dobré ke kritériím připojit hodnotící 

škálu. Ta ukáže, kde se škola pohybuje na cestě k dosažení kritériem stanovené kvality. Škálu 

si škola volí podle svého uvážení. Obvyklé bývají čtyř nebo pěti stupňové škály v různých 

formách (Havlínová aj., 2004; MacBeath, 2006; Smolíková, 2008). 

     4.1.3 Metody a nástroje autoevaluace

Vhodných nástrojů a metod využitelných v evaluačních procesech je dostatek. Lze je

najít např. ve Vašťatkové (2006), Prášilové (2006) nebo Smolíkové (2008). Mnohem 

důležitější je „naplnit“ nástroje vhodnými kritérii či indikátory. Pro účely této práce byly 

vybrány především ty metody a nástroje, které jsou při hodnocení práce mateřské školy 

používány nejčastěji (viz tabulka č.4) a doplněny těmi, které lze v budoucnu využívat. 

Podrobnější charakteristika jednotlivých metod a nástrojů je uvedená v příloze č.2.

ANALÝZA DOKUMENTŮ

ANKETA

DENÍK

DISKUSE (Rozhovor)

DOTAZNÍK

HODNOCENÍ  TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU

                                
43 VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc : Ped. fak. UP, 2006, s.119. ISBN 80-244-1422-8
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HOSPITACE

PORTFOLIO

POZOROVÁNÍ

SEBEHODNOCENÍ  

VIDEOZÁZNAM (Videotrenink interakcí)

ZPĚTNÁ VAZBA (tématické části)

Plán autoevaluačního procesu zaznamenaný ve školním vzdělávacím programu by měl 

obsahovat údaje o všech předešlých komponentech – oblastech hodnocení, cílech a kritériích, 

prostředcích (nástrojích), zodpovědnosti jednotlivých aktérů hodnocení a časových 

intervalech.

4.2  Realizace autoevaluačních procesů

Autoevaluační proces je sbírání informací a důkazů za účelem poučeného 

rozhodování.44 Při sbírání informací, tedy ve třetí etapě evaluace zvané realizační, je dobré 

mít na paměti, že dostat se k co nejobjektivnějším informacím nám pomůže ne „jeden 

pohled“, ale pohled alespoň „tří“ účastníků. V odborné literatuře se setkáváme s pojmem 

„triangulace“. Může jít nejen o tři pohledy – tzn. hodnocení jevů třemi subjekty (ředitelka, 

učitelky, rodiče), ale i třemi nástroji (např. analýzou dokumentů, videozáznamem, 

dotazníkem). V průběhu této etapy, která trvá (podle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 

zpravidla jeden až dva školní roky, využívají všichni aktéři různé metody a nástroje, které jim 

pomáhají mapovat sledované jevy z různých pohledů. 

Obdobným „pomocníkem“ při realizaci autoevaluačních procesů může být tzv. 

„kritický přítel“ (Havlínova aj., 2004; MacBeath, 2006).

Pro realizační etapu, zejména pak pro poslední dvě – evaluační a korekční, je důležitá 

aktivita a názory všech aktérů, především zaměstnanců školy. Největším potenciálem úspěšné 

a kvalitní školy jsou spolupracující lidé. V posledních letech se hovoří o tzv. konceptu učící se 

organizace. Každý jedinec se učí zejména při vykonávání práce samé a při reflexi této 

                                
44 CHRÁSKA, M., KALHOUS, Z. eds. Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy. Sborník 
referátů ze 4. konference České asociace pedagogického výzkumu v Olomouci : Česká asociace pedagogického 
výzkumu, 1996, s.101. ISBN 80-902250-6-3
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činnosti.45 Pokud je mezi spolupracovníky napětí, sílí riziko neproduktivnosti vztahů a 

rezignace. K „defektům“, které znesnadňují spolupráci lidí patří:

 přílišný důraz na byrokratická pravidla a nařízení (hodnotíme, protože musíme 

a jde spíše o „papírování“ než akt sbírání informací);

 nediskutuje se o výchově a vzdělávání (hodnotí se spíše materiální podmínky a 

spolupráce s rodiči);

 nekomunikuje se s druhými (jde o jednotlivé, izolované informace);

 nedochází k vzájemnému pozorování.

Není pochyb o primární odpovědnosti ředitelky mateřské školy. Vést lidi ke spolupráci 

je velmi náročný úkol. Netýká se jen procesu vlastního hodnocení školy, ale řízení školy na 

všech úrovních. Typické pro vedení ke kolegialitě je jednání s učitelkami jako s profesionály, 

vytváření podmínek pro co nejkvalitnější vzdělávání, participace na rozhodování o chodu 

školy jako celku, podpora výměny názorů a zkušeností apod. 

4.3 Evaluační zpráva

Získané informace je nutné analyzovat. Tento krok zpravidla připadá na ředitelku 

mateřské školy. Ta všechny získané údaje zpracovává a připravuje podklady ke zpracování a 

sepsání hodnotící zprávy. Měla by údaje pojímat komplexně a propojovat je v jejich 

celistvosti vzhledem k výsledkům předškolního vzdělávání. 

Nejdůležitější částí této etapy je ovšem diskuse, zpravidla na pedagogické radě. 

Diskuse je cenná zejména při zpřesňování a korekci “pohledů“ všech zúčastněných na 

sledované jevy. Současně slouží ke stanovení podkladů a priorit pro další plánování. Tak jako 

všechno, co se týká řízení v mateřské škole, i poslední etapa – korekční, by měla probíhat za 

účasti všech či alespoň většiny.

Výsledná zjištění v předposlední etapě – evaluační, by měla dokázat odpovědět na 

otázky: „Jaká je úroveň (podmínek, procesů, výsledků) ve vaší škole?“, „Jak jste to 

zjistili?“(způsob vlastního hodnocení – nástroje, kritéria, rozsah, frekvence….), „Jak 

využíváte získané informace?“ (konkrétní přínos vlastního hodnocení pro školu – návrh, 

                                
45  POL, M., LAZAROVÁ, B. Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje školy: řízení spolupráce, konkrétní formy 
a nástroje. Praha : Agentura STROM, 1999, s.8. ISBN 80-86106-07-1
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realizace a účinnost opatření). „Evaluační a hodnotící činnosti by měly být smysluplné a 

účelné. Není cílem situaci jen popsat a zhodnotit, ale jde o to využít získaných poznatků 

(výsledků) ke zkvalitnění práce pedagogů, zdokonalení školního programu a zlepšení výsledků 

vzdělávání“.46

I když jde o proces „interní“, nemusí a neměly by ani být, výsledky interní záležitostí, 

jak o tom hovoří Metodická příručka.47 Mateřská škola se stává otevřenou organizací a to 

nejen vůči rodičům, ale také dalším partnerům a široké veřejnosti. Autoevaluace a zpráva o 

jejích výsledcích naopak poskytuje obraz o aktuální úrovni práce mateřské školy, o rozvoji 

kvality vzdělávání, navozuje důvěru vůči škole.

V evaluační zprávě by se měly objevit všechna zjištění. Dává zpětnou vazbu o tom, co 

se škole daří, co ne a na co se v dalším období zaměří. Její zpracování vychází z poznatků 

získaných ze všech dostupných zdrojů (hodnocení třídních vzdělávacích programů, 

sebehodnocení učitelek, výsledků hospitační činnosti, dotazníků od rodičů atd.). 

Přesto, že struktura hodnotící zprávy a její rozsah není nikde dán, lze z dostupné 

literatury (Roupec, 1997; Havlínová aj., 2006) a dokumentů (vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou 

se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 

stanovit, co by měla zpráva obsahovat, aby podávala ucelený pohled na činnost školy a její 

další zaměření: 

 Základní data o škole

 Vize a stanovené cíle rozvoje školy

 Zjištěný stav na začátku sběru informací (výsledky posledního hodnocení)

 Jaké výsledky a výsledné informace byly zjištěny (co se podařilo) 

 Jaké problémy byly identifikovány (co se nedaří) 

 Jaká opatření byla přijata

                                
46 Manuál  k přípravě školního (třídního programu) mateřské školy. Praha : VÚP, 2005, s. 23. ISBN 80-87000-
01-3
47  SMOLÍKOVÁ, K., aj. Autoevaluace mateřské školy. Metodická příručka k vlastnímu hodnocení. Praha :
VÚP, 2008, s.5. ISBN 978-80-87000-22-9
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Shrnutí teoretické části

V úvodních kapitolách teoretické části byl shrnut vývoj školské soustavy z pohledu 

mateřských škol v období od roku 1989 až dosud. Stěžejními momenty se staly začlenění 

mateřských škol do soustavy škol a jejich vynětí ze školských zařízení a přisouzení vzdělávací 

role této instituci. K dalším důležitým momentům patří decentralizace a s ní kladený velký 

důraz na samostatnost a zodpovědnost jednotlivých škol a jejich řídích pracovníků za 

vytváření vlastních vzdělávacích programů a profilaci škol.

Od počátku přerodu v demokratickou společnost byl také ve všech dokumentech 

týkajících se vzdělávání ve školách avizován požadavek na vlastní hodnocení. Přesto nebyly 

pro tento proces vytvářeny nástroje, které by mohly školy využít.

Při vyjasnění pojmů bylo zjištěno, že pojmy evaluace a hodnocení mají v teorii jiný 

význam. Zásadní rozdíl je zejména v systematičnosti, plánovitosti a užívání kritérií 

v hodnotících procesech. V praxi se však oba pojmy zpravidla užívají jako synonyma, stejně 

jako v zákonných dokumentech.

Ze všech zákonných dokumentů, ale i odborné literatury vyplývá, že autoevaluace je 

proces systematický – v jasně vymezených oblastech, prováděný pravidelně, podle předem 

stanovených a přijatých kriterií, předem stanovenými nástroji, prostředky, způsoby a 

s vědomím, že je základem rozhodování pro další plánování a jednání.

Jedna z kapitol byla věnována zkušenostem jednotlivých škol a činnosti České školní 

inspekce. Vyplývá z ní, že vlastní hodnocení je prováděno spíše intuitivně než cíleně a 

systematicky. Z výzkumů a projektu Evaluating Quality in School Education a Programu

podpory zdraví v mateřské škole lze použít teoretická východiska pro tvorbu evaluačního 

systému v mateřských školách. Z materiálů, které jsou dostupné, mohou mateřské školy 

čerpat při vytváření vlastních evaluačních systémů. Lze je však aplikovat pouze s 

přihlédnutím k podmínkám konkrétní školy.

V závěru teoretické části jsou charakterizovány postupy při vytváření autoevaluačního 

plánu a závěrečné zprávy. Východiskem pro jejich sestavení je především pochopení 

účelnosti a smysluplnosti procesu evaluace a následně pak jejich realizace. Evaluace se pojí 

nejen s vyhodnocováním podmínek, průběhů a výsledků vzdělávání, ale především se 

zaváděním změn do zaběhnutých způsobů práce. Souvisí s větší kreativitou, samostatností, ale 
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i zodpovědností učitelů a otevírá větší možnosti pro skutečně individuální přístup ve 

vzdělávání dětí předškolního věku.
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5 Metodologie výzkumu

Cílem průzkumného šetření je analyzovat dosavadní zkušenosti ředitelek mateřských 

škol s autoevaluací školy a jejich postoj k ní  a identifikovat kritéria a nástroje, které mateřské 

školy při vyhodnocování vlastní práce používají. Výsledky pak porovnat mezi běžnými 

mateřskými školami a mateřskými školami, které jsou přijaty do sítě Programu podpory 

zdraví v mateřské škole v České republice.  

HYPOTÉZA

Postoje a zkušenosti s autoevaluací jsou u mateřských škol zapojených do Programu podpory 

zdraví v mateřské škole pozitivnější než v běžných mateřských školách, díky stanoveným

kritériím, dlouhodobým zkušenostem a nástrojům vytvořeným k evaluaci.

Výzkumnou metodou se stal dotazník. Konstrukce dotazníku byla přejata z dotazníku 

použitého v obdobném průzkumu na základních školách (Vašťatková, 2005). Tento dotazník 

byl přizpůsoben na základě konzultací s odborníky potřebám mateřských škol. Dotazník se 

skládal z deseti částí. Ředitelky mateřských škol odpovídaly na některé otázky otevřenými 

odpověďmi, některé vybíraly z nabídnutých možností.

Zkoumaný soubor tvořily všechny mateřské školy přijaté do Programu podpory 

zdraví v České republice, kterých je 100, všechny mateřské školy v Jihomoravském kraji 

v počtu 320 a 123 studentek bakalářského studia školského managementu a funkčního studia 

ředitelek mateřských škol z celé republiky.
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6 Průběh a výsledky průzkumu 

Dotazník byl zaslán na mateřské školy v Jihomoravském kraji a mateřským školám, 

které jsou přijaty do sítě Programu mateřských škol podporujících zdraví, formou e-mailu. 

Návratnost činila u mateřských škol v Jihomoravském kraji 11% a u mateřských škol 

v Programu škol podporujících zdraví 39%.

U osobně předaných dotazníků byla návratnost 31%.

Položka 1 

V čem podle vás spočívá kvalita školy? Napište prosím, co se Vám vybaví pod tímto 

označením.

Respondentky měly možnost tvořit čtyři odpovědi (a,b,c,d). Všechny odpovědi byly 

rozděleny do 8 kategorií a četnost jejich výběru v procentech je obsahem následující tabulky a 

grafu.

Tabulka č.5

KATEGORIE MŠ PZMŠ

1 Nabídka směrem k rodičům 67 100

2 Metody práce s dětmi 57 64

3 Příjemná atmosféra pro děti i dospělé 47 40

4 Spolupráce s rodiči 45 21

5 Kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci 40 23

6 Kvalita podmínek vzdělávání 36 25

7 Spokojené děti 18 31

8 Kvalitní řízení školy 15 18
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Podle ředitelek mateřských škol podporujících zdraví jednoznačně kvalitu školy určuje 

kvalitní nabídka směrem k rodičům (v tom se shodují z ostatními ředitelkami) a metody práce 

s dětmi. Důležitost kvality řízení školy v celkovém pohledu na kvalitu školy je u obou skupin 

minoritní.

Položka 2

Co je podle vašeho názoru hlavním účelem autoevaluce?

K výběru byly nabídnuty 4 odpovědi. Procentní četnost jejich výběru udává následující 

tabulka a graf.

Tabulka č.6

KATEGORIE MŠ PZMŠ

1 Identifikace potřeb v různých oblastech práce školy a jejich rozvíjení 56 56

2 Získávání důkazů o práci ve škole 3 0

3 Poznávání současného stavu v různých oblastech práce školy 15 18

4 Srovnání s ostatními školami 0 0
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Naprostá většina respondentek obou skupin se přiklonila k tomu, že hlavním účelem 

autoevaluace je  identifikace potřeb případně poznávání současného stavu v různých oblastech 

práce školy. Poměrně zajímavý poznatek je, že školy nepovažují autoevaluaci za možnost 

srovnání s ostatními školami. 

Položka 3 

Jaký je váš osobní postoj k autoevaluaci?

Respondentkám bylo nabídnuto celkem 13 položek s možností jejich ohodnocení na 

pětistupňové škále. Modus uvádí následují tabulka a graf:

Tabulka č.7

POSTOJE MŠ PZMŠ
1 snadná – obtížná 3 3
2 neříká nic nového - je velmi přínosná 4 5
3 zkvalitňuje výuku - nezkvalitňuje výuku 4 1
4 je časově náročná - nezabírá příliš času 3 2
5 Týká se jen  někoho - týká se každého ve škole 5 5
6 důležitá – nedůležitá 1 1
7 zkvalitňuje řízení - nezkvalitňuje řízení 1 1
8 Není srozumitelná - je srozumitelná 3 3
9 špatná – dobrá 4 5

10 je učiteli oblíbená - není učiteli oblíbená 3 4
11 Nenáročná – náročná 3 4
12 Není nákladná - je nákladná 1 2
13 je spolehlivá - není spolehlivá 3 2
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Výsledky ukazují poměrně značnou shodu v hodnocení většiny postojů k autoevaluaci u obou 

skupin. Výrazně silný postoj obou skupin je, že autoevaluace se týká každého ve škole. 

Respondentky z mateřských škol podporujících zdraví vyjádřily výrazně silněji názor, že 

autoevaluace je velmi přínosná a dobrá, ale také náročná a učiteli neoblíbená.

Nejvýraznější rozdíl je v názoru, že autoevaluace zkvalitňuje výuku, přičemž běžné mateřské 

školy se domnívají, že nikoli.

Položka 4

K čemu autoevaluce slouží ve Vaší škole?

Na tuto otevřenou otázku odpovídaly respondentky formulacemi, které byly kategorizovány 

do čtyř kategorií, uvedených v následující tabulce a grafu.

Tabulka č.8

KATEGORIE MŠ PZMŠ
1 Identifikace potřeb (analýza současného stavu) 35 51
2 Zkvalitnění práce školy 27 8
3 Sledování úrovně plnění ŠVP 20 23
4 Plánování 18 18
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V četnosti odpovědí vyjádřené v procentech se ředitelky obou typů mateřských škol 

shodovaly v tom, že autoevaluace slouží ke sledování úrovně plnění školního vzdělávacího 

programu a k plánování. Výrazně se lišily názory na to, že autoevaluace slouží k identifikaci 

potřeb školy a k jejímu zkvalitnění.

Položka 5

Podle jakých konkrétních ukazatelů, kritérií v současné době hodnotíte práci vaší školy?

Respondentky byly v této položce vyzvány k uvedení dvou až tří konkrétních případů. 

Odpovědi byly po vyhodnocení kategorizovány do 8 oblastí. Četnosti v procentech jsou 

uvedeny v následující tabulce a grafu.

Tabulka č.8  

KATEGORIE MŠ PZMŠ

1 Různé 58 57

2
Nástroje (dotazníky INDI, záznamy o dětech, dotazníky, hospitační 
činnost) 43 100

3 ŠVP a jeho plnění 28 5

4 Výsledky dětí 27 30

5 Podmínky školy 27 23

6 Plánování učitelky 19 23

7 Atmosféra ve třídě 11 5

8 Spokojenost dětí a pedagogů 11 5
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Shodně v obou typech mateřských škol respondentky uváděly nikoli kritéria, ale nástroje. 

Ve všech odpovědích mateřských škol podporujících zdraví se objevují dotazníky INDI MŠ 

jako nástroj pro hodnocení práce školy. Také ostatní mateřské školy používají tento nástroj 

téměř v polovině případů. Jeden z nástrojů poměrně často používaných v běžných mateřských 

školách je hodnocení obsahu školního vzdělávacího programu a jeho plnění, zatímco 

mateřské školy podporující zdraví tento nástroj téměř neuvádějí.

Více jak polovina odpovědí je z velmi různých oblastí, které nebyly zařazeny do předešlých 

kategorií, např. „dle podnětů ze strany rodičů a veřejnosti“, „dle pokynů zřizovatele“, „zájem 

rodičů o zápis do naší MŠ - zatím převyšuje kapacitu školy“, „podle vlastních 

autoevaluačních  a evaluačních kritérií“ apod.

Položka 6

Označte oblasti, ve kterých jste v posledním roce prováděli celoškolní hodnocení.

Respondentky označovaly některé z 9 nabídnutých oblastí, jejichž zkrácené názvy a četnosti 

výběru v procentech jsou obsahem následující tabulky a grafu.
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Tabulka č.9

OBLAST MŠ PZMŠ

1 Podmínky ke vzdělávání 93 92

2 Průběh vzdělávání 91 91

3 Podpora dítěti 85 85

4 Spolupráce s rodiči 81 81

5 Výsledky dětí 76 76

6 Psychosociální klima 74 85

7 Cíle koncepčních záměrů 70 69

8 Kvalita řízení 61 61

9 Spolupráce se ZŠ 53 53
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Výsledky ukazují značnou shodu v oblastech, ve kterých obě skupiny škol prováděly 

celoškolní hodnocení. Téměř všechny sledované školy hodnotily podmínky ke vzdělávání a 

průběh vzdělávání. Naopak spolupráce se základními školami byla součástí hodnocení pouze 

u poloviny dotázaných škol. 

Položka 7

Které postupy využíváte?

V položce bylo nabídnuto k výběru 13 různých postupů uvedených v následující tabulce a

grafu spolu s četnostmi jejich výběru v procentech.
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Tabulka č.10

POSTUP MŠ PZMŠ

1 Diskuse v rámci učitelského sboru 99 100

2 Pozorování výuky 89 85

3 Diskuse s rodiči 86 79

4 Sledování výsledků dosaženými dětmi 83 100

5 Rozhovory 79 82

6 Dotazníky pro rodiče 65 82

7 Analýza dokumentů 59 77

8 Dotazníky pro učitele 56 72

9 Sebereflexe práce ředitelky 46 59

10 Analýza vnějšího hodnocení školy 45 51

11 Analýza videozáznamů 4 13

12 SWOT analýza 25 38

13 Analýza fotografií 19 18
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Shodně byla v obou typech mateřských škol používána k vyhodnocování práce diskuse. Také 

ostatní postupy jsou, co se týče četnosti, v přibližně stejném pořadí. Z četnosti odpovědí lze 

vyvodit, že v mateřských školách podporující zdraví je širší škála postupů používaných 

zjišťování. Běžné mateřské školy uvedly menší míru požitých postupů jako je analýza 

dokumentů, dotazníky pro rodiče nebo učitele a SWOT analýza.
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Žádná z běžných mateřských škol nenavrhla jiný postup (mimo navržené). Mateřské školy 

podporující zdraví ještě přidaly „pomoc kritického přítele, myšlenkové mapy, portfolio, 

technika 5P, vzájemné hospitace“.

Obě skupiny uvádějí malou míru požívání analýzy fotodokumentace nebo videozáznamů. 

Položka 8

V jakém vztahu je, nebo by měla být vnější evaluace k autoevaluaci? 

V této položce respondentky vybíraly ze 4 možností. Následující tabulka a graf obsahuje 

zkrácenou nabídku 4 odpovědí s četností jejich výběru v procentech.

Tabulka č.11

KATEGORIE MŠ PZMŠ

1
Vnější evaluace by neměla hodnotit výsledky autoevaluace, ale 
posuzovat jejich proces 34 28

2 Měly by být na sobě nezávislé a nenavazovat jedna na druhou 29 41

3
Vnější evaluace by měla hodnotit výsledky autoevaluace a odborně je 
vyhodnocovat 26 18

4
Vnější evaluace by měla navazovat na autoevaluaci a zabývat se 
stejnými oblastmi 16 26
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Výsledky ukazují značnou různorodost v názorech respondentek na vztah vnější a vnitřní 

evaluace a to u obou sledovaných skupin. Zatímco ředitelky mateřských škol podporujících 
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zdraví více preferují nezávislost vnější a vnitřní evaluace, ředitelky ostatních škol se více 

přiklánějí k posuzování autoevaluačních procesů ze strany vnějších evaluátorů.

Položka 9

V této velmi otevřené položce dostaly respondenty možnost vrátit se ke chvíli, kdy se 

dozvěděly o povinnosti vlastního hodnocení školy ze zákona. Měly se pokusit v této 

souvislosti odpovědět na následujících 6 otázek. Odpovědi na ně byly vždy kategorizovány do 

tří až čtyř oblastí a zjištěny jejich četnosti v procentech u obou sledovaných skupin.

Tabulka č.12 JAKÉ  myšlenky vás napadly?

KATEGORIE MŠ PZMŠ

1 Další časová a administrativní náročnost 34 26

2 Různé 23 23

3 Není to nic nového, dělaly jsme to vždycky. 16 26

4 Nepřipravenost, obavy 15 10
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Mateřské školy podporující zdraví výrazně častěji soudí (26%), že autoevaluace nepředstavuje 

nic nového, že byla prováděna vždycky.

V kategorii různé se objevovaly názory např. „další metr na učitele“, „nepamatuji se“, „co 

kdo zase vymyslel“, „je lepší než psát výroční zprávu“ u běžných mateřských škol a u 
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mateřských škol podporujících zdraví „je to nutnost pro každou školu“, „přivítala jsem to“, 

„že je dobře, že máme INDIKÁTORY“ apod.

Tabulka č.13 KTERÝCH  problémů jste se obávala nejvíce?

KAREGORIE MŠ PZMŠ

1 Různé, od „nebála jsem se“ až strach z administrativy 34 51

2 Pochopit včas správné postupy 31 3

3 Reakce učitelek 15 3
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Obavy z vlastního hodnocení se u běžných mateřských škol poměrně často (31%) týkaly 

pochopení postupů a reakcí učitelek.

V kategorii různé uváděly běžné mateřské školy, že se obávaly např. „rozsahu celé  

evaluace“, „přiznání navenek“, „formální podoby, která bude vyžadována“, „reakce ČSI“, 

ale také ve 3 případech, že se nebály ničeho. Mateřské školy podporující zdraví odpovídaly 

např. „zda nebudeme muset zásadně měnit způsob dosavadní naší evaluace,zda nám neublíží 

naše otevřenost", poměrně častá byla odpověď „časové náročnosti“, dále pak „vždy se 

obávám zda nový úkol splním, ale ihned se do všeho nového s chutí pouštím“, „nekvalitních 

seminářů, nedostatku materiálu“.
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Tabulka č.14  ČEHO jste se naopak nebála?

KATEGORIE MŠ PZMŠ

1 Různě 34 36

2 Napsat pravdu 11 3

3 Ochoty kolektivu a spolupráce s nimi 10 15
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V kategorii různé se objevovaly názory např. „hodnocení podmínek“, „že to přinese něco 

pozitivního“ u běžných mateřských škol a u mateřských škol podporujících zdraví „nebála 

jsem se nedostatku informací“, „že by naše škola byla podprůměrná“ apod.

Tabulka č.15 JAK jste tuto zprávu sdělila sboru?

KATEGORIE MŠ PZMŠ

1 Na pedagogické radě nebo jiné pracovní poradě 43 44

2 Různě 35 33

3 Nebylo třeba to sdělovat, znají to 4 3
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Obě skupiny respondentek se ve značné míře (43%, resp. 44%) shodly na skutečnosti, že 

novou povinnost vlastního hodnocení školy sdělily na pedagogické radě.

Tabulka č.16   CO  ohrožuje autoevaluaci ve vaší škole?

KATEGORIE MŠ PZMŠ

1 Různé 24 31

2 Časová náročnost 20 23

3 Neobjektivní hodnocení vlastní práce 15 15

4 Odpor a nechuť k „papírování“ 8 10

5 Nedostatek informací 6 0
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Je možné pozorovat shodu obou skupin na časovou náročnost a neobjektivní vlastní 

hodnocení  jako faktory ohrožení autoevaluace na škole.

V kategorii různé uváděly běžné mateřské školy, že se obávaly např. „zatím nevím“, 

„složitost požadavků formálních“, „bez ohrožení“. Mateřské školy podporující zdraví 

odpovídaly např. “autoevaluaci bohužel ohrožuje vztah k práci některých zaměstnanců“, 

„nic, jsme zvyklé vyvinout úsilí a obětovat i svůj volný čas. Mrzí nás, že celkově práce učitelek 

mateřských škol není hodnocena tak, jak by si zasloužily“, „zatím nic“.

Tabulka č.17   CO ji naopak ulehčuje?

KATEGORIE MŠ PZMŠ

1 Kolektivní přístup a komunikace 28 18

2 Různé 19 5

3 Pochopení cíle, zavedený průběžný systém 16 44

4 Nevím o ničem 4 3
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Mateřské školy podporující zdraví poměrně výrazně (44%) zdůrazňují, že pochopení cíle 

autoevaluace a zavedení průběžného systému ulehčuje vlastní hodnocení školy.

Pro účely této práce jsou z kategorie různé prezentovány všechny odpovědi. U běžných 

mateřských škol jde o: „postupné proškolování všech pedagogických pracovnic“, „zlepšení 

problémů, které si uvědomujeme“, „nevím“, „dokonalá znalost lidí a jejich možností“, „INDI

a konzultace s jednou hodnou paní ředitelkou, která tomu perfektně rozumí“, „pololetní a 

závěrečné hodnocení TVP“, „odbornost učitelek a motivovanost pro práci s dětmi“, „získané 

podkladové zkušenosti z minulých let“, „hodnotit práci, ne sebe“, „ulehčuje ji dobře 

zpracovaná analýza SWOT“.

U mateřských škol podporujících zdraví: „Hodně lidí, dostatek názorů“, „znalost kolektivu a 

prostředí“.

Položka 10

Pokud byste chtěli k dané problematice (autoevaluace) ještě cokoli podotknout, děkuji 

předem za Vaše vyjádření.

U této položky jsou uvedena všechna vyjádření seřazená od pozitivních přes neutrální až po 

negativní. 

Běžné mateřské školy:

„Správná autoevaluace je náročná, ale přínosná pro naši práci.“



54

„Po dvou letech hledání kritérií, forem provádění evaluace jsme se shodli, že objektivně, 

otevřeně provedená je dobrou pomůckou a slouží ke zlepšení práce, k zamyšlení se nad její 

úrovní a je přínosem.“

„Autoevaluace mi pomáhá, zprvu jsem myslela, že je to obdoba výroční zprávy, po určité 

době a postupném vypracování jsem pochopila skutečný význam.“

„Zatím máme jednoduše zpracovanou strukturu hodnocení, která obsahuje cíle, kritéria, 

nástroje a časový harmonogram. Kolegyně vypracují hodnotící listy, vlastní zprávu zpracuji 

já, pracovní verzi prodiskutujeme v červnu. Výstupy využijeme k úpravám ŠVP a při 

sestavování ročního plánu  školy. Podotýkám, že jsme malý kolektiv, jen tři pedagogické

pracovnice, jsme v každodenním kontaktu a řadu věcí diskutujeme průběžně.“

„Výbornou pomůckou jsou INDI MŠ, přínosem semináře.“

„S procesem vlastního hodnocení se musíme poprat a doufám, že vyhrajeme!“

„Problematika autoevaluace je běh na dlouhé tratě. Všechny pracovnice jsme absolvovaly 

Vaše proškolení, pracujeme dle Kurikula ….. Snad už jsme mnohé pochopily, vše záleží na 

dobré týmové práci na škole.“

„Někdy se učitelé zbytečně obávají nových věcí. Je věcí každé školy, jakým způsobem si 

zpracuje svoje hodnocení školy, jsou různé způsoby, nelze mít jednotný vzor pro zpracování 

autoevaluace.“

„Učitelky by upřednostňovaly osobní ústní hodnocení na třídě, což běžně dělají, aniž by jim to 

někdo vyhláškou nařizoval, je to spontánní a účelná činnost, přirozeně vyplývající.“

„Peru se s autoevaluací, chci do ní proniknout a zvládnout tak, aby ji mimo jiné přijaly 

učitelky za své a kladně k ní přistupovaly.“

„Pořád v tom asi "plavu" a připadám si naprosto neschopná. Mám pocit, že to nikdy na 100% 

nepochopím a když něco nechápu a nejsem v tom pevná, práce mě potom nenaplňuje a 

nepřináší mi ten krásný pocit a radost. Vůbec si v tomto novém systému nevěřím a hodně mě 

to trápí.“

„I když jsem pročetla dostupnou literaturu, stále je pro mě autoevaluace a evaluace vůbec 

málo známou oblastí.“
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Vyjádření ředitelek mateřských škol podporujících zdraví:

„Praxe ukazuje, že to časem půjde. Důležitá je spolupráce kolektivu při stanovení cílů a 

vyhodnocení výstupů. Prodiskutovat je a pochopit.“

„Není to tak hrozný strašák, ale musí se pochopit o co jde a ne sepisovat referáty.“

„Důležité je pochopit, že autoevaluace má smysl, že ji neděláme proto, že se to musí nebo jen 

pro kus papíru. V tom spatřuji velkou úlohu pro ředitelky MŠ -  měly by být garantem toho, že 

se s výsledky autoevaluace dál pracuje, jak s pozitivy, tak s negativy. Potěšil mě přístup ČŠI : 

nenaplnily se moje obavy a  naše "otevřenost" nám neublížila, zájem inspektorek  o systém, 

postupy a způsoby evaluace (přestože zaměření témat. inspekce bylo jiné) a následné kladné 

ohodnocení.“

„Vzájemné konzultace s ujasněním si pojmosloví, různých praktických seminářů s tvůrčím 

naplněním by nám pomohly se orientovat v této problematice. Zda jsem objektivní, srovnáním 

ukazatelů INDI s ostatními MŠPZ.“

Kvalita školy spočívá v kvalitě celého personálu  - pracovitost, zodpovědnost, laskavost, 

vstřícnost, empatie, trpělivost, důslednost,láska k dětem, tvořivost, elán, humor, cit a ředitelka 

má být příkladem. Velmi důležitý je také program, podle kterého škola pracuje.“

„Formu evaluace upřesňujeme, snažíme se ji přizpůsobit našim potřebám, abychom z ní 

mohli vycházet při zkvalitňování práce školy, aby nebyla jen na papíře.“

„Co nejvíce zjednodušit, písemností je stále víc a ať to nesklouzává do formálnosti.“

„Ideální by bylo, aby vzdělávacími programy (evaluace, autoevaluace) prošly všechny 

učitelky na škole a neměly tak jen informace zprostředkované ředitelkou a některými 

kolegyněmi. Proto další kurzy jsou potřebné.“

„Autoevaluaci jsme začali provádět v r.2005. Letos budeme opět a pedagogický. sbor s tím 

nemá problém. Větší problém je s dotazníky pro rodiče. Vyplňování je pro rodiče dosti tvrdý 

oříšek.“

Z výše uvedených připomínek běžných mateřských škol lze vyčíst jak pozitivní, tak negativní 

postoje a názory na autoevaluaci škol. Nejvíce jich bylo neutrálních. V mateřských školách 

podporujících zdraví se negativní připomínky neobjevily vůbec, ale také v této skupině 

zaznělo neutrálních názorů nejvíce.
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7 Interpretace výsledků 

Vzhledem k velikosti vzorku nelze z výsledků šetření dělat obecné závěry. Jsou jen 

orientační a odrážejí skutečný stav autoevaluačních procesů jen do jisté míry. I přes nízkou 

četnost odpovědí se dá předpokládat, že jde o pravdivé výpovědi, které jsou zachyceny 

především v otevřených otázkách dotazníku.

Respondentky se v nadpoloviční většině shodovaly v názoru, že účelem autoevaluace 

je identifikace potřeb školy a její rozvíjení.  Považují ji za velmi přínosnou, nenákladnou a 

jednoznačně za týkající se každého ve škole. Z analýzy výpovědí v závěrečné části dotazníku 

vyplývají obavy ředitelek z další časové a administrativní zátěže, ale také např. 

z neobjektivního posuzování skutečnosti. Vše je ve shodě s teoretickými východisky.

Na základě zjištěných informací lze říci že mateřské školy zpravidla využívají „již 

osvědčené“ metody a nástroje pro zjišťování dat a informací. K nejčetnějším patří diskuse, 

pozorování a sledování vývoje dítěte. Využívání videonahrávek uvedlo osm ze 113 

mateřských škol. Vyjma evaluačního dotazníku INDI MŠ, není prokazatelně v uvedených 

metodách a nástrojích využíváno kritérií či indikátorů, čímž je jejich účinnost snížena.

Postoje ředitelek běžných mateřských škol jsou zpravidla neutrální (položka 3, 

tabulka č.7). Jednoznačně posuzují autoevaluaci jako přínosnou a zkvalitňující řízení (graf 3). 

V rozporu je ale jejich opačný postoj ke zkvalitňování výuky. Tady už přínos autoevaluace 

nevidí. Z jejich názorů a zkušeností je patrná jistá roztříštěnost. Závěrečná část dotazníku  

ukazuje (kromě výše uvedeného společného pro oba typy mateřských škol) především na 

obavy z pochopení správných postupů, z reakcí učitelek a z odhalení pravdivých údajů.  Tyto 

názory se v mateřských školách podporujících zdraví objevovaly jen zcela ojediněle.

Ředitelky mateřských škol podporujících zdraví mají postoje k autoevaluaci

vyhraněnější. Nejen, že ji považují jednoznačně za velmi přínosnou a důležitou, ale 

jednoznačně ji označily jako podporující zkvalitňování nejen řízení, ale i výuky (položka 3, 

tabulka č.7). Z dalších částí dotazníku lze považovat za důležité, že v mateřských školách 

podporujících zdraví se používá mnohem většího počtu způsobů a nástrojů ke zjišťování 

výsledků práce školy a její kvality (položka 7, graf 7). Výrazný je také postoj těchto ředitelek 

ve vztahu k vnější evaluaci, který ukazuje na větší autonomii mateřských škol podporujících 

zdraví a menší závislost na vztahu vnějšího a vnitřního hodnocení (položka 8).
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V položce č. 4 potvrzují opět v nadpoloviční většině svůj názor z položky 2 na to, že 

autoevaluace slouží k identifikace potřeb školy a její rozvíjení. Analýza názorů ředitelek 

mateřských škol podporujících zdraví v položce 9 ukázala, že se o 10% častěji než běžné 

mateřské školy vyjádřily  k tomu,  že požadavek na vlastní hodnocení školy pro ně nebyla

ničím novým a o 28% častější byla odpověď, že autoevaluuační procesy ulehčuje pochopení 

cíle a zavedený průběžný systém hodnocení. 

Dotazníkové šetření ukázalo, že požadavek na vlastní hodnocení školy, jak je vyjádřen 

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

zpráv a vlastního hodnocení školy přijímá většina mateřských škol jako zatěžující, časově 

náročnou a navyšující se administrativu. Mateřské školy si uvědomují nutnost splnit novou 

povinnost, považují ji zpravidla za přínosnou pro svoji práci, ale není jim příliš jasné „jak“. 

Zkušenosti s autoevaluačními procesy jsou různé, zpravidla si také uvědomují potřebu dalšího 

vzdělávání a cítí potřebu získávat více informací.

Hypotéza se však potvrdila jen částečně. Výsledky prokazatelně neukázaly, že 

ředitelky mateřských škol podporujících zdraví by měly jednoznačně pozitivnější postoje a 

názory než ředitelky v běžných mateřských školách.
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7  Závěr

Bakalářská práce se zabývá problematikou zavádění autoevaluace do práce mateřské 

školy. Základní cíle vytýčené v úvodu byly v teoretické i empirické části postupně plněny  

vymezením pojmů, rozborem požadavků zákonných dokumentů a zejména analýzou výsledků 

dotazníkového šetření na vzorku mateřských škol zařazeným do sítě škol podporujících zdraví 

a „běžných“ mateřských škol.

Teoretická část poukazuje na to, že v současné době se autoevaluace stává nástrojem 

k udržení získané autonomie škol. Je také prostředkem pro pochopení vnitřního fungování 

školy a pro zavádění změn do vzdělávací práce školy. Měla by pomoci školám rozvíjet 

potenciál všech zainteresovaných, odhalovat rezervy a ty pak rozvíjet a tak zkvalitňovat práci 

celé školy. Pojmová roztříštěnost a příliš obecné pojetí požadavků v zákonných dokumentech 

jsou jedním ze zdrojů nespokojenosti ředitelek mateřských škol a jejich nedostatečné 

informovanosti.

Empirická část naznačuje, že šetření odpovídá informacím uváděným v teoretické 

části, ukazuje na různorodé zkušenosti mateřských škol s její implementací, ale obecně by se 

dalo říci, že autoevaluace znamená změnu práce v mateřských školách, na kterou nejsou 

připraveny. Nedostatečná informovanost v oblasti vlastního hodnocení vede k obavám 

z jejího zavádění. V postojích a názorech ředitelek mateřských škol podporujících zdraví je 

patrnější pozitivnější přístup než v mateřských školách běžných, díky dlouhodobějším 

zkušenostem a již zavedenému systému autoevaluace. Přesto je většinou ředitelek vnímána 

jako zatěžující, časově náročná a navyšující se administrativa.

Na základě prezentované teorie a analýzy výzkumu jsou v příloze č.2 této práce  

navrženy nástroje, které mohou mateřské školy při autoevaluačních procesech využít.

Bakalářská práce neumožňuje svým rozsahem obecnější závěry. Je třeba provést 

systematičtější a dlouhodobější výzkumné šetření na větším vzorku a následně pak provést 

zobecnění.

Shrnutím poznatků z obou částí bakalářské práce lze vymezit následující potřeby 

současné školské praxe:

 změnit pregraduální přípravu a profesionalizaci učitelek mateřských škol zejména 

v diagnostické a evaluační kompetenci

 rozšířit další vzdělávání pedagogů v oblasti vlastního hodnocení škol

 vytvořit metodiku evaluačního systému
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Příloha č. 1 Dotazník

Dotazník pro ředitelky mateřských škol

1. V čem podle Vás spočívá kvalita školy? Napište prosím, co se Vám vybaví pod tímto 
označením: 

a)

b)

c)

d)

2. Co je podle Vašeho názoru hlavním účelem autoevaluace (vlastního hodnocení školy) 
ve škole (pojato z obecného hlediska)? Vyznačte Vaši odpověď tučně.

a) srovnávání se s ostatními školami
b) poznávání současného stavu v různých oblastech práce školy
c) získávání důkazů o práci ve škole, kterých lze využít např. pro prezentaci školy apod.
d) identifikace potřeb v různých oblastech práce školy a jejich následné rozvíjení

3. Jaký je Váš osobní postoj k autoevaluaci (vlastnímu hodnocení školy)? 
Charakterizujte prosím svůj postoj výběrem odpovídajícího čísla na 5 stupňové škále. 
Výběr označte tučně.

Snadná 1 2 3 4 5 Obtížná
neříká nic nového 1 2 3 4 5 je velmi přínosná
zkvalitňuje výuku 1 2 3 4 5 nezkvalitňuje výuku
je časově náročná 1 2 3 4 5 Nezabírá mnoho času
týká se ve škole jen někoho 1 2 3 4 5 týká se každého ve škole
Důležitá 1 2 3 4 5 Nedůležitá
zkvalitňuje řízení 1 2 3 4 5 nezkvalitňuje řízení
není srozumitelná 1 2 3 4 5 je srozumitelná
Špatná 1 2 3 4 5 Dobrá
je učiteli oblíbená 1 2 3 4 5 není učiteli oblíbena
Nenáročná 1 2 3 4 5 Náročná
není nákladná 1 2 3 4 5 je nákladná
je spolehlivá 1 2 3 4 5 není spolehlivá

4. K čemu autoevaluace (vlastní hodnocení školy) slouží ve Vaší škole?
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5. Podle jakých konkrétních ukazatelů, kritérií v současné době hodnotíte práci Vaší 
školy či jejích částí? Uveďte v rámečku dva až tři konkrétní příklady takových 
ukazatelů.

-

-

-

6.   Označte prosím tučně ty oblasti, ve kterých jste v posledním roce prováděli celoškolní 
hodnocení (případně uveďte upřesňující komentář):

a) cíle koncepčních záměrů (naplňování dlouhodobých cílů a záměrů 
školy)

b) podmínky ke vzdělávání (sledování materiálního vybavení, 
životosprávy, organizace dne apod.)

c) psychosociální klima (vztahy ve škole – učitelka – učitelka, učitelka 
– dítě, učitelka – rodič, ředitelka – učitelky, pedagogičtí pracovníci 
– provozní, dodržování pravidel, atd.)

d) průběh vzdělávání (metody a způsoby práce s dětmi, komunikace 
učitelky s dětmi apod.)

e) podpora dítěti (individuální přístup, naplňování potřeb dětí, 
sledování vývoje dítěte…)

f) výsledky dětí (např. sledování dovedností, schopností dětí, jejich 
rozvoj v kompetencích)

g) kvalita řízení ( další vzdělávání pedagogů, týmová práce, kvalita 
personální práce, motivace zaměstnanců, sebereflexe vlastní řídící 
práce…)

h) spolupráce s rodiči (informovanost rodičů, spolupráce při tvorbě 
vzdělávacího programu, návštěvnost třídních schůzek, četnost 
stížností apod.)

i) spolupráce se ZŠ (návaznost programů, ověřování přechodu dětí do 
ZŠ…)

j) jiné (uveďte jaké)
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7.  Které postupy využíváte, chcete-li zjistit, do jaké míry škola, její složky nebo jednotliví 
učitelé dosahují stanovených cílů? Dejte tučně prosím postupy, které ve Vaší škole 
využíváte.

a) Diskuse v rámci učitelského sboru
b) Diskuse s rodiči
c) Pozorování výuky
d) Rozhovory
e) Analýza zápisů, protokolů, školní dokumentace
f) Sledování výsledků dosažených dětmi
g) Dotazníky pro rodiče
h) Dotazníky pro učitele
i) Analýza fotografií
j) Analýza videozáznamů
k) Sebereflexe práce ředitelky
l) SWOT analýza
m) Analýza výsledků získaných vnějším hodnocením školy
n) Jiné postupy (charakterizujte)

Nejvíc se osvědčuje:
Neosvědčilo se:

8. Je-li škola hodnocena z vnějšího prostředí (např. ČŠI), v jakém vztahu je, nebo by 
měla být podle Vašeho názoru taková vnější evaluace k autoevaluaci (k vlastnímu 
hodnocení školy)? Uveďte tučně prosím odpovědi, které vystihují tento vztah.

a) Pro získání co největšího množství informací by autoevaluace a vnější 
hodnocení školy (např. ČŠI) měly být na sobě nezávislé a nenavazovat jedna 
na druhou.

b) Vnější evaluace by měla na autoevaluaci navazovat a zaměřovat se především 
na stejné oblasti, dále se jimi zabývat.

c) Vnější evaluace (např. ČŠI) by měla hodnotit výsledky, které jsou získány při 
autoevaluaci a odborně je vyhodnocovat.

d) Vnější evaluace (např. ČŠI) by neměla hodnotit výsledky autoevaluace, ale 
měla by se zaměřit na postupy jakými je autoevaluace prováděna (tj. posuzovat 
její proces)

e) Jiné? – prosím vypište

9. Vzpomeňte si na situaci, kdy jste se dověděli, že je povinné vlastní hodnocení školy 
(Školský zákon, vyhláška č.15/2005 Sb.). Zamyslete se prosím nad následujícími 
otázkami a v několika větách se na ně pokuste odpovědět.

       JAKÉ myšlenky Vás napadly?
       KTERÝCH problémů jste se bála nejvíce?
       ČEHO jste se naopak nebála?
       JAK jste tuto zprávu sdělila sboru? 
       CO ohrožuje autoevaluaci (vlastní hodnocení) ve Vaší škole?
       CO ji naopak ulehčuje?
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10. Pokud byste chtěli k dané problematice (autoevaluace) ještě cokoli podotknout, děkuji 
předem za Vaše vyjádření.

Dotazník byl vypracován podle Vašťatkové (2005), která jej použila k obdobnému zjišťování 
v základních školách.

Děkuji mnohokrát za Váš čas a za vyplnění dotazníku.
Zora Syslová
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Příloha č. 2 Seznam doporučených metod, nástrojů

Uvedené nástroje mohou pomoci při hodnocení vlastní práce jen v případě, že jsou používány  

na základě společně vypracovaných kritérií, indikátorů či ukazatelů, jak je naznačeno 

v kapitole 4.1.2. Cíle a kritéria evaluace (s.31).

Bez této podmínky povedou k subjektivnímu hodnocení sledovaných oblastí a jevů a zejména 

u více třídních mateřských škol a větších subjektů, povedou ke zkreslenému pohledu na práci 

školy.

Navrhované metody a nástroje vychází z kompilace prezentované teorie a výsledků 

výzkumného šetření. 

ANALÝZA DOKUMENTŮ

Metoda analýzy dokumentů je využívána zejména ve výzkumech. Ve školní praxi jde 

především o získávání informací z písemných dokumentů jakými jsou v mateřské škole: třídní 

kniha, záznamy o dětech (portfolia), záznamy z pedagogických rad, školní řád, školní 

vzdělávací program, hodnotící zprávy včetně sebehodnocení učitelky, třídní vzdělávací plány 

apod.

Při analýze dokumentů jde o rozbor, sumarizaci či vyhodnocování vlastností, struktury nebo 

jejich obsahu.

ANKETA

Do ankety se účastníci (učitelky, zaměstnanci, rodiče) zapojují na základě vlastního 

rozhodnutí, zájmu, aktivity. Vyjadřují v ní svoje názory na dotazovaný jev či hodnocenou 

oblast.

DENÍK

Deník je jedním z nástrojů, ve kterém nelze jednoznačně vycházet z předem dané struktury či 

obsahu. Jde o písemný záznam, který zachycuje profesní i osobní zkušenosti jednotlivce.

Může jít o popisky zkušeností ze vzdělávací práce (předem daná kritéria) až po interpretace 

pocitů v různých situacích. Při pravidelném zaznamenávání pozorovaných skutečností, pocitů 

a myšlenek je cenným nástrojem zejména pro sebereflexi a sebehodnocení vlastní práce 

učitelky. 
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DISKUSE (Rozhovor)

Jde o metody, při kterých se sbírají informace přímou komunikací. Diskuse i rozhovor mohou 

být strukturované (s využitím kritérií) či zcela volné. Volný rozhovor či diskuse se používají

k výměně názorů, nápadů, k vyjádření stanovisek, hledání řešení atd. Optimální je, když se 

diskutuje na dané téma a vyjadřují se všichni. Časté bývá jejich využití na pedagogických 

radách. Strukturovaný rozhovor se využívá zpravidla při rozboru hospitací. Pro využití při 

autoevaluačních procesech jsou nejdůležitější především diskuse na dané téma a 

strukturovaný rozhovor s využitím kritérií. Důležité je mít záznam z těchto rozhovorů.

DOTAZNÍK

Dotazník je jedním z nejčastěji využívaných nástrojů v mateřských školách. Zpravidla je 

určen rodičům, popřípadě pedagogům, občas také ostatním zaměstnancům mateřské školy. 

Obsahem dotazníku bývají otázky či tvrzení, ke kterým se respondenti vyjadřují. Otázky 

mohou být otevřené, polootevřené a uzavřené. Konstrukce dotazníku bývá náročná, proto je 

dobré využít pomoci odborníka. Stává se, že otázky bývají sugestivní, čímž snižují objektivitu 

hodnocené oblasti či jevu. Také jejich vyhodnocení může být při nesprávné interpretaci  

problematické. Pokud se škola rozhodne vytvořit vlastní dotazník, měla by se opřít o odborné 

rady, např. Vašťatkové (2006, s.187).

HODNOCENÍ  TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU

Ucelenější pohled na kvalitu podmínek, procesů i výsledků  jednotlivých tříd v delším 

časovém úseku podává hodnocení třídního programu. Podkladem k němu jsou informace 

získané prostřednictvím dalších nástrojů (videozáznamu, zpětné vazby tématické části, 

analýzy dokumentů, portfolia dítěte). K vyšší objektivitě přispívá i využití výsledků z 

dotazníků pro rodiče. V praxi mateřských škol se hodnocení třídního programu vžilo ve formě 

pololetního hodnocení tříd, které jsou podkladem pro hodnotící zprávu za celou školu. 

Velkým rizikem je, že pokud není určena jasná struktura a kritéria hodnocení, mohou být 

výstupy z jednotlivých tříd značně odlišné a jako podklad pro hodnotící zprávu celé školy 

málo využitelné. Může se totiž stát, že jedna třída vztahuje hodnocení např. k výsledkům 

vzdělávání, druhá se zaměří na spolupráci s rodiči a třetí hodnotí pouze materiální podmínky 

pro vzdělávání. Stanovit jasná hlediska, příp. okruhy k hodnocení třídního kurikula je proto 

nezbytné.
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HOSPITACE

Hospitační činnost jako další prostředek sběru informací umožňuje ředitelce zjišťovat jak 

učitelky naplňují cíle a úkoly vyplývající ze školního programu a krátkodobých plánů. 

Ověřuje si a porovnává při ní také, zda informace získané ostatními prostředky (zejména

zpětnou vazbou tématických částí, hodnocením třídních programů a sebehodnocením

učitelek) jsou v souladu s jejími zjištěními. Přínos hospitační a kontrolní činnosti závisí na 

promyšlenosti cílů, které si ředitelka pro každou hospitaci stanoví. Při vyhodnocení 

sledovaných činností by měla být využívána stejná kriteria, která sledují i učitelky ve třídách.  

Nutnou součástí hospitace je pohospitační rozhovor a písemné zaznamenání.

PORTFOLIO

Portfolio tvoří dokumenty nebo práce jednotlivce včetně případných komentářů jiných lidí. 

Může jít jak o portfolio dítěte, tak učitelky. Portfolio dítěte není typickým prostředkem 

autoevaluace. Je spíše podkladem pro plánování a slouží především jako východisko pro 

individuální přístup k dítěti. Učitelce ukazuje, zda vytvořené podmínky, zvolený přístup a 

činnosti přispívají k rozvoji konkrétního dítěte a uspokojování jeho individuálních potřeb. Pro 

autoevaluační procesy je zdrojem informací o výsledcích vzdělávání a poskytuje důležité 

poznatky z oblasti rozvoje kompetencí jednotlivých dětí. 

Učitel si může založit tzv. profesní portfolio učitele. V něm si shromažďuje materiály týkající 

se jeho práce, vypovídá o konkrétních aktivitách. Obsahem mohou být osvědčení o 

absolvování dalšího vzdělávání; záznamy ze samostudia; sebehodnocení z předcházejících let; 

hospitační záznamy; fotodokumentace z akcí, které realizoval; videonahrávky; příspěvky do 

tisku; další materiály dokladující úspěchy učitele. Forma, v jaké se portfolia uchovávají je 

různá. Mohou to být desky, šanon, krabice, obálka atp. 

POZOROVÁNÍ

Jde o metodu, která se používá nejčastěji při poznávání dítěte a jeho vývoje a zejména při 

hospitacích. Zpravidla se však jedná o nahodilé pozorování. Pro autoevaluační procesy je 

však mnohem důležitější pozorování záměrné, cílené. Také při něm je potřeba vycházet 

z vytyčených kritérií a ukazatelů.

SEBEHODNOCENÍ  

Učitelka v něm vyhodnocuje svoji pedagogickou činnost. Zpravidla jej využívá 1x ročně.

Součástí sebehodnocení je sebereflexe. Obsahem sebehodnocení by měly být požadavky 
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Rámcového vzdělávacího programu na práci učitelky (předškolního pedagoga) obsaženém jak 

v kapitolách pojetí předškolního vzdělávání a jeho specifik, tak v kapitole povinnosti 

předškolního pedagoga.

Neměl by v něm však chybět pohled učitelky na to, nakolik se jí daří organizovat vzdělávací 

činnosti tak, aby učení dětí bylo prožitkové (zda se jí daří realizovat a rozvíjet všechny 

charakteristické znaky prožitkového učení), jakou úroveň mají její komunikační dovednosti, 

jaké jsou její diagnostické schopnosti apod. 

Pro efektivnější využití výsledků sebehodnocení učitelek by se škola měla shodnout na 

závazné struktuře, kterou budou všechny učitelky dodržovat. Ve výstupech by měl být také 

prostor pro návrhy změn, popřípadě dalšího vzdělávání, které by vycházely z vlastního 

vyhodnocení co se daří a co méně, v čem si učitelky nejsou jisté atd.

VIDEOZÁZNAM (Videotrenink interakcí)

Pořizování videozáznamů a jejich rozbor se v současné době využívá i v oblasti výzkumu. 

Opět při ní platí, že je nutné vyhodnocovat získané záznamy na základě určitých kritérií. 

Speciální metodou využívanou při rozborech videozáznamů je videotrenink interakcí. Metoda 

je založena na principech dobré komunikace a na podrobné analýze interakčních momentů. 

Základem této metody je zaměření se a vyhledávání pozitivních momentů komunikace a 

interakce mezi učitelem a dítětem, aby mohly být užívány častěji a efektivněji.  Tuto metodu 

využívají zpravidla pedagogové pro vyhodnocování své práce. Lze ji ale použít také pro 

hodnocení projevů a vývoje dítěte.

ZPĚTNÁ VAZBA (tématické části)

Zpětná vazba tematické části se provádí vždy po jejím ukončení. Vede ke zjištění, nakolik 

zvolené činnosti pomohly dětem k naplňování vzdělávacích cílů a zda ve svém důsledku 

směřovaly skutečně k rozvoji kompetencí, stanovených pro danou tématickou část. V žádném 

případě nejde o to vyhodnotit, zda jsme realizovali (splnili) naplánovanou činnost nebo zda se 

dětem líbila či ne.
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