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Souhrn 

 
Závěrečná práce se zabývá hodnocením pedagogických pracovníkŧ. Cílem práce 

bylo zjištění současného stavu hodnocení učitelŧ na českých školách a vytvoření přehledu 

hodnotících nástrojŧ vhodných pro hodnocení pracovníkŧ na základních a středních 

školách. První část práce je shrnutím teoretických poznatkŧ o hodnocení pracovníkŧ a je 

zde vytvořen přehled hodnotících nástrojŧ vhodných pro vyuţití ve školství. Druhá část 

obsahuje vyhodnocení výsledkŧ dotazníkového šetření. Na základě tohoto vyhodnocení a 

shrnutí teoretických poznatkŧ jsou v závěrečné části stanovena doporučení zaměřená na 

efektivnější vyuţívání hodnotících nástrojŧ v českých základních a středních školách. 

 

 

 

 

 

Summary 

 

This thesis concentrates on problems of performance evaluation in the field of education 

and the tools and methods available to school management for this purpose. Its main task is 

to describe possible methods and tools used, to investigate the present state of teachers’ 

evaluation in Czech schools and to give recommendations for their more effective use. 

The first part is a detailed overview of methods and tools used for evaluating teachers’ 

performance. The second part contains the analysis of a survey aimed at the present state of 

teachers’ performance evaluation in Czech primary and secondary schools. Finally, the 

thesis gives recommendations for a more effective use of teachers’ evaluation as a means 

of school management in Czech elementary and secondary schools. 
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Cíl práce 

Práce má dva základní cíle. Jedním z cílŧ je zjistit, jaké hodnotící nástroje se 

v současné době vyuţívají v českých školách, jak fungují a jaká je připravenost 

managementu škol i pedagogických pracovníkŧ k vyuţívání méně obvyklých forem 

hodnocení. Dalším cílem je pak vytvořit přehled hodnotících nástrojŧ, které jsou vhodné 

pro současné české školství, a inspirovat manaţery škol k jejich vyuţívání. 
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Úvod 

Základní podmínkou úspěšného fungování jakékoli organizace je pravidelná a 

systematická práce s lidskými zdroji. Je proto potřeba sledovat výkonnost kaţdého 

pracovníka a všechny faktory, které ji ovlivňují, a napomáhat nejrŧznějšími zpŧsoby 

jejímu rozvoji. Předpokladem pro rozvoj výkonnosti pracovníkŧ je systematické a 

spravedlivé sledování a hodnocení pracovního výkonu. 

Hodnocení pracovního výkonu lze charakterizovat jako systematický přístup 

k posuzování výkonu pracovníka, jeho charakteristik nebo potenciálu tak, aby to přispělo 

k rozhodnutí o celé řadě skutečností, např. o platu, povýšení, rozvoji pracovníka, motivaci 

apod. (KOUBEK, 2003) Hodnocení je tedy jeden z hlavních nástrojŧ řízení pracovního 

výkonu (obr.1), je jednou ze základních personálních činností a je povaţováno za nástroj 

k dosahování plánovaných cílŧ organizace.  

Obrázek 1: Cyklus řízení pracovního výkonu 

 

Zdroj: Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002. str. 433 

 

Kvalitní systém hodnocení pracovníkŧ se stal nezbytnou podmínkou pro udrţení 

konkurenceschopnosti a úspěchu na trhu pro mnohé ziskové organizace. Úspěšné 

organizace mají tento systém dobře propracován, spojen s dalším vzděláváním pracovníkŧ, 

s jejich kariérním rŧstem, systémem vnitřní i vnější motivace pracovníkŧ a se zlepšováním 

firemní kultury, coţ jsou nezbytné podmínky pro efektivní fungování organizace. 

Význam kvalitního školního vzdělání pro úspěšné uplatnění jedince na trhu práce i 

jako základu pro celoţivotní učení se stále zvyšuje. Základní podmínkou efektivity 

vzdělávání je kvalitní učitel. Škola by se měla stát učící se organizací, kde učitelé postupně 

zlepšují své schopnosti dosáhnout poţadovaných výsledkŧ ve vzdělávání ţákŧ, které na 

učitele klade současná společnost, kde se učí učit se spolu s ostatními (učiteli, ţáky i 
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rodiči) a svojí kvalitní prací umoţňují dosahování cílŧ školy. Předpokladem pro takové 

fungování školy je dŧsledná práce managementu školy s pedagogickým sborem. Funkční a 

efektivní systém hodnocení učitelŧ je jejím východiskem.  

 

1. Hodnocení pedagogických pracovníků – teoretická  

část 

 

1.1.     Cíle hodnocení 

Hodnocení zaměstnancŧ mŧţe být podle potřeby zaměřeno na rŧzné cíle. Nejčastěji 

rozlišujeme cíle hodnocení z  hlediska zaměstnavatele a z hlediska zaměstnance. Hlavním 

úkolem z hlediska zaměstnavatele je zjistit, jakým zpŧsobem pracovník zvládá nároky 

svého pracovního místa, další moţnost jeho rozvoje, jeho vyuţití v organizaci, podklady 

pro jeho finanční ohodnocení apod. Zaměstnanec potřebuje získat zpětnou vazbu, srovnat 

svoje představy o sobě a svých schopnostech s výsledky hodnocení, měl by mít moţnost 

naplánovat svŧj další rozvoj apod.   

Hlavní úkoly hodnocení pracovníků mohou být tyto:  

 Rozpoznat současnou úroveň pracovního výkonu zaměstnance. 

 Rozpoznat silné a slabé stránky pracovníka. 

 Umoţnit pracovníkovi zlepšit jeho výkon. 

 Vytvořit základnu pro odměňování pracovníka podle jeho přispění k dosaţení cílŧ 

organizace. 

 Motivovat pracovníky. 

 Rozpoznat potřeby vzdělání a rozvoje pracovníkŧ. 

 Rozpoznat potenciál (rezervy a hranice) pracovního výkonu zaměstnance. 

 Vytvořit podklady pro plánování následnictví a kariéry. 

 Vytvořit podklady pro rozmisťování pracovníkŧ. 

 Vytvořit podklady pro posuzování efektivity výběru pracovníkŧ a vhodnosti metod 

výběru. 

 Vytvořit podklady pro hodnocení efektivity vzdělání pracovníkŧ a účinnosti 

vzdělávacích programŧ. 

 Vytvořit podklady pro plánování pracovníkŧ (plánování potřeby a zdrojŧ vnitřních 

pracovních sil). 
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 Vytvořit podklady pro stanovování budoucích pracovních úkolŧ organizace. 

(KOUBEK, 2003) 

Výše uvedené cíle se liší podle potřeb organizace a skupin pracovníkŧ. Hodnocení mŧţe 

být zaměřeno i na více cílŧ najednou. 

1.2. Význam hodnocení pedagogických pracovníků pro školu 

Hodnocení pracovního výkonu, odvedené práce, jednání a chování zaměstnance 

patří k povinnostem ředitele školy, je jednou z jeho kompetencí a vyjádřením jeho řídící 

funkce (KESNER, 2008). Kromě toho však funkční systém hodnocení pracovníkŧ přináší 

škole nesporná pozitiva - vytváří totiţ nezbytné předpoklady pro plnění jejích cílŧ, 

uspokojování zákazníkŧ, zvýšení konkurenceschopnosti i její další rozvoj.  

  Jednou ze základních funkcí hodnocení je zmapování lidského potenciálu. 

Hodnocení je dŧleţité pro racionální vyuţití profesní kvalifikace zaměstnancŧ, pro vhodné 

rozvíjení jejich profesní dráhy a motivace. Hodnocení je významné i pro kvalifikované 

posouzení reálnosti zvládnutí některých úkolŧ uvaţovanými lidmi, jmenování do vyšších 

funkcí, změnu pracovního zařazení, převedení na jiná pracoviště či ukončení pracovního 

poměru (VODÁČEK, 2005). Na základě výsledkŧ hodnocení vybíráme vhodné pracovníky 

pro obsazení funkcí ve škole (vedoucích předmětových komisí a metodického sdruţení, 

uvádějících učitelŧ, koordinátora ŠVP apod.) i pracovníky pro plnění jiných specifických 

prací (vedoucí ţákovského parlamentu, vedoucí projektových týmŧ apod.).   

Dalším přínosem hodnocení pro školu je získání podkladů pro vytvoření systému 

DVPP. Na základě výsledkŧ hodnocení mŧţeme eliminovat slabé, či posílit silné stránky 

pracovníka tím, ţe sestavíme jeho individuální vzdělávací plán. V případě, ţe se objeví 

obdobné problémy v práci celého učitelského týmu, směřujeme k jejich odstranění 

společné vzdělávání celého pedagogického sboru.  

Správně prováděné hodnocení je podnětem ke zvyšování osobní výkonnosti 

zaměstnance. Při stanovování cílŧ pro další osobní i profesní rozvoj učitele dbáme na to, 

aby osobní cíle byly v souladu s cíli školy. Výsledky hodnocení a zmapování lidského 

potenciálu mají zpětně vliv na realistické stanovení cílŧ organizace a na tvorbu strategií 

pro jejich dosaţení. Ekonomické tlaky se nevyhnuly ani školství. Normativní financování 

škol, úbytek ţákŧ a hrozba slučování škol vede k „boji o ţáka“ a k vytvoření 

konkurenčního prostředí i v českém školství. Dŧsledkem je stále větší potřeba orientace na 

zákazníka (ţáka, studenta, rodiče). Stanovování vizí a cílŧ školy, osobních cílŧ 
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jednotlivých pedagogŧ, rozvoje celého pedagogického týmu se musí dít s ohledem na tuto 

skutečnost.  

Promyšlené a pravidelné hodnocení je předpokladem pro spravedlivé 

odměňování pracovníkŧ, a to jak peněţní, tak nepeněţní. V současné situaci v českém 

školství, kdy převáţná část finančních prostředkŧ na mzdy je vázána do tarifních tabulek, 

zbývá na pohyblivou sloţku mzdy často jen nedostatečná část celkového objemu 

mzdových prostředkŧ, obzvláště v regionálním školství. Pro skutečně motivující a 

spravedlivé finanční ohodnocení rozdílu mezi dobrým a špatným učitelem nemá ředitel 

obvykle dostatek finančních prostředkŧ. O to dŧleţitější je s těmito prostředky dobře 

hospodařit a vytvořit transparentní systém odměňování právě na základě soustavného a 

objektivního hodnocení pracovníkŧ.   

Ovšem materiální odměna sama o sobě ke spokojenosti lidí nestačí, nutný je i 

upřímný zájem o lidi a ocenění jejich práce nemateriální formou, i to by mělo být součástí 

a výstupem hodnocení. Dříve byla tato součást hodnocení opomíjena, ovšem tzv. vnitřní 

odměna, pocit uspokojení z pochvaly, vědomí dŧleţitosti své práce apod. bývá zvláště pro 

tvořivé lidi někdy dŧleţitější neţ finanční odměna (HAMERNÍKOVÁ, 2008). 

V neposlední řadě je hodnocení kvality zaměstnancŧ součástí autoevaluace školy. 

Autoevaluaci předpisuje školám zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ. 

Rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení stanovuje vyhláška 15/2005 

Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrŧ, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy. Součástí autoevaluace školy musí být také hodnocení vyuţívání lidských 

zdrojŧ. 

1.3. Význam hodnocení pro učitele 

 Hlavním cílem hodnocení pracovního výkonu je poskytnutí zpětnovazební 

informace, stanovení směrŧ dalšího rozvoje pracovníka a jeho odměňování 

(SLAVÍKOVÁ, 2006). Základní podmínkou pro to, aby učitelé mohli zlepšovat svoji práci 

a profesně rŧst, je pravidelné poskytování zpětné vazby. Aby byla zpětná vazba efektivní, 

musí mít tři základní atributy  - je pravidelná, cílená a formativní. Cílenou formativní 

zpětnou vazbou rozumíme takovou zpětnou vazbu, která reflektuje jasná, předem daná 

kritéria a poskytuje zcela konkrétní informaci o tom, co je v učitelově práci pozitivní, co je 

třeba zlepšovat a co zcela chybí. Velmi dŧleţité je poskytování zpětné vazby v bezpečném 

kontextu. U mnoha učitelŧ, zejména u starší generace, která pracovala v minulém 
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totalitním reţimu, jsou zakořeněné obavy z hodnocení. To se zaměřovalo zejména na 

hledání chyb a nemělo formativní funkci. Při poskytování zpětné vazby se učitel nesmí cítit 

ohroţen, protoţe přijetí hodnocení a vyuţití jeho výsledkŧ ke zlepšování práce je vlastně 

proces učení, které efektivně probíhá pouze v bezpečném prostředí.  

Nezanedbatelným významem hodnocení je jeho motivační funkce. Hodnocením 

ovlivňujeme nejen poznání, cestu ke zlepšení či nápravě chyb, ale také proţívání 

pracovníka, protoţe zasahuje do intimní osobní sféry a dotýká se bezprostředně citŧ a 

proţitkŧ. Od hodnocení se odvíjí postoj pracovníka k další práci. Převáţně negativní 

hodnocení s sebou přináší nepříjemné pocity (vzdor, vztek, smutek), které mohou vést aţ 

k nechuti či odporu k další práci. Pozitivní hodnocení naopak vzbuzuje pocity příjemné, 

vedoucí ke snaze další práci zlepšovat. Pro bezpečný a motivující prŧběh hodnocení velmi 

záleţí na tom, kdo je hodnotitelem, jaké k tomu má předpoklady a jaké dovednosti získal. 

Ve školách většinou hodnocení provádí ředitel školy či jeho zástupce, kteří ale zpravidla 

nemají odborné personální ani psychologické vzdělání. Je proto třeba, aby byli pro 

hodnocení vyškoleni, absolvovali kurzy či semináře a naučili se správné technice a 

dodrţování psychologických zásad při efektivním vedení hodnotících pohovorŧ. 

Nezastupitelná je však také jejich sociální empatie a znalosti psychiky lidí. 

Neméně dŧleţité je pro učitele uvědomění si vlastní pozice ve škole, to, jak je jeho 

práce hodnocena jeho nadřízeným i jak je přijímána jeho zákazníky – ţáky, rodiči. Na 

základě toho jsou pak vytvořeny předpoklady k uvědomění si vlastních silných i slabých 

stránek a rezerv a učitel se mŧţe se soustředit na práci s nimi. 

Pro pracovníka je hodnocení přínosné, protoţe získá ocenění práce, podnět 

k dalšímu úsilí, příleţitost k vyjádření svých cílŧ, potřeb, ujasní si pohled vedoucího na 

svou práci a cíle (ŠULEŘ, 2003). Správně nastavené a prováděné hodnocení dává učiteli 

jasnou představu o tom, co po něm bude v příštím období poţadováno, co se od něj 

očekává, dává mu příleţitost stanovit si osobní cíle tak, aby byly v souladu s poţadavky a 

cíli organizace.  

Přes nesporná pozitiva, která hodnocení přináší jak škole, tak pracovníkovi (viz 

výše), je v českém školství hodnocení pracovníkŧ všeobecně na nedostatečné úrovni. 

Systematické a pravidelné hodnocení není často prováděno vŧbec, nebo postrádá svoji 

formativní funkci a slouţí pouze jako podklad pro odměňování. Dŧvodŧ pro tento stav je 

jistě mnoho. Jedním z nich je dědictví dlouhých let totalitního reţimu, kdy hodnocení bylo 

vnímáno negativně, slouţilo prioritně nikoli ke zlepšení výkonu pracovníka, nýbrţ ke 

kontrole jeho loajálnosti k vládnoucí politické straně. Toto negativní vnímání a tím i 
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určitou nechuť k tomu být hodnocen, či hodnocení provádět si s sebou nese nejen mnoho 

učitelŧ, ale také řada ředitelŧ škol. Dalším dŧleţitým prvkem ovlivňujícím nedostatečné 

vyuţívání hodnocení ve školách je fakt, ţe hodnocení představuje nesporně sloţitý a 

obtíţný proces a dosud se nepodařilo nalézt systém, který lze povaţovat za jednoznačně 

objektivní a nenapadnutelný. K tomu, aby hodnocení mohlo být v maximální míře 

objektivizováno, chybí v českém školství potřebný rámec. Tím by se měly stát profesní 

standardy učitele, které dají do rukou učitelŧ i ředitelŧ škol nástroj, pomocí kterého lze 

kvalitu učitele oceňovat i dále rozvíjet (viz dále). 

 

1.4. Formy hodnocení 

 

Hodnocení členíme podle rŧzných kritérií, nejčastěji podle toho, kdo hodnocení 

provádí, dále podle časového prŧběhu hodnocení  a  podle pouţívaných nástrojŧ.  

Podle času dělíme hodnocení na systematické, průběţné, příleţitostné, formální a 

neformální. Neformální hodnocení je součástí kaţdodenního setkávání mezi hodnotitelem 

a hodnoceným, je prováděno příleţitostně. Jeho význam je spíše motivační. Obvykle se 

z něj nepořizuje záznam. Hodnocení formální je pravidelné, standardizované, plánované a 

periodické. Pořizuje se z něj záznam, který slouţí k dalšímu zpracování (ŠKRAMLÍK, 

2008). 

Z hlediska toho, kdo hodnocení provádí, mŧţeme rozdělit hodnocení následujícím 

zpŧsobem:  

 Hodnocení zaměstnanců jejich nadřízenými. Ve školské praxi je nejčastější 

hodnocení přímým nadřízeným, zpravidla jej provádí ředitel nebo zástupce ředitele. 

Přímý nadřízený je k hodnocení nejkompetentnější a hodnotí téţ neformálně, 

především při hospitační činnosti. Hodnotí se především výkon, pracovní chování a 

vztahy na pracovišti (ŠKRAMLÍK, 2008). Nebezpečí spočívá v subjektivní deformaci 

nebo v nedostatečné autoritě nadřízeného (SLAVÍKOVÁ, 2006).  

 Hodnocení spolupracovníky. Cílem je poskytnout zaměstnancŧm moţnost vidět, jak 

jejich práci vnímají jejich kolegové, a získat podněty ke zlepšení spolupráce nebo 

zvýšení kvality činnosti. Ve školách se hodnocení spolupracovníky provádí zřídka. 

Výhodou tohoto hodnocení je spolehlivost, překáţkou mohou být problematické 

osobní vztahy (ŠKRAMLÍK, 2008). 
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 Hodnocení zákazníkem. Ve škole se jedná o hodnocení ţáky a rodiči. Hodnocení 

ţáky nebývá v našich školách příliš rozšířené. Problémem tohoto hodnocení mŧţe být 

malá objektivnost. Častější je na vyšších stupních škol, v poslední době se vyuţívá na 

vysokých školách (např. UK Praha, ČVUT, LF MU Brno a další). Hodnocení rodičem 

je častější, řada škol zařazuje výsledky anket spokojenosti rodičŧ do podkladŧ pro 

autoevaluaci školy. Objektivnější bývá hodnocení, které provádějí nezávislé firmy, 

které v poslední době vytvořily projekty pro celkové hodnocení školy. Zaměřují se 

mimo jiné na řízení školy, klima školy, měří se „přidaná hodnota“ a hodnotí se téţ 

práce všech pracovníkŧ školy (např. společnost Kalibro nabízí projekt „Škola a já“  a 

ţákovský dotazník „ Učitelé na mé škole“,  společnost Scio projekt „Mapa školy“ a 

také „Personline“, coţ je  on – line systém personální diagnostiky, který je určen nejen 

pro školy) .   

 Hodnocení nezávislým vnějším hodnotitelem. Ve školách se v poslední době 

objevují dvě formy tohoto typu hodnocení – mentoring a supervize. Hodnocení 

v těchto případech je jen součástí spolupráce mentora či supervizora s učitelem, má 

výrazně formativní charakter, vede k odstraňování nedostatkŧ v práci učitele, 

především mu však ukazuje  cestu k odstraňování problémŧ a k jeho dalšímu rozvoji.  

 Sebehodnocení. Sebehodnocení je jednou z dŧleţitých kompetencí pedagogického 

pracovníka, pouţívá se ve škole čím dál tím častěji. Sebehodnocení především plní 

funkci motivační, pracovník si uvědomí poţadavky na svŧj pracovní výkon, výhodou 

je téţ přejímání určité odpovědnosti za hodnocení. Problémem pro pedagogické 

pracovníky je objektivita vlastního hodnocení, časté podceňování, příp. přeceňování 

(ŠKRAMLÍK, 2008). 

 360° zpětná vazba. Současné uplatnění více z výše popsaných forem hodnocení, které 

mŧţe být prováděno pravidelně nebo občasně, se nazývá 360°zpětná vazba.  

Podle pouţívaných nástrojŧ lze rozdělit formy hodnocení následovně: 

 Metoda volného popisu, kdy hodnotitel slovně popisuje pracovní výkon 

hodnoceného. Metoda je závislá na vyjadřovacích schopnostech a úsudku hodnotitele, 

hodnocení bývá často formální, srovnatelnost s jinými hodnoceními je problematická.  

 Metoda srovnání se stanovenými cíli, kdy se skutečnost srovnává s předem 

stanovenými cíli, metoda srovnávání s ostatními pracovníky, při němţ hodnotitel 

srovnává vzájemně všechny své podřízené.  
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 Někdy se pouţívá předem daný formulář (checklist), kde hodnotitel zaškrtává jen 

ano-ne u jednotlivých charakteristik pracovního výkonu.  

 Metoda uţití posuzovacích stupnic hodnotí jednotlivé aspekty práce zvlášť (např. 

mnoţství práce apod.). Stupnice mohou být grafické, číselné či slovní. 

 Pro školství je vhodná metoda BARS - Behaviorally Anchored Rating Scales, coţ je 

kombinace checklistu a posuzovacích stupnic (HLADKÝ, 2005). 

 

1.5. Průběh  hodnocení pracovníků 

    

  Proces hodnocení zaměstnancŧ mŧţeme rozdělit do tří základních etap (příprava, sběr 

informací a vyhodnocování informací), jeţ dále dělíme na několik fází:  

1. Přípravné období: 

 Nejprve je nutno rozpoznat a vymezit předměty hodnocení, stanovit jeho zásady, 

pravidla, postup a vytvořit formuláře pouţívané k hodnocení. Je to jedna 

z nejdŧleţitějších etap, na níţ je závislý další prŧběh a výsledek hodnocení. 

 V druhé etapě jsou analyzována pracovní místa, popřípadě dochází k revizi jiţ 

existujícího popisu a vymezení pracovních míst. Na základě tohoto rozboru si 

mŧţeme vytvořit ucelený obraz o typech výkonŧ na jednotlivých místech i o 

kategoriích pracovníkŧ a pracovních místech a o jejich poţadavcích na pracovníka, 

na něţ bude hodnocení zaměřeno.  

 V další etapě jsou formulována kritéria výkonu a jeho hodnocení, vybírají se 

vhodná kritéria, metody hodnocení a klasifikace a je určeno období, během něhoţ 

budou zjišťovány informace o pracovním výkonu. 

 V poslední fázi přípravného období jsou pracovníci podniku informování o 

připravovaném hodnocení, jeho účelu, kritériích, normách výkonu  

(popř. očekávaném výkonu). Je dobré s nimi případné otázky projednat, čímţ 

dochází ke ztotoţňování zaměstnancŧ se systémem hodnocení a to má za následek 

jeho vyšší efektivitu. 

2. Období získávání informací a podkladů: 

 V první fázi probíhá zjišťování a sběr informací (např. pozorování pracovníkŧ 

během práce nebo zkoumání výsledkŧ jejich práce prováděné většinou přímým 

nadřízeným pracovníka, případně jinou kompetentní osobou). 

 Následně je pořizována dokumentace o zjištěném pracovním výkonu. Relevance 

vedení dokumentace spočívá především v moţnosti vedoucího pracovníka se 

k dané informaci vrátit a opřít se o ni kupříkladu při zpětné vazbě.  
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3. Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu: 

 Nejprve jsou vyhodnocovány pracovní výsledky, pracovní chování a schopnosti 

pracovníka a následně porovnávány reálné výsledky práce s normami výkonŧ, 

pracovní chování se standardními poţadavky na chování a schopnosti či vlastnosti 

pracovníkŧ s poţadavky daného pracovního místa. Je nutná snaha o objektivní 

přístup a písemná forma výstupu. 

 Dále následuje rozhovor s hodnoceným zaměstnancem, který je seznamován 

s výsledky hodnocení, s rozhodnutími, která z něj vyplývají. Nedílnou součástí 

této rozmluvy je hledání zpŧsobŧ řešení případných problémŧ. Tato fáze je 

stěţejní pro zvyšování pracovního výkonu a pro motivaci zaměstnance. 

 Celý proces završuje pozorování pracovního výkonu pracovníka, poskytování 

pomoci při zkvalitňování pracovního výkonu, zjištění případného zlepšení, čímţ 

ověřujeme efektivitu hodnocení (KOUBEK, 2003). 

 

1.6. Chyby při hodnocení pracovníků 
 

V procesu hodnocení je moţno se dopustit mnohých pochybení, jejichţ následkem 

je sníţení efektivity této personální činnosti, v případě opravdu zásadních chyb mŧţe mít 

hodnocení dokonce i negativní účinek v rámci řízení výkonu. Znalost moţných chyb je 

dŧleţitá zejména proto, abychom mohli chybám předcházet. Chyby při hodnocení 

zaměstnancŧ lze podle Dvořákové (2007) rozdělit do tří základních skupin. Jsou to chyby 

zakotvené v systému hodnocení, chyby hodnocených a chyby hodnotitelŧ.  

1. Chyby v systému hodnocení spočívají v nevhodné volbě hodnotících kritérií, špatné 

metodice, nedostatečném zácviku (metodické přípravě) hodnotitelŧ, formálnosti 

hodnocení, nedostatečném zapojení pracovníkŧ na prŧběhu hodnocení a formulování 

závěrŧ, rozdílné náročnosti kritérií u jednotlivých hodnotitelŧ a neadekvátní práci 

s výsledky hodnocení. 

2. Chyby na straně hodnocených zaměstnanců plynou z nedostatečné informovanosti 

o účelu a smyslu a jejich nedostatečném zapojení do procesu hodnocení. 

3. Chyby hodnotitelů bývají zpŧsobeny nedodrţením zásad, případně neznalostí 

správné metodiky hodnocení. Nejčastěji se mŧţeme setkat s následujícími 

pochybeními: 

 Chybně zvolené měřítko stupnice (tedy nesprávné určení prŧměrného 

výkonu), jeţ se projevuje přílišnou shovívavostí, nebo naopak enormní 

náročností, coţ vede ke sníţení motivačního účinku hodnocení. 
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 Centralizační tendence, kdy má hodnotitel tendenci pouţívat pouze prŧměrné 

hodnocení a většinou se tak snaţí vyhnout konfliktu. Tímto přístupem však 

zaměstnance spíše demotivuje. 

 Předpojatost nebo zaujatost hodnotitele, kdy se hodnocení se nevztahuje k 

výkonu pracovníka, je spíše ovlivněno osobními sympatiemi či antipatiemi, 

případně předchozími zkušenostmi nebo předsudky. Následkem je 

pracovníkŧv pocit křivdy a mŧţe vést i k odchodu z podniku. 

 Kumulativní chyba, kdy je hodnocení ovlivněno dřívějšími výsledky 

zaměstnance a tomu pak není poskytnuta moţnost vylepšit své hodnocení, coţ 

většinou zpŧsobí, ţe se o případné zlepšení přestane snaţit.   

 Chyba měřítka vlastního pracovního výkonu hodnotitele, který si za 

měřítko výkonnosti místo objektivizované stupnice kritérií výkonu zvolí svŧj 

vlastní výkon. 

 Negativistická chyba, kdy se hodnotitel soustředí na negativní stránky 

pracovního výkonu na úkor těch pozitivních, a to i v případě, kdy je k pochvale 

dŧvod. Vede k obranné reakci hodnoceného a ke ztrátě jeho motivace. 

 Arogantní postoj, při němţ hodnotitel nepřipouští moţnost diskuse o 

výsledcích hodnocení a neakceptuje případné, byť podloţené argumenty 

hodnoceného. Dŧsledky jsou podobné jako v předchozím případě. 

 Tzv. haló efekt, jenţ spočívá v zaměření se na jeden nápadný pozitivní či 

negativní znak pracovního chování. Pod tímto vlivem hodnotí i ostatní 

vlastnosti či sloţky pracovního výkonu. Z toho pak vyplývá následné zkreslení 

výsledku hodnocení. 

 Chyby favorismu, coţ jsou chyby proti etice a smyslu hodnocení a zneuţití 

hodnocení. Patří sem například protěţování známých, přihlíţení k sociálnímu 

postavení, pohlaví, etnickým či rasovým znakŧm atd. 

 

1.7. Kritéria hodnocení pedagogických pracovníků 

Nejpouţívanějším systémem hodnocení pedagogických pracovníkŧ v současné 

školské praxi je systém zaloţený na srovnávání zaměstnance s vytvořenými měřítky 

(kritérii). V souvislosti s probíhající školskou reformou a s jasným formulováním 

kompetenčních cílŧ výuky ve školních vzdělávacích programech se objevila potřeba 

připravit učitele na změny ve výuce, poskytnout jim systematické vzdělávání, formulovat 

učitelské kompetence potřebné k úspěšné práci a stanovit kritéria, která má úspěšný učitel 



 15 

splňovat. Vzhledem k tomu, ţe zatím nebyl vytvořen profesní standard učitele, řada škol si 

vytvořila vlastní systém kritérií a indikátorŧ, podle kterých hodnocení provádí.  

 

1.7.1. Pojem kritérium 

Kritériem  v oblasti hodnocení rozumíme určitou vybranou sloţku pozorované a 

hodnocené věci, která je dŧleţitá (učitelova práce, její prŧběh, výsledek, podmínky). 

Vybíráme sloţku (mŧţe to být vlastnost, okolnost, proces, objekt), bez níţ by sledovaná 

věc nebyla úplná nebo by nefungovala apod. Sledovaná sloţka čili kritérium je tedy 

hlediskem, skrze něţ pozorujeme a zkoumáme hodnocenou věc (HAUSENBLAS, 2008, in 

KOŠŤÁLOVÁ, 2008). Sada kritérií je nástroj, který popisuje očekávaný výkon 

v několika sloţkách (dimenzích) a na několika úrovních kvality. Míra kvality se 

rozpoznává podle indikátorŧ – ukazatelŧ kvality. Indikátorem rozumíme znak splnění 

kritéria.  

Pouţití výkonnostních kritérií mŧţe poskytnout objektivní informace o kvalitě a 

úrovni práce pedagoga, jeho zaujetí pro učení a vyučování a mŧţe být zároveň 

východiskem pro plánování jeho dalšího profesního vývoje. Stanovená kritéria umoţňují 

posoudit učitelovu práci v rŧzných oblastech a podle výsledku se pak zaměřit na jejich 

zlepšování, nebo v opačném případě vyuţít kvalitní výsledky pro rozvoj ostatních učitelŧ 

školy. (BROŢ, 2007) Hodnocení podle kritérií umoţňuje, aby si jak vedení školy, tak i 

učitelé uvědomili, jaká úroveň je v té které škole vnímána jako ţádoucí, a jaká je naopak 

nevyhovující. 

 Dalším významným dŧvodem pro zavedení kritérií je také snaha co nejvíce 

„zobjektivizovat“ hodnocení pedagogŧ ve vztahu ke stanovování výše nenárokové sloţky 

platu (osobního ohodnocení) v oblasti hlavních pedagogických činností (BROŢ, 2007).  

 Tvorba hodnotících kritérií je náročný a dlouhodobý proces. Iniciativa pro tvorbu 

kritérií vychází z managementu školy, na samotném procesu stanovení jejich obsahové 

náplně, formulace i indikátorŧ, které monitorují jejich dosaţení, by se však měli podílet 

všichni pracovníci, jichţ se bude hodnocení týkat. Učitel musí předem dobře znát kritéria, 

podle kterých se bude hodnotit, i očekávanou kvalitu jejich naplnění.  Pak si je jist, ţe jim 

rozumí, ţe jsou dosaţitelná, mŧţe se s nimi ztotoţnit, povaţuje je za dŧleţitá a to je 

významná motivace  k  jejich naplnění. 
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1.7.2. Kompetence učitelů 

Aby byl dnešní učitel schopen reagovat na měnící se zpŧsoby naplňování cílŧ vzdělávání, 

musí sám, stejně tak jako jeho ţáci, disponovat osvojeným souborem kompetencí. Kromě 

prŧběhu samotného procesu učení a vyučování jsou učitelé v daleko větší míře neţli v 

minulosti nuceni podílet se na rozhodování o ţivotě školy, rozvíjet týmovou spolupráci a 

vstupovat do kontaktu s okolním prostředím a se zákonnými zástupci svých ţákŧ. Učitel se 

stává vysoce vzdělaným odborníkem na vyučování a vzdělávání. Kompetence, kterými by 

měl učitel disponovat, musí odpovídat cílŧm vzdělávání, funkcím školy a činnostem 

učitelŧ v reálném prostředí školy. 

Zvyšování kvality ve vzdělávání a s tím související snaha o zvyšování kvality 

učitelŧ je jedním z klíčových cílŧ vzdělávací politiky ve většině vyspělých zemí, stejně tak 

jako v řadě mezinárodních organizací (UNESCO, OECD, Rada Evropy, Evropská komise). 

Studie OECD z roku 1990 vymezuje 5 dimenzí kvality učitele 

1) vědomosti v oblasti kurikula příslušného předmětu 

2) pedagogické dovednosti  

3) schopnost sebereflexe  

4) empatie a angaţovanost ve vztahu k druhým 

5) manaţerské kompetence 

Jako klíčové kompetence učitele se uvádí kompetence oborová (všeobecný 

přehled, znalosti oboru, znalost kurikula, míra přehledu o vzdělávacích programech), 

kompetence obecně pedagogické (výchova ţákŧ, rozvoj jejich individuálních kvalit), 

kompetence didaktické (vytváření příznivého výukového klimatu, podmínek pro 

efektivní spolupráci, dovednost volby potřebné strategie vyučování), kompetence sociální 

a komunikativní (respekt k právŧm dítěte, znalost sociálních vztahŧ ve třídě, efektivní 

komunikace a spolupráce se ţáky, rodiči a kolegy), kompetence organizační a řídící 

(znalost zákonŧ vztahujících se k profesi, plánování, vytváření projektŧ, administrativní 

činnost), kompetence diagnostické a intervenční (uţití diagnostiky sociálních vztahŧ ve 

třídě, prevence, reflexe vzdělávacích potřeb ţákŧ), kompetence poradenské a 

konzultativní (spolupráce s orgány sociální péče, policie, ochota věnovat se ţákovi i mimo 

vyučování), kompetence reflexe vlastní činnosti (schopnost sebehodnocení, modifikace 

vlastního jednání, metod). Dalšími předpoklady jsou psychická odolnost a fyzická 

zdatnost, mravní bezúhonnost (HLADKÝ, 2005). 
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1.7.3. Zásady pro tvorbu kritérií 

Je ţádoucí, aby kritéria hodnocení vznikala v bezprostřední vazbě na stanovení 

jednotlivých kompetencí. Zatímco kompetence stanovují, co má člověk s příslušnou 

kvalifikací umět, kritéria stanovují, podle čeho se pozná, jestli si tyto kompetence skutečně 

osvojil.   

 V literatuře se uvádí řada zásad, na které je třeba dbát při stanovování kritérií. 

Mŧţeme je shrnout do následujících bodŧ: 

 Konkrétnost. Kritéria musí být konkrétní, musí jasně vymezovat, co se má po 

hodnoceném vyţadovat, aby se poznalo, zda naplňuje danou kompetenci.  

 Závaţnost a relevantnost. Vymezují se pouze dŧleţitá kritéria hodnocení, která jsou 

relevantní k dané kompetenci. Kritéria hodnocení by z ní měla logicky vyplývat.  

 Zaměření. Kritéria hodnocení mohou být zaměřena dvěma zpŧsoby: na proces - 

vzhledem k některému aspektu činnosti hodnoceného, nebo na  výsledek - vzhledem k 

některému aspektu výsledku činnosti hodnoceného. Je dŧleţité rozlišovat mezi těmito 

dvěma zaměřeními kritérií hodnocení a pouţívat právě ta, která jsou vhodná pro 

příslušnou kompetenci.  

 Objektivita hodnocení. Kaţdé kritérium hodnocení by mělo být formulováno tak, 

aby mohlo být ověřeno a pouţito při kaţdém hodnocení pokud moţno stejně. Kritéria 

by měla být vytvořena tak, aby umoţňovala pouţití objektivních metod hodnocení a 

omezila vytváření subjektivních úsudkŧ. 

 Srozumitelnost a kvalita. Kaţdé kritérium hodnocení by mělo být vyjádřeno jazykem 

srozumitelným kaţdému uţivateli tak, aby bylo naprosto jednoznačné a nepřipouštělo 

rŧzné výklady. Kritéria hodnocení by měla obsahovat určení kvality, protoţe splnění 

kritéria v dané kvalitě je podmínkou pro splňování určité kompetence.   

 Nezávislost kritérií. Kritéria hodnocení, která patří k určité kompetenci, musí mít  

vypovídací hodnotu právě k této kompetenci. 

     Pro hodnocení kritérií jsou nejčastěji vytvářeny hodnotící listy (viz dále) kde je 

plnění kritérií  hodnoceno pomocí hodnotících škál (viz dále). Jejich vyplňování a 

interpretace výsledkŧ jsou relativně jednoduché i časově nenáročné. Mohou však přinášet 

zjednodušující pohled, a proto je třeba je doplnit o další formy hodnocení, zejména o 

hodnotící pohovor.  
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1.7.4. Příklady dobré praxe  

V řadě českých škol vyvstala potřeba vytvořit vlastní systém hodnocení v souvislosti 

s probíhající školskou reformou. Při tvorbě školních vzdělávacích programŧ  se objevily 

otázky, zda budou všichni učitelé schopni zvládat to, co si škola stanovila v ŠVP, zda bude 

jejich práce v souladu s cíli školy a zda vŧbec bude škola plánované cíle schopna splnit. 

Jasné stanovení poţadavkŧ na učitele, vytvoření sady kritérií a celého systému hodnocení 

se staly nutností pro efektivní a úspěšné fungování školy. Některé školy postupovaly 

samostatně, jiné byly součástí evropských projektŧ, kde na vytvoření systému kritérií 

spolupracovaly s ostatními školami.   

Na konkrétních příkladech ze školské praxe uvidíme, jakým zpŧsobem školy při tvorbě 

sad kritérií postupovaly. V první řadě byly stanoveny oblasti, ve kterých bude práce učitele 

hodnocena. Některé školy se snaţily obsáhnout celou šíři učitelovy práce, jiné se v první 

fázi zaměřily pouze na nejproblematičtější oblasti, které management školy v práci učitelŧ 

pociťoval, coţ je samotný prŧběh vyučování a efektivita učitelovy práce přímo v hodinách.  

Pak byly vytvořeny sady kritérií a indikátorŧ, které mapovaly jednotlivé oblasti. Školy si 

většinou vytvořily hodnotící listy, které slouţí jak k hodnocení, tak k sebehodnocení 

pedagogŧ.  

Jako příklad jsem vybrala následující školy:  ZŠ Dr. Malíka, Chrudim; ZŠ Lyčkovo 

náměstí, Praha;  Mezinárodní škola Praha;  ZŠ Dobronín;  ZŠ Mendlova Karviná – 

Hranice. 

Tyto školy jsem měla moţnost navštívit, či o problému hodnocení učitelŧ diskutovat 

s jejich řediteli. 

1. ZŠ Dr. Malíka, Chrudim 

Základní okruhy pro hodnocení pedagogŧ 

 Vědomosti z oboru 

 Efektivní vedení výchovně vzdělávacího procesu 

 Práce se vztahy ve třídě a rozvíjení sociálních dovedností ţákŧ – vytváření 

bezpečného klimatu 

 Podílení se na ţivotě školy 

 Profesní rŧst a rozvoj 

V kaţdém ze základních okruhŧ pro hodnocení pedagogŧ je pouţita čtyřbodová stupnice. 

Jednotlivé úrovně výkonu jsou podrobně charakterizovány v tabulkách: 
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0 - nevyhovující Popis zcela neţádoucího stavu úrovně práce 

1- dobrý Popis přijatelného stavu , dobré úrovně práce 

2 – velmi dobrý Popis ţádoucího  stavu , velmi dobré úrovně práce 

3 - výborný Popis výborné úrovně práce učitele 

 

Příklad rozpracování  kritérií viz Příloha č.1 

 

2. ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 

Základní oblasti pro hodnocení pedagogŧ: 

 Vedení výchovně - vzdělávacího procesu 

 Profesní rŧst 

 Plnění povinností 

 Vztah ke spolupracovníkŧm 

 Funkce ve škole 

Pro jednotlivé oblasti jsou stanovena podrobnější kritéria hodnocení. Jako příklad uveďme 

Vedení výchovně vzdělávacího procesu 

 Plánování (tematické plány, týdenní plány, plánování z hodiny na hodinu) 

 Volba metod (cíl hodiny, tomu odpovídající metoda, časové rozvrţení a činnostní 

učení) 

 Realizace hodin (atmosféra, motivace ţákŧ, pouţívání moderních učebních 

pomŧcek) 

 Zpětná vazba (co učitel hodnotí, kritéria hodnocení, prŧběţné hodnocení, vedení 

k pravidelné přípravě, vedení ţákŧ k sebehodnocení) 

 Individuální přístup k dětem (dodrţování individuálních vzdělávacích plánŧ, 

pouţívání metod k individuálnímu rozvoji ţáka ) 

Hodnocení probíhá pomocí hodnotících listŧ, ve kterých jsou kritéria podrobněji 

rozpracována, viz Příloha č.2. 

 

3. Mezinárodní škola Praha (International School of Prague) 

Hodnocení je zaměřeno na následující 4 oblasti práce učitele: 

 Plánování a příprava 

 Hodnocení práce ţákŧ 

 Výuka 

 Spolupráce s kolegy 
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Jako příklad uveďme Hodnocení úrovně přípravy a plánování. Zkoumá se, zda a jak učitel: 

 Zná standardy, očekávané cíle a pedagogické záměry školy 

 Volí výukové cíle tak, aby vedly k porozumění danému učivu 

 Definuje znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro porozumění danému učivu 

 Volí úkoly, na kterých ţáci předvedou, ţe látce porozuměli 

 Volí evaluační nástroje, na jejichţ základě budou výsledky ţákŧ hodnoceny 

 Volí aktivity, pomocí kterých mají ţáci v  hodinách dosahovat výukových cílŧ 

 Sestavuje výukové sloţky tak, aby tvořily vzájemně provázaný výukový celek 

 Zapojuje ţáky do cílené kolektivní reflexe efektivity výukového celku 

 Cíleně vytváří v hodině vstřícné klima, které podporuje učení 

 

4. ZŠ Mendlova, Karviná – Hranice 

ZŠ Mendlova vytvořila systém hodnocení učitele v projektu Šance, spolufinancovaném 

ESF. Jako kritérium hodnocení byla vytvořena Charakteristika mistrovské práce učitele. 

Hodnotí se v následujících oblastech: 

 Výuka podporující učení 

o Plánování výuky pro maximální učení a porozumění 

o Realizace efektivní výuky 

o Vytváření podnětného, bezpečného (a zároveň náročného) prostředí při výuce 

o Hodnocení žáka jako prostředek k učení a porozumění 

 Zapojení do aktivit školy a ţivota školního společenství 

o Zapojení se do školního týmu 

o Zapojení se do aktivit na škole 

Podrobně rozpracované úrovně mistrovské práce viz  Příloha č. 3. 

ZŠ Dobronín 

Hodnocení učitele probíhá v následujících oblastech: 

 Učitel a výukové strategie 

 Učitel a realizace výukových strategií 

 Dokladování práce učitele 

 Hodnocení ţákŧ učitelem 

Jako příklad uveďme kritéria pro hodnocení oblasti Učitel a realizace výukových strategií: 
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 Úroveň A  - Učitel během roku zařadí kaţdou svoji strategii několikrát. 

 Úroveň B -  Učitel strategie pravidelně střídá. Volí je vţdy z určitých dŧvodŧ, které je 

schopen popsat a zdŧvodnit. 

 Úroveň C -  Učitel volí strategie dle sloţení ţákŧ, dle konkrétního tématu a dalších 

dŧvodŧ, které je schopen konkretizovat. 

Ve všech uvedených školách se na tvorbě kritérií, stanovení indikátorŧ a jejich 

uvedení do ţivota podílel celý pedagogický sbor. Současně byly vybrány nástroje, které 

umoţňují sledovat a prokazovat plnění kritérií. Nejčastěji vyuţívanými nástroji v těchto 

školách jsou hospitace, hodnotící pohovory, sebehodnocení učitele a učitelské portfolio.  

Ne všichni učitelé se s nastaveným systémem hodnocení ihned ztotoţnili. Někteří byli 

zpočátku pasivní, či zaujímali zcela negativní postoje, někteří dokonce ze školy odešli. U 

mnoha z nich se však postoj k systému, který je vede ke zvyšování profesních dovedností, 

postupně změnil. Většině učitelŧ je jasné, ţe jim pomáhá v jejich práci, a uvědomují si, ţe 

bez stanovených kritérií, která popisují šíři i náročnost jejich práce, se těţko dočkají tolik 

ţádaného respektu ze strany veřejnosti a spravedlivého ohodnocení své práce. 

1.8. Profesní standardy 

V mnoha zemích v Evropě i v zámoří byly na základě poţadavkŧ společnosti na 

kvalitní vzdělávání vytvořeny profesní standardy, které slouţí jako východisko pro 

vzdělávání učitelŧ, jejich profesní rozvoj i pro hodnocení učitelŧ. Co jsou vlastně profesní 

standardy? Je to sada očekávání, kterých mají učitelé dosahovat na určitých úrovních své 

profesní dráhy. Standardy v sobě propojují profesní vlastnosti a přístup k profesi, dále 

znalosti a porozumění pedagogice a psychologii a konečně odborné a didaktické 

dovednosti potřebné pro zlepšování výkonu ţákŧ. Kdyţ škola vyuţívá profesní standardy 

pro řízení pracovního výkonu, nalézá v nich nástroj potřebný pro své úspěšné fungování.     

   Zejména v souvislosti s probíhající školskou reformou a s požadavky, které klade na 

učitele, začala především odborná veřejnost pociťovat potřebu vytvoření profesních 

standardů také v ČR. V roce 2009 byla na Ministerstvu školství vytvořena pracovní 

skupina pro tvorbu profesního standardu pod vedením prof. Rýdla. Cílem jeho pracovní 

skupiny bylo formulovat podle vzoru jiných státŧ jednoduchý standard, který bude moci 

být velmi rychle pouţitelný v praxi. Dokument byl dán k veřejné diskusi. Postoje učitelské 

veřejnosti ke standardu se velmi lišily – od naprostého souhlasu aţ po úplné odmítání. 

Bohuţel v souvislosti s personálními změnami na MŠMT byla práce na standardu prozatím 

zastavena a druhé kolo diskuze ještě neproběhlo. 



 22 

Navrhovaný dokument stanoví tři hlavní oblasti, které kaţdý učitel bez ohledu na 

svou specializaci, aprobaci, stupeň školy nebo osobnostní charakteristiky musí naplňovat, 

v nichţ musí prokazovat svou profesionalitu. Tyto oblasti jsou: 

 Výuka jako proces vyučování a učení (tj. oblast, na kterou je učitel tradičně 

připravován) 

 Širší kontext výuky (podmínky pro práci ţáka ve škole i mimo ni). 

  Profesní rozvoj učitele (zvládání přenosu získaných znalostí a dovedností do 

praxe).  

Kaţdá z těchto oblastí je rozdělena na úrovně, v nichţ jsou formulována hodnotící 

kritéria a nástroje: 

1. Výuka jako proces vyučování a učení 

1.1 Plánování výuky 

1.2 Realizace výuky (přístup k ţákŧm, komunikace a klima ve třídě, strategie výuky, 

hodnocení ţákŧ) 

1.3 Reflexe procesŧ a dosaţených výsledkŧ 

 

2. Širší kontext výuky 

2.1 Rozvoj školy a školního vzdělávacího programu 

2.2 Klima školy 

2.3 Spolupráce s rodiči, kolegy a veřejností 

 

3. Profesní rozvoj učitele 

3.1 Profesní poznatková báze 

3.2 Profesní dovednosti 

3.3 Profesní postoje 

3. 4 Profesní hodnoty  

Formulované nástroje hodnocení by měly slouţit nejen inspektorŧm, ředitelŧm a 

jiným vedoucím pracovníkŧm při hodnocení učitelŧ, ale i učitelŧm při sebehodnocení, 

neboť budou vědět, co se od nich očekává, a budou moci cíleně zlepšovat svou práci. 

Dokument by měl být pouţitelný ve všech typech škol, neboť kvalitní a profesionální 

výkon pedagoga v rámci současných poţadavkŧ na vzdělávání by měl být aplikovatelný 

v kaţdé škole, standard by měl naplňovat kaţdý učitel v základním a středním vzdělávání.  
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2. Nástroje hodnocení pedagogických pracovníků 

V literatuře věnované manaţerské a personální práci nalezneme řadu hodnotících 

nástrojŧ. Ne všechny jsou však pouţitelné v oblasti školství. V následující kapitole 

uveďme ty, které jsou vhodné pro školní prostředí. Řada z nich se ve školství jiţ hojně 

vyuţívá (hospitace, hodnotící archy, hodnotící pohovor), některé do českých škol teprve 

pronikají ( autoevaluace, učitelské portfolio, mentoring, supervize, hodnocení ţáky). 

2.1. Hodnotící list pedagogických pracovníků 

 

Vedení školy by si mělo na základě vzdělávacího programu školy, strategie školy a 

její kultury a na základě deklarovaných kritérií hodnocení vytvářet vlastní formuláře. Jejich 

obsah by měl být pracovníkŧm známý. Vyplněný formulář by měl spolu se záznamy 

o kontrolách a záznamy výsledkŧ ţákŧ slouţit jako jeden ze základních podkladŧ pro 

celkové periodické hodnocení pedagogických pracovníkŧ (HLADKÝ, 2005). 

Poloţky v hodnotícím listu musí být jasné a srozumitelné, formulace jednoznačná, 

nesmí připouštět chápání více zpŧsoby, případně je nutné přesně definovat, co si pod tím 

pojmem představujeme (CHRÁSKA, 2007). 

Pro hodnocení jednotlivých poloţek v hodnotícím listu pouţíváme nejrŧznější 

hodnotící škály. Hodnotící škály mohou mít několik podob – numerické škály, grafické 

škály a škály se slovním popisem.  

Numerické škály umoţňují popsat sledovaný jev v rozmezí nejlepší – nejhorší, 

vţdy – nikdy. Pro numerické škály mŧţeme stanovit rŧzný počet stupňŧ, čím více stupňŧ 

zvolíme, tím jemnější je hodnocení. 

 

Ukázka dvoustupňové hodnotící škály: 

Kritérium Splnil nesplnil 

 

Ukázka třístupňové hodnotící škály: 

Plnění kritéria Nadstandardní 

(převyšuje 

poţadavky) 

Standardní (splňuje 

poţadavky) 

Podstandardní 

(nesplňuje 

poţadavky) 

 

Ukázka čtyřstupňové hodnotící škály: 

Hodnocení kritéria Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný Velmi špatný 
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Pro hodnocení vyuţíváme také hodnotící stupnice, kdy např. přiřazujeme známku jako ve 

škole ,tedy 1 je nejlepší a 5 nejhorší, nebo obráceně, kdy přiřazujeme body ze stupnice 1-

10, čím vyšší počet bodŧ se přiřadí, tím se povaţuje za významnější. 

Hodnotící škály se slovním popisem nabízejí velmi podrobný  popis jednotlivých stupňŧ 

a přesněji definují rozdíly mezi stupni. Uţívají se jak pro hodnocení výkonu, tak pro 

hodnocení kompetencí. V praxi se velmi hojně vyuţívají kombinace uvedených škál. 

Slučují v sobě výhodu rychlého vyhodnocení (numerické nebo grafické škály) a precizního 

odlišení jednotlivých stupňŧ. Kombinované škály mají číselné označení stupně, slovní 

označení stupně a detailní popis stupně. (PILAŘOVÁ, 2008) 

Kritéria vybraná do hodnotících listŧ by měla být výsledkem široké dohody mezi 

vedením školy a pedagogickým sborem. Je účelné, aby podoba hodnotících archŧ vznikala 

současně s procesem stanovování hodnotících kritérií. Stejná kritéria pak slouţí téţ pro 

vlastní hodnocení učitele. 

V praxi jsou vyuţívány nejrŧznější podoby hodnotících listŧ. Příklad hodnotícího 

listu viz Příloha č.  2. 

 

2.2. Hodnotící pohovory 

Hodnotící pohovor je vyústěním hodnocení pracovníka za celé, předem dané 

hodnotící období, při němţ jsou zaměstnanci informováni o hodnocení své práce.  Je to 

oficiální, formální setkání, musí mít tedy pevnou obsahovou strukturu a časový plán. Jeho 

dobré zvládnutí přináší řadu výhod jak pro hodnotitele, tak pro hodnoceného. Během 

hodnotícího pohovoru by měl vedoucí pracovník vystupovat zejména v roli poradce. 

Pohovor by měl být základem pro vymezení úkolŧ, kompetencí a pracovních povinností, 

které organizace od pracovníka očekává.  

Mimořádný význam má volba stylu rozhovoru. Nejvhodnějším typem je 

participativní rozhovor, jenţ vytváří z hodnotitele i hodnoceného rovnocenné partnery 

společně hledající řešení. Při hodnotícím rozhovoru je dŧleţitá dobrá příprava hodnotitele, 

zabezpečení dostatku času a příjemného prostředí. Hodnotitel by přitom měl dodrţovat 

následující zásady:  

 výslovně zdŧraznit, ţe účelem rozhovoru je snaha pomoci hodnocenému 

 nechat hodnocenému prostor pro vyjádření se k hodnocení 

 zabývat se hodnocením během celého určeného období 

 nezačínat kritikou, spíše pochvalou 

 ţádná překvapení 
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 zaměřit se na práci a pracovní výkon a ne na osobnost hodnoceného 

 být pozitivní 

 kritizovat konstruktivně 

 chápat obranné postoje a neútočit na ně 

 uvědomit si vlastní omezení a vlastní hranice (KOUBEK, 2003). 

Ve školství je hodnotící pohovor jedním ze základních nástrojŧ hodnocení. Podle 

Škramlíka (2008) povaţují vedoucí pracovníci ve školství hodnotící pohovor za spíše 

dŧleţitý a věnují mu patřičnou pozornost. Provádí se obvykle jedenkrát ročně v pololetí či 

na konci školního roku, a to u všech pedagogických pracovníkŧ, málokdy 

s nepedagogickými pracovníky. Vyuţíváno při něm bývá hodnocení přímým nadřízeným i 

sebehodnocení. Nejčastěji se zhodnotí dohodnuté cíle za uplynulé období. Při vedení 

hodnotícího pohovoru se postupuje spíše intuitivně neţ podle předem dané struktury, školy 

by ocenily nějaká pravidla pro vedení hodnotícího pohovoru, příp. vzor záznamového 

archu. 

Hodnotící pohovor by se měl řídit následujícími kritérii: 

1. Obě strany jsou na pohovor připraveny. V praxi to znamená, ţe jak ředitel školy, 

tak učitel by měl mít připraveny písemné podklady. Pokud má škola vytvořen systém 

kritérií a hodnotících archŧ, měly by podkladem pro rozhovor být právě vyplněné 

hodnotící archy. Součástí podkladŧ pro hodnotící pohovor jsou také záznamy 

z hospitací. Poznatky z hospitací jsou sice rozebrány jiţ v pohospitačním rozhovoru, 

ale ve zobecněné podobě by měly být vyuţity i v rámci hodnotících pohovorŧ. Je 

potřebné, aby učitel nějakým prokazatelným zpŧsobem dokladoval svoji činnost. Jako 

vhodný nástroj se jeví učitelské portfolio (viz dále). Pokud učitel prokazuje výsledky 

své práce portfoliem, je třeba, aby se ředitel či jiný pracovník, který provádí 

hodnocení, s portfoliem předem seznámil. 

2. Na počátku pohovoru je třeba si vyjasnit cíle pohovoru (cílem bude např. provést 

stručnou sebereflexi a sebehodnocení učitelovy práce za uplynulý školní rok a stanovit 

konkrétní cíl pro pedagogický rŧst učitele v příštím školním roce) a představy o tom, 

jak bude pohovor probíhat, tzn. jasně stanovit fáze pohovoru. Tyto body by měl 

formulovat hodnotitel, avšak učitel by se k nim měl vyjádřit. Nakolik bude tato fáze  

pohovoru formální, závisí na vzájemném vztahu zaměstnance a vedoucího pracovníka. 

3. Nedílnou součástí pohovoru je sebehodnocení učitele. Učitel se vyjadřuje k tomu, co 

se mu v uplynulém školním roce povedlo, i k tomu, s čím nebyl spokojen, jak se mu 
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dařilo plnit plánované cíle, i k okolnostem, které jeho pracovní výkon i plnění 

plánovaných cílŧ ovlivnily (viz dále). 

4. Dŧleţitou, ale po všech stránkách pro obě strany náročnou součástí hodnotícího 

pohovoru je porovnání hodnocení vedoucího se sebehodnocením učitele. Toto 

srovnání probíhá na základě shromáţděných písemných podkladŧ formou diskuse, ve 

které by si oba partneři měli objasnit případné nesrovnalosti a problémy. Výstupem 

této části pohovoru je společné zhodnocení toho, zda byly výsledky dosaţeny, 

pojmenování silných stránek hodnoceného, oblastí, kde by se měl zlepšit, a určení 

zpŧsobŧ, jak toho dosáhnout.  Pro hodnotitele je však tato metoda náročná, musí se na 

rozhovor dobře připravit, musí respektovat soukromí učitele, projevovat mu dŧvěru,  

vyhnout se zaujatosti, měl by vytvořit příznivou atmosféru, sníţit obavy a stres, ale 

přitom musí dŧsledně uplatnit celou strukturu kritérií hodnocení a formulovat konečné 

závěry. 

5. V prŧběhu celého hodnotícího pohovoru by měl učitel dostávat od vedoucího 

pracovníka zpětnou vazbu. Podle wikipedie je zpětná vazba termín pro mechanismus, 

kdy se výstupem z nějakého systému ovlivňuje jeho vstup. Znovu zdŧrazněme, ţe 

zpětná vazba musí být cílená a formativní, tzn. ţe reflektuje jasná, předem daná 

kritéria a poskytuje zcela konkrétní informace potřebné pro další rozvoj. Aby mohla 

zpětná vazba plnit svoji funkci, musí kromě hodnotících soudŧ obsahovat také popis. 

Vše, co se učiteli v hodnoceném období podařilo, hodnotitel postupně konkrétně 

popíše. Nepouţívá jen obecně formulovaná kritéria, ale konkretizuje je popisem toho, 

jak a čím je kritérium splněno. K poloţkám, které se v učitelově práci nedařily, 

formuluje hodnotitel korektivní otázky. Otázky mají být takové, aby učitel při jejich 

promýšlení sám nacházel vhodná řešení. Poskytovat popisnou zpětnou vazbu a 

korektivní otázky je časově náročné a vyţaduje po hodnotiteli dobrou znalost 

popisného jazyka i značnou dovednost při formulování otázek.  

6. Součástí hodnotícího pohovoru je nadefinování cílů pro další období. Učitel by si měl 

sám na základě vlastního hodnocení a hodnocení nadřízeného stanovit zcela konkrétní 

cíle pro svoji pedagogickou práci v příštím roce. Počet cílŧ se odvíjí od náročnosti 

jejich splnění. Cíle by měly splňovat kritéria SMART – to znamená specifický, 

měřitelný, akceptovatelný, reálný a termínovaný.  

 S= specifický - co nejvíce konkrétní, vyplývající ze závěrŧ hodnocení za uplynulé 

období 

 M= měřitelný -  je nutné definovat, jak se dosaţení cíle bude měřit a prokazovat 
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 A=akceptovatelný - cíl, který je přijatelný jak pro zaměstnance, tak pro 

zaměstnavatele, měl by být v souladu s potřebami učitele a zároveň s cíli školy  

 R=reálný - je třeba zváţit dosaţitelnost stanoveného cíle, zváţit rizika při jeho 

dosahování a naplánovat cesty a prostředky, které povedou k dosaţení cíle, včetně 

dalšího vzdělávání 

 T=termínovaný - obvykle se cíle stanovují na jeden školní rok, ale podle potřeby 

mŧţe být určen i jiný termín 

7. V závěru pohovoru by oba účastníci měli shrnout, do jaké míry splnil pohovor jejich 

očekávání. Také vedoucí pracovník by měl od učitele dostávat zpětnou vazbu. 

V prŧběhu pohovoru by se měl zprostředkovaně dozvědět, zda stanovená kritéria 

hodnocení jsou vyhovující a splnitelná, zda jsou reálně stanovené cíle školy i jaká je 

úroveň jeho manaţerské práce. 

8. Závěry hodnocení musí být vţdy zpracovány písemně, jsou významnou personální 

informací o pracovníkovi a jsou i součástí jeho osobní dokumentace. Výsledky 

hodnotícího rozhovoru se uvádějí zpravidla do hodnotícího formuláře. Výsledkem je 

formulace celkových závěrŧ z hodnocení a doporučená opatření jak pro pracovníka, 

tak i pro vedení organizace. Součástí hodnotícího formuláře by mělo být i vyjádření 

hodnoceného. 

Podle Škramlíka (2008) trvá hodnotící pohovor nejčastěji 30-45 min, coţ odpovídá 

doporučením. Jako sloţité při vedení hodnotícího pohovoru uvádějí vedoucí pracovníci ve 

školství nedostatek času na rozhovor, nepřipravenost hodnoceného, odpor hodnoceného 

k sebehodnocení, nepřijetí kritiky, problém vedoucího pracovníka sdělit kritiku, být 

objektivní a umět motivovat ke zlepšení. 

Podle mých vlastních zkušeností trvá podrobný a neuspěchaný hodnotící pohovor 

déle, zhruba 60 minut. Největším problémem se jeví neochota učitelŧ zamýšlet se kriticky 

nad vlastní prací. Často se za touto neochotou skrývá nedostatek sebehodnotících nástrojŧ, 

či malá dovednost při jejich pouţívání. To jsou znalosti a dovednosti, jejichţ získávání a 

rozvíjení musí vedení školy věnovat náleţitou pozornost.  

 

2.3. Hospitace 

Hospitační činnost je natolik široké téma, ţe jej nelze plně postihnout v jediné 

kapitole a ani to není účelem této práce. Pro její potřeby se soustředím na ty aspekty, které 

jsou podstatné pro hospitaci jako pro jeden z nástrojŧ hodnocení učitelovy práce. 
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Hospitace je návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu a 

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

a ředitelé škol, za účelem studijním a poznávacím učitelé, studující aj. (PRŦCHA, 

WALTEROVÁ, MAREŠ, 1995) Po metodologické stránce je hospitace jedna z mála 

přímých metod pozorování pedagogického procesu, a tím i nenahraditelným nástrojem 

jeho řízení.  

 

2.3.1. Funkce hospitace 

V současné škole stále převládá „tradiční“ vnímání hospitace především jako 

prostředku kontroly úrovně přímé pedagogické práce učitele. Kontrolní funkci hospitace 

nemŧţeme pominout, neboť kontrola je nedílnou součástí řídícího procesu, je jednou ze 

základních činností manaţera. Kontrolujeme činnosti, které probíhají v hodinách, 

posuzujeme jejich kvalitu a na základě výsledkŧ přijímáme potřebná opatření.  

V poslední době však hospitační činnost nabývá nového významu, je 

nezastupitelnou součástí personální práce ve škole, stává se příleţitostí pro vedení lidí, a 

tím vystupují do popředí její další funkce. Z hlediska vedoucího se jedná zejména o funkci 

diagnostickou, z hlediska učitele o funkci  autoevaluační, z hlediska kolegŧ je pak 

hospitace prostředek ke vzdělávání. Přestoţe se náhled na účel hospitace v posledních 

letech výrazně mění, u většiny učitelŧ stále převládá negativní postoj k hospitaci, povaţují 

ji především za prostředek kontroly, často za projev nedŧvěry v kvalitu jejich práce, zásah 

do jejich pedagogických kompetencí a povaţují ji za stresující. Je na vedení školy, aby 

celkovým přístupem k hospitační činnosti tyto postoje změnilo. 

 Funkce diagnostická. Hospitace je jednou z hlavních metod pedagogické 

diagnostiky, je to druh pozorování. Pozorování je metoda subjektivní, proto se při 

jejím pouţití snaţíme o její objektivizaci, např. vyuţitím vhodně sestavených 

hospitačních archŧ, ve kterých jsou jasně a jednoznačně formulována kritéria, či 

provádění hospitace více lidmi (ředitel, zástupce, vedoucí předmětové komise, 

zkušený kolega, pozorovatel zvenčí). Zároveň bychom si měli být vědomi chyb, 

kterých se mŧţeme jako pozorovatelé dopustit (např. „haló efekt“, „figura v pozadí“, 

předsudky pozorovatele, tendence k prŧměru a další). V prŧběhu hospitace 

shromaţďujeme informace o prŧběhu a kvalitě výchovně vzdělávacího procesu. Tyto 

informace by měly slouţit v první řadě k poskytnutí zpětné vazby učiteli, tj. 

k posouzení, zda je potřebná změna, v jaké oblasti, a jakým zpŧsobem by se změny 
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mělo dosáhnout. Stejně dŧleţité jsou tyto poznatky pro stanovování dalšího 

vzdělávání učitele. 

 Autoevaluační funkce. Vhodně prováděná a nasměrovaná hospitace mŧţe slouţit 

jako nástroj sebereflexe učitele a má také nezastupitelnou motivační funkci. Kaţdý 

pracovník potřebuje být ujištěn, ţe jeho práce  je akceptována (a to nejen nadřízeným, 

ale také kolegy a zákazníky) a dobře hodnocena. Výsledky hospitace by měly být 

podkladem pro kritické zamyšlení učitele nad vlastní prací, pro uvědomění si vlastních 

rezerv a jsou východiskem pro stanovování cílŧ vlastního rozvoje. 

 Vzdělávací funkce. Tato funkce je prioritní zejména při návštěvách v hodinách mezi 

učiteli navzájem. Vidět práci kolegy mě mŧţe obohatit o poznání, ţe bych mohl zkusit 

něco nového nebo i o poznání, ţe mu mohu poradit já. Obojí je dŧleţité pro obě 

strany. Ředitel mŧţe tuto výměnu zkušeností podpořit tím, ţe vzájemné návštěvy 

v hodinách stanoví jako povinnosti učitelŧ v rámci předmětových komisí (např. 

povinnost pozvat své kolegy jednou do roka na ukázkovou hodinu). Taková výměna 

zkušeností je nejsnazší a  nejlacinější formou dalšího vzdělávání. 

 

2.3.2. Cíle hospitace 

Účelná a funkční hospitace musí mít stanoven jasný cíl.  Hospitace nesmí být 

formální, nesmí sloužit pouze k tomu, aby si ředitel odškrtl další položku v seznamu 

splněných povinností. Cíle hospitace by měly být v souladu s cíli školy obecně, s cíli 

stanovenými konkrétně pro daný školní rok, s osobními cíli každého učitele a měly by být 

součástí systému hodnocení pracovníků.  Existují samozřejmě také důvody pro hospitaci, 

které řeší konkrétní aktuální problém učitele či žáků a nejsou proto součástí systému 

hodnocení učitelovy práce (problémový žák ve třídě, stížnost rodičů na práci učitele, 

neuspokojivá atmosféra ve třídě a řada podobných). 

Uveďme zde pro názornost několik z mnoha cílů, kterým může hospitace sloužit: 

 zmapovat vyučovací strategie, které učitel ovládá

 zjišťovat vzdělávací potřeby učitelů a plánovat jejich profesní rozvoj

 získávat podklady a argumenty pro rozhodování v personální práci a v oblasti 

odměňování

 provádět kontrolu, např. účinnosti přijímaných opatření

 zjišťovat efektivitu dalšího vzdělávání učitelů

 zprostředkovat zpětnou vazbu učitelům 

 dát učitelům podklady pro jejich sebereflexi a další rozvoj
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 zjišťovat, jak jsou respektovány cíle a vzdělávací strategie  formulované v ŠVP  

Cíle hospitací by neměly být náhodně stanoveny a zaměřeny příliš obecně. Měly by se stát 

součástí strategie rozvoje školy, což je celý komplex aktivit, které určují směřování školy, 

tj. stanovení cílů školy, vytvoření plánu DVPP, zapojení jednotlivých učitelů do aktivit 

školy, vymezení jejich podílu na plnění cílů školy apod., který vychází z autoevaluace 

školy za uplynulé období. 

Uveďme si příklad stanovení cílů hospitace pro školní rok 2008/2009 v PJZŠ 

Horáčkova, Praha.  

Na základě závěrů z hospitací za školní rok 2007/2008, výsledků dotazníkového šetření 

mezi učiteli a vyhodnocení závěrů ze vzájemných hospitací v rámci předmětových komisí 

bylo zjištěno, že řada učitelů má stále problémy při používání rozmanitých forem 

hodnocení žáka tak, aby hodnocení bylo převážně formativní, nikoli pouze sumativní, má 

potíže při podávání popisné zpětné vazby,  neví si rady s tím, jak vést žáky 

k sebehodnocení, kdy a jaký prostor jim poskytovat. Na základě těchto výsledků se vedení 

školy rozhodlo, že jedním z cílů školy pro příští školní rok bude zlepšení práce učitelů 

v této oblasti. Do plánu DVPP pro školní rok 2008/2009 bylo zařazeno vzdělávání celé 

sborovny (dva společné celodenní semináře zaměřené na problematiku hodnocení žáků), 

dále nabídka dalších seminářů již pro jednotlivce podle jejich zájmu. Vedení školy 

stanovilo, že hospitace se v tomto školním roce zaměří zejména na sledování tohoto jevu. 

Byl upraven hospitační záznamový arch tak, aby hodnocení žáků byl dán dostatečný 

prostor. Učitelé byli s cíli hospitace i s hospitačním archem seznámeni již v přípravném 

týdnu. Jejich úkolem bylo nejen zaměřit se ve vlastních hodinách na hodnocení žáka, ale 

také shromažďovat podklady pro prokazování své práce v této oblasti a stanovit si vlastní 

cíl (např. více využívat slovní hodnocení, zvládnout popisnou zpětnou vazbu apod.). 

Hospitace probíhaly na pozvání, tzn. učitel si pozval vedení školy do hodiny dle vlastního 

uvážení. V předhospitačním pohovoru učitel uvedl, na co se sám ve svých hodinách 

v oblasti hodnocení žáků zaměřil a s čím by eventuálně ještě potřeboval pomoci. 

V pohospitačním pohovoru pak sám zhodnotil, nakolik se mu jeho cíl daří plnit, jakou 

podporu od vedení školy dále potřebuje (uvolnění na další vzdělávání, zapůjčení odborné 

literatury, hospitace u kolegy, který v této oblasti nemá problémy apod.), a předložil své 

materiály prokazující jeho práci se žáky. Hospitující poskytl učiteli zpětnou vazbu a navrhl 

možnosti jeho dalšího rozvoje v této oblasti. Na konci školního roku bylo znovu provedeno 

dotazníkové šetření, které monitorovalo tentokrát převážně oblast hodnocení žáků. Na 

základě výsledků šetření a hospitací vypracovalo vedení školy zprávu, ve které zhodnotilo 
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pokroky, které pedagogický sbor jako celek dosáhl, a navrhlo další opatření. Soustavná 

práce vedení školy i všech učitelů vedla k naplnění stanoveného cíle školy. Kvalitní 

hodnocení žáků se stalo samozřejmou součástí každodenní práce většiny pedagogů. 

Hlavním cílem hodnocení učitelů v tomto procesu bylo poskytnout jim formativní zpětnou 

vazbu, vymezit potřebu dalšího vzdělávání, zmapovat lidský potenciál, tj. najít učitele, 

kteří hodnocení dobře zvládají, a využít jejich dovedností a znalostí pro inspiraci ostatních 

kolegů. Částečně sloužily výsledky také ke stanovení výše odměny na konci školního roku 

– byli ohodnoceni ti učitelé, kteří připravili pro své kolegy ukázkovou hodinu, či poskytli 

k využití vlastní materiály. Neplánovaným vedlejším efektem bylo zlepšení dovednosti 

učitelů provádět vlastní autoevaluaci. Je nutno připomenout, že v průběhu hospitací vedení 

školy nesledovalo pouze oblast hodnocení žáků, samozřejmě se věnovalo celému průběhu 

hodiny a zohledňovalo individuální potřeby učitelů. 

 

2.3.3. Fáze hospitace 

Pro kvalitní prŧběh hospitace je nezbytné, aby byly dodrţeny všechny její fáze. 

      1. Formulace cílů. Jak uţ jsme uvedli výše, základem funkční hospitace je jasné 

formulování cílŧ. Cíle mohou být formulovány pro všechny učitele stejně – jako v 

uvedeném příkladu,  nebo jsou cíle formulovány pro jednotlivé učitele podle výsledkŧ 

minulých hospitací apod. S cíli hospitace musí být pracovníci seznámeni dostatečně 

dopředu. 

     2.  Příprava pomůcek pro objektivizaci pozorování. Připravíme  hospitační arch, ve 

kterém jsou formulována kritéria, která jsme si vybrali v závislosti na cíli hospitace. Archy 

mŧţeme doplňovat podle specifických potřeb, mŧţeme sledovat rŧzné ukazatele učitelovy 

práce (např. pokud se některá oblast jeho práce jeví jako problematická apod.). Se 

souhlasem učitele je moţno vyuţít technické prostředky – magnetofon či videokameru. 

    3.  Předhospitační rozhovor.  Je třeba rozhodnout, jakým zpŧsobem bude probíhat 

hospitace. Záleţí zejména na cílech hospitace, zda zvolíme formu, kdy učitel zve vedení 

školy do hodiny sám, zda se hospitující předem ohlásí, či zda je hospitace neohlášená. 

V případě, ţe učitel o hospitaci ví předem, je vhodné s ním v klidu probrat plánovaný cíl 

hodiny, jaké kompetence bude u ţákŧ rozvíjet, zeptat se ho na klima ve třídě, na jeho 

vztahy s kolektivem dětí, zda nás chce předem upozornit na nějaké problémové ţáky či 

situace, které mohou nastat, či na další relevantní skutečnosti, které mohou ovlivnit jeho 

práci v hodině. 



 32 

  4.  Návštěva v hodině. Pro chování hospitujícího v hodině platí určitá pravidla, která 

by měl dodrţovat. Ať se hospitující chová sebeohleduplněji, zpŧsobí jeho návštěva 

v hodině obvykle nervozitu učitele a určitou změnu v chování třídy. Většinou jsou ţáci 

ukázněnější, lépe pracují i spolupracují, jsou aktivnější. Mŧţe však nastat i opačná situace, 

kdy ţáci naopak „potopí“ neoblíbeného či nekompetentního učitele. Hospitující by měl 

objasnit ţákŧm dŧvod své návštěvy v hodině a na konci hodiny krátce zhodnotit jejich 

práci a poděkovat učiteli za umoţnění návštěvy. V prŧběhu hodiny by měl hospitující sedět 

pokud moţno mimo zorné pole ţákŧ, nezasahovat do prŧběhu hodiny. Jednotlivé činnosti 

učitele a ţákŧ zaznamenáváme prŧběţně do hospitačních archŧ.  

5. Pohospitční rozhovor.  Na pohospitační pohovor se musí oba účastníci 

připravit. Je třeba domluvit se na setkání v době, která bude oběma stranám vyhovovat 

zejména z hlediska dostatku času a nerušenosti rozhovoru vnějšími vlivy.  Je vhodné začít 

rozhovor nějakým neutrálním tématem, např. osobními zkušenostmi hospitujícího či 

názory na třídu, jednotlivé ţáky apod. Pak by měl dostat slovo učitel, aby se vyjádřil 

k tomu, jak se mu podle jeho názoru podařilo splnit cíle hodiny, co vnímal jako pozitivní a 

co se mu podle jeho názoru naopak nepovedlo. Nesmíme zapomínat, ţe hlavním cílem 

hospitace je poskytnutí bezpečné, formativní, cílené a popisné zpětné vazby tak, aby mohlo 

dojít ke zlepšení učitelovy práce. Rozhovor by měl mít poradenský charakter, hospitující 

by měl klást především korektivní otázky, tj. takové, aby učitel při jejich promýšlení sám 

nacházel vhodná řešení. Na závěr rozhovoru společně s vyučujícím  doplníme hodnotící 

arch a shodneme se na celkovém závěrečném hodnocení a  na dalším 

postupu.  Pohospitační pohovor by měl končit pokud moţno optimisticky. Hospitovaný by 

si měl odnášet pocit, ţe v jeho práci jsou silné stránky, které nadřízený kladně hodnotí, a 

také řadu podnětŧ ke zkvalitnění své práce. 

2.4. Sebehodnocení učitele 

Pokud má být ve škole skutečně funkční a efektivní systém hodnocení pedagogických 

pracovníků, musí být jeho součástí též sebehodnocení zaměstnanců. Sebehodnocení nesmí 

být v žádném případě pojato jako formalita. Vytvořit si čas pro přemýšlení o svých 

úspěších a neúspěších, o svých silných a slabých stránkách je potřeba podporovat jako 

normální součást každodenního profesionálního úsilí.   

  Každý člověk se občas zamýšlí sám nad sebou. Hodnotí, jaký vlastně je, co se mu daří, 

či nedaří v nejrůznějších oblastech jeho života, co ho ovlivňuje, co je příčinou jeho 
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úspěchu či neúspěchu, jakým způsobem se s tím vyrovnat a jak pokračovat dále. 

Informace, které jsou nutné pro toto sebehodnocení, získává jednak sebepozorováním, 

jednak dostává zpětnou vazbu od druhých lidí, především od rodičů, přátel, partnera, dětí, 

spolupracovníků, nadřízených atd. 

Sebehodnocení zaměstnanců má především formativní charakter. Je to metoda 

hodnocení zaměřená na  budoucnost. Je jí využito v zájmu dalšího rozvoje pracovníka, 

zkvalitnění práce a zlepšení pracovního výkonu. Člověk si určuje cíle (čeho chce 

dosáhnout) a stanovuje postupy (jak toho chce dosáhnout). Sebehodnocení pomáhá 

hodnocenému poznat sebe sama. Člověk si dělá obraz o sobě a ujímá se takových úkolů a 

vstupuje do takových situací, o kterých si myslí, že jsou pro něj zvládnutelné, jiným se 

vyhýbá. Uvědomuje si stupeň vynakládaného úsilí a své ambice. Pokud je sebehodnocení 

pozitivní, zvyšuje sebedůvěru zaměstnance, která má pozitivní vliv na úspěšnost a 

překonávání těžkostí. Dochází ke zvyšování a zkvalitňování výkonnosti každého 

jednotlivého zaměstnance i organizace jako celku (VÍTKOVÁ, 2008). 

Musíme mít na paměti, že sebehodnocení je náročný proces, kterému se musíme 

všichni učit – zaměstnanci i manažeři. Často se setkáme s negativním přístupem 

zaměstnanců, který je dán špatnými zkušenostmi s hodnocením vůbec a také tím, že 

sebehodnocení je činnost, která se niterně dotýká každého člověka. Pracovník vyjadřuje 

své soukromé názory a pocity a je pro něj často obtížné být upřímný i sám k sobě. Přestože 

sebehodnocení je jednou ze základních dovedností, kterou učíme naše žáky, sami učitelé 

mají občas problém tuto dovednost  zvládnout. 

 

2.4.1. Rizika sebehodnocení 

Stejně jako musí manažer znát možná rizika při hodnocení vůbec, měl by znát také 

rizika při sebehodnocení. Ta vyplývají zejména z toho, že každý člověk je individualita, 

má své vlastní motivy pro své chování a jednání, ovlivňuje ho typ jeho osobnosti a řada 

dalších okolností. Nejčastější rizikové faktory při sebehodnocení můžeme podle Vítkové 

(2008) shrnout do následujících bodů: 

 Podceňování se – nízké sebehodnocení 

 Přeceňování se – vysoké sebehodnocení 

 Malá stabilita sebehodnocení 

 Aktuální „úroveň subjektivní pohody“ 

 Skryté záměry sebehodnoceného (např. snaha získat nebo nezískat určitou 

pracovní pozici, vyhnout se náročné práci apod.) 



 34 

 Sebeprezentace (člověk chce být považován za lepšího, než skutečně je) 

 Ztotožnění se s rolí, kterou člověk „hraje“ ve společnosti, zaměstnání, atd. 

Abychom eliminovali možná rizika, musíme při vlastním hodnocení dodržovat 

několik zásad: 

1. Sebehodnocení by se mělo odehrávat v atmosféře vzájemné důvěry. Pracovník se 

nesmí cítit ohrožen, musí vědět, že výsledky sebehodnocení nebudou za žádných 

okolností použity proti němu. Při sebehodnocení musí manažer dodržovat základní 

etické normy. 

2. Usilujeme o to, aby se učitel vnitřně ztotožnil s cíli sebehodnocení. Je třeba jasně 

deklarovat, že sebehodnocení je především prostředkem dalšího rozvoje pracovníka, 

že je východiskem pro zkvalitňování jeho práce. 

3. Poskytneme učitelům dostatek nástrojů pro vlastní hodnocení (např. sebehodnotící 

archy, jasně stanovená kritéria a indikátory, strukturu pohospitačního a hodnotícího 

pohovoru apod.) 

4. Požadujeme podložit sebehodnocení objektivními důkazy (portfolio učitele, zpětná 

vazba od žáků, rodičů, spolupracovníků, záznamy v třídních knihách, žákovské práce, 

fotodokumentace, apod.) 

 

2.4.2. Obsah a formy sebehodnocení 

Sebehodnocení pracovníka se týká především pozitiv, tzn. posouzení jeho silných 

stránek a jeho úspěchŧ v poslední době. S tím úzce souvisí hodnocení toho, co se 

pracovníkovi v poslední době nedařilo a proč (VÍTKOVÁ, 2008). 

Sebehodnocení pracovníkŧ obsahuje řadu bodŧ. Jejich výběr záleţí na tom, s jakým 

cílem a v jaké souvislosti je sebehodnocení prováděno. Obsah sebehodnocení se bude lišit 

např. při pohospitačním pohovoru, kdy se soustředíme na procesy probíhající ve vyučovací 

hodině, nebo při hodnotícím pohovoru na konci hodnoceného období, kdy se věnujeme 

celkovému hodnocení pracovníka ve více oblastech. Sebehodnocení mŧţe probíhat např. 

v těchto oblastech: 

 Plnění stanovených cílŧ (osobních i cílŧ organizace) 

 Úspěchy, které pracovník dosáhl v polední době 

 Neúspěchy a hledání jejich příčin 

 Hodnocení vlastního vzdělávání a jeho plánování pro další období 

 Objektivní překáţky v práci 

 Kdo, jak a čím mŧţe usnadnit učitelovi jeho práci 
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 Silné a slabé stránky pracovníka 

 Vztah k práci – co v ní povaţuje učitel za pozitivní či negativní 

 Spolupráce s kolegy 

 Plnění kritérií či standardŧ stanovených ve škole 

 Naplňování učitelských kompetencí 

 Silné a slabé stránky školy 

Vlastní hodnocení učitele lze provádět rŧznými zpŧsoby. Nejčastěji se jedná o 

některou z forem sebehodnotícího archu. Ten mŧţe mít formu volné výpovědi v předem 

zadaných otevřených poloţkách, nebo formu předem daných kritérií hodnocení 

s indikátory. Zde se úroveň plnění kritérií posuzuje pomocí hodnotící škály (viz výše). 

Sebehodnotící arch je písemným podkladem pro sebehodnocení, které pak probíhá ústně 

v rámci pohospitačního pohovoru (písemným podkladem zde bývá součást hospitačního 

archu, kde má učitel moţnost vyjádřit se k proběhlé vyučovací jednotce) či při předem 

plánovaném hodnotícím pohovoru. 

 Při přípravě archu pro vlastní hodnocení je třeba vycházet z cílŧ organizace a z kritérií 

hodnocení pracovníkŧ, pokud jsou v organizaci stanovena. Výběr poloţek do 

sebehodnotícího archu dává pracovníkovi jasně najevo, co je pro vedení školy při 

hodnocení dŧleţité. Stejně jako při tvorbě hodnotících kritérií je třeba při tvorbě 

sebehodnotících archŧ spolupracovat s pedagogickým sborem. Hlavním dŧvodem je 

eliminace takových otázek, které budou učitelé povaţovat za příliš osobní, nejasně 

formulované či zbytečné. Jestliţe se učitelé spolupodílejí na tvorbě sebehodnotících archŧ, 

je větší pravděpodobnost, ţe se s procesem sebehodnocení vnitřně ztotoţní a omezí se 

jejich případný odmítavý postoj. 

Příklady sebehodnotících archŧ v  Příloze č. 2 a  Příloze č.4.  

 Při profesním sebehodnocení během pohovoru by měl manaţer sehrávat roli kouče, 

tzn. měl by pracovníka vést otázkami k formulaci výchozího stavu, moţných cílŧ i cesty, 

kterou chce pracovník stanovených cílŧ dosáhnout. Manaţer by měl plnit roli poradce a 

měl by pracovníkovi poskytovat bezpečnou zpětnou vazbu.  

 

2.5. Hodnocení žáky  

Hodnocení učitelŧ ţáky a studenty není na našich školách zatím běţným jevem, i 

kdyţ existuje řada učitelŧ, kteří sami ve svých třídách dávají ţákŧm moţnost vyjádřit se 

k jejich práci – potřebují totiţ zpětnou vazbu, nakolik je jejich práce efektivní a v jakých 

oblastech mají pracovat na změnách. Jak jsem uvedla výše, hodnocení zavedené „shora“, 
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tj. vedením školy, je častější je na vyšších stupních škol, zejména na vysokých školách 

(např. UK Praha, ČVUT, LF MU Brno a další). Hodnocení učitelŧ ţáky probíhá na řadě 

škol také v rámci autoevaluace školy, které provádějí externí společnosti. Nejrozšířenější je 

projekt „Mapa školy“, kterou realizuje společnost Scio, nebo projekt „Škola a já“ a 

ţákovský dotazní „ Učitelé na mé škole“, které realizuje společnost Kalibro. Některé školy 

se však rozhodly pro tvorbu vlastního systému, protoţe hodnocení ţáky je nepochybně 

dŧleţitou součástí vlastního hodnocení školy.  

Hodnocení ţáky a studenty je nesporně velmi citlivou záleţitostí, zejména pro učitele. 

Obavy z hodnocení však mají nejen učitelé, ale i ţáci. Učitelé se mohou obávat, ţe se v 

jejich hodnocení nepříznivě projeví např. větší „náročnost“ směrem k ţákŧm, přísnost, 

dŧslednost apod. Ţáci se zase mohou obávat odvety učitele, který by nebyl hodnocen právě 

nejlépe. Nejprve proto musí vedení školy stanovit, k čemu bude toto hodnocení slouţit, 

kdo ho bude provádět, co bude jeho obsahem, a vytvořit podmínky pro jeho provedení. Je 

nutné projednat všechny tyto aspekty s pedagogickým sborem i se zástupci ţákŧ. Z tohoto 

hlediska je dŧleţitou podmínkou zachování anonymity. Výsledky hodnocení by neměly 

být přeceňovány, ale brány jako jedna z moţností, jak poskytnout učitelŧm i vedení školy 

zpětnou vazbu. Kromě významu pro učitele a vedení školy je toto hodnocení dŧleţitou 

moţností, jak zajistit ţákŧm a rodičŧm podíl na chodu školy. 

 Jaké jsou cíle hodnocení učitelŧ ţáky?  

 Poskytnutí zpětné vazby učitelŧm o tom, jak je vnímají jejich ţáci, tj.  

1. odborné znalosti učitele v předmětech, kterým vyučuje 

2.  pedagogické schopnosti učitele 

3. vztah učitele k ţákŧm 

 Informace pro vedení školy, jak  žáci/školní třída reflektují konkrétního učitele  

 Podpůrný prostředek pro vedení školy při vlastním hodnocení školy 

 Porovnání pohledu vedení školy a žáků na konkrétní učitele, na výuku v jednotlivých 

ročních a předmětech 

Příklady dotazníků pro hodnocení učitelů žáky uvádím v Příloze 5. a 6. V Příloze 7 pak 

uvádím příklad toho, jak lze s  výsledky hodnocení dále pracovat v celkovém systému 

hodnocení pracovníků. 

 

2.6. Mentoring, supervize 

Další moţností, jak získat podklady pro efektivní hodnocení pracovníkŧ, je vyuţít 

metod, které sice neslouţí primárně k hodnocení, nýbrţ k profesnímu rozvoji pracovníka, 
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ale hodnocení je v nějaké formě (nejčastěji sebehodnocení pracovníka) jejich součástí, 

neboť je základem pro podávání formativní zpětné vazby. Takovými metodami jsou 

mentoring a supervize, jejichţ vyuţití na školách v poslední době roste. Při vyuţití 

mentoringu či supervize je třeba jasně vymezit vztah mezi mentorem či supervizorem a 

vedením školy. Úlohou mentora nebo supervizora je napomáhat učiteli rozvíjet jeho 

pedagogické kompetence, roli hodnotitele si ponechává vedení školy. Vedení školy musí 

počítat s tím, ţe od mentora či supervizora nezíská hodnocení učitelovy práce. Potřebné 

informace získá od učitele samotného v prŧběhu sebehodnocení nebo pozorováním 

učitelovy práce v období, ve kterém mentoring či supervize probíhá.  

 

2.6.1. Mentoring 

Slovo „mentor“ pochází ze starořecké mytologie. Kdyţ Odysseuss odcházel do 

Trojské války, pověřil Mentora výchovou svého syna Telemacha. Jeho úkolem bylo 

Telemacha nejen vychovávat, nýbrţ vést ho ke zodpovědnosti za vlastní ţivot. Po válce se 

Telemachos vydal svého otce hledat. Provázela ho bohyně Athéna přestrojená za Mentora. 

Od té doby se slovo „mentor“ stalo synonymem přítele, rádce, učitele a zkušené a moudré 

osoby. 

Základem kaţdého mentoringu je podpora jedné osoby (mentee) druhou osobou 

(mentor). Mentoring je jedním ze zpŧsobŧ vedení zaměstnancŧ. Umoţňuje předávat 

nenásilným a efektivním zpŧsobem zkušenosti, poskytovat zpětnou vazbu a oporu při 

řešení problémŧ, napomáhá osobnímu a profesnímu rozvoji. Mentoring mŧţe mít formu 

jednorázové pomoci nebo dlouhodobého vztahu. Mŧţe být poskytován neformálním 

přátelským zpŧsobem nebo formální formou jako část kariérního rozvoje zaměstnancŧ. 

Mentoři mohou podporované osobě poskytnout podporu v následujících oblastech: 

 Vysvětlit fungování a firemní kulturu organizace 

 Nabízet odborné a zkušené rady 

 Nabízet podnětné nápady 

 Podněcovat profesionální chování 

 Učit vlastním příkladem 

 Vést k dosaţení cílŧ 

 Napomáhat při plánování a realizaci kariérního postupu a další 

Kdo je mentor? Termín mentor označuje člověka, který má velké zkušenosti a 

znalosti ve svém oboru, které předává mentee rŧznými zpŧsoby. Mentor se zajímá o 

mentee nejen z hlediska předávání dovedností, ale o člověka jako o celistvou osobnost. 
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Mŧţe to být někdo ze zkušených zaměstnancŧ organizace, nebo mentor, který přichází 

zvenčí. Vztahy mezi mentorem a mentee musí být předem jasně vymezeny. 

 Oba dva, mentor i mentee, mají stejnou zodpovědnost za hladký prŧběh 

mentoringu i za dosaţení jeho cíle 

 Vztah musí být zaloţen na vzájemné dŧvěře, je rovnocenný. 

 Mentor i mentee respektují vzájemně svŧj čas i závazky 

 Vztah mentoringu je dobrovolný, kterákoli ze stran má moţnost po vzájemné 

dohodě z projektu odstoupit 

 Délka mentoringu je předem daná 

Formy vztahu a komunikace mezi mentorem a mentee jsou rŧzné a závisí na 

moţnostech i charakteru práce mentora. Mŧţe jít o kombinaci rad, doporučení, přímého 

pozorování a společných rozhovorŧ nad tématy, která jsou předmětem mentoringu. 

 Ve školství se vyuţívá mentoring zejména jako forma profesního rozvoje učitele. 

Mentoring rozvíjí vnitřní motivaci učitele ke změně a k rozvoji profesních dovedností, 

přispívá k zdravému sebevědomí pedagoga a v neposlední řadě slouţí i jako nejlepší 

prevence syndromu vyhoření. 

Impuls pro vyţádání sluţeb mentora mŧţe vycházet od samotného učitele, který 

cítí, ţe potřebuje ve své práci podporu a vedení, nebo od vedení školy z obdobných 

dŧvodŧ. Struktura mentoringu je daná okolnostmi vzniku vztahu, moţnostmi školy či 

nabídky vzdělávacích institucí. Rozlišujeme dva druhy mentoringu: 

 externí 

 interní 

Ve školství se poměrně hojně vyuţívá interního mentoringu, a to zejména ve vztahu 

začínající učitel x uvádějící učitel. Tento vztah se však bohuţel často omezuje na funkci 

mentora jako „zdroje podkladŧ“, tj. zdroje informací o fungování školy, pomŧcek, 

materiálŧ, seznámení s kolegy apod. Pokud má být skutečně účinný, měl by se v další fázi 

zabývat kurikulem školy, standardy a kritérii pro práci učitele, výukovými metodami, 

atmosférou ve třídě, otázkami vedení třídy apod. Mentor by měl v tomto případě fungovat 

téţ jako vzor, nabízet sledování vlastní výuky, poskytovat formativní zpětnou vazbu a 

fungovat jako spojovací článek mezi učitelem a ostatními kolegy. Stejně mŧţe pomoci 

mentor v případě, ţe se učitel ve své práci setkává s problémy, které neumí řešit, má potíţe 

při zavádění nových metod anebo chce prostě zlepšit svoji práci. Je na vedení školy, aby ve 

své škole vytvořilo dostatečný prostor a podmínky pro kvalitní fungování mentoringu. 

Mŧţe nabídnout svým zkušeným učitelŧm vzdělávání v oblasti mentoringu, vytvořit na 
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škole síť mentorŧ, kteří budou kolegŧm pomáhat, vytvořit organizační předpoklady pro 

fungování mentoringu (umoţnění návštěv hodinách, zajištění suplování apod.). 

Některé školy raději volí mentoring externí. Příkladem mŧţe být fungování sítí 

mentorŧ ve školách a mezi učiteli zapojenými do programu Step by Step. Vyškolení 

mentoři poskytují pomoc učitelŧm jak na vyţádání vedení školy, tak na ţádost samotného 

učitele. Umoţňují tak učitelŧm dosáhnout standardŧ ISSA a stát se certifikovaným 

učitelem Step by Step.  

Jakým zpŧsobem mŧţe vedení školy vyuţít poznatkŧ z mentoringu pro hodnocení 

učitele? Je nutno zdŧraznit, ţe hlavním přínosem je získání podkladŧ pro podávání 

formativní zpětné vazby učiteli, tj. zda se mu v prŧběhu spolupráce s mentorem podařilo 

odstranit některé problémy v jeho práci, dosáhnout plánovaných cílŧ, plnit standardy či 

kritéria. Velký význam má také prohloubení schopnosti autoevaluace učitele a jeho chuti 

autoevaluci provádět. Vyuţití mentoringu pro rozvoj učitele a jeho hodnocení si přehledně 

ukáţeme v následující tabulce: 

 

Oblast 

podpory 

učitele 

 

Úloha mentora 

 

Úloha vedení školy při 

hodnocení 

Účel podpory Prohlubování vzájemné dŧvěry, zlepšování 

učitelových dovedností, rozvoj 

pedagogických kompetencí 

Posuzování efektivity 

výkonu učitele 

Hodnotící 

kritéria 

Stanoví si sám učitel ve spolupráci 

s mentorem, vychází z kritérií stanovených 

školou 

Stanoví vedení školy 

závazně pro všechny učitele 

Témata 

podpory 

Podle potřeby učitele – výuka ve třídě, 

proces učení ţákŧ, hodnocení ţákŧ, chování 

ţákŧ 

Hodnocení celkového 

odborného výkonu učitele 

Hodnocení 

práce učitele 

Formativní a prŧběţné, v prŧběhu celého 

období spolupráce učitel x mentor 

Souhrnné, v termínech a 

zpŧsobem stanoveným 

vedením školy 

 

2.6.2. Supervize 

Supervize je metoda zaměřená na zvyšování kvality a profesionality práce. Je to 

nezávislá odborná podpora pro profesionála. Vyuţívá se zejména v tzv. pomáhajících 
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profesích, tj. profesích, pro které je charakteristický vztah k bezprostřední práci s lidmi 

s jejich problémy a emocemi, jako je zdravotnictví, sociální sféra a v poslední době i 

školství.  

 Stejně jako hospitace i supervize mŧţe být pojímána jako kontrolní činnost (dozor, 

zásah, hodnocení…) i jako pomáhání v profesním rozvoji (vzdělávání, rozvoj, podpora, 

poradenství)  (LAZAROVÁ, 2004). 

 V současnosti se však supervize, stejně jako mentoring, chápe a vyuţívá spíše jako 

podpŧrný nástroj, nemá atributy dohledu či kontrolní činnosti. Supervize je vţdy 

dobrovolným vztahem mezi pracovníkem nebo týmem a nezávislým supervizorem, její 

zaměření je určováno ţádostí supervidovaného a z případných zjištění učiněných při 

supervizi nevyplývají ţádné faktické odměny a postihy. Supervize má mnoho rŧzných 

podob a forem. Podle Lazarové (2004) je supervize přímá (supervizor navštěvuje učitele 

přímo ve třídě) a nepřímá (rozhovory o konkrétní situaci, problému), supervize 

individuální, skupinová (nejznámější tzv. Bálintovská skupina) a týmová, supervize 

spontánní (nemá ţádná formální pravidla), supervize institucionalizovaná (určená 

pravidly a předpisy, zpravidla na objednávku školy, bývá povinná) a supervize 

organizovaná (plánovaná a dokumentovatelná, ale nepovinná).   

Obecným cílem supervize je pomoci supervidovanému nahlíţet případy, které řeší, 

ještě z jiného úhlu pohledu, umoţnit mu poznat nové přístupy, případně ho i poučit, 

podpořit v jeho profesionální nejistotě a povzbudit k další práci, posílit jeho odolnost vŧči 

stresu a vyhoření, umoţnit mu lépe vyuţívat osobní a odborné zdroje a také poskytnout 

kontrolu kvality, resp. profesionality a etiky práce (HAWKINS, SHOHET, 2004, in 

LAZAROVÁ, 2004). Vztah mezi supervizorem a supervidovaným by měl být partnerský, 

plný dŧvěry a kolegiální. Uzavírají spolu kontrakt, coţ je ústní, někdy písemná dohoda, 

která specifikuje podmínky vzájemné spolupráce. Výsledky supervize jsou dŧvěrné, jsou 

známy pouze supervizorovi a supervidovanému. 

Pro hodnocení pracovníka vyuţíváme výsledky supervize obdobně jako při 

mentoringu. Nejdŧleţitější je výsledek supervize pro vlastní hodnocení pracovníka, 

umoţňuje mu dŧkladněji reflektovat jeho práci, posoudit, ve kterých oblastech podařilo 

zlepšit vlastní práci, kam ho supervize posunula a jaké problémy mu pomohla odstranit. 

 

2.7. Profesní portfolio učitele 

Učitelské portfolio je pojem, který je momentálně v odborné školské veřejnosti 

„in“. Zatímco v zahraničí se již s učitelskými portfolii pracuje několik let, do českých škol 
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učitelské portfolio teprve začíná pronikat. Již před několika lety se soustavná práce 

s portfoliem objevila v systémech, které do českých škol přišly ze zahraničí. Jedná se o 

ISSA (International Step by Step Association) a o RWCT (Reading and Writing for 

Critical Thinking). Tyto systémy nabízejí standardy kvalitní učitelské práce. Učitelé, kteří 

se chtějí stát „certifikovanými učiteli“ v daném programu, jsou povinni vést své učitelské 

portfolio, které slouží k prokazování dosažené úrovně. Stejně jako v zahraničí začíná práce 

s portfoliem pronikat do profesní přípravy budoucích učitelů – některé vysoké školy, jako 

např. katedra primární pedagogiky PF UK, již po svých studentech práci s portfolii 

vyžaduje. Také některé školy již poznaly, že učitelské portfolio je přehledným a 

systematickým nástrojem, jak prokazovat učitelovu práci a jeho vývoj.   

Co je portfolio? Portfolio je soubor nebo sbírka, a to sbírka pořizovaná a tříděná 

podle nějakého klíče. Klíč se odvíjí od cíle, s nímž portfolio shromažďujeme. Je to 

uspořádaný soubor dokumentů a materiálů, který tvůrčím způsobem představuje to, co 

zvládáme.  Učitelské portfolio má prezentační, motivační a autoevaluační funkci, slouží 

k reflexi a sebereflexi učitele a k jeho profesnímu rozvoji. 

Podle obsahu, způsobu výběru materiálů či účelu rozlišujeme portfolia pracovní, 

dokumentační, prezentační či hodnotící. Obsah portfolia závisí na tom, pro jaký účel je 

jeho tvorba určena. Aniž své sebrané materiály nazývají portfoliem, mají učitelé obvykle 

několik druhů sbírek, kde materiály nejen sbírají, ale také reflektují, třídí a využívají 

k plánování své další činnosti. Nejčastější formou portfolií jsou utříděné materiály 

využitelné ve výuce, jako jsou přípravy, podklady pro projekty, vybrané texty používané 

ve výuce, vlastní učební materiály apod. To jsou osobní portfolia učitele, která mají 

význam především pro něj samotného. 

Pro systematickou práci s lidskými zdroji ve škole má smysl vytvářet profesní 

portfolio učitele, které slouží jak učiteli pro sebereflexi, tak vedení školy jako podklad pro 

sledování a hodnocení učitelovy práce. Jeho hlavní funkce by tedy měly být dokumentační 

a prezentační. 

Význam profesního portfolia pro učitele spočívá v následujícím: 

 utřídění vlastních materiálů, výběr toho nejlepšího, co se učiteli povedlo, na co má 

smysl navazovat 

 zamyšlení nad tím, co se daří a co  je potřeba zlepšit 

 sledování vlastního pokroku v průběhu určitého časového období 

 je podkladem pro stanovování cílů, a to jak pro práci se třídou, tak osobních 

 prezentace vlastní  práce nadřízeným 
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 podklady pro kariérní postup 

 prezentace budoucímu zaměstnavateli při změně místa 

 jeden ze způsobů prokazování dosažení standardu či stanovených kritérií 

 je podkladem pro sebehodnocení 

Význam profesních portfolií pro vedení školy se částečně překrývá s významem, jaké má 

portfolio pro učitele: 

 jeden ze způsobů prokazování dosažení standardu či stanovených kritérií 

 sledování pokroku učitele v určité, předem stanovené oblasti 

 stanovování profesních cílů učitele v souladu s cíli školy a důkazy o jejich dosahování 

 zhodnocení dalšího vzdělávání učitele 

 podklad pro hodnocení učitele 

 analýza portfolií je jednou z metod autoevaluace školy 

Profesní portfolio může obsahovat řadu položek a materiálů, podle požadavků vedení školy 

i vlastního zvážení učitele: 

 strukturovaný životopis 

 doklady o vzdělání 

 certifikáty, osvědčení z dalšího vzdělávání 

 záznamy o samostudiu 

 seznam přečtené odborné literatury 

 publikační činnost 

 ukázky příprav s reflexí 

 žákovské práce 

 doklady o organizaci mimoškolních akcí 

 přípravy projektů 

 zpětná vazba od dětí, rodičů, kolegů 

 záznamy z hospitací 

 sebehodnocení učitele 

 informace o práci se žáky vyžadujícími zvláštní péči či s nadanými žáky 

 doklady o komunikaci s rodiči 

 mimoškolní aktivity 

 profesní a osobní cíle a další 

Bylo by ideální, kdyby všichni učitelé chtěli sami tvořit svá portfolia, se kterými budou 

pracovat, budou se nad nimi zamýšlet a prokazovat jimi svoji práci. Většinou však musí 
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impuls pro tvorbu portfolií vyjít od vedení školy. Při zavádění portfolií je třeba dodržovat 

některé zásady. 

1. Vedení školy musí určit, k jakým cílům budou portfolia ve škole sloužit, co jimi 

budou učitelé prokazovat (např. využití metod aktivního učení ve výuce, další 

vzdělávání učitele, spolupráce s rodiči apod.). Učitelé musí dané cíle akceptovat. 

2. Na základě stanovených cílů určí vedení školy povinné položky, další položky si 

mohou učitelé zvolit dle vlastní úvahy. 

3. Je vhodné prodiskutovat obsah portfolia s učiteli, aby požadavky vedení školy nebyly 

nereálné.  

4. Při zavádění portfolií je třeba řídit se heslem „Thing big, start small!“ Musíme mít na 

paměti, že zavádění práce s portfolii je dlouhodobý proces, který může trvat několik 

let.  Stejně jako se učitelé musí učit portfolia tvořit a využívat je pro svůj další rozvoj, 

musí se i management škol učit využívat práci s portfolii pro hodnocení učitelské 

práce, pro práci s profesními a osobními cíli, pro rozvoj celé organizace. 

5. Vedení školy musí stanovit, kdy a jak se bude s portfolii pracovat – např. při 

pohospitačním pohovoru, hodnotícím pohovoru na konci sledovaného období apod. 

6. Obsah portfolia by se měl měnit s každým školním rokem podle stanovených cílů a 

potřeb školy i jednotlivých pedagogů. 

Zkušenosti ze zahraničí dokazují, že profesní portfolio je účinným nástrojem pro 

odborný i lidský růst pedagogů. V souvislosti se snahou zavést profesní standardy učitelské 

práce nabývá na důležitosti také u nás. Za zamyšlení stojí zkušenost z Nizozemí, a sice, že 

portfolia by se měla zavádět současně na všech úrovních, tedy podle přísloví  „Kážeš-li 

vodu, nepij víno.“ Požaduje-li učitel, aby žáci pracovali s portfolii, měl by sám tvořit své 

portfolio a zvládat účelnou práci s ním. Požaduje-li ředitel školy portfolia od svých 

zaměstnanců, měl by sám jít příkladem a tvořit své „manažerské“ portfolio. To je výzva 

pro všechny vedoucí pracovníky ve školství. 

 

3.           Praktická část 

3.1. Formulace řešeného problému a cíl výzkumu 

Manaţeři škol povaţují hodnocení pracovníkŧ za jeden z nejdŧleţitějších 

prostředkŧ k efektivnímu fungování a dalšímu rozvoji školy. Většina vedoucích 

pracovníkŧ však pouţívá nyní převáţně jeho tradičních forem, tedy hospitací, 

pohospitačních a hodnotících pohovorŧ. V mnohem menší míře jsou vyuţívány formy, 

které pro svoji funkci vyţadují stanovení hodnotících kritérií, tedy hodnotící archy, vlastní 
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hodnocení učitele a hodnocení učitelŧ ţáky.  Málo se zatím také vyuţívají metody, které 

napomáhají prohloubení sebereflexe učitelŧ, tedy mentoring a supervize, a u nás poměrně 

nový prostředek dokumentace vlastní práce, sebereflexe a profesního rŧstu, tedy učitelské 

portfolio. Na pouţívaní těchto nástrojŧ hodnocení nejsou v dostatečné míře připraveni ani 

manaţeři, ani učitelé. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký postoj zaujímá management škol k hodnocení 

pracovníkŧ, dále zmapovat, jaké hodnotící nástroje se v současné době vyuţívají v českých 

školách, jak fungují, a jaká je připravenost k vyuţívání méně obvyklých forem hodnocení. 

Pro výzkum jsem formulovala následující hypotézy: 

1. Manaţeři povaţují hodnocení pracovníkŧ za dŧleţité pro další rozvoj a efektivní 

fungování školy. 

2. Ve školách se vyuţívá převáţně tradičních nástrojŧ hodnocení pracovníkŧ 

(hospitace, pohospitační pohovory, hodnotící pohovory, vlastní hodnocení učitele) 

3. Manaţeři ani učitelé nejsou dostatečně připraveni k vyuţívání méně obvyklých 

hodnotících nástrojŧ. 

Jsem si vědoma toho, ţe výzkum má jen omezený rozsah, který je dán jednak 

počtem respondentŧ, jednak rozsahem dotazníkového šetření. Domnívám se však, ţe i 

přesto jsou jeho výsledky relevantní a velmi zajímavé. Všechny výsledky jsou vztaţeny ke 

zkoumanému souboru. 

 

3.2. Dotazníky 

 Empirické šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníkového šetření. Vyuţila 

jsem přitom dotazník vlastní konstrukce, jehoţ plné znění uvádím v příloze. Výzkumné 

šetření probíhalo v prŧběhu března a dubna 2010. 

 Dotazník jsem rozeslala 87 ředitelŧm a zástupcŧm základních a středních škol. Zpět se 

vrátilo 51 vyplněných dotazníkŧ.  

 Pro účely dotazníkového šetření jsem nerozlišovala, zda respondent je muţ či ţena, 

zda pŧsobí na základní či střední škole, neboť to pro výsledky tohoto šetření není 

relevantní. Všichni respondenti mají vysokoškolské vzdělání. 

 Dotazník se skládá z 15 uzavřených otázek. V úvodu dotazníku jsou respondenti 

seznámeni s účelem dotazníku. Otázky 1 a 2 směřují k první části hypotézy, jejich cílem je 

zjistit postoj ředitelŧ k hodnocení pracovníkŧ. Otázky 3, 4 a 5 zjišťují vyuţití a zpŧsob 

tvorby kritérií hodnocení. Otázka 6 zjišťuje, jaké hodnotící nástroje jsou ve školách 

vyuţívány. Tato otázka je doplněna o jednu otevřenou podotázku, jejím cílem je zjistit, zda 
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jsou ve školách vyuţívány i jiné hodnotící nástroje, neţ jsou nabídnuty v dotazníku. 

Otázky 7 aţ 15 směřují k druhé části hypotézy. Jejich cílem je zjistit, jakým zpŧsobem ve 

školách fungují hodnotící nástroje.  

  Otázky 1 a 4 obsahují odpovědi: rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne. 

V ostatních otázkách jsou nabídnuty moţnosti, ze kterých respondenti vybírají. V otázce 2 

je moţno vybrat pouze jednu odpověď. 

 Dotazník je uveden v Příloze č. 8. 

 

3.3. Analýza otázek 

Při vyhodnocování dotazníkŧ byly pouţity základní statistické metody třídění, tedy 

tabulky četnosti. U některých otázek jsem pro lepší přehlednost výsledky graficky 

znázornila pomocí sloupcových grafŧ. 

Souhrnná tabulka absolutních četností odpovědí na otázky viz  Příloha č. 9. 

Otázka č. 1: Je podle vás funkční systém hodnocení učitelů nutný k efektivnímu 

fungování školy?  
        Graf č.1.  

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. rozhodně ne 

 

 

 

 

 

 

 

   
     Zdroj: autorka 

 

Podle očekávání odpověděla většina vedoucích pracovníkŧ, ţe povaţují  hodnocení za 

nutný předpoklad pro efektivní fungování školy. 73% manaţerŧ  odpovědělo, ţe funkční 

systém je rozhodně nutný, 22% odpovědělo, ţe funkční systém je spíše nutný. Pouhých 6% 

respondentŧ nepovaţuje systém hodnocení pracovníkŧ za nutný. I toto číslo je však 

překvapující, neboť rozvoj lidských zdrojŧ v organizaci se bez hodnocení pracovníkŧ 

neobejde. Hodnocení pracovníkŧ je také jednou ze základních součástí manaţerské práce. 

 

Otázka č. 2:  Účelem hodnocení pedagogických pracovníků je podle vás především 
(vyberte jednu moţnost): 

e. vytvoření spravedlivého systému odměňování 

f. rozvoj pracovníkŧ v souladu s jejich osobními cíli 

otázka č. 1
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g. rozvoj pracovníkŧ  v souladu s cíli školy 

h. personální obsazení pracovních míst a funkcí ve škole 

 

Graf č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zdroj: autorka 

 

Odpovědi na otázku č. 2 blíţe ilustrují, proč povaţují vedoucí pracovníci ve školství 

hodnocení pracovníkŧ za dŧleţité, jaký je jeho hlavní účel. Více neţ třetina respondentŧ 

(39%), povaţuje za hlavní cíl hodnocení rozvoj pracovníků v souladu s cíli školy. Jsou si 

tedy vědomi, ţe lidské zdroje jsou pro plnění cílŧ školy to nejdŧleţitější, ţe je s nimi 

ovšem třeba soustavně pracovat. Povaţují za nutné pracovníky systematicky směřovat 

k naplňování cílŧ školy a poskytovat jim zpětnou vazbu, jak se jim daří cíle naplňovat. Jen 

o něco málo méně, 33% manaţerŧ, povaţuje za hlavní funkci hodnocení vytvoření 

spravedlivého systému odměňování. Jak jsem jiţ uvedla výše, nelze odměňování ve 

školství podceňovat. Při celkově nízkém finančním ohodnocení pedagogických pracovníkŧ 

je vytvoření spravedlivého systému odměňování nezbytné nejen pro pozitivní motivaci 

pracovníkŧ, ale také pro harmonické vztahy uvnitř pedagogického sboru, i mezi učiteli a 

vedením školy. Je otázkou, zda u respondentŧ, kteří preferují odměňování jako hlavní cíl 

hodnocení pracovníkŧ, je to zároveň cíl jediný. Lze předpokládat, ţe i tito manaţeři 

vyuţívají hodnocení téţ pro podávání zpětné vazby a tím pro profesní rozvoj svých 

pracovníkŧ. Daleko méně, pouze 16% respondentŧ, povaţuje za hlavní cíl rozvoj 

pracovníkŧ v souladu s jejich osobními cíli. Vzhledem k tomu, ţe v otázce č. 8 uvedlo 42% 

respondentŧ, ţe součástí systému hodnocení je téţ stanovování osobních cílŧ učitele, 

nabízí se otázka, zda jsou vţdy osobní cíle pracovníka stanovovány v souladu s cíli školy. 

12% manaţerŧ uvedlo, ţe hlavním cílem hodnocení je personální obsazení pracovních míst 

a funkcí ve škole.  Vzhledem k tomu, ţe funkcí ve škole je omezené mnoţství a hlavní 

prací učitele je vykonávat pedagogickou činnost, je nízká preference tohoto cíle hodnocení 

zcela pochopitelná.  
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Otázka č. 3: Máte na vaší škole vytvořena kritéria hodnocení či standardy práce 

učitele? 
a. ano, povaţujeme je za předpoklad dobré učitelovy práce 

b. ano, ale jejich naplňování je spíše formální 

c. ne 

d. ne, ale pracujeme na jejich vytváření 

 

Graf č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdroj: autorka 

Výsledky odpovědí na otázku č. 3 jednoznačně prokazují, ţe vyuţití kriteriálního 

hodnocení je nejvyuţívanější formou hodnocení v českých školách. Celkem 79% 

respondentŧ uvedlo, ţe mají kritéria pro hodnocení pracovníkŧ ve školách stanovena, 

dalších 12% pracuje na jejich vytváření. Pouze 10 % dotázaných uvedlo, ţe kritéria nemají 

a ani neuvaţují o jejich zavedení. Dŧleţitou okolností je zde pravděpodobně poměrně 

vysoká objektivita takového hodnocení.  Dotazník nevypovídá nic o tom, nakolik podrobně 

jsou kritéria stanovena, zda postihují všechny oblasti učitelovy práce, zda jsou podkladem 

pro podávání zpětné vazby a sebehodnocení učitele, či jsou pouze podkladem pro 

odměňování. I přesto, ţe mají kritéria stanovena, ve 20% škol je jejich naplňování pouze 

formální. Příčin tohoto stavu mŧţe být mnoho, avšak mŧţeme říci, ţe jejich uvedení do 

ţivota je nepochybně úkolem vedení školy. 

 

Otázka č. 4: Pokud ano, jakým způsobem byla vytvořena nebo je vytváříte?  
a.  stanovilo je vedení školy „shora“ 

b. byla vytvořena ve spolupráci s učitelským sborem 

c. byla vytvořena v rámci nějakého projektu učiteli z více škol 

d.  kritéria byla  převzata z jiných škol  
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Tabulka 2: Četnosti odpovědí na otázku číslo 4 

Varianta a b c d 

Absolutní četnost 24 21 1 0 

Relativní četnost v % 52,18 45,65 2,17 0 

Zdroj: autorka 

  

Na tuto otázku odpovědělo 46 respondentŧ. Více neţ polovina z nich (52,18 %) uvedla, ţe 

kritéria hodnocení stanovilo vedení školy shora, zatímco méně neţ polovina (45,65%) 

respondentŧ odpověděla, ţe kritéria byla vytvořena ve spolupráci s učitelským sborem. Jak 

jsem uvedla v teoretické části (kapitola 2.8.), je společné vytváření kritérií efektivnější, neţ 

jejich direktivní nařízení. Pracovník, který se podílí na stanovení kritérií, si je jist, ţe jim 

rozumí, mŧţe se s jejich obsahem ztotoţnit a povaţuje je za splnitelná. Tím se podstatně 

zvýší jeho motivace k jejich naplňování. Pouze  jedna škola ze zkoumaného vzorku se 

podílela na projektu, kde byla kritéria hodnocení stanovena ve spolupráci s dalšími 

školami. Jednalo se o ZŠ Mendlova, Karviná, která vytvořila systém hodnocení učitele 

v projektu Šance spolufinancovaném z ESF. 

 

Otázka č. 5: Pomohlo by vám pro hodnocení pracovníků vytvoření profesního 

standardu učitele? 
 

a. rozhodně ano     Graf č. 4 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Zdroj: autorka   
  

 

Zavedení profesních standardŧ a jejich podoba byla v roce 2009 mezi pedagogickou 

veřejností velmi diskutovanou otázkou. Přestoţe se ve veřejné diskuzi na webu MŠMT 

nejen řada učitelŧ, ale také řada ředitelŧ škol vyjadřovala k zavedení standardu odmítavě, 

výsledek šetření prokazuje, ţe pro většinu ředitelŧ by zavedení standardu bylo významnou 

pomocí při hodnocení pracovníkŧ. Nikdo z dotazovaných manaţerŧ zavedení standardu 
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zcela neodmítl, pouze necelá pětina (18%) respondentŧ nepovaţuje standard za přínosný a 

vyuţitelný pro hodnocení učitelŧ. Odpovědi korespondují s výsledky otázky č.3, neboť 

standardy jsou vlastně sady kritérií, které mapují dosaţení učitelských kompetencí. 

 

Otázka č. 6:  Jaké nástroje hodnocení učitelů se na vaší škole vyuţívají? 

a. Hodnotící archy 

b. Hodnotící pohovory 

c. Vlastní hodnocení učitele 

d. Hospitace 

e. Pohospitační pohovor 

f. Hodnocení učitelŧ ţáky 

g. Mentoring, supervize 

h. Profesní učitelské portfolio 

i. Jiné  

 

Tabulka 3: Četnosti odpovědí na otázku číslo 6 

Varianta a b C d e f g h i 

Absolutní četnost 11 31 24 51 42 14 4 12 1 

Relativní četnost v % 21,56 60,78 47,00 100,0 82,00 27,45 7,84 23,52 1,96 

Zdroj: autorka 

 

Odpovědi respondentŧ na otázku číslo 6 poskytují přehled o četnosti vyuţívaných 

hodnotících nástrojŧ. Podle očekávání 100% respondentŧ uvedlo, ţe k hodnocení 

pracovníkŧ vyuţívají hospitace. Překvapující je fakt, ţe pohospitační pohovor vyuţívá 

pouze 82% manaţerŧ. 18% manaţerŧ tedy nevyuţívá v plné míře moţností, které jim 

poznatky z hospitace nabízejí (viz kapitola 3.4.). Druhým nejčastěji vyuţívaným nástrojem 

jsou ve školách hodnotící pohovory. Probíhají na 31 školách z celkového počtu 51, 

pouţívá je tedy 60,78% respondentŧ. Vzhledem k tomu, ţe hodnotící pohovor je bezesporu 

základním nástrojem pro hodnocení pracovníkŧ, pokládám uvedené mnoţství za 

nedostatečné. Vypovídá to o tom, ţe řada vedoucích pracovníkŧ nevěnuje hodnocení 

učitelŧ odpovídající pozornost a nedoceňuje jeho význam pro úspěšnou činnost školy. 

Četnost vedení hodnotících pohovorŧ zodpoví výsledky otázky č. 7.   

47% respondentŧ odpovědělo, ţe vyuţívají ve školách vlastní hodnocení učitele, coţ je 

více, neţ jsem předpokládala. Domnívám se však, ţe i přesto je tento počet  velmi nízký. 

Vlastní hodnocení učitele by mělo být nedílnou součástí celkového hodnocení. Na to, zda 

je sebehodnocení součástí hodnotícího pohovoru, zda jsou pro něj vytvořeny sebehodnotící 

archy a jak učitelé sebehodnocení zvládají, odpoví otázky č. 9., 10. a 11. 

Podle předpokladu se ostatní nabízené nástroje hodnocení vyuţívají ve školách daleko 

méně. Hodnotící archy, které jsou podle mého názoru vynikající pomŧckou pro hodnocení 
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pracovníkŧ (viz kapitola 3.3), se vyuţívají pouze na 11 školách ze sledovaného souboru, 

tedy v 21,56%.  

Téměř jedna třetina respondentŧ (27, 45%) uvedla, ţe ve škole vyuţívají hodnocení učitelŧ 

ţáky. I přes obavy z tohoto zpŧsobu hodnocení k němu přistoupilo relativně velké procento 

škol. Jak s ním školy pracují a jakým zpŧsobem ho přijímají učitelé nám řeknou výsledky 

otázek 12 a 13. 

Profesní učitelské portfolio, jehoţ vyuţití ve školách je v poslední době také diskutováno 

(viz kapitola 3.7.), je vyuţíváno na 12 školách, tedy v 23,52% . Mŧţeme předpokládat, ţe 

školy budou profesní portfolia do svého systému práce s lidskými zdroji postupně 

zařazovat. 

Pouze jeden respondent z celého souboru odpověděl kladně na otevřenou podotázku, zda 

k hodnocení vyuţívá i jiné hodnotící nástroje, neţ byly uvedeny v nabídce. Uvedl, ţe se 

pro podklady k hodnocení v jeho škole vyuţívají rozbory mimoškolních akcí, jako jsou 

vystoupení pro rodiče a pro veřejnost, školy v přírodě apod. 

 

Otázka č. 7: Provádíte ve škole pravidelně hodnotící pohovory? 
        Graf č. 5 

a. ano, nejméně 2x ročně 

b. ano, 1x ročně 

c. ne 

d. ne, ale uvaţujeme o jejich 

zavedení 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Zdroj: autorka 

Jak z uvedených odpovědí vyplývá, nejčastější frekvence hodnotících pohovorŧ je 

jedenkrát ročně, na konci hodnotícího období. Pouze na dvou školách, tedy ve  4%, se 

provádí hodnotící pohovory 2x ročně, na začátku a na konci sledovaného období. 12% 

respondentŧ odpovědělo, ţe se chystají hodnotící pohovory zavést. Je alarmující, ţe 37% 

manaţerŧ škol o zavedení hodnotících pohovorŧ pravděpodobně neuvaţuje. 
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Otázka č. 8: Je součástí hodnotících pohovorů stanovení osobního cíle učitele? 

         

Graf č. 6 

 

a. ano 

b. ne 

c. zatím ne, ale uvaţujeme 

o tom 

 

 

 

 

 

 

 

Z

Zdroj: autorka 

     

Z odpovědí na otázku vyplývá, ţe si většina manaţerŧ uvědomuje dŧleţitost stanovování 

osobních cílŧ pro další profesní a osobnostní rozvoj učitele. 42% respondentŧ odpovědělo, 

ţe stanovování cílŧ je součástí hodnotícího pohovoru, 21% zavedení cílŧ plánuje. 38% 

dotázaných uvádí, ţe stanovování cílŧ není součástí pohovoru, pravděpodobně není 

stanovování osobních cílŧ rozvoje na těchto školách vŧbec zavedeno. 

 

Otázka č. 9: Máte vytvořen sebehodnotící arch pro vlastní hodnocení učitele? 
          

Graf č. 7 

a. ano  

b. ne 

c. zatím ne, ale chceme ho 

vytvořit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Zdroj: autorka 

Pouze 10% respondentŧ má ve školách vytvořen sebehodnotící arch pro vlastní hodnocení 

učitelŧ. Poměrně vysoký počet (29%) manaţerŧ uvaţuje, ţe hodnotící arch vytvoří. 61% 

manaţerŧ na školách hodnotící arch nevyuţívá a ani neplánuje jeho vytvoření. Výsledky 

této otázky bezprostředně souvisí s otázkou č. 11, která mapuje, zda se učitelé umí či 
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neumí hodnotit. Sebehodnotící arch je jedním z nástrojŧ vlastního hodnocení. Nedáme-li 

učitelŧm do ruky vhodné nástroje a nevěnujeme-li pozornost tomu, aby v této oblasti 

získávali větší dovednost,  zŧstane přístup řady učitelŧ k sebehodnocení stále negativní. 

 

Otázka č. 10: Je vlastní hodnocení učitele pravidelnou součástí hodnotících 

pohovorů? 

 

a. ano       Graf č. 8 

b. ne 

c. zatím ne, ale uvaţujeme o 

jeho zařazení 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo 44% dotázaných kladně, tedy ţe sebehodnocení učitele je 

pravidelnou součástí hodnotícího pohovoru. Dalších 33% respondentŧ uvedlo, ţe  o jeho 

zařazení do hodnotícího pohovoru uvaţují. O něco více neţ pětina dotázaných (22%) ani 

neuvaţuje o jeho zařazení. Sebereflexe, tedy uvědomění si vlastních silných i slabých 

stránek, je předpokladem pro další profesní rŧst kaţdého pracovníka. Domnívám se, ţe 

z tohoto dŧvodu by dostatečný prostor pro sebehodnocení měli dostat všichni učitelé. 

 

Otázka č. 11: Domníváte se, ţe se učitelé umí sebehodnotit? 

 

d. ano, bez problémŧ 

e. ano, s menšími obtíţemi a pomocí hodnotitele 

f. ne, nemají dostatečné nástroje pro sebehodnocení 

g.  nechtějí provádět vlastní hodnocení 
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Graf č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Zdroj: autorka 
 

Na otázku, zda se učitelé umí sebehodnotit, odpovědělo  42%  respondentŧ kladně, a sice, 

ţe učitelé zvládnou sebehodnocení s menšími potíţemi a s pomocí hodnotitele. 28% 

respondentŧ se domnívá, ţe učitelé nemají dostatek nástrojŧ pro sebehodnocení. 

V souvislosti s tím stojí za pozornost odpovědi na otázku č. 9, kde se dozvídáme, ţe 61% 

manaţerŧ škol  sebehodnotící arch na školách nemá zaveden a ani o něm neuvaţují. 

K zamyšlení vede také odpověď 30% respondentŧ, ţe se učitelé nechtějí sami hodnotit. Je 

úlohou vedoucích pracovníkŧ škol, aby tento postoj učitelŧ změnili, poskytli jim vhodné 

sebehodnotící nástroje a dali sebereflexi učitelŧ patřičné místo v celkovém systému 

hodnocení pracovníkŧ. 

 

Otázka č. 12:  Prováděli jste na vaší škole hodnocení učitelů ţáky? 

 

         Graf č. 10 

a. ano, je pravidelnou součástí 

autoevaluace školy 

b. ano, ale jiţ ho nebudeme 

opakovat 

c. ne, ale plánujeme to 

vyzkoušet 

d. ne, ani ho neplánujeme  

 

 

 

 

Z

zdroj: autorka 

Podle očekávání nejvíce respondentŧ (64%) odpovědělo, ţe hodnocení učitelŧ ţáky 

neprovádělo a ani ho neplánují. Tento výsledek vyplývá z obav, které panují mezi učiteli z 
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této formy hodnocení. Pro manaţery škol je velmi náročné hodnocení ţáky prosadit a 

přesvědčit učitele, ţe pro ně není ohroţující (viz kapitola 3.5.). Velmi zajímavé je, ţe na 

všech školách, kde hodnocení ţáky prováděli, ho opakují a vyuţívají jako jeden z 

autoealuačních nástrojŧ. I z odpovědí na následující otázku č. 13 je zřejmé, ţe na těchto 

školách bylo hodnocení pečlivě připraveno a je pozitivně přijímáno jak ţáky, tak učiteli. 

 

Otázka č. 13  Jak přijímali učitelé hodnocení ţáky? 

 

a. většina učitelŧ pozitivně, jako zpětnou vazbu své práce 

b. někteří učitelé ho povaţovali za nespravedlivé 

c. většina sboru se k němu stavěla negativně 

 

 

Tabulka 4: Četnosti odpovědí na otázku číslo 13 

Varianta A b c 

Absolutní četnost 12 3 0 

Relativní četnost v % 80 20 0 

 Zdroj: autorka 

 

 

Výsledky odpovědí na otázku č. 13 jsou v souladu s odpověďmi na otázku č. 12. Na 

školách, kde se hodnocení ţáky provádělo, ho většina učitelŧ přijímala pozitivně, jako 

zpětnou vazbu své práce. Takto odpovědělo 12 respondentŧ (80%). Pouze 3 respondenti 

uvedli, ţe toto hodnocení někteří učitelé povaţovali za nespravedlivé. Mŧţeme 

předpokládat, ţe vedení škol věnovalo přípravě hodnocení učitelŧ ţáku dostatečnou 

pozornost. 

 

Otázka č. 14:  Obsah portfolia na vaší škole určuje: 

 

a. vedení školy 

b. učitelé sami 

c. vedení školy po dohodě s učiteli 

 

Tabulka 4: Četnosti odpovědí na otázku číslo 14 

Varianta A b c 

Absolutní četnost 6 0 6 

Relativní četnost v % 50,00 0 50,00 

 Zdroj: autorka 

 

 

Profesní učitelské portfolio se vyuţívá celkem na 12 školách ze sledovaného souboru. Na 

šesti školách se na výběru obsahu portfolia podíleli učitelé, v dalších šesti školách určilo 
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obsah portfolia vedení školy. Lze předpokládat, ţe na všech školách vycházela iniciativa k 

tvorbě portfolií z vedení školy. Jak jsem jiţ několikrát uvedla, je přínosnější, pokud se na 

tvorbě materiálŧ, které se hodnocení pracovníkŧ bezprostředně dotýkají, podílejí sami 

učitelé. Přijetí takto promyšlených a projednaných poţadavkŧ je pro ně mnohem snadnější 

a omezí se tak jejich případný negativní postoj k prosazování nových věcí. 

 

Otázka č. 15: Portfolio na vaší škole pouţíváte: 

 

a. při pohospitačním pohovoru 

b. při hodnotícím pohovoru 

c. při vlastním hodnocení učitele 

d. pouze pro vlastní potřebu učitele 

 

Tabulka 5: Četnosti odpovědí na otázku číslo 15 

Varianta a b c d 

Absolutní četnost 4 8 0 0 

Relativní četnost v % 33,00 67,00 0 0 

 Zdroj: autorka 

 

Ve školách, kde portfolio vyuţívají, se pouţívá ve 4 případech při pohospitačním 

pohovoru. 8 respondentŧ odpovědělo, ţe se portfolio na jejich škole pouţívá při 

hodnotícím pohovoru. Je zajímavé, ţe nikdo z respondentŧ neuvedl, ţe učitel pouţívá 

portfolio k vlastní reflexi, ačkoli právě to je jednou z nejdŧleţitějších moţností jeho 

vyuţití. Je však pravděpodobné, ţe učitel provádí vlastní reflexi nad portfoliem v rámci 

hodnotícího pohovoru.  

 

3.4. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na tři základní otázky: jak vnímají vedoucí 

pracovníci škol význam hodnocení pracovníkŧ, jaké hodnotící nástroje se ve školách 

vyuţívají a zda jsou manaţeři připraveni vyuţívat i méně tradičních nástrojŧ hodnocení.  

První hypotéza zněla: Manaţeři povaţují hodnocení pracovníků za důleţité pro 

další rozvoj a efektivní fungování školy. K této problematice se vztahovaly otázky č. 1. a 

2. Na otázku č. 1, která se týkala postoje manaţerŧ k hodnocení pracovníkŧ v souvislosti 

s fungováním školy, odpovědělo 95% manaţerŧ, ţe funkční systém hodnocení pracovníkŧ 

povaţují za nutný, nebo spíše nutný. Na otázku č. 2, která zjišťovala cíle hodnocení 

pracovníkŧ, odpovědělo nejvíce dotázaných (39%), ţe hlavním cílem hodnocení je rozvoj 

pracovníka v souladu s cíli školy. Na základě těchto zjištění mohu konstatovat, ţe 

hypotéza č. 1 se potvrdila. 
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Dále jsem zjišťovala, jaké hodnotící nástroje se v současné době v českých školách 

vyuţívají. K problematice vyuţití kriteriálního hodnocení se vztahovaly otázky č. 3, 4 a 5. 

V odpovědích na otázku č. 3 uvedlo celkem 79% respondentŧ, ţe mají kritéria pro 

hodnocení pracovníkŧ ve školách stanovena, dalších 12% dotázaných pracuje na jejich 

vytváření. Otázka č. 4 řešila zpŧsob vytváření kritérií. Více neţ polovina dotázaných 

(52,18 %) uvedla, ţe kritéria hodnocení stanovilo vedení školy shora, zatímco méně neţ 

polovina (45,65%) respondentŧ odpověděla, ţe kritéria byla vytvořena ve spolupráci 

s učitelským sborem. Otázka č. 5 se vztahovala k vyuţití profesního standardu. Celkem 

83% respondentŧ uvedlo, ţe vytvoření standardŧ by jim pomohlo při hodnocení 

pracovníkŧ. Z výsledkŧ odpovědí na otázky 3, 4 a 5 vyplývá, ţe kriteriální hodnocení je 

nejčastěji pouţívanou formou hodnocení pracovníkŧ na českých školách. Je tomu tak 

patrně proto, ţe tato forma hodnocení je nejobjektivnější a nejsnáze pouţitelná. Většině 

vedoucích pracovníkŧ by pomohla centrálně stanovená kritéria kvality učitelovy práce – 

profesní standardy. Velká část manaţerŧ škol zaváděla kritéria hodnocení „shora“, tedy 

bez projednání s učitelským sborem. Jak uţ jsem ve své práci několikrát uvedla, 

efektivnější je při vytváření kritérií spolupracovat s pedagogickými pracovníky. Otázka    

č. 6 zjišťovala, jaké nástroje pro hodnocení pedagogických pracovníkŧ se ve školách 

vyuţívají. Podle předpokladŧ ve 100% vyuţívají vedoucí pracovníci hospitací. Překvapivé 

bylo zjištění, ţe 18% vedoucích pracovníkŧ nevede pohospitační pohovory. Z toho lze 

usuzovat, ţe hospitace v těchto školách jsou více méně formální, nemají stanovené cíle, 

které by vedly k profesnímu rozvoji pracovníkŧ či k naplňování cílŧ školy. Rovněţ podle 

předpokladŧ se druhým nejčastěji pouţívaným hodnotícím nástrojem staly hodnotící 

pohovory. V praxi jich vyuţívá 60,78% respondentŧ. Jak jsem jiţ uvedla, pokládám toto 

číslo za nízké, zejména vzhledem k tomu, ţe hodnotící pohovor je bezesporu základním 

nástrojem pro hodnocení pracovníkŧ. Další zpŧsob hodnocení pracovníkŧ, vlastní 

hodnocení učitele, se vyuţívá téměř v polovině škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 

47% dotázaných. I zde pokládám počet škol, na kterých se vyuţívá sebehodnocení učitele, 

za velmi nízký. Jestliţe se má pracovník dále rozvíjet, zlepšovat svoji práci a odstraňovat 

nedostatky, musí mít příleţitost se nad svou prací zamýšlet, reflektovat ji a dostávat 

formativní zpětnou vazbu. Pokud se sebehodnocení neprovádí, schází učitelŧm východiska 

pro jejich další profesní rozvoj.  

Jak jsem předpokládala, další formy hodnocení pracovníkŧ se vyuţívají na školách 

podstatně méně. 27,45% dotázaných odpovědělo, ţe ve škole probíhá hodnocení učitelŧ 

ţáky, 23,52% respondentŧ uvedlo, ţe pracují s profesním učitelským portfoliem. 
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Překvapivě málo se pouţívají  hodnotící archy, pouze  v 21,56%. Vzhledem k tomu, ţe 

kritéria hodnocení má na školách vytvořeno 79% respondentŧ, je udivující, ţe nebyla ve 

více případech vyuţita pro tvorbu hodnotícího archu. 

Nejméně se pro hodnocení vyuţívá mentoringu a supervize (7,84%) Tyto formy 

nejsou prioritně pro hodnocení pracovníkŧ určeny (viz kapitola 3.6), lze jich ale vyuţít 

jako podpŧrného prostředku při sebehodnocení učitele a poskytování formativní zpětné 

vazby. Vyuţívání těchto prostředkŧ je na našich školách zatím novinkou, jak manaţeři, tak 

učitelé k nim musí teprve získat dŧvěru. 

Na základě těchto výsledkŧ lze konstatovat, ţe hypotéza č. 2, která zní: Ve školách 

se vyuţívá převáţně tradičních nástrojů hodnocení pracovníků (hospitace, 

pohospitační pohovory, hodnotící pohovory, vlastní hodnocení učitele), se potvrdila. 

Ve školách se skutečně uvedené nástroje hodnocení vyuţívají nejčastěji, avšak 

procentuální zastoupení škol, kde se vyuţívají k hodnocení zaměstnancŧ hodnotící 

pohovory a vlastní hodnocení učitele je podle mého názoru nedostatečné.   

Otázky 8 – 15 v další části dotazníku se zaměřily na méně vyuţívané formy 

hodnocení, které vycházejí z předem stanovených kritérií. Jedná se o vlastní hodnocení 

učitele, hodnocení učitelŧ ţáky a profesní učitelské portfolio.  Otázky 9, 10 a 11 se týkaly 

vlastního hodnocení učitele. Velmi zajímavé jsou odpovědi na otázku č. 11., ve které jsem 

zjišťovala názor respondentŧ na to, zda se učitelé umí sebehodnotit. Většina dotázaných 

(42%) odpověděla kladně,  28% respondentŧ se domnívá, ţe učitelé nemají dostatek 

nástrojŧ pro sebehodnocení a 30% dotázaných odpovědělo, ţe se učitelé nechtějí sami 

hodnotit. V souvislostí s odpověďmi na otázky 9 a 10,  kde zjišťujeme, ţe 61% manaţerŧ 

škol  sebehodnotící arch na školách nemá zaveden a ani o tom neuvaţuje, a zatím v 55% 

není vlastní hodnocení učitele součástí hodnotícího pohovoru, se neochotě části učitelŧ 

k vlastnímu hodnocení nemŧţeme divit.  Nejen, ţe nemají ze strany vedení školy signál, ţe 

povaţuje jejich sebehodnocení za dŧleţité a přínosné, ale nedostávají do ruky ani potřebné 

nástroje. Pozitivně vyznívají odpovědi na otázky 12 a 13, které se týkaly hodnocení učitelŧ 

ţáky. Na všech školách, kde toto hodnocení zavedli, se stalo pravidelnou součástí 

hodnocení pedagogických pracovníkŧ a autoevaluace školy. Naprostá většina učitelŧ 

přijala hodnocení ţáky kladně, jako dŧleţitou zpětnou vazbu své práce. Z toho mŧţeme 

usuzovat, ţe dŧkladně připravené a správně prováděné hodnocení učitelŧ ţáky je dobrým 

pomocníkem pro zlepšování vlastní práce jak pro učitele, tak pro školu. Přestoţe 64% 

respondentŧ uvedlo, ţe se nechystají tento zpŧsob hodnocení zavádět, mŧţeme 

předpokládat, ţe pozitivní zkušenosti z některých škol povedou postupně k většímu vyuţití 
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tohoto nesporně zajímavého zpŧsobu hodnocení. Otázky č. 14 a 15 zjišťovaly zpŧsob práce 

s učitelskými portfolii na školách, kde se s portfolii jiţ pracuje. Z odpovědí respondentŧ na 

otázku č. 15, která řešila vyuţívání portfolia vyplývá, ţe ve většině případŧ (80%) je 

portfolio vyuţíváno jako prostředek prokazování učitelovy práce při hodnotícím pohovoru. 

Nikdo z dotázaných neuvedl, ţe by učitelé pouţívaly portfolio jako prostředek k vlastní 

sebereflexi, coţ je ovšem jednou z hlavních funkcí portfolia. Pravděpodobně je to dáno 

tím, ţe impuls k zavedení portfolia vyšel od vedení školy, pro které je učitelské portfolio 

dobrým pomocníkem pro objektivizaci hodnocení učitelovy práce. Na základě  zjištěných 

skutečností mohu konstatovat, ţe hypotéza č.3, která zní : Manaţeři ani učitelé nejsou 

dostatečně připraveni k vyuţívání méně obvyklých hodnotících nástrojů, se potvrdila 

částečně. Většina výše uvedených nástrojŧ hodnocení (hodnocení učitelŧ ţáky, učitelské 

portfolio, mentoring a supervize) se ve školách skutečně objevuje pouze v omezené míře. 

Mŧţeme však konstatovat, ţe nezanedbatelné procento manaţerŧ jiţ uvedené metody 

úspěšně vyuţívá, řada dalších se na  jejich zavedení do praxe ve vlastní škole připravuje. 

Z výsledkŧ dotazníkového šetření vyplývá, ţe manaţeři škol povaţují kvalitní a 

funkční systém hodnocení pracovníkŧ za nezbytnou podmínku pro dobré fungování školy, 

přesto však řada z nich nevěnuje hodnocení dostatečnou pozornost. Mnoho škol nemá 

systém hodnocení vŧbec vytvořen, nebo je pouţíván zejména pro získávání podkladŧ pro 

odměňování pracovníkŧ a nikoli jako prostředek profesního a osobního rozvoje učitelŧ. 

Dokonce ani moţnosti tak tradičního a ve školách dlouhodobě vyuţívaného nástroje 

hodnocení, jako je hospitace, nejsou na některých školách plně vyuţity. Řada škol vyuţívá 

k hodnocení pouze obvyklých a jiţ delší dobu zaběhnutých nástrojŧ hodnocení, jako je 

hospitace, pohospitační rozhovor a hodnotící pohovor. Vlastní hodnocení učitelŧ, které je 

nezbytnou podmínkou pro jejich další profesní rozvoj, se provádí pouze v polovině škol. 

Ostatní, méně obvyklé nástroje hodnocení, vyuţívá méně jak třetina manaţerŧ, přestoţe 

školy, které tyto nástroje vyuţívají (hodnocení učitelŧ ţáky, učitelské portfolio), povaţují 

tyto nástroje za velmi přínosné a uţitečné. Řada vedoucí pracovníkŧ však o zavedení 

těchto forem hodnocení uvaţuje. Pro školskou praxi, zejména pro vedoucí pracovníky škol, 

vyplývá ze závěrŧ dotazníkového šetření několik doporučení.  

1. Všem manaţerŧm ve školách bych doporučila věnovat hodnocení pracovníkŧ značnou 

pozornost, vyhradit si pro tvorbu a zavádění systému hodnocení dostatek času, na 

pracovníky nespěchat a dát jim příleţitost, aby se ke všem plánovaným součástem 

hodnocení vyjádřili, případně na jejich tvorbě spolupracovali. Nejen, ţe funkční systém 

hodnocení pracovníkŧ je předpokladem pro kvalitní fungování školy, ale hodnocení 
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pracovníkŧ je východiskem pro práci s lidskými zdroji a je povinností manaţera ho 

provádět. 

2. Základem pro funkční systém hodnocení je vytvoření kritérií, která vycházejí 

z učitelských kompetencí. Pokud nebudou vytvořeny profesní učitelské standardy, je 

dobře pustit se do vlastní tvorby. Na základě vytvořených kritérií a indikátorŧ je 

výhodné vytvořit hodnotící a sebehodnotící arch učitele, které jsou přehledným, časově 

nenáročným a dobře vyhodnotitelným nástrojem pro hodnocení pracovníkŧ.  

3. Pro hodnocení pracovníkŧ je dobře vyuţívat širší spektrum hodnotících nástrojŧ, i těch 

méně známých a rozšířených. Pro zavádění takovýchto forem hodnocení je dobře vyuţít 

zkušeností těch škol, kde jsou tyto formy jiţ vyzkoušené. To nám přinese moţnost 

vyvarovat se chyb, které jiţ udělal někdo jiný. 

Na závěr bych se chtěla pokusit odpovědět na otázku „Jak sníst slona?“ Vytvoření 

funkčního systému hodnocení pracovníkŧ je opravdu velkým soustem. Je to zejména 

objem práce, kterou je třeba pro jeho tvorbu vynaloţit a dále vysoká časová náročnost, 

neboť má-li být systém kvalitní, je třeba kaţdou jeho část dobře promyslet, připravit a 

prodiskutovat s pedagogickým sborem. Náročná je také práce s učiteli, neboť je třeba jim 

dobře vysvětlit, proč systém zavádíme, ţe se jím nemusí cítit ohroţeni, naopak, ţe bude 

slouţit k jejich rozvoji. V neposlední řadě musíme na sobě pracovat i my, manaţeři. Je 

třeba nastudovat řadu materiálŧ, získávat zkušenosti od kolegŧ, absolvovat školení a 

semináře, a často jsme to my, kdo především musí změnit přístup k hodnocení. A jaká je 

odpověď na otázku poloţenou na počátku tohoto odstavce? Ta zní: „Po kouscích“. Je třeba 

počítat s tím, ţe tvorba a zavádění systému hodnocení je dlouhodobým procesem, který 

nemŧţeme nijak uspěchat. Hlavním pomocníkem je dŧslednost a neustálá trpělivá práce 

s lidmi, která však přinese prospěch jim i škole. 

 

4. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaké hodnotící nástroje se v současné době 

vyuţívají v českých školách, jak fungují a jaká je připravenost managementu škol i 

pedagogických pracovníkŧ  k vyuţívání méně obvyklých forem hodnocení. Dalším cílem 

bylo vytvoření přehledu hodnotících nástrojŧ, které jsou vhodné pro současné české 

školství.  

 V teoretické části jsem se zabývala teorií hodnocení pracovníkŧ a vytvořila jsem 

přehled nástrojŧ hodnocení, které jsou vyuţitelné ve školách. Pro větší názornost jsem 

vyuţila materiály z rŧzných škol, jako jsou příklady sad kritérií pro hodnocení učitele, 
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hodnotících a sebehodnotících archŧ a ţákovských dotazníkŧ pro hodnocení učitelŧ ţákem. 

Tyto materiály jsou uvedeny v přílohách. 

 V praktické části jsem zpracovala výsledky dotazníkového šetření. Pro účel tohoto 

šetření jsem stanovila následující hypotézy: 

1. Manaţeři povaţují hodnocení pracovníkŧ za dŧleţité pro další rozvoj a efektivní 

fungování školy. 

2. Ve školách se vyuţívá převáţně tradičních nástrojŧ hodnocení pracovníkŧ 

(hospitace, pohospitační pohovory, hodnotící pohovory, vlastní hodnocení učitele). 

3. Manaţeři ani učitelé nejsou dostatečně připraveni k vyuţívání méně obvyklých 

hodnotících nástrojŧ. 

Hypotéza číslo 1 se na základě vyhodnocení otázek s čísly 1a 2 potvrdila. Převáţná 

většina respondentŧ (95%) totiţ ve svých odpovědích na tyto otázky odpověděla, ţe  

funkční systém hodnocení pracovníkŧ povaţují za nutný, nebo spíše nutný, 39% 

dotázaných uvedlo, ţe hlavním cílem hodnocení je rozvoj pracovníkŧ v souladu s cíli 

školy. Hypotéza číslo 2 se potvrdila na základě odpovědí na otázky 3, 4, 5 a 6.  100% 

respondentŧ uvedlo, ţe vyuţívají pro hodnocení učitelŧ hospitace, 67% vyuţívá hodnotící 

pohovory a 47% vlastní hodnocení učitele. Hypotéza číslo 3 se na základě odpovědí na 

otázky 7 – 15 potvrdila pouze částečně. Většina méně známých nástrojŧ hodnocení 

(hodnocení učitelŧ ţáky, učitelské portfolio, mentoring a supervize) se ve školách skutečně 

objevuje pouze v omezené míře, přesto však nezanedbatelné procento manaţerŧ jiţ 

uvedené metody úspěšně vyuţívá a řada dalších se na jejich zavedení do praxe ve vlastní 

škole připravuje. 

Na základě teoretických poznatkŧ a výsledkŧ dotazníkového šetření jsem manaţerŧm 

škol doporučila následující:  

1.  Věnovat hodnocení pracovníkŧ větší pozornost, vyhradit si pro tvorbu a zavádění 

systému hodnocení dostatek času a při tvorbě systému spolupracovat se zaměstnanci školy.  

 2. Nečekat na zavedení společných profesních standardŧ a vytvořit sady kritérií, které 

vycházejí z učitelských kompetencí. Na jejich základě vytvořit hodnotící a sebehodnotící 

arch učitele. 

3. Seznámit se s méně rozšířenými nástroji hodnocení a naučit se je vyuţívat. 
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Příloha č. 1: Příklad rozpracování kritérií na ZŠ Dr. Malíka, Chrudim 
 

VĚDOMOSTI Z OBORU 

Výborná úroveň práce pedagoga předpokládá, ţe zcela rozumí základním 

pojmŧm a formám výuky konkrétního předmětu, chápe probíraná témata 

v širších souvislostech, dokáţe těţit nejen ze svých zkušeností, ale prŧběţně začleňuje do 

výuky i nové poznatky. 

• Má základní odborné předpoklady 

Učitel má odpovídající znalosti nejen ve svých předmětech, ale i pedagogické a 

psychologické. Pohotově se orientuje v pojmech a tématech svého oboru a je schopen je 

uvést do vztahŧ nebo aplikovat na praktické vyuţití ve škole i mimo školu. 

• Zná školní vzdělávací program 

Dŧkladně zná a chápe ve všech souvislostech všechny části školního vzdělávacího 

programu „Umět a znát, abychom si v ţivotě věděli rady“. 

Zná i související dokumenty, ze kterých školní vzdělávací plán vychází 

– Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice (Bílou knihu). 

• Těţí ze zkušeností 

Učitel je zkušený odborník, který se zamýšlí nad efektivitou své výuky 

a hloubkou svých znalostí. Snaţí se objektivně reflektovat svoji práci 

a dokáţe při výuce těţit se svých zkušeností a efektivně vyuţívat i zkušenosti svých 

kolegŧ. Vyhledává a při své práci smysluplně vyuţívá příklady dobré praxe. 

 

 

Hodnocení pedagogických pracovníků 

VĚDOMOSTI Z OBORU 
MÁ ZÁKLADNÍ ODBORNÉ PŘEDPOKLADY 

nevyhovující 

0 

Učitel zná jen základy ve svém předmětu, často mu dělá potíţe předávat ucelené informace 

ţákŧm. Projevuje jen částečnou znalost některých pojmŧ a témat svého oboru a jen s 

obtíţemi je vysvětluje. Jeho znalosti z moderní pedagogiky a psychologie jsou 

nedostatečné. 

dobrý 

1 

Učitel svŧj předmět zná a dokáţe o něm diskutovat. Má dostatečné znalosti o pojmech a 

tématech svého oboru a většinu z nich umí vysvětlit. Dostatečné jsou i jeho znalosti z 

moderní pedagogiky a psychologie. 

velmi dobrý 

2 

Učitel je fundovaný ve svém předmětu a dokáţe o něm kvalifikovaně diskutovat. Má 

dostatečně ucelené znalosti pojmŧ a témat svého oboru a umí je vysvětlit. Dobré jsou i jeho 

znalosti z moderní pedagogiky a psychologie. 
výborný 

3 

Učitel je hluboce fundovaný ve svém předmětu a dokáţe o něm kvalifikovaně diskutovat. 

Má vyčerpávající komplexní znalosti o pojmech a tématech svého oboru, umí je 

srozumitelně vysvětlit a vztáhnout na ţivot mimo třídu. Velmi dobré jsou i jeho znalosti 

z moderní pedagogiky a psychologie. 
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Příloha č. 2: Hodnotící list pedagogického pracovníka ZŠ Lyčkovo náměstí 
 

Hodnotící list pedagogického pracovníka 
 

Jméno a příjmení hodnoceného:  Školní rok:  2008/2009 

 

Hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků: hodnocený hodnotitel celkem 

1) Vedení výchovně vzdělávacího procesu 

A) Vedení výchovně vzdělávacího procesu  - plánování 

Dlouhodobé plánování – plnění ročních tematických plánů 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Krátkodobé plánování – tvorba týdenních plánů pro ţáky, vedení ţáků 
k samostatnému plánování 

0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Pravidelné cílené plánování z hodiny na hodinu, informuje ţáky na začátku i 
konci hodiny o plánech 

0-1-2-3 0-1-2-3 
 

B) Vedení výchovně vzdělávacího procesu  - volba metod 

Stanovení cílů hodin zaměřených na rozvoj dovedností ţáků   0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Stanovení správných metod k naplnění stanovených cílů hodin  0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Časové rozvrţení 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Metody vycházejí z prvků činnostního učení (dělají ţáci, učitel je konzultant) 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

C) Vedení výchovně vzdělávacího procesu  - realizace hodin 

Pracovní atmosféra v hodinách. 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Motivace ţáků k poznávání zkoumání světa, k řešení problémů 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Aktivizace ţáků názorností a pouţíváním moderních učebních pomůcek 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

D) Vedení výchovně vzdělávacího procesu  - zpětná vazba 

Hodnoceny jsou výstupy z našeho ŠVP, ne učivo 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Jsou zvolena správná kritéria hodnocení 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Průběţná hodnocení 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Ţáci jsou vedeni k sebehodnocení své práce 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Ţáci jsou vedeni k pravidelné přípravě 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

E) Individuální přístup k dětem 

Dodrţuje individuální vzdělávací plán 0-1-2-3 0-1-2-3 
 

Metody a formy práce rozvíjejí individualitu dítěte (nadané a méně nadané děti) 0-1-2-3 0-1-2-3 
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(pokračování přílohy č. 2) 

 

2) Profesní růst 

Individuální posun 0-1-2-3 0-1-2-3  

Vzdělávání a aplikace poznatků 0-1-2-3 0-1-2-3  

Používání moderních metod a učebních pomůcek 0-1-2-3 0-1-2-3  

3) Plnění povinností 

Spolehlivost 0-1-2-3 0-1-2-3  

Včasnost 0-1-2-3 0-1-2-3  

Přesnost 0-1-2-3 0-1-2-3  

Vstřícnost 0-1-2-3 0-1-2-3  

Funkce ve škole: 

 0-1-2-3 0-1-2-3  

 0-1-2-3 0-1-2-3  

 0-1-2-3 0-1-2-3  

4) Vztah ke spolupracovníkům 

Kolegiálnost 0-1-2-3 0-1-2-3  

Spolupráce 0-1-2-3 0-1-2-3  

Ochota pomoci 0-1-2-3 0-1-2-3  

Nabídka navíc pro ostatní 0-1-2-3 0-1-2-3  

Plán osobního rozvoje: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

datum 
hodnocení 

podpis hodnoceného podpis hodnotitele 
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Příloha č. 3: Mistrovská práce učitele na ZŠ Mendelova , Karviná 

 
Při všech rozhodovacích procesech učitel na prvním místě zohledňuje ţáky a jejich potřeby. 

1. Výuka podporující učení 

1.1. Plánování výuky pro maximální učení a porozumění 

a) Učitel cílevědomě volí vhodné cíle vyučovacích jednotek i vyšších celků  

 směřující k očekávaným výstupům a oborovým kompetencím vymezeným ve školním 

vzdělávacím programu  

 a zároveň umožňující nacvičovat a procvičovat dovednosti, z nichž se skládají klíčové 

kompetence.  

Tyto cíle dokáže srozumitelně formulovat. 

b) Při plánování vyučování vychází učitel ze schopností a již osvojených dovedností a znalostí žáků 

a míry jejich porozumění učivu. 

c) Učitel již předem zvažuje, jak bude zjišťovat dosažení cílů výuky (co bude důkazem jejich 

dosažení), a v souladu s tím plánuje aktivity pro vyučovací jednotky a celky. 

d) Do výuky učitel navrhuje a zařazuje činnostní aktivity (co nejvíce aktuální a vycházející ze života 

žáků), které efektivně vedou k porozumění učivu i k rozvoji klíčových kompetencí 

1.2. Realizace efektivní výuky 

a) Učitel v souladu s cíli výuky a s ohledem na úroveň celé třídy i jednotlivých žáků využívá vhodných 

strategií a metod práce tak, aby se všichni žáci zapojili do učení. Učitel pružně reaguje na aktuální 

stav a případné změny atmosféry ve třídě, aby stále žákům usnadňoval proces učení. 

b) Tím, jak vyučuje, pomáhá učitel žákům propojit to, co už vědí a umí, s novými informacemi 

a dovednostmi. Pomáhá jim propojovat vše nové i s jejich životními zkušenostmi. 

c) Učitel cíleně vytváří učební situace, v nichž žáci musí kriticky myslet, řešit problémy, komunikovat 

a spolupracovat s ostatními. 

d) Učitel vede žáky k systematickému reflektování svého procesu učení, k myšlení o jejich vlastním 

poznávání, učení a myšlení 

1.3. Vytváření podnětného, bezpečného (a zároveň náročného) prostředí při výuce 

a) Učitel svým chováním vytváří prostředí, které povzbuzuje respekt a toleranci k názorům ostatních 

(žádoucí chování tak zároveň modeluje žákům), zásady správného chování jsou přirozenou 

součástí každodenních učebních aktivit  

b) Učitel povzbuzuje, podporuje a uznává úspěchy a podíl všech žáků na společné práci, zohledňuje 

při tom jejich individuální zvláštnosti 

c) Učitel je ve svých požadavcích na žáky náročný (vychází z rozpoznání možností nejbližšího rozvoje 

jednotlivých žáků), povzbuzuje žáky, aby riskovali a byli kreativní 

d) V učebně učitel vytváří bezpečné a podnětné prostředí, které zajišťuje, aby žáci měli blízko k 

učebním materiálům, technologiím a prostředkům zajišťujícím učení 

1.4. Hodnocení žáka jako prostředek k učení a porozumění 

a) Učitel před započetím práce informuje žáky o cílových pojmech, vědomostech a dovednostech 

a také o způsobu zjišťování výsledků jejich práce  

b) Učitel poskytuje žákům správně načasovanou, výstižnou a přesnou zpětnou vazbu. Žákům 

umožňuje demonstrovat porozumění učivu prostřednictvím různých typů úloh (včetně úloh 

praktických). Učitel hodnotí individuální pokrok žáků. 

c) Učitel učí žáky hodnotit své vlastní výkony, výsledky práce a proces učení. Umožňuje jim 

spolupodílet se na formulaci hodnotících kritérií a indikátorů. Zároveň jim poskytuje možnost 

hodnotit práci ostatních žáků. 

d) Učitel využívá výsledků hodnocení k adaptaci výukového procesu, metod, strategií i obsahu výuky 

a k pomoci žákům při stanovování jejich individuálních cílů. 

2. Zapojení do aktivit školy a života školního společenství 
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(Pokračování přílohy č. 3) 

 

2.1. Zapojení se do školního týmu 

a) Učitel aktivně a konstruktivně spolupracuje s kolegy, podporuje další rozvoj školy otevřeným 

a konstruktivním sdílením svých názorů, vědomostí, dovedností a myšlenek, podporuje úsilí 

ostatních členů sboru 

b) Učitel je loajální ke škole, respektuje rozhodnutí, která byla učiněna, respektuje názory ostatních 

členů sboru, respektuje důvěrnost informací, které mu byly sděleny 

c) Učitel se aktivně podílí na přípravě, realizaci, vyhodnocování a inovacích školního vzdělávacího 

programu – jeho obecných částí i částí zaměřených na oblasti a obory jeho specializace 

2.2. Zapojení se do aktivit na škole 

a) Učitel se aktivně zúčastňuje společných mezitřídních či celoškolních projektů pro žáky, sám se 

spolupodílí na jejich přípravě, realizaci a vyhodnocení. 

b) Učitel připravuje pro žáky své třídy zajímavé aktivity (rozvíjející jak jednotlivce, tak vztahy v 

žákovském kolektivu), s žáky své třídy připravuje i aktivity vyžadující spolupráci s jinými třídami 

(školami) 

c) Učitel se zúčastňuje akcí pro rodiče (pro žáky a rodiče), sám tyto akce ve spolupráci s ostatními 

připravuje, realizuje a vyhodnocuje. 
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Příloha č. 4 : Ukázka autoevaluačního archu pro učitele 

 
Formulář pro sebehodnocení pedagogického pracovníka 

1. Pokud není Vaše odpovědnost a pravomoci v souladu s popisem práce (něco chybí,  

přebývá), vypište: ……………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………  

2. Zhodnoťte plnění cílŧ, které jste si stanovil/a pro uplynulý pŧlrok (překáţky, korekce cílŧ  

apod.):.…………………………………………………………………………………………

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

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

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

3. Uveďte své iniciativy v oblasti vzdělávací práce a výchovného pŧsobení učitele*:  

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

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

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

4. Uveďte další své iniciativy realizované v rámci školy (včetně aktivit, které jste realizoval  

v rámci MS a předmětových týmŧ, spolupráce na řešení úkolŧ a problémŧ celoškolního  

rozsahu apod.):…………………………………………………………………………………  

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

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

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

5. Váš podíl na prezentaci školy na veřejnosti (soutěţe, tisk, spolupráce s rodiči, spolupráce  

s organizacemi):…………………………………………………………………………………  

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

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

6. Vaše aktivity zaměřené na pomoc ostatním kolegŧm:............................................................  

………………………………………………………………………………………………….  

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

7. Uveďte oblasti svého samostudia a akce navštívené v rámci DVPP:  

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

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

   (Pokračování přílohy č. 4) 

8. Uveďte, v jakých oblastech se chcete dál vzdělávat a oblasti svých zájmŧ:  

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

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

9. S jakými obtíţemi se setkáváte při práci a co by Vám práci usnadnilo (uveďte pouze  

překáţky v práci, které jsme schopni odstranit):  

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

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

10. Co povaţujete za svŧj největší úspěch v tomto pololetí?  

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

11. Co se Vám nedařilo a proč?  

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

………………………………………………………………………………………………..  

12. Formulujte dva své pracovní cíle pro následující pŧlrok:  

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

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

13. Místo pro další sdělení:  

…..................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

14. Formulujte silné stránky školy:  
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…………………………………………………………………………………………………..  

15. Formulujte slabé stránky školy:  

…………………………………………………………………………………………………..  

16. Příleţitosti ke zlepšení školy:  

…………………………………………………………………………………………………...  

17. Moţná ohroţení školy:  

……………………………………………………………………………………………….  

* u bodŧ 3 – 11 uveďte fakta od posledního sebehodnocení  

Jméno, příjmení:………………………………. Podpis: ………………………………..  

Termín odevzdání:  
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Příloha č. 5: Dotazník pro hodnocení učitele ţákem MŠ a ZŠ Helsinská, 

Tábor 

 
 

HODNOCENÍ   UČITELE   ŽÁKEM 
 
   

Učitel/ka :_______________      

   

Učitel vyučuje svůj obor s velkým nadšením. 1 2 

Neučí nudně, má smysl pro humor. 1 2 

Při vyučování dokáže udržet moji pozornost po celou dobu výuky. 1 2 

Učitel vysvětluje učivo jasně, srozumitelně a přesvědčivě. 1 2 

Užívá nejrůznější materiály, které má pečlivě připraveny. 1 2 

Dokáže nás ze svého předmětu hodně naučit. 1 2 

Vykládá látku tak, že si bez obtíží můžeme dělat poznámky. 1 2 

Vybízí nás, abychom se dotazovali a otázky důkladně zodpovídá. 1 2 

Učitel se k nám chová přátelsky. 1 2 

Když ho žádáme o radu, udělá si pro nás vždy čas. 1 2 

Nikoho nezesměšňuje, nedělá "podrazy". 1 2 

Chová se k nám stejně, nemá žádné oblíbené či neoblíbené žáky. 1 2 

Je velmi klidný a trpělivý, umí se vždy dobře ovládat. 1 2 

S přehledem řeší případné konfliktní situace, je rozhodný. 1 2 

Chodí vždy dobře upravený. 1 2 

Většinu z nás oslovuje křestním jménem. 1 2 

Nepoužívá při mluvení žádná vulgární slova. 1 2 

Dokáže vždy přiznat svou chybu. 1 2 

Ve třídě si udržuje klid a pořádek, má dobrou kázeň. 1 2 

Lze říci, že u mě probudil větší zájem o daný předmět. 1 2 
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Je důsledný a přiměřeně náročný. 1 2 

Při hodnocení našich výkonů je vždy spravedlivý. 1 2 

Užívá více pochval než trestů. 1 2 

Má radost z našich úspěchů. 1 2 

Při hodinách se často usmívá, vytváří příjemnou atmosféru. 1 2 
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Příloha č.6:  Ţákovský dotazník pouţívaný na škole 2college v 

nizozemském Tilburgu. 

Ţáci o učitelích 

Jako vaši učitelé potřebujeme vědět, jak vykonáváme svoji práci. Z toho dŧvodu se vás 

pravidelně ptáme na vaše názory. Dotazník nemusíte podepisovat: týká se učitele, ne ţáka. 

Na následujících stránkách naleznete řadu vlastností a dovedností, podle kterých lze 

hodnotit učitele. 

Neţ zaškrtnete odpověď, přečtěte si pozorně jednotlivé moţnosti.  

 Pro kaţdou otázku zaškrtněte pouze jednu z moţností A, B, C nebo D.  

 Pokud si odpovědí nejste úplně jisti, zaškrtněte tu odpověď, která vám připadá 

nejpříhodnější.  

 Pokud se k některé otázce nechcete vyjádřit, nechte ji nevyplněnu.  

 Pokud byste chtěli učiteli ještě něco sdělit, napište sdělení na konec dotazníku.  

 Buďte za kaţdou cenu otevření.  

1. ATMOSFÉRA 

 v jeho/jejích hodinách je dobrá atmosféra, cítím se vţdy velmi dobře  

 většinou se cítím dobře  

 někdy se cítím dobře  

 většinou se necítím dobře  

2. POBÍDKA K PRÁCI 

 umí přimět třídu k práci příjemným zpŧsobem  

 většinou přiměje třídu k práci  

 někdy třídu nepřiměje k práci  

 většinou se mu/jí nepodaří přimět třídu k práci  

3. PŘÍSTUP KE TŘÍDĚ 

 má pro ţáky pochopení, umí se vcítit do pocitŧ ţákŧ  

 má pro ţáky vcelku pochopení  

 má neutrální přístup, málokdy hovoří s jednotlivými ţáky  

 je lhostejný/á  

4. ELÁN 

 pracuje s velkým elánem  

 většinou pracuje s velkým elánem  

 pracuje, jako by byl/a bez ţivota  

 pracuje znuděně a jako by byl/a bez ţivota  

5. TRPĚLIVOST 

 je trpělivý/á  

 je většinou trpělivý/á  

 je často trpělivý/á  

 je netrpělivý/á  

6. REAKCE NA KRITIKU 

 je schopen/schopna přijmout kritiku svých hodin  

 je moţno s ním/ní diskutovat o jeho/jejích hodinách  

 ke kritice svých hodin není příliš otevřený/á  

 nepřipouští jakoukoli kritiku svých hodin  

7. PLÁNOVÁNÍ 

 vţdycky víme, co máme dělat  

 většinou víme, co máme dělat  

 někdy víme, co máme dělat  
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 málokdy víme, co máme dělat  

8. VÝKLAD 

 vysvětluje látku jasně, stručně, drţí se tématu  

 jeho/její výklad je většinou srozumitelný  

 jeho/její výklad je často nejasný  

 jeho/její výklad často nedává ţádný smysl  

9. KONTROLA PRÁCE ŢÁKŦ 

 pravidelně kontroluje naši práci  

 příleţitostně kontroluje naši práci  

 zřídkakdy kontroluje naši práci  

 nikdy nekontroluje naši práci  

10. SPRAVEDLIVOST 

 jsem spokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci  

 jsem většinou spokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci  

 jsem často nespokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci  

 jsem nespokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci  

11. DOVEDNOSTI 

 věnuje velkou pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umoţní uchopit 

jeho/její předmět  

 věnuje pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umoţní uchopit jeho/její 

předmět  

 příleţitostně věnuje pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umoţní 

uchopit jeho/její předmět  

 nevěnuje pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umoţní uchopit jeho/její 

předmět  

12. SKUPINOVÁ PRÁCE 

 v jeho/jejích hodinách pracujeme pravidelně ve skupinách  

 v jeho/jejích hodinách někdy pracujeme ve skupinách  

 v jeho/jejích hodinách zřídka pracujeme ve skupinách  

 v jeho/jejích hodinách nikdy nepracujeme ve skupinách  

13. PODPORA SAMOSTATNÉHO UVAŢOVÁNÍ 

 nechává nás, abychom všechno, co mŧţeme, objevili sami  

 pravidelně nám zadává takové úkoly, při nichţ musíme samostatně objevovat  

 občas nám zadává takové úkoly, při nichţ musíme samostatně objevovat  

 nikdy nám nezadává takové úkoly, při nichţ musíme samostatně objevovat  

14. POMOC 

 bedlivě sleduje, zda někdo nemá problémy s jeho/jejím předmětem, a je vţdy 

připraven/a pomoci  

 většinou přijde na to, ţe někdo má problémy s jeho/jejím předmětem, a snaţí se s tím 

něco udělat  

 často neví, ţe někdo má problémy s jeho/jejím předmětem  

 nevšímá si, zda má někdo problémy s jeho/jejím předmětem  

15. VÝSLEDEK 

 v jeho/jejích hodinách se toho hodně naučím  

 v jeho/jejích hodinách se toho poměrně hodně naučím  

 v jeho/jejích hodinách se toho příliš mnoho nenaučím  

 v jeho/jejích hodinách se toho naučím málo  
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Příloha č. 5: Zpracování výsledků dotazníků hodnocení učitele ţákem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitel C  -  žena, 24 let praxe, aprobace přírodopis – tělesná výchova 

 Osobností vlastnosti 

Vedením školy i ţáky je hodnocena  těsně nad hranicí meze úspěšnosti. Ţáci hodnotí 

nejhŧře její  „klid a trpělivost“, vedení školy nejhŧře hodnotí „přiznání vlastní 

chyby“.  Rozdílné hodnocení „nepoužívání vulgárních slov“ znamená, ţe při výuce 

tělesné výchovy je asi občas nějaké nevhodné slovo pouţito, vedení  to 

nepředpokládá. 

 Didaktické schopnosti 

Hodnocení vedením i ţáky je v mezích úspěšnosti. Ţákŧm se trochu nelíbí  „udržení 

pozornosti při výuce“,  vedení školy hůře hodnotí  „jasnost a srozumitelnost 

výkladu“. 

 Pedagogicko-psychologické vlastnosti 

Z hlediska vedení školy i ţákŧ úspěšná učitelka, vedení školy  se trochu nelíbí  „udělání si 

času pro žáky“. 

Závěr : Vedení školy a ţáci hodnotí danou učitelku shodně. Sama učitelka bude mít zájem na 

sobě pracovat a některé hŧře hodnocené vlastnosti zlepšit. Uvedená učitelka je pro školu 

perspektivním pedagogickým pracovníkem. 
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Příloha č. 8:  Dotazník k bakalářské práci 
 

Dotazníkové šetření k bakalářské práci  s pracovním názvem 
Hodnocení jako nástroj osobnostního a profesního růstu 
pedagogických pracovníků. 

 

Váţení kolegové, ředitelé základních a středních škol,  prosím Vás o vyplnění tohoto 

dotazníkového šetření, které mi poslouţí jako materiál k vypracování mé  bakalářské práce 

na závěr kombinovaného studia  Školského managementu. Dotazník je anonymní. 

 

        Vyhovující odpověď, prosím, označte barevně. 

 
2. Je podle vás funkční systém hodnocení učitelŧ nutný k efektivnímu fungování školy? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. rozhodně ne 

 

3. Účelem hodnocení pedagogických pracovníkŧ je podle vás především: 

(vyberte jednu moţnost)  

a. vytvoření spravedlivého systému odměňování 

b. rozvoj pracovníkŧ v souladu s jejich osobními cíli 

c. rozvoj pracovníkŧ  v souladu s cíli školy 

d. personální obsazení pracovních míst a funkcí ve škole 

 

4. Máte na vaší škole vytvořena kritéria hodnocení či standardy práce učitele? 

a. ano, povaţujeme je za předpoklad dobré učitelovy práce 

b. ano, ale jejich naplňování je spíše formální 

c. ne 

d. ne, ale pracujeme na jejich vytváření 

 

4. Pokud ano, jakým zpŧsobem byla vytvořena nebo je vytváříte? 

a.  stanovilo je vedení školy „shora“ 

b. byla vytvořena ve spolupráci s učitelským sborem 

c. byla vytvořena v rámci nějakého projektu učiteli z více škol 

d.  kritéria byla  převzata z jiných škol  

 

6. Pomohlo by vám pro hodnocení pracovníkŧ vytvoření profesního standardu učitele? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. ne 

 

6. Jaké nástroje hodnocení učitelŧ se na vaší škole vyuţívají? 

e. Hodnotící archy 

f. Hodnotící pohovory 

g. Vlastní hodnocení učitele 

h. Hospitace 

i. Pohospitační pohovor 

j. Hodnocení učitelŧ ţáky 

k. Mentoring, supervize 

l. Profesní učitelské portfolio 

m. Jiné (uveďte prosím jaké)……………………………………… 

 

8. Provádíte ve škole pravidelně hodnotící pohovory? 

a. ano, nejméně 2x ročně 

b. ano, 1x ročně 
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c. ne 

d. ne, ale uvaţujeme o jejich zavedení 

(pokračování přílohy č. 8) 

 

 

9. Je součástí hodnotících pohovorŧ stanovení osobního cíle učitele? 

a. ano 

b. ne 

c. zatím ne, ale uvaţujeme o tom 

 

10. Máte vytvořen sebehodnotící arch pro vlastní hodnocení učitele? 

e. ano 

f. ne 

g. zatím ne, ale chceme ho vytvořit 

 

11. Je vlastní hodnocení učitele pravidelnou součástí hodnotících pohovorŧ? 

a. ano 

b. ne 

c. zatím ne, ale uvaţujeme o jeho zařazení 

 

12. Domníváte se, ţe se učitelé umí sebehodnotit? 

a. ano, bez problémŧ 

b. ano, s menšími obtíţemi a pomocí hodnotitele 

c. ne, nemají dostatečné nástroje pro sebehodnocení 

d. nechtějí provádět vlastní hodnocení 

 

13. Prováděli jste na vaší škole hodnocení učitelŧ ţáky? 

a. ano, je pravidelnou součástí autoevaluace školy 

b. ano, ale jiţ ho nebudeme opakovat 

c. ne, ale plánujeme to vyzkoušet 

d. ne, ani ho neplánujeme  

 

Pokud jste hodnocení ţáky prováděli, odpovězte prosím na následující otázku: 

 

14. Jak přijímali učitelé hodnocení ţáky? 

a. většina učitelŧ pozitivně, jako zpětnou vazbu své práce 

b. někteří učitelé ho povaţovali za nespravedlivé 

c. většina sboru se k němu stavěla negativně 

 

Na následující otázky prosím odpovězte, pokud ve škole pouţíváte učitelské portfolio: 

 

15. Obsah portfolia na vaší škole určuje: 

a. vedení školy 

b. učitelé sami 

c. vedení školy po dohodě s učiteli 

 

16. Portfolio na vaší škole pouţíváte: 

a. při pohospitačním pohovoru 

b. při hodnotícím pohovoru 

c. při vlastním hodnocení učitele  

d. pouze pro vlastní potřebu učitele 

 

 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.  

Jana Libichová, PJZŠ v Praze 4, Horáčkova 1100, Praha 4 - Krč 

libichova@horackova.cz 
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Příloha č. 9: Tabulka absolutních četností odpovědí na dotazníkové 

otázky 

 

 

 

 

 
 

 

 

číslo 

otázky 

Písmeno 

odpovědi 
a b c d e f g h i 

1 

 
37 11 3 0      

2 

 
17 8 20 6      

3 

 
30 10 5 6      

4 

 
26 24 1 0      

5 

 
10 32 9 0      

6 

 
11 31 24 51 42 14 4 2 1 

7 

 
2 24 19 6     

 

8 

 
20 18 10      

 

9 

 
5 31 15      

 

10 

 
20 10 15      

 

11 

 
0 24 16 17     

 

12 

 
10 0 6 28     

 

13 

 
12 3 0      

 

14 

 
6 0 6      

 

15 

 
4 8 2 0     
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