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RESUMÉ 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá hodnocením návaznosti školních vzdělávacích 

programů a třídních vzdělávacích programů v mateřských školách, které jsou sloučeny do 

jedné organizace.   

V teoretické části shrnuje zákonné normy, pojmy užívané v odborné literatuře a 

problematiku tohoto hodnocení. Předpokládá se, že jedna příspěvková organizace, ve které je 

sloučeno několik mateřských škol, má vypracovaný jeden školní vzdělávací program, na 

který navazují třídní vzdělávací programy. Dalším předpokladem je, že se návaznost těchto 

programů vyhodnocuje na základě informací shromážděných v průběhu systematického 

procesu. V praxi se ukazuje, že velké organizace přistupují k této problematice dle svých 

podmínek a zkušeností. Důvodem může být neexistence jednotné metodiky hodnocení 

návaznosti třídních vzdělávacích programů na školní vzdělávací programy v praxi 

mateřských škol.  

Ve výzkumné části jsou shrnuty poznatky z praxe, které byly analyzovány na základě 

dotazníkového šetření. Výsledky potvrzují stanovené předpoklady. Na základě získaných 

informací usuzuji, že většina pedagogických pracovníků v mateřských školách přistupuje 

k evaluaci zodpovědně a systematicky, a protože chápe význam evaluace využívá při své 

práci širokou škálu evaluačních nástrojů.  
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SUMMARY 

The bachelor thesis deals with the evaluation of school and class curricula succession in 

kindergartens which are united in one organization.  

The theory part sums up the legal norms in this field, furthermore terms used in related 

specialized literature and the issue of this evalutation itself. It is supposed that one 

contributory organization which unites several kindergartens has developed one school 

curriculum which is succeeded by class curricula. Another assumption is that this succession 

is evaluated upon information gathered in the course of a systematic process.   

It turns out that in practice big organizations approach this issue according to their conditions 

given and experience. The reason for this might be the absence of a uniform methodology 

which would deal with evaluation of the succession of class curricula into school curricula at 

a kindergarten level. The research part sums up the experience from practice analysed on the 

basis of a questionnaire. The results confirm the pre-set and above described assumptions. 

Based on the gained information, I can conclude that the majority of pedagogical staff in 

kindergartens approach the evaluation responsibly and systematically and because they see 

the significance of an evaluation, they use for their work a wide range of evaluation tools.  
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SEZNAM  POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČŠI  Česká školní inspekce 

RVP  Rámcový vzdělávací program 

RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

ŠVP  Školní vzdělávací program 

TVP  Třídní vzdělávací program 

SWOT  Analýza SWOT je metoda, při které identifikujeme 

silné (Strengths ) a slabé (Weaknesses ) stránky organizace,  

a její příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threat)  
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1. ÚVOD 

 
Téma závěrečné bakalářské práce „Evaluační nástroje pro hodnocení Školního vzdělávacího 

programu v oblasti pedagogického procesu“ mě přivedlo k zamyšlení nad pojmem 

pedagogický proces, jeho obsahem a vztahem ke školnímu vzdělávacímu programu.  

Český pojem proces pochází z latinského processus, což je tvar slovesa procedere 

(postupovat, vyvíjet se) a jeho význam lze tedy vyjádřit jako průběh, vývoj, děj.  

Českému pojmu pedagogika odpovídá svým obsahem anglický termín educational 

sciences, v překladu edukační vědy. Průcha definuje pedagogiku jako vědu, která se zabývá 

vším tím, co vytváří a determinuje nějaké edukační prostředí, procesy, jež se v těchto 

prostředích realizují, výsledky a efekty těchto procesů.1 Spojením pojmu pedagogika a proces 

vzniká pojem pedagogický proces.  

Pedagogický proces je děj, který probíhá nepřetržitě ve školách a školských 

zařízeních. Je to systematický proces, který ovlivňují lidé (pedagogičtí a nepedagogičtí 

pracovníci, děti, žáci, studenti, rodiče), veřejné instituce (zřizovatel, krajský úřad, 

ministerstvo), ale také předměty a věci neživé (budovy a jejich vybavení). Řízením procesů 

se zabývá management a v případě pedagogického procesu, který probíhá ve škole nebo 

školském zařízení lze hovořit o školském managementu. Školský zákon2 stanoví vzdělávací 

soustavu a právní postavení škol a školských zařízení v České republice, jejich povinnosti a 

pravidla činnosti. Pro účely této práce se dále zaměřím na školy, přesněji mateřské školy. 

Hlavním úkolem mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. To je 

uskutečňováno v  průběhu pedagogického procesu, který je souborem všech procesů 

probíhajících v mateřské škole. V průběhu pedagogického procesu tvoří mateřská škola 

soubor systematických plánů a jedním z nich je školní vzdělávací program. 

Školní vzdělávací program je vzdělávací plán organizace, který zahrnuje cíle, obsah, 

prostředky, podmínky vzdělávání, stanoví realizaci cílů a způsob hodnocení výsledků 

vzdělávání. Řízené hodnocení výsledků vzdělávání je v literatuře označováno pojmem 

evaluace. Obecně je pojem evaluace vykládán jako hodnocení. V pedagogickém pojetí je 

pojem evaluace vykládán jako systematické shromažďování a vyhodnocování dat získaných 

v průběhu pedagogického procesu.  

                                                 
1 Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J.; Pedagogický slovník, (1998, str. 169) 
2 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) 
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Zajímá mě, jak přistupují k tvorbě a hodnocení vzdělávacích programů ředitelé a 

vedoucí pracovníci v organizacích, které slučují dvě a víc mateřských škol, proto jsem 

výzkumnou část závěrečné bakalářské práce zaměřila na tvorbu a způsoby vyhodnocování 

školních a třídních vzdělávacích programů v těchto organizacích. 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem závěrečné bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem vznikají v mateřských školách 

spojených v jedné organizaci školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), kdo se podílí na 

jejich tvorbě, jaký je jejich obsah. Zajímá mě, zda škola provádí evaluaci, jaké evaluační 

nástroje používá, co evaluuje. 

Domnívám se, že není nutné diskutovat o smyslu cíleného a systematického 

hodnocení práce školy v průběhu pedagogického procesu, pokud je škola učící se organizací3. 

Protože nedílnou součástí pedagogického procesu takové školy je evaluace. Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) vymezuje smysl a obsah 

školních i třídních vzdělávacích programů. ŠVP by měl tvořit ucelený soubor informací o 

organizaci, které na sebe navazují. V praxi spojených mateřských škol se však v oblasti 

tvorby ŠVP vyskytují nejasnosti. Každá organizace, která slučuje několik mateřských škol, 

má specifické podmínky a každá škola v organizaci má také specifické podmínky. Do jaké 

míry je možné v takovém případě vytvořit ŠVP, který není formální a současně neomezuje 

tvorbu a realizaci třídních vzdělávacích programů? Má být jeden společný nebo jich může 

mít organizace víc? 

V teoretické části uvádím principy tvorby vzdělávacích programů na státní a školní 

úrovni, seznamuji čtenáře s rámcovým vzdělávacím programem, který pro předškolní 

vzdělávání formuluje cíle, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a podmínky vzdělávání. 

Dále formuluji pojem autoevaluace a hodnocení dětí, zásady tvorby školního vzdělávacího 

programu, evaluační systém. S tvorbou vzdělávacích programů v mateřské škole souvisí 

pedagogická evaluace, z tohoto důvodu je v teoretické části zařazena kapitola, která se věnuje 

pojmům evaluace a evaluační nástroje. 

Výzkumná část je zaměřena na sběr dat, která umožní potvrdit či vyvrátit výzkumná 

tvrzení. Závěrečná bakalářská práce si klade za cíl zmapovat tvorbu ŠVP a třídního 

vzdělávacího programu (dále jen TVP) a způsob jejich vyhodnocování v praxi sloučených 

mateřských škol. Data získaná z terénu poskytnou informaci o skutečné aplikaci teorie 

v praxi.  

                                                 
3 Slavíková, L. aj. Řízení školy a pedagogického procesu. Vývojové aspekty managementu a řízení školy. 
(2003, str. 215) 
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Cílem práce je zjistit míru provázanosti ŠVP a TVP a vytvořit soubor evaluačních 

nástrojů, které v praxi školy používají při vyhodnocování vzdělávacích programů na školní i 

třídní úrovni.  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Principy tvorby vzdělávacího programu  

Vzdělávací program je termín, který se používá v několika významech. Lze jej chápat jako 

kurikulární dokument, který vymezuje komplexním způsobem koncepci, jako individuální 

studijní plán, jako specifický učební plán konkrétní školy.4 Vzdělávací program vymezuje 

koncepci vzdělávání, cíle vzdělávání, cílové standardy, učební plán, učivo, způsob uvedení 

do praxe. Pokud není vzdělávací program formální a jeho cílem je změnit školní realitu, je 

jeho uvádění do života škol dlouhodobým a náročným procesem. Aby mohl být realizován, je 

třeba získat podporu veřejnosti a také pedagogické veřejnosti. Je třeba provádět evaluaci, 

původní program korigovat, vydávat nové učebnice.5  

 Usnesením vlády České republiky6 vznikl Národní program rozvoje vzdělávání (dále 

Bílá kniha). Tento strategický dokument byl vydán v návaznosti na programové prohlášení 

z července 1998, kde byly formulovány hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly 

východiskem pro koncepci vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice. Bílá 

kniha představuje systémový projekt, který formuluje směrodatné záměry vzdělávání. Cíle 

výchovy a vzdělávání vyplývají z individuálních i společenských potřeb. Vzdělávání je 

pojímáno v rovině osobního rozvoje a formování občana, jeho začleňování do života 

společnosti a jeho přípravy pro pracovní život.7 Jedním ze záměrů, které byly zakotveny do 

školské legislativy je právě tvorba vzdělávacích programů. 

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

jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění platných předpisů, stanoví podmínky, za nichž se 

vzdělávání a výchova uskutečňuje a vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob. Školský zákon ve své úvodní části mimo jiné stanoví zásady a cíle vzdělávání, 

vydávání rámcových vzdělávacích programů, obsah a zásady tvorby vzdělávacích programů, 

vydávání a obsah školních vzdělávacích programů, vzdělávací soustavu.8 

Školní vzdělávací program vydává ředitel školy9, a  pokud je zvláštním opatřením 

vydán rámcový vzdělávací program (dále jen RVP), musí být ŠVP v souladu s RVP.  

                                                 
4 Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J. Pedagogický slovník, (1998, str. 304) 
5 Průcha, J. Moderní pedagogika (2002, str. 250) 
6 Usnesení vlády č. 277 ze dne 7. dubna 1999 
7 Svobodová, E. Vzdělávání v mateřské škole (2010, str. 16) 
8 Zákon č. 561/2004 Sb., §§ 2, 3, 4, 5, 7 
9 Zákon č. 561/2004 Sb., §5 odst. 3 
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Mateřská škola je druhem školy10, proto ředitel(ka) mateřské školy vydává školní 

vzdělávací program. Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 32 405/2004-

22) byl vydán Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který 

nabyl účinnosti 1. března 2005. Nejpozději od 1. září 2007 postupují mateřské školy podle 

RVP PV a připravují své školní vzdělávací programy v souladu s RVP PV. 

V souvislosti se vzdělávacími záměry uvedenými v Bílé knize se objevuje pojem 

celoživotní učení. Požadavek celoživotního učení prosazuje zásadní proměnu našeho školství. 

Tuto proměnu umožní následující principy: spravedlivý přístup ke vzdělávacím příležitostem, 

maximální rozvoj potenciálu každého jedince, proměna tradiční školy, nově utvářený 

vzdělávací systém, zvyšování statusu a profesionality pedagogů. Mateřské školy jsou součástí 

školské soustavy, proto jsou výše uvedené principy začleněny také do předškolního 

vzdělávání. 

3.2 Předškolní vzdělávání 

Cílem předškolního vzdělávání není jen rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, ale také 

jeho zdravý citový, rozumový a tělesný rozvoj. Do vzdělávacího programu mateřské školy se 

zahrnují takové činnosti, které vedou k osvojení si základních pravidel chování, základních 

životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před 

vstupem do základní školy a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.11 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let12, 

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o organizaci předškolního 

vzdělávání a podmínkách provozu mateřské školy.13 

3.3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

RVP PV formuluje rámcové cíle předškolního vzdělávání, klíčové kompetence, vzdělávací 

oblasti a jejich dílčí cíle, vzdělávací nabídku, očekávané výstupy i rizika předškolního 

vzdělávání. Upřesňuje vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu a stanoví základní 

podmínky, které je potřeba dodržovat při vzdělávání dětí. Podmínky vzdělávání jsou v České 

                                                 
10 Zákon č. 561/2004 Sb., §7 odst. 3 
11 Zákon č. 561/2004 Sb., § 33 
12 Zákon č. 561/2004 Sb., § 34 
13 Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  
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republice legislativně vymezeny zákony, vyhláškami, prováděcími právními předpisy. Dále 

RVP PV formuluje vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, autoevaluaci 

mateřské školy a hodnocení dětí, kritéria souladu RVP PV a ŠVP a povinnosti předškolního 

pedagoga. 

3.3.1 Rámcové cíle  

• rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

• osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

• získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná bytost 

působící na své okolí 

3.3.2 Klíčové kompetence  

• kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• kompetence komunikativní 

• kompetence sociální a personální 

• kompetence činnostní a občanské 

3.3.3 Vzdělávací oblasti 

• dítě a jeho tělo 

• dítě a jeho psychika 

• dítě a ten druhý 

• dítě a společnost 

• dítě a svět 

3.3.4 Vzdělávací obsah v ŠVP 

Vzdělávací obsah RVP PV je východiskem pro tvorbu vlastní vzdělávací nabídky. Ta by 

měla být formulována do integrovaných tématických bloků a ty by měly být průřezové, tzn., 

že v každém integrovaném bloku bude obsaženo všech pět oblastí RVP PV. Integrované 

bloky mohou být dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé a měly by být natolik obsáhlé, aby 
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poskytovaly dětem dostatečnou nabídku vzdělávacích příležitostí, které je dovedou ke 

konkrétním činnostem. Integrované bloky by na sebe měly navazovat, doplňovat se  

a prohlubovat vzdělávací obsah. 

3.3.5 Podmínky předškolního vzdělávání 

• věcné podmínky 

• životospráva 

• psychosociální podmínky 

• organizace 

• řízení mateřské školy 

• personální a pedagogické zajištění 

• spoluúčast rodičů 

 

Na počátku procesu tvorby ŠVP je potřeba provést výchozí analýzu situace školy. Analýzou 

uvedených podmínek získá škola informace o příležitostech a rizicích a na základě tohoto 

zjištění formuluje vzdělávací záměry a cíle a způsob jejich dosažení. 

3.3.6 Autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí 

Autoevaluace mateřské školy je proces průběžného vyhodnocování všech činností, které 

probíhají uvnitř mateřské školy. Nejedná se o náhodné zhodnocení určitého jevu, ale o 

systematický proces, který se uskutečňuje na základě předem připraveného plánu. Poznatky 

získané při tomto procesu poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. 

Evaluace (hodnocení) vzdělávacích výsledků v předškolním vzdělávání není 

hodnocení dítěte a jeho výkonů vzhledem k dané normě, ani porovnávání jednotlivých dětí a 

jejich výkonů mezi sebou. V mateřské škole je uplatňován princip individualizace 

vzdělávání, proto je pro předškolního pedagoga nezbytné sledovat rozvoj a osobní vzdělávací 

pokroky u každého dítěte zvlášť a důležité informace dokumentovat. Na základě těchto 

poznatků pedagog vytváří individuální vzdělávací program. 

3.3.7 Zásady zpracování školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program je dokument, který se tvoří na školní úrovni konkrétní mateřské 

školy a vzdělávání v ní by se mělo uskutečňovat podle tohoto dokumentu. Za tvorbu ŠVP 
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zodpovídá ředitel/ředitelka mateřské školy, jeho tvorba a obsah jsou plně v kompetenci 

pedagogického sboru. ŠVP se tvoří v souladu s RVP PV a obecně platnými právními 

předpisy.  

3.3.8 Doporučené okruhy ŠVP14 

• identifikační údaje 

• obecná charakteristika školy 

• podmínky vzdělávání 

• organizace vzdělávání 

• charakteristika vzdělávacího programu 

• vzdělávací obsah 

• evaluační systém 

 

Obsah ŠVP mateřské školy by měl být sestaven dle výše uvedených okruhů. Hodnocení 

souladu ŠVP s RVP PV by mělo být součástí autoevaluačního procesu mateřské školy.  

3.3.9 Kritéria souladu RVP PV a ŠVP  

V RVP PV jsou uvedena kritéria souladu, kterými se mateřské školy řídí při tvorbě 

vzdělávacího programu. Soulad ŠVP a RVP PV je hodnocen Českou školní inspekcí. Pro 

příklad uvádím několik kritérií: 

• respektuje hlavní zásady tvorby ŠVP formulované RVP PV 

• respektuje vzdělávací obsah i podmínky dané RVP PV 

• vychází z podmínek mateřské školy 

• sjednocuje podstatné cíle, ponechává pedagogům dostatek volného prostoru 

k individualizaci vzdělávání 

• obsahuje promyšlený systém vnitřní evaluace, včetně forem, časového plánu, 

zodpovědností 

                                                 
14  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2010, str. 42) 
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3.4 Školní vzdělávací program 

ŠVP je základní pedagogický dokument pro práci školy, který formuluje vize školy. Je to 

vlastní plán výchovně vzdělávací práce, který poskytuje rámcová pravidla průběhu 

vzdělávání. Formuluje: 

• zásady a cíle vzdělávání,  

• kompetence, kterých mohou děti dosáhnout, 

• obsah, formy a metody vzdělávání.  

Je to program, kterým se pedagogové řídí při tvorbě vlastních třídních vzdělávacích 

programů, měl by být konkrétní, reálný, měl by vypovídat o dění v mateřské škole. Je to 

veřejný dokument, který by měl být přístupný odborné i laické veřejnosti. 

3.4.1 ŠVP a spojování škol 

Má být vydán jeden společný ŠVP pokud je více mateřských škol spojeno v jedné 

organizaci? Školský zákon stanoví povinnost ředitele školy ŠVP vydat a RVP PV stanoví 

zásady jak ŠVP zpracovat.15  Školy spojené v jeden právní subjekt by měly mít zachovány 

stejné podmínky, jako mají samostatné školy, tzn. možnost zpracovávat svůj vlastní školní 

program.16 Zmíněný manuál připouští možnost vytvořit vzdělávací program celého subjektu, 

který by byl souborem více školních programů. Inspektoři ČŠI se liší v názorech na tuto 

problematiku a závazná norma, která by umožnila jednotný výklad, neexistuje.   

3.4.2 Principy tvorby ŠVP 

ŠVP lze vytvořit zcela samostatně, je možné využít náměty z praxe nebo se připojit k již 

zveřejněným programům (např. Začít spolu, Mateřská škola podporující zdraví a další). Také 

lze uvedené možnosti kombinovat. Začátkem procesu tvorby ŠVP je analýza situace školy, 

jejích podmínek a výsledků práce. Je nutné provést srovnání reality školy s požadavky a 

předpoklady RVP PV. Jednou z možností je provést SWOT analýzu17 a vyhodnotit výsledky. 

Každý ŠVP je originál, vytvořený na základě podmínek školy, měl by obsahovat informace, 

které stanoví školský zákon a  RVP PV v doporučených bodech: 

• identifikační údaje: podávají základní informace o sídle školy, kontaktní informace, 

informace o zřizovateli, řediteli školy 

                                                 
15 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2010, str. 41 – 43) 
16 Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy (2005, str. 5 – 6) 
17 pojem podrobněji vysvětlen v kapitole 3.6.1 Přehled evaluačních nástrojů 
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• charakteristika školy: informuje o typu a velikosti školy, o budovách a okolí školy 

• podmínky vzdělávání: informují o aktuálním stavu věcného vybavení, 

psychosociálních podmínek, životosprávy, řízení školy a chodu organizace, 

personálního zajištění, spolupráce s rodiči 

• organizace vzdělávání: informuje o počtu tříd, věkovém složení dětí ve třídách, 

zaměření tříd 

• charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah: informují o obsahu, 

počtu, časovém rozsahu integrovaných bloků, o vzdělávacích cílech jednotlivých 

bloků, o doplňujících aktivitách 

• evaluační systém: podává informace o evaluačních činnostech na úrovni školy, třídy, 

o sledování a hodnocení pokroků dětí  

3.4.3 Evaluační systém  ŠVP 

Systém evaluace na úrovni ŠVP by měl obsahovat plán evaluace školy, pravidla a postupy v 

takové podobě, aby poskytoval informace v potřebné míře, ale zároveň neobsahoval údaje, 

které jsou určeny pro vnitřní potřebu organizace.18 Podrobněji se této problematice věnuji 

v kapitole 3.6.3. 

3.5 Třídní vzdělávací program 

Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu rozpracovává a konkretizuje třídní 

vzdělávací program. Zatímco ŠVP může být společný pro celou mateřskou školu nebo právní 

subjekt, TVP je vytvořen pro jednu konkrétní třídu dětí. To umožňuje pedagogovi dostatečně 

respektovat vzdělávací potřeby a možnosti dětí v konkrétní třídě se zřetelem na vzdělávací 

podmínky konkrétní třídy. Je to pracovní plán pedagoga, který je postupně doplňován. 

Vzdělávací cíle uvedené v integrovaných blocích ŠVP jsou v TVP podrobněji 

rozpracovány a doplněny vzdělávací nabídkou s konkrétními činnostmi, které cíleně směřují 

k rozvoji znalostí a dovedností dětí. 

Nedílnou součástí vzdělávací práce pedagoga je evaluační a hodnotící systém na 

úrovni třídy. Na této úrovni se většinou provádí evaluace integrovaných bloků ve vztahu 

k vzdělávacím oblastem RVP PV, evaluace integrovaných bloků ve vztahu ke klíčovým 

kompetencím dle RVP PV, hodnocení pokroků dětí, sebereflexe pedagoga. 

                                                 
18 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů a zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů 



 18 

3.6 Pedagogická evaluace a evaluační nástroje 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přinesl do pedagogické praxe 

mateřských škol nejen nový způsob plánování výchovně vzdělávací práce, ale také nový 

pojem – evaluace. Současně s pojmem evaluace se vyskytují pojmy hodnocení, 

sebehodnocení, autoevaluace.  

Evaluace je v pedagogické praxi chápána jako řízené hodnocení podle předem stanovených 

pravidel a lze ji nahradit českým pojmem vyhodnocování.  

3.6.1 Evaluace a hodnocení  

Hodnocení je v pedagogické praxi používáno častěji, spontánněji. Je to činnost většinou 

neplánovaná, neřízená, prováděná nepravidelně. Nemá vymezená kritéria a nejsou předem 

stanoveny metody. 

Evaluace je naopak systematická činnost s jasně vymezenou strukturou, řízená dle předem 

stanovených kritérií. Měla by být prováděna pravidelně a metodicky správně. Tato činnost 

musí být zaznamenávána a zpětně využívána. 

Sebehodnocení je chápáno jako neplánované a necílené, nahodilé hodnocení školní praxe, 

které provádí každý jedinec bez dlouhodobější přípravy. 

Autoevaluace školy je systematické hodnocení dosažených cílů podle předem stanovených 

kritérií, prováděné pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické 

práce školy. Poskytujeme zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem 

k plánovaným cílům.  

3.6.2 Fáze evaluace 

Evaluace je plánovaný systematický proces, který se neděje nahodile, ale probíhá 

v opakujících se fázích a vede ke zvýšení kvality práce mateřské školy. Proces evaluace má 

fázi motivační, přípravnou, realizační, evaluační a korektivní. 

 

1. Motivační fáze 

• může být vnější nebo vnitřní; 

• má klíčový význam pro průběh procesu; 

• cennější je vnitřní motivace („chci“), než vnější („musím“); 

• pochopení smyslu motivace má vliv na  kvalitu evaluačního procesu. 
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2. Přípravná fáze 

• organizace volí postupy, formy, metody, techniky; 

• provádí sběr informací;  

• určí hodnotící škálu, harmonogram činností a konkrétní hodnotitele. 

 

3. Realizační fáze 

• je dlouhodobá; 

• ve zvoleném časovém úseku probíhá sběr informací. 

 

4. Evaluační fáze 

• vyhodnocují se získaná data a informace; 

• je vypracovaná autoevaluační zpráva. 

 

5. Korektivní fáze 

• dokončení autoevaluačního procesu; 

• vliv na dosavadní činnost školy; 

• inovace a korekce nesrovnalostí. 

3.6.3 Plán evaluace 

Podmínkou průběžné evaluace je porovnat činnost školy s kritérii, která jsou stanovena 

v  RVP PV. Je nutné určit předmět hodnocení, odpovědnost, čas, kritéria, hodnotící škálu. 

 

1. Předmět hodnocení 

• soulad ŠVP se zásadami stanovenými RVP PV, 

• kvalita zpracování ŠVP a návaznost na TVP, 

• podmínky vzdělávání; 

• průběh vzdělávání; 

• výsledky vzdělávání. 
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2. Odpovědnost za hodnocení 

• vedoucí pracovník; 

• pedagogové; 

• nepedagogové; 

• rodiče. 

 

3. Časový plán 

• denně; 

• průběžně; 

• příležitostně; 

• po ukončení tématu; 

• po ukončení integrovaného bloku; 

• pololetně; 

• ročně; 

• 1x za 3 roky komplexně. 

 

4. Kritéria hodnocení 

• stanovena v RVP PV19 

 

5. Hodnotící škála 

• čtyřstupňová hodnotící škála20 

3.6.4 Přehled evaluačních nástrojů 

Pozorování  

Pozorování je záměrné, cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů a procesů, které 

směřuje k odhalení podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. V pedagogické 

praxi se využívá pozorování také ve formě hospitace. 

 

Hospitace 

Hospitace je pedagogický diagnostický nástroj, jedná se o pozorování přímé výchovné práce, 

o kterém je vyhotoven záznam, a jehož důležitou součástí je pohospitační rozhovor. 

                                                 
19 kritéria hodnocení jsou podrobně uvedena v RVP PV v kapitolách 3.2, 3.3.2, 7.1 – 7.7, 10. 
20 hodnotící škály mohou být různé (např. ano; spíše ano; spíše ne; ne) 
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Poznámky (terénní, epizodické záznamy) 

Jedná se o průběžné zaznamenávání důležitých jevů, dojmů, poznatků získaných při 

pozorování, rozhovorech. 

 

Dotazník 

Dotazník je soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek. Existují různé 

formy otázek např. uzavřené, otevřené, škálové. Uzavřené otázky nabízejí alternativy 

odpovědí, ze kterých respondent vybírá. Otevřené otázky nabízejí možnost vlastního 

vyjádření a škálové otázky nabízejí vyjádření určité četnosti či míry sledovaného jevu. Na 

otázky respondenti odpovídají písemně. Tento evaluační nástroj je často využíván při sběru 

informací od rodičů nebo zaměstnanců školy. 

 

Rozhovor 

Rozhovor znamená shromažďování dat pomocí bezprostřední verbální komunikace 

s respondentem. Rozhovory mohou být řízené (interview), neřízené (volné), standardizované. 

Obdobou rozhovoru je beseda nebo diskuze. Při využívání rozhovoru jako evaluační metody 

je nutné znát základní pravidla jeho vedení, včetně způsobu přesného záznamu rozhovoru. 

 

Brainstroming 

Je forma skupinového rozhovoru, která vede k rozvoji tvořivého myšlení při řešení 

konkrétního problému. Je zdrojem informací v přípravné, motivační a evaluační fázi 

autoevaluačního procesu. 

 

Videozáznam 

Videozáznam nám umožní zprostředkované pozorování, při kterém lze jevy sledovat 

opakovaně a postřehnout tak více podrobností. 

 

Analýza SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) 

Analýza SWOT je metoda, při které identifikujeme silné (S) a slabé (W) stránky, příležitosti 

(O) a hrozby (T) organizace. Může nám pomoci při formulaci vize a záměrů školy. 
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Analýza dokumentů 

Na základě analýzy dokumentů (třídní kniha, individuální plány dětí, portfolia dětí,…) lze 

usuzovat na profesní úroveň pedagoga nebo pedagogického procesu. 

 

Portfolia dětí 

Portfolio dítěte je soubor záznamových listů, diagnostických kreseb, pracovních listů. Na 

základě dokumentů v portfoliu může pedagog posoudit úroveň znalostí a dovedností 

konkrétního dítěte. 

 

Pedagogická diagnostika 

Základní pedagogickou diagnostikou v mateřské škole je pozorování dětí při všech 

činnostech v průběhu dne. Lze ji provádět také pomocí pracovních listů a diagnostických 

kreseb. Pedagogové záměrně připravují vzdělávací nabídku pro děti, tak aby je motivovala k 

činnostem, při kterých pedagogové ověřují sledovanou dovednost.    

 

Záznamový arch (diagnostický list) 

Je zpravidla záznamový list, do kterého pedagogové doplňují vzdělávací pokroky dětí dle 

předem stanoveného pravidla. V praxi je používáno mnoho různých záznamových archů 

vytvořených odborníky, ale také pedagogy.  

 

Charakteristika dít ěte 

Je zpravidla soubor záznamových archů a volných písemných záznamů, které podávají 

informaci o aktuálním stavu dítěte z hlediska vývoje tělesného i duševního. 

 

Diagnostické kresby 

Diagnostické kresby jsou často používané v mateřské škole a slouží k poznání dosaženého 

stupně vývoje. Např. kresba sluníčka, postavy. 
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3.7 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části závěrečné bakalářské práce zmiňuji východiska koncepce vzdělávání 

v České republice a zaměřuji se na vzdělávací záměry formulované pro oblast předškolního 

vzdělávání. Uvádím soubor informací o problematice tvorby vzdělávacích záměrů na úrovni 

školy i třídy a zmiňuji povinnost škol tvořit své vlastní školní vzdělávací programy. 

V samostatných kapitolách se věnuji Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní 

vzdělávání, školnímu vzdělávacímu programu, třídnímu vzdělávacímu programu, evaluaci a 

hodnocení a uvádím přehled evaluačních nástrojů. V kapitole věnované Rámcovému 

vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání se zaměřuji na informace o tvorbě 

školního vzdělávacího programu, protože je RVP PV je pro ředitele/ředitelky (dále jen 

ředitele) mateřských škol výchozím a závazným dokumentem právě při tvorbě ŠVP. 

V kapitole věnované školnímu vzdělávacímu programu uvádím základní informace o tvorbě 

ŠVP a zmiňuji problematiku spojování škol v jeden subjekt v souvislosti s plánováním 

vzdělávacího programu školy. V kapitole věnované třídnímu vzdělávacímu programu uvádím 

základní informace o tvorbě a obsahu třídního vzdělávacího programu a v kapitole věnované 

pedagogické evaluaci a evaluačním nástrojům vysvětluji pojmy evaluace a hodnocení a 

uvádím fáze evaluace a plán evaluace.  

Téma závěrečné bakalářské práce se týká zejména oblasti tvorby a hodnocení 

školního vzdělávacího programu a evaluačních nástrojů. Problematiku spojování škol a 

plánování vzdělávací práce školy zmiňuji proto, že v praxi dochází ke spojování škol v jeden 

subjekt a RVP PV se problematice tvorby školního vzdělávacího programu ve spojených 

organizacích věnuje okrajově. Ředitel organizace, která spojuje několik mateřských škol má 

stejnou povinnost, a to tvořit ŠVP, jako ředitel samostatné školy, která je právním subjektem, 

ale vzdělávací podmínky zmíněných subjektů jsou velmi odlišné. Jednotná metodika 

neexistuje a výklady pracovníků ČŠI jsou odlišné. V praxi je přístup organizací 

k problematice tvorby ŠVP také odlišný a ředitelé přistupují k tvorbě ŠVP na základě  

vlastních zkušeností, znalostí teorie a znalostí podmínek konkrétní organizace. Právě aplikací 

uvedených teoretických poznatků do praxe se zabývám v následující části bakalářské práce. 
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4. VÝZKUMNÁ ČÁST 

4.1 Cíl výzkumu 

Nalézt evaluační nástroje používané organizacemi k hodnocení třídních a školních 

vzdělávacích programů a zjistit míru jejich provázanosti. 

4.2 Formulace tvrzení 

1. Školní vzdělávací program je společný pro celou organizaci, i když je v organizaci 

sloučeno několik mateřských škol. 

 

2. Každá mateřská škola a každá třída má specifické vzdělávací podmínky a na základě 

vyhodnocení těchto podmínek vytvářejí pedagogičtí pracovníci třídní vzdělávací 

programy. 

 

3. Třídní vzdělávací programy ŠVP rozpracovávají. V průběhu pedagogického procesu 

pedagogičtí pracovníci vyhodnocují vzdělávací program na školní i třídní úrovni. 

 

4. Ve mateřské škole není obtížné vyhodnotit návaznost TVP na ŠVP z obsahového a 

formálního hlediska. 

 

5. V mateřské škole je obtížné vyhodnotit návaznost TVP na ŠVP z hlediska míry 

dosažených znalostí a dovedností dětí. 

4.3 Výzkumná metoda 

Ke sběru dat, potřebných k výzkumu, jsem zvolila dotazníkové šetření. Vzhledem k velkému 

množství otázek jsem volila uzavřené otázky, které obsahovaly nabídku několika odpovědí. 

Dotazník byl respondentům poslán elektronicky, oslovení obsahovalo krátké profesní 

představení, zdůvodnění potřeby sběru dat, stručný pokyn k vyplnění dotazníku a 

poděkování. Současně jsem respondentům nabídla také zprostředkování zjištěných výsledků.  
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4.4 Charakteristika výzkumných otázek 

Otázky v dotazníku jsou rozděleny do čtyř okruhů, týkají se velikosti organizace, tvorby 

ŠVP, tvorby TVP a vzdělávacích pokroků dětí. Pořadí otázek v dotazníku není shodné 

s pořadím výzkumných tvrzení a není náhodné. Tvorba ŠVP by měla předcházet tvorbě TVP 

a v průběhu pedagogického procesu je potřeba školní i třídní vzdělávací programy  

vyhodnocovat (evaluovat). Tomu odpovídá pořadí druhého až čtvrtého okruhu otázek. 

4.4.1 Velikost organizace a pracovní pozice 

V prvním okruhu dotazníku jsou tři otázky, které zkoumají velikost organizace, tzn. počet 

škol v organizaci, počet tříd v organizaci a pracovní pozici respondenta. Analýzou odpovědí 

na otázky prvního okruhu získám informace o respondentech, kteří se zapojili do 

výzkumného šetření.  

Přehled otázek prvního okruhu:  

1. Počet mateřských škol v organizaci 

  2. Počet tříd v organizaci 

  3. Pracovní pozice respondenta   

4.4.2 Školní vzdělávací program 

Ve druhém okruhu je jedenáct otázek, které zkoumají, kdo se podílí na tvorbě ŠVP, časový 

horizont platnosti ŠVP, jeho obsah, počet a obsah tématických bloků, evaluační systém, 

formy evaluace. Analýzou odpovědí na otázky druhého okruhu získám informace k ověření 

třetího, čtvrtého a pátého tvrzení.  

Přehled otázek druhého okruhu:  

4. Organizace má vytvořená jeden společný ŠVP 

  5. Na tvorbě ŠVP se podíleli 

  6. Jak dlouho pracujete s ŠVP 

  7. Obsah ŠVP 

  8. Kolik tématických bloků obsahuje ŠVP 

  9. Obsahují tématické bloky ŠVP vzdělávací záměry 

10. Pokud obsahuje ŠVP evaluaci vzdělávacích podmínek, jakou má formu 

11. Pokud obsahuje ŠVP evaluaci tématických celků ve vztahu ke klíčovým 

kompetencím z RVP PV, jakou má formu 
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12. Pokud obsahuje ŠVP evaluaci tématických celků ve vztahu k dílčím cílům 

z RVP  PV, jakou má formu 

13. Evaluaci ŠVP provádíte 

14. Formy evaluace, které používáte 

4.4.3 Třídní vzdělávací program 

Ve třetím okruhu je také jedenáct otázek, které zkoumají, kdo se podílí na tvorbě TVP, 

časový horizont platnosti TVP, počet a obsah tématických bloků, evaluační systém, formy 

evaluace. Analýzou odpovědí na otázky třetího okruhu získám informace k ověření druhého 

tvrzení.  

Přehled otázek třetího okruhu: 

15. Každá třída má vytvořený svůj TVP 

16. Třídní vzdělávací program tvoří 

17. Jak dlouho pracujete s TVP 

18. Obsah TVP 

19. Kolik tématických bloků obsahuje TVP 

20. Mají tématické bloky v TVP stanovené vzdělávací záměry 

21. Pokud obsahuje TVP evaluaci vzdělávacích podmínek, jakou má formu 

22. Pokud obsahuje TVP evaluaci tématických celků ve vztahu ke klíčovým 

       kompetencím z RVP PV, jakou má formu 

23. Pokud obsahuje TVP evaluaci tématických celků ve vztahu k dílčím cílům 

z RVP PV, jakou má formu 

24. Evaluaci TVP provádíte 

25. Formy evaluace, které používáte 

4.4.4 Vzdělávací pokroky dětí 

Ve čtvrtém okruhu jsou dvě otázky, které zkoumají, zda a na jaké úrovni plánování výchovně 

vzdělávací práce školy provádějí evaluaci vzdělávacích pokroků dětí. Analýzou odpovědí na 

otázky čtvrtého okruhu získám informace k ověření pátého tvrzení. 

Přehled otázek čtvrtého okruhu: 

  26. Hodnotíte vzdělávací pokroky dětí při evaluaci ŠVP 

  27. Hodnotíte vzdělávací pokroky dětí při evaluaci TVP 
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Ve všech okruzích dotazníku jsou otázky uzavřené, dávají respondentům možnost výběru. 

Nabízenou škálu odpovědí, která vyplývá z RVP PV, jsem doplnila o poznatky z praxe a 

odborné literatury. V otázkách č. 10–14, 21–25, 27 mají respondenti prostor pro doplnění 

nabízené škály odpovědí. Celý dotazník je uvedený v příloze č. 1. 

4.5 Pilotní výzkum 

Před distribucí dotazníku jsem požádala o vyplnění dotazníku tři vedoucí učitelky 

odloučených pracovišť a tři ředitelky příspěvkových organizací. Na základě odpovědí a 

následného rozhovoru jsem dotazník upravila, vyřadila jsem několik otázek a upravila škálu 

odpovědí. Vyřazené otázky nebyly pro účely tohoto výzkumu podstatné nebo obsahovaly 

příliš složité formulace. 

4.6 Okruh respondentů 

Ředitelkám příspěvkových organizací jsem poslala elektronickou poštou žádost o vyplnění 

přiloženého dotazníku. Výzkum jsem zaměřila na příspěvkové organizace (dále jen 

organizace) zřizované obcemi, které slučují dvě a více mateřských škol.  

Kontakty jsem získala na webu Firmy. cz21. Postupně jsem oslovila celkem 90 organizací ze 

všech krajů České republiky. Mým cílem bylo získat do výzkumného vzorku respondenty 

z celé České republiky. To se podařilo, z každého kraje se vrátilo několik vyplněných 

dotazníků. Počet organizací, které slučují víc mateřských škol, se v jednotlivých krajích liší a 

s tím souvisí i počet oslovených respondentů. Od oslovených respondentů se vrátilo 57 

vyplněných dotazníků. Z 57 vyplněných dotazníků bylo do výzkumného šetření zařazeno 54 

dotazníků, tři dotazníky byly vyřazeny, protože se vrátily ne zcela vyplněny. 

4.7 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Ve výzkumném vzorku lze rozlišit respondenty podle pracovní pozice a respondenty podle 

počtu škol v organizaci. Analýzou informací získaných v prvním okruhu otázek bylo možné 

rozlišit respondenty i podle počtu tříd v organizaci, tento údaj však není pro účely 

výzkumného šetření podstatný.  

 

 

                                                 
21 http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Materske-skoly/Statni-materske-skoly 
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Mezi respondenty byly ve stejném poměru zastoupeny ředitelky příspěvkových organizací a 

vedoucí učitelky, v malém procentu byly mezi respondenty zastoupeny zástupkyně ředitelky 

a učitelky.  

1. Přehled respondentů podle pracovní pozice 

pracovní pozice počet respondentů podíl 

ředitelka příspěvkové organizace 25 46 % 

vedoucí učitelka 25 46 % 

zástupkyně ředitelky 3 6 % 

učitelka 1 2 % 

 

Ve zkoumaném vzorku přišlo nejvíce odpovědí od organizací, které spojují dvě až čtyři 

mateřské školy. Tím se potvrdila skutečnost, kterou jsem zjistila v průběhu shromažďování 

kontaktů a oslovování respondentů. Skutečností je, že mezi sloučenými příspěvkovými 

organizacemi v České republice v současné době převažují organizace, které slučují dvě až 

čtyři mateřské školy. 

 

2. Přehled respondentů podle počtu škol v organizaci  

počet škol v organizaci počet respondentů podíl 

2-4 35 65 % 

5-8 12 22 % 

8 a víc 7 13 % 

 

Ve zkoumaném vzorku přišlo nejvíce odpovědí od organizací, které mají deset a více tříd. 

Ale počet tříd v organizaci nelze zobecnit, je různý a není úměrný počtu mateřských škol 

v organizaci. V praxi je např. v jedné organizaci spojeno pět škol, které mají celkem sedm 

tříd a v jiné jsou spojeny dvě školy, které mají dohromady jedenáct tříd. Tato informace je 

doplňující a dále s ní nepracuji. Není podstatná pro účely výzkumného šetření. 

 

3. Přehled respondentů podle počtu tříd v organizaci 

počet tříd v organizaci počet respondentů podíl 

2-5 10 19 % 

6-10 19 35 % 

10 a víc 25 46 % 
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4.8 Ověření tvrzení  

Pro ověření tvrzení bylo nutné získat množství informací. Na základě dotazníkového šetření 

byly získány informace, které bylo nutné utřídit a zjistit, zda jednotlivá tvrzení potvrdí nebo 

nepotvrdí, popřípadě potvrdí částečně. Pokud je ve výzkumné části hovořeno o procentech 

nebo počtech respondentů, vždy se to týká zkoumaného vzorku respondentů, kteří se zapojili 

do šetření. Viz kapitola 4.6. 

4.8.1 Tvrzení č. 1 

Školní vzdělávací program je společný pro celou organizaci, i když je v organizaci sloučeno 

několik mateřských škol. 

 

Analýza shromážděných informací 

Pro ověření prvního tvrzení jsem do výzkumu zařadila otázky dle kapitoly 4.4.2. Analýzou 

odpovědí na tyto otázky bylo zjištěno, že 81,5 % organizací ze zkoumaného vzorku má 

společný ŠVP a 18,5 % organizací nemá společný ŠVP. 

Předpoklad, že školní vzdělávací program je společný pro celou organizaci, i když je 

v organizaci sloučeno několik mateřských škol, potvrdilo 81,5 % respondentů.  

 

4. Přehled organizací podle existence jednoho společného ŠVP 

organizace má vytvořen jeden společný ŠVP ano ne 

počet organizací 44 10 

podíl (100 % = 54 organizací) 81,5 % 18,5 % 

 

Školský zákon formuluje ŠVP jako základní pedagogický dokument pro práci školy, který 

formuluje nejen vize školy, ale také poskytuje rámcová pravidla průběhu vzdělávání a 

formuluje zásady a cíle vzdělávání, kompetence, kterých mohou děti dosáhnout, obsah, 

formy a metody vzdělávání. Na základě ŠVP tvoří pedagogové TVP.  

Naskýtá se otázka, na základě čeho tvoří pedagogové ve velkých organizacích své 

třídní programy, když nejsou vytvořena rámcová pravidla? Školy spojené v jeden právní 

subjekt by měly mít zachovány stejné podmínky, jako mají samostatné školy, tzn. že by měly 
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mít možnost zpracovávat svůj vlastní školní program.22 Z dalších odpovědí lze usoudit, že si 

každá škola v organizaci tvoří svůj vlastní ŠVP.  

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že z 81,5 % organizací má 50 % organizací 

společný ŠVP a 31,5 % organizací má ŠVP společný, ale pouze zastřešující. 

 

5. Podíl organizací s vytvořeným jedním společným ŠVP 

organizace má vytvořen jeden společný ŠVP ano, společný ano, zastřešující 

počet organizací 32 12 

podíl (100 % = 54 organizací) 59,3 % 22,2 % 

 

Naskýtá se další otázka: Jaký je rozdíl mezi společným a zastřešujícím ŠVP? Analýzou 

odpovědí na otázku číslo sedm jsem zjistila, že rozdíl je v obsahu. Společný i zastřešující 

ŠVP dává společný rámec pro plánování výchovně vzdělávací práce mateřským školám 

sloučeným v jedné organizaci, ale společný ŠVP zpravidla obsahuje plán evaluace, evaluaci 

vzdělávacích podmínek, tématické bloky, plán rozvoje školy, evaluaci výsledků vzdělávání 

z hlediska dosažených kompetencí a evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska dílčích úkolů 

RVP PV, zatímco zastřešující ŠVP zpravidla obsahuje plán evaluace, evaluaci vzdělávacích 

podmínek a plán rozvoje školy. Viz příloha č. 2. 

 

Tvrzení č. 1, že školní vzdělávací program je společný pro celou organizaci, i když je 

v organizaci sloučeno několik mateřských škol, bylo ověřeno částečně. Bylo zjištěno, že 

pouze 81,5 % organizací má společný ŠVP. 

4.8.2 Tvrzení č. 2 

Každá mateřská škola a každá třída má specifické vzdělávací podmínky. Na základě 

vyhodnocení těchto podmínek vytvářejí pedagogičtí pracovníci třídní vzdělávací programy. 

 

Analýza shromážděných informací 

Pro ověření tvrzení č. 2 jsem do výzkumu zařadila otázky dle kapitoly 4.4.3. Přehled 

výsledků analýzy uvádím v tabulkách č. 6, 7, 8, 9, 10.  

 

                                                 
22 Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy (2005, str. 5 – 6) 
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6. Přehled organizací podle existence TVP pro každou třídu 

každá třída má vytvořen TVP ano ne 

počet organizací 54 0 

podíl (100 % = 54 organizací) 100 % 0 % 

 

7. Přehled organizací podle autorů TVP 

 počet organizací podíl 

pedagogové v týmu a samostatně 33 61 % 

pedagogové v týmu 15 28 % 

pedagogové samostatně 6 11 % 

 

Dále bylo zjištěno, že se na tvorbě TVP podílejí společně s pedagogy také nepedagogové, 

rodiče a další subjekty 

• 26 % respondentů uvedlo spolupráci na tvorbě TVP s nepedagogy, 

• 22 % respondentů uvedlo spolupráci na tvorbě TVP s rodiči, 

• 2 % respondentů uvedlo spolupráci na tvorbě TVP s jinými subjekty  

o pro doplnění: respondenti v položce další subjekt uvedli např. zřizovatele, 

odborníky v oblasti speciální pedagogiky, lektory. 

 

8. Přehled organizací podle délky platnosti TVP 

délka platnosti TVP počet organizací podíl 

1 rok 27 50 % 

2-3 roky 16 30 % 

3 roky a víc 11 20 % 

 

9. Přehled organizací podle existence tematických bloků v TVP 

TVP obsahuje tematické bloky ano ne 

počet organizací 53 1 

podíl (100 % = 54 organizací) 98 % 2 % 

 

Pouze 2 % respondentů uvádí, že jejich TVP neobsahuje tématické bloky. Převážná většina 

(98 %) uvádí, že jejich TVP obsahuje tematické bloky. Počet tematických bloků se pohybuje 

od 4 do 40. 
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10. Přehled organizací podle existence vzdělávacích záměrů stanovených v tématických 

blocích 

 ano ne 

počet organizací 51 3 

podíl (100 % = 54 organizací) 94,5 % 5,5 % 

 

5,5 % respondentů uvádí, že má v tématických blocích stanoveny předpokládané 

kompetence.  

 

TVP je pracovní plán pedagoga, který je postupně doplňován a má platnost krátkodobou až 

střednědobou. Cíle vzdělávání jsou uvedené v integrovaných tématických blocích TVP. Na 

úrovni TVP jsou vzdělávací záměry rozpracované do podoby vzdělávací nabídky 

s konkrétními činnostmi, které cíleně směřují k rozvoji znalostí a dovedností dětí. 

RVP PV uvádí, že TVP tvoří pedagogové pro konkrétní třídu dětí, a to jim umožňuje 

dostatečně respektovat vzdělávací potřeby a možnosti dětí se zřetelem na vzdělávací 

podmínky konkrétní třídy. 

Shrnutím výše uvedených informací lze usoudit, že mateřské školy mají specifické 

podmínky. Svědčí o tom zjištění, že i když 100 % tříd tvoří TVP, složení týmu tvůrců je 

odlišné, liší se také platnost a počet tématických bloků.  

Respondenti uvádí nejčastěji platnost TVP jeden rok. Mateřská škola má tři ročníky a každý 

rok odcházejí děti do základní školy a do mateřské školy naopak přicházejí mladší děti. 

Pedagogové tedy musí přizpůsobit TVP potřebám nově příchozích dětí i dětí, které už do 

mateřské školy chodí jeden rok a víc. 

Pro ověření 2. tvrzení bylo ještě nutné zjistit, zda TVP obsahují evaluaci podmínek 

vzdělávání. Přehled výsledků analýzy uvádím v tabulce č. 11 a 12. 
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11. Přehled organizací podle složek obsahu TVP 

 počet organizací podíl 

plán evaluace 37 68 % 

evaluaci vzdělávacích podmínek 43 80 % 

tematické bloky 53 98 % 

plán rozvoje třídy 38 70 % 

evaluaci výsledků vzdělávání 
z hlediska dosažených kompetencí  

51 94,5 % 

evaluaci výsledků vzdělávání 
z hlediska dílčích úkolů RVP PV 

49 91 % 

 

12. Přehled forem evaluace vzdělávacích podmínek použitých na úrovni TVP  

 počet organizací podíl 

bodové hodnocení 7 13 % 

komentář 34 63 % 

jiná forma (denní záznamy) 2 4 % 

 

Evaluaci vzdělávacích podmínek na úrovni TVP potvrdilo 80 % respondentů, 20 % uvedlo, 

že neprovádí evaluaci vzdělávacích podmínek. Z odpovědí 20 % respondentů, kteří 

neprovádějí evaluaci vzdělávacích podmínek na úrovni TVP, vyplynulo, že 8 % jich 

vyhodnocuje vzdělávací podmínky na úrovni ŠVP a zbylá 3 % neprovádí hodnocení 

vzdělávacích podmínek vůbec. Nejčastější evaluační formou při hodnocení vzdělávacích 

podmínek je komentář.  

 

Tvrzení č. 2, že každá mateřská škola a každá třída má specifické vzdělávací podmínky 

a na základě vyhodnocení těchto podmínek vytvářejí pedagogičtí pracovníci třídní 

vzdělávací programy, bylo ověřeno. Bylo zjištěno, že 100 % pedagogických pracovníků 

tvoří TVP, ale jen 80 % na základě vyhodnocení podmínek vzdělávání. 
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4.8.3 Tvrzení č. 3 

TVP navazují na ŠVP a rozpracovávají je. V průběhu pedagogického procesu pedagogičtí 

pracovníci vyhodnocují vzdělávací program na školní i třídní úrovni. 

 

Analýza shromážděných informací 

Pro ověření tvrzení č. 3 jsem do dotazníku zařadila otázky dle kapitoly 4.4.2 a 4.4.3. Přehled 

výsledků analýzy uvádím v tabulkách č. 13, 14, 15, 16. Analýza informací o tvorbě ŠVP a 

jeho obsahu v porovnání s analýzou informací o tvorbě a obsahu TVP provedenou v kapitole 

4.8.2 nám umožní potvrdit či vyvrátit část 3. tvrzení („že TVP navazují na ŠVP a 

rozpracovávají je“). 

 

13. Přehled organizací podle autorů ŠVP 

 počet respondentů podíl 

ředitelka a ved. učitelka a tým pedagogů 46 85 % 

vedoucí učitelka a tým pedagogů 7 13 % 

ředitelka samostatně 1 2 % 

 

100 % respondentů potvrdilo tvorbu ŠVP. Podobně jako u TVP se potvrdila spolupráce 

pedagogů s nepedagogickými pracovníky, rodiči a jinými subjekty na tvorbě ŠVP  

• 22 % respondentů uvedlo, že se na tvorbě ŠVP podílí nepedagogové, 

• 20 % respondentů uvedlo, že se na tvorbě ŠVP podílí rodiče, 

• 7 % respondentů uvedlo, že se na tvorbě ŠVP podílí jiné subjekty. 

Jiné subjekty nebyly respondenty blíže specifikovány. Školy se mohou připojit 

k zveřejněným programům Začít spolu, Mateřská škola podporující zdraví apod., nebo 

mohou zveřejněný vzdělávací program kombinovat se svým vzdělávacím programem, a 

v tom případě do tvorby ŠVP vstupuje další subjekt. 

 

14. Přehled organizací podle délky platnosti ŠVP 

délka platnosti ŠVP počet organizací podíl 

1 rok 0 0 % 

2-3 roky 19 35 % 

3 roky a víc 35 65 % 
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ŠVP mají zpravidla střednědobou až dlouhodobou platnost, což potvrzuje skutečnost, že ve 

zkoumaném vzorku nikdo z respondentů nepotvrdil jednoletou platnost ŠVP. 

Vzdělávací záměry jsou v ŠVP stanoveny obecněji a vytváří rámec pro tvorbu TVP. Ve 

školním vzdělávacím programu jsou zpravidla stanoveny dlouhodobé záměry a vize, a 

k jejich dosažení potřebují školy delší časový horizont. Domnívám se, že také z toho důvodu 

většině dotázaných organizací vyhovuje tříletá a delší platnost ŠVP. 

 

15. Přehled organizací podle existence tematických bloků v ŠVP 

 ano ne 

počet organizací 48 89 % 

podíl (100 % = 54 organizací) 6 11 % 

 

Na základě analýzy odpovědí respondentů lze konstatovat, že počet tematických bloků v ŠVP 

je různý a pohybuje se od 1 do 15. Počet tematických bloků není stanovený, jejich počet 

určuje každá organizace dle svých podmínek. 

 

16. Přehled organizací podle existence vzdělávacích záměrů stanovených v tematických 

blocích 

 ano ne 

počet organizací 48 89 % 

podíl (100 % = 54 organizací) 6 11 % 

 

ŠVP by měl obsahovat charakteristiku vzdělávacího programu, vzdělávací obsah, počet a 

časový rozsah integrovaných tematických bloků a jejich vzdělávací záměry.23 Přestože tvorbu 

tematických bloků a formulaci vzdělávacích záměrů v ŠVP doporučuje RVP PV24, 11 % 

organizací uvádí, že v ŠVP nemají stanovené tematické bloky a vzdělávací záměry.  

 

Pro ověření tvrzení č. 3 bylo ještě nutné zjistit zda ŠVP obsahují evaluaci podmínek 

vzdělávání.  Přehled výsledků analýzy uvádím v tabulce č. 17 a 18. 

 

                                                 
23  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2010, str. 41 – 43) 
24  závazná norma pro tvorbu ŠVP v mateřských školách  je právě RVP PV  
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17. Přehled organizací podle složek obsahu ŠVP 

 počet organizací podíl 

plán evaluace 54 100 % 

evaluaci vzdělávacích podmínek 50 93 % 

tematické bloky 48 89 % 

plán rozvoje školy 44 81 % 

evaluaci výsledků vzdělávání 
z hlediska dosažených kompetencí  

37 68,5 % 

evaluaci výsledků vzdělávání 
z hlediska dílčích úkolů RVP PV 

40 74 % 

 

18. Přehled forem evaluace vzdělávacích podmínek použitých na úrovni ŠVP  

 počet organizací podíl 

bodové hodnocení 18 33 % 

komentář 29 54 % 

jiná forma (dotazník) 3 6 % 

 

Evaluaci vzdělávacích podmínek na úrovni ŠVP potvrdilo 93 % respondentů,  7% uvedlo, že 

evaluaci vzdělávacích podmínek neprovádí. Nejčastější evaluační formou při hodnocení 

vzdělávacích podmínek je komentář.  

 

V následující tabulce je uvedeno srovnání ŠVP a TVP v několik bodech. Vybrala jsem pět 

položek, dvě se týkají vlastí tvorby vzdělávacího programu, dvě jeho obsahu a jedna 

evaluace. V tabulce jsou uvedeny nejpočetněji zastoupené odpovědi, potvrdila je 

nadpoloviční většina respondentů. 

 

19. Porovnání nejčastějších odpovědí respondentů na otázky týkající se vzdělávacích 

programů  

 ŠVP TVP 

vzdělávací program tvoří ředitelka a tým pg. tým pedagogů 

délka platnosti vzdělávacího programu 3 roky a víc 1 rok 

obsahuje tematické bloky ano ano 

mají TB stanovené vzdělávací záměry ano ano 

je prováděna evaluace vzdělávacích podmínek  ano ano 
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Srovnáním nejpočetněji zastoupených odpovědí respondentů bylo potvrzeno, že ŠVP tvoří 

ředitelka spolu s týmem pedagogů a tým pedagogů následně tvoří TVP. Platnost většiny ŠVP 

je střednědobá až krátkodobá a platnost TVP je ve většině případů krátkodobá. ŠVP mají 

stanovené tematické bloky a v nich vzdělávací záměry, rovněž TVP mají stanovené tematické 

bloky a v nich vzdělávací záměry. Evaluace vzdělávacích podmínek je prováděna na úrovni 

ŠVP i TVP. Lze konstatovat, že TVP na ŠVP navazují. 

 

Pro ověření druhé části tvrzení č. 3 jsem do dotazníku zařadila otázky, které se týkají 

vyhodnocování vzdělávacího programu na školní i třídní úrovni. Analýzou odpovědí na 

otázky č. 13 a 24 bylo zjištěno, jak často v průběhu pedagogického procesu pedagogové 

provádějí hodnocení vzdělávacího programu na úrovni školy i třídy. 

 

20. Přehled organizací podle četnosti evaluace ŠVP 

 počet organizací podíl 

po ukončení tématu  4 7 % 

1× za pololetí 16 30 % 

1× ročně 20 37 % 

po ukončení tématu a 1× za pololetí 7 13 % 

po ukončení tématu a 1× ročně 7 13 % 

 

21. Přehled organizací podle četnosti evaluace TVP 

 počet organizací podíl  

po ukončení tématu  13 24 % 

1× za pololetí 5 9 % 

po ukončení tématu a 1× za pololetí 29 54 % 

po ukončení tématu a 1× ročně 5 9 % 

jinak - každý měsíc 1 2 % 

jinak – 1× týdně 1 2 % 

 

V doplňující části otázky 5 % respondentů v případě ŠVP i TVP uvedlo, že evaluaci provádí 

průběžně, denně a dle potřeby. 

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zavádí do praxe mateřských škol 

evaluaci, tzn. průběžné vyhodnocování vzdělávací práce školy. Mateřské školy si vytváří svůj 
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systém evaluace, který podává informace o evaluačních činnostech na úrovni školy a třídy a 

vyhodnocuje kvalitu vzdělávacího programu.  

 

Tvrzení, že „TVP navazují na ŠVP a rozpracovávají je“ bylo ve vybraných bodech 

potvrzeno většinou respondentů. Tvrzení, že „v průběhu pedagogického procesu 

pedagogičtí pracovníci vyhodnocují vzdělávací program na školní i třídní úrovni“ bylo 

potvrzeno 100 % respondentů. 

4.8.4 Tvrzení č. 4 

V mateřské škole není obtížné vyhodnotit návaznost TVP na ŠVP z obsahového a 

formálního hlediska. 

 

Analýza shromážděných informací 

Pro ověření tvrzení č. 4 jsem do dotazníku zařadila otázky druhého a třetího okruhu dle 

kapitoly 4.4.2 a 4.4.3. Respondentům byla v rámci výzkumného šetření nabídnuta možnost 

výběru z uvedených šesti položek obsahu ŠVP a TVP. Cílem šetření bylo zjistit, zda je obsah 

ŠVP a TVP shodný z hlediska jednotlivých položek. V následujících dvou tabulkách uvádím 

přehled organizací podle výsledků analýzy složek obsahu ŠVP a TVP. 

 

22. Přehled organizací podle složek obsahu ŠVP 

 počet respondentů podíl 

plán evaluace 54 100 % 

evaluaci vzdělávacích podmínek 50 93 % 

tematické bloky 48 89 % 

plán rozvoje školy 44 81 % 

evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska 
dosažených kompetencí  

37 68,5 % 

evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska 
dílčích cílů RVP PV 

40 74 % 
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23. Přehled organizací podle složek obsahu TVP 

 Počet organizací podíl 

plán evaluace 37 68 % 

evaluaci vzdělávacích podmínek 43 80 % 

tematické bloky 53 98 % 

plán rozvoje třídy 38 70 % 

evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska 
dosažených kompetencí  

51 94,5 % 

evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska 
dílčích cílů RVP PV 

49 91 % 

 

Uvedený přehled dokazuje, že nadpoloviční většina respondentů potvrdila obsah uvedených 

položek v ŠVP a TVP. Předpoklad, že školní i třídní vzdělávací program jedné organizace  

obsahuje všechny uvedené složky, potvrdilo osm respondentů, tj. 15 %. Další analýzou 

shromážděných informací bylo zjištěno, že v obsahu ŠVP i TVP: 

• plán evaluace potvrdilo 66 % respondentů, 

• evaluaci vzdělávacích podmínek potvrdilo 78 % respondentů,  

• tematické bloky potvrdilo 89 % respondentů, 

• plán rozvoje školy a třídy  potvrdilo 63 % respondentů, 

• evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska dosažených kompetencí potvrdilo 48 % 

respondentů, 

• evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska dílčích cílů RVP PV potvrdilo 46 % 

respondentů. 

 

Z hlediska počtu položek zařadilo  

• všech 6 položek do ŠVP  46 % respondentů, 

• všech 6 položek do TVP 31,5 % respondentů. 

Ostatní respondenti označili pět položek a méně. Výsledky analýzy nelze dále zobecnit, proto 

jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4. 

 

Otázky 11 a 12 zjišťují zda ŠVP obsahují evaluaci vzdělávacího obsahu. Otázka č. 11 

zkoumá, zda obsahují ŠVP evaluaci tematických celků ve vztahu ke klíčovým kompetencím 

z RVP PV a 12. otázka zkoumá, zda ŠVP obsahuje evaluaci tematických celků ve vztahu 

k dílčím cílům z RVP PV. Obě otázky zkoumají formy evaluace vzdělávací nabídky. 
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24. Přehled organizací z hlediska evaluace tematických celků ŠVP ve vztahu ke klíčovým 

kompetencím z RVP PV 

ŠVP obsahuje Ano ne 

počet organizací 37 17 

podíl (100 % = 54 respondentů) 68,5 % 31,5 % 

 

25. Přehled organizací z hlediska evaluace tematických celků ŠVP ve vztahu k dílčím cílům 

z RVP PV 

ŠVP obsahuje  Ano ne 

počet organizací 40 14 

podíl (100 % = 54 respondentů) 74 % 26 % 

 

26. Přehled organizací z hlediska evaluace tematických celků ŠVP ve vztahu ke klíčovým 

kompetencím a ve vztahu k dílčím cílům z RVP PV  

ŠVP obsahuje evaluaci počet organizací podíl 

obou oblastí  35 65 % 

jedné oblasti 13 24 % 

žádné oblasti 6 11 % 

 

Otázky 22 a 23 zjišťují, zda TVP obsahují evaluaci vzdělávacího obsahu. Otázka č. 22 

zkoumá zda obsahují TVP evaluaci tematických celků ve vztahu k klíčovým kompetencím 

z RVP PV, 23. otázka zkoumá, zda TVP obsahuje evaluaci tématických celků ve vztahu 

k dílčím cílům z RVP PV. Obě otázky zkoumají formy evaluace vzdělávací nabídky. 

 

27. Přehled organizací z hlediska evaluace tematických celků TVP ve vztahu ke klíčovým 

kompetencím z RVP PV 

TVP obsahuje  Ano ne 

počet organizací 51 3 

podíl (100 % = 54 respondentů) 94,5 % 5,5 % 
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28. Přehled organizací z hlediska evaluace tematických celků TVP ve vztahu k dílčím cílům 

z RVP PV 

TVP obsahuje ano ne 

počet organizací 49 5 

podíl (100 % = 54 respondentů) 91 % 9 % 

 

29. Přehled organizací z hlediska evaluace tematických celků TVP ve vztahu ke klíčovým 

kompetencím a ve vztahu k dílčím cílům z RVP PV  

TVP obsahuje evaluaci počet organizací podíl 

obou oblastí  49 91 % 

jedné oblasti 2 2 % 

žádné oblasti 3 6 % 

 

Závazným dokumentem pro tvorbu školního vzdělávacího programu je Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání, který stanoví jeho obsah. Obsah školního vzdělávacího 

programu rozpracovává a konkretizuje třídní vzdělávací program. V průběhu pedagogického 

procesu je nutné vyhodnocovat návaznost ŠVP na RVP PV. V organizacích, které spojují dvě 

a více mateřských škol, je nutné vyhodnocovat  návaznost třídního vzdělávacího programu na 

školní vzdělávací program, protože ŠVP by měl přinášet všechny požadované informace 

vzájemně sladěné v jeden fungující celek a třídní vzdělávací programy jsou součástí školního 

vzdělávacího programu.  

 

Tvrzení, že v mateřské škole není obtížné vyhodnotit návaznost TVP na ŠVP 

z obsahového a formálního hlediska se nepotvrdilo. Obsahy TVP a ŠVP v organizacích 

jsou v praxi natolik různé, že nelze tvrzení ověřit. Návaznost TVP na ŠVP z hlediska 

obsahového a formálního potvrdilo pouze 22 % respondentů. 
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4.8.5 Tvrzení č. 5 

V mateřské škole je obtížné vyhodnotit návaznost TVP na ŠVP z hlediska míry dosažených 

znalostí a dovedností dětí. 

 

Analýza shromážděných informací 

Pro ověření tvrzení č. 5 jsem do dotazníku zařadila otázky dle kapitoly 4.4.4. Přehled 

výsledků analýzy uvádím v tabulkách č. 30 a 31. 

 

30. Přehled organizací podle hodnocení vzdělávacích pokroků dětí  

hodnotíte vzdělávací pokroky dětí při evaluaci ŠVP TVP 

 ano ne ano ne 

počet organizací 33 21 54 0 

podíl (100 % = 54 respondentů) 61 % 39 % 100 % 0 % 

 

31. Přehled organizací podle forem evaluace vzdělávacích pokroků dětí 

 počet organizací podíl 

pedagogická diagnostika 38 70 % 

záznamový arch (diagnostické listy) 48 89 % 

epizodické záznamy 13 24 % 

charakteristika dětí 36 67 % 

diagnostické kresby 46 85 % 

jiné (fotogalerie) 2 4 % 

jiné (konzultace s odborníky, s rodiči) 2 4 % 

jiné (portfolio dítěte) 3 4 % 

 

Analýzou shromážděných informací bylo prokázáno, že vzdělávací pokroky dětí jsou 

hodnoceny na úrovni ŠVP i na úrovni TVP. 

• 61 % respondentů uvedlo, že provádí evaluaci vzdělávacích pokroků dětí na úrovni 

školního i třídního vzdělávacího programu, 

• 21 % respondentů uvedlo, že provádí evaluaci vzdělávacích pokroků dětí pouze na 

úrovni třídního vzdělávacího programu. 
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Součástí 27. otázky byl výčet šesti možných forem evaluace vzdělávacích pokroků dětí. 

Respondenti měli na výběr z pěti možností, šestá možnost byla doplňující. Z odpovědí 

respondentů vyplývá, že jsou nejvíce v praxi používány tyto formy 

 

• záznamový arch používá 89 % respondentů, 

• diagnostické kresby používá 85 % respondentů, 

• pedagogickou diagnostiku  používá 70 % respondentů, 

• charakteristiky dětí používá 67 % respondentů. 

 

V praxi nejméně používanou formou jsou epizodické záznamy (24 %) a jako doplňující 

formy uvedli respondenti fotogalerii (4 %), konzultace s odborníky a konzultace s rodiči  

(4 %), portfolio dítěte (4%). 

11 % respondentů uvedlo, že při evaluaci vzdělávacích pokroků dětí používá všech pět výše 

zmíněných forem evaluace. 

 

Tvrzení č. 5, že v mateřské škole je obtížné vyhodnotit návaznost TVP na ŠVP 

z hlediska míry dosažených znalostí a dovedností dětí, nebylo potvrzeno, 61 % 

organizací hodnotí míru dosažených znalostí a dovedností dětí na úrovni ŠVP i TVP. 

4.9 Přehled používaných evaluačních nástrojů 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přinesl do praxe mateřských škol 

nový způsob vyhodnocování vzdělávací práce školy i pedagogů, který není náhodný, probíhá 

podle stanovených pravidel a poskytuje škole i pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě jejich 

práce. V praxi se hovoří o autoevaluaci. Sebehodnocení neboli autoevaluaci lze provádět 

pouze na základě analýzy informací, které lze získat pomocí evaluačních  nástrojů.  

Na oblast evaluačních nástrojů bylo zaměřeno několik otázek dotazníku a na základě analýzy 

získaných informací bylo možné vytvořit přehled evaluačních nástrojů, které školy v praxi  

využívají. Na úrovni ŠVP i na úrovni TVP jsou organizacemi využívány následující 

evaluační nástroje: 

 

• SWOT 

• dotazník 

• rozhovor 
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• pozorování 

• videozáznam 

• analýza dokumentů 

• analýza prací dětí 

• fotogalerie 

• hospitace, konzultace 

 

Otázky č. 14 a 25 nabízely respondentům stejnou škálu evaluačních nástrojů v ŠVP i TVP. 

Bylo to osm položek, přičemž sedm jich bylo daných, osmá doplňující. Z analýzy odpovědí 

respondentů vyplynulo, že při evaluaci ŠVP a TVP jsou využívány stejné nástroje, ale jejich 

využití v praxi se liší. V tabulkách č. 32 a 33 je uveden přehled nejvíce využívaných 

evaluačních nástrojů v sestupném pořadí. 

 

32. Přehled evaluačních nástrojů podle užívání organizacemi na úrovni ŠVP 

 počet organizací podíl 

rozhovor 49 91 % 

dotazník 45 83 % 

analýza dokumentů 44 81 % 

pozorování 39 72 % 

analýza prací dětí 33 61 % 

SWOT  26 48 % 

videozáznam 5 9 % 

jiné (fotogalerie) 5 9 % 

jiné (hospitace, konzultace) 2 4 % 
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33. Přehled evaluačních nástrojů podle užívání organizacemi na úrovni TVP 

 
 

počet organizací podíl 

analýza prací dětí 53 98 % 

pozorování 52 96 % 

analýza dokumentů 48 89 % 

rozhovor 45 83 % 

dotazník 37 68,5 % 

SWOT  14 26 % 

videozáznam 7 13 % 

jiné (fotogalerie) 7 13 % 

jiné (web) 4 7 % 

jiné (volný záznam) 1 2 % 

 

V kapitole 4.8.5 je uveden přehled organizací podle forem evaluace vzdělávacích pokroků 

dětí. Nejvíce zastoupené evaluační nástroje jsou uvedeny v sestupném pořadí: 

• záznamový arch (diagnostické listy)  (89 %), 

• diagnostické kresby (85 %), 

• pedagogická diagnostika (70 %), 

• charakteristika dětí (67 %), 

• epizodické záznamy (24 %), 

• fotogalerie (4 %) 

• konzultace s odborníky, s rodiči (4 %) 

• portfolio dítěte (4 %). 

 

V průběhu autoevaluačních procesů je v praxi škol využíván také volný písemný záznam.  

Z přehledu evaluačních nástrojů uvedených v kapitole 3.6.4 jsou v praxi používány tyto 

evaluační nástroje: pozorování, hospitace, poznámky (terénní, epizodické záznamy), 

dotazník, rozhovor, videozáznam, analýza SWOT, analýza dokumentů, portfolia dětí,  

pedagogická diagnostika, záznamový arch (diagnostický list), charakteristika dít ěte, 

diagnostické kresby. Ve sledovaném výzkumném vzorku nebyl uveden evaluační nástroj 

brainstroming. 
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4.10 Shrnutí výzkumné části 

Cílem výzkumné části bylo nalézt evaluační nástroje používané organizacemi k hodnocení 

třídních a školních vzdělávacích programů a zjistit míru jejich provázanosti, přesněji 

návaznosti třídního vzdělávacího programu na školní vzdělávací program.  

První část výzkumného cíle byla splněna, analýzou odpovědí respondentů bylo 

zjištěno, že na úrovni evaluace ŠVP používají pedagogové devět evaluačních nástrojů a na 

úrovni evaluace TVP používají pedagogové evaluačních nástrojů deset. Devět z deseti 

uvedených evaluačních nástrojů používaných při hodnocení ŠVP a TVP je shodných. Mezi 

nejpoužívanější evaluační nástroje při vyhodnocování ŠVP patří rozhovor, dotazník a analýza 

dokumentů. Mezi nejpoužívanější evaluační nástroje při vyhodnocování TVP patří analýza 

prací dětí, pozorování a analýza dokumentů. Výsledky vzdělávání vyhodnocují pedagogové 

pomocí dalších osmi evaluačních nástrojů. Nejpoužívanější jsou záznamové archy, 

diagnostické kresby, pedagogická diagnostika, charakteristika dítěte a jiné. 100 % 

respondentů provádí evaluaci v pravidelných intervalech a 100 % respondentů ji provádí na 

základě evaluačního plánu, stanoveného v ŠVP. 

Druhá část výzkumného cíle nebyla zcela splněna. Úplnou návaznost TVP a ŠVP 

z hlediska obsahového a formálního potvrdilo pouze 15 % respondentů. Školní a třídní 

vzdělávací programy mají společné body, ale existuje mnoho variant obsahu. Míru 

návaznosti TVP a ŠVP nelze zobecnit. 

První tvrzení, že školní vzdělávací program je společný pro celou organizaci, i když je 

v organizaci sloučeno několik mateřských škol, bylo ověřeno pouze částečně. Jeden ŠVP 

potvrdilo 44 respondentů, z toho 32 respondentů uvedlo společný a 12 respondentů 

zastřešující. RVP PV připouští obě možnosti.  

Druhé tvrzení, že každá mateřská škola a každá třída má specifické vzdělávací 

podmínky a na základě vyhodnocení těchto podmínek vytvářejí pedagogičtí pracovníci třídní 

vzdělávací programy, bylo ověřeno. O rozdílných podmínkách mateřských škol nelze 

pochybovat, protože jsou součástí různě velkých organizací, v různých obcích i různých 

budovách. Mají specifické složení dětí docházejících do mateřské školy a také specifické 

složení pedagogického sboru i nepedagogických zaměstnanců. Také každá třída v mateřské 

škole má své specifické podmínky a 100% respondentů zkoumaného vzorku potvrdilo tvorbu 

ŠVP na základě vyhodnocování podmínek vzdělávání. 

Třetí tvrzení, že třídní vzdělávací programy navazují na školní vzdělávací program a 

rozvíjejí jej, bylo potvrzeno částečně. Způsoby tvorby vzdělávacích programů jsou rozdílné a 
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mají natolik rozdílný obsah, že nelze zobecnit výsledky šetření a tudíž nelze konstatovat, že 

bylo tvrzení ověřeno. Druhá část tvrzení, že jsou ŠVP a TVP vyhodnocovány  

pedagogickými pracovníky v průběhu pedagogického procesu potvrdilo 100 % dotázaných 

respondentů. 

Čtvrté tvrzení, že v mateřské škole není obtížné vyhodnotit návaznost TVP na ŠVP 

z obsahového a formálního hlediska se nepotvrdilo. Obsahová a tím i formální náplň TVP a 

ŠVP v organizacích je natolik rozdílná, že nelze výsledky výzkumu zobecnit a tudíž tvrzení 

ověřit.  

Páté tvrzení, že je v mateřské škole obtížné vyhodnotit návaznost TVP na ŠVP 

z hlediska míry dosažených znalostí a dovedností dětí, nebylo potvrzeno. Při stanovení 

tvrzení bylo předpokládáno, že na úrovni ŠVP není hodnocena míra dosažených znalostí a 

dovedností, protože vývojová úroveň dětí v předškolním věku je rozdílná a tudíž není účelné 

výsledky hodnocení jednotlivých dětí zobecňovat.  61 % respondentů uvedlo, že provádí 

hodnocení míry dosažených znalostí a dovedností dětí na úrovni ŠVP a tím předpoklad 

nepotvrdilo.  
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5. ZÁVĚR 

Téma „Evaluační nástroje pro hodnocení Školního vzdělávacího programu v oblasti 

pedagogického procesu“ jsem zvolila pro svou závěrečnou bakalářskou práci proto, že 

hodnocení ŠVP a jeho provázanost s třídními vzdělávacími programy jednotlivých tříd je 

stále aktuálním a je pravidelným tématem nejen našich pedagogických rad. Jsem ředitelkou 

příspěvkové organizace, která slučuje tři mateřské školy a zvolené téma mi umožnilo provést 

výzkumnou sondu mezi organizacemi, které spojují několik mateřských škol a ověřit či 

neověřit si předpokládané skutečnosti.  

Do teoretické části jsem proto zařadila  kapitoly, které vysvětlují problematiku tvorby 

vzdělávacích programů v mateřské škole. A jak už bylo uvedeno, RVP PV formuluje 

obsahové  náležitosti ŠVP, ale dále situaci spojených mateřských škol neřeší a neposkytuje 

jednotnou metodiku, naopak připouští možnost společného ŠVP v rámci jedné organizace, 

která slučuje mateřské školy, ale také zároveň připouští možnost souboru několika ŠVP 

v rámci jedné organizace.  

V rámci výzkumného šetření jsem oslovila příspěvkové organizace, které spojují dvě 

a více mateřských škol a požádala jejich ředitelky  o vyplnění dotazníku. Získané informace 

považuji za velmi cenné, protože mezi respondenty jsou vedoucí pracovníci ze všech krajů 

České republiky. Při tvorbě dotazníku jsem vycházela z doporučeného obsahu ŠVP a 

obdobné otázky zaměřila i na oblast TVP. Část dotazníku byla zaměřena na používané 

evaluační nástroje. Informace shromážděné v rámci šetření jsem zpracovala do tabulek a 

zjistila počty respondentů a jejich podíl v procentech. Při analýze výsledků a ověřování 

tvrzení mi stále vyvstávaly dvě otázky:  

1. Je možné vytvořit pro organizace, které spojují dvě a více mateřských škol jednotnou 

metodiku, která jim pomůže při tvorbě ŠVP?  

2. Je možné vytvořit v takovéto organizaci opravdu fungující otevřený systém vzdělávacích 

programů?  

Domnívám se, že na první otázku lze odpovědět takto. Ne, není možné vytvořit jednotnou 

metodiku pro zmíněné organizace, která by neomezovala tvorbu ŠVP. 

Na druhou otázku lze odpovědět takto. Ano, lze vytvořit fungující systém vzdělávacích 

programů, které na sebe vzájemně navazují a doplňují se, ale vyžaduje to patřičnou znalost 
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vzdělávacích podmínek školy a průběžné vyhodnocování výsledků práce jednotlivých škol v 

organizaci  i průběžné vyhodnocování výsledků celé organizace.  
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Příloha č. 1 
 
DOTAZNÍK – EVALUA ČNÍ NÁSTROJE 
I. Velikost organizace 
 
1. Počet mateřských škol v organizaci 

2-4 5-8 8 a více 
   

 
2. Počet tříd v organizaci 

2-5 6-10 10 a více 
   

 
3. Pracovní pozice 

ředitelka PO vedoucí  učitelka učitelka 
   

 
 
II. Školní vzdělávací program 
 
4. Organizace má vytvořený jeden společný ŠVP 

ano ne 
  

 
5. Na tvorbě ŠVP se podíleli 

ředitelka  

vedoucí učitelka  

pedagogové - samostatně  

pedagogové – v týmu    

nepedagogové  

rodiče  

jiný subjekt  

 
6. Jak dlouho pracujete s ŠVP 

1  rok 2-3 roky 3 roky a víc 

   

 
7. Obsah ŠVP 
ŠVP obsahuje  ano ne 

plán evaluace   

evaluaci vzdělávacích podmínek   

tématické bloky   

plán rozvoje školy   
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evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska dosažených kompetencí   

evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska dílčích úkolů RVP PV   

 
 
8. Kolik tématických bloků obsahuje ŠVP, doplňte 
počet 

 

 
9. Obsahují tématické bloky v ŠVP vzdělávací záměry 

ano ne 
  

 
10. Pokud obsahuje ŠVP evaluaci vzdělávacích podmínek, jakou má formu 

bodové hodnocení   

komentář  

jinou formu: uveďte  

 
11. Pokud obsahuje ŠVP evaluaci tématických celků ve vztahu ke klíčovým kompetencím 
z RVP PV, 
      jakou má formu 

bodové hodnocení  

písemný záznam do tabulky  

volný písemný záznam  

jinou formu: uveďte  

 
12. Pokud obsahuje  ŠVP evaluaci tématických celků ve vztahu k dílčím cílům z RVP PV,  
      jakou má formu 

bodové hodnocení  

písemný záznam do tabulky  

volný písemný záznam  

jinou formu: uveďte  
 
13. Evaluaci ŠVP provádíte 

po ukončení tématického 
bloku  

1x za pololetí 1x ročně jinak, uveďte 

    

 
 
 
14. Formy evaluace, které používáte 

 SWOT dotazník rozhovor 
pozoro- 

vání 
video-
záznam 

analýza 
dokumentů 

analýza 
prací 
dětí 

jiné, 
uveďte 
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III. T řídní vzdělávací program 
 
15. Každá třída má vytvořený svůj TVP 

ano ne 

  
 
16. Třídní vzdělávací program tvoří 

pedagogové - samostatně  

pedagogové – v týmu    

nepedagogové  

rodiče  

jiný subjekt  

 
17. Jak dlouho pracujete s TVP 

1 rok 2-3 roky 3 roky a více 

   

 
18. Obsah TVP 

 TVP obsahuje ano ne 

plán evaluace   

evaluaci vzdělávacích podmínek   

tématické bloky   

plán rozvoje třídy   

evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska dosažených kompetencí   

evaluaci výsledků vzdělávání z hlediska dílčích úkolů RVP PV   

 
 
19. Kolik tématických bloků obsahuje TVP, doplňte počet  

 
20. Mají tématické bloky v TVP stanovené vzdělávací záměry 

ano ne 

  

 
21. Pokud obsahuje TVP evaluaci vzdělávacích podmínek, jakou má formu 

bodové hodnocení   

komentář  

jinou formu: uveďte  
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22. Pokud obsahuje TVP evaluaci tématických celků ve vztahu ke klíčovým kompetencím 
z RVP PV, 
      jakou má formu 

bodové hodnocení  

písemný záznam do tabulky  

volný písemný záznam  

jinou formu: uveďte  

 
 
23. Pokud obsahuje  TVP evaluaci tématických celků ve vztahu k dílčím cílům z RVP PV,  
      jakou má formu 

bodové hodnocení  

písemný záznam do tabulky  

volný písemný záznam  

jinou formu: uveďte  
 
24. Evaluaci TVP provádíte 

po ukončení tématického 
bloku  

1x ročně 1x za pololetí jinak, uveďte 

    

 
25. Formy evaluace 

SWOT dotazník rozhovor 
pozoro- 

vání 
video-
záznam 

analýza 
dokumentů 

analýza 
prací 
dětí 

jiné, 
uveďte 

        

 
 
IV. Vzdělávací pokroky dětí 
 
26. Hodnotíte vzdělávací pokroky dětí při evaluaci ŠVP 

ano ne 
  

 
27. Hodnotíte vzdělávací pokroky dětí při evaluaci TVP 

ano ne 
  

 
Pokud ANO, jakou formu 
pedagogická diagnostika  

záznamový arch (diagnostické listy)  

epizodické záznamy  

charakteristika dítěte  

diagnostické kresby  

jiné, uveďte  
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Příloha č. 2 
 

Přehled položek dle obsahu  v ŠVP 

obsah ŠVP společný  ŠVP  
zastřešující  

ŠVP 

plán evaluace ano ano 

evaluaci vzdělávacích podmínek ano ano 

tématické bloky ano ne 

plán rozvoje školy ano ano 

evaluace výsledků vzdělávání z hlediska dosažených 
kompetencí 

ano ne 

evaluace výsledků vzdělávání z hlediska dílčích 
úkolů RVP PV 

ano ne 
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Příloha č. 3 

 

Přehled organizací podle obsahu  ŠVP 

resp. plán 
evaluace 

evaluaci 
vzdělávacích 

podmínek 

tématické 
bloky 

plán rozvoje 
školy 

evaluaci 
výsledků 

vzdělávání 
z hlediska 

dosažených 
kompetencí 
z RVP PV 

evaluaci 
výsledků 
vzdělávání 
z hlediska 
dílčích cílů   
z RVP PV 

1 X X X X X X 

2 X X X    

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X  X  

6 X X X X X X 

7 X X X X X X 

8 X X X X   

9 X X X X X X 

10 X  X X X X 

11 X X X X X X 

12 X X X  X X 

13 X  X   X 

14 X X X X X X 

15 X X X X X X 

16 X X X X   

17 X X X X X X 

18 X X X X   

19 X X X X   

20 X X X X X X 

21 X X X    

22 X X X X X X 

23 X X     

24 X X X X X X 

25 X X X X X X 

26 X X X X X X 

27 X X X X X X 

28 X X X  X X 

29 X X X X  X 

30 X X X    
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31 X X X X X X 

32 X X  X X X 

33 X X X X   

34 X X X X  X 

35 X X  X  X 

36 X X X X  X 

37 X X  X X X 

38 X X X X X X 

39 X X X X X X 

40 X X X X   

41 X X X X X  

42 X X X X  X 

43 X  X X X X 

44 X X X X X X 

45 X X X X   

46 X X X X X X 

47 X X X X X X 

48 X X   X X 

49 X X X X X X 

50 X X X X X X 

51 X X X X X X 

52 X X X  X X 

53 X X  X X X 

54 X  X X X  
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Příloha č. 4 
 
Přehled organizací podle obsahu TVP 

resp. 
plán 
evaluace 

evaluaci 
vzdělávacích 

podmínek 

tématické 
bloky 

plán rozvoje 
třídy 

evaluaci 
výsledků 

vzdělávání 
z hlediska 

dosažených 
kompetencí 
z RVP PV 

evaluaci 
výsledků 
vzdělávání 
z hlediska 
dílčích cílů   
z RVP PV 

1  X X X X X 

2 X X X  X X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X  X X X X 

6 X X X X X X 

7  X X X X X 

8   X X X X 

9 X X X X X X 

10 X  X X X X 

11 X X X X X X 

12  X X  X X 

13 X  X  X X 

14   X X X X 

15 X X X  X X 

16 X X X  X X 

17 X X X X X X 

18  X X  X X 

19  X X  X X 

20 X X X X X  

21 X  X  X X 

22 X X X X X X 

23       

24 X X X X X X 

25 X X X X X  

26  X X X X X 

27  X X X X X 

28 X X X X X X 
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29 X X X  X X 

30 X X X X X X 

31  X X X X X 

32 X X X X X X 

33  X X  X X 

34 X  X X X X 

35 X X X X  X 

36 X X X X X X 

37 X X X  X X 

38 X X X X X  

39 X X X X X X 

40  X X X X X 

41 X X X X  X 

42   X X X X 

43 X X X X X  

44 X X X X X X 

45  X X  X X 

46 X  X X X X 

47 X X X  X 
 

X 

48 X X X  X X 

49  X X X X X 

50 X X X X X X 

51 X X X X X X 

52 X X X X X X 

53  X X  X X 

54 X  X X X X 
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Příloha č. 5 

Přehled organizací dle používaných evaluačních nástrojů při evaluaci ŠVP 
 

SWOT dotazník rozhovor 
pozoro- 

vání 
video-
záznam 

analýza 
dokumentů 

analýza 
prací dětí 

jiné, uveďte 

1 X X X X  X X 

hospitace, 
pohospitační 

rozhovor, 
diskuze, 

konzultace 

2 X     X X  

3 X X X X  X X fotogalerie 

4 X X X X  X X  

5  X X X  X X  

6 X X X X X X X  

7 X X X X  X   

8  X X X  X X  

9    X X X X  

10   X X  X X  

11    X X X X fotogalerie 

12   X X     

13   X X   X  

14  X       

15 X      X  

16 X X X X  X   

17   X X  X X  

18 X X X X  X X  

19 X X X X  X X fotogalerie 

20  X X X  X X  

21 X X X X   X  

22 X X X X  X X  

23  X X X   X  

24  X X X X X X  

25 X X X X  X X diskuze  

26 X X X X  X X  

27 X X X X  X X  

28  X X X  X X  
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29  X X X  X X fotogalerie 

30  X X X   X  

31  X X X   X  

32  X X X  X X  

33  X X X X X   

34 X X X X  X   

35 X X X X     

36 X X X X  X   

37  X X X  X   

38 X X X   X X  

39  X X   X X  

40 X  X      

41  X X   X   

42 X X X   X   

43  X X   X   

44  X X   X  fotogalerie 

45 X X X   X   

46  X X   X X  

47  X X X  X X  

48 X X X   X   

49 X X X X  X   

50 X X X X  X   

51  X X X  X X  

52  X X X  X   

53 X X X   X   

54  X X   X   
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Příloha č. 6 
 
Přehled organizací dle používaných evaluačních nástrojů při evaluaci TVP 
 

 SWOT dotazník rozhovor pozorování 
video-
záznam 

analýza 
dokumentů 

analýza 
prací dětí 

jiné, uveďte 

1  X X X  X X volný záznam 

2 X   X  X X  

3  X  X   X  

4    X  X X  

5   X X  X X  

6 X X X X  X X  

7   X X X X X  

8  X X X  X X  

9   X X X X X  

10   X X  X X  

11   X X X X X  

12    X   X  

13   X X   X  

14  X  X  X X  

15       X  

16 X X X X  X X fotogalerie 

17   X X  X X  

18 X X X X  X X web. stránky 

19 X X X X  X X fotogalerie 

20   X X  X X  

21 X X X X  X X  

22 X X X X  X X  

23   X X   X  

24  X X X X X X  

25  X X X  X X  

26  X X X  X X  

27  X X X  X X  

28 X X X X  X X  

29  X X X  X X fotogalerie 

30  X X X  X X fotogalerie  
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31 X X X X  X X  

32 X X X X X X X  

33  X X X  X X web. stránky 

34  X X X  X X  

35  X X X  X X  

36 X X X X  X X fotogalerie 

37  X X X  X X web. stránky 

38  X X X  X X  

39  X X X  X X  

40  X X X  X X fotogalerie 

41  X X X  X X  

42 X X X X  X X  

43  X X X  X X fotogalerie 

44  X X X  X X  

45  X X X  X X  

46    X  X X  

47   X X  X X  

48   X X  X X  

49  X  X  X X  

50   X X  X X  

51  X X X X X X  

52  X       

53 X X X X  X X  

54 X X X X X X X web.stránky 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


