
Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Bibliografická rešerše závěrečných prací s tématy: Evaluace, 

autoevaluace, hodnocení, hodnocení ředitelů škol, kritéria hodnocení, evaluační nástroje 

 

Autor Rok 

obhajoby 

Typ 

práce 

Název práce 

Čmolíková, V. 2012 BP Autoevaluace mateřské školy z pohledu řízení 

Frühaufová, H. 2012 BP Evaluace mateřské školy 

Hampejsková, A. 2012 BP Evaluace školního vzdělávacího programu 

v základním vzdělávání 

Hnátková, P.  2012 BP Autoevaluace v pedagogickém procesu se 

zaměřením na osobnost pedagoga 

Chottová, M.  2012 DP Hodnocení ředitelů základních škol a mateřských 

škol z pohledu obecních zřizovatelů v Plzeňském 

kraji a stanovení kritérií hodnocení 

Louková, M. 2012 BP Hodnocení ředitelů základních a mateřských škol 

zřizovatelem 

Marková, L.  2012 DP  Analýza kritérií hodnocení ředitelů mateřských škol 

zřizovateli v Pardubickém kraji 

Strašáková, M.  2012 DP Hodnocení ředitelů středisek volného času 

zřizovatelem 

Vosecká, V.  2012 BP Evaluační nástroje pro hodnocení školního 

vzdělávacího programu v oblasti pedagogického 

procesu 

Černá, P.  2011 BP Evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP v oblasti 

pedagogického procesu 

Karbanová, P.  2011 BP Autoevaluace – východisko rozvoje školy 

Václavík, M. 2011 BP Role managementu v procesu autoevaluace školy 

Zelenková, E.  2011 BP Externí hodnocení a jeho přínos pro trvalý rozvoj 

školy 

Bělecký, Z. 2010 BP Autoevaluace základní školy 



Fehérová, M. 2010 BP Hodnocení práce zaměstnanců v podmínkách 

mateřských škol 

Kličková, B. 2010 BP Hodnocení školy z pohledu rodiče, zřizovatele a 

ředitele školy v souvislosti s historickým vývojem 

školství v České republice 

Kšírová, Z. 2010 BP Autoevaluace jako nástroj pro zlepšování procesů 

ve škole 

Mančinová, Z.  2010 BP Hodnocení a sebehodnocení pedagogických 

pracovníků v podmínkách základních škol  

Majerová, J.  2010 BP Hodnocení ředitele školy zřizovatelem 

Švecová, H.  2010 BP Evaluace individualizovaného vzdělávání 

v podmínkách mateřských škol 

Valičková, M. 2010 BP Autoevaluační zpráva jako výsledek autoevaluační 

činnosti školy 

Vondráčková, L. 2010 BP Hodnocení školy a ředitele školy z pohledu 

zřizovatele 

Pipková, Z. 2009 BP Hodnocení pedagogických pracovníků jako součást 

autoevaluace školy 

Syslová, Z. 2009 BP Proces vlastního hodnocení mateřských škol 

Šedivka, M. 2009 BP Autoevaluace na středních odborných školách 

Tesařová, V. 2009 BP Autoevaluace mateřské školy ve vztahu ke 

zpracování výroční zprávy na mateřské škole 

Trunda, J. 2009 BP Evaluace učitele 

Kafková, L. 2008 BP Úloha managementu školy při tvorbě evaluačního 

prostředí 

Kramerová, T. 2008 BP Autoevaluace v malotřídních školách 

Rousková, M. 2008 BP Autoevaluace v ZUŠ 

Stárková, R. 2008 BP Hodnocení ředitelů Mš a Zš se strany zřizovatele 

Deutschová, J. 2007 BP Evaluace v mateřské škole 

Panýrková, S. 2007 BP Metody autoevaluace a jejich efektivita 

Turková, V. 2007 BP Evaluace jako jeden z nástrojů zjišťování kvality 

školy 



Vítková, J. 2007 BP Sebehodnocení pedagoga jako výchozí bod 

autoevaluace školy 

Koubová, D. 2006 BP Autoevaluace školy 

Mátlová, B. 2006 BP Evaluace – proces k ověřování a zlepšování kvality 

řízení školy 

Sklenářová, M. 2006 BP Evaluace školy a indikátory školního vzdělávacího 

programu v mateřské škole 

Spurná, H. 2006 BP Sebehodnocení školy 

Škubalová, D. 2006 BP Hodnocení ředitele základní školy z pohledu 

zřizovatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Název práce:  

     Hodnocení školy z pohledu rodiče, zřizovatele a ředitele školy, v souvislosti 

s historickým vývojem školství v České republice 

Autor:  

     Kličková Bohuslava, CŠM - bakalářská práce, 2010 

     Bakalářská práce vychází z analýzy tří pohledů respondentů na postavení a práci mateřské 

a primární školy v současnosti. Opírá se i o srovnání postavení školy v minulých letech a 

pohledu na školu dnes. 

Klíčová slova:  

     Postavení školy, rodičovská veřejnost, prestižní postavení, historický vývoj, morální a 

kulturní hodnoty, pohled respondentů, rizika, zřizovatel, ředitelé. 

Výzkumný problém: 

     Autor práce se zaměřil na otázku postavení školy jako instituce, která by měla mít prestižní 

postavení ve společnosti a legislativní podporu státu, z pohledu tří respondentů. 

Hypotézy:  

     nebyly stanoveny 

Výzkumný soubor: 

     Zřizovatelé, ředitelé, rodičovská veřejnost. 

Metody výzkumu:  

     Dotazníky pro ředitele a zřizovatele škol, dotazníky pro rodiče, analýza, komparace. 

Závěry práce:  

     Z výzkumu vyplývá, že zřizovatelé, ředitelé i rodiče jsou spokojeni se vzdělávací nabídkou 

škol, s výchovně vzdělávací prací pedagogů a pověstí školy.   

Možná východiska a doporučení: 

     Pro ředitele a pedagogy škol vyplývá skutečnost, že je potřeba přistupovat k rodičům 

velice citlivě. Nemohou být jen kritičtí k rodičům, ale musí se vést v sebehodnocení k vlastní  

sebekritičnosti a hledání jiného přístupu k rodičům, aby znovu získávali jejich důvěru.  



Příloha č. 3 

 

Název práce: 

      Hodnocení ředitele školy zřizovatelem 

Autor:  

     Majerová Jana, CŠM - bakalářská práce, 2010 

     Práce se zabývá objasněním nejen důležitých pojmů spojených s procesem hodnocení 

ředitele školy zřizovatelem nebo vysvětlením podstaty a smyslu slova hodnocení. Důležitou 

část tvoří identifikace vlivů, které mohou pozitivně nebo negativně ovlivňovat vnímání, 

spolupráci a motivaci ředitelů škol k nastavenému systému hodnocení. Výsledky práce mohou 

posloužit zřizovatelům škol, kteří chtějí znát objektivní názor na systém hodnocení, jeho 

možné klady a zápory, a kteří chtějí vytvořit takový systém hodnocení, který je efektivním 

nástrojem naplňování celospolečenských zájmů za efektivního využití lidského potenciálu.                                                                         

Klíčová slova: 

     Kvalitní škola, zpětná vazba, motivace, faktory ovlivňující přijetí systému hodnocení 

ředitelů škol, podstata procesu hodnocení, hodnotící pohovor, výstupy z procesu hodnocení, 

chyby a kritická místa v systému hodnocení, vztah hodnocení a odměňování. 

Výzkumný problém:  

     Zjistit a analyzovat faktory, které mohou ovlivňovat vnímání potřebnosti a užitečnosti 

hodnocení práce ředitele školy oběma stranami. 

Hypotézy:  

     č.1. - Pokud zřizovatel identifikuje a minimalizuje aspekty, které negativně ovlivňují 

důvěru a přijetí procesu hodnocení řediteli škol, je pravděpodobné, že ředitelé škol budou více 

ochotni spolupodílet se na efektivnosti celého procesu hodnocení. 

     č.2. – Pokud zřizovatel poskytne ředitelům svých škol adekvátní zpětnou vazbu plynoucí 

z procesu hodnocení, ředitelé pak budou více motivováni ke zkvalitňování své činnosti 

požadovaným směrem. 

Výzkumný soubor:  

     Ředitelé, ředitelky mateřských a základních škol zřizovaných obcem. 

 



Metody výzkumu:  

     Dotazníky a telefonní rozhovory s řediteli škol a jejich zřizovateli. 

 

Závěry práce:  

     Smyslem a podstatou hodnocení práce ředitele školy je nejen kontrola a srovnávání 

skutečného stavu se stavem žádoucím nebo poskytnutí finanční odměny řediteli, ale hodnotící 

proces slouží především ke zlepšování a rozvoji komunikace mezi zřizovatelem a ředitelem 

školy.  

     Podmínkou k tomu, aby bylo hodnocení řediteli škol přijato jako pozitivní a motivační akt, 

je naplnění potřeb a přání ředitelů. Zřizovatel proto musí identifikovat faktory, které by mohly 

mít v procesu hodnocení pro ředitele negativní vliv. Je důležité znát i faktory, které ředitelé 

pro podporu jejich činnosti a motivace vyžadují. 

     Základem správného hodnocení je zajištění odborné hodnotící komise a další důležitou 

podmínkou je stanovení hodnotících kritérií. Finanční odměna, jako jeden z důležitých 

výstupů procesu hodnocení, by měla být poskytována v závislosti na podílu naplňování 

stanovených kritérií, je však třeba dát pozor na to, aby byly v dostatečné míře uplatňovány i 

ostatní motivační složky procesu hodnocení. 

                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

Název práce:   

     Hodnocení školy a ředitele školy z pohledu zřizovatele – zaměřeno na základní školy 

zřizované obcí. 

Autor:  

     Vondráčková Lenka, CŠM – bakalářská práce, 2010 

     Bakalářská práce se zabývá hodnocením práce ředitelů základních škol z pohledu jejich 

zřizovatelů. Vychází z teoretických vědomostí, praktických zkušeností a výsledků 

empirického výzkumu. Soustředí se na zmapování systému hodnocení ředitelů vybraných 

základních škol. Výstupem je metodická pomůcka pro hodnocení práce ředitelů základních 

škol zřizovatelem. 

Klíčová slova:  

     Hodnocení ředitele, kritéria hodnocení, motivace, míra spokojenosti. 

Výzkumný problém: 

     Zjistit, jakým způsobem hodnotí zřizovatelé ředitele zřizovaných škol. Zjistit, jakou formu 

hodnocení má, zda mají zřizovatelé stanovena kritéria hodnocení, zda tato kritéria předem 

zveřejňují a seznamují s nimi ředitele škol, kdo se na stanovení kritérií podílí a jaké oblasti 

z činností ředitele hodnotící kritéria zahrnují. Zjistit míru spokojenosti ředitelů škol 

s hodnocením své práce zřizovatelem. 

Hypotézy:   

     Systém stanovení a zveřejnění kritérií hodnocení zvyšuje spokojenost ředitelů škol 

s hodnocením. 

Výzkumný soubor: 

     Zřizovatelé a ředitelé základních škol. 

Metody výzkumu: 

     Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření. 

 

 

 



Závěry práce: 

     Hodnocení práce ředitele jako proces – s jasně danými a předem známými pravidly 

(kritérii) – přibližně u jedné pětiny zúčastněných zřizovatelů nefunguje. Také se potvrdilo, že 

v případě kvalitního procesu hodnocení se zvyšuje jeho motivační funkce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

Název práce:  

     Externí hodnocení a jeho přínos pro trvalý rozvoj školy 

Autor:  

     Mgr. Zelenková Erika, CŠM – bakalářská práce, 2011 

     Bakalářská práce se zabývá vnějším hodnocením školy. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou 

postoje a praktické zkušenosti vedení škol s uplatňováním externího hodnocení v praxi. 

Prokázat, zda systém vnitřního hodnocení školy zahrnuje i pohled vnějšího hodnotitele, jako 

důležitého prvku v rámci získávání objektivní zpětné vazby. Na základě zjištění vymezit 

rizika externího hodnocení a navrhnout efektivní postup využití externího hodnocení pro 

zlepšení kvality práce školy. 

Klíčová slova: 

     Kvalita, hodnocení, kontrola, řízení změny, externí hodnocení, metody externího 

hodnocení. 

Výzkumný problém: 

     Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké jsou postoje a praktické zkušenosti vedení škol 

s uplatňováním externího hodnocení v praxi. Zanalyzovat, jak školy ve své praxi využívají 

vnějších hodnotitelů, kdo a jakým způsobem je do procesu hodnocení zapojen.  

Hypotézy: 

     č.1: Vnějšího hodnocení jako nástroje zvyšování kvality škol není běžně v praxi 

využíváno. 

     č.2: Přístup k procesu vlastního hodnocení s využitím vnějšího hodnotitele je převážně 

pasivní.  

Výzkumný soubor:  

     Ředitelky a ředitelé mateřských, základních, středních, vyšších odborných škol a 

základních uměleckých škol bez rozdílu zřizovatele. 

Metody výzkumu: 

    V prvním kole byl rozeslán dotazník na emailové adresy škol, součástí druhého kola 

výzkumného šetření byl odkaz na webový formulář, přes který školy zodpovídaly dotazník 

elektronicky. 



Závěry práce: 

     Výsledky výzkumné části práce svědčí o tom, že oslovené školy mají promyšlený svůj 

vnitřní systém hodnocení školy. Součástí tohoto systému je i pohled vnějšího hodnotitele. 

Nejvíce je využíváno závěrů hodnocení a zpětné vazby od ČŠI a zřizovatele. 

      

Nejčastěji vyjádřená pozitiva, postoje a praktické zkušenosti vedení škol s uplatňováním 

externího hodnocení v praxi: 

- je nezbytné pro rozvoj školy; 

- důležité jako zpětnovazební funkce a využitelný v mnoha oblastech řízení školy; 

- je třeba předem jasně a přesně stanovit, co se má sledovat a jakými ukazateli (indikátory); 

- významnost role osobnosti hodnotitele a jeho role jako odborníka, který nepřišel „hledat 

problémy“, který projevuje zájem o hodnocenou školu a nezůstává jen „úřední osobou“; 

- neformálnost vnější evaluace (konzultant, jiná škola) zpravidla přináší objektivní informace 

a pomáhá škole posunout se dál; 

- důležitou roli sehrává objektivita vnějšího hodnotitele, kterou lze zajistit formou dotazníků. 

 

Nejčastější negativa ohrožující využívání vnějších hodnotitelů z pohledu managementu škol: 

- menší informovanost o možnostech využití konzultací a poradenství v oblasti externího 

hodnocení; 

- zaměřenost kontrolního systému pouze na finance, dodržování předpisů a papírové agendy; 

- neobjektivní hodnocení zřizovatele zatížené jinou představou o řízení školy; 

- nejednoznačnost právních norem, různorodost výkladů zákona; 

- upřednostňování formální úplnosti dokumentů před hodnocením kvality; 

- zbytečně rozsáhlá administrativa; 

- zdlouhavá šetření v nevhodných termínech; 

- nedostatek času určeného pro sebehodnotící aktivity; 

- nedostatek informací a zkušeností o volbě vhodných metod; 

- nemožnost posoudit průběh a výsledky vzdělávání při krátkodobém vstupu   

konzultanta/vnějšího hodnotitele do školy. 

 

 

  

   

  



 Příloha č. 6 

Název práce: 

     Hodnocení ředitelů základních škol a mateřských škol z pohledu obecních zřizovatelů 

v Plzeňském kraji a stanovení kritérií hodnocení. 

Autor: 

     Chottová Miroslava, CŠM – diplomová práce, 2012 

     Diplomová práce se zabývá procesem hodnocení ředitelů základních a mateřských škol 

obecními zřizovateli v Plzeňském kraji a problémy s hodnocením spojenými. Dílčím cílem 

práce bylo na základě zmapování způsobů hodnocení ředitelů a kritérií, která zřizovatelé 

v současné době při hodnocení využívají, potvrdit, případně vyvrátit, hypotézy týkající se 

hodnocení ředitelů škol. Hlavním cílem práce bylo zpracování vzorového metodického 

postupu hodnocení včetně vzorového souboru hodnotících kritérií. 

Klíčová slova: 

     Zřizovatel, ředitel, hodnocení, kritéria. 

Výzkumný problém: 

     Cílem výzkumného šetření bylo zmapování způsobu hodnocení ředitelů základních a 

mateřských škol v Plzeňském kraji obecními zřizovateli, zmapování kritérií, která zřizovatelé 

v současné době při svém hodnocení využívají a zjištění, zda je pro jednotlivé editele způsob 

hodnocení motivačním faktorem pro jejich další práci. 

Hypotézy: 

     č.1: Hodnocení ředitelů základních a mateřských škol obecními zřizovateli v Plzeňském 

kraji je více časté než nehodnocení. 

     č.2: Hodnotí-li obecní zřizovatelé v Plzeňském kraji ředitele základních a mateřských škol, 

realizují hodnocení podle předem stanovených kritérií. 

     č.3: Ředitelé základních a mateřských škol v Plzeňském kraji, kteří jsou obecními 

zřizovateli hodnoceni podle předem stanovených kritérií, vnímají toto hodnocení jako 

motivační faktor pro svoji práci.   

Výzkumný soubor: 

    Ředitelé základních a mateřských škol v Plzeňském kraji, zřizovatelé škol v Plzeňském 

kraji. 



Metody výzkumu: 

     Dotazníkové šetření. 

Závěry práce: 

     Výzkumných šetřením byly potvrzeny všechny tři hypotézy. Oslovení obecní zřizovatelé 

v Plzeňském kraji hodnotí ředitele zřizovaných základních a mateřských škol. Pro hodnocení 

jsou stanovena kritéria. Kritéria jsou dlouhodobého charakteru, tzn. že jsou využívána déle 

než jeden rok. Počty kritérií se však značně různí, od tří do deseti. Většina zřizovatelů 

spolupracuje při tvorbě kritérií s řediteli škol, seznamuje je s jejich konečnou podobou a 

rovněž většina zřizovatelů využívá výsledky hodnocení jako podklad pro odměňování ředitelů 

nenárokovými složkami.  

     Oslovení zřizovatelé i ředitelé škol se shodli, že systém hodnocení podle kritérií je 

motivačním faktorem pro další práci zřizovatelů. 

     Negativně lze vnímat zjištění, že ředitelé nejsou se současným systémem hodnocení 

spokojeni. 

 

Možná doporučení práce: 

     Pro systém hodnocení musí zřizovatelé stanovit jednoznačná pravidla. Při jejich přípravě 

by měli spolupracovat s řediteli základních a mateřských škol tak, aby metodika hodnocení 

byla společným materiálem, se kterým budou ztotožněny obě strany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 

Název práce: 

     Autoevaluace základní školy 

Autor: 

     Mgr. Bělecký Zdeněk, CŠM – bakalářská práce, 2010 

     Závěrečná práce se zabývá autoevaluací základní školy. Zahrnuje problematiku smyslu a 

zaměření vlastního hodnocení a výběru vhodných metod. Zvláštní pozornost věnuje 

operacionalizaci a kritériím hodnocení. Ve výzkumné části ukazuje souvislost mezi kvalitou 

vize a zpětnou vazbou. Vychází z potřeb pedagogické praxe a přináší návod na provedení 

autoevaluace včetně nabídky praktických nástrojů. 

Klíčová slova: 

     evaluace, autoevaluace, hodnocení, vlastní hodnocení, základní škola 

Výzkumný problém: 

     Souvisí kvalita autoevaluace škol s tím, jak srozumitelně mají zformulovanou vizi? 

Hypotézy: 

     Školy, které mají srozumitelnou vizi, zveřejňují výsledky autoevaluace častěji a podrobněji 

než školy, které tuto vizi nemají. 

Výzkumný soubor: 

     100 náhodně vybraných webových stránek základních škol na území celé ČR. 

Metody výzkumu: 

     Analýza webových stránek škol. 

Závěry práce: 

     Hypotéza, že školy, které mají srozumitelnou vizi, zveřejňují výsledky autoevaluace častěji 

a podrobněji než školy, které tuto vizi nemají, se nepotvrdila. I přes poměrně malý vzorek 

sledovaných škol je zjištění, že jen 7% z nich zveřejňuje vlastní vizi, překvapivé až frustrující. 

Je však otázka, zda ostatní školy žádnou vizi nemají nebo zda ji nepovažují za natolik 

hodnotnou, aby ji zveřejňovaly. 

  

 



Příloha č. 8 

Název práce: 

     Autoevaluace jako nástroj pro zlepšování procesů ve škole 

Autor: 

     Mgr. Kšírová Zuzana, CŠM – bakalářská práce, 2010 

     Práce představuje jednotlivé fáze autoevaluačního procesu a na základě analýzy zpráv o 

vlastním hodnocení vybraných mateřských, základních a středních škol ověřuje soulad jejich 

zpracování s náležitostmi určenými zákonem č. 561/2004 Sb.. Přináší poznatky o 

zkušenostech s autoevaluačním procesem ve vybraných zemích Evropy a popisuje přístupy 

českých škol k tvorbě zprávy o vlastním hodnocení. 

Klíčová slova: 

     autoevaluace, autoevaulační zpráva, autoevaluační nástroj, vlastní hodnocení školy, 

strategický plán rozvoje školy 

Výzkumný problém: 

     Na základě analýzy autoevaluačních zpráv a další dokumentace ověřit stanovené hypotézy. 

Hypotézy: 

     č.1: Autoevaluace školy probíhá jako systematicky připravený, plánovaný, cyklický 

proces, směřující podle předem stanovených kritérií k předem stanoveným cílům. 

     č.2: Školy v tomto procesu autoevaluace věnují stejnou pozornost identifikaci silných a 

slabých stránek. 

     č.3: Vyhodnocování dat v procesu autoevaluace vede k formulaci závěrů a opatření  

vedoucíc ke zkvalitňování školy.  

Výzkumný soubor: 

     Autoevaluační zprávy cca 100 škol různých druhů, velikostí a typů zřizovatele se sídlem 

na území České republiky. 

Metody a nástroje výzkumu: 

     Analýza získaných dokumentů škol a následné dotazování – individuální, 

nestandardizovaný rozhovor. 

 



Závěry práce: 

     Analýzou relevantní dokumentace vzorku mateřských, základních a středních škol, 

především analýzou zpráv o vlastním hodnocení školy, strategických plánů rozvoje školy, 

příslušných kapitol školních vzdělávacích programů došel autor k závěru, že ve více než 

polovině sledovaných škol neprobíhá cyklický evaluační proces, sebehodnocení probíhá 

nahodile a výsledek má spíše popisný a hodnotící charakter. 

     Všechny analyzované zprávy o vlastním hodnocení obsahovaly výčet slabých i silných 

stránek školy. Lze konstatovat, že celkový prostor věnovaný slabým a silným stránkám školy 

je relativně vyrovnaný, je možné vysledovat kvalitativní rozdíly v nakládání s nimi. Negativní 

zjištění jsou uváděna především v souvislosti s formulacemi dalších cílů. U pozitivních 

zjištění převládá místo objektivního hodnocení tendence k sebeprezentaci, ale zřídkakdy se 

stávají východisky pro další rozvoj potenciálu školy. Což jednak částečně ochuzuje smysl 

samotného autoevaluačního procesu, a především pak může vést až ke stagnaci ve školou 

tradičně pozitivně hodnocených oblastech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 9 

Název práce: 

     Autoevaluační zpráva jako výsledek autoevaluační činnosti školy 

Autor: 

     Mgr. Valíčková Miroslava, CŠM – bakalářská práce, 2010 

     Bakalářská práce blíže specifikuje samotný evaluační proces a tvorbu závěrečné 

autoevaluační zprávy školy z hlediska hodnocených oblastí, kritérií, indikátorů, jejích 

realizátorů, rozsahu a struktury, legislativně závazných náležitostí. Cílem práce je poskytnout 

použitelný model postupu od procesu hodnocení až k tvorbě závěrečné autoevaluační zprávy 

školy a stanovení kritických bodů při tvorbě zprávy. 

Klíčová slova: 

     evaluace, autoevaluace, hodnocení, závěrečná autoevaluační zpráva školy, oblasti 

autoevaluace, cíle autoevaluace, kritéria, indikátory, plán autoevaluace, postup autoevaluace, 

struktura autoevaluační zprávy, osnova hodnocení oblasti autoevaluace, hodnotící škála 

Výzkumný problém: 

     Hlavním cílem výzkumného šetření práce bylo zmapování situace a zkušeností škol 

s tvorbou a kompletací závěrečné autoevaluační zprávy a vyvození námětů, návrhů a 

doporučení pro proces sběru podkladů pro autoevaluaci školy, tvorbu a kompletaci závěrečné 

autoevaluační zprávy.  

     Dílčím cílem výzkumného šetření bylo zjištění, jak školy na základě několikaleté 

zkušenosti pohlížejí na autoevaluaci obecně, tzn. zda ji považují za přínos, či naopak 

nesmyslnou administrativní zátěž.  

Hypotézy: 

     č.1: Oblast řízení školy patří k nejnáročnějším oblastem z hlediska interpretace zjištěných 

výsledků. 

     č.2: Existuje vysoké procento (více než 50% dotazovaných) škol, kde autoevaluace 

probíhá v samotném závěru autoevaluačního cyklu, nikoli průběžně. 

     č.3: Formulace hodnotících soudů a opatření je prováděna převážně ředitelem školy a 

nejužším vedením. 

     č.4: Kompletaci závěrečné autoevaluační zprávy zabezpečuje ve většině škol vedení školy. 



     č.5: Pro hodnocení jednotlivých oblastí autoevaluační zprávy neexistuje školou 

vypracovaná osnova zpracování, která by zajišťovala kontinuitu výsledné závěrečné 

autoevaluační zprávy. 

     č.6: O závěrečnou autoevaluační zprávu školy jako výsledný produkt autoevaluace se 

převážně zajímá vedení školy, popřípadě pedagogové školy, rodiče a žáci jen zcela okrajově. 

     č.7: Školy chápou význam autoevaluace pro zkvalitnění svojí práce, ale považují ji za 

administrativní zátěž. 

 

Výzkumný soubor:  

     Do výzkumného šetření byl zapojen vzorek škol mateřských, základních, základních s 

mateřskou školou a škol středních. 

Metody a nástroje výzkumu: 

     Dotazníkové šetření pro zástupce škol a studium závěrečných autoevaluačních zpráv škol, 

které měly školy zveřejněné na svých webových stránkách. 

Závěry práce: 

     Pro autoevaluaci a následnou tvorbu závěrečné autoevaluační zprávy je primárně důležitá 

podpora a přesvědčení vedení škol o jejich užitečnosti a smysluplnosti. Výsledky 

výzkumného šetření ukazují, že školy v tomto smyslu prošly pozitivní proměnou svých 

názorů. Autoevaluační zpráva by měla umožňovat diskusi, zda bylo dosaženo stanovených 

cílů a s jakými výsledky. Poukazovat na cíle, kterých nebylo dosaženo a sdělovat, proč jich 

nebylo dosaženo. Měla by školám umožňovat pohled dopředu, lépe plánovat a následně se 

rozvíjet. 

     Školy používají různé postupy autoevaluace a způsoby zpracování závěrečné 

autoevaluační zprávy. Jejich volby vždy musí být závislá na několika faktorech: na velikosti 

školy, typu vedení školy, postoji školy ke změnám, úrovni týmové práce, informovanosti o 

autoevaluaci, na podpoře a metodickém vedení a na zkušenostech s podobnými akivitami. 

Možná východiska a doporučení: 

     Pro autoevaluační proces škol: 

• proškolit široký okruh pracovníků školy v otázkách autoevaluace 

• zabezpečit další vzdělávání autoevaluačního týmu nebo koordinátora evaluace 

• zapojit do evaluace co nejvíce osob se školou spjatých – rodiče, žáky, pedagogy aj. 

• využít možnosti konzultanta nebo vnitřní evaluace prováděné externími pracovníky 



• ustanovit týmy, které se budou zabývat evaluací  v jednotlivých oblastech 

• motivovat průběžně pracovníky k evaluaci 

• zaměřit se na prioritní oblasti a k nim vyvodit cíle, které jsou reálné 

• zvážit pečlivě kritéria a indikátory kvality 

• zvolit vhodné metody a nástroje autoevaluace s největší informační výtěžností 

• plánovat, rozložit autoevaluační činnosti do celého tříletého období 

• nepovažovat negativní výsledky za chybu 

     Pro tvorbu a kompletaci závěrečné autoevalační zprávy: 

• nevytvářet obsáhlé zprávy s řadou statistických údajů 

• hodnotit vždy sledované jevy z hlediska pozitiv i negativ 

• formulovat vždy závěry a opatření k zjištěným údajům 

• vycházet a navazovat na předchozí autoevaluační zprávy 

• nevnášet do formulace závěrečných soudů subjektivní pocity, názory a stanoviska 

• vyvarovat se rozdílným interpretacím stejných výsledků, zjištění a dat 

• rozšířit okruh tvůrců zprávy, nezužovat ho jen na vedení školy 

• respektovat zákony na ochranu osobních údajů a etická pravidla 

• archivovat zprávu v souladu s archivačním a skartačním řádem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10 

Název práce: 

     Autoevaluace – východisko rozvoje školy 

Autor: 

     Karbanová Petra, CŠM – bakalářská práce, 2010 

     Cílem bakalářské práce je poskytnout podporu vedoucím pracovníkům škol v oblasti 

autoevaluace školy s ohledem na nejčastější problémy školy zjištěné na základě dotazníků a 

odborné literatury.  Práce měla napomoci ředitelům škol najít podstatu plánování v procesu a 

významu autoevaluace, aby ji nevnímali pouze jako formální povinnost danou zákonem. 

Klíčová slova: 

     evaluace, autoevaluace, autonomie, vlastní hodnocení školy, evaluační nástroje, SWOT 

analýza, model excelence EFQM, TQM, CAF, ISO 

Výzkumný problém: 

     Cílem výzkumu bylo zjištění nejčastějších problémů, se kterými se potýkají vedoucí 

pracovníci při vlastní realizaci autoevaluace.  

Hypotézy: 

     nebyly stanoveny 

Výzkumný soubor: 

     Mateřské, základní a střední školy v Libereckém kraji. 

Metody a nástroje výzkumu: 

     Byl použit dotazník, který byl rozeslán pomocí emailové pošty. 

Závěry práce: 

     Převážná většina respondentů si je vědoma svých nedostatků v dovednostech potřebných 

k vlastnímu hodnocení školy. Největší problémy mají s výběrem vlastní správné metody, 

nástrojů a techniky pro získávání potřebných informací. Dále také jim dělá obtíže vytvoření 

plánu autoevaluace zahrnující cíl a evaluační oblasti a následné vyhodnocení dat a 

interpretace výsledků. 

 



Příloha č. 11 

Název práce: 

     Role managementu v procesu autoevaluace školy 

Autor: 

     Mgr. Václavík Marek – CŠM, bakalářská práce, 2011 

     Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou autoevaluace školy v českých 

podmínkách. Zvláštní důraz je kladen na roli managementu školy v procesu autoevaluace. 

Práce vychází ze stavu autoevaluace na českých základních a středních školách. Projednává o 

autoevaluaci v teoretické rovině, zpracovává roli managementu školy v procesu autoevaluace, 

zabývá se analýzou výsledků výzkumu a přináší obohacení přístupu k autoevaluaci na 

českých školách. 

Klíčová slova: 

     autoevaluace, vlastní hodnocení školy, evaluace, management školy, výzkumné šetření, 

metodika  

Výzkumný problém: 

     Jak je autoevaluace vnímána z pohledu praktiků? 

Hypotézy:  

     nebyly stanoveny 

Výzkumný soubor: 

     Školy z celé ČR, které měly v rejstříku škol uvedeny emailovou adresu. 

 

Metody a nástroje výzkumu: 

     Analýza výzkumného dotazníkového šetření z roku 2009 uskutečněné NUOV ve 

spolupráci s NIDV v rámci projektu Cesta ke kvalitě. 

Závěry práce: 

     Přesvědčení o smysluplnosti celého procesu autoevaluace a míra zkušeností s vlastním 

hodnocením ovlivňují ve velké míře kvalitu těchto procesů. Uvedený a aplikovaný dotazník 

spíše oslovil aktivní školy v této oblasti, pasivnější školy spíše nereagovaly. 

     Vnímání některých témat evaluace managementem škol může být výrazným způsobem 

odlišné něž je vnímání řadového pedagoga. 



Příloha č. 12 

 

Název práce:  

     Autoevaluace mateřské školy z pohledu řízení 

Autor: 

     Čmolíková Václava, CŠM – bakalářská práce, 2012 

     Cílem bakalářské práce bylo podat přehled o přístupu mateřských škol k autoevaluaci 

z pohledu řízení, porovnat realitu v mateřských školách a sloučených celků základních a 

mateřských škol jak v oblasti realizace autoevaluace, tak i  přijímaných opatřená, která 

vycházejí ze zprávy vlastního hodnocení. 

Klíčová slova: 

     evaluace, autoevaluace, řízení školy, styly řízení, ředitel 

Výzkumný problém: 

     Zmapovat, jakým způsobem vedoucí pracovníci samostatných mateřských škol a 

sloučených celků základních a mateřských škol oblast řízení vyhodnocují. 

Hypotézy: 

     č.1: Ředitelé sloučených celků považují nabídku a obsah nabízených kurzů a seminářů 

v rámci DVPP, zaměřených na autoevaluaci za dostatečnou a pro školu přínosnou více něž 

ředitelé samostatných mateřských škol. 

     č.2: Ředitelé sloučených celků prezentují výsledky vlastního hodnocení včetně negativního 

i pozitivního zjištění častěji, než ředitelé mateřských škol. 

     č.3: Ředitelé sloučených celků zapojují zaměstnance do procesu autoevaluace řízení méně 

než ředitelé mateřských škol. 

     č.4: Ředitelé sloučených celků delegují pravomoci na ostatní zaměstnance více než ředitelé 

mateřských škol. 

     č.5: Výsledky autoevaluace řízení motivují ředitele sloučených celků k přijímání opatření 

v rámci svého sebehodnocení v oblasti řízení více než ředitele škol mateřských. 

     č. 6: Ředitelé sloučených celků se zaměřují na autoevaluaci řízení a vyhodnocování 

předem stanovených cílů v oblasti řízení více než ředitelé mateřských škol. 

 

 



Výzkumný soubor: 

     Ředitelé sloučených celků základních a mateřských škol, vedoucí učitelky a zástupkyně 

škol základních a mateřských, které byly náhodně vybrány na území Plzeňského kraje. 

Metody a nástroje výzkumu: 

        Dotazník, který byl rozeslán prostřednictvím elektronické pošty. 

Závěry práce: 

     Pět, ze stanovených šesti, hypotéz bylo potvrzeny jako verifikované a jedna byla 

falzifikovaná. Výzkum prokázal, že oba typy škol si stanovují cíle, kritéria, která jsou 

přijímána v souladu s platnou legislativou, u základních a mateřských škol vycházejí z vize 

školy. Sloučená škola jako jediná uvedla využití externí firmy k autoevaluaci školy. 

     Z dalších výsledků vyplynulo, že větší část ředitelů přijímá opatření v rámci svého 

sebehodnocení v oblasti řízení. 

     Z celkových výsledků je patrné, že základní a mateřské školy mají propracovanější systém 

autoevaluačních procesů a přijímají častěji opatření při zjištění nedostatků. Školy mají 

promyšlené záměry autoevaluace, vytyčují si důležité oblasti pro rozvoj školy.  

     Mezi důležité faktory, které ovlivňují proces řízení je také postavení vedoucích učitelek a 

jim svěřené pravomoci. 

     V řízení škol se ukazuje, že většina ředitelů mateřských škol prozatím neumí efektivně 

pracovat se zpětnou vazbou a s výsledky vlastního hodnocení, malá pozornost je věnována 

sledování přijatých nápravných opatření a jejich efektů.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 13 

 

Název práce: 

     Hodnocení ředitelů základních a mateřských škol zřizovatelem 

 

Autor: 

     Louková Marcela, CŠM – bakalářská práce, 2012 

 

     Závěrečná bakalářská práce se zabývá hodnocením ředitelů základních a mateřských škol. 

Jejím cílem bylo prozkoumat a zhodnotit systémy hodnocení náhodně vybraných zřizovatelů 

a následně porovnat teorii řízení lidských zdrojů s praxí. Vychází z poznatků oblastí moderní 

personalistiky a seznamuje s problematikou školství jako specifického resortu. 

 

Klíčová slova: 

     Hodnocení pracovníků, systémy hodnocení, kritéria hodnocení, ředitel školy, zřizovatel 

 

Výzkumný problém: 

     Jak často a podle jakých kritérií hodnotí zřizovatelé ředitele základních a mateřských škol? 

 

Výzkumná tvrzení:  

     č.1:  Zřizovatelé hodnotí ředitele základních a mateřských škol minimálně jednou ročně. 

     č.2:  Zřizovatelé vytvářejí kritéria pro hodnocení ředitelů základních a mateřských škol. 

 

Výzkumný soubor: 

     Ze základního souboru všech zřizovatelů základních a mateřských škol v celé ČR byl 

náhodným výběrem získán vzorek 56 zřizovatelů. Své dokumenty, ve kterých jsou obsažena 

pravidla hodnocení ředitelů jimi zřizovaných základních a mateřských škol,  poskytlo celkem 

27 zřizovatelů (48,2%).   

 

Metody výzkumu: 

     Obsahová analýza dokumentů – vnitřní platové předpisy, případně další dokumenty, které 

stanovují pravidla pro hodnocení ředitelů základních a mateřských škol náhodně vybraných 

zřizovatelů. 

 



Závěry práce: 

     Výzkum potvrdil, že všichni zřizovatelé, kteří nějakým způsobem hodnocení provádějí, 

hodnotí své ředitele minimálně jednou ročně. Analýzou dokumentů bylo zjištěno, že ne 

všichni zřizovatelé však mají k tomuto účelu propracovány systémy hodnocení. Naopak u 

všech zřizovatelů je hodnocení, ať už je prováděno jakkoliv, podkladem pro přiznání 

osobních příplatků či mimořádných odměn. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 14 

 

Název práce: 

     Analýza kritérií hodnocení ředitelů mateřských škol zřizovateli v Pardubickém kraji 

 

Autor: 

     Bc. Marková Lenka, CŠM – diplomová práce, 2012 

 

     Diplomová práce se zabývá analýzou současných kritérií hodnocení práce ředitelů 

mateřských škol, která byla vytvořena zástupci obcí v roli zřizovatelů mateřských škol. 

Zároveň s analýzou se také zaměřuje na identifikaci indikátorů vedoucích k naplnění daných 

kritérií hodnocení. Součástí výzkumu je monitorování názorů ředitelek na současná kritéria, 

podle kterých jsou ohodnocovány. Práce ukazuje na současné problémy v oblasti hodnocení 

práce ředitelů na úrovni regionálního školství, na nutnost systémového řešení této oblasti a lze 

ji využít jako námět pro tvorbu kritérií  hodnocení práce ředitelů škol. 

 

Klíčová slova: 

     Hodnocení, kritérium, indikátor, kompetence, kompetenční model, standardy, zřizovatel 

 

Výzkumný problém: 

     Mají obce v Pardubickém kraji stanovena kritéria hodnocení práce ředitelů škol, které 

zřizují a znají ředitelé škol kritéria, podle kterých jsou hodnoceni? 

 

Výzkumné předpoklady: 

     č.1:  Zřizovatelé nemají stanovena kritéria hodnocení práce ředitelů mateřských škol. 

     č.2:  Současní kritéria hodnocení daná zřizovatelem nevypovídají o kvalitě práce ředitele 

mateřské školy v Pardubickém kraji.  

 

Výzkumný soubor: 

     Ze základního souboru, tedy počtu obcí Pardubického kraje, které zřizují alespoň jednu 

mateřskou školu, bylo náhodně vybráno 10% z celkového počtu obcí (tj. 49 obcí). 

Respondenty byly ředitelky těchto mateřských škol. Vyplynulo z uvedeného počtu, že se 

nejedná o reprezentativní výzkumný vzorek, tudíž výsledky šetření nemají potřebnou 

vypovídající kvalitu, ale spíše hodnotu informativní. 



 

Metody a nástroje výzkumu: 

     Kvantitativní obsahová analýza kritérií hodnocení jednotlivých zřizovatelů, dotazníkové 

šetření, interview, řízený neformální rozhovor. 

 

Závěry práce: 

     Existence kritérií byla shledána pouze u necelé poloviny respondentů, a to většinou u 

větších obcí. Z celé škály činnosti ředitelů škol je nejčastěji hodnocena oblast, která se 

zabývala hospodařením a ekonomikou, ale posuzování pracovního chování, schopností a 

dovedností ředitelů zcela chybí. 

     Autorka zjistila, že současná kritéria prokazují nejednotnost a roztříštěnost. Každý 

zřizovatel je má nastavena jinak, často se v jejich formulaci neshodují. Kritéria jsou pouze 

pojmenována, ale nejsou k nim přiřazeny indikátory jejich úspěšnosti. Z toho pramení, že ne 

všechna kritéria jsou zcela jednoznačná, vypovídající a nezpochybnitelná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


