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      Úvod a cíl práce 

     

      Školský systém v České republice je vystaven v posledních letech neustálým změnám. Po 

realizovaných reformách ve společenském i politickém životě došlo i ke změně postavení 

škol. Právní subjektivita škol poskytla školám větší autonomii. „Školy dosáhly značné 

autonomie v oblasti vzdělávacího obsahu, vyučovacích metod, hodnocení žáků i v oblasti 

řízení. V této souvislosti byla znovu posílena role hodnocení jako klíčového nástroje 

k dosahování kvality a rovnosti ve vzdělávání.“
1
  Školy se staly samostatnými právními 

subjekty se specifickými právy, ale i povinnostmi.  

     Změnila se role ředitelů škol, kteří mohli začít více ovlivňovat celý výchovně vzdělávací 

proces, dostali možnost samostatně rozhodovat, realizovat své představy a cíle, které 

zapracovali do školních vzdělávacích programů.  Větší pravomoci přinesly i povinnosti 

v podobě odpovědnosti za provoz a činnost školy. Ředitel školy se stal z vedoucího 

pracovníka manažerem organizace, který ovšem musí zastat roli ekonoma, právníka, 

personalisty i administrativního pracovníka. Ředitel rozhoduje o nakládání a využití zdrojů 

školy, vede zaměstnance k dosahování společných organizačních i vzdělávacích cílů. 

   Dalším mezníkem pro české školství se stalo přijetí zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

v platném znění, s účinností k 1. 1. 2005.  Ve školském zákoně bylo zakotveno právo 

zřizovatelů hodnotit školy a školská zařízení. V případě, že chtěl zřizovatel tohoto práva 

využít, musel předem zveřejnit kritéria, podle kterých chtěl hodnocení provádět:  „Hodnocení 

školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem 

zveřejní.“
2
 Hodnocení je myšleno jako hodnocení školy celkově, nikoliv jako hodnocení práce 

jednotlivého ředitele školy. Zřizovatelé však svým hodnocením ředitelů škol mohou také 

přispívat k dalšímu rozvoji škol, je-li jejich hodnocení prováděno systematicky, strukturovaně 

a správně. Mělo by vést k pozitivnímu rozvoji vzájemných vztahů mezi oběma zúčastněnými.   

    Ve školském zákoně byl jasně definován způsob, jak mělo být prováděno hodnocení škol, a 

to na dvou úrovních. § 12 odst. 1.:  „Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení 

školy a hodnocení Českou školní inspekcí (ČŠI).“
3
 Vlastní hodnocení školy, které zpracuje 

sama škola (za které odpovídá ředitel) bylo východiskem pro zpracování výroční zprávy o 

                                                      
1
 Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice [online]. Dostupné na: http://www.csicr.cz/cz/O-

nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-

hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi [cit. 2013-04-08] 
2
 § 12 odst. 5 zák. č .561/2004 Sb., školský zákon 

3
 § 12 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon 

http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi
http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi
http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi
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činnosti školy a zároveň sloužilo k potřebám ČŠI. § 12 odst. 2: „Vlastní hodnocení školy je 

východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro 

hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 

rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy.“
4
 (Tato skutečnost je 

v současné době již neplatná, podrobně ji rozebereme v kapitole o auotevaluaci). Pro řízení 

školy je vlastní hodnocení důležitou zpětnou vazbou, která poskytuje školám důležité 

informace o pozitivních i negativních skutečnostech ve všech oblastech a pomáhá k dalšímu 

zkvalitňování jejich činností.  

     Ve zprávě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o hodnocení 

vzdělávání v České republice z ledna 2012 identifikoval tým hodnotitelů jednu z důležitých 

priorit, kterou je vytvoření uceleného rámce a budování kapacit pro hodnocení v celém 

školském systému. Ve zprávě se uvádí: „Ve vzdělávacím systému…v současné době však 

neexistuje ucelený systém hodnocení, který by byl vnímán jako celek a který by viditelně 

propojoval jeho jednotlivé části. Důležitým počátečním krokem v oblasti tvorby politiky je 

vypracování strategického plánu nebo rámcového dokumentu, který by stanovil koncepci 

uceleného hodnotícího rámce a způsob, jak dosáhnout propojení mezi jednotlivými složkami. 

V procesu vytváření efektivního hodnotícího rámce je třeba věnovat patřičnou pozornost 

náležitému vymezení jednotlivých částí hodnocení (např. hodnocení učitelů, hodnocení škol a 

jejich rozvoj) a zajistit, aby tyto složky systému hodnocení byly dostatečně propojeny (např. 

standardy učitelské profese a hodnocení učitelů). Další výzvou jsou omezené kompetence 

k hodnocení v celém vzdělávacím systému. Nedostatečná schopnost provádět hodnocení 

přetrvává navzdory výrazným národním snahám stimulovat hodnotící kulturu a vytvářet 

příležitosti pro získávání odpovídajících kompetencí. Jednou z priorit vzdělávací politiky je 

proto konsolidace snah a zlepšení kapacit v oblasti hodnocení. Vzhledem k tomu, že český 

vzdělávací systém je značně decentralizován a závisí na hodnotících schopnostech různých 

aktérů, je důležité, aby vytváření kapacit odráželo různé potřeby školských řídících orgánů 

(na krajské a místní úrovni), ředitelů škol a pedagogických pracovníků.“
5
   

    Co přináší evaluace školám? Jak probíhá? Jak probíhá v současné době evaluace škol 

zřizovateli? Jak spolupracují při tvorbě kritérií s řediteli škol a spolupracují vůbec? Hodnotí 

zřizovatelé ředitele škol? Proč je hodnotí? Je možné nastavit společná kritéria pro hodnocení 

                                                      
4
 § 12 odst. 2 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon 

5
 Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice [online]. Dostupné na: http://www.csicr.cz/cz/O-

nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-

hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi [cit. 2013-04-08] 

http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi
http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi
http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi
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ředitelů v obecné rovině? Je pro ředitele hodnocení zřizovatelem motivací k další činnosit? Je 

autoevaluace samozřejmou součástí hodnocení školy jako celku?  Uvědomují si pedagogové 

potřebu sebehodnocení stejně naléhavě jako ředitelé škol? Věnují se školy v rámci 

autoevaluace řízení školy? To vše jsou otázky na téma evaluace a autoevaluace školy, které 

byly zpracovány v mnoha závěrečných bakalářských a již i diplomových  pracích studentů 

Centra školského managementu Univerzity Karlovy v Praze. Autoři těchto prací se věnovali 

evaluaci i autoevaluaci škol, jejich kritériím i celkovému vnímání hodnocení všech 

zúčastněných stran. 

     Cílem této práce je shrnout poznatky z výzkumu v oblasti evaluace a autoevaluace 

publikované v závěrečných bakalářských a diplomových pracích a ze získaných 

informací vytvořit obecný postup při hodnocení ředitelů škol zřizovateli. Dílčím cílem 

práce je pojmenovat hlavní zásady ředitelů škol, které vedou ke zkvalitnění jejich řídící 

činnosti.     
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    I.  Teoretická část 

      

     1.   Evaluace 

          

      1.1  Pojem evaluace 

      Evaluace je jednou z důležitých oblastí ve vzdělávacím a v řídícím procesu škol. Vztahuje 

se na všechny fáze vzdělávacího procesu i na všechny oblasti celého vzdělávacího systému. 

Co vlastně znamená termín evaluace? Výraz evaluace se objevuje v českém pedagogickém 

prostředí přibližně v polovině 90. let 20. století, kdy je poprvé kodifikován v Pedagogickém 

slovníku, který uvádí pojem pedagogická evaluace. Definuje ji jako: „…zjišťování, 

porovnávání a vysvětlování dat charakterizující stav, kvalitu, efektivnost škol, částí nebo 

celku vzdělávacího systému. Zahrnuje hodnocení vzdělávacích procesů, hodnocení 

vzdělávacích projektů, hodnocení vzdělávacích výsledků, hodnocení učebnic, aj. Je 

samostatnou vědní disciplínou, opírá se o rozsáhlou a propracovanou teoretickou a 

metodologickou základnu“.
6
  

     Pedagogická evaluace je tedy proces systematického shromažďování informací a jejich 

následného analyzování k dosažení hlavních cílů evaluace. Tím je i zpětná vazba, která vede 

k následnému zlepšení zkoumaného jevu, procesu.  Svobodová (2010) o pedagogické evaluaci 

uvádí: „ Pedagogická evaluace je mladou disciplínou, která vstoupila do našich škol s tvorbou 

vzdělávací koncepce po roce 1989 a především s tvorbou rámcových vzdělávacích programů. 

Setkala se nejdříve s odmítáním pedagogů. V současné době se již většina učitelek a ředitelek 

s tímto pojmem smířila a začínají si uvědomovat, že jeho význam je v procesu a v přínosu. 

Evaluace je moderní disciplína, která nám pomáhá zjistit, zda svou pedagogickou práci 

vykonáváme dobře a jakým způsobem se dále zlepšovat.“
7
 Pedagogická evaluace vychází  

z  poznatků obecného managementu, který s hodnocením pracuje již mnohem déle. Kritické 

zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry jsou podstatou kontroly, jíž využívají manažeři 

na všech úrovních řízení jako určité zpětné vazby. „Hodnocení kontrolovaných procesů 

představuje jádro kontrolních procesů. Podstatou hodnocení je srovnávání, kdy zjištěné údaje 

odrážející stav dané reality porovnáváme s určenými kritérii.“ 
8
  

                                                      
6
 Průcha J., Walterová E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN 80-7178-5792.  

7
 Svobodová, E. et al.: Vzdělávání v mateřské škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 80-224-1415-5. 

8
 Veber, J a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2005. ISBN80-  
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     Evaluace na základě vyhodnocování zjištěných dat, jak z minulosti, tak současných, 

plánuje a připravuje opatření, která opravují chyby, nedostatky a vede tak ke zlepšení kvality 

školy.  

 

     1.2  Kvalita 

     Kvalita - jakost, v moderním světě, už není vnímána jako potlačení odchylky od předem 

stanoveného standardu, ale je chápána jako potřebná vlastnost, která navozuje konečnou 

spokojenost spotřebitelů. „Pojem kvalita a jakost jsou významově a z hlediska řízení 

organizací de-facto synonyma. V praxi se pojem jakost používá zejména v oblasti výroby, 

v souvislosti s výrobky (jakost výrobku). Pojem kvalita se používá ve všech ostatních 

oblastech řízení organizace a v sektoru služeb. Definicí obou výrazů je celá řada.  

Akademický slovník cizích slov definuje kvalitu jako souhrn užitných vlastností výrobku 

nebo služby, souhrn typických, zpravidla kladných vlastností. Joseph M. Juran definuje 

kvalitu jako způsob k užití, Philip B. Crosby jako soulad s požadavky, Armand V. 

Feigenbaum jako souhrn všech konstrukčních a výrobních charakteristik, které určují úroveň, 

jakou produkt naplňuje očekávání zákazníka.“
9
  Musíme si však uvědomit, že v současnosti 

koexistují vedle sebe dva koncepty kvality – kvalita, kterou definujeme cílový stav a kvalita 

jako popis určitých vybraných kritérií (tedy i nekvalita je jistou úrovní kvality). 

     Vysoká kvalita vzniká v jen v dobře řízené a organizované instituci. Ovlivňuje ji zásadně i 

kvalita všech zúčastněných osob. Důležitost lidského faktoru pak výrazně vyniká při 

uplatňování tzv. celkového řízení kvality (TQM), filosofie trvalého zlepšování, která 

vychází z pozitivní motivace všech zapojených účastníků a využívá všech zdrojů. 

Předpokladem TQM je pozitivní spolupráce, práce v týmech a umění vést lidi. Veber (2005) 

uvádí: „ Přístupy TQM se výrazně zasloužily i o další praktické aplikace – přístupy zaměřené 

na trvalé zlepšování. Na rozdíl od normativních přístupů, které vyžadují reakci na změny až 

v případě, že je signalizována neshoda, usilují přístupy trvalého zlepšování o zapojení co 

nejširšího spektra pracovníků do zlepšovacího úsilí, které by mělo vést ke změnám, jež mají 

charakter vylepšení, zdokonalení, zkvalitnění, ale i zhospodárnění, zvýšení bezpečnosti, 

omezení poškozování životního prostředí apod.
10

 

                                                                                                                                                                      
   7261-029-5 
9
 Kvalita, jakost. [online]. Dostupné na: https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost. [cit 2013-04- 

  08] 
10

 Veber, J a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-  

   7291-02-5       

https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost
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     TQM současně vyžaduje změnu kultury školy. Kulturou školy chápeme obraz instituce 

navenek, jak se prezentuje na veřejnosti, jak ji vnímají žáci, rodiče, odborná veřejnost, jaké 

má škola vize, cíle, jakými způsoby jich dosahuje. Kultura školy v podstatě zahrnuje 

vzájemně spolu související prvky - symboly, osobnosti, image, pravidla, hodnoty, normy 

jednání. Změna kultury školy zahrnuje nejen změnu postojů, metod práce, ale i změnu 

chování a jednání zaměstnanců – učitelů a změnu řízení – managementu školy.   

     Řízení kvality ve vzdělávání může být založeno na stejných, vyzkoušených a osvědčených 

metodách řízení kvality, které se používají v oblasti průmyslu a obchodu, ale i v oblasti 

managementu neziskových oblastí nebo různých pomáhajících profesí. Evaluace má obecné 

základy a principy, které jsou pak pouze specifikovány pro jednotlivé obory a oblasti.  

Vzdělávací instituce musí být schopny přizpůsobit se měnící se společnosti i měnícím se 

potřebám a požadavkům svých zákazníků. Orientace na kvalitu je potřebná nejen k zajištění 

standardů vzdělávání, ale i k zajištění přiměřené organizace a řízení uvnitř instituce, 

k zvyšování výukových kvalit zaměstnanců i k účinnosti vzdělávacích metod. Kvality ve 

vzdělávání může být dosaženo, budou-li zapojeni všichni aktéři tohoto vzdělávacího procesu 

(žáci, učitelé, rodiče, veřejnost…). 

     Pro každou organizaci je důležité systematicky plánovat budoucnost. Ke zvyšování kvality 

nemůže docházet bez předem jasného dlouhodobého plánování. Jedním ze základních 

elementů strategického plánování je kvalita. Nejsou přesně stanoveny aktivity pro strategické 

plánování vzdělávacích institucí. Následující schéma ukazuje jednu z možností plánování, 

která je aplikovatelná ve většině škol. 
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Obr.č. 1 – schéma plánování 
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     Kvalitou (vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, vzdělávací soustavy) se rozumí 

optimální úroveň fungování nebo produkce těchto procesů či institucí, která může být 

předepsána určitými požadavky (např. vzdělávacími standardy) a může být tudíž objektivně 

měřena a hodnocena.
11

 V této práci se zaměřujeme na evaluaci jako na nástroj řízení kvality.  

   

     1.3  Evaluace versus hodnocení 

     Pojem evaluace je výraz původně odvozený z latinského slova „valere“, což znamená mít 

platnost, závažnost. Z latiny se po té přeneslo do francouzštiny „evaluer“ – hodnotit, ocenit. 

V současnosti se v odborné literatuře i v zákonných dokumentech užívají pojmy evaluace i 

hodnocení. Při vymezení těchto jednotlivých pojmů se vychází z anglických termínů: 

evalution – má širší, komplexnější význam, zahrnuje teorii, metodologii. Používá se hlavně ve 

výzkumných procesech; assessment – souvisí s hodnocením ve školské praxi, tzn. 

s hodnocením žáků, učitelů, ředitelů, ostatních zaměstnanců. Tyto dva pojmy se do češtiny 

překládají stejně, což obecně vede k zaměňování evaluace a hodnocení.    

     Co přesně pojem evaluace vyjadřuje? Evaluace je proces systematického shromažďování a 

analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování.  Z toho lze vyvodit, 

že evaluace je komplexnějším výrazem než hodnocení. Zahrnuje teorii, metodologii a praxi 

hodnocení různých vzdělávacích jevů.    

     Hodnocení se používá v širším kontextu běžné školní praxe, míníme jím posuzování 

jednotlivých žáků, učitelů, ředitelů, ostatních zaměstnanců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Průcha, J.: Pedagogická evaluace. 1. vydání. Brno: MU CDV,1996. 166 s. ISBN 80-210-1333-8.  
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Pro názornost rozdílů mezi evaluací a hodnocením je uvedena následující tabulku. 

 

Tab.č. 1 – Rozdíly mezi hodnocením a evaluací podle M. Bourové
12

 

Evaluace Hodnocení 

- systematická činnost, která má jasně    

  vymezenou strukturu 

- činnost, která by měla být správně  

  metodicky vedena 

- činnost pravidelně prováděná 

- činnost řízená podle předem stanovených 

   kritérií 

- činnost, která musí být zaznamenána  

  a zpětně využívána  

- v pedagogické praxi používáno častěji,   

  spontánněji 

- činnost většinou neplánovaná 

- činnost prováděná většinou nepravidelně 

- činnost vztahující se k dítěti či pedagogovi 

- činnost většinou neřízená 

- činnost přirozenější  

- hodnotíme např. dítě, pedagoga, sama sebe, 

  ostatní zaměstnance 

 

     Z tohoto porovnání lze vyvodit, že evaluace a hodnocení jsou činnosti odlišné, přičemž 

evaluaci je nutné brát jako proces vedoucí ke zlepšování kvality a hodnocení jako činnost bez 

další návaznosti, vývoje a postupu, jako činnost jednorázovou. 

    V pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 1995) jsme u pojmu hodnocení 

odkázáni na pojem: „pedagogická evaluace, který zahrnuje: 

- hodnocení vzdělávacích procesů -  velmi rozvinutá oblast pedagogické evaluace. Používají 

se tři hlavní přístupy založené na: 1. pozorování výuky, většinou s použitím záznamu – 

pedagogické komunikace a následné analýzy, 2. výpovědích subjektů výuky (žáků, učitelů), 

zvláštěo prožívaném klimatu třídy, 3. analýze vzdělávacích výsledků jakožto produktů 

vzdělávacích procesů. 

- hodnocení učitelů – posuzování kvality učitelovy práce. Provádí se pro praktické účely. Pro 

výzkumné účely se hodnocení provádí v rámci měření efektivnosti vzdělávání různými 

empirickými metodami. 

-  hodnocení vzdělávacích projektů – evaluace zahrnující hodnocení kurikulárních dokumentů 

(učebních plánů aj.) včetně hodnocení učebnic. 

                                                      
12

 Bourová, M.: Evaluace a hodnocení v mateřské škole. Nový Bydžov, aTRE, 2003. 
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-  hodnocení vzdělávacích výsledků - posuzování kvality na úrovni tříd, škol, vzdělávací 

soustavy země, založené na měření výkonu žáků a testech vědomostí a jiných produktů 

vzdělávání, aj.“
13

  

 

     1.4  Druhy evaluace   

     Evaluaci ve školství můžeme z obecného hlediska provádět na čtyřech základních 

úrovních (Burkkard, Eikenbush, 2000; MacBeath,McGlyn,2002 in Vašťatková, 2011): 

1)  Mezinárodní úroveň (např. evaluace vzdělávacího systému) je prováděna prostřednictvím 

aktivit v rámci mezinárodních organizací; v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD) je to šetření PISA (Program pro mezinárodní hodnocení studentů tj. 

Programme for International Student Assessment - periodické monitorování výstupů 

vzdělávacích systémů na základě srovnávání vzdělávacích výsledků patnáctiletých žáků). 

2) Národní úroveň představuje získání informací o celém školském systému či jeho 

jednotlivých částech, regionech (u nás v rámci práce České školní inspekce, dříve Ústavu pro 

informace ve vzdělávání – od r.2012 převzalo agendu se sběrem a zpracováním dat MŠMT,  

na úrovni jednotlivých krajů aj.). 

3)  Meziúroveň znamená evaluaci jednotlivých škol (je sledováno, jak škola jako celek plní 

různá očekávání a jak se vyrovnává s různými vlivy na ni působící). Škola tedy může být 

objektem (při evaluaci externí – vnější, která je uskutečňována orgány inspekce, zřizovatele, 

agenturami na základě národních srovnávacích zkoušek, institucemi zaměřenými na evaluaci 

kurikula výzkumnými pracovišti, atd.) i subjektem evaluace (evaluace interní – vnitřní, při níž 

škola evaluuje sebe sama, což nazýváme jako autoeveluace školy). 

 4)  Mikroúroveň se projevuje např. při evaluaci třídy, vyučování; škálu různého vnímání 

doplňuje pohled jednotlivých pracovníků, žáků, ale i rodičů na práci školy.
14

   

 

                                                      
13

 Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál: 1995. ISBN 80-7178-029-4 
14

 Vašťatková Poláchová, J. a kol.: Autoevaluace v praxi českých škol. 1.vydání Praha: NÚV,2011. ISBN 978-  

    80-87652-46-6.  
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     Evaluaci vnímáme z několika úhlů pohledu. Zaměříme se na evaluaci z  hlediska 

hodnotitele. Tu můžeme rozdělit na externí,  interní evaluaci a sebeevaluaci. 

„Externí a interní evaluace představují dvě komplementární stránky hodnocení, které mají 

jiný účel a kladou si proto poněkud odlišné cíle a úkoly. Oba dva tyto typy hodnocení jsou pro 

možné zkvalitňování vzdělávacího systému i jeho jednotlivých součástí vzájemně 

nezastupitelné a nepostradatelné.“
15

 

    

      2.  Externí evaluace 

 

      „Externí evaluace - je prováděna lidmi, kteří přicházejí z vnějšího prostředí školy, 

pracovníky České školní inspekce (ČŠI), zřizovatele, popřípadě dalších organizací, 

auditorských firem a agentur (např. z oblasti, BOZP, finančního úřadu). Evaluační cíle, 

kritéria a metody jsou určovány z vnějšku, nezávisle na škole. Výhodou externí evaluace je 

bezesporu skutečnost, že si hodnotitel udržuje potřebný nadhled nad dílčími problémy, není 

ovlivněn osobními vztahy. Nevýhodou je, že někdy externí evaluace nepronikne k samému 

jádru problémů, nedokáže detailně postihnout všechny příčiny sledovaných jevů. Za negativní 

jev lze považovat i skutečnost, že školy zpravidla nemohou ovlivnit časové období, ve kterém 

bude externí evaluace prováděna.“
16

  

     Evaluace školy je zaměřena na dva různé cíle. Jedním je kontrola plnění standardů, které 

škola musí splňovat a druhým je naplnění rozvoje kvality školy. 

 

     2.1   Evaluace školy z pohledu zřizovatele 

     Součástí kontrolního systému zřizovatelů a jeho aplikace je i hodnocení práce škol. 

Zřizovatelé sledují nejen efektivní využívání finančních prostředků, ale i naplňování veřejné 

služby, kterou školy poskytují. Hodnocení škol by mělo sloužit k nalezení způsobu a cest, jak 

zvýšit kvalitu práce škol a zlepšovat jejich podmínky k práci. Hodnocení musí zahrnovat 

všechny oblasti školy – oblast vzdělávání, ekonomickou, materiální i personální.    

                                                      
15

Rýdl, K., Horská, V., Dvořáková, M., Roupec, P.: Sebehodnocení školy. Jak hodnotit kvalitu školy. Praha:  

   Strom,1998. ISBN 80-86106-04-7. 
16

 Valíčková, M.: Evaluace řízení základních škol jako součást vlastního hodnocení školy. Plzeň, 2008. 
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     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  informuje, v souladu s §12 odst. 5 

školského zákona, že zřizovatel by měl: 

-  vyžadovat pouze údaje odpovídající účelu a předmětu hodnocení. Účelem hodnocení je 

především zvyšování kvality poskytování vzdělávání, zřizovatel by proto měl vyžadovat 

pouze údaje, jejichž znalost je z hlediska zřizovatelských práv a povinností využitelná ve 

vztahu k řečenému účelu (nelze např. požadovat hodnocení jednotlivých žáků); 

-   vyžadovat pouze údaje, které nemá k dispozici z jiného právního titulu (např. z oprávnění 

zřizovatele provádět kontrolu hospodaření příspěvkové organizace podle § 27 odst. 9 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů); 

-     provádět hodnocení způsobem, který hodnoceného zbytečně nezatěžuje; 

-     provádět hodnocení ve spolupráci s hodnoceným; 

-     dodržovat pravidla ochrany osobních údajů; 

-     kritéria hodnocení škol a školských zařízení předem zveřejnit.
17

 

     Dle § 12 odst. 5 školského zákona ještě vyplývá, že zřizovatel může provádět, za účelem 

zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, hodnocení dle kritérií, která předem zveřejní.   

Pravidla, kritéria a rozsah, jak má přesně hodnocení školy probíhat, neexistuje. Rozhodnutí je 

zcela ponecháno na zřizovateli.  

     V rámci projektu Cesta ke kvalitě navrhla, a poté i schválila, pracovní skupina složená 

z odborníků a ze zástupců zřizovatelů a zástupců školských asociací, materiál „Doporučení 

pro zřizovatele k hodnocení škol“. Text obsahuje obecná doporučení, jak hodnotit školy a  

přispět tak ke zlepšení evaluační kultury zřizovatelů v ČR.
18

  Doporučení obsahuje obecné 

přístupy k hodnocení škol zřizovateli, výčet zdrojů pro hodnocení a doporučuje kritéria 

hodnocení škol.   

     

 

 

                                                      
17

 Informace MŠMT o hodnocení školy zřizovatelem [online]. Dostupné na:  

    http:/www.msmt.cz/vzdelavani/hodnoceni-skoly-a-skolskeho-zarizeni-provadene- 

    zrizovatelem?highlightWords=z%C5%99izovtel.[cit 2013-03-23] 
18

 Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol [online]. Dostupné na :  

   http://www.nuov.cz/uploads/AE/vystupy/Doporuceni_pro_zrizovatele_k_hodnoceni_skol_.pdf 

   [cit.2013-3-23] 

http://www.nuov.cz/uploads/AE/vystupy/Doporuceni_pro_zrizovatele_k_hodnoceni_skol_.pdf
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 Doporučená kritéria a jejich členění:  

•   Podmínky ke vzdělávání (rozvoj a péče o prostorové podmínky pro plnění hlavní činnosti    

     školy, materiální vybavení odpovídající typu a zaměření školy a jeho účelné využívání,  

     ekonomické podmínky, estetické prostředí školy, hygienické a bezpečnostní podmínky,  

     personální podmínky). 

•   Průběh a výsledky vzdělávání (plnění cílů vzdělávacího programu, aktivity podporující  

     kvalitu vzdělávacího procesu, výsledky z interního a externího měření úrovně výsledků  

     vzdělávání, úspěšnost absolventů škol). 

•    Klima ve škole, spolupráce s rodiči a dalšími subjekty ( podpora žáků – např. ve škole  

     pracuje výchovný poradce, mimoškolní a zájmové činnosti, spolupráce se zákonnými  

     zástupci žáků, spolupráce se zřizovatelem, školskou radou). 

•    Vedení a řízení školy (provázanost vizí a cílů školy se závaznými dokumenty vzdělávací  

     politiky, strategie vedoucí k jejich naplňování, realizace opatření ke zlepšení stávajícího  

     stavu zjištěná na základě vlastního hodnocení školy a kontrolní činnosti externích orgánů,   

     plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, směrnice zřizovatele). 

•    Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům  

     (hospodaření s finančními prostředky, správa svěřeného majetku, výsledky externí  

     kontrolní činnosti zřizovatele, ČŠI, krajského úřadu a dalších kontrolních orgánů,  

     marketing školy, grantová, projektová a doplňková činnost).
19

 

 

     Hodnocení kvality školy jde ruku v ruce s hodnocením manažera školy – ředitele. 

V průzkumu ředitelů škol, jejich názorů, který byl uveden ve studijních materiálech Řízení 

pedagogického procesu (2002), vyplynuly následující poznatky:  

     - „Za základní podmínku úspěšné práce školy považuje hodnocení pedagogických 

pracovníků 89,4% ředitelů, 92,5% ho pokládá za výrazně motivační prvek a téměř všichni si 

myslí , že výrazně pozitivně ovlivňuje výkon pracovníka. 

     - Hodnocení pracovníků ve školství není v současné době věnována dostatečná pozornost: 

systematické, komplexně pojaté, odborně připravené a prováděné hodnocení pracovního 

výkonu v potřebné formě i obsahu téměř neexistuje. 

     - Podobná situace je také v hodnocení samotných ředitelů škol, kdy ho 82% z nich spatřuje 

jako nevyhovující potřebám školství.“
20

   

                                                      
19

 Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol [online]. Dostupné na :  

   http://www.nuov.cz/uploads/AE/vystupy/Doporuceni_pro_zrizovatele_k_hodnoceni_skol_.pdf  

   [cit.2013-3-23] 

http://www.nuov.cz/uploads/AE/vystupy/Doporuceni_pro_zrizovatele_k_hodnoceni_skol_.pdf
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     Od této studie už uplynulo více než desetiletí. Bylo by zajímavé zjištění, zda se názory na 

hodnocení z pohledu ředitelů škol změnil.  

 

     2.2   Evaluace ředitele prováděná zřizovatelem 

     Každá obec, zřizovatel usilují o to, aby svým občanům zajistili a nabídli kvalitní školu. 

Školu, která obstojí v konkurenci, má zpracovanou kvalitní strategii dalšího rozvoje,  

napomáhající k naplňování vizí a cílů školy. Aby toho dosáhli, je potřeba zajistit kvalitní 

řízení školy. K naplňování procesu vytváření kvality je potřeba postavit do čela školy 

schopného ředitele, výkonného manažera, který svým vedením zabezpečí a vytvoří podmínky 

pro úspěšnou práci celého týmu školy.    

     Obec, rada obce, plní na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), mimo 

jiné, úkoly a povinnosti zakladatele a zřizovatele škol.
21

 Rada obce jmenuje ředitele škol do 

funkce, stanovuje mu plat, kontroluje a hodnotí jeho činnost a práci. Školský zákon původně 

uváděl, že ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí jmenuje do funkce zřizovatel na 

základě jím vyhlášeného konkurzního řízení a současně plní funkci orgánu nadřízeného 

zaměstnavateli v oblasti pracovně právních vztahů. S účinností od 1. 1. 2012 novela 

školského zákona vypouští ustanovení „…plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli 

v oblasti pracovně právních vztahů.“
22

  Touto novelou bylo též umožněno zřizovateli 

jmenovat ředitele škol pouze na období šesti let, nikoliv na dobu neurčitou.
23

 

     Zákon 561/2004 Sb., školský zákon zaštiťuje hodnocení škol prováděné zřizovatelem, 

který provádí hodnocení na základě předem stanovených kritérií. Zřizovatel si nastavuje tato 

kritéria dle vlastních potřeb. Od vyhodnocování naplňování vizí a cílů školy, hospodárného 

využívání provozních příspěvků, až po hodnocení dovedností, tvůrčích schopností, aktivity 

ředitele školy a další. 

     Úspěšná komunikace zřizovatele a ředitele školy je důležitý hlediskem při dosahování a 

naplňování strategie. Obě strany se musí podporovat a vzájemně kooperovat, aby společných 

cílů mohli dosáhnout.  

 

                                                                                                                                                                      
20

 Svoboda, J.: Studijní materiál. Řízení pedagogického procesu. Hodnocení pracovníků, 2002, Pedf  UK Praha  
21

 § 35a odst. 1. Zák.128/2000 Sb., obecní zřízení  
22

 § 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon 
23

 § 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon 
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     2.3   Povinnosti ředitelů škol vůči zřizovatelům 

     Ředitelé  škol musí  plnit povinnosti v dle řady právních předpisů. Plní úkoly vyplývající 

ze zřizovací listiny, z funkce statutárního orgánu i úkoly zadané zřizovateli. Mezi hlavní 

právní předpisy upravující práva a povinnosti ředitelů škol vůči zřizovateli patří školský 

zákon a jeho prováděcí předpisy, zákon č.128/2000 Sb., o obecním zřízení, zákon č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákoník práce, občanský zákoník a další. 

     V oblasti vzdělávacího procesu jsou práva a povinnosti ředitelů škol zakotveny v § 164 a  

§ 165 školského zákona. „Ředitel školy a školského zařízení:   

-    rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,  

     pokud to zákon nestanoví jinak, 

-    odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby     

     v souladu se zákonem a vzdělávacími programy, 

-    odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, 

-    vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské   

     rady, pokud je zřízena, 

-   zajišťuje informovanost zákonných zástupců o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,  

    žáka nebo studenta, 

-   zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání  

    vyhlášených ministerstvem, 

-   odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení, 

-   stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

-  odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který 

byly přiděleny.
24

 

    Ředitel školy rozhoduje též v oblasti státní správy jako správní orgán, a to v těchto 

činnostech: 

-    zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu a zamítnutí žádosti o  

     přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku,     

-    přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání, zařazení  

     dítěte do přípravného stupně základní školy speciální a zařazení dítěte do přípravné třídy    

     základní školy, 

-    zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky, 

                                                      
24

 § 164 a § 165 odst. 1 zák.č. 561/2004 Sb.,školský zákon 
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-    převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy, 

-    přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka, převedení žáka do jiného vzdělávacího  

     programu a zamítnutí žádosti o povolení v pokračování v základním vzdělávání, 

-    zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělávání, přerušení vzdělávání a opakování  

     ročníku,  

-    zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání, 

-    zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělávání, 

-    povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka.
25

 

     To byl výčet povinností a práv rozhodovacích ředitelů škol. Ke svým zřizovatelům však 

mají ředitelé ještě řadu dalších povinností. Například: 

-  ředitelé základních a mateřských škol podávají žádost o povolení výjimky z nejnižšího 

počtu dětí a žáků,
26

  

-  ředitelé mateřských škol projednávají se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání 

žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání,
27

  

-    ředitelé projednávají se zřizovateli prázdninový provoz mateřských škol.
28

  

     Informují také zřizovatele o své nepřítomnosti na pracovišti delší než tři dny, oznamuje 

zajištění provozu a jméno zastupující osoby po dobu své nepřítomnosti. Ředitelé škol 

předkládají účetnictví za každý kalendářní rok, navrhují rozpočet školy, který zřizovatelům 

předkládají ke schválení. V návrhu rozpočtu je rovněž uvedena reprodukce majetku, návrh 

investic a oprav. V oblasti hospodaření se svěřeným majetkem projednávají ředitelé různé 

pronájmy nevyužitých prostor, jejich nájemní cenu nebo rekonstrukce těchto prostor, 

vyhlášení výběrových řízení na tyto modernizace apod. 

     Evaluace školy zřizovatelem se podle výzkumů uvedených v následné metaanalýze 

soustřeďuje především na hodnocení ředitelů škol (Majerová, 2010; Chottová, 2012).  

Pravidelné hodnocení ředitelů škol poskytuje zřizovatelům komplexní pohled na jejich práci, 

na řízení celé organizace. Správně strukturovaná evaluace poskytuje zpětnou vazbu ředitelům, 

i zřizovatelům, pro které se pravidelné hodnocení ředitelů škol stalo ještě důležitější s přijetím 

novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, který upravuje jmenování ředitelů škol pouze 

na období šesti let.   

                                                      
 
25

 § 165, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon 
26

 § 23,odst. 4 a 5 zák. č. 561/2004., školský zákon  
27

§ 34, odst.2 zák.561/2004 Sb., školský zákon 
28

 § 3,  odst.1 vyhl. Č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
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      2.4   Obecné zásady pro hodnocení pracovníků 

     „ Zkušení vedoucí pohlížejí na hodnocení jako na pozitivní akt, jako na příležitost zjistit 

způsob, jak co nejvíc využít potenciálu všech lidí.“
29

 

     

 Základní důvody, proč provádět hodnocení, uvádí Jiří Stýblo:
30

 

     -   odstraňovat zjištěné nedostatky a jejich náprava, 

     -   plánovat personální změny,     

     -   zdokonalovat profesní dovednosti, 

     -   objektivně odměňovat zaměstnance, 

     -   zlepšit poznání a vzájemné vztahy mezi nadřízenými a podřízenými. 

     V současné době je v odborné terminologii používán místo pojmu hodnocení termín řízení 

výkonnosti. V obou případech patří tato činnost k těm méně oblíbeným, jak z pohledu 

hodnotitele, tak z pohledu hodnoceného. Došlo však k jistému zlomu v tomto procesu, kdy 

jsou tendence zapojovat zcela aktivně posuzovaného.  

 

     2.4.1  Druhy hodnocení 

     Rozdíly mezi evaluací a hodnocení byly již zmíněny v tab.č 1. Zastavíme se nyní u 

hodnocení s přesvědčením, že lze přijmout tezi, kdy hodnocení je součástí evaluačních 

procesů. 

     Kociánová (2010)  rozlišuje hodnocení podle časového zatížení na: 

     -   průběžné hodnocení, 

     -   příležitostné hodnocení, 

     -   systematické hodnocení. 

     Neformální průběžné hodnocení se zabývá momentálním výkonem, příležitostné 

hodnocení je reakcí na konkrétní potřebu, systematické hodnocení má předem stanovená 

kritéria. 

      

                                                      
29

 Eger, L.: Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň, 2006. ISBN 80-7238-583-6 
30

 Stýblo, J.: Hodnocení výkonnosti: doporučení pro praxi. Moderní řízení, 2006,č.7. 
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     „ Systematické hodnocení lze charakterizovat jako mapování a posuzování pracovního 

výkonu (hodnocení úspěšnosti pracovní činnosti – výsledky práce, kvalita práce) a pracovního 

chování (posuzování vlastností, aspirací, jednání, vystupování a potenciálu vzhledem 

k činnosti, kterou vykonává a vzhledem k druhým, s nimiž vstupuje do kontaktu – přístup 

k práci, spolupráce s lidmi).
31

 

        

      2.4.2   Proces hodnocení 

      Vlastní proces hodnocení by měl být chápán oběma zúčastněnými stranami jako pozitivní 

podnět k dalšímu rozvoji a zlepšování. Je důležité, aby byl předem připravený. Hodnocení 

můžeme rozdělit na tři základní fáze. 

      1)  Přípravná fáze   

      Stanovení cílů hodnocení, předmětu, postupu, zásad, organizace. Ve druhé části této fáze 

se pojmenují kritéria hodnocení. „Dochází k výběru těch kritérií, výběru metod hodnocení a 

určení časového období, za které bude hodnocení realizováno. Poslední etapa přípravného 

období zahrnuje informování hodnocených o připravovaném hodnocení. Ti jsou seznámeni se 

smyslem, účelem hodnocení a s jednotlivými kritérii, podle kterých budou hodnoceni.“ 
32

  

       2)  Fáze získávání informací a dat 

       Období získávání podkladů a informací, které se týkají jejich pracovního výkonu. 

       3)  Fáze vyhodnocování 

       Vyhodnocování zjištěných faktů. „Dochází k vyhodnocování pracovních výsledků, 

pracovního chování a schopností pracovníka. Musí se provádět podle standardního postupu, 

výstupy musí mít vždy písemnou formu.“
33

 Tato fáze je považována za zásadní. Poskytuje 

zpětnou vazbu, která nastiňuje možná řešení zjištěných problémů. Odehrává se většinou 

formou hodnotících pohovorů. Mezi zřizovateli a řediteli škol je tato fáze důležitá i pro 

motivaci k další vzájemné spolupráci a motivaci k další činnosti ředitele školy. 

 

 

                                                      
31

 Kociánová, R.: Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, 2010.ISBN 978-80- 

    247-2497-3. 
32

 Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd., Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-51-4. 
33

 Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd., Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-51-4. 
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      2.4.3  Kritéria hodnocení pracovníků  

      Kritéria hodnocení jsou odlišná podle toho, jaký je cíl hodnocení. Jiná jsou pravidla pro 

stanovování kritérií hodnocení zaměřené na výkon, jiná na pracovní chování.  Obecně mají 

splňovat tyto požadavky (Kocianová, 2010) : 

       -   validitu, relevantnost, objektivitu, nezávislost, srozumitelnost a jednoznačnost, vhodný   

       počet kritérií. 

 

 

     2.5   Význam a funkce evaluace ředitele zřizovateli 

     Správně provedená evaluace má nesporně kladný význam pro obě strany.      

    Zřizovatelům může přinést: 

•   zlepšení a upevnění vzájemných vztahů a komunikace mezi zřizovateli školy a řediteli,  

•   usměrnění činnosti ředitele a motivaci pro jeho další práci k dosažení vyššího výkonu, 

•   rozpoznání slabých a silných stránek osobnosti ředitele, 

•   zpětnou vazbu, možnost vyjádřit se k pracovním výkonům ředitele, 

•   podklady pro finanční ohodnocení ředitele, 

•   zjištění potřeby změn, v různých oblastech školy, na postu ředitele školy. 

     Ředitelům škol, pokud se hodnocení nezaměří jen na výkon a je chápáno jako celek, může 

hodnocení poskytnout: 

•    možnost získat zpětnou vazbu na svou práci, chování, jednání, 

•    možnost navázat vzájemnou důvěru se zřizovatelem, 

•    možnost vyjádřit své nároky, potřeby na svůj rozvoj profesní, ale i osobní, 

•    možnost spoluvytvářet kritéria hodnocení, 

•    možnost obhájit své kroky při změnách, 

•    možnost vyjádřit se ke svému finančnímu hodnocení. 
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     2.6   Evaluace školy prováděná Českou školní inspekcí 

 

     Hlavní a tradiční institucí, která provádí externí evaluaci škol je Česká školní inspekce. Ta 

má své povinnosti a práva při hodnocení upraveny v § 174 a §175 školského zákona. 

Inspekční hodnocení má za úkol vyhodnocovat dopady školského zákona a jeho následných 

změn v praxi škol. ČŠI vykonává svou inspekční činnost na základě plánu hlavních úkolů na 

příslušný školní rok, které předkládá MŠMT. ČŠI hodnotí školy zapsané ve školském 

rejstříku. Cílem tohoto hodnocení je získání a analýza informací o vzdělávání a činnostech 

škol a školských zařízení, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

podle školních vzdělávacích programů, zjišťovat a odhalovat případné příčiny problémů škol. 

     Hlavním nástrojem kontroly a hodnocení našeho vzdělávacího systému je Výroční zpráva 

ČŠI. „Inspekční činnost ČŠI pro rok 2011/2012 navazovala na výsledky předchozích 

inspekčních činností a vycházela z Koncepčních záměrů inspekční činnosti pro období 

hodnocení podle 12 hlavních kritérií. Koncepce hodnocení a výběr kritérií jsou založeny na 

třech základních pilířích:   

     •  principu legality (prováděné hodnocení důsledně vychází ze školského zákona,    

        souvisejících a prováděcích právních předpisů) 

     •  principu minimalizace byrokratické zátěže (sledovány jsou klíčové priority se  

        zaměřením na požadované výstupy při respektování variantních způsobů dosažení cílů a  

        vzdělávání)  

      •  principu předvídatelnost (kontinuita využívaných kritérií).
34

 

     

     Hlavními body v plánu hlavních úkolů hodnocení ČŠI pro školní rok 2012/2013 jsou: 

     -  zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle ŠVP v souladu s 

RVP jednotlivých stupňů vzdělávání, tzn. předškolního, základního, středního a základního 

uměleckého vzdělávání; 

     -   zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a jejich RVP a jejich naplnění 

v praxi. 

     Dále plány hlavních bodů zahrnují státní kontrolu dodržování školského zákona a 

souvisejících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, veřejnosprávní 

                                                      
34

 Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012.Praha, leden 2013.[online]. Dostupné na    

    http://www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c. [cit. 2013-01-22]  

http://www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c
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kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a 

školským zařízením a inspekci na základě podnětů.
35

 Všechny body jsou následně 

rozpracovány do konkrétních úkolů. 

 

     2.6.1  Kritéria hodnocení ČŠI 

 

     Kritéria hodnocení ČŠI jsou upravena v § 174 odst. 7 školského zákona: „Při hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází ČŠI ze zásad a cílů 

vzdělávání stanovených tímto zákonem, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména 

účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze 

strany škol a školských zařízení. Kritéria hodnocení předkládá ministerstvu ke schválení. 

Schválená kritéria hodnocení ministerstvo zveřejňuje.
36

  

      Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb 

uplatňovaná ve školním roce 2012/2013 jsou rozdělena na 12 hlavních kritérií, která se 

využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení. Kritéria jsou 

rozpracovaná do dalších znaků splnění s určením návaznosti na příslušné právní normy. 

     Kritérii průřezového charakteru jsou: 

•   rovný přístup ke vzdělávání 

•   školní vzdělávací programy.  

    Kritéria pro hodnocení podmínek vzdělávání zahrnují: 

•   řízení školy 

•   personální podmínky 

•   materiální podmínky 

•   finanční předpoklady. 

    Kritéria pro hodnocení průběhu vzdělávání se vztahují na: 

•  efektivní organizaci vzdělávání 

•  účinnou podporu rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů 

•  partnerství 

    Kritérii pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou: 

•  účinná podpora rozvoje funkčních gramotností 

                                                      
35

 Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2012/2013 [online]. Dostupné na: 

http://www.csicr.cz/getattachment/eb5972f8-e259-4d9f-a675-376fe05f9e43 [cit. 2013-03-24] 
36

 § § 174 odst. 7 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon  
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•  systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání 

•  systémové hodnocení celkových výsledků hodnocení školy.
37

  

    

  Hlavními oblastmi hodnocení ČŠI v současné době jsou: 

•  Výsledky        -  spokojenost s nabídkou vzdělání 

                           -  celkové školní, skupinové a individuální výsledky vzdělávání 

                           -  výsledky podpůrných a inovačních programů škol. 

•  Předpoklady   -  dodržování předpisů a splnění formálních podmínek,  

                               personální předpoklady, materiální a finanční předpoklady, efektivní   

                               organizace vzdělávání 

                           -   úroveň školních systémů.
38

                           

       

 

 

      3.  Interní evaluace 

     Autoevaluace – sebeevaluace - vlastní proces uvnitř školy. Škola se zaměřuje na 

hodnocení procesů probíhajících ve škole, na základě svých předem určených cílů, kritérií a 

metod. Škola sama vyhodnotí, co považuje za kvalitu, s přihlédnutím na podmínky, ve 

kterých se nachází, ve kterých pracuje. Určitou nevýhodou autoevaluace je možná 

neschopnost jakéhosi nadhledu při hodnocení svých nedostatků, identifikaci svých slabých 

stránek, i když i to lze účinně eliminovat, např. motivací a zapojením co největšího počtu 

spolupracovníků do systému vlastního hodnocení. Interní – vnitřní evaluace má, na rozdíl od 

externí evaluace, kvalitu nejdříve zlepšovat a následně pak prokazovat (Evalution, 2004)
39

.  

 

      

                                                      
37

 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 [online]. Dostupné na: 

http://www.csicr.cz/getattachment/645ff361-4f61-4d59-9983-6fb294e9ab47 [cit. 2013-03-24] 
38
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Dostupné na: http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-spoluprace/Nejnovejsi-trendy-v-hodnoceni-skol.[cit. 

2013-3-24] 
39

 Evalution of Schools providing Compulsory Education in Europe. Brussels: Eurydice,2004.ISBN 2-87116-
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     3.1  Autoevaluace  

     Význam pojmu autoevaluace je odvozen z řeckého slova „autos“, což znamená, že 

vyhodnocování určitého děje, jevu probíhá uvnitř školy. Autoevaluační výsledky jsou 

využívány ke zkvalitňování dalších procesů ve škole. „Pojem autoevaluace a vlastní 

hodnocení má stejný význam. Autoevaluace a vlastní hodnocení jsou rozlišovány především 

na odborné úrovni. Rámcové vzdělávací programy a některé oficiální dokumenty uznávají 

oba pojmy a pracují s nimi. V legislativě je použit pojem vlastní hodnocení. Vlastní 

hodnocení je chápáno jako synonymum pojmu autoevaluace. Tento proces vede k zjištění, zda 

bylo dosaženo plánovaných cílů.“
40

 

      

     3.2  Legislativní rámec autoevaluace 

     Školský zákon ještě do prosince roku 2011 ukládal povinnost vlastního hodnocení škol. V 

§ 12 tohoto zákona bylo ukotveno, že hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení 

školy a hodnocení Českou školní inspekcí. Odst. 2 § 12 uvádí, že vlastní hodnocení školy je 

východiskem pro zpracování výroční zprávy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou 

školní inspekcí. Dále § 12 umožňuje, při splnění podmínky předem zveřejněných kritérií 

hodnocení, i zřizovateli školy oprávněně provádět její hodnocení.
41

  S tímto zákonem platila i 

vyhláška č. 15/2005 Sb., která stanovovala oblasti vlastního hodnocení školy: 

1)  podmínky vzdělávání, 

2)  průběh vzdělávání, 

3)  podpora školy žákům, studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků,    

      rodičů a dalších osob na vzdělávání, 

4)   výsledky vzdělávání žáků a studentů, 

5) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, 

6) úroveň výsledků práce školy, zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům.
42

 

                                                      
40

 Prášilová, M.: Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc:  

   Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-224-1415-5. 
41

 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 
42

 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv 
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     Podle této vyhlášky měla každá škola provádět vlastní hodnocení v intervalu nejméně tří 

let, ale jak bude hodnotit, na které oblasti se zaměřit více či méně, přesně uvedeno nebylo. 

Vycházelo se z předpokladu, že škola bude v rámci svého hodnocení ověřovat naplňování 

svých cílů a vizí, které si stanovila.  

    V současné době, přesně od 1. 1. 2011 je v platnosti novela zákona č. 472/2011 Sb., kterou 

se mění zákon č 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

§ 12 odst. 1 zůstal nezměněn: „Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy 

a hodnocení Českou školní inspekcí.“ 

V § 12 odst. 2 je uvedeno: „ Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční 

zprávy školy.“ – byla vypuštěna část, kdy vlastní hodnocení školy mělo být jedním 

z podkladů pro hodnocení České školní inspekce, kdy ministerstvo stanovuje předpisem 

strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. 

V § 28 odst. 1 v písmenu e) byla vypuštěna „zpráva o vlastním hodnocení školy“, kdy tento 

paragraf po úpravě zní: „ Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto 

dokumentaci… e) výroční zprávy o činnosti školy.“ 
43

     

 

     Jaké má důsledky přijetí novely školského zákona pro školy? 

-  povinností škol je i nadále vykonávat vlastní hodnocení školy 

- se změnou §12 a § 28 školského zákona byla z vyhlášky č. 15/2005 Sb., odstraněna 

ustanovení týkající se parametrů vlastního hodnocení a není tudíž stanovena písemná ani jiná 

forma, obsah a struktura vlastního hodnocení a není ani uvedeno v povinných dokumentech 

školy  

-  není striktně uvedeno, že ČŠI vychází ve svém hodnocení z podkladů vlastního hodnocení 

školy. 
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     3.3  Fáze autoevaluace  

     Odborná literatura uvádí mnoho návodů a rad pro úspěšnou realizaci autoevaluace školy a 

podrobně rozebírá jednotlivé fáze evaluace. Z hlediska postupného vývoje může být 

autoevaluace nejčastěji rozčleněna na tyto fáze: 

•  motivační – hlavní otázkou na začátku procesu je: „Proč?“; v této fázi autoevaluace  se       

identifikují potřeby zúčastněných, vytváří se motivace k práci, 

•  přípravnou – vytvářejí se plány pro autoevaluaci, podmínky, stanovují se pravidla, utváří se    

týmy pro spolupráci, 

•  realizační – plány se naplňují, aplikují se nástroje, metody, dochází ke sběru důležitých  dat 

a infornací, 

•  evaluační – data se vyhodnocují, připravují se závěry, pojmenovává se další vývoj,  

•  korektivní – zveřejněné výsledky jsou využity v praxi, dochází ke korekcím nebo inovacím 

zjištěných stavů. 

 

     3.4  Autoevaluace v praxi škol    

     Aktuální podoba autoevaluace v současných školách je různá. Je ovlivněna řadou faktorů. 

Už jen samotný pohled managementu škol na evaluaci ovlivňuje celý průběh procesu. 

Považuje jí za nutné zlo, nebo za smysluplnou a důležitou aktivitu pro další rozvoj školy? 

Iniciuje ji management sám nebo do procesu zapojuje co nejvíce spolupracovníků? 

Autoevaluace školy je dlouhodobým procesem, který se skládá z různých spolu souvisejících 

aktivit a činností z různých oblastí práce školy.      

     Identifikace oblastí a suboblastí hodnocení, na které se škola zaměří, je  jedním z prvních 

úkolů celého autoevaluačního procesu.  Škola by se na počátku procesu  měla obecně zaměřit 

na obecné otázky, které souvisejí s přístupem k řízení kvality: 

„Kde se nacházíme?“ – uvědomění si současného stavu, 

„Kam chceme dojít?“ – pojmenování cílů a vizí, 

„Jak toho dosáhneme?“ – nastavení strategie, plánování, realizace, 

„Jak ověříme výsledky?“ – prokazování výsledků a jejich provázání s ostatními činnostmi. 
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 Jednoduchou metodu pro stanovení oblastí vlastního hodnocení uvádí L. Eger (2002): 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Obr. č. 2-  Hvězda otázek podle L. Egera in Valíčková (2010)
44  

 

     Podrobné plánování autoevaluace má být v souladu s rozvojovým plánem školy, musí se 

na něm spolupodílet co nejvíce zástupců pedagogického sboru. Mají mít možnost ztotožnit se 

s autoevaluací, aby ji ve finále nevnímali jako kontrolu, ale jako součást své práce, která jim 

napomáhá k dalšímu rozvoji svému i k rozvoji školy. „Z plánu evaluačních aktivit by měly 

být jasné jejich cíle (včetně zdůvodnění těchto cílů), oblasti, kritéria a indikátory, termíny 

(časové rozvržení aktivit), cílové skupiny, zodpovědnost za dílčí evaluační aktivity i za celek, 

metody (strategie), zdroje, způsob zdokumentování evaluačního procesu i jeho výsledků, 

způsob zveřejnění těchto poznatků a jejich další využití v práci školy,“
45

    

 

        

    3.5  Stanovení dílčích cílů autoevaluace jednotlivých oblastí 

     Pro dosažení co nejobjektivnějších výsledků autoevaluace je nutné vymezit si její jasné 

oblasti a cíle. Autoevaluačnímu procesu dávají jejich cíle, jak obecné, tak i konkrétní, 

specifickou podobu. Každá škola je svým způsobem jedinečná, hlavní oblasti autoevaluace 

                                                      
44
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jsou určovány podle jejích potřeb a možností, které si dále rozpracovává do dalších, již více 

konkrétních jevů. Je velice důležité definovat klíčové procesy a v každé organizaci je možno 

najít ty nejdůležitější procesy, kterým jsou ostatní víceméně přizpůsobeny. Na ty je nutno se 

zaměřit. Jakmile si škola vymezí oblasti a suboblasti autoevaluace, po té následuje důležitá 

formulace cílů celé autoevaluace.  Ty by měly vycházet z celkové vize školy, z jednotlivých 

operačních cílů i ze současných podmínek a aktuálního stavu školy. Cíle musí být stanoveny 

před začátkem autoevaluace, aby mohlo docházet, postupně s průběhem evaluace, k jejich 

naplňování.  

     „ Nemůže být úspěšná evaluace, pokud cíle nejsou jasně stanoveny… a ti, co je mají 

realizovat, nejsou přesvědčeni o jejich účelnosti. Cíl je záměr, kterého chceme dosáhnout. Cíl 

musí být jasně a stručně formulován, specifikován. Stanovený cíl musí být také měřitelný. 

Tím zajišťujeme, že cíle bylo skutečně dosaženo.“
46

 Jen obecně pojmenované oblasti evaluace 

jsou vnímány totiž pouze jako proklamativní. 

     Oblastmi, pro které můžeme stanovovat jednotlivé cíle, mohou být např. tyto: kurikulum 

školy, školní klima, klima třídy, výsledky, vedení školy, rozhodování, organizace, 

komunikace, spolupráce s rodinou a další. 

     Důležitou roli při formulaci cílů autoevaluce hraje ředitel školy, vyplývá to z dotazníků 

projektu „Cesta ke kvalitě“.
47

  Jeho role je v této fázi autoevaluace školy zcela dominantní. 

 

 

     3.6  Formulace kritérií a indikátorů autoevaluace pro jednotlivé oblasti 

      

    „Při stanovování cílů je potřeba vytvořit systém kritérií a indikátorů, které dohromady 

charakterizují sledovaný jev a slouží k identifikaci míry naplňování cíle. Kritéria určují 

kvalitu ve zvolené oblasti, charakterizují žádoucí stav. Obdobně jako u oblastí lze říci, že 

každé kritérium se skládá z několika částí – subkritérií. Zvolená kritéria a subkritéria 

(uvedené členění není v praxi vždy nezbytně nutné) umožní následně zvolit konkrétní 

                                                      
46

 Nezvalová, D.: Kvalita a její řízení ve škole. Olomouc:Pedagogická fakulta Univerzita Palackého, 2003.ISBN 
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indikátory sloužící jako „vodítka“, pomocí kterých bude úroveň dosažených cílů prokazatelná 

a předurčí i výběr metody, nástroje, techniky.“
48

   

 

     Formulace kritérií jednotlivých oblastí autoevaluace patří k obtížným krokům tohoto 

procesu. „Kritéria hodnocení vymezují ve „velkém problému“ nějaký podproblém přístupný 

k řešení a poukazuje na to, co je důležité hodnotit.“
49

 Zvolená kritéria mohou být dále 

specifikována konkrétními indikátory. Ty jsou zpravidla formulovány pozitivně, a to buď 

slovně, číselně, pomocí číselné stupnice nebo pomocí hodnotící škály. Jelikož je každá škola 

jedinečná, nelze vytvořit společný univerzální systém indikátorů, který by vyhovoval všem 

školám. Indikátory musí být opět nastaveny na podmínky jednotlivé konkrétní školy a 

vytváření indikátorů i kritérií hodnocení společnými silami všech účastníků procesu, je 

nesmírně cenným artiklem k pozitivnímu přijetí celé autoevaluace. 

 

     Fitz- Gibon (1996) označuje jako dobré indikátory takové, které: 

•   Jsou uvedeny do kontextu, souvislostí. 

•   Poskytují zpětnou vazbu. 

•   Jsou vnímány jako spravedlivé. 

•   Jsou dosažitelné a reálné. 

•   Jsou srozumitelně vysvětleny. 

•   Dají se kontrolovat. 

•   Mají kladný vliv na chování.
50

  

 

 

      3.7   Metody, nástroje a techniky autoevaluace 

     Proces autoevaluace zahrnuje systematické získávání, sběr potřebných dat a informací.  

Tento získaný materiál je poté různě analyzován, zpracováván a dále je vyžíván pro 

zlepšování nebo udržování zjištěné kvality.  „Způsoby, jakými tyto informace školy získávají, 

nazývají odborníci různě – metodou, nástrojem, technikou. Metodou je myšlený obecný 

způsob získávání dat a informací, např. pozorování, rozhovor, dotazník. V případě, že je již 

                                                      
48
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používaný naprosto konkrétní způsob, např. připravený pozorovací arch, scénář rozhovoru, 

formulář dotazníku, používají někteří autoři názvu nástroj, jiní technika. Někdy však může být 

za techniku považován i ustálený postup s konkrétním nástrojem.“
51

 

     Jednotlivé metody, nástroje a techniky si školy volí podle své situace, podle své potřeby a 

podmínek, aby je úspěšně zavedly ke stanoveným cílům autoevaluace. Mezi nejvíce 

využívané evaluační nástroje zjišťování informací ve školách patří (Rýdl a kol., 1998). 

 

 

Tab.č. 2 – Nejčastější evaluační nástroje (Rýdl, K. a kol, 1998)
52

 

Metoda Popis 

Dotazník  Získávání informací dotazováním osob. 

Soubor otázek je konstruovaný podle kritérií 

metodologie, předkládá se v písemné formě. 

Široké využití interpretace. 

Diskuse Odborná rozprava. Vede k objasnění a řešení 

problémů. Specifickým druhem je panelová 

diskuse (vědecká rozprava). 

Rozhovor Dotazování osob. Je zaznamenáván a později 

analyzován. V kombinaci s písemným 

dotazníkem. 

Anketa Mínění respondentů o určitých jevech – 

méně rozsáhlý útvar. 

Hospitace Návštěva vyučovací hodiny za účelem 

poznání stavu a úrovně výchovně vzdělávací 

práce. 

Portfolio Soubor různých produktů, které dokumentují 

práci respondentů a vývoj za určitý časový 

úsek. 

Myšlenková mapa Grafické ztvárnění řešeného problému při 

zachování logické posloupnosti od ohniska 

problému. 

Pozorování Záměrné sledování určitých jevů, osob. Třídí 

se na laboratorní – terénní, přímé – nepřímé, 

standardizované – nestandardizované. 

SWOT analýza S (strong points) – silné stránky, W (week 

points) – slabé stránky, O (opportunities) – 

příležitosti, T (threats) – hrozby. Identifikace 

kvalit školy. 
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 Vašťatková Poláchová, J. a kol.: Autoevaluace v praxi českých škol. 1. vydání, Praha: NÚV,2011. ISBN 978-

80-87652-46-6.  
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To jsou nástroje, metody nejvíce využívané v praxi škol. Ovšem samotný sběr informací 

těmito prostředky ještě nezaručuje zlepšení kvality školy. Management školy, učitelé i všichni 

další účastníci celého procesu autoevaluace musí se získanými daty dále pracovat.  

 

     3.8  Autoevaluační zpráva 

     Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1 Autoevaluace, termín vlastní hodnocení škol je dán 

především jeho užitím v závazných českých právních dokumentech. Proti tomu pojem 

autoevaluace (myšleno autoevaluace škol) není právně upraven. Termín autoevaluace je ale 

s oblibou používán odbornou komunitou pro jeho značný významový přesah. To se odráží i 

v užívání termínů vlastního hodnocení škol jako samostatného dokumentu a termínu 

autoevaluační zpráva. 

   Novela zákona provedená zákonem č.472/2011 Sb. zrušila s účinností od 1. ledna 2012 

povinnost školy zpracovávat vlastní hodnocení školy jako samostatný dokument. Vlastní 

hodnocení školy je i nadále prováděno, ale stalo se východiskem pro zpracování výroční 

zprávy o činnosti školy, kterou ředitel školy zpracovává podle ustanovení § 10 odst. 3 

školského zákona. Forma zpracování vlastního hodnocení školy stanovená do té doby 

prováděcím předpisem (vyhláška č. 15/2004 Sb.) není již závazná. Tato změna umožnila 

školám volit jakýkoliv způsob a formu vlastního hodnocení školy. 

     Školy volí formu autoevaluační zprávy dle vlastního uvážení, většinou podle svých potřeb, 

podmínek a možností. Struktura zprávy bývá u jednotlivých škol také různá, většinou se 

v nich odráží to, čemu škola přikládá větší význam. 

     Roupec (1997) uvádí a navrhuje následující možnou osnovu autoevaluační zprávy: 

•   základní data o škole, komunitě a prostředí, ve kterém působí – statistické údaje, základní  

    Charakteristiky, 

•   charakteristika vzdělávacího programu – jaké modifikace a proč byly provedeny, 

•   jak je organizována výchova a vzdělávání – organizační členění, zaměření a priority, 

•   jaký stav byl (vzhledem k zaměření a cíli) zjištěn na začátku sběru relevantních dat, 

•   jaký stav, jaká změna stavu byly zjištěny za období, 

•   jaké výsledky a výsledné informace byly jištěny v rámci auotevaluačního projektu, 

•   jaké problémy a jejich příčiny byly identifikovány, 

•   jaké hypotézy je možné na základě zjištěných výsledků vyslovit, 

•   kdo reagoval, jak a proč, jaká konkrétní opatření byly přijaty, 
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•   kdo, kdy, jak a v jakém rozsahu bude informován o účinnosti přijatých opatření.
53

 

 

Pro potřeby některých škol je tento návrh osnovy, toto pojetí poněkud velmi obecné a pro 

školy je určitě efektivnější postihnout interní procesy a vazby více do hloubky. Je důležité, 

aby si zpracovatelé autoevaluační zprávy uvědomili, že by zpráva měla obsahovat shrnutí 

jednotlivých fází procesu, jednotlivá zjištění a následná doporučení, opatření k odstranění 

případných nedostatků nebo další zefektivnění předností a měla by naznačovat další budoucí 

vývoj evaluované oblasti, další směřování celé školy.   

     Autoevaluační zpráva je jakýmsi finálním produktem celého procesu autoevaluace. Měla 

by jasně a zřetelně sdělovat, co se evaluací sledovalo, co bylo zjištěno, jaké závěry z toho lze 

vyvodit. Poskytuje odpovědi na otázky typu: „Jak si naše škola stojí?“, „Jsou cíle, které si 

škola stanovila reálné?“ Před samotnou tvorbou zprávy je také důležité uvědomit si, proč byla 

autoevalauce realizována, za jakým účelem a podle toho, může autoevaluace zastávat různé 

funkce ( Vašťatková, 2011): 

-  může se stát prokazatelným milníkem v práci školy či jen některých lidí (umožní zřetelně    

   oddělovat, jak se pracovalo před a po určité době), 

-  může primárně sloužit a konkretizovat další profesní, ale i osobní rozvoj evaluátorů i   

   tvůrců zprávy, 

-  může se stát významným pomocníkem pro vysvětlení a zdůvodnění potřeby ve škole  

   plánovaných změn, 

-  může představovat zpětnou vazbu pro všechny, kteří se evaluace přímo zúčastnili a mohou  

   se tudíž oprávněně ptát na závěry z procesů, do kterých byli vtaženi, 

-  může se stát způsobem jak budou informováni ti, kteří nebyli do procesu přímo vtaženi, 

-  může být podnětem pro zlepšování následných evaluačních aktivit, 

-  může být důkazem, že se ve škole dodržuje litera zákona, 

-  může se stát nástrojem pro podporu PR školy.
54
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     II.  Výzkumná část – metaanalýza závěrečných prací 

 

     4.  Evaluace a autoevaluace v řídícím procesu škol 

      

    Evaluační proces je získávání, ověřování a vyhodnocení informací. Následné poskytnutí 

zpětné vazby vede ke zlepšování kvality a celkové úrovně sledovaného procesu. Ve školském 

prostředí je otázka hodnocení kvality v současné době velice diskutovaná nejen mezi  

pedagogickou, ale i laickou veřejností. Povinnosti ředitelů škol mimo jiného zahrnují i 

odpovědnost za vypracování celkové strategie školy, její naplňování a s tím samozřejmě 

související neustálé vyhodnocování. Každý manažer – ředitel školy si dnes již uvědomuje, že 

z hlediska dlouhodobého rozvoje školy je důležité reflektovat společnou práci pedagogů, 

spolupráci se zřizovateli, rodiči i širokou veřejností. Školy se snaží dostat svůj vnitřní 

potenciál pod vlastní kontrolu, ovlivňují jej a regulují s oporou relevantních dat, které 

získávají a vyhodnocují z hodnocení od externích hodnotitelů nebo z hodnocení vlastního.   

     Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, ve školském prostředí můžeme posuzovat 

evaluaci podle toho, na jaké úrovni probíhá, kdo ji vykonává, realizuje. Na externí (vnější), 

interní (vnitřní) evaluaci a sebeevaluaci (autoevaluaci). Dále můžeme evaluaci vnímat 

z různých pohledů podle toho, čím se zabývá, co vyhodnocuje. Úroveň pedagogického 

procesu, podmínky ke vzdělávání, práci pedagogických pracovníků, školní vzdělávací 

program a mnohé další. 

Velké množství možností, co hodnotit, v nás vyvolává spoustu otázek, nad jejichž odpověďmi  

bychom se měli zamyslet: 

     •  K čemu evaluace vede, jaké má následky, eventuálně jaké následky by měla mít? 

     •  Je evaluace obecně chápána jako motivační faktor? 

     •  Mají ředitelé škol shodný názor na evaluaci jako zřizovatelé? 

     •  Má vliv velikost obce – zřizovatele na hodnocení škol, ředitelů škol? 

     •  Lze nastavit obecná kritéria hodnocení pro všechny ředitele? 

     •  Využívají školy možnosti externího hodnocení? 

     •  Jaká je role ředitelů škol v procesu autoevaluace?  

     •  Je shodný přístup ředitelů  a pedagogů k autoevaluačním procesům? 
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     4.1  Cíl metaanalýzy 

      Evaluace a autoevaluace je tématem mnoha odborných článků, odborné literatury a 

samozřejmě i závěrečných bakalářských i diplomových prací. Množství těchto prací bylo 

motivací k vypracování této části diplomové práce, jejímž cílem je sumarizovat a analyzovat 

dosud prezentované práce zabývající se evaluací ve školách a dle zjištěných výsledků data 

zpracovat, shrnout a vytvořit tak přehled dosavadního vnímání evaluace v prostředí české 

školy. 

      

     4.2  Postup a zpracování dat 

      Sběr dat, který byl prvotní pro vlastní analýzu problematiky evaluace, byl proveden 

vyhledáním dosud publikovaných bakalářských a magisterských prací, které byly obhájeny na 

katedře Centra školského managementu, Pedagogické fakulta Univerzity Karlovy v letech 

2009 – 2012 a vyhledáním odborných článků a publikací s tematikou evaluace. 

     Ke zpracování pramenů a prací byla použita metoda metaanalýzy.  Metaanalýza je  

statistická analýza většího počtu srovnatelných studií, odborných sdělení a dat za účelem 

jejich integrace a posouzení efektivity.
55

  

     „Výzkumnou metodu metaanalýzy zformuloval Gena V. Glass z University of Colorado. 

Výzkum v oblasti analýzy dat rozdělil do tří úrovní:  

- 1. úroveň – primární analýza – je šetření, při kterém výzkumník po stanovení cílů, metod 

výzkumu sbírá přímo v terénu data, se kterými následně dál pracuje, aby potvrdil či vyvrátil 

své hypotézy; 

-  2.  úroveň – sekundární analýza – výzkumník při svém šetření neprovádí vlastní sběr dat, 

ale využívá data pořízená dříve při jiném výzkumu. Takto postupuje buď proto, že chce 

přehodnotit výsledky předchozího výzkumu použitím jiných (nových či vhodnějších) 

statistických metod, nebo proto, že chce data z původního výzkumu použil k zodpovězení 

nově stanovených otázek; 

- 3.  úroveň – metaanalýza – jedná se o komplexní využití většího množství předchozího 

šetření. Výzkumník při metaanalýze využívá dříve shromážděných dat a provádí také analýzu 

výsledků jednotlivých výzkumů, cílem metaanalýzy je obvykle najít obecně platné 

charakteristiky určitého problému a zákonitosti, které se u příslušné problematiky opakovaně 
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projevují. Jednou z nejobtížnějších částí metaanalytického šetření je vyhledávání a selekce 

relevantních výchozích výzkumů.“ 
56

  

     Kvalitní metaanalýza má mnohem vyšší stupeň věrohodnosti než jednotlivé studie, protože 

spojuje vhodným způsobem data z velkého množství pokusných subjektů. Metaanalýzu 

můžeme charakterizovat jako kvantitativní metodu kombinace informací z více studií, které 

byly provedeny nezávisle na sobě, ale zabývají se stejnou tematikou a jsou si z hlediska 

designu velice blízká. Má za cíl identifikaci a kvantifikaci převažujících trendů pozorovaných 

v jednotlivých studiích, jakož i zjištění zdrojů eventuálních nesourodých závěrů dílčích 

studií.
57

 

      Pro zpracování metaanalýzy jsou důležité následující klíčové kroky: 

- vyhledání všech prací (publikovaných i nepublikovaných) 

- výběr studií, prací, které vyhovují předem stanoveným kritériím 

- výběr- extrakce potřebných informací, údajů 

- posouzení homogenity dat 

- vlastní analýza 

      Podle těchto kroků byl nejdříve proveden stručný bibliografický přehled prací, který je 

uveden v příloze č. 1. Pro užší výběr prací byla stanovena základní kritéria. Kritéria kvality 

vycházejí z minimálních požadavků na provedení a rozsah prací, které musí splňovat, aby 

byly zařazeny do metaanalýzy. Kritéria jsou zásadní pro konečnou kvalitu metaanalýzy. Musí 

být zcela jasně formulovaná, jelikož nepřesnosti a nejistoty mohou snižovat věrohodnost 

výsledků. 

      Pro tuto metaanalýzu byly stanoveny následující základní kritéria: 

• Práce se zabývá evaluací nebo autoevaluací škol. 

• Hlavní část práce je zaměřena na interní, externí evaluaci nebo autoevaluaci, na výběr 

použití evaluačních nástrojů a metod. 

• Výzkumná část práce zahrnuje reliabilní výběrový soubor respondentů. 

 

                                                      
56

 Glass, G.V.: Meta-analysis at 25. (2000). Překlad D. Tocháček. Dostuné na:    
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Na základě formulace těchto kritérií byly vybrány závěrečné práce, které kritériím odpovídají 

a věnují se tématice evaluace a autoevaluce škol. Základní údaje byly extrahovány a 

zaznamenány z každé práce dle následujícího pořadí: 

• Základní údaje práce – autor, typ práce, rok obhajoby 

• Abstrakt práce a klíčová slova 

• Výzkumný problém 

• Výběrový soubor – respondenti 

• Závěr výzkumu 

Tyto výpisy z prací jsou uvedeny na konci této práce v přílohách č. 2 – 14. 

 

      4.3  Přehled a rozdělení prací  

       Vybrané závěrečné práce byly následně rozděleny do dvou hlavních skupin, podle 

zaměření evaluace, kterou se zabývají: 

1.  Evaluace externí - zřizovatelem, ČŠI  

2.  Evaluace interní -  autoevaluace 

 

      4.3.1. Přehled prací - evaluace externí  

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

Majerová, J., 2010, BP:  Hodnocení školy zřizovatelem. 

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

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

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. 
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     4.3.2  Přehled prací - evaluace interní – autoevaluace 

Bělecký, Z., 2010, BP:  Autoevaluace základní školy. 

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

Valíčková, M., 2010, BP:  Autoevaluační zpráva jako výsledek autoevaluační činnosti školy. 

Karbanová, P., 2011, BP:  Autoevaluace – východisko rozvoje školy. 

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

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

Frühaufová, H., 2012, BP:  Evaluace mateřské školy. 

 

 

     4.4  Souhrn výsledků  

     Následující tabulky, tab. 3, tab. 4, tab. 5, obsahují souhrn závěrů závěrečných prací. Jde o 

stručné výpisy hlavních postřehů a porovnání výsledků autorů prací a studií na stejnou 

problematiku, témata, body, které jsou společným jmenovatelem evaluace a autoevaluace 

v řídícím procesu škol.  

        

 

Tab.č. 3 – Souhrn výsledků metaanalýzy závěrečných prací – externí evaluace. 

 

 

1. EVALUACE ŠKOLY ZŘIZOVATELEM 

 

• Hodnocení ze strany zřizovatele není pravidelné. Vondráčková,2010 

• Zřizovatelé, kteří jsou přesvědčeni o negativním přijetí jejich 

hodnocení samotnými školami, jsou přesvědčeni, že hlavní 

příčinou je zbytečná administrativa, duplicita a nepropojenost cílů 

a kritérií zřizovatele a školy. 

Majerová, 2010 

• Hodnocení od zřizovatelů je v naprosté většině případů 

periodické. 

Chottová, 2012 

• Zřizovatelé používají pro svá hodnocení systém stanovených 

kritérií. 

Vondráčková, 2010 
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• Většina zřizovatelů má stanovena kritéria hodnocení, která jsou 

dlouhodobého charakteru.  

Majerová, 2010 

• Ředitelé škol jsou přesvědčeni, že zřizovatelé nemají jasně 

stanovená kritéria pro hodnocení škol. 

Vondráčková, 2010                  

• Zřizovatelé spolupracují při tvorbě kritérií pro hodnocení škol 

s řediteli těchto škol. 

Chottová, 2012 

• Kritéria evaluace jsou objektivní - dle přesvědčení zřizovatelů.  Chottová, 2012 

• Zřizovatelé seznamují s kritérii hodnocení školy ředitele škol 

předem. 

Vondráčková, 2010 

• Ředitelé škol jsou svolnými pro společnou tvorbu kritérií. Majerová, 2010 

• Díky absenci právních předpisů pro oblast hodnocení nemají 

zřizovatelé jasné pokyny a rozhodování je pro ně dosti složité. 

Majerová, 2010 

• Důležité je pro zřizovatele hodnocení a kontrola činností školy, 

kde byly v minulosti zjištěny nedostatky. 

Majerová,2010 

• Zřizovatelé věnují velkou pozornost oprávněným a písemně 

zdokumentovaným stížnostem na školu. 

Vondráčková, 2010 

• Velmi malé množství ze zřizovatelů je skutečně odborně 

připraveno v oblasti hodnocení škol. 

Majerová,2010 

• Ředitelé požadují, aby hodnotitelé byli odborníky z praxe. Majerová, 2010 

 

2. EVALUACE ŘEDITELE ZŘIZOVATELEM 

 

• Zřizovatelé zkoumají při hodnocení celkový vliv ředitele na 

prostředí školy. 

Vondráčková, 2010 

• Ředitelé nejsou spokojeni se současným systémem hodnocení. Chottová, 2010 

• Většina ředitelů škol má pozitivní postoj k hodnocení Majerová, 2010 
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zřizovatelem. 

• Jaké jsou příčiny negativního přijetí systému hodnocení dle 

názoru ředitelů škol? 

1. Nezájem zřizovatele o činnost ředitele školy, o jeho osobu,  

o stav a úroveň školy. 

2. Neobjektivní, nespravedlivé a podjaté hodnocení ovlivněné 

přátelskými vztahy, neprůhledný systém, nejasná kritéria.    

3. Formální přístup s důrazem na striktní dodržování kritérií bez 

„lidské složky“, neprofesionalita hodnotící komise a chybějící 

zpětná vazba. 

4. Chybějící bezprostřední návaznost na zpětnou vazbu.   

Majerová, 2010 

• Ředitelé nejsou schopni přijmout připomínky hodnotitelů. Majerová, 2010 

• Zřizovatelé využívají výsledky hodnocení převážně pro 

stanovení odměn ředitelům škol. 

Chottová, 2010 

• Zřizovatelé, kteří hodnocení neprovádějí, schvalují ředitelům 

škol odměny bez jakýchkoli kritérií. 

Majerová, 2010 

• Dle názorů zřizovatelů škol je nejúčinnější motivací ke zlepšení 

práce plynoucí z hodnocení finanční odměna.  

Majerová, 2010 

• Jaké jsou příčiny negativního přijetí systému hodnocení řediteli 

škol dle názoru zřizovatelů škol? 

1. Zbytečná administrativa spojená s procesem hodnocení 

(vypracování hodnotící zprávy ředitelem). 

2. Duplicita a vzájemná nepropojenost cílů a kritérií stanovených 

zřizovatelem s cíli a kritérii stanovenými školou. 

3. Neschopnost ředitele přijmout připomínky ke své práci od 

hodnotitelů.  

4. Tolerance procesu hodnocení jen díky vysokým finančním 

odměnám.  

Majerová, 2010 

• U všech zřizovatelů je hodnocení, ať už je prováděno jakkoliv, Louková, 2012 
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podkladem pro přiznání osobních příplatků či mimořádných 

odměn. 

• Ředitelé škol si myslí, že zřizovatelé při hodnocení nezohledňují 

odbornou kvalifikaci ředitele školy. 

Vondráčková, 2010 

• Hodnocení ředitelů zřizovatelem probíhá většinou formou 

analýzy dokumentů. 

Louková, 2012 

• Zřizovatelé nejsou přesvědčeni o tom, že by kritéria hodnocení 

ředitelů škol měla být stanovena jednotně. 

Chottová, 2012 

• Zřizovatelé uvádějí, že pro hodnocení ředitelů používají systém 

stanovených kritérií. 

Vondráčková,2010  

• Zřizovatel má vypracovaný systém kritérií. Marková, 2012 

• Nízké procento zřizovatelů má stanovenou klasifikaci 

jednotlivých hodnotících kritérií. 

Louková, 2012 

• Ředitelé jsou pochvalou motivováni k další činnosti. Majerová, 2010 

• Zřizovatelé nepovažují stávající hodnotící systém ředitelů škol 

za dostatečně motivující. 

Vondráčková, 2010 

• Ředitelé jsou přesvědčeni, že jsou podle kritérií zřizovatele 

hodnoceni. 

Marková, 2012 

• Zřizovatelé se domnívají, že jejich systém hodnocení je pro 

ředitele motivující. 

Chottová, 2012 

• Zřizovatelé hodnotí ředitele škol alespoň jednou ročně. Louková, 2012 

• Zřizovatelé, kteří hodnocení práce ředitelů provádějí, nevědí, 

jaký postoj k nastavenému systému hodnocení zaujímají ředitelé 

škol. 

Marková, 2010 

• V případech, kdy systém hodnocení absentuje, ředitelům chybí Marková, 2010 
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možnost komunikace se zřizovatelem, prezentace své činnosti a 

získání zpětné vazby od zřizovatele k jimi vynaloženému úsilí. 

• Ředitelé nejsou informováni zřizovateli, že jsou hodnoceni.  Majerová, 2010 

• Zřizovatel ředitele školy seznamuje s nastavenými kritérii jejich 

hodnocení. 

Marková, 2012 

• Většina zřizovatelů spolupracuje při tvorbě kritérií hodnocení 

s řediteli škol. 

Chottová, 2012 

• Formulace kritérií zřizovatelem je jasná. Marková, 2012 

• Frekventované kritérium hodnocení ředitel je pro zřizovatele 

„spolupráce se zřizovatelem“. 

Louková, 2012 

 

3. EVALUACE VNĚJŠÍ OBECNĚ 

 

 

• Management škol vnímá vnější - externí hodnocení školy jako 

důležitou zpětnovazební funkci, která je využitelná v mnoha 

oblastech řízení školy. 

Zelenková, 2011 

• Takzvaný „ pohled zvenčí“ poskytuje školám prostor pro řízení 

změn. 

Zelenková, 2011 

• Školy negativně vnímají zdlouhavá šetření v nevhodných 

termínech. 

Zelenková, 2011 

• Informovanost pedagogů škol o vnější evaluaci je minimální.   Zelenková, 2011 

• Školy ve svém hodnocení nejvíce využívají závěrů a zpětné 

vazby od ČŠI a zřizovatele. 

Zelenková, 2011 

• Nejvíce zpětné vazby poskytuje ČŠI. Zelenková, 2011 

• Vnější evaluace je pedagogy vnímána jako negativní. Zelenková, 2011 

• Ostatní instituce, kromě ČŠI, komplexní pohled při hodnocení Zelenková, 2011 
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školy zatím nenabízejí. 

• Minimum škol využívá externí firmy pro evaluaci školy. Čmolíková, 2012 

• Významným faktorem, proč školy nevyužívají externí firmy 

k evaluaci školy, je otázka finančních možností školy. 

Čmolíková, 2012 

 

 

Tab. č. 4 – souhrn výsledků metaanalýzy závěrečných prací – interní evaluace – 

autoevaluace 

 

INTERNÍ  EVALUACE – AUTOEVALUACE  

Autoevaluace obecně   

• Sběr podkladů pro autoevaluaci je prováděna na většině škol 

zpravidla nahodile. 

Valíčková, 2010 

• Ve většině škol neprobíhá cyklický evaluační proces. Kšírová, 2010 

• Učitelé chápou autoevaluaci jako zbytečnou. Václavík, 2011 

• Školy vyhodnocují prostřednictvím autoevaluace  zavádění 

nových metod a inovací. 

Čmolíková, 2012 

• Školy mají problémy s vytvořením plánu autoevaluace 

zahrnující cíl a autoevaluační oblasti. 

Karbanová, 2011 

• S rostoucí zkušeností s autoevaluací si školy stále více 

uvědomují, že jim chybí dovednosti ve sběru, vyhodnocování a 

interpretaci získaných dat. 

Václavík, 2011 

• Některé školy nepovažují za účelné celý autoevaluační proces 

dále rozvíjet a pracovat sním. 

Václavík, 2011 
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• Školy považují autoevaluaci za smysluplnou a potřebnou činnost 

pro svůj další rozvoj.   

Valíčková, 2010 

• Učitele výsledky různých dotazníkových a jiných šetření v rámci 

autoevaluace příliš nezajímají. 

Václavík, 2011 

• Většinou záleží na velikosti školy, stylu řízení školy, kdo je 

zapojován do celkového procesu autoevaluace. 

Čmolíková, 2012 

• Učitelé nejsou zapojování do celého procesu autoevaluace. Václavík, 2011 

Kritéria autoevaluace  

• Školy mají stanoveny kritéria autoevaluace. Čmolíková, 2012 

• Školy mají tendenci vytvářet si osnovu pro zpracování 

jednotlivých oblastí vlastního hodnocení školy. 

Valíčková, 2010 

• Na tvorbě kitérií autoevaluace se podílí většina učitelů škol. Karbanová, 2011 

• Kritéria autoevaluace škol vycházejí ve většině případů z vizí 

škol. 

Čmolíková, 2012 

• Na většině škol nepůsobí koordinátor autoevaluace. Karbanová, 2011 

• Školy zapojují do plánu vlastního hodnocení celý pedagogický 

sbor. 

Čmolíková, 2012 

• Na autoevaluaci se ve velmi malé míře podílejí žáci a ostatní 

partneři školy. 

Kšírová, 2010 

• Školám přináší autoevaluace velkou administrativní zátěž. Valíčková, 2010 

Autoevaluace a ředitel školy  

• Role ředitele školy při formulaci hodnotících soudů a opatření je 

zcela dominantní. 

Valíčková, 2010 

• Ředitelé škol vnímají autoevaluaci školy jako výrazný problém. Karbanová, 2011 
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• Kompletaci autoevaluační zprávy provádí ve většině případů 

sám ředitel školy. 

Valíčková, 2010 

• Ředitelé vnímají jako problém, při realizaci plánu autoevaluace 

společně s celým pedagogickým sborem, hlavně velké časové 

zatížení. 

Čmolíková, 2012 

• Ředitelé jsou přesvědčení, že mají na škole dostatek metodické 

podpory potřebné k autoevaluaci školy. 

Karbanová, 2011 

• Nabídku a obsah kurzů a seminářů v rámci DVPP, zaměřenou na 

autoevaluaci, považuje většina ředitelů škol za dostatečnou. 

Čmolíková, 2012 

• Školy v rámci autoevaluace vyhodnocují všechny předem 

stanovené cíle v oblasti řízení. 

Čmolíková, 2012 

• Ředitelé škol přijímají následná opatření ke zlepšení slabých 

stránek školy zjištěných pro procesu autoevaluace. 

Karbanová, 2011 

• Školy se ve většině případů zaměřují na autoevaluaci řízení 

školy. 

Čmolíková, 2012 

• Oblasti kvality řízení školy se některé školy plně nevěnují. Kšírová, 2010 

• Představitelé škol vidí největší nedostatky v dovednostech 

ohledně autoevaluace ve správném výběru metody, nástroje a 

techniky pro získání potřebných dovedností. 

Karbanová, 2011 

 • Výsledky autoevaluace řízení motivují ředitele k přijímání 

dalších opatření v rámci svého sebehodnocení v oblasti řízení. 

Čmolíková, 2012 

• Management škol – ředitel chápe autoevaluaci jako prostředek 

pro zkvalitňování práce školy více než pedagogové. 

Václavík, 2011 

Autoevaluační zprávy  

• Autoevaluační zprávy nejsou obsahově správné. Kšírová, 2010 
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• Školy nejsou schopny pracovat se získanými daty. Karbanová, 2011 

• Výsledky v autoevaluační zprávě mají spíše popisný a hodnotící 

charkter.  

Kšírová, 2010 

• O závěrečnou zprávu se nejvíce zajímá vedení škol a pedagogičtí 

pracovníci školy. 

Valíčková, 2010 

• Školy mají rezervy v poskytování výsledků autoevaluace všem, 

kdo se na ní podíleli. 

Čmolíková, 2012 

• Autoevaluační zpráva zveřejňuje hlavně oblasti, ve kterých školy 

standardně dosahuje dobrých výsledků. 

Kšírová, 2010 

• Prezentace pozitivních, ale i negativních výsledků hodnotícího 

šetření se objevují u většiny škol. 

Čmolíková, 2012 

• Školy se v autoevaluační zprávě nevěnují dostatečně oblasti 

hodnocení kvality řízení. 

Kšírová, 2010 

 

 

     4.5 Analýza výsledků 

     Evaluace a autoevaluace je součástí řídící práce ředitelů škol všech typů i školských 

zařízení. Aby byly splněny základní funkce evaluace a autoevaluace, musí být předem 

naplánované s jasnými kritérii, které budou srozumitelné pro všechny zúčastněné strany. Musí 

být citlivě přizpůsobeny podmínkám jednotlivých organizací, škol, a musí být přizpůsobeny 

cílům hodnocení, kterých má být hodnocením dosaženo. Z analyzovaných dat vyplynulo 

několik zajímavých zjištění: 

 

•   Evaluace škol a ředitelů škol probíhá z pohledu zřizovatelů periodicky, dle předem    

     nastavených kritérií. 

•   S kritérii evaluace zřizovatelé předem školy i ředitele škol seznamují. 

•   Ředitelé jsou přesvědčeni, že jejich hodnocení slouží zřizovatelům jen ke stanovování     
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     finančních odměn. 

•   Školy nevyužívají možnosti evaluace od externích hodnotitelů.  

•   Ředitelé škol vnímají autoevaluace školy jako zbytečnou administrativní zátěž. 

•  Většina škol má problémy se správnou formulací autoevaluační zprávy.  

     

    Na základě této analýzy dat je, podle mého názoru, vnímání vnější a vnitřní evaluace 

rozdílné, a to jak z pohledu hodnotitele, tak i z pohledu hodnoceného. V dalších částech práce 

se zaměříme na detailnější rozbor a diskuze jednotlivých evaluací a zaměříme se na shodu a 

rozpory výsledků v jednotlivých analyzovaných výzkumech.    

 

 

     4.5.1 Externí evaluace 

     Externí evaluace a pohled vnějšího hodnotitele se stala nedílnou součástí systému 

hodnocení škol. Školy promýšlejí svůj vnitřní systém hodnocení a management škol si 

uvědomuje, že „pohled zvenčí“ je důležitý nejen pro další rozvoj a směr školy, ale i  pro 

motivaci zaměstnanců školy, pro nastavení prostoru a správného vnímání změn v řídícím i 

pedagogickém procesu škol.  

     V převážné většině školy využívají výsledky závěrů od ČŠI, která poskytuje školám 

zpětnou vazbu a výsledky evaluace od zřizovatele. Školy se stávají aktivnější v přístupu 

k vnějšímu hodnocení, snaží se zapojovat do tohoto systému co nejvíce zúčastněných stran, ať 

je to pohled samotných žáků, rodičů či veřejnosti. 

 

 

    4.5.1.1  Evaluace školy a ředitele školy zřizovatelem 

     Vzájemná kvalitní komunikace zřizovatele a ředitelů škol je významným aspektem v 

naplňování strategie a cílů školy. Zřizovatelé škol, zřizují školy většinou jako své příspěvkové 

organizace, poskytují školám finanční prostředky na provoz, jmenují ředitele škol a stanovují 

jim výši platu. Mají proto právo, ale i povinnost kontrolovat využití těchto finančních 

prostředků a také osoby, která školu řídí. Zda je ředitel tzv. „na pravém místě“, zda se škola 
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pod jeho vedením ubírá správným směrem. Evaluace školy a evaluace ředitele školy je 

vzájemně provázána. 

     Evaluace je jednou z mnoha pravomocí a jednou z důležitých funkcí zřizovatele, která by 

měla vést a přispívat k efektivnímu rozvoji činnosti školy. Aby bylo docíleno spokojenosti 

s výsledky hodnocení u všech zúčastněných stran, je důležité, aby bylo prováděno 

systematicky a strukturovaně. Ředitelé škol musí evaluaci své práce vnímat pozitivně a 

především ji vnímat jako motivační faktor do další jejich činnosti. Zřizovatelé vyhodnocením 

evaluace získávají informace o schopnostech ředitele školy, který je klíčovým pro úspěšné 

fungování školy. 

 

     •  Příčiny negativního přijetí systému hodnocení. 

     Výsledky dotazníkových šetření, jež mapují názory na evaluaci obou stran – zřizovatelů i 

ředitelů škol, odhalují klady i zápory systému hodnocení. Mezi nejčastější a závažná zjištění 

patří negativní přijímání celého systému hodnocení řediteli škol. Velice zajímavá je 

konfrontace názorů zřizovatelů a ředitelů dle stupně významnosti, které jsou nebo mohou být 

podle jejich mínění příčinou negativního přijetí systému hodnocení řediteli škol (Majerová, 

2009) . 
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Tab.č. 5 – Příčiny negativního přijetí systému hodnocení (Majerová, 2009) 

 

Příčiny negativního přijetí systému 

hodnocení 

dle názoru ředitelů škol 

Příčiny negativního přijetí systému 

hodnocení 

dle názoru zřizovatelů 

1.Nezájem zřizovatele o činnost ředitele 

školy, o jeho osobu a o stav a úroveň školy.  

1. Zbytečná administrativa spojená 

s procesem hodnocení (vypracování 

hodnotící zprávy ředitelem). 

2. Neobjektivní, nespravedlivé a podjaté 

hodnocení ovlivněné přátelskými vztahy, 

neprůhledný systém, nejasná kritéria. 

2. Duplicita a vzájemná nepropojenost cílů a 

kritérií stanovených zřizovatelem s cíli a 

kritérii stanovenými školou. 

3. Formální přístup s důrazem na striktní 

dodržování kritérií bez „lidské složky“, 

neprofesionalita hodnotící komise a chybějící 

zpětná vazba.  

3. Neschopnost ředitele přijmout připomínky 

ke své práci od hodnotitelů. 

4. Chybějící bezprostřední návaznost na 

finanční odměnu. 

4. Tolerance procesu hodnocení jen díky 

vysokým finančním odměnám. 

 

     Je zřetelně patrné, že zřizovatelé vidí příčiny negativního přijetí systému hodnocení 

v jiném světle než ředitelé škol. Ve vnímání ředitelů můžeme pozorovat do určité míry i 

velkou složku emocionálního zabarvení. Ředitelé potřebují vědět, že je o jejich osobu a práci 

zájem, vyžadují diskuzi o závěrech evaluace, zpětnou vazbu od hodnotitele. Nastavená jasná 

pravidla a kritéria je zbaví pocitu neobjektivnosti a neprůhlednosti celého procesu evaluace. 

Zřizovatelé v záplavě ostatních svých povinností vnímají hodnocení jako další ztrátu času, 

administrativní zátěž. Jsou přesvědčeni, že ředitelé nejsou schopni přijmout kritiku a 

hodnocení přijímají jen jako cestu k finančnímu ohodnocení od zřizovatele. Můžeme 

konstatovat, že s těmito příčinami negativního přijetí systému hodnocení se ztotožňují i 

výsledky ostatních zkoumaných šetření.  
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     • Spokojenost se systémem evaluace. 

     Otázka spokojenosti se systémem hodnocení ze strany zřizovatele se objevuje ve většině 

uvedených prací. Většině ředitelů byla pokládána otázka: „ Jak jste spokojeni se systémem 

hodnocení?“  Když bychom vzali vyhodnocení této otázky obecně, dojdeme k závěru, že jen 

malé procento ředitelů škol je spokojeno se systémem hodnocení zřizovateli. Musíme se 

ovšem zastavit u výsledku spokojenosti, pokud je posuzován podle typu a velikosti 

zřizovatele.  

     Z výsledků vyplývá (Vondráčková, 2010; Majerová, 2010), že ředitelé ve statutárních a 

větších městech jsou více spokojeni se systémem hodnocení od zřizovatele než ředitelé měst 

malých nebo městských částí. Tento fakt do určité míry koresponduje s příčinou negativního  

přijetí systému hodnocení – viz. tab.č. 5 – neobjektivnost, nespravedlivost a podjaté 

hodnocení.    

  

     •  Kritéria evaluace stanovená zřizovateli  

     Jestliže chce zřizovatel školu kvalifikovaně hodnotit a příznivě ovlivňovat kvalitu její 

práce, musí být schopen rozlišit, jaké ukazatele budou o práci školy, ředitele, spolehlivě 

vypovídat. Aby zřizovatel předešel demotivaci, nedůvěře v systém evaluace a k neefektivnosti 

svojí činnosti, musí stanovit hodnotící kritéria. Ta stanovit předem, aby celý systém 

hodnocení byl průhledný a jasný, aby hodnocený věděl proč je hodnocen a věděl, co bude 

v jeho činnosti hodnoceno. Pro správné stanovení a přijetí kritérií je klíčová vzájemná 

spolupráce obou zúčastněných stran při přípravě a jejich stanovování.  

    Kritéria hodnocení školy, ředitele se objevují víceméně ve všech závěrečných pracích 

zaměřených na tematiku evaluace. Vezmeme-li opět výsledky analýzy těchto prací jako celku, 

dojdeme k závěru, že zřizovatelé tvrdí a jsou přesvědčeni, že mají předem stanovena kritéria 

hodnocení škol a ředitelů škol, se kterými je seznamují (Vondráčková, 2010; Marková 2012). 

Na druhé straně ředitelé toto přesvědčení nesdílejí (Chottová, 2010; Louková 2012). Opět zde 

hraje roli typ a velikost zřizovatele školy. Zřizovatelé statutárních  a středně velkých měst 

stanovují předem kritéria hodnocení a ředitelé jsou jimi obeznámeni. U zřizovatelů malých 

měst a městských částí bylo procento souhlasných odpovědí ohledně předem připravených 

kritérií o hodně menší. Toto tvrzení můžeme podložit výzkumem závěrečné práce              

L.Vondráčkové (2010), kdy do výzkumného souboru na celostátní úrovni bylo zahrnuto 168 

respondentů, a tudíž můžeme hovořit o reprezentativním vzorku výzkumu a lze toto tvrzení 

zobecnit.   
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     Z uvedeného sylabu prací lze vygenerovat hlavní oblasti a kritéria, kterými se evaluace 

zřizovateli nejvíce věnuje. Zřizovatelé z nich získávají nejvíce informací ze všech dílčích 

oblastí činnosti školy. Zřizovatelé vycházejí z hlavních cílů evaluace, kterými jsou: 

vzdělávací proces, řízení školy a klima školy. 

     Tyto oblasti evaluace a následně výčet kritérií jsou základem pro evaluaci ředitelů 

prováděnou zřizovateli škol: 

1. oblast – evaluace pedagogická a provozně-organizační 

2. oblast – evaluace ekonomického hospodaření. 

 

Základní kritéria evaluace pedagogické a provozně organizační:   

a)  vize a koncepce školy, ŠVP (školní vzdělávací program) 

b)  kvalifikace a další vzdělávání pedagogických pracovníků 

c)  personální činnosti 

d)  přijímání inovací, reakce na změny 

e)  klima školy 

f)  další výchovně – vzdělávací činnosti 

g)  vybavenost školy 

h)  prezentace školy na veřejnosti 

ch) spolupráce s ostatními subjekty – zřizovatel, rodiče, jiné školy… 

 

 

Základní kritéria evaluace ekonomického hospodaření:    

a)  hospodaření se státním rozpočtem 

b)  hospodaření z rozpočtem zřizovatele 

c)  hospodaření s majetkem 

d)  kontrolní činnost 

 

      •  Evaluace jako motivační faktor ředitelů škol 

     Podíváme-li dále se na výzkumy evaluace, zabývají se rovněž otázkami: „Je evaluace 

chápána řediteli škol jako motivační faktor?“ „ Jaké faktory vedou nebo jsou motivací ke 

zlepšení práce ředitele?“  
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     Systém evaluace ředitelů se jeví více než polovině vzorku ředitelů jako je částečně 

motivující a další z nich si myslí, že je dostatečně motivující. Zřizovatelé vnímají systém také 

jako motivující (Vondráčková, 2010).  Toto tvrzení lze potvrdit dalším výzkumem                    

(Majerová, 2010; Chottová, 2012), kdy zřizovatelé tvrdí, že hodnocení je pro ředitele jeden 

z motivačních faktorů v další jejich činnosti. 

      Zajímavé je srovnání žebříčku faktorů, které poukazuje na rozdílný význam jejich 

důležitosti ve vnímání ředitelů škol a naopak ve vnímání zřizovateli (Majerová, 2010). 

 

Tab.č. 6 - Faktory ovlivňující přijetí systému hodnocení (Majerová, 2010). 

 

Faktory, které by mohly pozitivně 

ovlivnit přijetí systému hodnocení- 

motivátory 

dle názoru ředitelů škol 

Faktory, které by mohli pozitivně ovlivnit 

přijetí systému hodnocení řediteli škol 

dle názoru zřizovatelů 

1. zájem o osobu a činnost ředitele, možnost 

prezentace svých úspěchů 

1. finanční odměna 

2. finanční odměna 2. možnost vzájemné komunikace 

3. veřejná pochvala 3. projevení zájmu o osobu a činnost ředitele 

školy, prezentace svých úspěchů 

4. spravedlivý a průhledný systém hodnocení 

se stanovením jasných kritérií 

4. poskytnutí zpětné vazby 

 

     Z uvedené tabulky lze vyčíst, že finanční odměna je jedním z důležitých výstupů evaluace, 

která by má být odvozována podle výsledků stanovených kritérií. Nesmí  být ovšem jen 

jedinou motivační složkou a zastínit  další důležité faktory, které mohou být motivací v další 

činnosti ředitelů škol. 
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   •  Návrh tvorby obecného návodu pro hodnocení ředitelů škol zřizovatelem  

   

     Nekončící proces, kterým systém evaluace – hodnocení práce ředitelů škol zřizovatelem 

bezesporu je, je důležité neustále vyvíjet, upravovat, odstraňovat zjištěné nedostatky a zajistit 

tím tak optimální stav, který způsobí, že se systém hodnocení ředitelů ze strany zřizovatele 

stane pozitivním a motivačním článkem v jejich vzájemné komunikaci. 

     

    Na základě získaných dat můžeme vyvodit obecný návod pro  hodnocení ředitelů škol 

zřizovatelem. Základními body, které má hodnocení  obsahovat jsou: 

          ♦  stanovení periodicity evaluace (záleží na zřizovateli jak často potřebuje hodnotit, 

nebo v jakém intervalu využívá kritéria evaluace);    

          ♦  stanovení orgánu nebo hodnotící skupiny, která bude evaluaci realizovat. Složení 

hodnotitele bude závislé na velikosti zřizovatele. Jiné bude ve velkých městech, kde pracují 

např. odbory školství a zřizovatel může pověřit i několik pracovníků tímto úkolem a jiné bude 

složení v malých obcích, kde se doporučuje, aby hodnocení ředitelů prováděla rada obce nebo 

zastupitelstvo, a tím se eliminovali negativní zkušenosti s neobjektivním hodnocením na 

úrovních ředitel – starosta; 

          ♦  stanovení kritérií evaluace , která by měla splňovat metodu  SMART ( měřitelnost, 

objektivita, nezávislost, relevantnost, jednoznačnost); 

          ♦  stanovení metod evaluace. Doporučuje se používat kombinaci několika metod, např.  

hodnocení  podle kritérií, doplněné hodnotícími rozhovory. 

           ♦  stanovení postupu evaluace, která bude zřizovatelem dodržována. Na základě 

vyhodnocení podkladů bude vyhotoven písemný výstup, který bude poskytnut ředitelům jako 

zpětná vazba evaluace a bude podkladem pro hodnotící rozhovor. 

          ♦   postup hodnocení předložit ředitelům. V rámci vzájemné spolupráce je důležité 

ředitele s postupem hodnocení seznámit a umožnit jim vznést možné připomínky a vyjasnit si 

případné nesrovnalosti. 

         ♦  zpracovaní návrhů a připomínek ze strany ředitelů škol; 

         ♦  schválení průběhu hodnocení  radou obcí, zastupitelstvem atd.; 
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         ♦  předložení průběhu hodnocení  ředitelům škol, kterých se evaluace týká. 

       Tento možný postup zřizovatelů je jednoduchým návodem, který může přispět k rozvoji 

dobrých vztahů v rámci zřizovatelů a ředitelů škol. Napomůže ředitelům škol k pozitivnímu 

vnímání evaluace ze strany zřizovatele, zlepší motivaci ředitelů pro další jejich činnost a 

rozvoj a zároveň pomůže zřizovatelů získat objektivní výsledky hodnocení např. pro 

odměňování  ředitelů škol. 

 

      4.5.1.2  Evaluace školy a ředitele školy externím hodnotitelem 

 

     Jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce, v České republice upravuje způsob 

hodnocení zákon
58

, který se vztahuje k plnění cílů výchovy a vzdělávání.  Externí hodnocení 

školy je prováděno Českou školní inspekcí a zřizovatelem. Evaluací zřizovateli jsme se již 

zabývali v předchozích kapitolách. 

 

     •  Evaluace školy a ředitele školy prováděná ČŠI  

     Hlavním nástrojem evaluace a kontroly celého vzdělávací soustavy v České republice je 

Výroční zpráva ČŠI. Školy zařazené do školského rejstříku jsou hodnoceny tzv. 

multikriteriálním hodnocením. Základním nástrojem ČŠI je totiž soubor kritérií hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb. 

     Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb 

uplatňovaná pro školní rok 2012/2013 jsou uvedena v přehledu v teoretické části.        

        Samotnou otázkou evaluace školy a ředitele prováděnou ČŠI se závěrečné práce zahrnuté 

do metaanalýzy  nezabývají. Vždy je toto téma zahrnuto do oblasti externího hodnocení, do 

obecného přehledu.  

   

   •  Evaluace školy a ředitele školy prováděná externími hodnotiteli 

     Největší pozornost externí evaluaci a jejímu přínosu se věnuje Mgr. Zelenková v její 

bakalářské práci z roku 2011 s názvem „Externí hodnocení a jeho přínos pro trvalý rozvoj 

školy.“ Budeme se zde proto věnovat její stručné analýze. Nejzásadnější postřehy z jejího 

výzkumu byly uvedeny v tabulce č. 3.  

                                                      
58

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

    zákon) ve znění pozdějších předpisů  
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     Do dotazníkového šetření bylo zahrnuto 190 škol  různých typů škol z celé ČR.  Aktivně 

se zúčastnilo celkem 101 škol, což znamená 53,16% návratnost.  

Výzkum obsahoval 9 jednoduchých otázek, z jejichž odpovědí vyplývá:  

•  školy obdržely v posledních letech zpětnou vazbu od činnosti školy z jiné instituce, 

•  školy využívají nejvíce zprávu ČŠI ke svému dalšímu rozvoji, 

•  školy si uvědomují  důležitou zpětnovazební funkci hodnocení ČŠI, 

•  inspekční činnost chápou jako komplexní evaluaci školy, 

•  vnější pohled  školám obvykle nepřináší zásadní informace, o kterých by škola nevěděla, 

•  komplexního hodnocení se školám dostává nejčastěji od ČŠI, 

•  ostatní instituce komplexní pohled při evaluaci nenabízejí, 

• vnějšího hodnocení využívají školy většinou k úpravám dílčích činností školy – úprava a 

aktualizace dokumentů školy, ŠVP, úpravy plánů dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, rozvoj personálních činností apod., 

•  pedagogové škol nejsou informováni o možnostech jiné nabídky externího hodnocení, 

•  mezi pedagogy je vnější evaluace neoblíbenou aktivitou. 

 

     Z analýzy  závěrečných prací můžeme vyvozovat, že externí evaluace škol a ředitelů škol, 

kterou by prováděl externí subjekt, není zcela častá.  Zda je to otázkou velkého finančního 

zatížení pro školy nebo nezájmem samotných škol tuto evaluaci podstupovat nebylo úkolem 

zjišťování naší metaanalýzy.     

    Samostatné studie mapující nabídky externích hodnotitelů v oblasti evaluace škol zatím 

v archivu Katedry školského managementu chybí. Je zde tedy prostor a námět pro další 

studenty školského managementu na možné téma jejich závěrečných prací.  

      

     

   4.5.2   Interní evaluace – autoevaluace 

 

       V odborné literatuře je uvedená řada doporučení a návodů jak postupovat v procesu 

autoevaluace škol. Jejich realizátoři a účastníci s postupem doby a s přívalem dalších 

zkušeností přicházejí s novými nápady a návrhy k jejímu dalšímu zlepšování a inovaci. 

      V době, kdy byly zpracovávány závěrečné práce zahrnuté do této metaanalýzy ukládal 

zákon č. 561/2004 Sb. povinnost školám vytvářet zprávu o vlastním hodnocení školy (§28), 
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která měla být východiskem pro zpracování výroční zprávy školy a jedním z podkladů pro 

hodnocení ČŠI.   

      

     • Autoevaluace školy obecně 

     Vlastní hodnocení školy by mělo být systematickým, strukturovaným a pravidelným 

procesem, ve kterém školy vyhodnocují informace o svých hlavních činnostech. Jelikož 

autoevaluace vychází hlavně z vnitřních potřeb školy, kdy je chápána jako sebereflexe, není 

možné a ani žádoucí vytvářet nějaké univerzální šablony nebo nástroje.  Každá škola je 

jedinečná, s jedinečným přístupem k žákům, rodičům, veřejnosti, svými podmínkami ke 

vzdělávání, materiálními možnostmi, personálním zajištěním atd. Školy si vybírají sami dle 

svých potřeb, které oblasti potřebují a budou vyhodnocovat a jaké nástroje k sebehodnocení 

využijí. Důležitý je cíl autoevaluace, který vede ke zvyšování kvality a dalšímu rozvoji školy. 

 

    Po bližším prozkoumání zjištěných dat zkoumaných prací vyplývá, že zkušenosti   

s  autoevaluací mají všechny školy. Samozřejmě byla tato povinnost daná zákonem, tudíž ani 

nepředpokládáme, že by ji školy obcházely. Ze získaných informací můžeme vypozorovat 

některé pozitivní i negativní skutečnosti. 

   Pozitivní zjištění z hlediska autoevaluace      

     ♦  Školy si stanovují cíle a formulují plány dalšího rozvoje, které zahrnují do autoevaluace. 

     ♦  Školy mají vizi, z které následně vycházejí i kritéria jejich autoevaluace. 

     ♦  Prostřednictvím sebehodnocení se školy zaměřují na vyhodnocování zavádění nových  

         metod a inovací.  

     ♦  Informovanost pedagogů v procesu evaluace má stoupající tendenci. Management škol  

         si uvědomuje potřebnost sebehodnocení a snaží se do něj zapojovat i pedagogy. 

     ♦  Školy si vytvářejí osnovy pro zpracování jednotlivých oblastí vlastního hodnocení. 

      

     Negativní zjištění z hlediska autoevaluace 

     ♦  Autoevaluace probíhá až na závěr autoevaluačního cyklu, nikoliv průběžně. 

     ♦  Podklady pro sebehodnocení jsou prováděny nahodile. 

     ♦  Hodnotící soudy a opatření provádí převážně ředitel školy. 

     ♦  Učitele obtěžují činnosti s procesem autoevaluace, považuji ji za zbytečnou. 

     ♦  Pro některé školy nepřináší autoevaluace takový efekt jaký očekávaly. 

     ♦  Nedostatečná odbornost a způsobilost zúčastněných osob v procesu sebehodnocení. 
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   Obecné vnímání vlastního hodnocení škol je téměř vyvážené. Došlo ke značnému posunu 

od prvních let, kdy se začaly školy autoevaluací zabývat (Václavík, 2011). Pedagogové nebyli 

se sebehodnocením ztotožněni, chápali ho jako nutné zlo. Výsledky výzkumných šetření však 

naznačují pozitivní vývoj a školy se postupně s autoevaluací identifikovaly. Nesmíme však 

opomenout fakt, že do výzkumných šetření zahrnutých do metaanalýzy se zapojily především 

školy, které o autoevaluaci mají hlubší zájem. 

 

     •  Kritéria autoevaluace 

     Kritéria jsou ukazatelem kvality a jádrem autoevaluace. Tvorba jednotlivých kritérií je 

velice náročná. Pro každou jednotlivou školu je důležité, aby kritéria sebehodnocení byla 

aplikovatelná na její jedinečné podmínky, pro její potřeby a byla relevantní vzhledem 

k nastaveným vizím a cílům školy.  

      Zvolená a používaná kritéria jednotlivých škol nejsou součástí této studie, proto se jimi 

nebudeme zabývat.  

      V uvedených pracích se autoři zaměřují převážně na otázku: „Má škola stanovena kritéria 

autoevaluace?“  Z výsledků šetření vyplývají jen základní zjištění: 

     ♦  Školy si stanovují kritéria kvality. 

     ♦  Kritéria autoevaluace vycházejí z vizí a cílů škol. 

     ♦  Kritéria pomáhají objektivně vyhodnocovat jednotlivé sledované oblasti. 

     ♦  Kritéria jsou pro každou školu jedinečná. 

     ♦  Na tvorbě kritérií se podílí většina pedagogického sboru. 

     ♦  Ve velmi malé míře zasahují do tvorby kritérií žáci, rodiče a ostatní partneři škol. 

       

     •  Autoevaluace a ředitel školy 

     Ředitel školy jako manažer má za úkol školu nejen řídit a vést, ale také dbát na to, aby 

škola svou činností naplňovala své vize a cíle. Ředitelé škol ovlivňují jedinečný život školy, 

kontrolují a hodnotí, identifikují chyby, prosazují změny. 

     Jak vnímají ředitelé školy svou roli v procesu autoevaluace?  Z analýzy získaných dat je 

zřejmé, že ředitelé si uvědomují svou nepostradatelnost v celém tomto procesu. Výzkum 

Valíčkové (2010) se věnoval především roli ředitele školy při formulaci závěrečné 
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autoevaluační zprávy, kdy výsledky vypovídají o tom, že ředitel je hlavním koordinátorem a 

kompletaci zprávy provádí ve většině případů výlučně sám. 

     Čmolíková (2012) ve svých závěrech tvrdí, že si ředitelé uvědomují nedostatek času, který 

vlastní hodnocení vyžaduje, přesto se snaží pedagogy do procesu autoevaluace zapojovat.  

Nabídku kurzů a seminářů s tematikou autoevaluace vnímají jako dostatečnou a pedagogům 

je doporučují. 

 

V autoevaluačních zprávách jsou určité rezervy. Shodují se na tom výzkumná šetření 

autorů, které sebehodnotící zprávy zahrnuly do svého výzkumu (Kšírová, 2010; Karbanová, 

2011; Čmolíková, 2012).  Vyplývá z nich, že školy neví, jak zprávu obsahově uchopit, neumí 

pracovat s informacemi, které získaly. Autoevaluační zprávy jsou obsahově na slabé úrovni. 

Školy se ve svých zprávách obávají uvádět své nedostatky a negativní zjištění. Můžeme 

usuzovat, že je to tím, že autoevaluace měla sloužit jako podklad pro hodnocení ČŠI. Tato 

tvrzení ovšem nemůžeme globalizovat, protože k tomu nemáme dostatek relevantních údajů.  

          

     Jak jsme již uvedli, ředitel je v procesu autoevaluace důležitým článkem. V každé etapě 

sebehodnocení je jeho osobnost klíčová a jeho přístup ovlivňuje úspěšnost a efektivnost 

autoevaluačních procesů. Ředitel – manažer školy: 

     ♦  motivuje pedagogy a další zúčastněné osoby, které se podílejí na procesu autoevaluace, 

     ♦  je iniciátorem všech fází procesu, 

     ♦  podílí se hlavní měrou na promýšlení a zpracování autoevaluačního plánu, stanovuje    

         cíle, deleguje úkoly, vybírá nástroje, kritéria, 

     ♦  při vlastní realizaci je oporou týmu, musí být sám přesvědčen o smyslu autoevaluace, 

     ♦  koriguje sběr dat a informací dle plánu, podněcuje k využití co nejvíce zdrojů,  

     ♦  vyhodnocovaná data zpracovává a podle výsledků tvoří další plány rozvoje školy. 

 

     Vedení školy, čili ředitelé, jsou samozřejmou součástí školy a jednou z oblastí 

sebehodnocení škol. Školy oblast řízení vyhodnocují a v případě negativních zjištění 

očekávají nápravu. 
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Hlavní zásady postupu managementu škol – ředitelů ke zkvalitnění jejich řídící činnosti 

v procesu autoevaluace: 

     1.  vytyčit si cíl, záměr 

     2.  najít a nebát se pojmenovat slabé a silné stránky 

     3.  sebehodnocení předem kvalitně naplánovat 

     4.  správné načasování  

     5.  organizačně a personálně zajistit 

     6.  vybrat správné nástroje sebehodnocení 

     7.  vyhodnocovat, třídit souvislosti 

     8.  uvědomovat si i rizika výsledků 

 

     I když došlo v nedávné době k legislativním změnám, kdy bylo vlastní hodnocení školy 

vyčleněno z povinné dokumentace škol, je na každém řediteli, zda se touto činností bude 

škola zabývat či nikoliv.  

     Ředitelé – management školy si musí neustále si uvědomovat, že jsou právě oni 

nejdůležitějším článkem jak v celém procesu řízení školy, tak i v efektivním a kvalitním řízení 

procesů autoevaluace, které vede k naplňování vizí a cílů každé školy.       
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    5. Závěr 

 

     Evaluace vzdělávání se v minulosti vyvíjela jako nezbytná součást celého vzdělávacího 

systému. Se vzrůstajícím zájmem o efektivitu vzdělávání, výsledky a výstupy vzdělávání jsou 

na evaluaci kladeny nové požadavky. Po decentralizaci řízení školství odpovídají školy, 

instituce za svůj další rozvoj a plnění této odpovědnosti lze posoudit pouze ve funkčním 

evaluačním prostředí. Zpětná vazba je důležitá pro všechny zúčastněné strany ve vzdělávacím 

procesu a vede k úspěšnému plnění jeho funkcí.  

     Slovo evaluace se v poslední době ozývá velmi často. Lze ji vnímat jako nutné zlo nebo se 

zamyslet, co nám přináší pozitivního a jak informací z evaluačních procesů využít k dalšímu 

rozvoji a efektivnímu vývoji školy. V současné době existuje mnoho názorů, přístupů a úhlů 

pohledů na evaluaci i autoevaluaci škol. Jedno však mají společné: správně a efektivně 

provedená evaluace se srozumitelnými a jasnými pravidly, kritérii a objektivními výstupy, je 

velkým přínosem pro všechny aktéry.  

      V teoretické části práci jsou objasněny základní pojmy celého procesu evaluace 

vycházející z poznatků odborné literatury a nabízejí tak ucelený přehled problematiky 

evaluace a autoevaluace využitelný jak pro management škol, zřizovatele škol, ale i další 

studenty Centra školského managementu. Z teorie vyplývá, že evaluační aktivity jsou pro 

školu klíčové, protože reflexe své práce je jedna z cest, která vede k jejímu zkvalitňování a 

rozvoji. Teoretické poznatky také poukázaly na objektivnost externích hodnotitelů, kteří 

nezávislým pohledem mohou usnadnit škole svůj vnitřní proces evaluace.   

     Výzkumná část práce zahrnuje metaanalýzu závěrečných bakalářských a diplomových 

prací, které se procesem evaluace a autoevaluace zabývají. Z analýzy dat vyplynula řada 

zajímavých zjištění, ze kterých mne zaujal rozdílný názor zřizovatelů škol a ředitelů škol na 

příčiny negativního přijímání systému hodnocení. Též žebříček faktorů, které ovlivňují přijetí 

systému hodnocení je jiný u ředitelů a jiný zřizovatelů. 

      Jen malá zmínka, která se objevila v závěrečných pracích, se zabývala přípravou a 

odborností hodnotitelů škol a ředitelů škol. U ČŠI se předpokládá určitá odbornost jejich 

zaměstnanců, ale otázkou je: Kdo provádí hodnocení ve jménu zřizovatele? Tato otázka do 

jisté míry koresponduje s doporučením OECD, kdy v závěrech své Zprávy o hodnocení 

vzdělávání v České republice zdůrazňuje posílení odbornosti všech aktérů hodnocení. 

V současnosti se nevěnuje mnoho prostoru metodologickým postupům hodnocení ani na 
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samotných školách a státní zaměstnanci mají jen malé, spíše povědomé znalosti z tohoto 

procesu.  

     Výzkumná šetření dále ukázala pozitivní vývoj ve vnímání vlastního hodnocení škol, kdy 

se školy postupně s tímto procesem identifikovaly. Umí si stanovit vlastní kritéria, která 

vycházejí z vizí a cílů školy a pomáhají objektivně vyhodnocovat jednotlivé sledované 

oblasti. Odstranění vlastního hodnocení z povinných dokumentů škol (jak bylo již uvedeno - 

podle novely školského zákona) nevidím jako rozumné. Opět se shoduji s výstupem OECD, 

který doporučuje posílit profil vlastního hodnocení škol a zlepšit propojení mezi externím a 

vlastním hodnocením škol, aby nebylo vlastní hodnocení degradováno jen na další bezcenný 

dokument. 

      Cílem této práce bylo shrnout poznatky z výzkumu v oblasti evaluace a autoevaluace 

publikované v závěrečných pracích a ze získaných informací vytvořit obecný postup 

při  hodnocení ředitelů škol zřizovateli. Zásadní postřehy a poznatky z prací byly přehledně 

zaznamenány do tabulek, obecný postup byl navržen a je využitelný pro zřizovatele škol i pro 

samotné ředitele škol. Dílčím cílem práce bylo pojmenovat hlavní zásady postupu ředitelů 

škol, které vedou ke zkvalitnění jejich řídící činnosti při procesu autoevaluace.  

     Každý z nás denně něco, někoho hodnotí. Lidi, věci, události, práci ostatních i svou. 

Evaluačním procesům se víceméně nevyhneme. Management – ředitelé současných českých 

škol jsou přesvědčeni o nutnosti systematické evaluace, jsou si vědomi nutnosti reflexe své 

práce, která je jednou z cest vedoucích k jejich dalšímu rozvoji a zlepšování. Jejich velkým 

úkolem je následně aktivně zapojit do evaluačních procesů školy co nejvíce aktérů, kteří jsou 

se školou spjati, žáci, učitelé, rodiče, zřizovatel, veřejnost atd. Společně pak mohou pochopit 

význam i výsledky evaluace a učinit kroky a opatření, která povedou k dalšímu efektivnímu 

rozvoji a k dosažení nastavených cílů a vizí celé organizace.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Seznam literatury 

 

BOUROVÁ, M.: Evaluace a hodnocení v mateřské škole. Nový Bydžov, aTRE, 2003. 
 

EGER, L.: Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň, 2006. ISBN 80-

7238-583-6 

 

Evalution of Schools providing Compulsory Education in Europe. Brussels: Eurydice, 2004. 

ISBN 2-87116-364-2. 

 

FITZ-GIBBON, C. T.: Monitoring Educations. Indicators, Quality and Effectiveness. 

Trowbridge: Redwood Books.1996. 

 

HENDL, J: Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2011. 4. 

rozšířené vydání, 734 s. ISBN 978-80-262-0200-4.  

 

KOCIÁNOVÁ, R.: Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, 

2010. ISBN 978-80-247-2497-3. 

 

KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd., Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-

85943-51-4. 
 

NEZVALOVÁ, D.: Kvalita a její řízení ve škole. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzita 

Palackého, 2003. ISBN 80-244-0452-4. 
 

PRÁŠILOVÁ, M.: Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické 

pracovníky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-224-1415-5. 
 

PRŮCHA, J.: Pedagogická evaluace. 1. vydání. Brno: MU CDV,1996. 166 s. ISBN 80-210-

1333-8.  
 

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál: 1995. 

ISBN 80-7178-029-4 

 

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003, 322 

s. ISBN 80-7178-5792.  
 

ROUPEC, P.: Vedení školy. Autoevaluace. Praha: Raabe, 1997. 
 

RÝDL, K., HORSKÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, M., ROUPEC, P.: Sebehodnocení školy. Jak 

hodnotit kvalitu školy. Praha: Strom, 1998. ISBN 80-86106-04-7. 

 

SLAVÍK, J.: Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9. 

 

STÝBLO, J.: Hodnocení výkonnosti: doporučení pro praxi. Moderní řízení, 2006,č.7. 

 

SVOBODA, J.: Studijní materiál. Řízení pedagogického procesu. Hodnocení pracovníků, 

2002, Pedf UK Praha. 
 



68 

 

SVOBODOVÁ, E. et al.: Vzdělávání v mateřské škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 80-224-

1415-5. 
 

VALÍČKOVÁ, M.: Autoevaluační zpráva jako výsledek autoevaluační činnosti. Praha: 2010. 

UK Pedagogická fakulta, CŠM. Bakalářská práce. 74s. 
 

VALÍČKOVÁ, M.: Evaluace řízení základních škol jako součást vlastního hodnocení školy. 

Plzeň, 2008. 
 

VAŠŤATKOVÁ POLÁCHOVÁ, J. a kol.: Autoevaluace v praxi českých škol. 1. vydání 

Praha: NÚV,2011. ISBN 978-80-87652-46-6.  

 

VEBER, J a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 

2005. ISBN80- 7261-029-5 

 

 

Seznam elektronických zdrojů 

 

Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol [online]. Dostupné na :  

http://www.nuov.cz/uploads/AE/vystupy/Doporuceni_pro_zrizovatele_k_hodnoceni_skol.pdf 

[cit.2013-3-23] 

 

Informace MŠMT o hodnocení školy zřizovatelem [online]. Dostupné na: 

http:/www.msmt.cz/vzdelavani/hodnoceni-skoly-a-skolskeho-zarizeni-provadene-

zrizovatelem?highlightWords=z%C5%99izovtel.[cit 2013-03-23] 

 

Glass, G.V.: Meta-analysis at 25. (2000). Překlad D. Tocháček. Dostupné na:  

http://it.pedf.cuni.cz/metodika/index, php?kap=6  

 

Hofmanová, O.: Nejnovější trendy v hodnocení škol. Příspěvek mezinárodní konference 

ČŠI.[online]. Dostupné na: http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-spoluprace/Nejnovejsi-

trendy-v-hodnoceni-skol.[cit. 2013-3-24] 

 

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 

[online]. Dostupné na: 

http://www.csicr.cz/getattachment/645ff361-4f61-4d59-9983-6fb294e9ab47 [cit. 2013-03-24] 

 

Kvalita, jakost. [online]. Dostupné na: https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost. [cit 

2013-04- 08] 

 

Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2012/2013 [online]. Dostupné na: 

http://www.csicr.cz/getattachment/eb5972f8-e259-4d9f-a675-376fe05f9e43 [cit. 2013-03-24]. 

 

Projekt Euromise: učebnice . Dostupné na:   

http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=epideme&node=node139. 

 
 

 

http://www.nuov.cz/uploads/AE/vystupy/Doporuceni_pro_zrizovatele_k_hodnoceni_skol.pdf
http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-spoluprace/Nejnovejsi-trendy-v-hodnoceni-skol
http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-spoluprace/Nejnovejsi-trendy-v-hodnoceni-skol
http://www.csicr.cz/getattachment/645ff361-4f61-4d59-9983-6fb294e9ab47
https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost
http://www.csicr.cz/getattachment/eb5972f8-e259-4d9f-a675-376fe05f9e43
http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=epideme&node=node139


69 

 

Projekt Cesta ke kvalitě – výsledky dotazníkového šetření v projektu v roce 2009. [online]. 

Dostupné na:  http://www.nuov.cz/ae/vysledky-z-dotaznikoveho-setreni-o-vlastnim-

hodnoceni-skol v?highlightWords=v%C3%BDsledky+dotaznikoveho+setreni+2009 [cit. 

2013-04-01]. 

 

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012.Praha, leden 2013.[online]. Dostupné na:   

http://www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c. [cit. 2013-01-

22].  

 

Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice [online]. Dostupné na: 

http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-

monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi [cit. 2013-04-08] 

 

 

 

Legislativní východiska diplomové práce 

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

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění  

 

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních 

zpráv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c
http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi
http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Posouzeni-systemu-evaluace-a-monitoringu-v-CR/Zprava-OECD-o-hodnoceni-vzdelavani-v-Ceske-republi


70 

 

Seznam tabulek a obrázků 

 

Tab. č. 1 – Rozdíly mezi hodnocením a evaluací podle M. Bourové 

Tab. č. 2 – Nejčastější evaluační nástroje (Rýdl, K. a kol, 1998) 

Tab. č. 3 – Souhrn výsledků metaanalýzy závěrečných prací – externí evaluace. 

Tab. č. 4 – souhrn výsledků metaanalýzy závěrečných prací – interní evaluace – autoevaluace 

Tab. č. 5 – Příčiny negativního přijetí systému hodnocení (Majerová, 2009) 

Tab. č. 6 - Faktory ovlivňující přijetí systému hodnocení (Majerová, 2010) 

 

Obr. č. 1 – Schéma plánování 

Obr. č. 2-  Hvězda otázek podle L. Egera in Valíčková (2010) 

 

 

 

Seznam zkratek 

ČŠI – Česká školní inspekce 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Developement  

PISA – Programme for International Student Assessment  

PR – Public Relation 

SMART – Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology 

TQM – Total Quality Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

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 



72 

 

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 
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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 
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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 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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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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.  
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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. 
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     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 
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• 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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.  
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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. 
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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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

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. 



96 

 

 

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.  

 


