
Příloha 1:

Dotazníky výzkumu:

http://zpetnavazba.formees.com/f/ucitel/

http://zpetnavazba.formees.com/f/reditel/

Příloha 2:

Výzkum jsem doplnila několika ilustrativními rozhovory, které dokreslují v této 
práci charakterizované pocity a potřeby učitelů. Dva z nich uvádím:

Rozhovor s učitelkou z pražské základní školy: 

Co by podle tebe mělo znamenat (obsahovat) v praxi poskytování zpětné vazby 

ředitelem, aby to vedlo k rozvoji a podpoře učitele?

1) „ vidím tvoji práci“

I. Je potřebné, aby předcházelo jasné formulování hodnotících kritérií, ze kterých pro 

učitele  vyplývá  i  konkrétní  finanční  ohodnocení  za  jejich  plnění.  Ředitel  by se  měl 

minimálně  jednou  za  čtvrt  roku  „  ohlédnout“  za  prací  učitele.  Třeba  formou 

jednoduchého  sebehodnotícího  učitelského  dotazníku,  ze  kterého  by  mohl  získat 

potřebné informace o učitelových aktivitách, které jinak nemá možnost postřehnout – 

obzvláště na velké škole.

II. Udělení pracovního volna v době volných dní (nebo prázdnin )ve školním roce. Já to 

osobně vnímám na rovině -  „ vidím tvou dobrou práci“, za kterou Ti uděluji zasloužený 

odpočinek.

       III. Někdy stačí jen velmi málo „ díky za ….“

2) „ vidím tvé potřeby“

I.  Potřeby jednotlivce  (podpora  vzdělávání  i  v oblasti,  která  zrovna  není  „prioritou“ 

školy,  vyhovění individuelní žádosti  zaměstnance, osobní rozhovor se zaměstnancem 

zaměřený na  to „co bys potřeboval, aby se ti tady lépe pracovalo?“) 

II. Potřeby  celku - pedagogického sboru. Naslouchat a zjistit potřeby nestačí. Je nutné 

diskutovat o možnostech realizace a zejména učinit konkrétní  - i když třeba jen dílčí 

kroky.

III.  Možnost  účastnit  se  pravidelně  individuelní  supervize,  která  je  hrazená 

zaměstnavatelem.

http://zpetnavazba.formees.com/f/reditel/
http://zpetnavazba.formees.com/f/ucitel/


           3) „ jsem rád, že tě tady mám“ – 

I. Projevení osobnímu zájmu o osobu učitele (neformální krátké rozhovory na chodbě, 

v kanceláři…, popřání k narozeninám,) i třeba věta „ jsem rád, že tě tady mám “ nebo na 

poradě  „  jsem  rád,  že  vás  tady  mám“  –  je  potřebné,  aby  věty  tohoto  typu  byly 

autentické.

II. Nabídka „bonusů.“

Podporuje  tě  tvůj  ředitel?  Dokáže  u  tebe  vyvolat  „zapálení  pro  věc  (nemyslím 

podpálení školy)“?

Nepodporuje. 

Novému majiteli se podařilo mě získat pro „jeho vizi“, nepodařilo se mu udržet si mě .

… 

Co by ti ze způsobu vedení stačilo ke spokojenosti? Co je pro tebe minimum?

I. Projevená důvěra 

II. Demokratické řízení, ve kterém má učitel možnost podílet se na rozvoji školy.

              III. Jasná formulace hodnot školy. 

              IV. Formulace hodnotících kritérií učitele.

Myslíš si, že současný stav spíše formálního vedení může být ovlivněn i národní 

povahou  a  tradicemi  ve  výchově,  která  je  spíše  zaměřena  na  postihování 

nedostatků a napomínání?  Čím ještě je podle tebe způsoben?

Nesvalovala bych to na národní povahu, spíše to vidím jako důsledek totalitního režimu. 

Autoritativní forma řízení se projevovala nejen ve vedoucích funkcích, ale i ve výchově. 

Podřízený nebyl brán jako rovnocenný partner, který by se mohl podílet na řízení nebo 

rozvoji  školy.  Ředitelům nechybí  ani tak pedagogické dovednosti,  ale dovednosti  ve 

vedení lidí. Neumí využívat „ lidské zdroje“ a pracovat s nimi. Stejně tak to neumí ani 

učitelé se svými žáky. Ředitelé i učitelé by měli rozvíjet  tzv. „ soft skills“, protože 

lidský vztah je součástí jejich profese.



Setkala ses někdy s ředitelem – lídrem, který své lidi dokázal koučovat?

I. Ano. Nenazvala bych to koučováním v pravém slova smyslu, ale ředitelka dokázala 

vytvořit takové klima školy, ze které se nechtělo odcházet….

II. Vedení v  současné škole nabízí služby školního psychologa, který přijímá supervizní 

zakázky i zakázky koučovací. Koučování není ale na škole „ oficiálním“ benefitem, na 

který by měl učitel nárok.

Umíme si ve školství poskytovat pozitivní zpětnou vazbu? (ředitelé,  učitelé,  kdo 

spíše)

Ano,  ale  je  to  spíše  ojedinělou  záležitostí  konkrétních  jednotlivců.  Zpětná  vazba  je 

„ módním trendem“ ve školství – všude se o ní píše ( hlavně na papíře), hodně se o ní 

mluví,  a  pokud vůbec  proběhne – tak  formálně,  tzn.  že  nevyústí  v konkrétní  kroky. 

Nevyužije se tedy ke zlepšení toho, k čemu byla zacílena.

Co bys dělala přesně ty, kdybys byla ředitelem školy – jak bys realizovala efektivní 

vedení učitelů? V čem podle tebe spočívá především?

Efektivní vedení  lidí  vidím především ve skutečném osobním zájmu o člověka jako 

takového, o respektu k jeho slabostem i obdarováním, o zralosti a moudrosti toho, kdo 

lidi vede. Snažila bych si tedy zajistit taková místa vzdělávání a podpory, která by mi 

umožňovala  osobnostní  i  profesní  růst.  K jedné  z možností  určitě  patří  pravidelná 

supervize(  nadřízeného  i  podřízených)  ,  která   nabízí  možnost  hlubší  sebereflexe, 

většího  nadhledu,  urychlení  osobnostního  růstu.  Tím zkvalitňuje  lidské  vztahy jako 

takové  ( učitel – žák, učitel – učitel, učitel – ředitel, učitel – rodič, ředitel – rodič). 

Zajímalo  by  mě,  jak  využít  lidských  zdrojů  k dalšímu  rozvoji  školy.  Pokud  by mě 

nelákala práce s týmem, ale spíše ekonomické vedení školy, vybrala bych si na pozici 

mého zástupce člověka, který by měl ve své náplni práce i sledování týmu a zajišťování 

zpětné vazby.

Vnímala bys iniciativu ředitele – zavedení vzájemných náslechů učitelů, mentoring 

a  pravidelnou  supervizi  jako  snahu  o  poskytování  kvalitní  zpětné  vazby  od 



ředitele? Nebo to má být hlavně on, kdo realizuje zpětnou vazbu přímo a osobně?

Individuelní supervizi vidím především jako nástroj podpory učitele, a tím zkvalitnění 

jeho práce. 

Zpětnou vazbou pro ředitele může být supervize týmová. V té ale hraje klíčovou roli 

výběr  kvalitního  externího  supervizora,   její  kvalitu  ovlivňuje  i  ochota  (  neochota) 

každého jednotlivce pracovat  na změně svého myšlení,  postojů a jednání.  Supervize 

může být tedy jedním z dobrých nástrojů zpětné vazby, ale musí jít ruku v ruce s osobní 

zpětnou vazbu.

Vzájemné náslechy nevidím jako poskytování zpětné vazby ředitele,  ale jako nástroj 

inspirace pro vlastní práci učitele a možnost, kde že se můžou pedagogové vzájemně 

obohacovat,  povzbuzovat.  Velmi  záleží  na  tom,  v jaké  konkrétní  podobě  budou 

realizovány  náslechy  ředitele.  Můžou  se  totiž  proměnit  v zátěž,  stres,  nebo  skrytý 

nástroj kontroly.

Přímou zpětnou vazbu vidím jako nutnou, ale nemusí ji provádět jen ředitel, ale někdo 

jiný,  kdo tuto roli  bude pravidelně plnit  (  třeba zástupce).,  kdo bude mít  na starosti 

sledování  týmu,  přijímání  nových  zaměstnanců,  zajišťování  podpory  začínajících 

učitelů…

Rozhovor  s  učitelkou  základní  školy  v  Hradci  Králové:

Co by podle tebe mělo znamenat (obsahovat) v praxi poskytování zpětné vazby 

ředitelem, aby to vedlo k rozvoji a podpoře učitele?

Supervize  (klidně  krátké  úseky)  s vyžádanou  zpětnou  vazbou,  diskuse  po 

absolvovaných  seminářích,  účast  na  jednání  s rodiči  a  následný  rozhovor,  v případě 

mého zájmu třeba společná příprava jednání s rodiči,  týdenní plány školy reflektující 

akce  jednotlivých  učitelů,  rychlá  zpětná  vazba  na  lepíkách  třeba  při  kontrole 

dokumentů,  poslední  dobou  mě  baví  třeba  zájem  o  vystavované  práce  žáků,  lidé 

z vedení se o práci baví s dětmi, půjčují si jejich věci pro kopírování k prezentaci školy, 

zvažuji nějaké vizuální hodnocení (barevné grafy, semaforky..) práce různých týmů na 

různých úkolech,  ale na naší  škole jsme takhle daleko ještě nepokročili.  Takže stále 

nedotahujeme..a pak jsou vidět spíše ti, kteří se umí zviditelnit. Práce všech není nějak 

systematicky jednotně reflektována nebo dokonce hodnocena. Něco na těch grafech je. 



Chybí  mi také transparentnost  v požadavcích na učitele,  neznám vlastně zacílení  při 

výběru  týmu.  Jde  o  to  budovat  tým  nebo  skupinu  jednotlivců?  Není  čas  probrat 

s novými učiteli vizi školy. Máme všichni stejnou vizi? 

Podporuje  tě  tvůj  ředitel?  Dokáže  u  tebe  vyvolat  „zapálení  pro  věc  (nemyslím 

podpálení školy)“?

Většinou  cítím podporu.  Obdivuji  pracovní  nasazení  vedení.  Zároveň  mě  znejišťuje 

zmíněná neprůhlednost  v hodnocení zaměstnanců, znejišťuje mě tajemství  ve výběru 

týmu.  Zřejmě  je  to  důsledek  zkušenosti  s malými  a  efektivnějšími  týmy.  Spíše  mě 

zapalují kolegové.

Co by ti ze způsobu vedení stačilo ke spokojenosti? Co je pro tebe minimum?

Minimum zpětné vazby bych asi viděla v nějaké výměně materiálů mezi kolegy, nějaká 

reakce na zážitek z hodiny   - nabídka tipu, rady, řešení, bez nějakého systematického 

pravidelného setkávání za tímhle účelem. To si představuju jako minimum i od vedení a 

to tady asi vnímám nejčastěji. Ale už bych fakt brala něco systematičtějšího.  A v rámci 

toho všeho tady naprosto postrádám školního psychologa. Toho nemáme a sami učitelé 

netuší,  k  čemu  by  byl  asi  dobrý.  Já  bych  u  něj  teda  seděla  denně.

Myslíš si, že současný stav spíše formálního vedení může být ovlivněn i národní 

povahou  a  tradicemi  ve  výchově,  která  je  spíše  zaměřena  na  postihování 

nedostatků a napomínání?  Čím ještě je podle tebe způsoben?

Souhlasím. Myslím, že lidé, kteří druhé respektují, musejí k vedoucí pozici přistupovat 

podstatně náročněji. Musí být velmi důslední, skutečně sledovat práci druhých, vést si 

řadu záznamů, potřebují hodně času na zpětnou vazbu s podřízenými. Přitom to vše je 

jen část jejich práce. Zřejmě budou také více sebekritičtí a spíše přenechají tuto pozici 

někomu se zdánlivě více zkušenostmi a zájmem o pozici. 

Taky bych tipla, že učitelé jsou často tvořiví lidé, které takový nárok na důslednost a 

úřadování spíše odradí.

Vedení se většinou rekrutuje z učitelského sboru, jsou to lidé zvyklí vést děti, ale nemají 

takřka  žádnou  zkušenost  s vedením  dospělých.  Potřebují  nějaký  kurs  (prožitkový), 

nějaký výcvik se supervizí, kde by získali odstup a nadhled.

Setkala ses někdy s ředitelem – lídrem, který své lidi dokázal koučovat?



Ano. V poslední době mě dost zaujal pan Hubatka. Osobně jsem se však ve škole zatím 

s  koučováním  nesetkala.  

Pan Hubatka nám byl přednášet na téma Učitel jako lídr. Vedení to hodně zajímá, ale 

zatím netušíme, jakou částí se nechají inspirovat. Přednáška vycházela z různých studií 

a "barevných" grafů, které odrážely očekávání rodičů, žáků nebo učitelů na sebe nebo 

mezi  sebou,  postoje  k  učení,  k  práci....ta  škola  posílá  rodičům  opakovaně  takové 

dotazníky, ze kterých vzniká dost podrobný a obsáhlý vzorek, takže na základě závěrů z 

dotazníků pak vedení třeba upravuje svoje vize, vybírá tým. Ta škola je dost veliká, ale 

oni v rámci celé školy vytvářejí takové malé týmy, které si navzájem vypracovávají a 

vyměňují přípravy, chodí si do hodin a poskytují si právě dost efektně zpětnou vazbu. 

Díky dělbě těch příprav stíhají vytvářet materiály papírové i digitální na totéž téma a 

hlavně to téma rozpracují pro děti na různé úrovni - pracují právě s ohledem na nadané 

děti atd.. Asi to musí být dost hukot. Ředitele Mgr. Miloslava Hubatku hodně oslovila 

manažerská strategie  Franklina Coveyho a obdobně zpracovaná strategie  pro děti:  7 

návyků šťastných dětí.  Budou rozjíždět  ve škole  nějaký pilotní  vzdělávací  program, 

který zřejmě v zahraničí už funguje.

Umíme si ve školství poskytovat pozitivní zpětnou vazbu? (ředitelé,  učitelé,  kdo 

spíše)

Na mojí současné škole se s tím už setkávám, obecně to asi moc neplatí. Zřejmě si ZV 

spíše poskytují učitelé, ale například u nás se s PZV často setkávám i od lidí z vedení. 

Myslím tím skutečně konkrétní výrok nesoucí nějakou informaci.  

Co bys dělala přesně ty, kdybys byla ředitelem školy – jak bys realizovala efektivní 

vedení učitelů? 

Asi bych se vážně pokusila více budovat tým, ne tým jen obměňovat. Případně bych se 

snažila více zprůhlednit nároky na učitele, zacílení při hledání nových členů týmu. Ráda 

bych  využila  možnost  kursů  vytvářených  pro  celou  sborovnu  zaměřených  jak  na 

koučování,  supervize,  tak na různé úplně konkrétní oblasti  potřebné pro moji  školu. 

Diskusi a vysvětlení vize školy bych věnovala i více času na organizačních poradách, 

než je tomu zvykem. V každém případě bych se vzdělávání a kursů účastnila společně 

s učiteli,  což  je  na  naší  škole  běžné,  ale  vím,  že  je  to  dost  vzácné  a  mě  to  hodně 

nakopává.  Vymezila  bych si  den nebo hodiny v týdnu,  kdy budu chodit  po  škole  a 

nakukovat  do  tříd  a  diskutovat  o  viděném  s učiteli  místo  hodinových  a  předem 

avizovaných strašidelných hospitací. No a o grafech toho ještě moc nevím, ale asi bych 



jela k panu Hubatkovi a zamyslela se nad tím vizuálním hodnocením. Asi to nebude pro 

mě přenosné celé, ale něco z toho by třeba mohlo být zajímavé.

Asi bych se snažila vymezit si vždycky maximálně dva body, kterých se budeme snažit 

jako škola třeba v následujícím roce (měsíci,  týdnu) dosáhnout, jak toho dosáhneme, 

kdo, co… a pak to nějak reflektovat, hodnotit.  Štvalo by mě, že už bych asi u toho 

nemohla učit. No, možná dílny nebo práce na pozemku.

Vnímala bys iniciativu ředitele – zavedení vzájemných náslechů učitelů, mentoring 

a  pravidelnou  supervizi  jako  snahu  o  poskytování  kvalitní  zpětné  vazby  od 

ředitele? Nebo to má být hlavně on, kdo realizuje zpětnou vazbu přímo a osobně?

Nevnímala bych to jako zpětnou vazbu vedení, ale podpora zpětné vazby vůbec by mě 

potěšila. ZV by neměl poskytovat hlavně ředitel, ale rozhodně by jedinou ZV od vedení 

neměla být výše mzdy.

Příloha 3: 

Podklad k hodnotícímu/mentorskému rozhovoru z projektu Cesta ke kvalitě

Škola Základní škola, Město
Hodnocený B. Eva
Hodnotitel K. Dana, Sebehodnocení
Termín 21.11.2011 – 20.12.2011

3. Procesy učení
Učitel používá takové výukové strategie, které umožňují každému žákovi porozumět 
probírané látce, osvojit si žádoucí kompetence a získat vnitřní motivaci i dovednosti k 
celoživotnímu učení a poznávání.

3.1. Vede výuku podle připraveného plánu, aktuálně reaguje na vývoj situace a na 
potřeby a možnosti jednotlivých žáků, neztrácí zaměření na stanovené cíle učení.

Škála: D - Standardní zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu.
Zdůvodnění: viděla jsem pečlivou přípravu, seznámení s cílem hodiny
Hodnotitel: K. Dana



Škála: D - Standardní zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu.
Zdůvodnění: plán je pro mne důležitý, píši ho často i v bodech na tabuli, na konci 
hodiny společně se žáky odškrtáváme, co jsme zvládli a co nám zbývá na příště
Hodnotitel: Sebehodnocení

3.2. Využívá širokého spektra metod a forem práce s důrazem na aktivní učení 
žáků.

C - Podstatný pokrok ve zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu oproti 
stupni A.
zavádí metody KM, volby metody a její efektivita vzhledem k cílům diskutabilní
K. Dana 

D - Standardní zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu. 
zkouším hodně nových metod, snažím se aby žáky učení bavilo,
Sebehodnocení zařazuji skupiny myslím častěji než mé kolegyně

3.3. diferencuje a individualizuje výuku vzhledem k možnostem a potřebám 
jednotlivých žáků, snaží se o dosažení osobního maxima u každého žáka.

A - Zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu na minimální úrovni.
přípravy na výuku nepočítají s diferenciací výuky, diferenciace neprobíhá systémově
K. Dana 

A - Zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu na minimální úrovni.
Dětem s SPU dávám např. více času při psaní diktátu, ale při počtu 27 dětí nejde 
připravat ještě úkoly ve více variantách, natož si vést záznamy evidovat.
Sebehodnocení

3.4. vede žáky k porozumění učivu, situace, úkolu

D - Standardní zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu.
jasné otázky a instrukce
K. Dana

D - Standardní zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu.
často nechám zopakovat žáky zadání úkolu jejich vlastními slovy
Sebehodnocení

3.5. využívá didaktické znalosti obsahu pro učení žáků

F - Vynikající zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu.
dokáže zodpovědět i velmi náročné dotazy nad rámec učiva, upozorňuje žáky na 
souvislosti s látkou probíranou v minulosti, v jiných předmětech, zážitky života mimo 
školu
K. Dana

D - Standardní zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu. Záleží na 
předmětu.Zeměpis a biologie jsou zároveň mé koníčky, tam si myslím, že říkám jsem 



schopná říci dětem spoustu zajímavých věcí navíc, doporučit knížky, ale např. v 
matematice používám letos poprvé učebnice Fraus a sama si někdy nejsem jistá...
Sebehodnocení

3.6. průběžně udržuje a podněcuje vnitřní motivaci žáků k učení

D - Standardní zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu.
vhodně volí evokační otázky,...
K. Dana

D - Standardní zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu.
opět záleží na předmětu
Sebehodnocení

3.7. komunikuje se žáky způsobem, který odpovídá jejich věku, kultivovaně, jasně, 
srozumitelně; vhodně pracuje i s prostředky neverbální komunikace

F - Vynikající zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu.
nadšený, vřelý projev, děti jsou zaujaté
K. Dana

F - Vynikající zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu.
tohle je myslím má silná stránka i díky mé specializaci na dramatickou výchovu
Sebehodnocení 

Silné stránky
Podněty k růstu
Plán osobního rozvoje

Příloha č. 4

Pracovní hodnocení učitele – záznam z rozhovoru 

Jméno a příjmení: 
Hodnocené období: 2009 -2010 
Portfolio učitele: ANO –NE 
1. Výuka podporující učení 
1.1 Plánování výuky pro maximální učení 

a porozumění 
a. Učitel cílevědomě volí a srozumitelně 

formuluje vhodné cíle vyučovacích 
jednotek i vyšších celků 
 směřující k očekávaným výstupů a 
oborovým kompetencím vymezeným v 
ŠVP 
 a zároveň umoţňující nacvičovat a 
procvičovat dovednosti, z nichţ se 
skládají klíčové kompetence. 

b. Při plánování vyučování vychází učitel 
ze schopností a jiţ osvojených 
dovedností a znalostí ţáků a míry jejich 



porozumění učivu. 
c. Učitel jiţ předem zvaţuje, jak bude 

zjišťovat dosaţení cílů výuky (co bude 
důkazem jejich dosaţení), a v souladu s 
tím plánuje aktivity pro vyučovací 
jednotky a celky. 

d. Do výuky učitel navrhuje a zařazuje 
činnostní aktivity (co nejvíce aktuální a 
vycházející ze ţivota ţáků), které 
efektivně vedou k porozumění učivu i k 
rozvoji klíčových kompetencí. 

1.2 Realizace efektivní výuky 
a. Učitel v souladu s cíli výuky a s 

ohledem na úroveň celé třídy i 
jednotlivých ţáků vyuţívá vhodných 
strategií a metod práce tak, aby se 
všichni ţáci zapojili do učení. Učitel 
pruţně reaguje na aktuální stav a 
případné změny atmosféry ve třídě, aby 
stále ţákům usnadňoval proces učení. 

b. Tím, jak vyučuje, pomáhá učitel ţákům 
propojit to, co uţ vědí a umí, s novými 
informacemi a dovednostmi. Pomáhá 
jim propojovat vše nové i s jejich 
ţivotními zkušenostmi. 

c. Učitel cíleně vytváří učební situace, v 
nichţ ţáci musí kriticky myslet, řešit 
problémy, komunikovat a spolupracovat 
s ostatními. 

d. Učitel vede ţáky k systematickému 
reflektování svého procesu učení, k 
myšlení o jejich vlastním poznávání, 
učení a myšlení. 

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

a. Učitel svým chováním vytváří prostředí, 
které povzbuzuje respekt a toleranci k 
názorům ostatních (ţádoucí chování tak 
zároveň modeluje ţákům), zásady 
správného chování jsou přirozenou 
součástí kaţdodenních učebních aktivit. 

b. Učitel povzbuzuje, podporuje a uznává 
úspěchy a podíl všech ţáků na společné 
práci, zohledňuje při tom jejich 
individuální zvláštnosti. 

c. Učitel je ve svých poţadavcích na ţáky 
náročný (vychází z rozpoznání moţností 
nejbliţšího rozvoje jednotlivých ţáků), 
povzbuzuje ţáky, aby riskovali a byli 
kreativní. 

d. V učebně učitel vytváří bezpečné a 
podnětné prostředí, které zajišťuje, aby 
ţáci měli blízko k učebním materiálům, 
technologiím a prostředkům 
zajišťujícím učení. 

1.4 Hodnocení žáka jako prostředek k 
učení a porozumění 

a. Učitel před započetím práce informuje 
ţáky o cílových pojmech, vědomostech 
a dovednostech a také o způsobu 
zjišťování výsledků jejich práce. 



b. Učitel poskytuje ţákům správně 
načasovanou, výstiţnou a přesnou 
zpětnou vazbu. Ţákům umoţňuje 
demonstrovat porozumění učivu 
prostřednictvím různých typů úloh 
(včetně úloh praktických). Učitel 
hodnotí individuální pokrok ţáků. 

c. Učitel učí ţáky hodnotit své vlastní 
výkony, výsledky práce a proces učení. 
Umoţňuje jim spolupodílet se na 
formulaci hodnotících kritérií a 
indikátorů. Zároveň jim poskytuje 
moţnost hodnotit práci ostatních ţáků. 

d. Učitel vyuţívá výsledků hodnocení k 
adaptaci výukového procesu, metod, 
strategií i obsahu výuky a k pomoci 
ţákům při stanovování jejich 
individuálních cílů. 

Příloha č. 5 
 Sebehodnotící formulář pro učitele 

Jméno:……………………………………………………Šk. rok:……………………….. 

pracovní úkoly a kompetence 
Jsou Vaše současné úkoly a odpovědnosti v souladu s vaším popisem práce? 
…………………………………………………………………………………………………… 
Chybí něco v popisu vaší práce? 
…………………………………………………………………………………………………... 

dosavadní cíle 
Jaké jsou Vaše úspěchy při dosahování cílů v práci s dětmi? 
………………………………………………………………………………………………… 
Jsou cíle správně stanoveny? 
………………………………………………………………………………………………… 
Co Vám nejvíc pomohlo při naplňování cílů? 
………………………………………………………………………………………………… 
Je něco co Vám brání v naplňování cílů? 
………………………………………………………………………………………………… 

silné stránky a slabé stránky zaměstnance 
Jaké jsou úspěchy a neúspěchy Vaší práce? 
………………………………………………………………………………………………… 
Co Vás ve Vaší práci nejvíce baví? 
…………………………………………………………………………………………………. 
Co Vás ve Vaší práci nejvíce obtěžuje? 
………………………………………………………………………………………………….. 
Myslíte si, že se Vám za Vaši práci dostává dostatečného uznání? 
………………………………………………………………………………………………….. 

vzdělávání a samostudium 
Jaká oblast samostudia je Vám nejbližší? 
………………………………………………………………………………………………… 
V jaké oblasti se chcete nadále vzdělávat? 
………………………………………………………………………………………………… 
Jak plánujete svůj kariérní postup, jak si plánujete svou profesionální budoucnost? 
………………………………………………………………………………………………… 

plánované cíle 
Jaký máte nejbližší cíl? 
………………………………………………………………………………………………… 
Jaký je Váš vztah ke škole ve které v současné době pracujete? 



………………………………………………………………………………………………… 
Co si myslíte, že by se dalo ve škole změnit? 
………………………………………………………………………………………………… 
Jak k tomu chcete přispět? 
………………………………………………………………………………………………….. 

podmínky pro práci 
Co by pro Vás mohlo udělat vedení školy? 
………………………………………………………………………………………………… 
Co ostatní kolegové? 
………………………………………………………………………………………………… 
Co můžete udělat samy? 
………………………………………………………………………………………………… 
S jakými obtížemi se setkáváte ve své práci? 
………………………………………………………………………………………………… 

Která otázka Vám schází? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………....


