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Úvod

Téma zpětné vazby se v oblasti školství dostává do popředí zájmu v souvislosti s 

kvalitou  jako  ústředním  tématem  současné  reformy.  Kvalita  tu  vystupuje  nejen  ve 

vztahu k obecné normě - zatím neexistujícím standardům, ale jako kvalita ve vztahu k 

rodičům nebo např. k cílům konkrétní školy. Učitel je ten, který naplňuje její vizi. Měl 

by tudíž  o  ní  mnoho vědět,  měl  by znát  dílčí  kroky,  kterými  ji  naplní,  měl  by být 

informován,  zda  jich  dosahuje.   Profese  učitele  vyžaduje  zralou  osobnost  schopnou 

sebereflexe, protože kvalitu školy naplňuje přes přímé pedagogické působení na žáky. 

Ovlivňuje je také svým chováním a vystupováním, souladem slov a činů mimo ni. Ve 

svém  výchovně-vzdělávacím  působení  se  dotýká  i  otázek  sociálních,  pracovně-

právních, etických i dalších. Pro trvalé dosahování kvalitních výsledků potřebuje učitel 

ve své profesi podporu a

 systematický trvalý rozvoj.  

Má závěrečná práce se věnuje tomu, jak je dnes učitel podporován a rozvíjen formou 

zpětné vazby od ředitele. Umí ředitel posytovat svým učitelům podporu a cílený rozvoj? 

Tuší  učitelé,  že  jsou těmi  nejdůležitějšími  hybateli  budoucnosti  školy?  Její  pověsti? 

Dotýkáme se kvality a  jejího složitého  uchopování  jako pojmu a s  ní  souvisejícími 

kritérii, normami, standardy. Co pro stát znamená kvalitní vzdělávání, jak jej kontroluje 

a hodnotí? Může je poskytovat každý učitel? Jak je dnes definován kvalitní a nekvalitní 

učitel? Může být kvalitní podle určitého standardu, může být kvalitní pro jednu školu, 

ale ne pro druhou. Kvalitu může představovat pro rodiče, ale už ne pro ředitele školy 

nebo naopak. Co znamená kvalita učitele pro pedagogickou fakultu, která studenty na 

profesi připravuje? Jak si zpětnou vazbu představují sami učitelé? Přijde jim ta současná 

dostatečná? Potkávají se názory učitelů a ředitelů na zpětnou vazbu? Může být v tichém 

administrativním  světě  ředitele  učitele  vůbec  slyšet?  Má  ho  být  slyšet?  A má  být 

vyslyšen?  Dokáže  si  pro  něj  ředitel  vytvořit  dostatečný  prostor?  Umí  zacházet  s 

lidskými zdroji? Umí upřímně naslouchat a konat? Je kompetentní osobou, která umí 

vést  lidi?  Jak  je  na  tuto  profesi  sám připravován?  Souvisí  naše  historie  s  dnešním 

obrazem výchovy a vzdělávání v rodinách i institucích? 

Jaké  existují  způsoby  v  poskytování  zpětné  vazby  učiteli?  Měl  by  všechny 

poskytovat přímo ředitel nebo může některé pouze produkovat? Na úrovni odborného 

nebo vědeckého bádání jsou některé otázky již zodpovězeny. Většina současných škol 
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však odpovědi teprve hledá. Na některé jsem hledala odpověď i v této práci. 

V úvodní části jsou vymezené hlavní pojmy, které téma této práce determinují. Šíři 

tohoto obsahově rozlehlého tématu jsem nastínila v části druhé – zejména tedy řízení 

kvality ve školství  a s ní spojené formy poskytování zpětné vazby a jejích pravidel. 

Třetí část pak obsahuje výzkum a jeho vyhodnocení. Zabývala jsem se poskytováním 

neformální zpětné vazby ředitelů základních škol. Výzkum je v příloze doplněn dvěma 

ilustračními rozhovory s učitelkami základních škol a některými ukázkami poskytování 

zpětné vazby. V závěru se dotýkám dalších témat, která se prací otevřela a která by stála 

za další zkoumání.

Motto:

„Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád?“

Robert Fulghum 

„Moudrý člověk, který je dobrým vůdcem, naslouchá svému lidu.“

Lao-c´ 

1. Kvalita 
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Pojem kvalita je velmi obtížně definovatelný, protože závisí nejen na stanovených 

kritériích,  ale  i  na  zkušenostech,  představách  konkrétní  společnosti  nebo  zákazníka. 

Kvalita je označována v určitém smyslu jako jakost, tedy údaj o vlastnosti nějaké věci. 

Odpovídá na otázku „Jaký?“ – podobně jako kvantita odpovídá na otázku „Kolik?“. 

Kvalitu můžeme vnímat jako úroveň od nižších po vyšší, nebo jako optimální úroveň, 

které  má  být  dosaženo.  (Průcha  1997  v  V.Spilková,  J.  Vašutová:  Kvalita  učitele  a 

profesní  standard).  Kvalita  znamenající  vysokou jakost  je  cílem řízení  kvality  (tedy 

jakosti), jako zatím nejucelenějšího systému kontroly, hodnocení a motivace vedoucí k 

hospodárně  a  efektivně  dodávánému  zboží   v  kvalitě  uspokojující  zákazníka,  ve 

správném čase a za správnou cenu. Je to proces trvalého zlepšování ve všech dimenzích 

organizace  (totální  řízení  kvality=TQM)  a  je  možné  ji  sledovat  a  hodnotit  pomocí 

moderních nástrojů. Kvalita může být chápána také ve smyslu „přidané hodnoty“, která 

se od škol očekává, je však obtížně měřitelná.

1.  1   Kvalita v základním školství

„Kvalitou  (vzdělávacích  procesů,  vzdělávacích  insititucí,  vzdělávací  soustavy)  ve 

školství  rozumíme  žádoucí  (optimální)  úroveň  fungování  anebo  produkce  těchto 

procesů či institucí, která může být předepsána určitými požadavky (např. vzdělávacími 

standardy) a může být tudíž objektivně měřena a hodnocena.“ (Průcha 1996). Kvalita je 

v posledních letech jedno z nefrekventovanějších slov v oblasti vzdělávání a to nejen na 

poli české školské reformy, ale i na poli mezinárodním. Kvalita vzdělávání patří mezi 

dlouhodobé cíle a priority Evropské Unie a zabývá se jí i řada mezinárodních organizací 

(např. OECD, UNESCO). Jedná se o pojem, který i přes tento velký zájem současné 

společnosti nemá jednoduché vymezení. Její definici v jednotlivých zemích ovlivňuje 

řada  faktorů,  např.  tradice,  ekonomika,  hodnoty  společnosti  a  její  očekávání.   I  ve 

školství je spojována s pojmem efektivita a je vždy hodnocena ve vztahu k určitým 

podmínkám  a  v  kontextu  událostí,  za  jakých  vznikala.  V  momentě,  kdy  nejsou 

požadavky  na  kvalitu  vzdělávání  přesně  definované,  je  pojem  kvalita  subjektivní 

záležitostí  závislé  na  tom,  jak  ji  kdo  vnímá.  Což  je  v  pořádku,  pokud  hovoříme  o 

různých  zákaznících,  např.  ředitel,  učitel,  rodiče,  žáci,  zřizovatel,  veřejnost,  stát, 

Evropská unie, ale v nepořádku, pokud se jedná o představy o kvalitě např. v rámci 

jednotlivých pedagogických fakult, které připravují budoucí učitele. To pak samozřejmě 

znemožňuje  jakékoli  dosahování  společných  (národních)  cílů.  „Řízením  kvality  ve 
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školství se zabývá řada odborníků, např. Handzelová (1998), Svoboda, Obst, Prášilová 

(1999),  Nezvalová (2002), definováním kvaloty pak např. Rýdl (1998, 2003), Světlík 

(1996, 2006), Vašťatková (2006) a další.“ (Jirečková 2011)

Kvalitu vzdělávání zajišťují svým přímým pedagogickým působením učitelé. Kvalitu 

tohoto působení zatím můžeme měřit  na národní úrovni pouze  zprostředkovaně přes 

výsledky žáků ve srovnávacích testech.  Pro sledování kvality učitelů schází definování 

požadavků ze strany státu (standard učitele).

 

1. 1. 1   Co znamená kvalita učitele pro kvalitu školy? 

Kvalitu organizace dělá kvalita lidských zdrojů. Kvalita školy je přímo závislá na 

kvalitě jejích učitelů. Tuto kvalitu je potřeba udržovat, rozvíjet a hodnotit. 

Danuše Nezvalová ve svém článku (Nezvalová 2012) uvádí, že mnozí řídící pracovníci 

připouštějí, že význam kvality školy je vyšší, než původně předpokládali a souvisí více s 

lidskými  zdroji  a  jejich  kvalitou  než  s  čímkoli  jiným.  Kvalitu  tedy  zcela  zásadně 

ovlivňuje kvalita zúčastněných lidí. Lidský faktor hraje klíčovou úlohu v komplexním 

řízením kvality, které vychází z pozitivní motivace a zapojení všech lidí a využití všech 

zdrojů. Předpokládá se přitom schopnost spolupráce – práce v týmech a umění vést lidi 

(leadrship). Leadrship se tedy jeví jako východisko pro práci ředitelů škol, na kterou 

však bohužel není časový prostor (více kapitola 1. 2 Řízení kvality).

           1. 1. 2 Sledování kvality učitele - standard

Učitel je podle Pedagogického slovníku (2001, s. 261) „jeden ze základních činitelů  

vzdělávacího  procesu,  profesionálně  kvalifikovaný  pedagogický  pracovník,  

spoluodpovědný  za  přípravu,  řízení,  organizaci  a  výsledky  tohoto  procesu.“ 

Pedagogický pracovník je pak vymezen zákonem 563/2004 Sb. jako  „ten,  kdo koná 

přímou vyučovací,  přímou výchovnou,  přímou speciálně  pedagogickou nebo přímou  

pedagogicko-psychologickou  činnost  přímým  působením  na  vzdělávaného,  kterým 

uskutečňuje  výchovu  a  vzdělávání  na  základě  zvláštního  právnho  předpisu...“  a 

vyhláška  č.  263  /2007  Sb  pak  vymezuje  povinnosti  učitele  v  Pracovním  řádu  pro 

zaměstnance škol a školských zařízení. Podle V. Spilkové: „Učitel už není jen ten, kdo 

sděluje,  řídí,  rozhoduje,  kontroluje,  ale  je  chápán především jako  facilitátor žákova 

vývoje a učení, který vytváří kvalitní vzdělávací situace a podmínky pro žákovo úspěšné 

učení, jako citlivý  diagnostik, který se snaží dotáhnout každého žáka ke stropu jeho 
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možností, jako průvodce na cestě za poznáním, který uvádí do věcí, pomáhá orientovat 

se v okolním světě, inspiruje, podněcuje, pomáhá budovat sebedůvěru, sebeúctu apod.“ 

(Spilková 1999). „Osobnost učitele hraje ve školním prostředí ve vzájemných vztazích 

významnou  roli.  Je  zde  postaven  do  role  určitého  prostředníka  mezi  dětmi,  žáky a 

normami, hodnotami, které určují vzorce chování jedinců. Učitel musí být především 

odborníkem v dané oblasti,  musí vykazovat vysokou emocionální stabilitu,  musí být 

empatický,  respektovat  druhého.  V  rámci  svého  působení  by  měl  dokázat  navodit 

uvolněnou atmosféru a vytvářet vztah efektivního partnerství. Učitel není zbaven své 

profese  ani  v  okamžiku,  kdy mu  skončí  pracovní  doba.  Je  neustále  pod  dohledem 

veřejnosti a některé soukromé záležitosti jsou hodnoceny jiným měřítkem než u lidí, 

kteří nepracují s dětmi.“ (Sandanyová 2008)

Z toho je patrno, že obsah práce učitele je velmi široký, tedy i jeho kompetenční 

rádius.  Je  vůbec  možné,  aby  tak  široký  záběr  byl  zároveň  zajištěn  také  vysokou 

kvalitou? Vymezení  v zákoně je přesto velmi obecné. Vysoké nároky kladené na učitele 

nejsou dosti specifické a tudíž také nejsou měřitelné.  Vymezení pojmu kvalita učitele 

proto není právě jednoduchým úkolem. Reforma školství zatím v žádném dokumentu 

závazně  nedefinovala  paramentry,  podle  kterých  by  bylo  možné  kvalitu  pedagogů 

sledovat, hodnotit a rozvíjet. Posledním národním dokumentem, ve kterém se objevují 

hlasy volající po formulaci standardů je Bílá kniha z roku 2001. Chybějící standardy 

jsou dlouhodobým nedostatkem českého školství a přestože jsou průběžně realizovány 

snahy o změnu,  ne vždy byly podpořeny a dokončeny na úrovni MŠMT, natož aby 

vyústily  v  nějakou  legislativní  změnu.  (Aktivity  MŠMT  z  roku  1996:  Dokument 

Příprava učitelů a získání učitelské způsobilosti,  nebo z roku 2009: Standard učitele 

(www.msmt.cz/standarducitele). 

V  současnosti  stále  na  národní  úrovni  žádné  legislativní  požadavky  na  kvalitu 

učitele, vyjma kvalifikačních, neexistují. Přesto snahy o formulaci standardů ze strany 

pedagogických  odborníků  neustávají.  V současnosti  funguje  např.  Asociace  profese 

učitelství ČR (J. Korda a V. Spilková), která intenzivně podporuje rozvoj a formulaci 

profesních  standardů  včetně  nástrojů  jejího  hodnocení,  formulování  a  konkretizací 

kvalifikačních předpokladů pro výkon profese.   Návrh standardů „Rámec profesních 

kvalit učitele“ reflektuje nejnovější zkušenosti z různých zemí světa s jejich formulací i 

využitím.  
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V případě  individuálního  zájmu učitelů  je  možné  nechat  se  testovat  některým z 

fungujících  ucelených  vzdělávacích  programů,  v  minulosti  označovaných  jako 

alternativní  vzdělávací  programy –  např.  RWCT („Reading and Writing  for  Critical 

Thinking“ – Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a ISSA (mezinárodní standardy 

učitele pro program Step by Step – u nás známý pod názvem Začít spolu; současný 

kompetenční  model  má  název  „Kompetentní  učitel  21.  století“).   Zájem  učitelů  o 

certifikaci  je dán obvykle snahou získat  zpětnou vazbu ke své práci,  ukázat  řediteli 

školy,  že svou práci dělají dobře, případně snahou získat certifikát.  V poslední době 

roste také zájem ředitelů o certifikaci jako rámce toho, k čemu se škola hlásí, čemu věří 

a co pro ni kvalita znamená. V  literatuře lze také dohledat příklady evaluace učitelů 

využívaných v zahraničí např. http://www.teacherqualitytoolbox.eu.

Česká školní inspekce, hodnotí-li kvalitu učitelů, hodnotí pouze státem předepsanou 

kvalifikaci – zaměřuje se tedy např. ve výroční zprávě z roku 2009/2010 (podobně i 

2011/2012) na dosažení určitého stupně vzdělání pedagogů. Vyplývá to i z vystoupení 

ředitelky České školní  inspekce Michaely Šojdrové na  konferenci  2012 k českému 

systému hodnocení, která posuzovala doporučení zprávy OECD z hlediska činnosti ČŠI. 

M. Šojdrová konstatovala,  že se kontrola zaměřuje na  realizaci hospitace,  plánování 

dalšího vzdělávání, realizaci hodnocení učitelů a sledování jejich kvalifikace, čili stále 

poměrně formální záležitosti.  Stát nám tak umožňuje velmi rozdílnou kvalitu učitelů na 

školách. Tyto rozdíly mezi učiteli souvisí pak částečně s výsledky žáků týchž ročníků. 

Zpráva pražské kanceláře společnosti McKinsey&Company z roku 2010 totiž uvádí, že 

kvalita výuky v České republice je tzv. nekonzistentní, což znamená, že Česká republika 

má za prvé velký podíl studentů s nízkými výsledky a za druhé - rozdíly mezi nejlepšími 

a nejhoršími výsledky i mezi kraji jsou velké až o jeden a půl roku školní docházky. 

Rozdíly  panují  i  mezi  jednotlivými  studenty,  což  opět  může  souviset  i  s  rozdílnou 

úrovní výuky. Zpráva McKinsey akcentuje v tomto vztahu příčiny související se socio-

ekonomickým  zázemím  rodin  žáků,  ačkoli  připouští,  že  nejsou  hlavním  faktorem 

způsobujícím rozdíly ve výsledcích. Můžeme se právem domnívat, že rozdíly mohou 

být dány také nastavením řízení kvality ve školách.

    

1. 2   Řízení kvality
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Řízení  kvality v  našich  hermeticky uzavřených třídách je  obtížné.   „60% učitelů 

nesouhlasí  s  tím,  že  by  se  mělo  dělit  o  své  know-how  a  pedagogické  poznatky“ 

(McKinsey&Company  2010),  což  je  např.  v  prostředí  ziskových  organizací  zcela 

nemyslitelný  postup  pro  proces  rozvoje  společnosti  a  brání  v  trvalému  zlepšování 

kvality, a neví často také, proč by to měli dělat (McKinsey&Company 2010). Cítí se 

ohroženi. Neradi se dělí i se svými problémy, protože se bojí přiznat, že něco neví nebo 

si  se  situací  ve třídě neumí  poradit.  Chápou to  jako své profesní  selhání  (Fučíková 

2010).

1. 2. 1   Metody a prostředky řízení kvality ve škole

V devadesátých letech se do školství (zpočátku zejména soukromého) přenáší tržní 

model totálního řízení kvality (TQM). Jedná se o komplexní a trvalé zlepšování kvality 

založené na péči o lidské zdroje (zejména vzdělávání, zajištění přívětivého pracovního 

prostředí), sdílení cílů a vize, práci v týmech, spolupráci všech členů týmu a na efektivní 

zpětné vazbě. Ve zkratce se pro něj užívá slogan „dělat správné věci správně.“  (např. 

Plamínek, J. Teorie Vitality). 

Pro  realizaci  strategického  řízení  školy  se  vzdělávacím  organizacím  také  nabízí 

možnost  využít  standardizovaných  nástrojů  řízení  kvality  založených  na  procesním 

přístupu a trvalém zlepšování, jako jsou např. normy ISO 9000 nebo model excelence 

EFQM, (blíže Dostálová 2008). Ilona Jirečková nedávno představila výzkum zaměřený 

na  problémy  pracovníků  škol  implementující  řízení  kvality  ISO  9001.  Mezi  další 

metody  využitelné  ve  školství  patří  např.  benchmarking,  model  CAF  nebo  BSC. 

Správná implementace těchto norem pomáhá školám v trvalém zlepšování kvality. 

Danuše Nezvalová vymezuje následující podmínky pro vytváření kvality: 

− pracovní podmínky pro učitelský sbor (více kapitola 3. 7)

− podpora učitelů (např. poskytováním zpětné vazby kapitola  2)

− uznání jejich úspěchů a výsledků  (např. různé formy odměn, práce s portfoliem 

viz. příloha a kapitola 2)

   

Problematickou oblastí  v  hodnocení  výsledků učitelů  je  plošné  národní  testování 

výsledků  vzdělávání  žáků.  Ty totiž  mohou poskytovat  učitelům zkreslenou  zpětnou 

 15



vazbu ve vztahu k jejich práci, protože testy nezohledňují rozdílnou startovní úroveň 

znalostí  žáků  v  různých  třídách.  Učitel,  který  pečuje  o  třídu  žáků  se  specifickými 

poruchami učení, dopadne v takovém hodnocení procesů na základě srovnávacích testů 

vždy hůře, než pedagog, který vzdělává téměř výhradně nadané děti. Na tento problém 

upozorňuje již Průcha (Průcha 1997, s. 369). Takový učitel může být po výsledcích z 

tohoto typu testování silně demotivován. Zpětná vazba ředitele školy musí zajistit to, co 

neudělají testy – podpořit učitele v jeho práci, které si váží, utvrdit ho v jeho kvalitách. 

Učitelé potřebují  vědět,  že ředitel  jejich práci  vnímá a ví  o jejich silných stránkách 

(Bedrnová, E., Nový I. a kol. Praha 1998, v Kurzveilová). Testy nedokáží rozpoznat tzv. 

přidanou hodnotu školy. 

Podle výsledků vzdělávání se porovnávala kvalita škol už za dob první republiky 

(analýzy a měření V. Příhody, F. Čády, C. Stejskala) na základě metod přicházejících z 

USA. Nástup komunistického režimu bohužel evaluační tendence zcela utlumil. Dnes 

využíváme na mezinárodní úrovni nejčastěji testy PISSA a TIMSS. 

Výsledky ve vzdělávání sleduje a na školách hodnotí v obecné rovině Česká školní 

inspekce. Dle kritérií hodnocení pro rok 2010/2011 a 2011/2012 lze usuzovat spíše na 

sledování formálních záležitostí. 

Stimulování pochvalou a povzbuzením

Stimulace je vnější působení na psychiku člověka. „Stimulací rozumíme vnější  

působení na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho 

činnosti prostřednictvím změny psychických procesů, především pak prostřednictvím 

změny jeho motivace.“ (Bedrnová a kol., 2002, str. 243) J. Plamínek ve své knize 

Tajemství motivace vymezuje pojem stimulace v užším slova smyslu pouze na ty 

podněty, které jsou dodávány zvenčí a změnu v motivaci přinášejí pouze po tu dobu, po 

kterou jsou poskytovány (např. finanční odměna, vnitřní souznění s podněty). Bedrnová 

uvádí podobné dělení s tím, že vnější stimuly vztahující se k naučeným impulsům 

nazývá incentivy a takové, které dají vzniknout vnitřnímu motivu jako impuls. Dodává, 

že vyvolání konkrétní motivace je individuální, závislé na konkrétní motivační struktuře 

daného člověka. Nadřízený tedy musí své zaměstnance dobře znát, aby dokázal „zahrát“ 

na správné struny a vyvolal tak vnitřní motivaci, která má trvalejší charakter. 
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Bedrnová uvádí, že v současné době zaměřené především na kvalitu, může uspět jen 

ten,  u  něhož  je  kvalita  prioritou  všech  zaměstnanců.  K  tomu  je  potřeba  podřízené 

vhodným způsobem stimulovat – ke stále lepším pracovním výkonům, k sebekontrole. 

Základem je  cesta  ke  kvalitě  osobnosti  pracovníka.  Jeho  hodnota  (kvalita)  se  totiž 

promítá do kvality jeho práce, což má vliv na zvyšování jeho sebevědomí a podílí se i 

na jeho odborném růstu. Vedoucí pracovník musí být podněcovatelem cesty ke kvalitě. 

Zdůrazňuje, že důslednost – tedy metody represivní, zdaleka nestačí. Mezi nejúspěšnější 

považuje  stimulační  metody,  zejména pochvalu a  povzbuzení.  Tam,  kde je  prostředí 

otevřené,  důvěryhodné  a  pravdivé,  probíhá  tato  cesta  ke  kvalitě  zcela  přirozeně  a 

efektivně. Cestou je také osobnostní rozvoj učitelů, rozvoj jejich vlastních dovedností 

vést kolektiv svěřených dětí.

Péče o lidi  a  jejich rozvoj  tak přestává spadat  čistě  do oblasti  personalistiky,  ale 

zasahuje přímo proces řízení a stává se tak ústřední manažerskou rolí. Práce s lidskými 

zdroji je klíčová pro strategické řízení organizace. V kontextu zpětné vazby se dotýká 

zejména  stimulace,  motivace,   komunikace,  hodnocení  a  práce  se  znalostmi  lidí  ve 

firmě.  Management  21.  století  se  přesouvá od řízení  k  vedení  lidí  a  více se  přitom 

zaměřuje na přizpůsobování pracovního prostředí potřebám zaměstnancům (variabilní 

místo na práci, místo na odpočinek a relaxaci, prostor na sport apod.) a na uspokojování 

potřeb jednotlivců (odměna na míru jako pozitivní zpětná vazba).

2   Zpětná vazba
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„Zpětná  vazba  v  širším  slova  smyslu  je  označována  jako  smyčka,  kde  výstup 

nějakého systému ovlivňuje zpětně jeho vstup“ (Wikipedie).   Zpětná vazba v užším 

slova smyslu je částí komunikačního aktu, při které příjemce dává najevo, jak pochopil 

sdělení  mluvčího.  Slouží  jako  potvrzení  přijetí  a  pochopení  informace.  „Jedná  se  o 

reakci  na  pocity,  myšlenky a  hodnoty komunikačního  partnera,  které  nás  ovlivňují. 

Jejich povaha je různá.“ (Plamínek 2008). „Recipient se zde stává komunikátorem a 

původní  komunikátor  příjemcem    potvrzení  přijetí  a  pochopení  informace,  kterou 

vyslal, jejího dalšího zpracování či žádosti o vysvětlení“ (Tureckiová 2004)

Ve vztahu k řízení kvality je zpětná vazba ředitele k učiteli informací o tom, jak 

pedagog  dosahuje  cílů  školy  a  jak  je  třeba  jeho  práci  ve  vztahu  k  cílům  upravit. 

Poskytuje pracovníkovi zprávu o tom, jak je vnímána jeho práce; vedoucímu o tom, jak 

je pracovníky vnímáno zadání úkolu. Tato zpětná vazba je důležitou součástí firemní 

komunikace a nás bude zajímat především směr shora dolů a zdola nahoru, částečně i 

zpětná  vazba  v  poloze  horizontální  (kolegové,  spolupracovníci).  Zpětná  vazba  jako 

součást firemní komunikace je také oboustranným komunikačním procesem. Přímá 

zpětná vazba je determinována komunikací tváří v tvář a umožňuje výměnu informací s 

možností  okamžité  reakce.  Reakce  vyjadřuje  naše  pochopení  informací  a  může  mít 

podobu rekapitulace – shrnutí,  nebo neverbální  projev -  pokývání  hlavou,  úšklebek, 

výraz tváře...   (Donnelly 1997).  Nepřímou zpětnou vazbu můžeme chápat například 

jako náhlé  ignorování nápadů pedagoga ze strany vedení či naopak zvýšený zájem o 

něj, zhoršení pracovních podmínek nevhodnou organizací apod. 

2. 1   Pojetí formální a neformální zpětné vazby

Pod  pojmem  formální  zpětná  vazba  rozumíme  veškeré  systémové  hodnocení  s 

přímým cílem zvýšení kvality, tedy zejména evaluaci  pedagoga (systémové hodnocení 

ve vztahu k cílům).  Formální hodnocení má obvykle předem danou strukturu.  Podle 

Tureckiové  je  formální  taková  zpětná  vazba,  která  podléhá  nějaké  obecné  normě, 

struktuře  v  podniku,  systému  řízení  apod.   Formální  zpětná  vazba  je  součástí 

autoevaluace školy. Ředitel  hodnotí výkon každého pracovníka a informuje jej o tom, 

zda a jak je možné jeho výkon zlepšit vzhledem k nastaveným úrovním, cílům a vizím 

organizace. Pro tento účel stanovuje firma určité normy či žádoucí úrovně pracovního 

výkonu. (Donnelly 1997).
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2. 1. 1  Formální zpětná vazba

Formální zpětná vazba souvisí s řízením výkonu pracovníků – sledováním výkonu, 

poskytováním zpětné vazby ve formě návrhů, úprav zadání až po hodnocení, odměnu a 

formulaci nových cílů. Souvisí s definováním kompetencí učitele, na základě kterých 

pak ředitel rozpracovává vhodné evaluační nástroje (Nezvalová 2001). V současné době 

se na poli  formálního hodnocení  preferuje sebehodnocení  pracovníka v kombinaci  s 

hodnocením nadřízených, např.:

2. 1. 1. 1  Strukturovaný hodnotící rozhovor (příklad viz. příloha) 

Hodnotící pohovor nebo dotazník by měl mít formativní charakter. Vyžaduje určitou 

míru důvěry mezi  učitelem a hodnotitelem.  Pokud bude mít  učitel  strach z  postihu, 

snížení  odměn,  nebude  otevřeně  spolupracovat.  Podkladem  bývá  formulář  se 

zpracovanými okruhy otázek.  Rozhovor může  být zaměřen na proběhlou hospitační 

činnost  nebo  na  kompetence  učitele,  jeho  rozvoj  apod.  Při  rozhovoru  je  potřeba 

dodržovat určitá pravidla:

• hodnotitel odpovídá za průběh rozhovoru (na rozhovor se musí připravit,  zajistit si 

podklady);

• hodnotící rozhovor je oboustrannou diskuzí, nikoliv monologem hodnotitele;

• hodnotící rozhovor se musí týkat práce, osobnosti jen v souvislosti s pracovní činností 

(hodnotící 

rozhovor není terapií!);

• hodnotitel musí vycházet při hodnocení pracovníka z nároků jeho pracovního místa;

• hodnocení pracovníka musí vycházet z dostatečných a relevantních informací a musí 

být spravedlivé;

• diskutovat je třeba o faktech, být konkrétní (skutečnosti týkající se práce), nikoliv o 

neurčitých  dojmech;  hodnotitel  by  měl  zdůraznit  cíl  hodnocení,  kterým je  zlepšení 

práce, nikoliv její kritika;

• hodnotící rozhovor by neměl být nepřátelským aktem, neměl by být „řízením“, při 

němž se hodnocený brání proti kritice, ale ani nezávazným popovídáním;

• rozhovor by měl hodnotitel vést ve vhodném, nerušeném prostředí (bez telefonů, bez 

návštěv), měl 
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by být schopen odstranit pocit napětí hodnoceného, měl by vytvořit klidnou a přátelskou 

atmosféru, 

nastolit důvěru;

• pracovník by měl mít pocit, že je snaha mu pomoci, těžiště rozhovoru by mělo být v 

radě, jak dosáhnout zlepšení;

• hodnotitel by měl klást otevřené otázky a naslouchat, ověřovat nejasné informace či 

informace, 

o nichž pochybuje, a ověřovat stanovisko pracovníka;

•  hodnotitel  by  měl  formulovat  pozitivně  (zejména  v  úvodu  rozhovoru),  využívat 

„sendvičovou metodu“ rozhovoru (formulace: pozitivní – negativní – pozitivní…);

• v průběhu hodnotícího rozhovoru by neměla být opomenuta chvála za dobré pracovní 

výsledky 

(zdůraznit pozitivní aspekty výkonu pracovníka);

• hodnotitel by měl mít na paměti, že člověk snáší zpravidla lépe kritiku své práce než 

své osoby (a 

volit relevantní formulace);

• hodnotitel by si měl z průběhu rozhovoru udělat poznámky;

• hodnotícímu rozhovoru je třeba věnovat dostatek času. (Kociánová 2012)

2. 1. 1. 2   Sebehodnotící dotazník (příklad viz. příloha)

Postihuje obvykle oblast cílů školy a cílů učitele – jejich zhodnocení a nastavení 

nových, směřování profesního rozvoje v určitém časovém horizontu, jeho kompetencí, 

silných a slabých stránek, může zahrnovat také určité zhodnocení podmínek pro práci, 

vztahy a práci s kolegy, vlastní návrhy na zlepšení. Slouží jako podklad pro hodnotící 

rozhovor a může být také součástí portfolia a 360°zpětné vazby.

2. 1. 1. 3   360° zpětná vazba 

Jedná se o komplexní zpětnou vazbu založenou na anonymním hodnocení od 

nadřízených, kolegů nebo i zákazníků). Pro střední management školy jej podrobně 

rozpracovala v rámci projektu Cesta ke kvalitě Renata Kociánová 2012. 

Cílem hodnocení z hlediska pracovníka je  získat informace o hodnocení svého 

pracovního působení (zpětnou vazbu) a o očekáváních nadřízeného (organizace), získat 
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informace o své perspektivě v organizaci (o pracovních možnostech, o možnostech 

postupu),  získat informace o možnostech svého vzdělávání a osobního rozvoje, 

možnost sdělit své představy o svém působení na daném pracovním místě a v organizaci 

a sdělit představy o svém osobním rozvoji (Kociánová 2012).

2. 1. 1. 4   Portfolio učitele

Portfolio je stále častěji využívaný podklad pro hodnocení, pro rozhovor, prezentační 

i reprezentační činnost učitele. Příklady fungující praxe můžeme najít např. na ZŠ 

Husova Brno, ZŠ Příbor, ZŠ Mendelova Karviná, ZŠ Londýnská Praha (viz. příloha). 

Přes úvodní rozpaky je většinou portfolio učiteli přijímáno pozitivně – záleží 

samozřejmě na argumentaci ze strany ředitele a na tom, k čemu je ve výsledku portfolio 

využíváno. Podrobně téma portfolia rozpracoval v rámci projektu Cesta ke kvalitě Jiří 

Trunda 2012. Uvádí, že portfolio má řadu funkcí – hodnotící, sebereflexní, prezentační, 

reprezentační. Je nástrojem zpětné vazby a periodického hodnocení učitele. Svým 

obsahem odpovídá především na tyto otázky:

•  Plánuji svou vlastní pedagogickou práci a práci žáků efektivně?

• Vytvářím ve třídě cíleně prostředí, v němž se žáci cítí dobře a mohou pracovat s 

vysokým nasazením?

Přistupuji k žákům jako k jedinečným osobnostem?

• Používám cíleně a plánovaně takové výukové strategie, které umožňují žákům získat 

vnitřní motivaci, osvojovat si žádoucí kompetence a naplňovat cíle vzdělávání?

• Poskytuje mé hodnocení žáků dostatek informací pro další učení? Vedu svým 

hodnocením žáky

k sebehodnocení?

• Využívám systematicky reflexi své pedagogické práce ke zlepšování svých profesních 

činností ve

prospěch žáků?

• Podílím se na rozvoji školy? Přispívám k vytváření pozitivního profesního klimatu v 

ní?

• Využívám všechny možnosti spolupráce s rodiči svých žáků i dalšími partnery, kteří 

mohou podpořit

kvalitu vzdělávání?

• Věnuji se systematicky a plánovitě svému profesnímu a osobnímu rozvoji? (Trunda 
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2012)

Některé školy jej využívají více jako inspiraci pro ostatní učitele, protože v nich 

zpracovávají zejména  přípravy do hodin. Portfolio představuje také zdokumentované 

projekty apod.

Jako  součást  formálního  hodnocení  se  rýsuje  kariérní  řád  pedagogů,  který  by 

umožnil efektivnější finanční odměňování i zajišťování rozvoje učitelů.

Pojetí a poměr mezi formální a neformální zpětnou vazbou souvisí s velikostí školy i 

se  stylem  vedení.  Autoritativní  styl  vedení  upřednostňuje  formální  zpětnou  vazbu, 

lídrovský  je  typický  naopak  stíráním  rozdílů  mezi  formální  a  neformální  zpětnou 

vazbou,  protože  snahou je  vést  své lidi  v  podporující  a  pozitivní  atmosféře  formou 

vhodně  volených  otázek  a  aktivního  naslouchání  a  volit  k  tomuto  stylu  vedení  i 

neformální komunikaci. Takovým příkladem může být koučování (viz. kapitola 2. 3. 3)

Pro kvalitní autoevaluaci školy je zachování formálního hodnocení potřebné, protože 

hodnotí  učitele systematicky,  podle předem daných kritérií,  sleduje jeho individuální 

rozvoj a naplňování cílů organizace.

2. 1. 2    Neformální zpětná vazba

Neformální  zpětnou  vazbu  (neoficiální)  chápeme  jako  všední  nestrukturovanou  a 

normami  nesvázanou  odezvu  příjemce  na  jednání  vysílatele.  Jde  o  poskytnutí 

informace, kterou reagujeme na projev vysílatele. Neformální zpětná vazba je jakýkoli 

projev, jehož podoba není zakotvena ve formálních pravidlech školy (Tureckiová 2004). 

Funguje  také  obousměrně  –  od  ředitele  k  učiteli  a  obráceně.  Je  obsažena  v  běžné 

každodenní  komunikaci  mezi  zaměstnancem  a  nadřízeným  a  nemusí  mít  hodnotící 

charakter.  Podobné  vymezení  neformální  zpětné  vazby  najdeme  také  u  Plamínka 

(Plamínek 2008). Někdy se oba typy zpětné vazby prolínají nebo doplňují.

Neformální zpětná vazba je součástí neformální komunikace.  Ta je ve vztahu k 

řízení  kvality  důležitá,  protože  v  atmosféře  neformální  komunikace  se  zaměstnanci 

nebojí  přijít  s  nápady nebo  kritickými  připomínkami.  Je  tak  daleko  snazší  zavčasu 
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objevit  případné  problémy  a  přijmout  preventivní  nebo  nápravná  opatření.  (Urban, 

2010; Schuster Klaus 2010). Neoficiální komunikace vytváří harmonické prostředí plné 

porozumění,  na  místo  chladného  a  formálního  plnění  povinností.  Je  to  cesta  ke 

společnému sdílení vizí, cílů a hodnot celé organizace, základem vzájemného respektu a 

udržování interpersonálních vztahů. (Holá, 2006) Mnohem lépe se v této atmosféře bude 

zacházet s občas nutnou negativní zpětnou vazbou – tedy momentem, kdy ředitel svého 

podřízeného kritizuje (nebo naopak).  

V rámci neformální komunikace mohou ředitelé nejen snadněji odhalovat nedostatky 

v kvalitě své organizace,  podporovat své podřízené,  ale i  je podněcovat k tvořivosti 

formulováním  provokativních  cílů. „Nejen  řešení,  ale  i  postupné  kroky,  nápady  a 

náměty, které vedou k řešení, ba dokonce i neúspěšné pokusy o řešení úkolů musí mít  

pozitivní  odezvu,  protože  právě  tato  odezva  vytváří  tvůrčí  atmosféru  v  podniku...A 

tvořivost je největším bohatstvím podniku.“ (Bedrnová, 2002).  Funguje tedy více jako 

momentální podpora učitele.

Tento lídrovský typ řízení organizace odpovídá v manažerské mřížce silné orientaci 

na lidi a je logicky vždy náročný na komunikaci s podřízenými. V kategoriích podle R. 

Likerta  odpovídá  tomuto  stylu  nejvíce  konzultativní  a  participativní  vedení  lidí,  při 

maximálním přenesení odpovědnosti na zaměstnance také delegativní. 

2. 2   Poskytování a přijímání zpětné vazby

Technicky  je  poskytování  a  přijímání  kvalitní  zpětné  vazby  poměrně  náročné. 

Vyžaduje zralou osobnost, která se při této části komunikačního aktu nesnaží prosazovat 

sebe sama. Naopak se zdůrazňuje schopnost aktivního naslouchání, respektující přístup, 

empatie,  otevřenost.  Vyžaduje nejen určité osvojení teoretických znalostí  o lídrovské 

komunikaci,  ale také svým způsobem předpokládá osobnost více zaměřenou na lidi, 

vstřícnost  a  upřímnost.  „Slyšet  informace  ještě  neznamená  je  vnímat“.  (Tureckiová 

2007).  Jednou  z  klíčových  dovedností  ředitele,  který  chce  své  lidi  vést,  je  proto 

schopnost aktivního naslouchání. Keith Davis (Donnelly 1997 s. 527) cituje Desatero 

přikázání dobré komunikace,  kde se zdůrazňuje především: „přestaň mluvit.“ Mezi 

další  znaky  komunikace  zaměřené  na  vůdcovství  (lídrovská  komunikace)  patří 

otevřenost, respekt, oboustrannost, empatie, kongruence, konzistentnost a četnost. 

John Whitmore (2004) říká, že nejhorší zpětná vazba je osobní, zaujatá a hodnotící. 
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Je přesvědčen,  že  jakákoli  zpětná vazba,  která  v příjemci  vyvolá obrannou reakci  a 

defenzívu, není pro organizaci dobrá, protože nevede ke snaze ze z chyb poučit, využít 

je pro svůj další rozvoj, převzít za svou práci odpovědnost. Za jedinou efektivní proto 

považuje individualizovanou a popisnou zpětnou vazbu. Často při  ní  využívá otázek 

týkajících se míry splnění dle zadaných kritérií, např. „K čemu má vaše zpráva sloužit?  

Do  jaké  míry  to  tento  návrh  umožňuje?  Co  dalšího  by  podle  vás  měla  zpráva  

obsahovat?“  (Whitemore  2004  str.  140),  které  podporují  učící  se  proces  a  vlastní 

odpovědnost a nevyvolávají v příjemci rezignaci. Je to stejné jako při vyučování žáků. 

Snahou učitele je vyvolat efektivní vnitřní motivaci, která urychlí a mnohdy zkvalitní 

proces učení a pomocí vhodně formulovaných otázek jej vede k objevům o vlastních 

strategiích učení a práci s chybou. 

Zpětná vazba by měla následovat co nejdříve po přijetí zprávy. Janoušek (2007) ve 

své knize uvádí pět významových dimenzí zpětné vazby: 

-  pozitivní  (potlesk,  úsměv,  děkovný  e-mail)  x  negativní  (pískot,  zmatené  pohledy, 

verbální kritika) 

- soustředěná na osobu x soustředěná na sdělení 

- okamžitá (při osobní komunikaci) x zpožděná (e-mail, potlesk) 

-  málo monitorovaná (spontánní,  opravdová reakce) x vysoce monitorovaná (pečlivě 

kontrolované signály) 

- podporující (povzbuzování, potvrzování) x kritická (hodnotící, posuzování jednání a 

výkonu) 

Na základě zpětné vazby může odesílatel dál přizpůsobovat a upravovat své sdělení, 

měnit  jeho  obsah  nebo formu.   Celkový  rámec,  ve  kterém komunikace  probíhá,  se 

nazývá komunikační kontext. Má složku vnitřní (odehrává se v účastnících) a vnější 

(všechny  vnější  stimuly,  které  na  účastníky  působily  v  minulosti  a  působí  i  nyní). 

Poznání  kontextu  je  velice  důležité,  aby  nedošlo  k  nedorozumění.  To  bývá  také 

nejčastěji  způsobeno  nepřesným  dekódováním  sdělení  komunikátora.  Kdo  se  chce 

vyhnout mylným interpretacím, musí jednat zcela upřímně, se zájmem a porozuměním a 

musí předvídat dekódovací schopnost příjemce. 

Podle Tureckiové by efektivně poskytovaná zpětná vazba měla být  specifická, 
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věcná, názorná, zdůrazňující silné stránky a možnosti rozvoje, podporující a rozvíjející 

důvěru,  sdělovaná  s  respektem  k  citům  a  postojům  příjemce,  zohledňující  reálné 

možnosti  příjemce,  zaměřená  na  pozitivní  změnu.  Podle  Donnellyho,  J.H.  chtějící 

zaměstnancům pomoci, určitá a přesná, popisná, užitečná, aktuální/včasná, ráda slyšená 

zaměstnanci, jasná, podložená a relevantní.

Při  přijímání  zpětné  vazby  se  ředitel  zaměřuje  na  naslouchání  a  projevení 

porozumění, poskytování adekvátních neverbálních signálů, vyjasnění souvislostí, výběr 

z více možností,  zajištění času na zpracování zpětné vazby, uvážlivé rozhodnutí,  jak 

zareagovat (Tureckiová 2007) 

Technika čtyř P vycházející z Kolbova cyklu učení:

průběh – formulování toho, co se stalo, detailní popis dění

pocity – dojmy, které se s děním pojily, emoce, prožívání

poznatky – snažíme se hledat souvislosti  mezi prožitky.  Odkrýváme zjištění,  které z 

toho plynou

příležitosti  –  zaměřujeme  se  na  souvislosti  s  budoucím  chováním  v  podobných 

situacích, soustředíme se na využití získaných zkušeností

Zpětná vazba typu „feed forvard“ Annette Reissfelder:

Při  tomto  typu  zpětné  vazby se  zaměřujeme  na  využití  zkušeností  z  minulosti  pro 

plánování konkrétních kroků v budoucnosti. Z hodnocení a pohledů do minulosti se tak 

stává strategické plánování bez negativních pocitů např. z neúspěchu.

Nejčastější chyby při poskytování zpětné vazby (Maulo 2012)

1. Řeknete zaměstnanci, že pro něj máte zpětnou vazbu, ale řeknete mu ji až za 4 dny, 

kdy máte v kalendáři volno.

2. Řeknete  zaměstnanci,  že pro něj  máte seznam připomínek a pak s ním proberete 

pouze jednu pozitivní událost.

3. Poskytujete zpětnou vazbu pouze o tom, co je třeba zlepšit. Neoslavujete úspěchy.

4. Nemáte plán pro to, co budete říkat.

5. Zpětnou vazbu předáváte e-mailem bez možnosti osobního pohovoru v následujících 

24 hodinách.
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6. Chcete poskytovat zpětnou vazbu, ale ve výsledku to neděláte.

7. Kritickou zpětnou vazbu tlumočíte na veřejnosti nebo v rychlosti, když spěcháte k 

vyřízení jiné záležitosti.

8. Poskytujete pouze zpětnou vazbu pouze podle toho, co chcete vy a neuvažujete o 

tom, zda je na to zaměstnanec připraven.

9. Necháte neshody přerůstat v konflikty.

10. Pouze mluvíte a zapomínáte poslouchat.

Jaká tedy má být zpětná vazba především:

podporující, rozvíjející, respekující prožitky a emoce, naslouchající, včasná, užitečná, 

přesná, oboustranná, četná

2.  3    Zpětná vazba v současné škole

Jednou z podmínek poskytování efektivní zpětné vazby je příznivé klima školy. 

V nepříjemné, soupeřivé nepřející atmosféře bude k neformální zpětné vazbě docházet 

méně  nebo  vůbec.  Bude  naopak  přibývat  formálních  setkání  a  nepřímých 

komunikačních aktů, represivních složek vedení a to ke zvyšování kvality nepřispívá.

„Dá se říci, že na školách s příznivým klimatem se obyčejně setkáme s ředitelem,  

který  je  empatický,  má demokratický  přístup  k  podřízeným,  akceptuje  je,  toleruje  a 

přijímá  jejich  rozhodnutí,  identifikuje  se  s  vlastním  "já".  Bývá  hodnocený  jako  tzv.  

"opravdový" člověk.“  (Grecmanová 2004)

2. 3. 1 Postavení neformální zpětné vazby ve škole

Přestože se zdá, že na kvalitu organizace má vliv zejména formální zpětná vazba, je 

její  neformální  podoba pro  učitele  nesmírně  důležitá  a  tvoří  skutečnou hybnou  sílu 

organizace (Bedrnová 2009). Patří mezi tři nejzásadnější stimulační prostředky a podle 

Bedrnové  její  význam  pro  některé  pracovníky  dokonce  přesahuje  význam 

formalizovaného  hodnocení,  které  může  v  podřízených  vytvářet  pocit  strachu  či 

nejistoty.  Příčinou,  proč  je  neformální  zpětná  vazba  tak  vysoce  ceněna  v  učitelské 
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profesi,  může být náročnost práce a zvýšená míra stresu (denně se mírně vyčerpaně cítí 

50%,  párkrát  do  měsíce  pociťuje  významné  vyčerpání  asi  17,5  %  dotázaných 

(Šoukalová  2009).  Řada  pedagogů  po  určitém  počtu  odpracovaných  let  trpí 

neurotickými poruchami,  je vyčerpaná a potýká se s hrozbou syndromu vyhoření.  A 

pokud má to štěstí, že je na vrcholu svých tvořivých sil, pak žije často v obavách, aby 

dostála své úrovně ještě další dny, aby nezklamala (Průcha 1997). Z dílčích výzkumů 

vyplývá, že pro učitele je velmi důležitý pocit uznání, projevený zájem o jejich práci, 

podpora  a  pochvala  ze  strany  vedení  školy  (např.  Koňarik  2011:  učitelé  uvádějí 

pochvalu na třetím místě v přehledu motivačních faktorů).

Zdroj: Mgr. Jan Koňarik ZBP Delegování jako prostředek motivace na základní škole 

2011

 Navíc z dalších výzkumů vychází, že takovéto zpětné vazby není nikdy dost. Vedení 

si  často myslí,  že mluví se svými podřízenými více,  než si  to myslí  sami podřízení 

(Donnelly s. 526, 1997, Kurzveilová 2011). Pravidelné poskytování neformální zpětné 

vazby  zejména  ve  formě  podpory,  pochvaly  a  povzbuzení  má  vliv  na  udržování  a 

zvyšování  kvality  školy  a  je-li  upřímné,  pak  je  nejúčinnějším  prostředkem rozvoje 

organizace  (Bedrnová  2009).  Pomáhá  ulehčit  emocionální  napětí  a  snižovat  stres  a 

úzkost v situaci nejasných podmínek (Charvátová, 2009 v Modrová 2010). 

 27



Zpětná  vazba  v  této  formě  je  tudíž  také  účinnou  prevencí  syndromu  vyhoření 

pedagoga, má vliv na jeho tvořivé sebevědomí. Neupřímný škrobený zájem o podřízené 

tento efekt pochopitelně nemá.  „Manažer musí věřit, že lidé za zájem stojí. Pokud jej  

učíme jen jako techniku,  lidé to poznají  a vyhodnotí  jako neupřímné. Z toho ovšem 

zároveň vyplývá, že upřímně se lze zajímat přibližně o 5 – 6 přímých podřízených.“ 

(J.Plamínek)

2. 3. 2  Skloubení poskytování zpětné vazby s administrativní zátěží ředitele

Přesto se ředitelé škol nemohou většinou více než ve 20% svého času věnovat vedení 

lidí (zpráva McKinsey &Company 2010) – tedy poskytování efektivní zpětné vazby. I 

za těchto nevhodných podmínek a vysoké  administrativní zátěži existují možnosti, jak 

komunikovat s učiteli tak, že je i neformální zpětná vazba považována za dostatečnou, 

nebo  alespoň  uspokojivou.   Mezi  takové  prostředky  patří  např.  tzv.  „chodící 

management“ (Kurzveilová 2011) nebo-li také management obcházením (managing by 

walking around) (v Zuzák 2011, R. Strategické řízení podniku), jehož podstatou je být 

co nejvíce dostupný lidem a moci tak řešit záležitosti svých zaměstnanců okamžitě – 

tím, že si pro zpětnou vazbu ředitel sám přichází, ukazuje upřímný zájem  o své lidi. V 

oblasti  školství  sem  také  můžeme  zařadit  „  institut  otevřených  dveří  do  ředitelny“ 

(Lhotková,  I.),  který  umožňuje  zaměstnancům  kdykoli  po  dobu  otevřených  dveří 

vstoupit a okamžitě řešit svůj problém. V podmínkách škol znamená cosi jako: „Jsem 

teď sice zahlcen administrativou, takže nemohu opustit stůl,  ale klidně vejděte, jsem 

připraven vám naslouchat.“  

2. 3. 3  Koučování

„Koučování usiluje o okamžité zvýšení výkonnosti a rozvoj schopností cestou učení  

nebo  instruování.“  (Koučování,  Whitemore  2004).  Kouč  svými  otázkami  pomáhá 

rozšiřovat stávající realitu (objevovat, uvědomovat si, rozhodovat se). Snahou kouče je, 

aby si klient (příjemce) vybudoval vlastní cestu k výsledku.

„V  koučovacím  procesu  jsou  koučové  vnímáni  jako  spolupracovníci,  průvodci,  

důvěrníci, partneři. Pracují s jedinci tak, že je navigují pomocí otázek k různým úhlům 
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pohledu na věc, dávají podporu a povzbuzení. Kouč klientovi neradí a neovlivňuje ho  

svým postojem. U kouče je důležitá jeho osobní zralost.“ (Wikipedie)

Koučování  je  do  značné  míry  založené  na  kvalitní  průběžné  zpětné  vazbě. 

Koučování  má  kořeny  v  konceptu  učení  (se),  dotýká  se  našich  nejsložitějších 

myšlenkových operací (metakognitivních) a je tedy vhodným modelem vedení pro učící 

se organizace. Neposkytuje přitom hotové znalosti, ale předává a vyvolává myšlenkové 

postupy, jak úkol řešit, jak pracovat s chybou, jak se pohybovat ve světě podnikání (a 

nejenom  v  něm).  Umožňuje  podřízeným  v  maximální  míře  využít  svůj  potenciál, 

přemýšlet  o  něm  a  nést  za  své  výsledky  osobní  zodpovědnost.  Kouč  musí  dobře 

formulovat své otázky tak, aby v nich pokud možno vůbec nesděloval svůj názor, ale 

nechal  příjemce,  aby  na  úroveň  výsledku  své  práce  přišel  sám.  Poskytuje  svými 

otázkami  zesílené  vnímání  reality.  Koučování  je  velmi  náročné  na  komunikaci. 

Vyžaduje (jako u všech ostatních forem vůdcovského vedení) aktivní naslouchání, bez 

něhož se v tomto případě kouč neobejde, protože na jeho základě musí být schopen 

pokládat správné otázky. 

Výhodou je učení bez strachu. Koučování je příkladem vedení, který stírá rozdíly 

formální a neformální zpětné vazby.

Koučování ve školní praxi

Viola Horská ve své publikaci Koučování ve školní praxi uvádí mnoho možností, jak 

lze  koučování  využít  na  úrovni  vyučovací  jednotky  a  rozvoje  žáků,  tak  na  úrovni 

rozvoje školy (řízení  kvality  –  např.  SWOT a STEP analýza)  a  s  tím související 

autoevaluací. Vychází vždy z metodiky GROW Johna Whitemora, protože jak uvádí, 

jedná se o stejný základ, stejný přístup k učení. 

Základními body této metodiky jsou:

        1. stanovení cíle (Čeho chcete dosáhnout? Víte, co chcete? Co očekáváte?) Cíle 

mají  specifické,  měřitelné,  dosažitelné,  realistické,  rozložené  v  čase,  pozitivně 

formulované, dobře pochopené, relevantní, odsouhlasené, a Whitemore uvádí i několik 

dalších  –  to  odpovídá  metodě  projektového  řízení  SMART (=specific,  measurable, 

attainable, relevant, time-bound), někdy také varianty SMARTER, SMART(i)

2. sebepoznání, informace, styly rozhodování (Jaké máme možnosti? Co o tom víme?)

3. hledání variantních řešení (S čím se můžete setkat? Jakou podporu potřebujete? Bude 
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to v souladu s cílem? Jak získáme podporu?)

4. konkrétní kroky ke splnění cíle (Do kdy? Kolik fází, kroků...? 

Whitemore ve své knize Koučování uvádí ještě Vyhodnocení a zpětnou vazbu  (Jaký 

máte pocit z vaší práce? Odpovídá cíli? Šlo by pro to udělat ještě něco?). To je velmi 

významný bod pro sebereflexi příjemce, pro nastartování nápadů ke změně a zlepšení – 

zvýšení kvality.

Pomocí těchto základních otázek je možné dívat se např. na problematiku budoucího 

povolání  žáka,  na  jeho  úroveň  zvládnutí  vzdělávacích  výstupů,  na  cíle  vyučovací 

hodiny, na cíle školy jako organizace, na práci učitele apod. 

Od roku 2009 do roku 2011 byly realizovány kurzy koučování pro učitele gymnázií 

financované  z  evropských  fondů  -  KURIKULUM  G.  Projekt  vznikl  na  základě 

národního projektu  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost díky partnerské smlouvě 

mezi  Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  a  Výzkumného  ústavu 

pedagogického.   „Cílem  měla  být  změna  pracovních  návyků  a  efektivnější  řešení  

problémů, což znamená i lepší pracovní výkony a větší uspokojení z práce.“ (Výzkumný 

ústav pedagogický 2011).

 

Jsou však dnešní ředitelé škol dostatečně kompetentní k poskytování kvalitní zpětné 

vazby? Je v modulu studia Školského managementu pamatováno na osobnostně-sociální 

rozvoj ředitelů v podobě přímého nácviku komunikačních situací? Zásadním počinem v 

tomto  směru  je  realizace  osobnostně-sociálního  modulu  alespoň  v  rámci  přípravy 

učitelů na Pedf UK. Dva semestry mají studenti předmět osobnostní a sociální výchova, 

při  kterém je  v  praxích  kladen  velký  důraz  nejen  na  sebereflexi,  ale  i  poskytování 

vzájemných zpětných vazeb mezi studenty a také od fakultních učitelů.  „Snažíme se,  

aby studenti praktikovali na školách, kde je kultura spolupráce, kolegiálních hospitací  

apod. již rozvinuta a aby toto považovali  za samozřejmou součást profese a dalšího  

profesního růstu. Obhajoba portfolia je alternativou klasické státnice z pedagogiky a 

matematiky a čím dál větší počet studentů tuto formu volí.“ (V. Spilková)

3.     Formy zpětné vazby mající vliv na kvalitu organizace, které ředitel především 
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produkuje

3. 1   Mentoring

V  českém  vzdělávacím  systému  chybí  systémová  podpora  učitelů.  Jednou  z 

možností, jak efektivně podpořit rozvoj učitele zpětnou vazbou je mentoring, metoda 

pro  profesní  rozvoj  založená  na  příkladu  a  zkušenostech  úspěšné  osobnosti  daného 

oboru (mentor) osobě méně zkušené (mentee). Tato aktivita se dá snadno delegovat a 

přitom splní na vysoké úrovni účel pozitivní zpětné vazby. Mezi její hlavní úkoly totiž 

patří  podpora  iniciativy,  provázení,  nasměrování  k  osobnímu  rozvoji,  zvyšování 

efektivity. Mentor nabízí svému svěřenci podnětné nápady, pomáhá zvýšit sebevědomí, 

podněcuje  profesionální  chování,  konfrontuje  negativní  chování  a  postoje,  učí 

příkladem,  umožňuje  růst  výkonů,  vysvětluje  fungování  organizace,  stojí  na  straně 

svých  mentee  v  kritických  situacích,  nabízí  odborné  a  zkušené  rady,  podněcuje  k 

dosažení stanovených cílů  a pomáhá v kariéře (definice z projektu Mentoring 2006).

Každý mentoring je založený na ojedinělém, bezpečném vztahu mentora a mentee.

Mentor nabízí tři hlavní věci:

1. Podporu.

2. Výzvy ke zlepšení.

3. Facilitaci profesní vize. 

 

Mentor může být interní – z řad zkušenějších kolegů učitelů nebo externí. Zkušenosti 

externích mentorů a mentee zapojených do projektu organizace Step by Step říkají, že 

pro  efektivní  mentorskou  podporu  je  vhodná  dlouhodobá  spolupráce  s  intervalem 

setkávání cca 1x měsíčně.  Probíhá v následujícím modelu: 

• min. 2 schůzky mentora s menteem  (do 60 minut, klidně mimo školu) na sjednání 

kontraktu, formulaci zakázky a na přípravu strategií a postupů ve třídě

• 3 pozorování ve třídě s následnou reflexí

• 1 závěrečná schůzka-  společná reflexe a menteeho akční plán, jak bude postupovat 

dále bez mentora

Mentoring  je  v  oblasti  českého  školství  zatím  metodou,  kterou  zkouší  spíše 

jednotlivci na základě individuálního zájmu o vlastní zlepšování pedagogických kvalit – 
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navíc často tam, kde dojde k závažnějším problémům ve vzdělávacím procesu, jen v 

některých  případech  se  jedná  o  cílené  řízení  kvality  realizované  vedením  školy. 

Nejčastěji učitelé potřebují řešit nějaký velmi konkrétní problém (nekázeň, problémový 

žák, metodika práce, podpora spolupráce a motivace, práce v nové náročné třídě apod.). 

Přestože  je  mentoring  Step by Step  využíván  všemi  učiteli,  je  primárně  určena  pro 

začínající  učitele,  jejichž  podpora  v  současné  škole  je  na  národní  úrovni  zcela 

nesystémová.  Chybí  také  pomoc  profesně  slabším  učitelům.  Přitom  příklady  ze 

zahraničí  ukazují,  že  cílený  mentoring  slabších  učitelů  na  školách  zkušenými  a 

úspěšnými  učiteli  pomáhá  plošnému  zlepšení  výsledků  vzdělávacího  systému. Na 

druhou stranu je třeba podotknout,  že z průzkumu Step by Step vyplývá,  že učitelé 

raději pro svou podporu volí externího mentora než svého kolegu ze školy. Zejména 

kvůli nezainteresovanosti ve vztazích a určitému nadhledu, který kolega mít nemůže.  

Se systémovou podporou učitelů v podobě systému mentorů už počítá plán zavádění 

standardů učitelské profese. (MŠMT 2012) 

3.  2   Spolupráce, práce v týmech a delegování na pracovní skupiny

Dalším způsobem, jak poskytovat zpětnou vazbu učiteli o správnosti jeho cesty a 

zvyšovat kvalitu organizace je podpora spolupráce mezi pedagogy. Situace je na každé 

škole zcela jiná. Jsou školy, kde každý pracuje na svých vlastních cílech, uzavřen ve 

třídě  před  kolegy,  na  druhé  straně  existují  skupiny  pedagogů,  kteří  se  pravidelně 

scházejí při příležitosti pořádání společných projektů napříč školou a ročníky, jež mají 

na  starosti  určitý,  ředitelem delegovaný,  úkol;  vytvářejí  pracovní  týmy.  Spolupráce 

může učitelům poskytovat  i mentorskou podporu při sdílení dobrých příkladů z praxe. 

Učitelé  se  ve  skupině  vzájemně podporují  a  komunikují  své  názory,  své  výchovně-

vzdělávací nebo i osobní problémy. Je tu prostor pro sdílení informací.  Učitelům se tu 

dostává častěji  než v izolaci  třídy uznání,  podpory i  sebereflexe.  Týmy pedagogů v 

zahraničí si ke své tvůrčí práci vedou tzv. kooperační portfolio (Maťasová 2006).

Delegování úkolů na pracovní skupiny se považuje za jeden z efektivních nástrojů 

řízení,  který  usnadňuje  práci  ředitele  a  zároveň  zvyšuje  podíl  spolurozhodování 

podřízených  a  jejich  participaci  na  uskutečňování  cílů  a  vize  školy.  Tuto  stimulaci 

označuje Bedrnová jako sociální a upozorňuje, že právě sama skupina může své členy 

nejúčinněji ovlivnit. Nejde přitom o soutěživost mezi členy, ale naopak o snahu vyvolat 

spolupráci,  která  upevňuje  a  rozvíjí  vztahy  mezi  lidmi.   Úkolem vedoucího  je  dát 
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skupině prostor, ovlivňovat ji jako celek. Pokud dokáže využít i neformálních skupin, 

podporuje významně efektivní plnění pracovních úkolů, protože neformální skupiny si 

vytváří  sociální  zázemí,  uspokojují  své  sociální  potřeby,  odstraňují  se  komunikační 

bariéry  a  bariéry  tvořivosti.  (Lukášová  2010  v  Modrová  2010).  Týmové  vedení 

upřednostňuje  mezi  jednotlivými  styly  82%  učitelů  výzkumu  (Vojtíšková  2010,  89 

respondentů).

3. 3  Video-feed-back 

Metoda  poskytování  zpětné  vazby,  při  které  se  učitel  při  přímé  pedagogické 

činnosti nahrává a následně si záznam pouští, umožňuje sebehodnocení, což je jedna z 

nejefektivnější  zpětné  vazby,  protože  vychází  z  vlastní  sebereflexe,  kontroly  a 

sebekritiky a nepotřebuje se opírat o někdy zneklidňující názory jiných lidí.  Záznam 

přehraje nedávnou realitu tak, jak se přesně stala. To samo o sobě startuje v učiteli řadu 

otázek  směrem  k  jeho  práci  a  vyvolává  nápady  na  zlepšení.  Navíc  vzhledem  k 

náročnosti  rozdělování  pozornosti  učitele  při  výuce  a  nemožnosti  sledovat  trvale 

všechny žáky po  celou  dobu,  umožňuje tato  metoda  jako  jediná  ucelený pohled  na 

vyučovací  jednotku,  což  má  pro  učitele  velký  zpětovazební  i  diagnostický význam. 

Záznam je možné sledovat i s kolegy, u kterých učitel stojí o názor a zpětnou vazbu.

Pokud  učitelé  svou  nahranou  jednotku  vystaví  na  internet,  poskytují  ostatním 

učitelům  prostor  pro  porovnávání  se  svými  vlastními  vyučovacími  strategiemi  a 

metodami. Příklady dobré praxe je možné najít např. na stránkách metodického portálu 

rvp.cz. Učitelé si tak mohou na hospitaci „zajít“ i od svého stolu.Vystavující učitelé tak 

pomáhají  ostatním  ve  vlastním  zlepšování  kvality  příležitostmi  ke  srovnávání  a 

sebereflexi. 

3. 4    Supervize

Pojem supervize je sice v poslední době často skloňován i v oblasti školství, ale jeho 

použití není tak jednoduché, jak se zdá. Průcha sice uvádí,  že supervize je:  "Forma 

odborné přípravy na určitá povolání,  kdy adept nebo začátečník pracuje v reálných 

podmínkách pod dohledem, popř. vedením zkušenější osoby. Jako tzv. uvádění se užívá  

pro zdokonalování začínajících učitelů. Někdy se užívá i tzv. kolegiální supervize, kdy si  

učitelé stojící na stejné služební úrovni hospitující v hodinách a následně diskutují v  
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přátelské atmosféře své poznatky s cílem zlepšit práci obou účastníků." (Průcha 2003), 

ale  v  jiných  výkladech  je  supervize  stále  vnímána  jako  původní  psychologické 

poradenství  a  součást  psychoterapie  a  jako  taková  nemůže  být  realizována  úplně 

kýmkoliv.  Pro uvádění nového učitele do praxe nebo hospitační činnost kolegů se v 

poslední  době  spíše  užívá  pojem  mentoring,  který  lépe  vystihuje  podporu,  učení 

příkladem a dobrou radou. Český institut pro supervizi  vnímá tuto práci supervizora 

jako velmi odbornou, podléhající dlouhodobému výcviku. Bohužel pro tento obor zatím 

nejsou  stanoveny  standardy,  proto  institut  upozorňuje  na  rizika  samozvaných 

supervizorů a různých „rychlokurzistů.“ (Supervize 2006)

3. 5   Delegování

Delegování je jednou ze základních manažerských dovedností  a znamená předání 

úkolu  jiné  osobě.  Je  zadáním  úkolu  spolu  se  svěřením  nezbytných  pravomocí  a 

zodpovědností. 

Svěřením významnějších úkolů ředitel poskytuje pozitivní zpětnou vazbu učitelům, 

zvyšuje  jejich  motivaci  i  kompetence.  Učitelům  přináší  delegované  úkoly 

sebeuspokojení,  uznání  okolí,  seberealizaci,  profesní  růst  a  zvýšený  zájem o  práci. 

Delegování  umožňuje  podřízeným spolupodílení  se  na  řízení  kvality  školy,  převzetí 

části  osobní  odpovědnosti  za  stav  školy.  Ředitel  je  ten,  kdo citlivě  úkoly zadává  a 

kontroluje. 

3. 6   Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Povinností každého učitele je dále se vzdělávat. Zajímavá nabídka dalšího vzdělávání 

může fungovat jako pozitivní zpětná vazba.  Ředitel stanovuje plán dalšího vzdělávání, 

je tedy na něm, jakým způsobem jej bude realizovat, zda např. zohlední individuální 

požadavky učitelů. DVPP tedy může vypadat také tak, že ředitel posílá učitele za dalším 

vzděláváním nejen podle vlastního plánu rozvoje školy – podle svých potřeb, ale může 

také přihlédnout k vynikajícím výsledkům učitele a poskytnout mu jako projev uznání a 

odměny  vzdělávání,  o  které   má  zájem pouze  sám pedagog  (např.  cizí  jazyk,  jiné 

specializace). Tento model zlepšuje vzájemné vztahy mezi ředitelem a učitelem. Učitel 

tím  získává  podporu  ředitele  pro  vlastní  seberozvoj.  Ředitel  umožňuje  svému 
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zaměstnanci osobní růst  a profilaci,  což vede k uspokojování potřeb učitele, k vyšší 

motivaci a pracovnímu nasazení pro školu. Samozřejmostí by měla být také vzdělávací 

nabídka ve směru k péči o psychickou pohodu v modulu např. osobnostně-sociálního 

(nácvik  relaxačních  technik,  správná  životospráva,  efektivní  zacházení  s  časem, 

zacházení s emocemi ve třídě apod.).

3. 7    Další souvislosti s poskytování zpětné vazby 

Zpětná vazba ve smyslu poskytování benefitů či zlepšení pracovního prostředí je 

další legitimní možností, jak dát učiteli najevo, že ředitel vidí práci učitele a oceňuje ji. 

Vzhledem  k  tomu,  že  k  přidělování  těchto  benefitů  je  potřebný  určitý  klíč  a 

vnitrofiremní pravidla, jde spíše o součást formální zpětné vazby. Pracovní prostředí 

ovlivňuje významným způsobem motivaci učitelů, jejich komfort při práci a tudíž také 

pečuje  o  jejich  psychickou  pohodu  a  kondici.  Uspokojivé  a  bezpečné  pracovní 

podmínky jsou podmíněny také zákoníkem práce.  

Kvalitní práci může odvádět jen ten pedagog, který je v dobré fyzické a psychické 

kondici.  I  pedagog  v  dobré  psychické  pohodě  je  ovšem vystaven  nadměrné  zátěži 

fyzické,  např.  v  podobě  zvýšené  nemocnosti  žáků,  zejména  na  prvním  stupni  ZŠ. 

Statistiky  Ústavu  zdravotnických  informací  a  statistiky  ČR z  roku  2011  prokazují 

nejčastější výskyt infekčních nemocí u věkové skupiny 5 – 9 let. Statistiky z téhož roku 

potvrzují jako nejčastější typ onemocnění s vystavením dočasné pracovní neschopnosti 

onemocnění  dýchací  soustavy  s  průměrnou  délkou  léčby  obvykle  8  –  14  dní. 

Onemocnění dýchací soustavy učitele častěji než jiná povolání zcela vyřazuje z běžného 

provozu, protože učitel se bez dobré kondice právě dýchací soustavy neobejde.  

Učitelé  ve  školách  trpí  nedostatkem  času  na  naplnění  vlastních  základních 

fyziologických potřeb způsobený také jakýmsi odsunutím vnímání vlastních pocitů na 

konec vyučování  – jedná se např.  o pocity tepelného komfortu,  hladu,  žízně,  únavy 

apod.  Zpětná  vazba  ředitele,  která  zajišťuje  podporu  učiteli  proto  také  může  být  v 

podobě zajištění pitného režimu, prevence onemocnění učitelů (vitaminy, příspěvek na 

očkování  proti  chřipce,  příp.desinfekční  gely),  snížení  pracovní  zátěže  pečlivým 

plánováním porad, dozorů, delegování a mimoškolních akcí. Duševní pohodu ovlivňují 

také  fyzikální  podmínky  pracoviště  -  teplota,  hluk,  vlhkost  vzduchu  nebo  třeba 
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osvětlení.

Důležité  je  zmínit  také  sociálně  ekonomický  status  učitele,  kterému  se  v 

psychologii  v  poslední  době  věnuje  čím  dál  větší  pozornost.  Zkoumá  totiž  vztah 

psychického,  tělesného  i  sociálního  zdraví  na  postavení  učitele  a  jeho  společenské 

hierarchie. Tato profese sice patří stále ve společnosti k uznávaným povoláním, ovšem 

její  ekonomická  úroveň  je  na  tom  o  mnoho  hůř.  To  může  představovat  mnoho 

stresových situací se zabezpečením sebe sama a vlastní rodiny. 

Emoce při poskytování zpětné vazby

Významným  stresovým  faktorem  je  emoční  vypětí,  kterému  se  učitel  při  své 

interakci s žáky, kolegy, rodiči nevyhne. To vede opět ke stresu organismu, který může 

vyústit  v  nejrůznější  psychosomatické  problémy.  Tím více  učitel  potřebuje  sociální 

oporu – vědomí, že si ho ostatní lidé váží a stojí o něho a v případě potřeby jsou mu 

ochotni poskytnout pomoc a péči. 

Zvláštní péči v podobě zpětné vazby, která má vliv zejména na podporu učitele by 

měl ředitel věnovat začínajícím učitelům. Jedním z pozorovatelných jevů typických pro 

oblast  školství  je  tak  např.  žaludeční  neuróza.  Původcem bývají  zevní  nebo  vnitřní 

faktory, které ovlivňují nervový systém. Touto neurózou trpí často začínající učitelé, pro 

něž vstup do náročné profese může způsobovat traumatické zážitky. (Fučíková 2010) Ve 

věkové skupině  začínajících  učitelů  (20 –  29 let)  je  také  pozorován častější  výskyt 

běžných nachlazení a onemocnění dýchací soustavy.

Výzkum  v  práci  Vojtíškové  Evy,  (Praha  2010)  uvádí,  že  všichni  pedagogové 

očekávají  podporu  vlastních  aktivit  a  dovedností,  67% potřebuje  slovní  ohodnocení 

vlastní práce.

 Naše  kultura  bohužel  nepatří  mezi  ty,  kde  by  pozitivní  motivace,  pochvala  a 

povzbuzování  patřily  k  tradicím  učení  a  hodnocení.  Z  rodin  obvykle  přicházíme 

vybaveni  spíše  napomínáním  a  trestáním,  takže  je  samozřejmé,  že  podobný  model 

použijeme i na své podřízené a na své děti. (Bedrnová 2002).  „Většina našich dětí je v  

současné  době  stimulována  hmotně  a  výchova  je  charakterizována  používáním  

tělesných trestů. Velmi častá forma odměny je pochvala, posléze dárky a peníze. Formy 

trestů můžeme evidovat  v podobě hubování a dále použití fyzického postihu. Z výše  

uvedených skutečností  je  zřejmé,  že  u  nás  neustále  převládá výchova autoritářská.“  
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(Sandanyová 2008)

Vychováni  v  prostředí  represivních  metod  pak  v  dospělosti  těžko  uplatňujeme 

metody  jiné,  protože  výchovný  model  přejímáme  od  svých  rodičů  automaticky, 

podvědomě a změnit jej  můžeme jen za cenu neustálé sebekontroly a dlouhodobého 

tréninku.

V současné době probíhají izolovaně snahy o změnu tohoto modelu výchovy. 

Například cyklus přednášek v rámci kampaně Pozitivní rodičovství Nadace Naše dítě, 

publikace PhDr.  Jany Nováčkové ze Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání 

Respektovat a být respektován, publikace psychologů Jiřiny Prekopové, Jaroslava 

Šturmy apod.

Komunikace a aktivní  naslouchání by měly patřit  mezi  základní  kameny úspěšné 

respektující  výchovy,  stejně  jako  ke  vzdělávání  ve  škole  nebo  k  vedení  pedagogů. 

Období socialismu před rokem 1989 poznamenalo etický rozměr výchovy a vzdělávání 

a bohužel ještě dnes deformuje styl vedení lidí a způsoby řízení a to jak na úrovni rodin, 

tak i na úrovni školství a tudíž ovlivňuje i řízení kvality a celkové pojetí výchovně-

vzdělávacího procesu.
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4  Empirický výzkum

4. 1    Seznam všech sledovaných proměnných:

Kategorie nominálních proměnných:

Pohlaví respondentů

Pozice ve škole

Kategorie ordinálních proměnných

administrační  zátěž  ředitele  (vyjádřená  v  čase:  kolik  mu  zabere  v  rámci  jednoho 

pracovního týdne)

počet hodin v týdnu ředitele fyzicky strávených ve škole

institut  otevřených  dveří  do  ředitelny  –  je/není  –  cca  jak  dlouho  během  dne  jsou 

otevřené

způsoby každodenní komunikace ředitele s učitelem

delegování zpětné vazby na jinou osobu  – v tom případě vyplňuje dotazník jiná osoba

běžné potkávání jako příležitost ke zpětné vazbě – četnost 

přehled ředitele o tom, jak jeho učitelé učí (typ podkladů pro neformální zpětnou vazbu)

subjektivní pocit učitele z návštěvy ředitele ve třídě během vyčování 

vnímání zpětné vazby ředitelem/učitelem (výběr výroků o zpětné vazbě)

význam neformální zpětné vazby pro učitele/ředitele

Kategorie kardinálních (numerických) proměnných

délka praxe

počet učitelů ve sboru

věk respondentů

        4.  2   Výzkumný problém
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Za jakých podmínek na základních školách realizují ředitelé neformální zpětnou 

vazbu orientovanou na přímou pedagogickou práci učitele?

Hypotézy: 

H1: Jestliže je administrativní zátěž ředitelů příliš vysoká, poskytují neformální zpětnou 

vazbu minimálně. 

H2: Potřeba zpětné vazby učitelů je tak velká, že ji ředitelé nikdy nenaplní dostatečně. 

4. 3   Metody sběru dat

dotazníky 

Základní a výběrový soubor:

Vzhledem  k  omezenému  množství  dotazníků  budu  pracovat  s  celým  základním 

souborem, abych zachovala validitu výzkumu.

4. 4  Výsledky výzkumu

Ve výzkumné části bylo osloveno celkem 133 ředitelů základních škol a 105 učitelů, 

kteří pod těmito řediteli pracují. 

Výzkum zjišťoval,  jakým způsobem (a  zda 

vůbec)  probíhá  neformální  zpětná  vazba  na 

základních školách,  jak tutéž zpětnou vazbu 

vnímají ředitelé a učitelé stejné školy a jaké 

má  ředitel  možnosti  v  rámci  silné 

administrativní  zátěže  realizovat  zpětnou  vazbu  orientovanou  na  vykonanou  práci 
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procenta
- jiná - 2,9
ředitel 90,9
učitel 2,9

3,4

k d o  p o s k y t u j e  v e  š k o l e  
z p t n o u  v a z b u   u i t e l mě č ů

zástupce 
ředitele

věk ředitelé % učitelé %
18-29 1,1 8,5
30-44 20,0 43,4
45-59 70,3 43,4
60+ 8,6 4,7



učitele s cílem rozvíjet a podporovat učitele.

Svůj výzkum jsem porovnávala zejména s výsledky výzkumu prováděného Renatou 

Kurzveilovou,  která  se  zabývala  vnitrofiremní  komunikací  ve  škole.  Její  tématické 

zacílení bylo širší, protože se týkalo celého objemu komunikace uvnitř firmy. Výzkum v 

závěru  doporučuje  vytvářet  prostor  pro  neformální  komunikaci  a  uplatňovat  např. 

„chodící  management“  a  aktivně  nabízet  možnost  osobního  kontaktu  s  ředitelem. 

Podívala jsem se tedy, jak ředitelé základních škol tyto možnosti využívají.  Výzkum 

Renaty Kurzveilové také např. ukázal, že míra využívání přímé neformální zpětné vazby 

je nepřímo úměrná velikosti školy. Čím je škola větší, tím méně ředitel jednotlivcům 

poskytuje zpětnou vazbu tváří v tvář a více využívá elektronické komunikace a to již u 

škol s více než 15 zaměstnanci. Tento závěr potvrzují i výsledky mého výzkumu: 93,9 

%  škol  do  10  učitelů  využívá  denně  čas  pro  svou  procházku  školou  s  cílem 

neformálního kontaktu s učiteli, zatímco u škol s vyšším počtem zaměstnanců je to již 

pouze 63,32%. 

Výzkum Kurzveilové dále uvádí, že 83,3% škol má s učiteli 

dohodnuté hodiny pro osobní jednání  s  vedením školy.  Z 

výzkumu  dále  nevyplývá,  zda  jsou  dohodnuté  hodiny 

vyhrazené  pouze  pro  konkrétní  případy  formální 

komunikace, proto jsem se ptala ještě jinak: 

„Institut otevřených dveří do ředitelny“ je možností, jak odstranit některé bariéry pro 

neformální komunikaci a přitom mít možnost věnovat se i jiným povinnostem, pokud 

zrovna  tzv.  nikdo  nic  nepotřebuje.  Ředitelé  odpověděli,  že  je  ve  většině  případů 

využívají  v  časech  nejpravděpodobnějších  pro  návštěvy  učitelů  –  tedy  v  ranních 

hodinách  před  začátkem  vyučování   a  po  skončení  vyučování  přibližně  do  15:00. 

Institut otevřených dveří využívají dle odpovědí po maximální uvedenou dobu zejména 

ředitelé  s  kratší  praxí.  Se  zvyšujícím se  počtem let  ve  funkci  se  bohužel  dveře  do 

ředitelny pro učitele  častěji  zavírají.  Učitelé  ředitelů,  kteří  mají  více než třicetiletou 

praxi,  najdou  až  v  polovině  případů  dveře  do  ředitelny  zavřené.  Pouze  necelá  3% 

ředitelů uvedla, že tuto možnost vůbec nevyužívá. Zajímavé je i porovnání odpovědí 

učitelů a ředitelů. Zatímco 73,3% ředitelů uvedlo, že dveře nechává otevřené po celou 

uvedenou dobu, učitelé už tuto zkušenost mají pouze v 63,2% případů. 
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p o e t  u i t e l  v e  š k o l eč č ů

procenta
do 10 37,7
11-20 18,9
21-30 24,6
31-40 10,9
41-50 3,4
vice nez 50 4,6

počet učitelů 
ve škole



Potvrzuje se, že ředitelé mají obecně pocit, že dávají svým zaměstnancům více, než 

je každodenní zkušenost samotných zaměstnanců. Z toho vyplývá, že učitelé nebudou 

pravděpodobně s množstvím  kontaktu s ředitelem spokojeni nikdy a zároveň, že ředitel 

by neměl žít  dojmem, že se svým podřízeným nabízí  dostatečně (dost možná klame 

množství lidí, mezi které zpětnou vazbu musí rozdělovat a může tak mít dojem, že jí 

rozděluje  více,  než  jí  má ve  skutečnosti  každý jednotlivý  učitel)  a  aktivně  hledat  a 

optimalizovat příležitosti pro vzájemné setkávání, které jak vidno, učitelé potřebují a 

vnímají je subjektivně jako trvale nedostatečné. 

Na tomto místě si dovolím citovat dvě extrémní odpovědi, vystihující pojetí profese 

ředitele školy i osobní odpovědnosti – i když jistě s trochou nadsázky. 

Odpověď A: 

„Velmi mne pobavil Vámi zaslaný dotazník, a to proto, že mám nejenom

obrazně, ale i fakticky, dveře do ředitelny stále otevřené.

Dveře ředitelny zavírám pouze v následujících třech případech:

1) mám důležié jednání, při kterém nechci být nikým rušen

2) když nejsem přítomen v obci

3) když jdu spát
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věková kategorie ředitelů
18-29 30-44 45-59 60+

0,0% 0,0% 8,1% 6,7%

0,0% 14,3% 13,0% 26,7%

0,0% 0,0% 4,1% 0,0%

100,0% 82,9% 71,5% 66,7%

0,0% 2,9% 3,3% 0,0%

otevřené dveře 
v čase 7 - 8:30 
a 11:45 - 15:00

alespoň 
čtvrtinu 
uvedené doby
alespoň 
polovinu 
uvedené doby
méně než 
čtvrtinu
obvykle po 
celou 
uvedenou 
dobu
otevřené dveře 
nepoužívám



Aby jste tomu rozumněla, já totiž v ředitelně již 3 rokem bydlím. -

Jedná se o velice skromné, ale pro mé potřeby dostatečně vyhovující.

Odpověď  B:

 Otevřené dveře do ředitelny? Zbláznila jste se? Několikrát mě vykradli.  Zavírám se 

vždy!

68%  ředitelů  má  praxi  delší  než  20  let.  Délka  praxe  přitom  nijak  pozitivně 

neovlivňuje množství poskytování zpětné vazby učitelům, ani její formu. Pouze celkem 

8% respondentů uvedlo, že pochůzku po škole s cílem neformální zpětné vazby zvládne 

realizovat pouze jednou týdně. Nejvstřícnější k formě pochůzek se dle výzkumu jeví 

ředitelé starší 60 let s delší praxí. Můžeme se domnívat, že se nenechávají tolik pohltit 

administrativou (pohybují se v ní více rutinně) a tudíž svou kancelář opouštějí častěji. 

Délka praxe tedy dle zjištění napomáhá vyrovnat se se silnou administrativní zátěží 

ve  prospěch  volby forem poskytování  zpětné  vazby a  vedení  lidí.  Nově  jmenovaní 

začínající ředitelé by tedy potřebovali pomoc se zajištěním chodu školy tak, aby na tuto 

dočasnou kompetenční slabost nedoplácel tým pedagogů a kvalita školy. Výsledky však 

nejsou ve všech kategoriích přímo úměrné, ve věkové  kategorii 45 – 59 let s praxí 21 – 

30 let dochází k výraznějšímu propadu. 

Oslovení ředitelé se ve škole vyskytují fyzicky v 73,1 

procentech více než 40 hodin týdně, 25% v rozmezí 30 – 

39  hodin.  Problém nastane  v  momentě,  kdy spočítáme 

jejich odhadnutý čas  strávený administrativou.  26 – 30 

hodin týdně se věnuje administrativě 41,1% ředitelů, 33, 7% se jí věnuje do 25 hodin 

týdně. To může představovat buď skoro všechen čas strávený ve škole nebo až jeho 

polovinu. Z toho vyplývají dvě věci. Za prvé – je pravděpodobné, že lze administrativní 

zátěž vyřešit tak, aby nepředstavovala více než polovinu doby strávené ve škole. Za 

druhé ředitelé, kteří se nechávají pohltit úřadováním, mohou jen velmi obtížně stihnout 

ještě cokoli jiného. Přesto i tito ředitelé uvedli, že zpětná vazba má význam pro podporu 

a rozvoj učitele (ano 72,6% a spíše ano 26,9%). Chybí jim tedy kompetence ve volbě 
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délka praxe ředitelů
procenta

do 10 13,1
11-20 18,3
21-30 40,6
vice nez 30 28,0



jiných forem zpětné vazby, kterou organizačně zvládnou? Zdá se, že ředitelé dobře ví, 

co  je  podstatné  (nikdo  neodpověděl,  že  zpětná  vazba  není  důležitá),  ale  z  různých 

důvodů se podle těchto priorit neřídí. Přitom většina oslovených ředitelů přiznává, že 

zpětná  vazba  je  v  běžných podmínkách školy realizovatelná.  Bohužel  ji  však   titéž 

systematicky nerealizují.

Odpovědi učitelů a ředitelů se liší také v tom, kde podle nich nejčastěji ke zpětné 

vazbě dochází. Ředitelé podle odpovědí využívají k neformální zpětné vazbě nejčastěji 

kabinet učitele a ředitelnu, dále také třídu učitele ve stejném poměru jako chodbu školy, 

méně  často  poskytují  zpětnou vazbu v  jídelně.  Zkušenosti  jednotlivých učitelů  jsou 

ovšem trochu jiné.  Nejvíce zpětné vazby je jim poskytováno podle nich v ředitelně 

(45,3%) a výrazněji než u ředitelů také na chodbě školy. Kabinet tak zůstává z pohledu 

učitelů až na posledním místě. Odlišnosti mohou být způsobeny samozřejmě odlišnou 

preferencí  místa  u  jednotlivých  osob,  kdežto  ředitel  odpovídal  celkově  za  všechny 

zpětné vazby se svými podřízenými.

78,3% oslovených ředitelů prý poskytuje jednoznačně zpětnou vazbu tváří v tvář, 

zkušenost učitelů ukazuje ovšem pouze na 55,7%.  Obecně se ve výsledcích ukazuje, že 

ředitelé se opět vidí poněkud v lepším světle, než jak komunikaci vidí učitelé. Email se 

jeví jako nejednoznačný v preferencích ředitelů – vychází z výzkumu stejné procento 

těch, kteří jej jako formu zpětné vazby volí nejčastěji, i těch, kteří jej jako formu zpětné 

vazby zavrhují. 
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email telefon
učitelé ředitelé učitelé ředitelé

1 – velm i často 25,5 24,0 1 – velm i často 9,4 4,6
2 22,6 24,0 2 16,0 20,6
3 23,6 26,9 3 18,9 40,0
4 – nikdy 28,3 25,1 4 – nikdy 55,7 34,9

tváří v tvář vzkaz
učitelé ředitelé učitelé ředitelé

1 – velm i často 55,7 78,3 1 – velm i často 9,4 7,4
2 24,5 17,7 2 20,8 27,4
3 15,1 2,9 3 23,6 38,3
4 – nikdy 4,7 1,1 4 – nikdy 46,2 26,9



34% ředitelů uvedlo v otázce, zda všichni učitelé ví, co si o jejich práci ředitel myslí, 

odpověď„jak kdo“. Dalších 9, 1% uvedlo, že neví a 2,9% odpovědělo „ne“. Zpětnou 

vazbu  k  vykonávané  práci  tedy  třetina  dotázaných  poskytuje  jen  někomu.  U  13% 

odpovědí  byl  rozpor  mezi  odpovědí  ředitele  a  učitelů  téže  školy.  Ačkoli  je  ředitel 

přesvědčen, že všichni ví, co si o jejich práci myslí, učitelé to ve skutečnosti neví (nebo 

jen „jak kdo“). Podobně jako jsou ředitelé přesvědčeni,  že poskytují dostatek zpětné 

vazby,  učitelé  tento pocit  nesdílí.  To ostatně potvrzuje  i  výzkum Kurzveilové,  který 

zjistil,  že pohled na vyrovnanost komunikace se mezi řediteli  a učiteli  liší.  Říká,  že 

ředitelé i učitelé vidí jako příčinu nevyrovnané komunikace také pasivitu zaměstnanců. 

Otázka pro ředitele: Ví každý učitel, co si myslíte o jeho práci?

Ve třetině  případů  není  poskytování  zpětné  vazby systémová  záležitost,  která  by 

cíleně podporovala a rozvíjela všechny učitele školy. Jedná se o vybrané jedince, kde o 

klíči  k  určování  zájmu můžeme jen  spekulovat,  pravděpodobně  bude  dán  osobními 

preferencemi, náklonností a možná i předchozími zkušenostmi z komunikace. Celkem 

10% učitelů nikdy na toto téma nevedlo se svým ředitelem hovor a 18,9% učitelů neví, 

co  si  o  kvalitě  jejich  práce  ředitel  myslí.  Zároveň  vyšlo  najevo,  že  i  tito  učitelé 
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odpověděli, že je jim ze strany ředitele poskytována dostatečná zpětná vazba k jejich 

práci. Na základě tohoto rozporu je možné se domnívat, že učitelé vnímají pojem zpětná 

vazba jinak, než jako prostředek podpory a rozvoje pedagogů. Znamená to nejspíše také, 

že neví, že jejich škole jde o kvalitu jejich práce - přesněji řečeno škola nedává tento 

zájem najevo, nekomunikuje jej.

Jen několik  jednotlivců bylo schopno specifikovat,  jaký typ zpětné vazby by jim 

vyhovoval.  Nejčastěji  se  jednalo  o  konkrétní  rozhovor  nebo  přímo  poděkování  za 

odvedenou práci. 

Učitelé,  kteří  uvedli,  že  nestojí  o  žádnou  zpětnou  vazbu  v  podobě  svolávaných 

neformálních setkání  (4,7%), nejsou překvapivě ze škol, kde by jí měli přemíru (třeba 

nějaké řízené, systémové hodnocení, časté výjezdy, přemíra práce navíc v rámci týmů a 

pracovních  skupin  apod.),  ale  ze  škol,  kde  ředitel  zpětnou  vazbu  realizuje  pouze 

minimálně a zcela nesystémově a podobná setkání domlouvá spíše výjimečně. Někteří z 

nich také patřily do malého procenta respondentů,  kteří  znejistí,  pokud jim do třídy 

přijde  při  vyučování  ředitel.  Podle  nich  to  nevěstí  nic  dobrého.  Jejich  obraz  pojmu 

zpětná vazba tak může být velmi zkreslený a jejich potřeba poskytování zpětné vazby 

tedy spíše žádná, nebo z neznalosti věci i poněkud obávaná.

Neformální  zpětnou  vazbu  v  podobě  neformálních  setkání  by  podpořilo  42,  5% 

dotázaných učitelů,  31,1% méně často  než  jednou za  měsíc.  21,7% by ocenilo  tato 

setkání častěji než jednou měsíčně.

Neformální zpětná vazba působí na 57,5% učitelů  jako podpora a tento zájem ze 
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strany vedení učitele motivuje.  29,2% učitelů si úplně jisto není,  výrok klasifikovali 

dvojkou (1=ano, 2=nevím, 3=ne). Zajímavé je porovnání s odpověďmi ředitelů, protože 

celých 74,9% oslovených ředitelů si myslí,  že neformální zpětná vazba působí spíše 

rušivě a v učitelích vyvolává nervozitu a více tedy obtěžuje.  Spíše rušivě (dvojka) ji 

charakterizovalo  23,4% ředitelů.  Zde  je  patrný  výraznější  rozpor  ve  vnímání  efektu 

zpětné vazby ředitelem a učiteli školy. Opět výsledky hovoří zejména o tom, že toto 

nejsou  ve  školách  komunikovaná  témata.  Ředitelé  například  shodně  uvádí,  že 

neformální zpětná vazba vzbuzuje nervozitu, přesto se titéž snaží vyhledávat příležitosti 

k  poskytování  neformální  zpětné  vazby –  hledají  snad  tudíž  příležitosti,  jak  učitele 

znervózňovat? Bohužel jsme svědky znovu jakéhosi teorietického povědomí ředitelů o 

fungování zpětné vazby, u kterého zůstává. Na druhou stranu má 55, 7 % učitelů pocit, 

že  s  ředitelem  rozhodují  společně,  přestože  šíře  rozhodovacího  záběru  ředitele  je 

mnohem větší a je logické, že řadu rozhodovacích procesů musí realizovat sám, tudíž 

ředitelé  odpovídali  zcela  jinak.  Pouze  3,4% souhlasilo  s  tím,  že  s  učiteli  rozhodují 

společně.

Legenda: 

Odpovědi „rozhodně ano“

NZV=neformální zpětná vazba

Ředitelé  využívají  možností  neformálních  setkání  podle  36,  8  procent  učitelů 

pravidelně, 37, 7 učitelů odpovědělo, že občas. 17,9 odpovědělo, že jen výjimečně a 7,5 

že tato neformální setkání ředitel nerealizuje.

Závěr
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Ředitel v y tváří otev řené a sprav edliv é prostředí.

Ředitel mi naslouchá. 

Ředitel bere učitele jako partnery  - rozhodujeme společně.

Ředitel mi často posky tuje zpětnou v azbu.

Ředitel je uprímný - neslibuje zby tečně, nemlží.

NZV učitele znervózňuje, stejně jako zv ýšený zájem ředitele.

NZV je ze strany  ředitele podporou a motiv uje učitele.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ředitelé 
Učitelé



Hypotéza,  že  neformální  zpětná  vazba  je  na  základních  školách  poskytována 

minimálně kvůli administrativní zátěži ředitelů, se nepotvrdila. Vyšlo však najevo, že 

jednotlivci vnímají pojem zpětné vazby velmi různě a ne všichni vidí souvislosti mezi ní 

a rozvojem kvality školy a podporou učitelů. Probíhá tedy nesystémově a náhodně.

Hypotéza druhá o nepoměru potřeb zpětné vazby a množství jejího poskytování se 

potvrdila -  realizaci vlastní zpětné vazby přikládají ředitelé větší význam, než jak jej 

vnímají jednotliví učitelé. Tento výsledek je podpořen i dalšími dílčími výzkumy (viz. 

teoretická část).

Ti,  kteří  jí  jako  důležitou  vidí,  však  nemají  podmínky  pro  její  plnohodnotné 

poskytování. Závěr spíše je, že si tyto podmínky někteří neumí zajistit.  Otázkou pro 

další  zkoumání  zůstává  proč.  Co  jim  brání?  Nedostatečné  kompetence  (leadrship, 

zaměření na úkoly...)?

Pro  učitele  však  důležitá  je.  Tato  hypotéza  se  potvrdila,  ovšem  opět  záleží  na 

interpretaci pojmu. Zpětná vazba ve stylu škrobeného výjezdu sborovny nikoho neláká, 

dokonce ani pouhá finančí odměna ne.

Ze zjištěných informací a uvedených definic vychází neformální zpětná vazba jako 

jedna  z  velmi  efektivních  metod  trvalého zlepšování  kvality.  Bohužel  stále  masivní 

zátěž  administrativního  charakteru  komplikuje  její  poskytování,  ale  jak  z  výzkumu 

vyšlo najevo, nemusí být nutnou překážkou. Tou jsou naopak nedostatečné kompetence 

ředitelů základních škol, konkrétně pak chybějící osobnostně-sociální výcvik ředitelů, 

který by alespoň částečně zastal to, co ředitelům chybí v jejich přirozeném chování. Při 

sledování  příčin  nesystematické  zpětné  vazby  je  však  potřeba  podívat  se  na 

problematiku i z větší šíře. Tu představuje zejména naše národní povaha, způsob, jakým 

jsme všichni byli vychováni a jak jsme vychováváni i dnes, k čemu vedeme své žáky i 

studenty.  Také naše národní historie posledních šedesáti let,  zatížena socialismem, je 

jakousi koulí  u nohy,  protože to není  tak dávno, kdy osobní  odpovědnost,  kvalita  a 

zpětná vazba měly diametrálně odlišný význam.  Problematika se tedy dotýká také etiky 

ředitelské i učitelské profese, včetně etiky ve výchově našich dětí.

Učitelé často neznají vizi školy a ani neví, proč by se o ni měli zajímat. Sami jsou 

zatíženi  šíří  záběru  své  náročné  profese  a  nedostává  se  jim  dostatečné  podpory  a 

efektivního rozvoje (zejména osobnostní rozvoj učitele, podpora metod a strategií učení, 
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vedení a koučování žáků apod.). Jde o začarovaný kruh dotýkající i přípravy učitelů na 

pedagogických fakultách,  která  se  např.  v přípravě učitelů  prvního stupně ZŠ velmi 

pomalu  proměňuje  právě  cestou  osobnostně-sociálního  modulu,  jak  vyplynulo  z 

rozhovoru s Vladimírou Spilkovou, vedoucí katedry primární pedagogiky:

 „Jsem velkým příznivcem pěstování kultury spolupráce, sdílení zkušeností, poskytování  

formativních zpětných vazeb jak mezi učiteli  (kolegiální podpora),  tak mezi vedením 

školy  a  učiteli.  Portfolio  je  vynikající  nástroj  k  podpoře  profesního  rozvoje  učitelů,  

zrovna tak jako pravidelná reflexe a sebereflexe. Bohužel současná praxe mezi učiteli je  

taková,  že tyto formy jsou považovány za ohrožující  a ne za suportivní.  U mladších 

učitelů  je  již  dle  mých zkušeností  přístup k těmto věcem jiný.  Snažíme se také,  aby  

studenti praktikovali na školách, kde je kultura spolupráce, kolegiálních hospitací apod.  

již rozvinuta a aby toto považovali za samozřejmou součást profese a dalšího profesního  

růstu. Obhajoba portfolia je alternativou klasické státnice z pedagogiky a matematiky a 

čím dál větší počet studentů tuto formu volí.“ (V. Spilková)

Pravidelně  poskytovaná  efektivní  zpětná  vazba  umožňuje  partnerský  přístup  k 

učitelům, přináší jim potřebnou jistotu a pozitivní motivaci. Je typická pro lídrovský styl 

vedení a vyžaduje od ředitele  trénink jak v oblasti vlastního osobnostního rozvoje, tak v 

oblasti  např. koučování,   technik vedení lidí.  Totéž vyžaduje ovšem také od učitelů. 

Efektivní zpětná vazba má přímý vliv na kvalitu školy a pro její udržení je nezbytná. Při 

řízení se nemusí výrazně vydělovat formální a neformální zpětná vazba, protože toto 

rozdělení  nemá  žádný  vliv  na  výsledek,  naopak,  přílišné  vydělování  formální  a 

neformální zpětné vazby může působit nepřirozeně a vyvovávat pocity nejistoty. Ředitel 

by měl využívat dostupných možností  ve svém timemanagementu,  jak se pravidelně 

potkávat (nechat potkat) se svými učiteli a aktivně je vést ke svým cílům. Čas, který 

ředitelé  ve  škole  tráví  je  dostatečný  pro  to,  aby  umožňoval  učitelům  pravidelnou 

zpětnou vazbu. Potíž je v tom, že ředitelé často své učitele vyslechnou, ale chybí jim 

ochota něco řešit. 

Problém, na který výzkum ukázal spočívá zejména v různém pojetí termínu zpětná 

vazba a zejména pak smyslu jejího užívání, tedy odlišnosti v kvalitě poskytování zpětné 

vazby. Na každé základní škole je nějakou formou zpětná vazba poskytována, ale jen 

kvalitně poskytovaná zpětná vazba se setkává  s kladným přijetím a jen na půdě, která je 
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připravena takovou vazbu přijmout a pracovat s ní. Zároveň z výzkumu vyplynulo, že 

ředitelé mají jiný subjektivní dojem (lepší) z poskytování zpětné vazby než jeho učitelé. 

Jinými slovy ředitel se často domnívá, že poskytuje dostatek zpětné vazby ve vhodných 

formách, ale učitelé jej  vnímají  jako nedostatek často s připomínkami k formě nebo 

místu realizace.

Z rozhovorů s  učitelkami  základních  škol  vyplynulo,  že  celkové  zvýšení  projevů 

zpětné  vazby  je  nutné  a  je  potřeba  začít  ji  poskytovat  systémově.  Navíc  oddělují 

zpětnou vazbu přímo od ředitele a tu, kterou ze své pozice může jen produkovat. Přímou 

zpětnou vazbu k  práci  učitele  nelze  vyměnit  za  zprodukované jiné  možnosti  zpětné 

vazby – např.  mezi kolegy,  mentoringem apod. Učitelé vnímají,  že oba typy mají  v 

řízení kvality školy své nezastupitelné místo.

Učitelé  potřebují  (a  na  ředitelích  oceňují)  upřímný  zájem  o  učitele  a  aktivní 

naslouchání, které se projevuje také realizací třeba jen dílčích kroků z toho, co bylo 

komunikováno.  Někteří učitelé napsali, že jejich ředitel s nimi nehovoří téměř vůbec. 

To samozřejmě brzy odradí od jakékoli snahy o vzájemnou komunikaci, o naplňování 

společných cílů  ani  nemluvě.  Nastalou  pasivitu  v  komunikaci  ze  strany učitelů  pak 

vnímá ředitel negativně. O tom již ostatně pojednává i práce Kurzveilové. 

Ředitelé  by  tedy  v  rámci  své  profesní  přípravy  měli  být  vybaveni  způsoby 

poskytování  zpětné  vazby,  na  zvládání  komunikačních  situací,   vedení  lidí  jakožto 

technik koučování nikoli v rovině teoretické, ale v rovině praktického výcviku. Zároveň 

vyvstává otázka, zda by podobný výcvik neměl mít také učitel v rámci své pedagogické 

přípravy a dalšího vzdělávání. Neměl by i on sám vést své žáky podobným způsobem? 

A není tedy právě schopnost vést své žáky (koučovat je) známkou učitele – experta 

(nejvyšší kategorie z připravovaných standardů)?
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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 
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zaměstnavatelem.

           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 
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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 
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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 
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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 
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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.  
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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: 
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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.
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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 

 63



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 
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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 
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 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? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....

 66


	Maťasová, Z. Portfolio učitele. In: Metodický portál pro učitele [online] 2006 [cit. 2012-10-26]. Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GS/909/PORTFOLIO-UCITELE.html/

