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Účinnost (effectiveness) znamená dělat správné věci, 
zatímco efektivita (efficiency) znamená dělat věci správně.

(Drucker 1973:45 in Veselý, 2005:290).

1 ÚVOD

Koncept efektivních škol je  v zahraniční literatuře prezentován již  od počátku 

osmdesátých let. Za první práce konceptu efektivních škol jsou považována díla 

Edmondse (1979), Rutterera, Maughana, Mortimora a Oustona (1979). Své kořeny 

koncept zapustil ve Spojených státech amerických, odtud se šířil dále do Evropy, 

především Spojeného království a Nizozemí. Praktické uplatnění našel také mimo 

Evropu, a to v Austrálii. V České republice se stal aktuálním až po listopadové 

revoluci 1989. Česká akademická obec tak měla možnost stavět na základech 

vyspělého a uznávaného konceptu. Nicméně velice dynamický vývoj konce 

dvacátého a počátku jednadvacátého století se odrazil také ve vzdělávacím systému. 

Širší zdroje informací i měnící se pracovní trh kladou na vzdělávání lidí značné 

nároky.

Tato práce, na základě konceptu efektivních škol, analyzuje vliv školy na 

vzdělávání a budoucí uplatnění žáků. Klíčovými pojmy jsou tzv. přidaná hodnota, 

efektivita, kvalita nebo vedení školy . Zároveň je  práce zaměřena na novou 

povinnost našich škol, vykonávat vlastní hodnocení a to jako nezbytné podmínky 

reflexe školy a jejího zlepšování se. Školou přidaná hodnota, tedy to, co škola kromě 

formálního vzdělání žákům skutečně dala (Veselý, 2005), se nejvíce projeví ve 

školách základních. Zde se žáci poprvé setkávají s pevným školním režimem, 

rozvíjejí svou osobnost a výběrem střední školy začínají uvažovat o své budoucnosti. 

Tato práce se tedy věnuje především základním školám, které zpravidla nejsou 

výběrové a neselektují žáky ani podle testů ani podle jejich socio-ekonomického 

zázemí. Naopak základní školy by měly dávat všem stejný základ a poskytovat stejné 

podmínky.

Efektivní škola je  budována na základě strategie marketingového řízení školy. 

Jeho součástí je  samozřejmě hospodaření organizace, protože vzdělávání musí 

probíhat ekonomicky efektivním způsobem. Kvalifikované rozhodování o využití 

finančních zdrojů totiž vytváří kvalitní podmínky pro efektivní fungování školy. 

Tohoto aspektu jsem  si samozřejmě vědoma, protože závažnými problémy

1 Pojmy jsou blíže vysvětleny v příloze č. 1 „Slovníčku pojmů“
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vzdělávacích systémů většiny zemí je  nedostatek finančních prostředků a ne příliš 

kvalitní ekonomický management škol. Protože se chci ale zaměřit na vzdělávací 

stránku efektivních škol a ekonomické otázky by si vyžadovaly rozbor přesahující 

možnosti této práce, omezím se na konstatování, že ekonomika je  nezbytným a 

důležitým nástrojem efektivní školy, ale na druhou stranu nelze pojem „efektivní 

škola“ redukovat pouze na ekonomickou podstatu, jak  to je  někdy u nás mylně 

chápáno.

1.1 Cíl práce

Tato práce přispívá k diskusi o konceptu efektivních škol. V České republice o 

tomto konceptu existují mnohé zmínky a to ať již  v souvislosti se zlepšováním škol, 

nebo s je jí kvalitou. Tato práce se však odlišuje především tím, že na koncept 

efektivních škol nahlíží z hlediska hodnocení. Kromě představení a objasnění 

konceptu bude poukázáno na nutnost zodpovědného, kvalitního a objektivního 

hodnocení škol.

Ráda bych tak koncept efektivních škol přiblížila a nabídla možnost jeho aplikace 

do praxe českého vzdělávacího systému, konkrétněji do činnosti škol a jejich 

hodnocení. Práce tak směřuje k poznání, že teoretická východiska tohoto konceptu 

jsou v praxi uplatnitelná, což dokládám na australském příkladu a na možném použití 

korelátů pro sestavování hodnotících kritérií. Dále bude analyzováno jedno ze 

základních poselství konceptu efektivních škol, tj. že konkrétní škola má na žáka vliv 

a to nejen na jeho akademické výsledky, ale také na jeho budoucí uplatnění.

1.2 Zaměření a rozsah práce

V tex tu je  sledován vývoj konceptu a možné aplikace jeho teoretických poznatků 

do praxe. Práce je  zaměřena jak  teoreticky, kdy se snažím analyzovat dosavadní 

výzkumy, tak prakticky. Praktická část pomocí dosavadních výzkumů sleduje české 

prostředí a pomocí tzv. korelátů efektivních škol monitoruje českou praxi hodnocení 

škol.

Charles Teddlie a David Reynolds (2000) dělí koncept efektivních škol do tří 

hlavních a na sebe navazujících proudů:

1. Vliv školy -  odborné studie zahrnující počáteční zkoumání vstupů-výstupů 

školy až po současný výzkum několikaúrovňového modelu.
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2. Efektivní školy -  výzkum spojený s procesem efektivní scholarizace, zahrnující 

škálu od případových studií různě umístěných škol až po současné studie, které 

sdružují kvalitativní a kvantitativní metody do studie o třídách a školách.

3. Zlepšování školy -  zkoumá proces, kde a jak  se školy mohou měnit užíváním 

složitějších modelů, které přesahují jednoduché aplikace znalostí o efektivní 

škole a směřují k sofistikovanějším „víceúrovňovým“ modelům.

Tato práce postupně sleduje všechny tři proudy, přičemž jak  naznačuje níže 

uvedená tabulka, zmíněn je  také koncept kvality. Teddlie se ve své práci kvalitě již  

tolik nevěnuje. Nicméně sama kvalitu vnímám jako jeden z možných cílů zlepšování 

školy. Škola se zlepšuje, aby dosahovala dobrých a stále lepších výsledků a 

poskytovala kvalitní služby, tj. vzdělávání. Proto je  kvalita kromě konceptu 

efektivních škol a zlepšování školy zvolena za ústřední téma této práce.

Tabulka 1 R ozsah práce

Výzkum;
koncept

:

I Výstupy
i

Procesy

Praxe

Efektivní Kvalita
škola

Hlavní jsou zde dva koncepty: efektivní školy, které zahrnují také zlepšování 

školy, a koncept kvality ve vzdělávání. Přitom jsem  si položila základní otázku: „Jak 

poznáme, že je  škola efektivní nebo že se zlepšuje či dosahuje požadované kvality?“ 

Odpověď se zprvu může zdát poněkud jednoduchá: hodnocení provádí stát, tedy
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školní inspektoři, nebo škola sama, jak j í  to nařizuje Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

Ráda bych upozornila na úskalí, která s sebou hodnocení a měření škol přinášejí. A 

není jich málo. Vzhledem k rozsahu práce se zaměřím pouze na některé problémy 

související s efektivní školou a jejím  hodnocením. Klíčovými pojmy je  přidaná 

hodnota školou a kvalita školy. Následně, v souvislosti s koreláty efektivní školy, 

hovořím o tzv. indikátorech kvality, na jejichž základě je  možné hodnocení provádět. 

Současně se v práci dotýkám poněkud kontroverzní otázky měření přidané hodnoty a 

hodnocení a měření kvality ve škole.

Jan Průcha (1997) kategorizuje zjišťování efektivní školy na dva základní 

přístupy: rezultativní a procesuálni. První, rezultativní přístup, je  zaměřen na 

hodnocení vzdělávacích výsledků, zatímco druhý, procesuálni, zohledňuje především 

charakteristiku fungování škol. Oba modely se podle Průchy musí doplňovat a 

používat navzájem. Podrobněji se oběma přístupy zabývají další kapitoly, nicméně 

zde bych ráda uvedla klíčovou myšlenku této práce, tj. že dobré vzdělávací výsledky 

žáků nejsou synonymem pro dobrou školu, v níž musíme sledovat také procesy, tedy 

to, jak  škola žáky k jejich výsledkům dovádí. Jinými slovy je  třeba přihlížet k dalším 

aspektům, jako je  např. dobré vedení nebo sdílené cíle školy.

Akademické výsledky lze měřit testováním žákům, zatímco činnost nebo podle 

Průchy fungování škol lze zjišťovat na základě stanovených indikátorů, 

aplikovatelných jak  pro externí, tak vlastní hodnocení. K měření je  jako základ 

vhodné použít tzv. koreláty efektivních škol, které by neměla postrádat žádná 

efektivní škola. Na základě těchto korelátů lze dále sestavovat podrobnější 

indikátory, který jsou současně přizpůsobeny konkrétním podmínkám a legislativním 

úpravám dané země.

Krom toho je  třeba mít na paměti, že měření školy probíhá neustále. V efektivních 

školách se měří proces, tedy jak se škola zlepšuje, jaké podniká kroky k dosažení 

kvality, jak  se během studia mění výsledky žáků a pokud jsou změny výrazné, tak 

proč k nim dochází.

Měření je  pro vzdělávací systém nezbytné. Na jedné straně analyzuje stav a 

podmínky vzdělávání, na druhé straně přispívá ke zlepšování. Podle zákona č. 

561/2004 Sb. Česká školní inspekce (ČŠI) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a 

výsledky vzdělávání, přičemž vychází ze zásad a cílů stanovených zákonem. 

Výročními zprávami ČŠI podává podrobnou zprávu o stavu českého školství a to jak 

vládě, tak veřejnosti. Na úrovni školy ČŠI svou činností přispěje k analýze stavu
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školy a upozorní na je jí silné a slabé stránky. Za své zlepšování je  dále zodpovědná 

škola sama. Lze tedy shrnout, že hodnocení a měření se vykonává za účelem 

analýzy, nicméně výsledky z takové analýzy by měly přispět ke zlepšování školy. 

Toto tvrzení také doprovází celou práci. Hodnocení je  zde vnímáno jako analýza, 

jejíž výsledky jsou pro další zlepšování školy velmi podstatné.

Pro účel této práce jsou klíčovými hodnotiteli školní inspektor a škola sama. Proto 

se v práci nevyhneme vyjasnění vztahu mezi hodnocením externím (ČŠI) a 

hodnocením vlastním, vykonávaným školou samotnou. Zmiňovány jsou také 

výsledky analýz akademiků a výzkumníků, podstatné zvláště pro první teoretickou 

část.

Z výše uvedené tabulky lze jasně vymezit rozsah a zaměření práce. Podrobně 

sleduji koncepty efektivní školy a kvality školy, a to zejména z hlediska jejich 

hodnocení. Hodnocení pro potřebu této práce vnímám jako činnost státní instituce 

(ČŠI) a škol samotných. Význam hodnocení pro celý systém vzdělávání stejně jako 

pro školy samotné bude v práci zvláště zdůrazněn. Zejména v druhé části práce se 

zaměřím na praxi v českých školách a budu zkoumat, zda vlastní hodnocení škol je  

v souladu s externím hodnocením ČŠI.

v

1.3 Členění práce a použité metody

Tato práce staví na odborných publikacích a předešlých výzkumech. Využity jsou 

jak zahraniční, tak české odborné texty. Koncept efektivních škol procházel svým 

boomem ve Spojených státech amerických a ve Spojeném království. Proto jsou 

základem této práce díla tamních akademiků. Ty části práce, které jsou věnovány 

hodnocení a indikátorům kvality, obsahují mimo jiné rakouské a skotské výzkumy. 

Maximálně jsem  tak uplatnila své zkušenosti a poznatky ze zahraničních odborných 

stáží ve Skotsku a Rakousku, kde jsem  využila příležitosti diskuse s tamními řediteli 

škol a školními inspektory. Dále jsem využila poznatků získaných z činnosti 

pracovního týmu České školní inspekce, zaměřeného na sestavování hodnotících 

kritérií a rozvoj inspekční činnosti.

Celá práce je  zaměřena na českou praxi. Za první, ryze teoretickou částí následuje 

seznámení s českou praxí, kde stavím na zkušenostech odborníků ve vzdělávání. 

Porovnány jsou také dva výzkumy měřící přidanou hodnotu ve školách: PISA a 

SCIO testy. Následně využívám praktických poznatků vlastního hodnocení ve
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školách. Praxe škol je  dána do kontrastu s legislativním vymezením a činností 

státního hodnotícího orgánu České školní inspekce.

Celá práce je  rozdělena na dvě části: teoretickou a empirickou. První část práce 

analyzuje dosavadní výzkumy a na základě odborných studií přibližuje českou praxi. 

Pokusím se o definici samotného konceptu a o naznačení možnosti jeho empirického 

uplatnění. První část je  kromě úvodu rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola 

přibližuje vývoj konceptu efektivních škol, konkrétně v USA, Spojeném království, 

Nizozemí, Austrálii a zmíněn je  také vývoj v České republice. Další kapitola 

pojednává o přidané hodnotě a jejím  měření. Dovoluji si poznamenat, že právě 

měření přidané hodnoty je  Achillovou patou celého konceptu efektivních škol. Dále 

jsou podrobněji popsány tzv. koreláty efektivních škol, tedy to, co by žádná efektivní 

škola neměla postrádat. Zlepšování škol, jako součásti konceptu efektivních škol, je  

věnována další kapitola. Následujícím tématem první části je  „kvalita“ a je jí vliv na 

vzdělávání. Zde je  uveden vztah efektivní a kvalitní školy a je  přiblížen pojem 

„kvalita“ a koncept zajišťování kvality ve školách. V předposlední kapitole této části 

jsou vymezeny pojmy externí a vlastní hodnocení a zdůrazněn je  jejich vzájemný 

vztah. Ten je  pro celkové hodnocení (efektivních) škol zcela nezbytný. Místo závěru 

jsou v této části uvedeny kritické otázky směřující na koncept efektivních škol.

Druhá, empirická část práce, blíže zkoumá výzkumy měření školou přidané 

hodnoty, přičemž se kromě důležitého vlastního hodnocení školy zaměří na externího 

hodnotitele, Českou školní inspekci. Druhá část je  rozdělena do sedmi kapitol. 

Úvodní kapitola představuje teoretická východiska. Druhá kapitola přibližuje dva 

příklady české praxe měření přidané hodnoty. Uvedeny jsou příklady komerčních 

testů SCIO a mezinárodního výzkumu PISA. Třetí kapitola přibližuje českou 

legislativu, konkrétněji legislativní vymezení vlastního hodnocení a cílů vzdělávání. 

Následující kapitola sleduje vlastní hodnocení škol v praxi. Pátá kapitola pojednává o 

korelátech efektivních škol v souvislosti s hodnotícími indikátory užívanými ČŠI. 

Předposlední kapitola je  věnována České školní inspekci, její roli, legislativnímu 

vymezení a nástrojům. Závěrečná kapitola stručně shrnuje poznatky celé práce a 

odpovídá na otázku - jaký vliv má konkrétní škola na vzdělávání a další uplatnění 

žáka.
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2 VÝVOJ KONCEPTU EFEKTIVNÍCH ŠKOL

Před čtyřiceti lety o vzdělávání panoval názor, že „škola nečiní rozdíl“, tedy že 

výsledky žáků či studentů nejsou nijak závislé či propojené se školou, do které žáci 

docházejí. Takovouto myšlenku v sedmdesátých letech vyslovili James S. Coleman 

(1966) a Christopher Jencks (1971, in Teddlie, 2000).

Tento názor vyvolal další debaty, přičemž dnes se již  odborníci domnívají, že 

samotná škola hraje ve vzdělávání žáků nezanedbatelnou roli. Základní otázkou této 

myšlenky je  školou přidaná hodnota a s ní související problematika jejího měření. 

Jak poznáme vliv školy na žáka? Je tato škola lepší než sousední? Co škola žákům 

skutečně (kromě formálního vzdělání) přináší? To je  pouze malý vzorek otázek, jež 

evokuje koncept přidané hodnoty školy.

Rozeznat efektivní školu není zcela jednoznačnou záležitostí. Jan Průcha (1997) 

kategorizuje dva přístupy zjišťování, z d a je  škola efektivní. Efektivnost škol hodnotí 

podle:

a) vzdělávacích výsledků (rezultativní přístup)

b) charakteristik fungování škol (procesuálni přístup)

(Průcha, 1997:413).

První přístup předpokládá evaluaci vzdělávacích výsledků, která se uplatňuje 

v národním i mezinárodním měřítku. Podle Jana Průchy (1997:413) jsou školy 

„efektivní tehdy, jestliže vzdělávací výsledky jejich žáků/studentů jsou vyhovující 

podle určitého kvantitativního kritéria“ . Těmi kritérii je  např. porovnání, kdy 

vzdělávací výsledky konkrétních škol jsou průměrné nebo vyšší než druhých škol 

(ibid).

Jak bude dokázáno v této práci, dobrou a efektivní školu nelze soudit pouze na 

základě vzdělávacích výsledků -  tedy pomocí testování žáků. Průcha (1997) 

poukazuje na druhý přístup, který efektivnost charakterizuje na základě fungování 

škol. Tento přístup předpokládá, že k výsledkům vzdělávání se muselo nějakým 

způsobem dojít a je  podstatné, jak  se k nim došlo! Zároveň je  nutné, aby se oba 

přístupy doplňovaly, a nikoli stály proti sobě. Efektivní škola je  tedy ta, která má 

jednak dobré vzdělávací výsledky a jednak „správně“ funguje. Průcha (1997:413) 

přímo dodává, že „efektivnost školy nemůžeme v úplnosti hodnotit jen  z jejích 

produktů bez ohledu na podmínky, za kterých vznikají, a na druhé straně vnitřní 

procesy školy musí být uvažovány ve spojení s tím, k jakým  výstupům vedou“ .
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Koncept efektivních škol má své kořeny ve Spojených státech amerických, odkud 

pokračoval dále do Spojeného království, Nizozemí a Austrálie, kde se efektivní 

školy začaly zkoumat později, ale o to rychlejším tempem (Teddlie, 2000, Scheerens, 

1997). V České republice je  tento koncept aktuální až po listopadové revoluci 1989. 

Na tyto čtyři země se zaměřím v následujícím krátkém historickém přehledu. Zmíněn 

bude také vývoj v České republice, který je  klíčový pro druhou část práce.

2.1 Koncept efektivních škol ve Spojených státech amerických

Samotný koncept ve Spojených státech Teddlie (2000) rozdělil do čtyř časových 

období. K základnímu paradigmatu sledování vstupů a výstupů se s každým obdobím 

připojují důležité aspekty vzdělávání jako je  proces, obsah nebo zlepšování.

• První období od poloviny 1960 až do počátku 1970 se zabývalo „pouhým“ 

sledováním možného vlivu školy na výsledky. Výstupy se zde omezovaly na 

čisté výsledky žáků v testech. Studie v tomto období zdůrazňovaly, že 

výsledky žáků jsou spojeny mnohem více s jejich zázemím, rodinou a SVP 

(speciálně vzdělávacími potřebami), než s proměnnými prostředky školy. 

Pomocí regresní analýzy Coleman (1966 in Teddlie, 2000) shrnul, že školy 

mají malý vliv na výsledky žáka.

• V druhém období -  od počátku 1970 se začal sledovat také proces ve škole. 

Pozornost zde byla zaměřena na širší škálu výsledků než v prvním období 

zaměřeném na vstupy a výstupy. Mezi výstupy se zařadily také indikátory 

sledující chování. Klíčové studie (např. Weber 1971 in Teddlie, 2000) 

zahrnují do definice výstupu také další hlediska školy, jako je  např. vedení, 

vysoké nároky, dobrá atmosféra a pečlivé hodnocení pokroku žáka. Tento 

pokrok byl důležitý ze dvou důvodů: zdůrazňována byla jak  samotná třída 

(úloha učitele), tak škola jako celek a pozornost se upřela na žáky (výstupy 

žáka byly spojovány se vstupy žáka spíše než se školou).

•  V období od konce 1970 do poloviny 1980 se koncept efektivních škol 

soustředil na tzv. koreláty efektivních škol. Sestavením korelátů se koncept 

posunul od „popisu“ k „tvoření“ efektivní školy, což je  jeden z klíčových 

momentů. Od strohé teorie se zde pomalu dostáváme k empirickému 

uplatnění konceptu.
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• Čtvrté období od konce 1980 až do současnosti Teddlie charakterizuje jako 

nejkomplexnější, jež  představilo obsahovou stránku a zabývá se 

sofistikovanějšími metodami, které značně ovlivňují kvalitu všech tří 

hlavních proudů (zkoumání vlivu, efektivnosti a zlepšování). Studie tohoto 

období se zabývají rozdíly napříč školním kurikulem, a nikoli jednou 

konkrétní situací.

Výzkum konceptu v USA používal různé metody, byl významný především 

analyzováním jak  úlohy (vlivu) učitele, tak školy. Jeden z prvních empirických 

výzkumů podnikl Coleman (in Scheerens, 1997), který se svým týmem v druhé 

polovině 70. let zjistil, že školy mají větší vliv na ‘čem é‘ studenty než na ’bílé‘. 

Tento rozdíl byl dokonce dvojnásobný. Z toho vyplývá, že pokud škola má opravdu 

nějaký vliv, pak je  to především na žáky nebo studenty se slabším socio

ekonomickým zázemím a slabšími studijními výsledky.

Teddlie (2000) vysvětluje vliv socio-ekonomických podmínek na efektivní školu 

jinak. Obecné paradigma šedesátých a sedmdesátých let, že „škola nečiní rozdíl“, 

podle něj eskalovalo v souvislosti s materiálními podmínkami škol. Za obecný byl 

přijat názor, že kvalita školy je  přímo závislá na finančních zdrojích. Po vystřízlivění 

z tohoto paradigmatu, nabyl koncept efektivních škol na významu především 

z důvodu rychlých ekonomických změn a s tím souvisejícím přibýváním rodin se 

slabšími socio-ekonomickými podmínkami, které byly vyčleňovány z hlavního 

proudu vzdělávání.

2.2 Koncept efektivních škol ve Spojeném království

Ve Spojeném království měl tento koncept odlišné podmínky (Teddlie, 2000). 

Badatelé zde došli k závěru, že pokud škola činí nějaký rozdíl, tak je  to především 

pro žáky s horšími vzdělávacími výsledky (Scheerens, 1997:93). Na konci 

sedmdesátých let školy ve Spojeném království získávají větší autonomii, jsou pod 

přímou kontrolou místních autorit a přestávají být zcela závislé na přímé státní moci. 

Skotská královská inspekce (HMIe) ve spolupráci s inspektorátem ve Walesu vydala 

v roce 1977 svou první „příručku“ školám nazvanou Deset dobrých škol (Ten Good 

Schools). Tato příručka vznikla na základě sledování deseti škol, které byly inspekcí 

hodnoceny jako výborné. Dobrá škola je  zde definována jako ta, která ukáže kvalitní 

cíle, kvalitní dohled nad žáky, napojení na činnost místní komunity a sestavení
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kurikula v návaznosti na standardy učení a akademické výsledky. Všechny sledované 

školy také prokázaly efektivní vedení a klima, které vede k růstu školy (HMIe, 

1977:36).

Teddlie (2000) prozkoumal dostupné studie z 80. let ve Spojeném království a 

následovně shrnul jejich klíčová témata:

• přidaná hodnota v porovnání mezi vzdělávacími institucemi a jejich 

akademickými výstupy,

• porovnání „selektivního školního systému“ s komprehensivními či „školami 

pro všechny“,

• zaměření se na podmínky školy, jako např. její velikost nebo rovnováha 

školního kurikula,

• studie zaměřené většinou na jeden jev  (např. nevhodné chování žáků), které 

se snažily uplatnit poznatky na proces celé školy.

Koncem osmdesátých let byly v Británii sestaveny dvě studie. Jedna byla 

zaměřena na primární (Mortimore, et al., 1988), druhá na sekundární (Smith a 

Tomlinson, 1989 in Teddlie, 2000) školy. Studie primárních škol sledovala širší 

škálu výstupů, podle kterých byla škola hodnocena, např. matematika, čtení, psaní, 

docházka apod. Poprvé se tak výzkum konceptu ve Velké Británii zaměřil také na 

procesy ve třídách.

Studie sekundárních škol je  významná tím, že ukázala velké rozdíly mezi školami 

v akademické efektivnosti. Při porovnávání výsledků individuálních žáků stejných 

skupin, ale docházejících do různých škol se ukázalo, že jejich celkové výsledky se 

lišily až o čtvrtinu. Studie také dokázala, jak se jedna škola může lišit v kvalitě 

různých předmětů. Škola, která se umístila na prvním místě např. v matematice, 

skončila až na patnáctém místě v angličtině (Teddlie, 2000).

Pozdější studie ve Spojeném království se shodují v tom, že chyba ve vzdělávání 

není zapříčiněna slabými socio-ekonomickým podmínkami žáků a školy, ale že je  to 

chyba samotných škol. A právě to je  následně kritizováno. Podle Goldsteina a 

Woodhouse (2000) tvrzení, že za případnou chybu vzdělávacího systému nese vinu 

škola a ne celý systém, je  podporováno mnoha politiky. To následně vysvětluje 

politickou podporu tohoto konceptu (ibid).
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2.3 Koncept efektivních škol v Nizozemí

Koncept efektivních škol byl v Nizozemí aktuální až od 80. let. Navázal tak na 

první studie z USA a Spojeného království. Několik nizozemských studií zkoumá 

souvislost efektivnosti konkrétních prvků celého systému a jejich stability v časové 

linii. V roce 1994 nizozemský akademik Luyten zaznamenal proměnlivost v různých 

ročnících, nikoli školách. Tedy zdůraznil, že podstatný rozdíl není mezi školami, ale 

v různých předmětech ve škole (in Teddlie, 2000).

V roce 1995 nizozemský akademik Bosker vyzdvihl, že sledování efektivnosti by 

nemělo být založeno na jedné škole ve vztahu mezi socio-ekonomickým zázemím a 

výsledky vzdělávání, ale také mezi školami (Scheerens, 1997). Bosker došel k těmto 

poznáním:

■ školy jsou velice stabilní v efektivnosti napříč ročníky pro studenty s nižším 

socio-ekonomickým statusem;

■ školy jsou méně stabilní v efektivnosti napříč ročníky pro studenty s vyšším 

socio-ekonomickým statusem;

■ školy jsou spíše vyrovnané v efektivnosti, a to s ohledem jak  na studenty 

s vyšším socio-ekonomickým statusem, tak na studenty s nižším socio

ekonomickým statusem (napříč předměty matematika a jazyky). (Scheerens, 

1997).

Z těchto studií lze shrnout, že na školách záleží především s ohledem na žáky se 

slabším socio-ekonomickým zázemím a/nebo se slabšími výsledky. Právě pro tyto 

žáky je  škola efektivní (nebo neefektivní). Toto zjištění znamená, že výběr školy je  

kritickým momentem pro žáky z prostředí, kde rodiče žáků nekladou důraz na ta, aby 

pro své děti vybrali školu, jako pro rodiče žáků „privilegovaných“ (Scheerens, 1997).

2.4 Koncept efektivních škol v Austrálii

Poslední sledovanou zemí, kde se podstatně vyvíjel koncept efektivních škol, je  

Austrálie. V Austrálii vzbudil koncept efektivních škol debatu převážně v době, kdy 

se zavádělo centrální testování žáků. Troufám si poznamenat, že právě v Austrálii 

byl původní koncept efektivních škol aplikován do praxe, tedy samotného 

vzdělávacího systému.

Kritika (Ashenden 1987, Banks 1988 in Teddlie, 2000) dopadla především na 

Edmonsovy teze (1979), které tvrdí, že klíčovým měřítkem efektivní školy jsou
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výsledky žáků ve standardizovaných testech (achievement tests). V Austrálii byl 

koncept efektivních škol podpořen vládou, která potřebovala ospravedlnit změny ve 

vzdělávání, jež mělo následovat ekonomické potřeby celé země. Za podpory vlády 

sestavila Rada pro vzdělávání (Australian Educational Council -  AEC) Strategii 

dobré školy. První fází Strategie byl v roce 1991 Projekt efektivních škol (Teddlie, 

2000). Výzkumu se zúčastnilo 2300 australských škol (téměř 30%). Závěry 

z výzkumu dokazují, že faktory efektivní školy jsou zaměstnanci školy, étos, 

kurikulum a zdroje (McGaw 1992 in Teddlie, 2000). Ze sledovaných výzkumů 

shrnul v roce 1992 McGaw následující doporučení pro australskou vládu:

• Akontabilita je  záležitostí pro místní úroveň -  mezi školou a její komunitou

• Problémy s chováním nejsou zásadní překážkou efektivní školy

• Efektivní škola znamená mnohem více než dosažení vysoké akademické 

úrovně

• Rolí národní politiky je  sestavit metodiku (policy guidelines) a podporovat 

školy v jejich procesu zlepšování.

Tato shrnutí jsou později klíčová pro další rozvoj systému vzdělávání jak 

v Austrálii, tak v dalších zemích. Koncept efektivních škol v Austrálii je  jedním 

z nej vyspělejších a jeho podněty jsou inspirující také pro další země. Austrálie 

v současné době pořádá a předsedá mezinárodním konferencím, které se zabývají 

vzděláváním, zejména pak efektivností a hodnocením žáků, učitelů a školy jako 

celku2.

2.5 Koncept efektivních škol v České republice

Debaty o efektivní škole jsou v České republice aktuální až od listopadu 1989. 

Odborné články a diskuse na téma efektivních škol vycházely ze zmiňovaných 

výzkumů Spojeného Království (např. Coleman 1966, Weber 1971) a USA (např. 

Mortimor 1988, Smith a Tomlinson 1989).

Zároveň je  třeba poznamenat, že pojem „efektivní škola“ se používá především 

v anglické literatuře. Česká praxe zná pojmy jako je  „dobrá škola“ nebo „úspěšná 

škola“ . Nicméně i přes terminologické nejasnosti je  koncept v českém prostředí 

několika autory podporován. Mezi tyto autory patří Danuše Nezvalová (2002), Jan

2 Např. od roku 2001 se každoročně konaná konference The Australian International Education 
Conference (AIED)
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Průcha (1997), Karel Rýdl (2002) nebo Jan Koucký (2004). V této práci se držím 

doslovného překladu, tedy „efektivní škola“ .

Společenské a ekonomické změny, které v České republice nastaly po roce 1989, 

ovlivnily všechny oblasti života společnosti, do kterých bezpochyby patří i školství. 

Navíc nový zákon č. 561/2004 Sb. představuje pro české školství jakousi revoluci.

Dana Egerová (2005) v jednom ze svých článků uvádí, že v České republice 

v počátečním období transformace byl široce diskutován pojem kvalita a až později 

se začalo hovořit o kvalitě a efektivnosti, jako jedné z největších priorit českého 

vzdělávacího systému. Rozvoj úrovně lidských zdrojů je  totiž klíčovým faktorem pro 

vyvíjející se ekonomiku a konkurenceschopnost země. K pracím Danuše Nezvalové, 

Karla Rýdla a Jana Kouckého se v dalších částech práce vracím, proto zde nejsou 

blíže specifikovány.

2.6 Shrnutí

Původní myšlenka, že na škole nezáleží, byla postupně vyvrácena. Výzkumy 

dokázaly, že každá škola má svou přidanou hodnotu, která má na vzdělávání žáků 

určitý vliv. Odborníci v souvislosti s efektivní školou zároveň diskutují nad 

významem socio-ekonomického zázemí žáka. Studie ve Spojeném království a 

Nizozemí dokázaly, že právě socio-ekonomické zázemí žáka je  s efektivností školy 

úměrné -  pro žáka se slabším zázemím, je  škola více efektivní (nebo neefektivní). 

Ovšem rozeznat efektivní školu je  poměrně problematické. Průcha definuje dva 

přístupy zjišťování efektivní školy: rezultativní a procesuálni, přičemž oba přístupy 

se musí doplňovat.

Koncept efektivních škol prošel svým boomem ve Spojených státech, kde se také 

v polovině devadesátých let přiblížil konceptu zlepšování škol. V Austrálii našel 

koncept vládní podporu a setkáváme se zde s jeho implementací.

V politické podpoře konceptu efektivních škol se objevují první kritiky. Teze, 

které hlásají, že za eventuální pokles efektivnosti vzdělávání může sama škola, nikoli 

celý vzdělávací systém či socio-ekonomické zázemí žáků, politikům často nahrávají.

V této kapitole bylo naznačeno, že koncept efektivních škol se v průběhu 

posledních čtyřiceti let měnil a vyvíjel. Formulován byl posun konceptu od jeho 

původní analýzy vstupů-výstupů školy až ke konkrétnějším formulacím. Zároveň se 

koncept z „domovských“ USA významně geograficky posunul. V dalších zemích byl
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podpořen dalšími studiemi zaměřenými na konkrétní měření a ukazatele efektivní 

školy, stejně jako byl v každé zemi adaptován na místní podmínky. V Austrálii měl 

výzkum efektivních škol velice blízko ke konceptu zlepšování škol a pracovalo se na 

základech koncepce efektivní školy a kvality školy. Výzkum efektivních škol je  

velice aktuální také pro českou praxi, i když se tento proces rozběhl až po roce 1989. 

Český výzkum vychází z již  zmiňovaných konceptů USA nebo Spojeného království.

Další kapitola se zabývá přidanou hodnotou a jejím  měřením. Jak naznačují výše 

zmíněné výzkumy, efektivní školu lze mimo jiné rozpoznat na základě její přidané 

hodnoty (i když ne výlučně na jejím  základě).

3 ŠKOLOU PŘIDANÁ HODNOTA

Školou přidaná hodnota může být chápána jako zlepšení dosavadních znalostí a 

dovedností žáků. Je to hodnota, kterou žák během studia získal. Někteří zastávají 

názor, že škola by se měla hodnotit právě na základě přidané hodnoty. Nicméně 

praxe je  zcela rozdílná, a to z toho důvodu, že přidaná hodnota je  obtížně měřitelná. 

Praktické měření škol se tedy omezuje na tabulkové hodnocení, „známkování“ 

znalostí a dovedností.

Měřením přidané hodnoty se zabývá řada studií. Je to moment, kdy se pozná 

skutečný přínos školy. Teprve měření přidané hodnoty, v nej lepším případě 

založeném na porovnání vstupních a výstupních informací a údajů, umožní odlišit 

přínos a charakteristiku školy (řízení školy, plánování a postupy, klima školy apod.) 

od ostatních (mimoškolských) faktorů.

3.1 Měření přidané hodnoty

Měření přidané hodnoty předpokládá získání potřebných dat o žákovi, když do 

školy vstoupil a když ze školy vychází, nejlépe také data o jeho dalším uplatnění. 

Kvantitativní měření je  komplikované, a to z důvodu benchmarkingu. Kde je  ta 

správná hodnota, kterou stanovit jako referenční úroveň? Nicméně zjištění školou 

přidané hodnoty dokáže značně přiblížit odpověď na otázku, do jaké míry je  škola 

efektivní.

Přestože přidaná hodnota je  důležitým momentem efektivní a kvalitní školy, 

většina států nemá vyvinutý koncept, jak  tuto hodnotu měřit, a přidaná hodnota často
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není zařazena mezi základní kritéria hodnocení. Bennett (2001) zdůrazňuje problémy 

s měřením přidané hodnoty následovně:

❖ hodnota má mnoho dimenzí. Žádná škola žákům cíleně neposkytuje pouze 

jednu schopnost nebo dovednost. Nástroje měření proto musí akceptovat 

rozdílné hodnoty. Autor doporučuje sestavit několik faktorů měření 

přidané hodnoty a vyzvat vzdělávací instituce, aby zvolily to měření, které 

odpovídá jejich záměrům.

❖ Vzdělávací instituce jsou rozdílné a jejich společným cílem není žákovi 

poskytnout stejný rozvoj, znalosti a dovednosti. Ani školy se stejným 

zaměřením nemají stejné cíle, zdůrazňuje Bennnett (2001). Zde je  potřeba 

pojmout přidanou hodnotu s ohledem na misi školy -  její aspirace. Není 

možné na základě jedné dimenze hodnotit všechny školy.

Odborníci se shodují, že k zohlednění vstupních parametrů žáků je  zapotřebí 

kromě statistických procedur také informovanost a detailní údaje o rodinném zázemí 

žáka, o jeho intelektových předpokladech a o jeho vstupních dovednostech a 

vědomostech (Straková, 2006). Petr Matějů (2007) vysvětluje přidanou hodnotu 

školy, když uvádí, že „i poměrně nadané dítě, které díky nízkému vzdělání rodičů 

nemá v rodině silné kulturní zázemí, vstupuje do vzdělávacího systému s velkým 

handicapem. Dobrá škola, tj. škola přidávající vysokou hodnotu, dokáže tento 

handicap zmírnit nebo dokonce odstranit“. Právě kvůli znevýhodněným podmínkám 

jednotlivých žáků je  nutné znát sociální a rodinné zázemí každého z žáků.

V této souvislosti akademici Charles Teddlie a David Reynolds (2000) definují 

hodnotu přidanou školou na základě očekávaných a skutečně dosáhnutých výsledků 

každého žáka. K měření přidané hodnoty školou potřebujeme znát přiměřenou míru 

úspěchu každého žáka a tu porovnat se skutečným úspěchem, kterého žák dosáhl. 

Jinými slovy je  podle autorů přidaná hodnota rozdíl mezi skutečným a 

předpokládaným úspěchem žáka. Předpokládaný úspěch lze určit na základě 

dosavadních úspěchů žáka3. Ale měření těchto dosavadních úspěchů není přesně 

stanoveno a chybí k němu příslušné nástroje. Autoři dodávají, že téměř každé 

kognitivní měření „předpoví“ úspěch ve většině oblastí školního kurikula.

Bylo by vhodné, aby byly určeny indicie (predictors) k sociálním proměnným, 

jako např. postoj studentů ke škole a učitelům, závazek k vyučování, sociální vztahy,

3 Tento přístup k měření školou přidané hodnoty byl zvolen také mezinárodním výzkumem PISA (viz 
2. část, kapitola 2.1
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sebevědomí nebo pojetí sama sebe jako učícího se (Teddlie, 2000). Ideálním řešením 

by bylo měření všech výstupů ve smyslu změny, která nastala během scholarizace 

spíše než po jejím  skončení (ibid). To ale předpokládá, že měření vstupů a výstupů 

bude probíhat v různých obdobích během studia4. Takové měření lze sledovat ve 

Velké Británii, kde národní kurikulum obsahuje testy pro žáky ve věku 7, 11, 14 a 16 

let, tedy ve dvou až čtyřletých obdobích. Teddlie (2000) zde konstatuje, že fáze 4 let 

je  poměrně dlouhá, protože během tak dlouhého období nastávají u žáků podstatné 

změny.

V České republice se má škola podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve vlastním 

hodnocení zaměřit mimo jiné na úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem 

k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Jana Straková (2006) k tomu 

dodává, že „tato oblast, přestože je  ve vyhlášce uvedena na stejné úrovni jako ostatní 

oblasti, by měla být jejich [škol] výsledkem: měla by vztáhnout výsledky k 

podmínkám a vstupům a zachytit tak jakousi přidanou hodnotu, efektivitu dané 

školy“ . Nicméně škola zde má možnost sledovat svou efektivitu pouze kvalitativně, 

na základě znalostí žáků, jejich předpokladů a rodinného zázemí.

Jednou z možností, i když ne zcela zaručenou, jak  přidanou hodnotu měřit, 

nabízejí komerční testy SCIO a Kalibro. Testy Scio v projektu Vektor jsou ovšem 

zatím nabízeny pouze středním školám s maturitou. Cílem projektu je  zjišťování 

přidané hodnoty školy na základě porovnání s ostatními školami; testy mají být 

v souladu se státní maturitou; mají zajišťovat nestrannost a objektivitu; jsou 

dlouhodobé a přínosy z výsledku testů má mít jak  škola, tak student (SCIO, 2006).

Takové měření je  nicméně v rozporu s Průchovou teorií (1997), kdy by se ve 

zjišťování efektivní školy měly zohledňovat jak  studijní výsledky, tak fungování 

školy. Společnost Scio měří pouze akademické výsledky žáků, kdy se v jednom  ze 

svých testů snaží poukázat na vstupní vědomosti žáků prováděním testování žáků 

opakovaně v 1. a 3. ročníku (střední školy), přičemž následně prezentuje relativní 

pořadí tříd v obou měřeních. Přidaná hodnota je  podle těchto testů posun v pořadí 

(Straková, 2006). V dalším ze svých produktů SCIO porovnává výsledky 

v předmětových testech s výsledky v takzvaných testech studijních předpokladů. 

„Přidanou hodnotou zde rozumí rozdíl mezi oběma výsledky“ (ibid).

4 Podobný přístup průběžného hodnocení žáků je  v českém prostředí aplikován komerčními testy 
SCIO, viz kapitola 2.2
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Nutno dodat, že tyto testy jsou prvními vlaštovkami měření přidané hodnoty 

v českém systému. Přestože se jedná o střední školy, kde přidaná hodnota není tak 

patrná jako na škole základní, budou mít tyto testy určitou vypovídající hodnotu. 

První testování žáků již  proběhlo, další se uskuteční v roce 2008, kdy bude projekt 

pro jednotlivé školy dovršen a budou dostupné jeho výsledky.

Petr Matějů (2007) se k situaci přidané hodnoty na českých středních školách 

vyjadřuje negativně, když tvrdí, že „u nás školy fungují opačně, jejich přidaná 

hodnota je  mizivá. Děti z „dobrých“ rodin posíláme do dobrých škol, které se už moc 

snažit nemusí, děti ze sociálně slabších poměrů náš systém posílá do slepých 

vzdělávacích uliček, například do učňáků“. Blíže se měření přidané hodnoty věnuje 

druhá část práce, kde je  uvedena metoda měření komerčních SCIO testů a 

v mezinárodního výzkumu PISA.

3.2 Shrnutí

Přidaná hodnota je  ve školách více než patrná. Diskutuje se o ní jak  ve sféře 

politické, tak na úrovních místních autorit a samotných škol. Skutečný problém ale 

nastává s jejím  měřením. K měření chybí přesné indikátory a kvantitativní data. 

Měřit by se měly jak vstupy a výstupy žáka (nejen akademické znalosti), tak 

fungování školy. Získávání takových dat může vyvolat choulostivé sociální debaty. 

Do budoucna lze předpokládat, že tento koncept bude nabývat na důležitosti a stále 

častěji se budou hledat možné postupy měření přidané hodnoty.

Nelze automaticky předpokládat, že nej efektivnější škola je  ta, která poskytuje 

největší přidanou hodnotu. Nicméně lze shrnout, že efektivní škola má jak dobré 

výstupy (zjišťování probíhá na základě testování žáků), tak proces činnosti; 

organizace školy je  bezproblémová a odpovídá stanoveným pravidlům. Následující 

kapitola se věnuje korelátům efektivních škol -  jakým si pravidlům, která musí každá 

efektivní škola splňovat.
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4 KORELÁTY EFEKTIVNÍCH ŠKOL

Konec 80. let je  definován jako „třetí období“ konceptu ve Spojených státech. 

V tomto období se práce akademiků (např. Edmonds, 1979) zaměřuje na tzv. 

koreláty efektivních škol. Na základě předchozích poznatků jsou vymezovány hlavní 

principy, které by neměly chybět v žádné efektivní škole a které jsou zároveň 

sledovány jak  vlastním, tak vnějším hodnocením. Tato kapitola přiblíží pojem 

„koreláty“ a zaměří se na jejich vývoj. Porovnány budou původní koreláty 80. 

let, novější koreláty sestavené pro anglický inspektorát a koreláty sestavené 

australským ministerstvem školství.

4.1 Vývoj korelátů efektivních škol

Pomocí korelátů je  možné blíže charakterizovat efektivní školu. Koreláty jsou 

klíčové pro měření a sledování každé školy a umožňují jak  vnějšímu, tak vlastnímu 

hodnocení efektivně popsat činnost školy. Asociace pro efektivní školy (1996) 

charakterizuje koreláty jako prostředek „k dosáhnutí vysokých a spravedlivých 

úrovní učení žáků“. Koreláty mají zcela jistě blízko k dnes tolik diskutovaným 

indikátorům školy, jež  sledují zlepšování školy. Domnívám se však, že koreláty mají 

obecnější charakter. Indikátory jsou konkrétními výroky o dobré škole, zatímco 

koreláty definují oblasti, které každá škola ve svém hodnocení musí sledovat5.

V roce 1979 Rutter ve spolupráci se svým týmem charakterizoval efektivní školy 

na základě těchto faktorů: akademický důraz na učení a vyučování; postup učitelů 

v hodinách; odměňování žáků; dobré podmínky pro žáky; zodpovědnost žáků, tedy 

jak  zodpovědně žáci přistupují ke svému vzdělávání.

V témže roce Edmonds uvádí dalších pět faktorů efektivní školy. Těmi jsou: 

pevné vedení ze strany ředitele; důraz na zvládnutí základních dovedností žáků; 

bezpečné prostředí školy; vysoká očekávání učitelů na výkon žáků; časté 

monitorování pokroku žáků. Tyto faktory jsou první vlaštovkou v přesném vymezení 

korelátů školy.

V osmdesátých letech se již  odborníci shodli na sedmi základních korelátech 

efektivní školy, které znázorňuje následující graf.

5 K. indikátorům blíže v druhé části práce
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G raf 1 Základní koreláty efektivní školy

Jasná školní 
mise

Efektivní
škola

Bezpečné a 
spořádané 
prostředí

Příkladné
vedení

I Vztah mezi \  — __ /  I Vysoká \
j školou a 1 očekávání 1
\  domovem I

/  Příležitost \ /  Časté \
I k učení a čas \ /  monitorování \
! studentů pokroku
V k plněni J V studentů j
\  úkolů /

Zdroj: Lzotte W. (2003). Revolutionary and Evolutionary: The Effective Schools Movement.

Koreláty musí být srozumitelné a pochopitelné. Lezotte (2003) je  ve své práci 

s jistým doporučením přibližuje a dodává, že byly sestaveny na základě dokumentace 

úspěšných efektivních škol a mohou sloužit jako jakási doporučení pro školy, které 

zatím efektivnosti nedosáhly. Následující odstavce jsou příkladem toho, jak  Lezotte 

(2003) každý z korelátů blíže popisuje.

Jasná školní mise

Pomocí jasně stanovené mise mají všichni jasno, jak  dosáhnout cíle a stanovit 

priority, rozumějí procesům hodnocení a akontability. Zaměstnanci v efektivní škole 

si uvědomují svou zodpovědnost za učení žáků. Stanovení cílů musí předcházet 

směrodatná diskuse se všemi aktéry, což zaručí, že se všichni na společné misi 

podílí. Kontrolou společné mise a cílů může být jednoduchá otázka -  „Na čem této 

škole nejvíce záleží?“ Škola není efektivní, pokud zainteresovaní na položenou 

otázku neodpoví zcela jednotně.

Vysoká očekávání

V efektivní škole učitelé věří, že všichni žáci mohou zvládnout základní 

požadavky stanovené školním kurikulem. Zároveň zaměstnanci věří, že dokáží

21



k zvládnutí kurikula pomoci všem žákům. Je ovšem potřeba zdůraznit alarmující 

rozdíl mezi tzv. vyšším standardem, který by měl každý žák splnit (např. maturita), a 

vysokým očekáváním, které představuje vnitřní přesvědčení každého dospělého, že 

žáci mohou a že skutečně těchto vyšších standardů docílí. V korelátech jsou to právě 

očekávání, která hrají velkou roli.

Příkladné vedení

Každý ředitel efektivní školy by měl vystupovat jako profesionál a neustále 

s rodiči, žáky a zaměstnanci o škole diskutovat. Jeho klíčová role je  v jasném 

stanovení a sdělování mise školy. Budeme-li stručnější, tak pouze ředitel zodpovídá 

za to, že všichni pracují společně a sledují společnou misi.

Edmonds (1979) dodává, že existují školy, které mají příkladné a silné vedení, a 

nejsou efektivní. Ovšem na druhé straně neexistuje efektivní škola bez dobrého 

vedení. Lze se tedy domnívat, že vedení je  nezbytnou podmínkou, ale ne zárukou 

efektivní školy.

Časté monitorování pokroku studentů

V efektivní škole by měl být pravidelně měřen a monitorován pokrok studentů. 

Výsledky monitorování by měly být včas vyhodnoceny, aby mohly být dále použity 

v práci se žáky a přispět k dalšímu zlepšování kurikula. Monitorování by mělo 

probíhat vždy, kdy jsou učitelé ochotni zlepšit své metody vyučování. Pokud 

dospějeme k názoru, že metody není třeba zlepšovat, pak je  monitorování zbytečné. 

Lezotte (2003) dodává, že monitorování bez cíle zlepšování je  totiž pouhým 

selektivním dělením žáků.

Příležitost k učení a čas studentů k plnění úkolů

Čas ve vyučovacích hodinách by měl být rozdělen tak, aby dostatečně pokryl 

klíčové oblasti kurikula. Během tohoto času musí být do procesu učení a vyučování 

zapojeni všichni studenti a to buď prací ve skupinách, nebo v přímém kontaktu 

s učitelem. Existuje známá poučka, kterou by měl znát každý učitel: pokud chceme, 

aby žáci zvládali určité úkoly a cíle kurikula, pak jednou z prvních podmínek je, že 

se tím budou zabývat delší dobu. Zároveň je  nutné si přesně stanovit, co se mají žáci 

naučit, a podle toho jim  plánovat úkoly a práci. Žáci musí mít pro své učení dostatek 

času.
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Bezpečné a spořádané prostředí

Většina rodičů sleduje prostředí a klima ve škole. Příznivé a bezpečné prostředí je  

podmínkou dobrého učení a vyučování. Lezotte (2003) dodává, že dvě základní 

podmínky pro vytvoření a udržení příjemného prostředí a klimatu jsou:

o všichni dospělí ve škole (a nejen učitelé) si musí být vědomi, že během 

vyučování jsou ve službě. Je-li ve škole místo či chvilka během vyučování, kdy 

žáci poznají, že dospělý není ve službě, schyluje se k problémům;

o každý dospělý i student musí ve škole dodržovat pravidla. Jejich nedodržování 

nahrává narušení morálky.

Vztah mezi školou a domovem

Rodiče by měli rozumět misi a cílům školy. Zároveň by měli být povzbuzováni, 

aby se na plnění cílů školy také aktivně podíleli. Pro školu je  jednodušší a 

efektivnější, vnímá-li rodiče jako partnery, kteří se podílejí na vzdělávání svých dětí. 

Nicméně je  třeba poznamenat, že úkol zapojení rodičů do výuky je  v současné době, 

kdy přibývá neúplných rodin nebo tzv. „mobilních rodin“, kdy se rodiče stěhují za 

prací, stále obtížnější (Lezotte, 2003).

Od původních korelátů se dále vyvíjely podrobnější koreláty a jejich bližší 

definice. V dalším textu se zaměřím na koreláty sestavené pro anglický školní 

inspektorát Ofsted, které budou dále porovnány s koreláty sestavenými australskou 

vládou.

4.2 Koreláty efektivních škol v Anglii

Původních sedm korelátů bylo dalším šetřením prohlubováno. Zároveň k nim 

byly přidány další podstatné ukazatele, jak  znázorňuje následující tabulka sestavená 

týmem Sammonsona v roce 1995 pro anglický školní inspektorát Ofsted. Důležité je  

upozornit, že oproti původním korelátům jsou podrobněji sledovány cíle vzdělávání 

(jejich jasnost a plnění) a organizace učení. Nově se také objevuje sledování práv 

žáků a podílu žáků na zlepšování školy. Autoři zároveň uvádějí, že tyto koreláty lze 

aplikovat jak v primární, tak v sekundární škole.
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Tabulka 2 Jedenáct korelátů efektivních škol

1. Profesionální veden í

A. Pevné a předmětné
Pro aktivní management zaměstnávání lidí vhodných pro školu a pro školním tým (věk, 
oddanost)
B. Zúčastněný postoj
Dělení se o vedení a zapojení učitelů do vedení školy, plánování kurikula a dialog s učiteli 
o nákladech (utrácení) a o dalších rozhodnutích týkajících se chodu školy
C. Vedoucí profesionál
Role ředitele školy jako „vedoucího profesionála“ spočívá v odbornosti: např. sledování 
pokroku žáků, pochopení dění ve třídách, sestavení kurikula a učebních strategií.
Školy jsou efektivnější, když mezi zaměstnanci panuje dialog o cílech a hodnotách školy a 
cíle se prosazují ve spolupráci.

2. Sdílené vize a cíle

A. Společný účel 
Domluva na hodnotách
B. Důsledná praxe
Přijetí konkrétní činnosti do „směrnic“ (guidelines) kurikula, pozitivní vliv na pokrok žáků
C. Vzájemná spolupráce

3. Prostředí

Etos školy je  částečně určen vizí, hodnotami, cíli zaměstnanců a klimatem, ve kterém žáci 
pracují. Klíčovými aspekty jsou:
A. Spořádaná atmosféra
B. Atraktivní pracovní prostředí

4. Z am ěřen í se na u čen í a 
vyučování

A. Maximální čas pro učení
Určit část dne akademickým předmětům; část času v hodinách věnovat učení nebo 
interakci se žáky; v dobře vedené hodině se věnuje více času práci než administrativě.
B. Akademická zdůraznění
Vysoká účast žáků v národních testech (public tests) a kontrola domácích úkolů vyšším 
managementem
C. Zaměření se na úspěch

5. C ílené vyu čován í

A. Dobrá organizace 
Příprava hodin s předstihem
B. Jasný účel
C. Strukturované hodiny
D. Přizpůsobivá praxe
Dobře stanovený rámec, kde může být vyzdvihnut stupeň nezávislosti žáka a jejich 
zodpovědnost za vlastní učení

6. V ysoká očekávání

A. Vysoká očekávání u všech
Aktivní role učitelů v pomoci žákům
B. Komunikace ohledně očekávání 
Diskuse o očekáváních a posílení očekávání
C. Výzva inteligenci

7. Pozitivn í prosazování 
cílů

A. Jasnost a spravedlnost
B. Zpětná vazba
Přímá a pozitivní zpětná vazba

8. Proces m onitorován í

Dobře sestavený mechanismus monitorování výkonu a pokroku žáků, tříd, školy jako celku 
a efektivita programů pro zlepšování.
A. Monitorování výkonu žáků 
např. uchovávání hlasového nahrávání
B. Hodnocení výkonu školy

9. Práva a odpovědnosti 
žáků

A. Zvyšování sebevědomí žáků
Dobré vztahy mezi žáky a zaměstnanci a sdílené mimoškolní aktivity mezi učiteli a žáky
B. Pozice odpovědnosti
Pozitivní efekt na vysoký počet žáků, kteří se podílejí na činnosti školy, tudíž důvěra 
v žáky

10. Partnerství m ezi 
školou a dom ovem

Účast rodičů na učení svých dětí

11. O rganizace učení Rozvoj zaměstnanců školy
Zdroj: Sammons, Hillman and Mortimon (1995), School Effectivenes: The Background to School 
Effectiveness Research. http://www.le.ac.uk/se/ESl/doclf.html
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Přestože se tato tabulka zdá být komplexní, autoři zdůrazňují, že mnoho studií 

monitoruje především kognitivní výsledky žáků v oblasti čtení, matematiky nebo 

národních zkoušek a zahrnují pouze malý zlomek faktorů ze sociální oblasti. 

Vyjádřeno stručněji určují tyto faktory především akademické znalosti žáků. Pokud 

by tyto faktory měly být použity v souvislosti s efektivní školou, která klade důraz 

kromě akademických výsledků také na sociální otázku a celkové výsledky žáka ve 

všech oblastech, vyžadují uvedené faktory ještě další šetření (Sammons, 1995).

Nicméně sledování sociálního zázemí žáků je  stále kontroverzní otázkou. Ve 

skotském inspektorátu je  například praxí sledovat vzdělání matky či počet „obědů 

zadarmo“ (sociálně slabší žák má nárok na bezplatné obědy) ve škole. Zároveň je  

třeba si uvědomit, že koreláty efektivní školy jsou určeny pro všechny školy bez 

ohledu na strukturu žáků nebo socio-ekonomické podmínky školy.

4.3 Koreláty efektivních škol v Austrálii

Jakýsi manuál nebo příručka pro efektivní školy byl sestaven ministerstvem 

školství v Austrálii. Ve vládním projektu (Blueprint, 2004) určeném pro efektivní 

australské školy byl na základě výše zmíněné práce Sammonse, Hillmana and 

Mortimora (1995) sestaven diagram korelátů efektivních škol. Agendou australského 

projektu je  koherentní strategie, která poskytuje týmům vedení ve školách širokou 

škálu nástrojů k tomu, aby jejich škola byla efektivní.
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G raf 2 Koreláty efektivní školy (Austrálie)

Zdroj: Blueprint for Governmental Schools (2004). Effective Schools. Austrálie. 
http://www.sofweb.vic.edu.au/blueprint/es/default.htm

Na první pohled se zdá, že koreláty se oproti původním podstatně liší. Při bližším 

zkoumáním je  ovšem patrné, že podstata korelátů zůstává stejná, ale mění se 

terminologie a slučování, či naopak štěpení konkrétních korelátů.

Pod akontabilitou se zde skrývá jak  hodnocení pokroku žáků, tak kontakt s rodiči. 

Navíc se v projektu hovoří o oceňování žáků a informování rodičů o úspěchu svých 

dětí. V projektu jsou sestaveny otázky, podle kterých má každá škola možnost 

hodnotit svou akontabilitu. Australský dokument také doporučuje otázky, které by si 

pravidelně měl pokládat management každé školy.

S  Jak efektivně používá naše škola systémy a data k hodnocení výkonu a 

pokroku žáků?

S  Jak efektivně používá naše škola plánování a procesy hodnocení ke zlepšování 

učebních výsledků žáků? Jak jsou vnímány procesy akontability v naší školní 

komunitě?

S  Jak škola oceňuje (oslavuje) úspěch spojený s učebními výsledky žáka či celé 

školy?
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S  Pokud se ve výsledcích hodnocení objevily rozdíly (např. mezi externím a 

interním hodnocením), jak efektivně jsm e reagovali na tyto rozdíly?

S  Jaké aspekty informování a zpětné vazby rodičům se osvědčily a jaké potřebují 

zlepšení?

(Blueprint, 2004)

Druhým korelátem, který se neobjevuje v předchozí tabulce a původním 

diagramu, je  tzv. Učící se komunita. V Australském projektu se pod tímto pojmem 

míní společné sdílení vizí, hodnot a cílů, spolupráce a otevřené diskuse zaměstnanců 

školy. Komunita je  složena z jednotlivců rozdílných znalostí a odborností. Komunita 

pracuje na základě otevřenosti, dialogu, kritických otázek, důvěry a ochoty riskovat.

V tomto prostředí učitelé cítí, že mohou činit odpovědné inovace ve svých učebních 

strategiích. Pro přiblížení a pochopení, co učící se komunita má pro školu znamenat, 

nabízí projekt tyto otázky:

■S Jak efektivně používá naše škola rozdílné zaměření učitelů k podpoře učení 

žáků?

S  Používají a vítají učitelé společné učení?

S  Do jaké míry podporuje škola zaměstnance k účasti na profesionálních 

výměnách zkušeností, spolupráci s jiným i školami či na podobných aktivitách 

v souvislosti s učením žáků?

S  Jak efektivně spolupracuje škola s dalšími školami, vzdělávacími 

organizacemi, komerční sférou nebo širší komunitou v budování a 

doručování programů k podpoře učení žáků?

S  Jak aktivity převzaté zaměstnanci přispěly k učebním výsledkům žáků? Jaké 

další aspekty propojily aktivity profesionálního rozvoje s výsledky učení 

žáků?

S  Do jaké míry povzbuzuje škola rodiče, aby se aktivně zapojili do učení svých 

dětí?

(Blueprint, 2004)

V korelátů „Zaměření se na učení a vyučování“ stejně jako v předchozí tabulce 

zdůrazňuje australský projekt přiměřené rozdělení času v hodinách. Navíc ovšem 

prosazuje efektivní propojení učení a vyučování a do otázek, které si má klást každá
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škola, přidává další: Jaké strategie jsou implementovány, aby zlepšily vztah mezi 

učením a vyučováním?

V australském diagramu postrádáme zapojení žáků na chodu školy, což je  aspekt 

zvláště zdůrazněný v anglickém schématu (viz. korelát č. 9). Vytvoření studentské 

rady, a tedy zapojení žáků do činnosti školy se v praxi jeví jako velice šťastná volba. 

Žáci sami vědí, co je  na škole potřeba změnit, a přitom mají zcela jiný  pohled než 

jejich rodiče či zaměstnanci školy.

4.4 Shrnutí

Koreláty mají pomoci školám dosáhnout efektivnosti. Poměrně jednoduše 

formulovaným a lehko pochopitelným korelátům předcházely dlouhé diskuse a 

podrobný výzkum. První koreláty osmdesátých let jsou stále jádrem  otázek vlastního

i externího hodnocení školy. Jednotlivé koreláty mohou být modifikovány do 

konkrétních vzdělávacích systémů, což v této kapitole demonstroval nepatrný rozdíl 

mezi anglickými a australskými koreláty. Zatímco anglické koreláty jsou podrobněji 

vypsány, australské koreláty jsou komplexnější a zavádějí nové pojmy, jako je  např. 

akontabilita, pod kterou se skrývá jak  monitorování výsledků žáků, tak vztah školy 

s rodiči, což jsou dva aspekty v anglických korelátech zvláště zdůrazněné. Důležité 

je  si uvědomit, že ve středu zájmu je  vždy žák a jeho učení se. Všechny koreláty 

směřují k dobrým výsledkům každého žáka, upozorňují na nutnost dobrého vedení 

ve škole a týmové spolupráce všech učitelů. Zároveň je  nutné upozornit, že všechny 

koreláty jsou stejně důležité a každý z nich je  podmínkou efektivní školy.

5 ZLEPŠOVÁNÍ ŠKOLY

Zlepšování školy (school improvement) je  podle Teddlieho (2000) třetím 

proudem konceptu efektivních škol. Tento proud je  nejmladší a je  možné ho označit 

za současný. Dle mého názoru je  právě zde ona pomyslná hranice mezi teorií a praxí. 

Pokouším se zde naznačit implementaci teoretických poznatků do praxe.

Navíc bych ráda podtrhla skutečnost, že koncept zlepšování školy je  filozofickým 

základem pro další výzkum, který se týká kvality vzdělávání. V současné době nelze 

hovořit o konceptu efektivních škol bez zmínky o pojetí zlepšování školy a bez 

bližšího přiblížení konceptu kvality. Pojetí kvality stejně jako otázce jejího měření je
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věnována další kapitola. Ještě předtím bych však ráda objasnila vztah zlepšování 

školy a efektivní školy.

Lze předpokládat, že efektivní škola a zlepšování školy k sobě mají velice blízko. 

Teddlie (2000) uvádějí tři důvody, proč se oba koncepty do jisté míry překrývají:

1. Zakladatelé konceptu efektivních škol ve Spojených státech Edmonds (1979) 

a Brookover, et al. (1979 in Teddlie, 2000) nepřímo směřovali k využití svého 

konceptu ke zlepšování školy. Obdobně ve Velké Británii byly výsledky 

výzkumu aplikovány na zlepšování školy, jak  dokazuje studie Ruttera et al. 

(1979 in Teddlie, 2000).

2. Koncept efektivních škol může poskytnout základní myšlenky (know-how), 

zatímco zlepšování školy tyto myšlenky využívá v konkrétní činnosti.

3. V mnoha společnostech jsou poznatky o efektivní škole a vzdělávací politika 

záležitostí politické aktivity. Například ve Velké Británii byl zpřístupněn 

fond, díky kterému zaměstnanci škol mohli být v otázkách efektivnosti 

školeni. (Teddlie, 2000)

Porovnáním paradigmat efektivních škol a zlepšování školy dospěl Teddlie 

(2000) k určitým rozdílům. V šedesátých a sedmdesátých letech byly inovace v 

konceptu zlepšování školy ve Velké Británii postaveny na znalostech, které jedinec 

uplatnil mimo školu, přičemž důraz byl kladen na formální organizaci školy a 

kurikulum. Kvantitativní hodnocení se tak vyjadřovalo tím, jaký vliv má škola na 

žáky. V paradigmatu efektivních škol se neklade velký důraz na činnost jedince 

mimo školu a jeho další uplatnění ve společnosti, ale sleduje se spíše to, co škola 

jedinci přináší během studia. Efektivní škola se soustředí více na základní znalosti a 

dovednosti žáka, než přímo na jeho další uplatnění. Navíc efektivní škola, podle 

Teddlieho (2000), vnímá žáky a výsledky školy jako v zásadě neproblematické a 

jasně dané. Efektivní škola zmiňuje „dobrou“ nebo „výbornou“ školu, jako by to 

nebylo problematické (ibid).

Na závěr porovnání obou konceptů Teddlie (2000) poznamenává, že efektivní 

škola se od konceptu zlepšování školy liší v pojetí „konečné fáze“, kdy se efektivní 

škola snaží popsat jak vypadá efektivní škola, zatímco koncept zlepšování školy je  

více zaměřen na prozkoumávání „co to je, co dovedlo školu do tohoto stádia“ 

(Teddlie, 2000:216).
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5.1 Pojetí konceptu zlepšování školy

V každé škole, stejně jako v každé organizaci, je  prostor pro další zlepšování se a 

to bez ohledu na výsledky, kterých škola dosáhla. Moderní uspěchaná doba 

s rychlým vývojem neustálé zlepšování přímo vyžaduje.

Tento diskutovaný pojem předpokládá, že centrem zájmu je  škola, která má 

poskytovat vhodné podmínky pro učení a vyučování. John Gray (1999 in Nezvalová, 

2002) zlepšování školy definuje jako „každoroční zlepšování výsledků každého žáka, 

tedy jako neustálé zvyšování kvality a efektivity školy“ . Jinak tento koncept vnímá 

Peter Mortimor (1998 in Nezvalová, 2002), který popisuje zlepšování školy ,jako  

proces zlepšování způsobů organizace školy, které podporuje učení žáka. To 

zahrnuje změnu cílů školy, způsobů učení, vyučovacích metod, kulturu školy“ . 

Zlepšování školy lze popsat jako lepší výsledky žáků nebo jako proces a změny 

probíhající ve škole.

Koncept zlepšování školy jako pojetí změny ve vzdělávání spočívá v několika 

předpokladech (Teddlie, 2000):

=> Centrem změny je  samotná škola. To znamená, že reformy musí zohledňovat 

situaci a podmínky individuálních škol, a ne zastávat názor, že všechny školy 

jsou stejné.

=> Změna musí být systematická, protože proces zlepšování školy musí být pečlivě 

plánován a řízen a to vzhledem k tomu, že tento proces trvá několik let.

=> Zaměření by mělo směřovat především k vnitřním podmínkám školy. To 

zahrnuje učení a vyučování, ale také činnost, snahu a aktivitu v podporování 

učení a vyučování.

=> Efektivnější naplňování cílů vzdělávání. Cíle vzdělávání zde znamenají misi 

školy. Definice výsledků musí být širší, nestačí pouze výsledky žáků během 

testů.

=> Zohledňování dalších úrovní. Zlepšování školy není pouze otázkou samotné 

školy. Škola je  zapojena do určitého systému, je  odpovědná zřizovateli, provincii 

nebo státu. Proto musí být jasně definovány role ve zlepšování školy jak  učitelů 

a ředitelů škol, tak i rodičů, místních autorit, politiků atd.

=> Společné strategie, kterými jsou zde myšleny strategie implementované „seshora 

-  dolů“ i „zdola nahoru“ (v tomto případě jde o vztah škola -  stát).
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=> Společné zapojení -  změna může být úspěšná, pouze když se stane společným 

cílem všech učitelů ve škole. Pouhá implementace nestačí.

(Teddlie, 2000:211)

Roland Barth (1990 in Nezvalová, 2002) charakteristiku zlepšování školy shrnuje 

do čtyř bodů a dodává další důležité aspekty jako je  vůle, dovednosti a úsilí 

k zlepšování se všech, kteří jsou v přímém kontaktu se žáky.

• Školy mají možnost se zlepšovat, jestliže mají dobré podmínky. Hlavní 

odpovědností okolí školy je  poskytovat tyto podmínky těm, kteří jsou uvnitř 

školy.

• V učící se komunitě dospělých i žáků každý přispívá k učení svému

i ostatních.

• Co je  zapotřebí zlepšovat, je  kultura školy, kvalita interpersonálních vztahů 

a kvalita vyučování.

• Zlepšování školy je  úsilím, které posiluje a zlepšuje žákovy výsledky, je  

spojeno se zlepšováním výsledků žáka a je  zaměřeno především na výukový 

proces.

(In Nezvalová, 2002)

Koncept zlepšování školy je  velice frekventovaným pojmem zejména posledních 

několika let. D. Hopkins (2001 in Nezvalová, 2002) zmiňuje, že tento vývoj „byl 

ovlivněn záměry pro odpovědnost školy, vedoucí ke konceptu autoevaluace“. 

Nezvalová (2002) uvádí klíčovou charakteristiku tohoto konceptu, kterou je  

zaměření se na výsledky žáka a jejich zlepšování a na efektivní řízení školy. Přístup, 

který se věnoval pouze jednom u z těchto aspektů, nebyl v praxi úspěšný (ibid). 

Reynolds (1992), Hopkins a Reynolds, (2001) (in Nezvalová, 2002) uvádějí nové 

způsoby myšlení, které tento přístup zahrnuje.

• Zaměření se na výsledky žáka. Dříve byl kladen důraz na změnu procesů ve 

školách. Nyní jsou tyto změny posuzovány na základě toho, zda skutečně 

vedou ke zlepšení výsledků žáka.

• Výuka a specifikace v kurikulu jsou zaměřeny přímo na výukové cíle, které 

byly stanoveny a vedou ke zlepšení výsledků žáka.

• Důraz na další vzdělávání učitelů, které jim  umožní aplikovat teorii v praxi, 

využívat v praxi výsledky nejnovějších výzkumů a nejlepší zkušenosti.
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Znamená to i možnosti pro vzájemné sdělování a předávání nej lepších 

zkušeností.

• Zdůrazňování průběžného vzdělávání ředitelů škol.

• Rozvoj instituce na základě strategického plánování, řízení změn a týmové 

práce.

• Efektivní využívání získávaných kvalitativních i kvantitativních dat, nástrojů 

vedoucích k měření kvality (důraz na audit, porovnávání výsledků mezi 

školami atd.).

• Zlepšování školy zdůrazňuje důležitost zajišťování spolehlivosti a správnosti 

implementace rozvojového programu a porovnávání s minulými programy 

a jejich výsledky.

• Pochopení důležitosti změny kultury školy k dosažení zlepšení. Je důležitá 

rovnováha mezi vizemi a přizpůsobováním struktur, které podporují tyto 

aspirace.

5.2 Shrnutí

Rozdíl mezi konceptem efektivní školy a zlepšování školy může být vyjádřen tak, 

že efektivní škola se soustředí více na akademické a základní dovednosti žáka, 

zatímco ve zlepšování se více sleduje žákovo další uplatnění. Z hlediska konceptu 

efektivních škol je  zlepšování školy důležitým momentem. Škola, která neustále 

pracuje na svém zlepšování (výsledky žáků, dobré vedení), poskytne žákovi lepší a 

kvalitnější základ, stejně jako přípravu pro jeho budoucí uplatnění.

V tomto konceptu je  třeba si uvědomit, že samotná škola je  vnímána jako centrum 

změn. Škola nedosáhne zlepšování bez dobrého a efektivního vedení. To musí ve 

škole vytvořit vhodné podmínky, podporovat učitele ve společné spolupráci, 

společně s dalšími sestavit jasné a dosažitelné cíle. Např. SWOT analýzou definuje 

silné a slabé stránky školy a místa, na která je  potřeba se zaměřit a zlepšovat.

Cílem zlepšování je  dosažení a poskytování kvalitního vzdělávání. Co je  pojmem 

kvalitního vzdělávání myšleno, je  předmětem další části práce. Tento pojem je  velice 

komplexní a v poslední době často používaný. Je proto namístě používání pojmu 

„kvalita“ a „kvalitní vzdělávání“ řádně zdůvodnit.
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6 KVALITA

Třetím zkoumaným konceptem této práce je  kvalita ve vzdělávání. Koncept 

efektivních škol kvalitu přímo nezmiňuje (Teddlie, 2000), nicméně se domnívám, že 

kvalita k efektivní škole nerozlučně patří. Jak již  bylo zmíněno v úvodní kapitole, 

poskytování kvalitních služeb, tedy kvalitní vzdělávání vnímám jako pomyslný cíl 

zlepšování škol. Své stanovisko bych ráda touto kapitolou obhájila.

Ještě před objasněním pojmu kvalita a jeho významu ve vzdělávání se pokusím o 

přiblížení rozdílu mezi „efektivní školou“ a „kvalitní školou“. V současné době 

především v české literatuře není mezi oběma koncepty stanovena jasná hranice.

S ohledem na poznatky této práce si troufám efektivní školu blíže přiblížit jako školu 

se značnou přidanou hodnotou, jako školu, která neustále pracuje na svém zlepšování 

a vnímá své žáky bez jakýchkoli předsudků s ohledem na jejich socio-ekonomické 

zázemí.

Kvalitní škola může být definována velice podobně, nicméně zde je  podstatné, že 

cílem kvalitní školy je  naplňování cílů vzdělávání, jak  jsou stanoveny ve školském 

zákoně. K vymezením cílů vzdělávání se tato kapitola dále vyjadřuje. Ještě předtím 

je  však třeba zdůraznit, že modely efektivní a kvalitní školy se vzájemně překrývají. 

Nelze tedy jasně vymezit rozdíly mezi nimi. Lze „pouze“ vnímat rozdíly mezi pojmy 

„kvalita“ a „efektivní“ .

V České republice, kde v současné době s novým školským zákonem probíhá 

jakási revoluce ve vzdělávání, je  spojení „kvalita ve vzdělávání“ skloňováno téměř 

v každém odborném článku, během rozhovorů, seminářů či neformálních diskusí. 

Pojem a koncept kvality je  sice nezbytný pro zlepšování či samotný vývoj školy, 

nicméně je  také velice obšírný a mnohdy těžko uchopitelný. Není lehké definovat 

pojmy jako „kvalitní (dobrá) škola“, „kvalitní vyučování“, či dokonce „kvalitní 

ředitel školy“. V této kapitole se pokusím o vymezení konceptu kvality na oblast 

vzdělávání. Zaměřím se přitom na četné studie, které se věnují měření a definování 

kvality.

6.1 Pojem kvalita ve vzdělávání

Michel Alain (2003) na pražském fóru Rady Evropy ve své přednášce 

poznamenal, že kvalita ve vzdělávání může být vnímána na jedné straně jako obecný, 

spíše kvantitativní cíl a na druhé straně jako jeden konkrétní cíl, ovšem ve spojení 

s dalšími cíli, které kvalita obsahuje. Těmito cíli, které kvalita zahrnuje, jsou
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efektivita (efficiency); účinnost (effectiveness); spravedlnost (fairness); 

demokratičnost ve vzdělávacím systému a školních zařízeních; transparentnost 

výsledků a činnost vzdělávacího systému; role aktérů zapojených v procesu 

rozhodování. Alain (2003) v pojetí kvality podtrhává zvláště spravedlnost, která je 

v dnešním globalizovaném světě nezbytnou podmínkou pro kvalitní vzdělávání.

Jinými slovy kvalita je  otázka principů, hodnot, priorit a cílů, kterých může být 

dosaženo pouze pomocí určitých standardů, pravidel, metod nebo nástrojů a 

důkladných pracovních postupů (Alain, 2003). Kvalita tedy nesmí postrádat své 

přesné vymezení a cíl. Dopracovat se k cíli lze pouze pomocí vzorného dodržování 

předem stanovených pravidel.

Alain (2003) pro vysvětlení svého pojetí kvality jako obecného pojmu uvádí 

příklad rychle se rozvíjející moderní technologie. Ty nám sice umožní efektivní 

výuku, mohou vést i k účinnosti, ale už ohrožují spravedlnost, kterou kvalita nesmí 

postrádat. Samotné školy totiž mohou využívat a cenně těžit z informačních 

technologií, ale přitom děti ze slabších rodin doma přístup k technologiím nemají, 

zatímco ostatní děti doma „pilně trénují“ i po návratu ze školy.

Nároky na vzdělávání a jeho cíle se na časové ose mění. Dokonce se debatuje nad 

kontrastem vzdělání a vzdělávání. I když by měly jít ruku v ruce a navzájem se 

doplňovat, je  velice důležité kromě získání základních znalostí a osvojení si 

nepostradatelných fakt (vzdělání) také příprava na budoucí povolání, orientace 

v množství dat, budování individuality a zodpovědnost každého z nás (vzdělávání). 

Alain (2003) shrnuje současné hlavní cíle vzdělávání jako: přenos znalostí a kultury; 

individuální rozvoj a příprava na občanství; příprava na povolání; rovné příležitosti a 

sociální mobilita (princip rovnosti). Všechny cíle jsou stejně důležité, ovšem kde je 

mezi nimi rovnováha, to záleží na konkrétní politické situaci nebo ideologii.

Jak již  bylo zmíněno, koncept kvality je  aplikovatelný a dokonce nezbytný nejen 

pro vzdělávání, ale také pro další oblasti -  např. obchod, zdravotnictví, dopravu, atd. 

Následujících pět bodů charakterizuje pět hlavních principů kvality ve světě 

obchodu, které lze bez jakýchkoli výčitek aplikovat také na vzdělávání. Vždyť 

vzdělávání je  služba a to nejen jednotlivým žákům a jejich rodičům, ale také celé 

společnosti. Alain (2003) principy shrnul a přibližuje je  vzdělávání.

• Princip přizpůsobení se (the conformity principle) -  sleduje, jak dalece 

produkty nebo služby naplňují požadavky zákazníků nebo uživatelů.
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o Ve vzdělávání jsou za zákazníky považováni žáci, rodiče, komunita, 

společnost a další aktéři. Alain (2003) poznamenává, že na mezinárodní 

úrovni stále nebyl uskutečněn relevantní výzkum zaměřený na pohledy a 

očekávání partnerů (zákazníků) ve vzdělávání.

•  Princip prevence - prevence je  lepší než lék.

o Ve vzdělávání tento princip platí především ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je  finanční hledisko, kdy jsou pro stát náročné dlouhodobé 

problémy, jako je  nezaměstnanost nebo problémy s exkluzí. Do škol by 

měly být vloženy zvláštní finanční prostředky na moderní vybavení, které 

těmto nechtěným situacím mohou předejít. Za druhé je  ovšem nutné si 

uvědomit, že s prevencí je  nutné začít již  na úrovni mateřských škol (pre- 

education level).

• Princip hodnocení - každá politika (policy), jejím ž cílem je  zlepšování kvality, 

musí být postavena na specifických cílech, jejichž dosahování (plnění) musí 

být měřitelné.

o Tento princip je  ve vzdělávání stále více aplikován především pomocí 

sestavování tzv. hodnotících indikátorů a to jak  na státní, tak na mezinárodní 

úrovni. V praxi se potom jedná např. o národním a mezinárodním testování 

a hodnocení dovedností žáků.

• Princip aktivního vedení (participating management), které bude zaměstnance 

vyzývat a podporovat ve společných projektech, spolupráci, společném 

plánování apod.

• Princip excelence „pěti nul“ - žádné nedostatky ve spolupráci, žádné technické 

nedostatky, žádné seznamy, žádné zpoždění a žádné papírování.

o S ohledem na vzdělávání lze změnit slovník na žádné násilí, žádný stres, 

žádná nedůvěra, žádné propadávání apod.

(Alain, 2003)

Definice kvality tedy není jednoznačná. Její definici musí v každé zemi, škole či 

společenství předcházet pečlivá debata. Nicméně je  možné určit, co by dobrá 

definice kvality ve vzdělávání neměla postrádat. Cameron (2003) zdůrazňuje 

aspekty, které by v definici měly být v rovnováze a nemělo by je  postrádat žádné 

kurikulum.
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• Znalosti a nápady

• Dovednosti a schopnosti

• Hodnoty a ochota (vůle)

• Patřit, být členem a aktivně se podílet v komunitě

• Spravedlnost a rozmanitost

• Prosazování ekonomické prosperity, demokratické stability a kulturního rozvoje

I když kvalita je  cílem téměř každé činnosti, nejdříve si musíme stanovit, čeho 

chceme dosáhnout a jak  toho chceme dosáhnout. To samozřejmě předpokládá vůli 

k dosažení cíle, plánování a vzornou spolupráci. Prostředky, které k dosažení kvality 

lze použít, záleží na individuálním rozhodnutí, nicméně především ve školství je  

nutné brát v ohledu socio-ekonomické podmínky školy, žáků, rodin či celé komunity. 

Správné postupy k dosažení kvality lze ověřit „prostým“ měřením či hodnocením. 

Ovšem i zde jsou mnohá úskalí, která následující podkapitola přiblíží.

6.2 Měření a hodnocení kvality

Systém sledování a měření kvality ve školách stejně jako v dalších vzdělávacích 

institucích je  pro efektivní vzdělávací systém nezbytný. Pomocí měření kvality lze 

sledovat účinnost systému a zároveň odhalovat slabá místa nebo prostory pro 

zlepšování.

Jan Průcha (1997 in Egerová, 2005) se k měření kvality ve vzdělávání vyjadřuje 

pozitivně, když zmiňuje, že kvalita (vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, 

vzdělávací soustavy aj.) je  žádoucí (optimální) úroveň fungování, která může být 

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

objektivně měřena a hodnocena“ .

K měření kvality je  potřeba získat odpovídající množství kvalitativních i 

kvantitativních dat. Ta je  možné získat pomocí rozhovorů, dotazníků, základních 

údajů o škole (počet žáků a tříd, počet cizinců ve škole atd.), srovnávacích testů 

apod. Nástroje k měření kvality jsou různé -  od auditu až po porovnávání výsledků 

mezi školami (Nezvalová, 2002).

Existují různé techniky měření kvality, nicméně na mezinárodní úrovni s nimi má 

každý stát rozdílné zkušenosti. Aplikace technik měření kvality ve vzdělávání sice 

vyžaduje úsilí ze strany vedení a učitelů, ale následně vede ke zvýšení kvality jak
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v chodu školy, tak ve studiu žáků. Kvalitnější škola je  kladně vnímána veřejností, 

která ke škole získává důvěru pro schopnost produkovat dobré absolventy.

Karel Rýdl (2002) zdůrazňuje, že pojem kvality vzdělávání a její měření se 

v jednotlivých zemích odlišuje podle hodnot, ekonomického potenciálu a tradic. 

Například v německy mluvících zemích se kvalita a její hodnocení uplatňuje 

především ve školním vyučování, zatímco Nizozemí a skandinávské země sledují 

kvalitu z hlediska celé školy -  jaké podmínky a možnosti má škola k dispozici. 

Kvalita vyučování, míra spolupráce mezi učiteli nebo nadstandardní nabídky se zde 

stávají jedním z kritérií (Rýdl, 2002).

Je třeba poznamenat, že kvalitu lze hodnotit jak kvantitativně, tak kvalitativně, 

přičemž obě „taktiky“ se mají navzájem doplňovat. Kvantitativní hodnocení je  

zaměřeno na cíl a účel (target -  setting), zatímco kvalitativní hodnocení je  

vykonáváno kontrolními týmy, např. inspektoráty (Alain, 2003). Autor ale dále 

varuje, že samotné hodnocení nemůže být postaveno výlučně na hodnotících 

indikátorech. Externí hodnocení a vlastní hodnocení školy musí být vhodně 

propojeno, aby poskytlo plně objektivní zprávu o tom, jak  jsou vzdělávací instituce 

vedeny a jakých výsledků dosáhly (ibid).

Nezanedbatelným nástrojem pro měření kvality ve škole je  spolupráce s dalšími 

školami. Hlavním cílem takové spolupráce je  povzbudit učitele k výměně informací 

a zkušeností, uvědomění si svých očekávání, standardů a osvojení si hodnotících 

kritérií. Tyto aspekty se mohou velice lišit nejen mezi školami, ale také mezi 

předměty, či dokonce učiteli v jedné škole (Alain, 2003). Během spolupráce a 

vzájemné výměně zkušeností autor zdůrazňuje nezanedbatelnou roli inspektora nebo 

dalšího „poradce“ ve vzdělávání.

Karel Rýdl (2002) v souvislosti s Českou republiku poznamenává, že zde se o 

kvalitě vzdělávání začalo komplexně debatovat od počátku 90. let. S přihlédnutím 

k „zapojení se do mezinárodních srovnávání a výzkumů, umožnění pedagogické 

profilace škol volbou programů a didaktickou a metodickou svobodou učitele, 

zdůrazňováním nutnosti komunitní politiky“ se tato debata rozvíjela velice slibně až 

do roku 1995 (Rýdl, 2002). Následně byla, podle autora, pod tlakem ekonomických 

opatření upřednostňována ekonomická kritéria kvality. „Kvalitní škola byla ta, která 

nejvíce z rozpočtu ušetřila“, upozorňuje Rýdl (2002). V současné době platí nový 

zákon, podle kterého jsou školy povinny vykonávat vlastní hodnocení, a role 

externího hodnocení se také postupně mění. Nebudeme ale předbíhat, novému

37



školskému zákonu stejně jako roli externího hodnotitele se podrobněji věnuje druhá 

část práce.

Měření a hodnocení kvality není zcela vyjasněnou otázkou. Výsledky se liší podle 

stanovených cílů vzdělávání a nástroje měření také nejsou zcela jednoznačné. Vždy 

záleží na konkrétních podmínkách dané země a to nejen ekonomických, ale také 

kulturních. Zaručenými nástroji měření zůstávají dotazníky, rozhovory, indikátory, 

srovnávací a standardizované testy, inspekce a někde už také vlastní hodnocení. 

Pomocí těchto nástrojů lze kvalitu měřit, nikoli zaručit. Jak tedy zajistit „kvalitní 

školu“? Na to se pokusí odpovědět další oddíl této kapitoly.

6.3 Zajišťování kvality

Kvalitu lze nejen měřit a hodnotit, ale také zajišťovat. Ovšem kvalita neznamená 

to samé jako systém zajišťování kvality. Zatímco kvalita je  to, co zajišťuje dobré 

vzdělávání, zajišťování kvality představuje techniku efektivní implementace 

(Cameron, 2003), neboli je  to systém s cílem zachování nebo zlepšování kvality ve 

vzdělávání (Frans, 2005). Ten, kdo má na starosti kontrolu (měření, hodnocení) 

kvality, může své poslání vyjádřit v několika větách.

My víme nejlépe nejen co dělat, ale také jak to dělat. Vy ( lidé z praxe) uděláte přesně 

to, co Vám řekneme. A my uplatníme ,dozorčí moc‘ a budeme kontrolovat, abychom 

se ujistili, že vy svou úlohu vykonáváte správně..

(In Kedracka-Feldman, 2006)

Na druhé straně stojí koncept zajišťování kvality, který je  velice komplexní. 

Existují techniky, které vedou k zajišťování kvality a které lze uplatnit jak 

v mezinárodní, tak národní či lokální úrovni a to bez ohledu na obor či zájmovou 

činnost.

Kedracka (2006) na pražské konferenci věnované trvalému rozvoji školy 

přibližuje přístup zajišťováním kvality stručným výrokem.

Dohodněme se, co bychom měli dělat. Poté my (ti, co mají demokratickou 

zodpovědnost a oprávněnost rozhodovat) připustíme, že toto je  komplexní a 

složitý úkol, a vy (lidé z praxe) víte mnohem lépe než my, jak toto provádět 

efektivně. Proto vytvoříme podmínky a pomůžeme vám určit strategie. Potom 

společně budeme sledovat pokrok.

(In Kedracka-Feldman, 2006)
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V zajišťování kvality se tedy jedná o spolupráci, dosáhnutí konkrétně stanoveného 

cíle, vytvoření podmínek a celkové zlepšování. Zajišťování kvality představuje 

výzvy a poskytuje příležitosti k neustálému zlepšování se. Harrison Cameron (2003) 

jde ještě dál, když tvrdí, že zajišťování kvality „funguje a je  zde, aby zůstalo“.

Jednáme-li konkrétně o zajišťování kvality ve škole, pak musí být jasně 

stanoveno, co znamená „kvalita“ s ohledem na výkon a výsledky školy. Camron 

(2003) se domnívá, že řešení musí být komplexní, široké a musí odrážet rovnováhu 

cílů ve vzdělávání (ve smyslu kvalitního vzdělávání). Aby bylo dosaženo efektivního 

systému zajišťování kvality, musí převládat spolupráce a diskuse nad kurikulem a cíli 

vzdělávání. Takové diskuse by měly být vedeny vládou a měli by se jich účastnit 

všichni aktéři (Cameron, 2003).

Tyto systémy jsou podmíněny odpovědností za zajišťování kvality ve škole, 

kterou by měli nést přímo lidé ve škole, tedy vedení školy a učitelé. Také musí být 

zajištěna podpora těchto klíčových aktérů. Měla by spočívat v získávání dat o 

efektivnosti jejich výkonu (ibid). Velice důležité je  však to, aby škola a její učitelé 

vnímali důležitost této otázky.

Harrison Cameron (2003) naléhá, aby systém umožňoval školám a učitelům 

efektivní práci v prosazování kvality vzdělávání, a přiměl tak školy a učitele 

k odpovědnosti. Dobrý systém je  postaven tak, aby zajistil svou dynamiku a aby bylo 

dosaženo vysokých výkonů od všech aktérů. Neméně důležité je  ovšem 

připomenout, že systémy zajišťování kvality kladou vysoký důraz na efektivní a 

dobře podporovaný proces plánování ve škole, který musí být srdcem činnosti a 

rozvoje každé školy.

Školy v centralizovaném systému, kdy je  jim  téměř veškerá činnost diktována, 

mají v systému kvality nesporně nelehkou pozici. Proto autor zdůrazňuje, že pro 

koncept zajišťování kvality ve škole je  vhodná větší míra decentralizace a 

akontability. Přidělování odpovědnosti a odpovědnost sama jsou stejně důležité a 

nesmí se podceňovat.

Bylo by ovšem chybou domnívat se, že decentralizace je  řešením. Systém 

zajišťování kvality závisí také na vzdělávání, které vytváří dovednosti a schopnosti 

dostupné učitelům a ředitelům, které reaguje na vlastní analýzu školy a které 

vyhovuje prostorovým i časovým podmínkám.

Někteří autoři (např. Cameron, 2003, Frans, 2005) vyzdvihují potřebu hodnocení 

v systému zajišťování kvality a to jak  externího, tak vnitřního. Dobrý systém zajistí
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potřebnou rovnováhu a spojení mezi hodnoceními. Nicméně to opět není v moci 

školy. Systém, který by zaručil potřebnou rovnováhu mezi vnějším a vnitřním 

hodnocením školy, je  stále živě diskutován na akademické, ale i vládní a 

mezinárodní půdě. Podrobněji se vztahu vlastního a vnějšího hodnocení věnuje 

následující kapitola.

Systémem zajišťování kvality se zabývá řada odborníků. Je to systém, který by 

neměla postrádat žádná organizace ať již  státní, soukromá nebo nezisková. Některé 

modely, podle kterých firmy a organizace zajišťují svou kvalitu, jsou stručně 

zmíněny v nadcházející podkapitole.

6.3.1 Koncepty k zajišťování kvality

Ve vyspělých zemích v průběhu 80. let nastal „vnější ekonomický a politický tlak, 

který nutil školy k větší autonomii formou profilace v oblasti kutikulámí nebo 

řídicí“, zmiňuje Rýdl (2002). Autor také připomíná, že tím měla být vyvinuta 

nepostradatelná pluralita vzdělávacích možností, což předznamenává zvýšení 

efektivity a kvality vzdělávacího systému jako celku.

Pedagogicky tím byla uvolněna cesta k individualizaci učebních procesů a prosazení 

idejí tzv. humanistické pedagogiky a psychologie. Ekonomicky byl a je  tento proces 

žádoucí z hlediska efektivního vynakládání investovaných prostředků a politicky jsou 

tyto procesy vítány jako důkaz naplňování idejí efektivního využívání lidských 

zdrojů.

(Rýdl, 2002)

S heslem „kvalita místo kvantity“ vznikají koncepty k zajišťování kvality. Jsou to 

koncepty věnované především řízení, hodnocení a plánování. Používaných konceptů 

vznikly desítky, ráda bych zmínila pouze některé z nich.

• CAF -  Společný rámec hodnocení (Common Assessment Framework)

• CQAF -  Společný rámec zjišťování kvality (Common Quality Assurance 

Framework)

• CQF -  Společný rámec kvalifikace (Common Qualification Framework)

• EFQM -  Evropská nadace pro řízení kvality (European Foundation for 

Quality Management)

• ISO -  Mezinárodní organizace pro normy
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• QM -  Řízení kvality (Quality Management)

• SQMS -  Skotský systém řízení kvality (Scottish Quality Management 

System)

• TQM -  Celkové řízení kvality (Total Quality Management)

( Kedracka-Feldman, 2006)

V této práci není dost prostoru pro podrobnější popis každého z modelů. Nicméně 

ke každému z nich vyšla řada publikací a na internetu lze nalézt četné odkazy, např. 

na stránkách Národní politiky pro podporu jakosti (http://www.npj.cz) je  podrobně 

popsán model CAF, nebo informace Evropské nadace pro řízení kvality jsou 

k dispozici na http://www.efqm.org. Tyto stránky bych vzhledem k omezenému 

rozsahu této práce ráda doporučila k dalšímu studiu.

6.4 Shrnutí

Kvalita a zajišťování kvality je  nutné vnímat rozdílně. Kvalita zajišťuje dobré 

vzdělávání, zatímco zajišťování kvality představuje techniku efektivní implementace. 

Koncepty kvality jsou do vzdělávání aplikovány z hospodářské sféry. Pojmy jako je  

zákazník, služba, řízení a náklady se v oblasti vzdělávání objevují nově až 

v posledních letech. Vzhledem k rapidnímu vývoji nových konceptů, které jsou stále 

častěji aplikovány, považuji za nezbytné koncept kvality přiblížit také v souvislosti 

s efektivní školou. Koncepty kvality nabízejí nové praktiky vlastního hodnocení, 

zvláště vybízejí k excelentnímu vedení školy a spolupráci všech zainteresovaných 

aktérů. Tyto aspekty bezpochyby obsahují koreláty efektivní školy. Záměry 

„efektivní školy“ a „kvalitní školy“ se překrývají, jak  dokazuje tato kapitola.

V diskusi o efektivní škole tedy není možné koncept kvality vypustit.

K dosažení kvalitního vzdělávání je  nutné nejprve definovat jeho cíle. Cíle jsou 

otázkou každé země či lokality s ohledem na priority, možnosti, ideologii a 

ekonomické podmínky. V textu bylo definováno pět principů kvality: přizpůsobení 

se, prevence, hodnocení, aktivní vedení a excelence pěti nul. Tyto principy platí jak  

pro hospodářskou sféru, tak pro oblast vzdělávání. Každé dobré (kvalitní) kurikulum 

by nemělo postrádat znalosti a nápady; dovednosti a schopnosti; hodnoty a ochotu 

(vůli), podílení se na činnosti; spravedlnost a rozmanitost; prosazování ekonomické 

prosperity.
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Měření kvality poskytuje jak vlastní hodnocení, tak externí složka. K měření se 

používají tzv. hodnotící kritéria nebo indikátory kvality, které ale musí být jasně a 

stručně definovány na základě cílů. Sestavení hodnotících kritérií by měl předcházet 

pečlivý výzkum a tematické debaty.

Velice důležitým momentem je  zde koncept zajišťování kvality. Kvalita totiž není 

konečný stav, neustále se musí udržovat a zlepšovat. Konceptem zajišťování kvality 

se zabývá řada vědců a odborníků a je  aplikovatelný jak  pro veřejnou, tak pro 

soukromou nebo neziskovou sféru. Modely a rámce k zajištění kvality vznikají na 

mezinárodní úrovni a lze je  aplikovat v každé organizaci.

7 VZTAH MEZI EXTERNÍM A VLASTNÍM HODNOCENÍM

Hodnocení vystupuje napříč zmiňovanými koncepty efektivních škol, zlepšování 

škol a kvality. Jak již  naznačuje úvodní tabulka, je  hodnocení v této práci pojato 

empiricky ve smyslu zajišťování naplňování těchto konceptů. Nicméně musím 

konstatovat, že měření a hodnocení není zcela vyjasněné a obecně aplikovatelné ani 

v jednom  z konceptů. V této práci se zabývám hodnocením jak  vlastním, které 

provádějí školy samotné, tak externím, které pro účel této práce zastupuje Česká 

školní inspekce. Ještě předtím, než se v druhé části práce zaměřím na praxi 

hodnocení škol, co hodnotí školy a co ČŠI a jak  je  hodnocení pojato v české 

legislativě, ráda bych zmínila problematiku propojení vztahu vlastního a externího 

hodnocení.

Z předchozích kapitol vyplývá, že vztah vlastního a externího hodnocení je  pro 

celkový rozvoj školy velice podstatný. Jak najít správnou rovnováhu, kde je  

rovnováha mezi externím hodnotitelem (v našem případě školní inspektor) a vlastní 

reflexí sebe sama (vlastní hodnocení) je  podstatnou otázkou současných šetření.

Samotnou rolí školní inspekce, stejně jako jejím  významem a postavením ve 

vzdělávacím systému, se podrobněji zabývá druhá část práce. Zde bych ráda uvedla, 

jaký je  vztah činnosti, kterou školní inspekce vykonává, k procesu hodnocení, který 

vykonává sama škola. Jak propojit vlastní a externí hodnocení, aby výsledek byl co 

nejefektivnější? Jak obě formy hodnocení podporují efektivní školu, je jí zlepšování a 

zajišťování kvality ve škole? Ráda bych zde zodpověděla některé z těchto 

kontroverzních otázek.
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Koncept efektivních škol v 70. a 80. letech se takovými otázkami explicitně 

nezabýval. Vlastní hodnocení školy, stejně jako jeho význam pro vývoj a 

zdokonalování školy, jsou tématy až pozdějšího konceptu z konce 80. let.

7.1 Koncept vlastního hodnocení

Koncept vlastního hodnocení a jak se s ním vyrovnává česká praxe bude 

diskutován v druhé části práce. V této podkapitole popíši teoretické pojetí této formy 

hodnocení.

Musíme konstatovat, že konkrétní definice vlastního hodnocení chybí, každá 

země definici „upravuje“ podle vlastních norem, praxe či zákonů. Ve většině definic 

je  na vlastní hodnocení nahlíženo jako na proces, který je  přímo nebo nepřímo 

zaměřen na zlepšování (Amelsvoort, 2006). V některých příkladech je  vlastní 

hodnocení vnímáno jako produkt ve smyslu výsledků procesů vlastního hodnocení. 

Vlastní hodnocení jako proces může být přiblíženo jako fáze „kontroly“ nebo 

„měření“ v systému zajišťování kvality nebo plánování rozvoje školy (ibid). V širším 

pojetí je  pak vlastní hodnocení často přirovnáváno k zajišťování kvality nebo 

plánování rozvoje školy (jak je  tomu např. v Anglii, Hesensku, Severním Irsku nebo 

Skotsku) (ibid).

Vlastní hodnocení je  podstatou efektivní školy, nicméně je  podmíněno 

decentralizací (Blancquaert at al, 2001), kdy škola potřebuje určitou míru autonomie. 

Politický proces na vlastní hodnocení nahlíží jako na mechanismus, který školám 

umožňuje zlepšovat kvalitu, pomáhá jim  monitorovat vlastní činnost a referovat 

dalším externím aktérům -  např. rodičům nebo veřejnosti (ibid). Z perspektivy školy 

má vlastní hodnocení podstatně rozdílný význam. Dialog ve škole je  zaměřen na 

„vnitřní“ aktéry a jejich přispívání k plánování a zdokonalování ve třídě, škole a 

komunitě. Aby vlastní hodnocení bylo efektivní, vyžaduje zapojení všech a přístup 

k nástrojům, které nejlépe podpoří rozhodování ve škole, učení a vyučování 

(Macbeath, 2000 in Blancqaert, 2001).

7.2 Koncept externího hodnocení

Externím hodnocením, jak  probíhá v praxi, se taktéž zabývá druhá část práce. Pro 

snadnější porozumění dalšího textu uvedu velice stručnou charakteristiku externího 

hodnocení.
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Externí hodnocení může být popsáno na základě potřeby centrální úrovně 

kontrolovat a vést školy. Jeho cílem je  zajistit kvalitu ve vzdělávání. Dále má externí 

hodnocení za úkol zajistit co nejmenší rozdíl mezi standardy ve školách a dosažení 

předem stanovených cílů vzdělávání.

Toto hodnocení také informuje veřejnost o kvalitě vzdělávání tím, že vydává 

zprávy a to jak  obecné o školním systému, tak tzv. tematické o konkrétní škole či 

problematice. Externí hodnocení poskytuje školám důležitou zpětnou vazbu, kde jsou 

zmíněny silné a slabé stránky školy. Dále školám může pomoci načrtnout plán 

eliminace slabých stránek, může nabídnout pomoc nebo zdroje k naplnění vlastních 

cílů (Macbeath, 2001 in Blancqaert, 2001). Ve svých kompetencích má také 

poskytování komparativních dat, které škola může použít jako nástroj pro zaměření 

na výkon školy v porovnání s dalšími školami (benchmarking).

Externím hodnocením je  tedy myšlena činnost státu jako hodnotícího orgánu, 

zatímco vlastní hodnocení vykonává škola samotná. Cílem obou hodnocení je  

zlepšování školy, zajišťování kvality a trvalý rozvoj vzdělávacího systému. Je 

nanejvýš nutné najít místo, kde je  jejich rovnováha a kde se obě činnosti mají setkat, 

aby bylo cíle dosaženo.

7.3 Najít správnou rovnováhu

Jedním z projevů vztahu mezi zajišťováním kvality ve škole a inspekcí jsou 

inspekce úměrné riziku (proportional inspection). Podle formy a četnosti se 

inspekce liší podle toho, jakou má škola kvalitu. S ohledem na kvalitu jejího 

vlastního hodnocení se tyto inspekce liší v intenzitě a obsahu (Frans, 2005).

Inspekci úměrnou riziku vykonává v Evropě kromě např. Skotska nebo Anglie 

také Nizozemí, kde tento koncept začal být aktuální především se zákonem o 

inspekci. Tento koncept se skládá ze dvou aspektů. Za prvé četnost a forma inspekcí 

jsou založené na kvalitě školy a riziku poklesu kvality ve škole (Amelsvoort, 2006). 

To znamená, že školy s nižší kvalitou nebo školy, kde může být očekáván značný 

pokles kvality, jsou inspektovány dříve a častěji než lepší školy. Tato forma se často 

nazývá selektivní inspekce (ibid). Za druhé, jak  je  to formulováno v nizozemském 

zákoně z roku 2002, četnost a intenzita inspekce se odráží od kvality vlastního 

hodnocení školy. To znamená, že inspektorát by neměl zkoumat ty části kvality, 

které má již  škola zhodnocené ve vlastním hodnocení. Ve srovnání s dalšími
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evropskými inspektoráty to značí, že nizozemský inspektorát velice cení hodnotu 

vlastního hodnocení (ibid).

Studie Eurydice (2004 in Amelsvoort, 2006) na základě podkladů z mnoha 

evropských zemí shrnuje charakteristické znaky pro externí a interní hodnocení.

V této studii se navíc předpokládá, že vlastní a externí hodnocení se vždy skládá ze 

čtyř fází: sběr relevantních informací, hodnocení, hodnotící zprávy a implementace 

změn. Následující tabulka popisuje každou ze čtyř fází z hlediska vlastního a 

externího hodnocení.

Tabulka 3 Charakteristiky vlastního a externího hodnocení

Fáze Vlastní hodnocení Externí hodnocení

Sběr dat

Získávání informací o chodu 
školy pomocí diskusí, 
dotazníků, někdy také na 
základě výsledků žáků 
(národní testování)

Získávání informací o chodu 
školy pomocí rozhovorů, 
studování dokumentů (včetně 
zprávy z vlastního hodnocení) a 
na základě výsledků žáků 
(národní testování)

Hodnocení

Analýza situace s ohledem na 
místní a národní cíle nebo 
rozpoznání silných a slabých 
stránek

Analýza závěrů s ohledem na 
národní cíle a na činnost dalších 
škol, posouzení s ohledem na 
přijaté prostředky (někdy 
s přihlédnutím do seznamu 
hodnotících kritérií)

Hodnotící zpráva
Sestavení hodnotící zprávy a 
navrhnout zlepšování nebo 
konkrétní cíle školy

Sestavení hodnotící zprávy pro 
školu a připravení zprávy pro 
vzdělávací autority

Implementace
změn

Implementování změn na 
úrovni školy

Sledování implementování 
změn ve školách a časté 
přispění do diskusí na národní 
úrovni o krocích potřebných 
k zlepšování vzdělávacího 
systému jako celku

Hlavní
odpovědnost

Identifikovat prostředky pro 
zajištění kvality

Monitorovat kvalitu a činnost a 
zaručit aplikaci zlepšování

Zdroj: Eurydice 2004 in Amelsvoort, 2006

Z tabulky vyplývá, že obě formy hodnocení směřují ke kvalitě zlepšování školy, 

přičemž vlastní hodnocení má hlavní význam pro školu samotnou, zatímco externí 

hodnocení má celonárodní význam a může zásadně ovlivnit kroky, které budou na 

politické úrovni přispívat ke zlepšování vzdělávacího systému jako celku.
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Následující schéma je  často používaným znázorněním vztahu externího a 

vlastního hodnocení. Hlavní důraz je  zde kladen na vlastní hodnocení a na externí 

hodnocení, které by mělo být komplexní a objektivní a mělo by poskytovat zpětnou 

vazbu školám. Schéma také naznačuje určité napětí mezi oběma koncepty 

hodnocení.

G raf 3 Vztah externího a vlastního hodnocení

Zdroj: MacBeath 1999 in Amelsvoort, 2006

Spodní osa představuje propojení externího a vlastního hodnocení. Další osa 

podpora -  tlak reprezentuje na jedné straně silný tlak ze strany inspektorátu a na 

druhé straně jeho velkou podporu školám. Zadní osa zespoda -  nahoru a seshora -  

dolu znázorňuje změny. Změny seshora -  dolů jsou řízeny legislativou, strukturou, 

procesy atd., zatímco změny zespoda -  nahoru začínají v samých základech: 

management, učitelé, žáci, rodiče. MacBeath (1999) poznamenává, že ideální vztah 

mezi externím a vlastním hodnocením může být dosažen správnou rovnováhou mezi 

změnami zespoda -  nahoru a seshora -  dolů. Nicméně tato rovnováha se liší v každé 

zemi s ohledem na místní legislativu a specifika obou konceptů hodnocení.

Stálá mezinárodní konference inspektorátů (SICI: The Standing Intemetional 

Conference o f Inspectorates) sestavila projekt efektivního vlastního hodnocení 

(ESSE: Effective School Self-evaluation). Projekt zahrnuje práci evropských 

inspektorátů po dobu dvou let od roku 2001 do roku 2003, kdy byl projekt zakončen 

vydáním obsáhlé závěrečné zprávy. Jedním ze závěrů je  poznatek, že koncepty
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akontability a zlepšování jako součásti obou konceptů hodnocení, stejně jako jejich 

vztah potřebují hlubší rozbor (ESSE, 2003).

Z mezinárodních šetření ( Maes, et al., 2003) a výzkumů ve školách (Hofman, et 

al., 2004 in Amelsvoort, et al., 2006) vyplývá, že vlastní hodnocení je  vnímáno jako 

prostředek pro zlepšování. Buď je  koncipováno jako systematický proces 

k zajišťování kvality, nebo jako  měření (hodnocení) během procesu zajišťování 

kvality. Jak poznamenávají autoři, je  velice zvláštní, že v žádné zemi není přesná 

definice vlastního hodnocení, i když je  od škol požadováno a je  pokládáno za 

důležitou součást činnosti školy.

Polemiky o vlastním hodnocení mohou mít neblahý vliv na zlepšování školy. 

Akontabilita je  považována za část autonomie školy. Zároveň je  ale její hlavní funkcí 

zlepšování. A právě tato kombinace je  plná kontradikcí a podstatných napětí 

(Amelsvoort, et al., 2006). V zemích, kde je  kladen větší důraz na akontabilitu, je  

koncept vlastního hodnocení omezen na přehled výsledků nebo instrumentů měření. 

Stále více se o vlastním hodnocení polemizuje jako o produktu pro účel akontability 

(ibid). Tímto přístupem se zvyšuje riziko nežádaných vedlejších efektů (např. vlastní 

hodnocení jako součást inspekce, nikoli nástroj pro samotnou školu). Proto, aby byl 

zajištěn proces zlepšování, je  nutné, aby národní definice vlastního hodnocení 

obsahovaly pojem vlastního hodnocení jako součást systému zajišťování kvality 

(ibid).

Z výše zmíněných schémat a z nizozemského mezinárodního výzkumu je  patrné, 

že přesná rovnováha mezi vlastním hodnocením a externím hodnocením je  

záležitostí konkrétní země, kde je  přihlíženo např. k tomu, jaké má země legislativní 

opatření, do jaké míry je  škola autonomní, role inspekce, povinnost škol vykonávat 

vlastní hodnocení a jak  je  s výsledky vlastního hodnocení nakládáno.

V Evropě je  ve většině zemí koncept vlastního hodnocení velice aktuální. Stejně 

tak ve většině států externího hodnotitele pověřeného státem představuje školní 

inspekce. Setkáváme se tak s autonomní školou, která má za úkol vlastní hodnocení, 

a s inspekcí, která naplňuje politické cíle, přispívá k závažné debatě o zlepšování 

vzdělávacího systému, objektivně školy hodnotí a podává informace o škole nejen 

žákům a rodičům, ale také širší veřejnosti.

Vlastní hodnocení by mělo být s „autoritativní“ inspekcí úzce propojeno, jinak 

řečeno, oba koncepty by se měly navzájem doplňovat a spolupracovat. Někde je  

praxí, že vlastní hodnocení ve škole je  postaveno na inspekčních hodnotících
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kritériích. Např. skotský inspektorát vydal příručku „Jak dobrá je  naše škola“, kde je  

školám nabídnut podrobný návod k sestavení vlastního hodnocení. Bude-li se škola 

příručkou řídit, či nikoli, je  pouze na jejím  rozhodnutí. Skotský model je  cílen na 

neustálé zlepšování školy.

Kde přesně je  tedy ta správná rovnováha, aby bylo ke zlepšování školy 

maximálně využito obou forem hodnocení? V první řadě si každá škola musí 

uvědomit, že vlastní hodnocení dělá pro sebe a až potom pro autority. Zároveň 

externí hodnocení vlastního hodnocení školy musí být dostatečně objektivní. Musí ho 

hodnotit podle pevně stanovených hodnotících kritérií a v souladu s národním 

vzdělávacím plánem. Obě formy by se měly vzájemně doplňovat, určit silné a slabé 

stránky školy a přispět k plánování další činnosti školy tak, aby silné stránky byly 

podporovány a slabé stránky co nejefektivněji řešeny.

7.4 Shrnutí

Tato kapitola přiblížila živou, avšak zároveň problematickou diskusi o 

vzájemném vztahu externího a vlastního hodnocení školy. Pod pojmem externího 

hodnocení je  v této práci brána školní inspekce jako představitel státní moci, zatímco 

vlastní hodnocení je  činnost samotné školy. Vlastní hodnocení je  podmínkou každé 

efektivní školy, nicméně předpokládá také větší autonomii školy. Obě formy 

hodnocení směřují k cíli neustálého zlepšování. I když oba koncepty mají společný 

cíl, jejich propojení a vzájemné doplnění je  problematické. Tam, kde se podaří sladit 

jejich činnosti, bude cíle dosaženo snadněji a efektivněji. Současně musí být 

vyřešeno pojetí akontability a zlepšování. Směřuje vlastní hodnocení ke zlepšování, 

nebo je  více namířeno na akontabilitu? Rovnováha mezi koncepty je  podmíněna 

národní politikou, zákony a postavením jak inspekce, tak školy. Zároveň je  nutné, 

aby školní inspekce měla sama vyjasněný vztah k vlastnímu hodnocení a to ať již  

pomocí vlastních indikátorů, nebo vydáním příručky, jak  je  tomu např. ve Skotsku. 

Konkrétněji a praktičtěji je  pak koncipována druhá část práce, která mimo jiné 

zmiňuje, jak  se s podobným problémem vyrovnává Česká školní inspekce.
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8 MÍSTO ZÁVĚRU: KRITICKÉ OTÁZKY KE KONCEPTU 
EFEKTIVNÍCH ŠKOL

Koncept efektivní školy je  uznávaným přístupem k dobrému vzdělávání, na jehož 

konceptu pracují odborníci a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni již  od 70. 

let 20. století. Předními zeměmi, které koncept iniciovaly a novými poznatky stále 

oživovaly, jsou Spojené státy americké, Spojené království, Nizozemí a Austrálie, 

která teoretický koncept zavedla do svého vzdělávacího systému. V České republice 

se koncept efektivních škol objevuje až po roce 1989.

Konceptem se zabývá řada akademiků, vědců a odborníků z oblasti vzdělávání, 

přičemž konkrétní poznatky a výstupy aplikované do praxe jsou pro samotné školy 

velice užitečné, jak  dokazuje například australský systém korelátů efektivní školy.

Nicméně koncept efektivních škol čelí četné kritice (např. Goldstein a 

Woodhouse, 2000; Luyten 2005; Thrupp 2001). Všechny kritiky mohou být shrnuty 

do čtyř témat.

1. Zneužití vládou,

2. zjednodušení komplexu „kauzalit“ spojených se scholarizací a zavádějící 

zaměření se na kategorizaci („league table“),

3. tvrzení, že teorie konceptu efektivních škol je  něco více než reifíkace 

(zvěčnění) empirických vztahů,

4. příliš mnoho výzkumů k efektivních školám není kvalitních.

( Goldstein, Woodhouse, 2000)

Zároveň koncept efektivních škol vzbuzuje řadu nejasností a otázek. Mluvíme-li o 

efektivní škole v dnešní době, není možné opomenout téměř revoluční změny, 

kterými evropské školství prochází. Například pro Českou republiku je  novinkou 

povinnost vykonávat vlastní hodnocení škol, stejně jako sestavování vlastního 

školního programu na základě národního vzdělávacího programu. Je škola efektivní, 

když má vzorně sestavený školní vzdělávací program a výsledky vlastního 

hodnocení vycházejí velice dobře? Nemusí, protože dokumenty, které škola svému 

hodnotiteli předkládá, nedokazují onu přidanou hodnotu. Dokonce ani tolik 

diskutované koncepty kvality a certifikované projekty školám nemusí k efektivnosti 

jednoznačně dovést. I když nutno přiznat, že projekty zaměřené na kvalitu nebo 

zlepšování školy jsou pro efektivitu školy významným prvkem.
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Zásadní otázkou tedy zůstává, jak  zjistit, že je  škola efektivní. Jak měřit její 

přidanou hodnotu? A když se nám podaří její měření zajistit, jak  zaručit jeho 

objektivnost? Je škola pro žáky opravdu tak rozhodujícím prvkem, jak  nám vzkazuje 

koncept efektivní školy? Při dalším uplatnění žáka záleží na škole nebo na jeho 

rodinném zázemí? To jsou pouze některé z otázek, které vzbuzuje koncept 

efektivních škol.

Efektivní školy mají své koreláty. Koreláty efektivních škol se nepatrně liší s 

ohledem na zemi původu -  ať již  USA nebo Spojené království či Austrálie. 

Vymezení korelátů předchází odborná diskuse s předními odborníky. Ovšem jsou 

dostačující? Jsou školami správně pochopené? A do jaké míry jsou pro školy 

závazné ať již  ve vlastním, či externím hodnocení? To jsou další otázky, které mohou 

koncept zpochybňovat. Velice obtížná, až nemožná měřitelnost přidané hodnoty 

školy, platnost a závaznost korelátů nebo neodpovídající sebereflexe každé školy 

mohou být zásadními překážkami.

Zároveň je  nutné poznamenat, že pokud se škola projeví jako neefektivní a to ať 

již  z důvodu špatného dalšího uplatnění žáků, jejich špatných studijních výsledků či 

nechuti k chození do školy, měla by se škola „zlepšovat“ . Zlepšování je  pro školu 

kritickým momentem, kdy si sama musí uvědomit své silné a slabé stránky a stanovit 

si své cíle. Nicméně je  opět nutné kriticky poznamenat, že ani naplňování cílů 

nesvědčí o efektivní škole, i když je  to velice pozitivním faktorem.

Přestože koncept efektivních škol není obecně přijímaný, je  uplatnitelný a pro 

školy může znamenat veliký přínos. Má-li škola dobré vedení a jsou-li do činnosti 

školy zapojeni všichni aktéři nebo ve škole panuje příznivé klima a děti se do školy 

těší, což jsou jedny z mnohých korelátů efektivních škol, pak se škola může pyšnit 

dobrými výsledky.

Sledování efektivnosti škol a s ní nepostradatelně korespondující měření přidané 

hodnoty má vysokou vypovídající hodnotu o českém vzdělávání obecně. Efektivita 

škol se tak může stát jedním  z výchozích bodů jak  pro zákonodárce, tak pro ty, kteří 

se podílejí na procesu rozhodování či na kontrolních a hodnotících aktivitách 

systému vzdělávání.

Druhá část práce si za cíl klade přiblížení problematiky efektivity školy v praxi. 

Konkrétně nahlédneme do konceptů měření přidané hodnoty stejně jako do efektu 

vlastního hodnocení českých škol v praxi. Česká školní inspekce bude vnímána jako 

jeden z hlavních aktérů vzdělávacího systému, přičemž bych ráda upozornila na roli
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ČŠI při dosažení efektivnosti škol, stejně jako jejího významu ve smyslu externího 

hodnotitele škol.

II. ČÁST

1 ÚVOD K EMPIRICKÉ ČÁSTI

S novou školskou legislativou získaly české školy velkou autonomii. Nicméně 

s větší autonomií a volností, která je  pro rozvoj školy velice důležitá, přibývá škole 

nová zodpovědnost a další úkoly. Jedním z těchto úkolů je  vlastní hodnocení a 

sestavování školského programu podle národního kurikula, a to s ohledem na 

konkrétní podmínky, kterými škola disponuje.

I přes velkou autonomii škol zůstává vzdělávání veřejnou a v České republice 

bezplatnou službou. Stát svou legislativou, směrnicemi, doporučeními a stanovami 

udává směr vzdělávání. Do jaké míry ho ovšem stát se svými orgány ovlivňuje?

V této části práce budu sledovat především roli České školní inspekce jako státního 

aparátu, jehož hlavním posláním je  monitorování a hodnocení vzdělávání jak v 

jednotlivých školách, tak na úrovni celé České republiky. Dále se zaměřím na 

základní vzdělávání, kde v kontextu s první částí práce má škola na žáky s ohledem 

na jejich budoucí vývoj značný vliv.

Tato část je  rozdělena do sedmi kapitol. Po úvodní první kapitole druhá uvádí dva 

příklady měření přidané hodnoty. V dalších se zaměřím na českou legislativu a 

vykonávání vlastního hodnocení v praxi. Pátá kapitola napovídá sestavování 

indikátorů kvality, jež  je  možné postavit na korelátech efektivní školy. Před závěrem 

se šestá kapitola věnuje České školní inspekci, jejím u legislativnímu vymezení, 

nástrojům a významu pro činnost českých škol. Poslední kapitola je  závěrem celé 

práce. Stručně shrnuje diskutované koncepty a odpovídá na otázku, zda konkrétní 

škola má vliv na výsledky a budoucí uplatnění žáka.

2 MĚŘENÍ PŘIDANÉ HODNOTY -  ČESKÁ PRAXE

Přidaná hodnota jako jeden z předních požadavků efektivní školy je  pro 

hodnocení nepostradatelnou součástí, ovšem také nejhůře měřitelnou. Přidaná 

hodnota jakoby se skrývala napříč koreláty efektivní školy. Přidaná hodnota je  nejen
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splněním všech korelátů, ale lze se oprávněně domnívat, že škola s přidanou 

hodnotou kromě dobrých studijních výsledků svých žáků nabízí Je š tě  něco navíc“ .

Jak již  bylo zmíněno v první části práce, kolem měření přidané hodnoty panuje 

široká diskuse. Co vlastně měřit, abychom přidanou hodnotu školy získali? Existují 

odpovídající indikátory pro její měření či „pouhé“ hodnocení? Tato kapitola 

upozorňuje na současné výzkumy prováděné v České republice v souvislosti 

s měřením přidané hodnoty. Zmíněny jsou dva výzkumy, a to výsledky 

z mezinárodního šetření PISA a české komerční SCIO testy. Přestože závěry ze 

SCIO testů zatím nejsou známy, je  velice zajímavé sledovat, jak je  přidaná hodnota 

v obou výzkumech měřena rozdílně. Zároveň je  třeba poznamenat, že i když oba 

výzkumy jsou zaměřeny na střední školy, metoda jejich zpracovávání je  velice dobře 

aplikovatelná také pro základní školy. Výsledky PISA testů navíc mají i určitou 

vypovídající hodnotu o přidané hodnotě základních škol.

2.1 PISA

Česká republika byla zapojena do mezinárodního výzkumu PISA -  Program for 

International Student Assessment. Výzkum se konal ve třech fázích v roce 2000,

2003 a 2006. Přestože výzkum je  primárně zaměřen na žáky, kteří dosáhli 15 let, má 

vypovídající hodnotu také o přidané hodnotě základních škol. Dotazováni byli žáci 9. 

ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Přidaná hodnota je  pro analýzu výsledků výzkumu vymezena jako rozdíl mezi 

skutečně dosaženými průměrnými výsledky a mezi očekávanými výsledky 

odvozenými od úrovně ekonomického, sociálního a kulturního prostředí žáků a škol. 

Úroveň prostředí žáků se měří tzv. indexem ESCS (Economic, Social and Cultural 

Status). Ten je  vytvářen na základě úrovně povolání a vzdělání rodičů, přístupu ke 

kultuře a vybavení domácnosti kulturními statky. Index je  sestaven z ukazatelů 

mezinárodního socio-ekonomického indexu profesního statusu (vyšší status profese 

jednoho z rodičů); nejvyššího dosaženého vzdělání rodičů; počtu knih v domácnosti 

a přístupu ke vzdělávacím a kulturním zdrojům (to se zjišťuje dotazováním žáků na 

konkrétní otázky, např. zda doma mají vlastní pokoj, pracovní stůl, jaké knihy apod.) 

(Koucký a kol., 2004).

Přidaná hodnota byla výzkumem PISA v roce 2003 sledována v základních 

školách a víceletých gymnáziích (9. ročníky základních škol a odpovídajících
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ročníků víceletých gymnázií). Z tabulky je  zřejmé, že prostředí, ze kterého žák 

pochází, má na výsledky žáka nemalý vliv. Nicméně přidaná hodnota se ukázala být 

nižší tam, kde jsou lepší socio-ekonomické podmínky žáků, např. v Praze. Oproti 

tomu např. školy v Libereckém kraji, kde byla nižší očekávání, vyšly z výzkumu, 

z hlediska přidané hodnoty, velice dobře (Koucký a kol., 2004).

Tabulka 4 Průměrné výsledky a přidaná hodnota v krajích 
OECD PISA 2003 -  žáci základních škol a víceletých gymnázii
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Zdroj: Koucký, Jan a kol. 2006. Učení pro život. UIV

Ještě zajímavější je  porovnání přidané hodnoty podle typu školy. Tabulky 4 a 5 

znázorňují fakt, že dosažené výsledky žáků jsou do značné míry ovlivněny socio

ekonomickým rozdílem v zázemí žáků a škol (ten je  vyjádřen hodnotou očekávaných 

výsledků). Pokud eliminujeme socio-ekonomické rozdíly v přidané hodnotě mezi 

školami i kraji, skutečný rozdíl se výrazně (asi o polovinu) sníží (Koucký a kol, 

2006).

S přihlédnutím na následující tabulku je  patrné, že např. víceletá gymnázia 

dosahují průměrných výsledků o 86 bodů nad průměrnou úrovní všech škol, nicméně 

tři čtvrtiny z tohoto rozdílu se musí připsat příznivějšímu zázemí jejich žáků (viz 

index ESCS). Skutečná přidaná hodnota víceletých gymnázií tedy činí pouze 21 

bodu na průměrem. To samé platí i pro základní školy se zaměřením, kde celkové 

výsledky sice dosáhly mírně nadprůměrných výsledků, ovšem vzhledem

53



k očekáváním vycházejícím z vysokých hodnot zázemí žáků klesla přidaná hodnota 

těchto škol pod celostátní průměr.

Tabulka 5 Průměrné výsledky a přidaná hodnota škol 
OECD PISA 2003 -  žáci základních škol a víceletých gymnázií

Koucký, Jan a kol. 2006 Učení pro život. UlV

Průzkum PISA klade veliký důraz na zázemí žáka a typ školy. Nicméně klíčové je  

zde také to, jak  škola se svými žáky zachází, jaké má stanovené priority a do jaké 

míry sleduje a naplňuje svou misi.

Měření přidané hodnoty pomocí předpokladů a skutečných studijních výsledků, 

stejně jako pomocí socio-ekonomického zázemí žáka (zjišťovaným na základě 

dotazníků), se neprojevuje jako zcela optimální řešení. Takové měření o škole 

samotné nevypovídá téměř nic, naopak generalizuje poznatky o českém školním 

systému, přičemž poukazuje na selektivitu českého systému (víceletá gymnázia, 

základní školy se zaměřením).

2.2 SCIO testy

Sledování přidané hodnoty se liší výzkumem OECD i výzkumem SCIO. Zatímco 

Scio testy školám nabízejí dlouhodobé testování žáků (pro srovnání vstupů a 

výstupů), studie OECD se zaměřila na porovnání předpokládaných a skutečných 

výsledků žáků vycházející z ekonomického, sociálního a kulturního zázemí žáků a 

sledování tzv. ESCS indexu. Scio testy navíc předpokládají, že výsledky testování

54



žáků budou jakousi zpětnou vazbou pro školy a výsledky tak použijí jak  pro zprávu 

vlastního hodnocení, tak třeba pro tvorbu svého školského programu.

Komerční testování přidané hodnoty je  v České republice novinkou. Závěry z 

testování a tedy možnost zkoumání vlivu výsledků testů budou nejdříve v červnu 

2008. Důležité je  ovšem zdůraznit, že v projektu Vektor, jak  měření přidané hodnoty 

SCIO nazvalo, jsou testováni ti sami studenti a to při vstupu na školu, tedy v prvním 

ročníku a následně pak za dva roky, rok před ukončením školy, tedy ve třetím 

ročníku. Tak škola získá přehled o tom, co kterému žáků během učení a vyučování 

„přidala“ .

Vstupní testování je  zaměřeno na povinné maturitní předměty stejně jako je  mezi 

žáky distribuován test obecných studijních předpokladů. Testovány jsou i cizí jazyky 

angličtina a němčina, oba s poslechovou částí. Je možné zažádat také o testy 

z matematiky, dějepisu, základů společenských věd, části zeměpisu (občanský 

základ), fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, části zeměpisu (přírodovědně- 

technický základ) (Scio, 2006).

Druhé testování se uskutečňuje rok před maturitou, ve třetích ročnících. Testování 

probíhá ve stejných předmětech, ve kterých probíhalo vstupní testování. Pouze ve 

srovnání s prvním testováním, pokud zde škola zvolila rozšířené testování, dojde 

k rozdělení přírodovědně-informačního základu na dva předměty tak, jak  je  jako 

volitelné předměty k maturitě stanoví zákon (Scio, 2006).

Internetové stránky SCIO dále nabízejí ukázky konkrétních testů a ukázky 

analýzy, která je  přibližně do měsíce od druhého testování školám zaslána. Součástí 

analýzy je  i přidaná hodnota, která je  sledována v souvislosti s konkrétními 

předměty, jak dokazuje následující graf.
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Graf 4 Přidaná hodnota školou v letech 2005 —► 2008
Přehled všech předmětů

OSP

Občanský základ

zdroj: Scio, Popis projektu vektor (2005) dostupné na: http://www.scio.cz/kraje/sc/popis.asp

Zobrazený graf zobrazuje hodnotu ve všech maturitních předmětech neboli 

„posun“ školy v období 2005 a 2008. Světlezelená oblast představuje pozadí stavu 

všech škol typu průmyslovka v roce 2008. Celková přidaná hodnota sledované školy 

činí 9,3% nad průměrem všech škol a 12,1 %  nad průměrem všech škol typu 

průmyslovka.

SCIO testy se zaměřují na konkrétní předměty a akademické znalosti žáků. 

Poněkud do pozadí posouvají proces školy, tedy např. to, jaké má škola vedení, 

klima nebo angažovanost všech. Testy měří rozdíl mezi znalostmi žáka při vstupu na 

školu a během studia. Důležitým momentem je  to, že v průběhu studia jsou testováni 

stejní žáci.

2.3 Shrnutí

Tato kapitola dokazuje složitost měření přidané hodnoty. Klíčové výzkumy 

současného českého vzdělávacího systému jako je  PISA a komerční testy SCIO se 

liší nejen v pojetí přidané hodnoty, ale také v jejím  měření. PISA vnímá přidanou 

hodnotu jako rozdíl mezi skutečně dosaženými průměrnými výsledky a mezi 

očekávanými výsledky odvozenými od úrovně ekonomického, sociálního a 

kulturního prostředí žáků a škol. Na druhou stranu testy SCIO měří akademické 

znalosti žáků. Je nutné upozornit na fakt, že pouhé sledování posunu žáků 

v jednotlivých předmětech nemůže být v otázce přidané hodnoty dostačující. Testy 

SCIO postrádají sledování procesu školy.
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Jednou z dalších možností, jak  monitorovat přidanou hodnotu a efektivní š k o lu je  

sledovat úspěšnost žáků po absolvování školy. Může se uvést příklad, kdy žáci mají 

dobré výsledky z českého jazyka, nicméně ve studiu již  dále nikdo nepokračuje. 

Přidaná hodnota je  potom podle výsledků zaměřených pouze na výsledky žáka 

dobrá, nicméně efektivnost velice slabá.

3 LEGISLATIVA A KONCEPČNÍ DOKUMENTY V ČESKÉ 
PRAXI

Teoretické poznatky o efektivní škole a o aktuálních konceptech k 

jejím u zlepšování a zajišťování kvality ukazují školám a dalším aktérům podílejícím 

se na vzdělávání možnost, jak požadovaných cílů dosáhnout. Nicméně vzdělávání je  

v této práci pojato jako veřejná služba, která plně podléhá legislativě a musí se řídit 

aktuálními zákony, vyhláškami a směrnicemi. Nezbytnou součástí jednotného 

vzdělávání jsou také tzv. kurikulámí dokumenty.

Koncepčních dokumentů, které víceméně udávaly směr českému vzdělávání, je  

několik. Asi pět let po roce 1989 byl Ministerstvem školství vydán dokument 

nazvaný Kvalita a odpovědnost. Ten analyzoval dosavadní rozvoj tak, aby mohl být 

navržen budoucí směr transformace vedoucí ke kvalitě, akontabilitě a efektivnosti. 

Dalším významným dokumentem byla studie OECD nazvaná Zpráva o národní 

politice ve vzdělávání (1996). Na závěrech OECD staví také další dokumenty, 

prvním před vstupem České republiky do Evropské unie je  tzv. Zelená kniha (1999) 

a druhým je  Národní program pro rozvoj českého vzdělávání, tzv. Bílá kniha (2001).

V této kapitole je  legislativně vymezeno vlastní hodnocení školy a cíle vzdělávání. 

Citován je  zde zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), jenž přináší do českého 

vzdělávacího systému mnoho změn, o kterých se mluví jako o kurikulámí reformě. 

Mezi nejvýznamnější změny patří větší autonomie škol, rámcové vzdělávací 

programy, školské programy a povinnost škol sestavovat vlastní hodnocení.

Tato kapitola kromě zákona a vyhlášek pojednává také o kurikulámích 

dokumentech, konkrétně o Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky (2005) a Rámcovém vzdělávacím programu 

základního vzdělávání (2005), které jsou pro současnou kurikulámí reformu zcela 

klíčové. V těchto dokumentech je  podrobněji charakterizováno vlastní hodnocení 

školy, stejně jako jsou zde detailněji vymezeny cíle vzdělávání.
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3.1 Vlastní hodnocení škol

Hodnocení škol a školských zařízení, stejně jako celého vzdělávacího systému se 

s rychlým vývojem, novými koncepcemi a metodami mění. Nový školský zákon 

znamená pro Českou republiku nemalé změny, a to pro všechny aktéry vzdělávací 

politiky. Jendou z nej výraznějších změn je  kromě rámcových vzdělávacích programů 

a školských programů také povinnost škol vykonávat vlastní hodnocení. Vlastní 

hodnocení výrazně mění práci školní inspekce. Jak se školy a ČŠI s touto změnou 

vyrovnávají, to je  jedna z klíčových otázek této práce. Zákonné vymezení této 

činnosti je  proto nezbytné pro přiblížení konkrétních podmínek a situací, kterým 

školy a ČŠI v současné době čelí.

Podle § 12 školského zákona a § 8 a 9 vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, se 

vlastní hodnocení od ledna 2005 stalo novou povinností škol.

Vlastní hodnocení škol je  možné s jistou demokratizací veřejné správy, potažmo 

s větší autonomií, kterou školám nový školský zákon poskytl. Novou odpovědností 

škol je  kvalita ve všech oblastech práce. Pro školy je  stále častěji nezbytností 

systematicky získávat informace o kvalitě své práce. Tyto informace by měla škola 

dále využívat ke svému zlepšování, jak  bylo naznačené v první části práce (např. za 

využití modelu CAF nebo TQM).

3.1.1 Vlastní hodnocení v české legislativě

Až do schválení nového školského zákona nebylo vlastní hodnocení v českých 

školách legislativně upevněno. Zmiňovaly ho koncepční dokumenty jako je  Bílá 

kniha z roku 2001, následně pak Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně 

vzdělávací soustavy ČR z roku 2002 a novější z roku 2005. Tento dokument se 

vlastnímu hodnocení věnuje detailněji a zabývá se jím  podkapitola s názvem 

„Evaluace na úrovni školy (autoevaluace a externí evaluace) (in Vašťátková, 

Prášilová, 2006).

Legislativní požadavek na vlastní hodnocení školy je  vymezen ve čtvrté části 

vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou jsou stanoveny náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. K vlastnímu hodnocení školy se 

vyhláška vyjadřuje v § 8, odst. 1 a 2, kde je  vymezeno jeho  zaměření na cíle, které si 

škola stanovila; posouzení, jakým způsobem škola cíle plní; oblasti, ve kterých škola
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dosahuje dobrých výsledku a oblasti, ve kterých je  třeba úroveň zlepšit, včetně 

návrhu na příslušné opatření; vlastní hodnocení by také mělo sledovat účinnost 

příslušných opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení.

Vyhláška v § 8 přímo vyjmenovává hlavní oblasti, které by každé vlastní 

hodnocení mělo obsahovat.

a) podmínky ke vzdělávání

b) průběh vzdělávání

c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných 

vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků,

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům.

Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních let. 

Návrh struktury vlastního hodnocení školy projednává ředitel školy s pedagogickou 

radou.

To, jak by měla škola vlastní hodnocení přímo zpracovávat, již  vyhláška 

nezmiňuje. Před přijetím vyhlášky bylo praxí, že vlastní hodnocení školy obsahovala 

výroční zpráva, přičemž vlastní hodnocení bylo podtrženo pouze v silných stránkách 

školy (Michek, 2005).

S vyhláškou má škola povinnost vlastní hodnocení provádět a nejen zmínit své 

slabé stránky, ale také navrhnout možná řešení k jejich  eliminaci. Sledování 

účinnosti přijatých opatření je  navíc také součástí vlastního hodnocení. Tyto tři 

povinnosti jsou klíčové pro zlepšování školy. Manuál pro tvorbu vzdělávacích 

programů základním školám dokonce doporučuje pro vlastní hodnocení využít 

SWOT analýzu6.

6 SWOT analýza je  technika strategické analýzy založená na zvažování vnitřních faktorů určitého 
subjektu. Princip SWOT analýzy se skládá z hodnocení 4 oblastí (2+2): vnitřní faktory, interní 
prostředí (SW) -  strenghts (silné stránky) a weaknesses (slabé stránky). Vnější faktory, faktory 
prostředí (OT) zahrnují opportunities (příležitosti) a threats (hrozby)
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3.2 Cíle vzdělávání

Definice cílů vzdělávání se s ohledem na podmínky, historii, kulturu i náboženství 

liší v každé zemi. Cíle vzdělávání je  nutné nejen znát, ale také sledovat a naplňovat 

je. Pomocí definice cílů vzdělávání lze snadněji sledovat jak efektivní školu, tak její 

zlepšování a kvalitu, stejně jakým způsobem a jak  zdárně kvalitu zajišťuje. Cíle 

vzdělávání jsou v České republice obecně stanoveny ve školském zákoně ě. 

561/2004 Sb. Pro konkrétní stupně vzdělávání jsou Výzkumným ústavem 

pedagogickým vyvinuty tzv. rámcové vzdělávací programy, kde jsou cíle blíže 

specifikovány. V této podkapitole budou popsány cíle základního vzdělávání České 

republiky.

Školský zákon č. 561/2004 Sb. vyjmenovává zásady a cíle vzdělávání v § 2, odst. 

1, 2 a 3. Vzdělávání je  podle zákona založeno na osmi zásadách

a) rovného přístupu,

b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,

c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti,

d) bezplatného základního a středního vzdělávání ve školách, které zřizuje stát, 

kraj, obec nebo svazek obcí,

e) svobodného šíření poznatků,

f) zdokonalování procesu vzdělávání,

g) hodnocení výsledků vzdělávání vhledem k dosahování cílů vzdělávání 

stanovených tímto (školským) zákonem a vzdělávacími programy,

h) možnost každého vzdělávat se po dobu celého života.

V druhém odstavci zákon vymezuje obecné cíle vzdělávání, kterými jsou zejména

a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními 

způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský 

život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se 

v průběhu celého života,

b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu,

d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,

e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, 

národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,

f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic,
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g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně.

Zákon ve svém třetím odstavci zdůrazňuje velice důležitý fakt, že „Vzdělávání 

poskytované podle tohoto zákona je  veřejnou službou“. To, že školy poskytují 

služby svým klientům, je  klíčový moment pro každého učitele a zaměstnance školy. 

Vzdělávání jako služba je  základem pro koncept efektivních škol, stejně jako 

zlepšování školy a její zajišťování kvality. Český zákon vzdělávání jako veřejnou (a 

bezplatnou) službu přímo stanovuje.

Ministerstvo školství vydalo v roce 2005 Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, kde jsou cíle vzdělávání uvedeny 

jako podněty k současné kurikulámí reformě. Ta je  pro české vzdělávání stále 

prioritou.

K urikulám í reform a m usí zvýšit kvalitu , efektiv itu  a  inovativnost vzdělávání na 

všech úrovních a zajistit tak, aby žáci získali dobrý vztah k učení a byli m otivovaní 

k učení se po celý život, aby byla rozvíjena ind iv idualita každého žáka, by la 

zajištěna variab ilita vzdělávacích  program ů na úrovni školy, došlo  k  prom ěně 

vnitřního klim atu škol a posílení pedagogické autonom ie.

(MŠMT, 2005: 16)

Kurikulámí reforma se podle tohoto dokumentu stala významnou realitou zatím 

pro mateřské a základní školství a bude mít výrazný vliv také na všechny navazující 

systémy vzdělávání. Nicméně splnění a dokončení reformy vyžaduje podporu jak 

odbornou, finanční a materiální, tak propagační a společenskou.

Dlouhodobý záměr jm enuje cíle kurikulámí reformy jako „hlavního nástroje 

postupného a dlouhodobého ovlivňování procesu vzdělávání“ . Požaduje, aby cíle 

vzdělávání a vzdělávací obsah (očekávané výstupy a učivo k jejich  dosažení) byly 

vymezeny na státní úrovni v systému kurikulámích dokumentů. Mělo by být 

uplatňováno nové pojetí kurikula směřujících nikoli k získání co nejvíce faktů, ale 

k získání klíčových kompetencí (,jako  vyváženého souboru vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti“). Neustále by také mělo být podporováváno další vzdělávání 

pedagogických a vedoucích pracovníků a ve výuce žáků a studentů by se měly 

uplatňovat nové formy aktivní výuky a měly by se rozvíjet mezipředmětové vazby. 

Podmínkou nových metod výuky je  týmová spolupráce učitelů a využívání různých 

forem mimotřídních činností.
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) stanovuje to, 

co je  nezbytné a společné v povinném základním vzdělávání, specifikuje úroveň 

klíčových kompetencí, kterých by žáci na konci základního vzdělávání měli 

dosáhnout a vymezuje také vzdělávací obsah, tedy výstupy a učivo. Tím vlastně 

reaguje na Dlouhodobý záměr. Podstatné je  také to, že RVP ZV je  závazný pro 

všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího řízení. Prohloubí se tak 

významná spolupráce mezi základními a středními školami.

Cíle základního vzdělávání jsou v RVP ZV důsledně vymezeny. Základní 

vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a 

poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na 

situace blízké životu a na praktické jednání“ (RVP ZV, 2005:10). Konkrétně by 

základní vzdělávání mělo:

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je  pro celoživotní učení,

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci,

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i

druhých,

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti,

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v 

prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě,

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za 

ně odpovědný,

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je  žít společně s ostatními lidmi,

•  pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je  spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

(RVP ZV, 2005: 12-13)

Cíle vzdělávání jsou jasně stanoveny a obecně popsány ve školském zákonu. 

Podrobně se k nim vyjadřují koncepční dokumenty jako je  Rámcový vzdělávací 

program nebo Dlouhodobý záměr. Naplňování cílů je  úkolem každé školy a každý 

školský vzdělávací program (ŠVP) by je  měl obsahovat, stejně jako by v každém
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programu školy měly být popsány cesty k jejich splňování. Cíle vzdělávání by navíc 

měl znát každý učitel a zaměstnanec školy.

3.3 Shrnutí

Česká školní inspekce má v současné kurikulámí reformě důležitý úkol propojení 

svého hodnocení s výsledky vlastního hodnocení, které jsou od ledna 2005 školy 

povinny vykonávat. Vlastní hodnocení je  taktéž stanoveno zákonem, ale je  to nová 

povinnost škol, kterou si každá škola nejprve musí „osvojit“ a zapracovat do činnosti. 

Jak vnější, tak i vlastní hodnocení sleduje naplňování cílů vzdělávání. Jejich úspěšné 

naplňování by mělo vést k efektivní škole, k jejím u zlepšování a zajišťování kvality. 

Cíle vzdělávání se na mezinárodní úrovni liší. Česká praxe má obecné cíle a zásady 

vzdělávání stanovené v zákoně. Podrobné cíle dále zmiňují nové kurikulámí 

dokumenty, jako je  např. Rámcový vzdělávací program nebo Dlouhodobý záměr. 

Stanovení a vymezení jasných a dosažitelných cílů je  klíčovým momentem pro 

činnost každé efektivní a kvalitní školy.

Nová legislativa v oblasti vzdělávání podnítila zřetelnou potřebu kurikulámí 

reformy. Zákon i přední výzkumná pracoviště ji  navíc zcela jasně podporují.

V koncepčních dokumentech lze nalézt jakýsi návod k „nové“ činnosti škol. Jak 

ovšem nové záměry a úkoly pojímá realita a praxe je  otázkou druhou. Další kapitoly 

se zaměří na realitu a praxi českých škol, stejně jako  na činnost České školní 

inspekce, jak  se tento úřad s kurikulámí reformou vyrovnává a jak  se reforma odrazila 

na práci ČŠI.

4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL V PRAXI

Podle platné legislativy jsou školy povinny od ledna roku 2005 vykonávat vlastní 

hodnocení. To by mělo přispívat ke zlepšování školy, efektivnímu naplňování cílů 

vzdělávání a zajišťování její kvality. Stejně tak je  dokument vlastního hodnocení 

důležitým výstupem školy pro hodnocení její činnosti Českou školní inspekcí.

Vlastní hodnocení je  pro činnost efektivní školy nezbytné. Mělo by být v souladu 

s externím hodnocením školy, přičemž nemalým úkolem zůstává najít to správné 

propojení vlastního a externího hodnocení, tedy najít rovnováhu. Jak vypadá tato 

teorie v praxi České republiky? Naplňují školy smysl a cíle kurikulámí reformy? Jak
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se školy vyrovnaly s novou povinností sestavovat vlastní hodnocení? To jsou otázky 

této kapitoly.

4.1 Co škola sleduje

Oblasti, které má škola ve svém vlastním hodnocení sledovat, jsou přesně 

vyjmenovány ve Vyhlášce č. 15/2005 Sb. § 8. Výzkum Vašťatkové a Prášilové 

(2006) potvrdil, že školy sledované oblasti opravdu dodržují. Na základě výstupů 

z pracovních dílen s vedoucími pracovníky základních a středních škol (celkem 80 

účastníků) autorky výzkumu přesně popsaly, jaké aspekty v jednotlivých oblastech 

školy sledují.

Ze zjištění výzkumu vyplývá, že vedoucí pracovníci potřebné informace získávají 

z větší části pouze pro svou potřebu, pro zajištění zpětné vazby na řízení školy 

(Vašťatková, Prášilová, 2006). Vedoucí pracovníci sice diskutují o zjištěných 

informacích s ostatními členy podílejícími se na vedení školy, ale negativním faktem 

je  to, že na základě zjištěných skutečností neprovádějí opravná opatření (ibid). Tím 

škola samozřejmě ztrácí možnost zlepšování se, nebo dokonce plánování 

podstatných kroků vedoucích ke zlepšování. K nepříznivému zjištění dospěly 

autorky také v informovanosti o výsledcích vlastního hodnocení a zapojení všech do 

tohoto procesu.

Vedoucí pracovníci o skutečnostech shledaných vlastním hodnocením učitele, 

žáky a rodiče pouze informovali, a to ještě zpravidla o těch pozitivních, protože se 

obávali špatné pověsti školy (ibid). Tímto postupem vedení selhává v dalším 

klíčovém bodě, a to v zapojení celého kolektivu do procesu vlastního hodnocení. 

Nicméně je  to opravdu chyba konkrétního vedení? Autorky ve svém výzkumu 

konstatují, že „o potřebě zapojit je  [učitele, žáky, rodiče] do procesů hodnocení školy 

jako rovnoprávné a motivované partnery vedoucí pracovníci v lepším případě již  

slyšeli (převážně v rámci funkčního studia), ale zatím s tím nemají zkušenosti“ 

(Vašťatková, Prášilová, 2006:5). Je tak pravděpodobné, že vedoucí pracovníci školy 

nejsou dostatečně informování a tom, jak  vlastní hodnocení vykonávat, a proč vůbec 

tuto povinnost mají.

Během rozhovorů na základě výstupů z pracovních dílen autorky výzkumu 

zjistily, ve kterých oblastech vedoucí pracovníci školy využívají výsledky činnosti 

České školní inspekce. K obsahům hodnotících zpráv a výsledkům šetření ČŠI se
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přihlíží v oblastech hodnocení podmínek vzdělávání, v hodnocení průběhu 

vzdělávání a v oblasti řízení školy, kvality personální práce a kvality dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (ibid).

Vedoucí pracovníci školy nezmínili přínos činnosti ČŠI v oblastech podpora žáků 

ve škole, spolupráce s rodiči, sledování výsledků žáků a studentů, výsledků práce 

školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům (ibid). 

Školy spolupracují např. s pracovními úřady, komerčními testy SCIO nebo Kalibro, 

se zřizovateli, rodiči (především díky třídním schůzkám) a psychologickými 

poradnami.

Vlastní hodnocení v českých školách se dle výsledků autorek uskutečňuje 

převážně pro potřebu vedení školy. Jak bylo zmíněno, objektivní informace o zjištění 

na základě procesu vlastního hodnocení vedení školy zřídka zprostředkuje všem 

zaměstnancům školy, natož pak žákům nebo rodičům. Vlastní hodnocení se ve 

většině škol neukázalo jako podnětem k určení silných a slabých stránek a ani 

k sestavení akčního plánu školy pro další zlepšování. V následujícím grafu je  

znázorněn proces vlastního hodnocení, jak  ho vnímá Skotská královská inspekce.

G raf 5 Vlastní hodnocení školy

HMIE Guide - Partnership with patenter, 2006

Základem vlastního hodnocení je  určení počátečního stavu a analýza potřebných 

informací. Samotný proces vlastního hodnocení je  dále hodnocení, které by mělo 

probíhat na základě předem stanovených indikátorů. Podstatným krokem je  určení 

silných a slabých stránek školy a plánování pro další zlepšování. Výsledkem
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vlastního hodnocení by měla být výsledná zpráva o standardech a kvalitě, dostupná 

jak  všem zaměstnancům, tak rodičům a širší veřejnosti.

Jak a zda vůbec školy provádějí vlastní hodnocení Česká školní inspekce 

monitoruje. Od vydání nového školského zákona provedla ČŠI dvě tematické 

inspekce, zaměřené právě na vlastní hodnocení škol (Autoevaluace základních a 

středních škol z roku 2004 a Vlastní hodnocení základních a středních škol ve 

školním roce 2005/2006). Zaměření inspekční činnosti na sledování vlastního 

hodnocení škol pramení z definování konkrétních úkolů 2. strategického směru 

Dlouhodobého záměru vzdělávání (ČŠI, 2006). Ve školním roce 2005/2006 již  byla 

problematika vlastního hodnocení zařazena do Plánu hlavních úkolů ČŠI. Tematické 

inspekce měly za úkol zjistit:

•  zda školy ve vybraných oblastech vzdělávání provádějí vlastní hodnocení,

•  soulad zaměření vlastního hodnocení s příslušnou vyhláškou,

• jaké nástroje a kritéria vlastního hodnocení školy používají,

• jak školy využívají výsledků vlastního hodnocení.

Tematická inspekce proběhla v druhém pololetí roku 2005/2006 ve 

341 mateřských škol, kde se sledovala oblast výchovy ke zdraví. Dále se inspekce 

zaměřila na 371 základních škol prvního stupně, kde byla také sledována oblast 

výchovy ke zdraví. Základních škol druhého stupně se v oblasti využití prostředků 

ICT ve výuce sledovalo 85 a v oblasti výuky cizích jazyků 82. Středních škol, kde 

bylo zaměření kombinované, se inspektovalo 238 (ČŠI, 2006).

Cílovou skupinou inspekce byl management školy (ředitel, zástupce ředitele, 

pedagogičtí pracovníci pověření funkcemi v metodických a poradních orgánech 

školy, apod.). Metody šetření byly pro tematickou inspekci zcela běžné, analyzovala 

se dokumentace školy a proběhly rozhovory s představiteli managementu školy a 

žáky.

Výsledky šetření ČŠI (2006) nejsou zcela uspokojující. Jak blíže uvádí tabulka , 

inspekce shledala, že ve vybraných oblastech vzdělávání provedlo vlastní hodnocení 

66,4% škol.

Jen o jed iněle m ělo to to  hodnocení charak ter uceleného systém u zpětné vazby, 

p řevážně šlo spíše o up latňování jedno tlivých  prvků sebehodnocení, nebo o jeh o  

přípravu. V m nohých školách se v lastn í hodnocení opíralo  je n  o pocity  či názory 

ředitele, vycházející z je h o  bezprostřední zkušenosti, n ikoli o exaktní zjišťování a
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vyhodnocování jevů v konkrétní oblasti prostřednictvím hodnotících nástrojů 

(hospitací, testů, dotazníků aj.).

(ČŠI, 2006: 4).

Navíc inspekční zpráva dále uvádí, že menší školy mají proces vlastního 

hodnocení spíše neformální, kde za „vlastní hodnocení ředitelé někdy považovali 

zveřejnění statistických údajů a informací“ (např. vybavenost učeben, počet žáků ve 

škole a v jednotlivých třídách apod.) (ibid).

Tabulka 6 Četnost vlastního hodnocení sledovaných oblastí vzdělávání ve 
školách, kde proběhla tematicky zaměřená inspekce (TZI)_____________________

U kazatel M Š
1. stupeň

ZS
2. stupeň

Z S
SŠ Celkem

Počet škol, v n ichž bylo zjišťováno, 
zda ve sledované oblasti provedly 
vlastní hodnocení

341 371 167 238 1117

z toho počet škol, k teré v dané 
oblasti vlastní hodnocení provedly

163
(47,8% )

296
(79,8% )

101
(60,5% )

182
(76,5% )

742
(66,4% )

(Zdroj: Česká školní inspekce, 2006:4)

Zaměření vlastního hodnocení se dle inspekčních nálezů ve školách lišila. 

Zatímco na prvním stupni základních škol převažovalo zaměření vlastního hodnocení 

na podmínky vzdělávání, na 2. stupni ZŠ a ve středních školách se pozornost 

vlastního hodnocení ubírala k výsledkům vzdělávání. G raf zaměření vlastního 

hodnocení, sestavený na základě inspekčního šetření, dále ukazuje, že průběh 

vzdělávání byl vlastním hodnocením sledován nejčastěji v mateřských školách, na 

sociální klima se zaměřovalo vlastní hodnocení především na prvním stupni ZŠ a 

pouze zcela okrajově vybrané školy hodnotily kvalitu personální práce a dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků.

Stanislav Michek (2005) dodává, že školy vykonávají vlastní hodnocení 

systematicky, pokud směřují ke zlepšování konkrétní oblasti (např. podmínky 

vzdělávání nebo výchovný proces). Školy se často zapojují do projektů jako byl např. 

projekt Škola pro všechny, kdy je  nutné provést analýzu současného stavu ve škole.

V průběhu takového projektu škola postupně hodnotí dosažené výsledky. Na konci 

projektu se zpravidla odevzdává závěrečná zpráva, která zmiňuje jak  původní stav, 

tak průběh a výsledky projektu, zlepšování konkrétní oblasti.

Zapojení školy do projektu se příznivě odráží na vlastním hodnocení školy, jak  

uvádí také inspekční zpráva (ČŠI, 2006). Školy, které se zapojily do projektů ať již
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vlastních, nebo organizovaných jinými subjekty, prokázaly nejucelenější (vzhledem 

k vyhlášce č. 15/2005 Sb.) vlastní hodnocení.

G raf 6 Naplnění vlastního hodnocení podle vyhlášky č. 15/2005 Sb.
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Legenda
a podmínky vzdělávání 
b průběh vzdělávání
c podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodič, vliv vzájemných vztahů 

školy, žáků, rodičů a dalších osob 
d výsledky vzdělávání žáků a studentů
e řízení výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům 
Zdroj: Česká školní inspekce, 2006:5

Proces vlastního hodnocení ve školách probíhá s větším nebo menším úspěchem. 

Z průzkumu Vašťatkové a Prášilové (2006), stejně jako z výsledků TZI z roku 2006 

vyplývá, že školy si jsou své nové povinnosti vědomy, nicméně chybí zde potřebné 

nástroje pro hodnocení a příslušné indikátory. Vyhláška č. 15/2005 Sb., kde jsou 

popsány oblasti vlastního hodnocení je  v tomto procesu nutností, nicméně jak 

provádět vlastní hodnocení, aby výsledek byl co neefektivnější, vyhláška již  

nezmiňuje. Sestavení příslušné metodiky přísluší v našem případě buď ČŠI nebo 

samotné škole.

Proces vlastního hodnocení je  na školách uskutečňován zpravidla v souvislosti 

s tvorbou výroční zprávy za uplynulý školní rok (Michek, 2005). Výzkumy dokazují, 

že vlastní hodnocení většinou není systematické a nejsou při něm používány 

systematické nástroje (Michek, 2005). Další část kapitoly se zaměří na konkrétní 

indikátory vlastního hodnocení.
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4.2 Indikátory vlastního hodnocení v základních školách

Školy by vlastní hodnocení měly provádět podle předem stanovených pravidel. 

Cíli pravidel jsou potom cíle vzdělávání stanovené v národním kurikulu a oblasti 

sledování by se minimálně měly shodovat s oblastmi stanovenými legislativou (viz 

zmiňovaná vyhláška č. 15/2005 Sb.) Nicméně k dosažení cílů má každá škola jiné 

podmínky a prostředky. Proto by každá škola měla sestavovat svůj program, který 

bude dané škole „šit na míru“.

Indikátory, podle kterých škola může provádět vlastní hodnocení, mohou 

vycházet, či se přímo shodovat s indikátory inspekční činnosti. Indikátory mohou být 

vyvinuty také jinými institucemi, např. školskými úřady. Nástroje, které škola 

k vlastnímu hodnocení volí, jsou potom v kompetencích samotné školy. Nicméně ty 

by měly odpovídat předem stanoveným indikátorům. Nástroje „musí zajišťovat, aby 

zjišťovaná data byla dostatečně validní“ (Nezvalová, 2006).

Škola by měla své vlastní hodnocení provádět ve spolupráci všech, a n ě jak  tomu 

nasvědčuje průzkum (Nezvalová, Prášilová, 2006) převážně pro potřebu vedení bez 

dalšího rozšiřování a konzultace se zaměstnanci. Je třeba zdůraznit, že právě 

vyzdvižení slabých stránek školy je  nejlepší cestou, jak  se zlepšovat. Každý, kdo se 

podílí na činnosti školy, by měl znát silné a slabé stránky školy.

Danuše Nezvalová (2006) vyjadřuje přímo povinnost učitelů stanovit kritéria pro 

vlastní hodnocení a určit, jak  informací bude využito. Navíc poukazuje na nutnost 

plánování vlastního hodnocení, přičemž základní prvky plánu lze vyjádřit v grafu.

G raf 7 Základní prvky plánování vlastního hodnocení

Stanovení indikátorů je  podle tohoto grafu hned druhým krokem po určení cíle 

vlastního hodnocení, který by měl být jasný, dosažitelný a měřitelný. Indikátory, jako

69



signály úspěchu, slouží k tomu, aby mohlo být určeno, zda bylo dosaženo cíle 

(Nezvalová, 2006). Indikátor je  dle autorky charakteristický pěti vlastnostmi:

• indikuje rozvoj v dané oblasti,

• je  součástí vlastního hodnocení a identifikuje, zda bylo docíleno rozvoje,

• není využíván samostatně, ale v souborech jako součást systému vlastního 

hodnocení školy, jeho plánování a evaluační zprávy,

• musí být relevantní cílům,

• může být kvalitativní i kvantitativní.

Pomocí nástrojů, jako třetího kroku před uzavřením vlastního hodnocení zprávou, 

lze určit informace, které je  potřeba získávat a které jsou dostupné, zároveň určit, co 

je  zdrojem informací a jak  informace dále podávat (ibid).

Školy v zásadě nemají přesný „návod“ na indikátory, podle kterých by vlastní 

hodnocení mohly provádět. Systém indikátorů je  zatím stále ve vývinu, i když nutno 

poznamenat, že ve vývinu poměrně progresivním. Česká republika není jediná, kde 

systém indikátorů chybí. Podobně je  na tom Slovensko nebo Rakousko. Na druhou 

stranu některé další země, jako je  např. Nizozemí nebo Skotsko mají v indikátorech 

poměrně jasno.

5 KRITÉRIA A INDIKÁTORY EFEKTIVNÍCH ŠKOL 
APLIKOVANÉ ŠKOLNÍMI INSPEKTORÁTY

V literatuře se často kromě pojmu „kritéria“ setkáváme s pojmem „indikátory“ . 

Pojmy nejsou zcela identické, i když by se tak na první dojem mohlo zdát. Kritéria 

označují to, co by žádná škola neměla postrádat. Kritéria jsou nezbytná pro plnění 

podmínek efektivních škol, jsou si rovnocenná, přičemž navzájem nenahraditelná. 

Indikátory lze vnímat jako to, co škola nebo externí hodnotitel sleduje. Indikátory 

nejsou „konečným stavem“, ale naznačují směr, kterým se škola má vydat s cílem 

naplnění kritérií.

Tato kapitola se podrobně zaměřuje na hodnotící kritéria používaná Českou školní 

inspekcí. Následující tabulky znázorňují, do jaké míry kritéria ČŠI sledují efektivní 

školu. V další tabulce jsou zvýrazněny indikátory k vedení školy (jako nezbytného 

prvku každé efektivní školy), sestaveny Stálou mezinárodní konferencí inspektorátů. 

Zmíněny jsou také klíčové otázky skotského inspektorátu jako jednoho 

z nejmodemějších v Evropě.
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Kritéria a indikátory jsou velice choulostivou záležitostí. Mohou být nepřesné, 

nepodložené potřebným výzkumem, mohou vymezovat pouze některé aspekty a 

nemusí být ani správně pochopené. Stejný výrok může být v každé škole jinak 

pochopen.

Zároveň jsou však kritéria a indikátory nezbytným nástrojem hodnocení a to jak 

vnitřního, tak vnějšího. Pomocí kritérií lze sledovat jednotlivé oblasti. Kritéria by 

měla zaručovat jistou objektivnost a systémy hodnocení navzájem přiblížit a propojit. 

Cílem externího hodnotitele, České školní inspekce, je  sestavit takový systém 

hodnocení, který by byl založen na obecně přijímaných kritériích a indikátorech. To 

znamená, že kritéria a indikátory by byly veřejně známé a používali by je  jak externí 

hodnotitelé, tak školy při sestavování svého vlastního hodnocení.

Kritéria používaná ČŠI v současné době jsou rozdělena do několika skupin. 

Sledují vstupy, vzdělávací procesy a výstupy. Jednotlivé oblasti jsou dále rozepsány 

do specifičtějších oblastí7.

Máme-li sledovat, zda je  škola efektivní, musíme si stanovit, jaké oblasti 

vzdělávání se budou monitorovat. K tomuto účelu zopakuji koreláty efektivní školy, 

které používá australská vláda a které jsou graficky vyznačeny v první části práce 

(viz graf 2). Efektivní škola by v Austrálii neměla postrádat: profesionální vedení; 

zaměření se na učení a vyučování; cílené učení; sdílené vize a cíle; vysoká 

očekávání; akontabilitu; učící se komunitu; stimulující a bezpečné učební prostředí 

(Blueprint for Governmental Schools, 2004)

Přestože hodnotící kritéria stanovená Českou školní inspekcí pro školní rok 

2006/2007 tyto aspekty explicitně nehodnotí, nepřímo oblasti efektivní školy 

pokrývají. Kompletní přehled kritérií ČŠI je  k dispozici v příloze, zde bych ráda 

uvedla ty, které se výše zmíněných oblastí dotýkají. Modře vyznačenou kurzívou 

jsou znázorněny ty koreláty, které lze sledovat jako hodnotící kritéria ČŠI. Černě 

zůstávají původní kritéria ČŠI.

7 viz Příloha 2
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Tabulka 7 Kritéria ČŠI vs. koreláty efektivní školy

V edení školy
(Profesionálni 

vedení)

Podm ínky  
vzd ěláván í dětí, 
žáků a studentů

(Bezpečné
učební

prostředí)

P artnerství
(Sdílené vize a 

cíle)

Průběh
vzdělávání
(Stimulující
prostředí)

V ýsledky
vzd ěláván í
(Stimulující
prostředí)

Strategie a 
plánování

B ezpečnost a 
ochrana zdraví

Rodiče K lim a školy

Z m ěny
vzdělávání
sm ěřující
k  rozvoji
k líčových
dovedností

Z avádění ŠVP
(Zaměření se na 
učení a 
vyučování; 
Cílené učení)

Školská rada
P odpora
rovných
příležitostí

Ř editel školy Z řizovatel
V ýstupy  
vlastního 
hodnocení školy

Vybraná kritéria ČŠI hodnotí celou škálu činnosti školy. Nicméně mají-li být 

vybraná kritéria aplikovaná na zjišťování, z d a je  škola efektivní, postrádají zásadní 

aspekty jako jsou vysoká očekávání, akontabilita a učící se komunita.

Kriticky lze poznamenat, že uvedená kritéria potřebují další vývoj a podrobnější 

rozpracování.

Stálá mezinárodní konference inspektorátů prostřednictvím tematických seminářů 

sestavuje indikátory, které by inspekce měla používat při hodnocení vedení školy. 

Pouze pro vedení školy se pracovní skupiny semináře shodly na následujících 

elementech, indikátorech a evidenci, která externímu hodnotiteli přibližují kvalitu 

vedení školy.

72



Tabulka 8 Indikátory k profesionálnímu vedení ve škole
Elem enty Indikátory I E vidence

Vedení a 
management

1. Úkolování podle organizačního řádu
2. Sdílené informace a účel
3. Poskytování vhodného školení (in-service 

training)
4. Podpora a povzbuzování zaměstnanců
5. Povzbuzování „peer“ podpory

1. Výstupy jsou v souladu s úkoly stanovenými 
pro tým

2. Zaměstnanci rozumí cílům školy; důslednosti 
zavádění protokolů/nových přístupů

3. Kompletní záznamy: výstupy ze školení se 
projevují ve zlepšování učení a vyučování

4. Učitelé se nebojí riskovat/inovace
5. Učitelé sdílejí dobrou praxi a navzájem se od 

sebe učí

Zvládnutí/získá 
vání zdrojů

1. Priority financování reflektují plán rozvoje
2. Efektivní získávání finančních prostředků -  

uvědomění si zdrojů
3. Transparentnost a shoda v rozdělování zdrojů
4. Zvládnutí rozpočtové fluktuace

1. Plánované akce se dějí podle časového plánu
2. Školy s dobrými prostředky rozšiřují učení a 

vyučování
3. Zaměstnanci školy jsou zapojeni

v rozdělování, kterému rozumějí a akceptují
4. Vyrovnaný rozpočet, který naplňuje potřeby 

školy

Vedení
vlastního

hodnocení

1. Škola zvládá podrobné a aktualizované 
vlastní hodnocení

2. Do procesu vlastního hodnocení je  zapojena 
celá komunita

3. Vlastní hodnocení je  zaměřené na zlepšování

1. Institucionalizovaná zpětná vazba dokazuje, 
že vlastní hodnocení je  správné

2. Proces sestavování vlastního hodnocení je 
široký a inkluzivní

3. Kritické reflexe a analýzy vyústí ve změně 
nebo zlepšování

Zvládnutí
vztahů

1. Externí spolupráce
2. Odolávání externímu nátlaku, např. 

politického nebo ze strany rodičů
3. Zapojení externích expertíz do činnosti školy
4. Ochota pohledu za hranice školy s cílem 

zlepšování učení
5. Přiměřené vztahy s externími regulacemi
6. Interní spolupráce

1. Pozitivní image školy ve školní komunitě a 
místních médiích

2. Škola se neodchyluje od svých cílů, zachovává 
integritu

3. Rozšiřování příležitostí
4. Partnerství s dalšími institucemi, např. školy, 

univerzity (včetně vzdělávání učitelů), podniky
5. Spolupráce, jasná diskuse a rozhodování 

ovlivňující školu
6. Sestavování a rozvíjení týmu, který dosahuje 

cíle školy
Vedení a 
zvládnutí 

organizace

1. Přijímání žáků
2. Zvládnutí prostoru (včetně přestavby)
3. Návrhy reorganizace

1. Škola a žáci benefitují z vhodných utkání
2. Výsledky naplňují potřeby školy
3. Výsledky naplňují potřeby komunity

Zdroj: SICI, The Guality o f  Leadership and Learning, Linz, 2006

Indikátory k dobrému a organizovanému vedení ve škole, jak  jsou načrtnuty 

v tabulce, se zdají být komplexní a poměrně jasné. Zároveň je  nutné poznamenat, že 

skupina expertů se shodla na indikátorech pro vedení s důrazem na učení a 

vyučování. V této práci však není dostatečná kapacita pro citování všech indikátorů.

Domnívám se, že česká praxe by se takovými indikátory mohla inspirovat. 

Jednotlivé elementy jsou podrobněji rozpracovány do konkrétních indikátorů. 

Inspektorovi nebo hodnotiteli je  ve sloupečku evidence napo vězeno, jak  a podle čeho 

příslušnou oblast hodnotit.

Také skotský inspektorát, který se řadí mezi nejmodemější v Evropě, má vyvinut 

systém indikátorů. Pro představu budou v této práci uvedeny základní otázky (nikoli
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propracované a detailní indikátory), které tvoří kostru celého inspekčního systému ve 

Skotsku. Klíčových otázek je  šest:

1) Jakých klíčových výsledků jsm e dosáhli?

2) Jak dobře naplňujeme potřeby všech aktérů?

3) Jak dobře poskytujeme klíčové procesy?

4) Jak dobré je  naše řízení (management)?

5) Jak dobré je  naše vedení?

6) Jakou máme kapacitu na zlepšování?

(How Good Is Our School, 2002, 2006),

Jednotlivé otázky jsou podrobněji rozpracovány. Blíže se podíváme na čtvrtou a 

pátou otázku, které se týkají řízení a vedení školy.

Tabulka 9 Základní otázky skotské inspe cce: řízení a vedení ve škole
Jak dobré je naše řízení? Jak dobré je naše vedení?

Rozvoj politiky a 
plánování

P řehled  po litiky  a 
rozvoj

Vedení

Vize, hodnoty  a cíle

Z apojení uživatelů 
služeb a  dalších  aktérů

V edení a řízení 
(dozor)

P lánování V edení lid í a rozvoj 
partnerství

Řízení a podpora 
zaměstnanců

D ostatek, přijím ání, 
stálost

V edení inovací, zm ěna 
a zlepšování

R ozm ístění a tým ová 
práce
Rozvoj a vzdělávání

Zdroje

P artnerská spolupráce 
Ř ízení financí 
Ř ízení zdrojů 
Inform ační systém

Zajímavé je  rozlišení řízení a vedení školy. Skotská inspekce klade veliký důraz 

na vedení školy, které se má starat výlučně o cíle, změny, řízení a rozvoj lidí a 

zlepšování. Opět je  zde vyzdvižena úloha ředitele jako klíčového aktéra, který 

organizuje a vede činnost školy. V obou sloupcích, jak  řízení, tak vedení, je  podtržen 

aspekt vzájemné spolupráce. Je tedy nutné zdůraznit, že nejen samotná činnost školy, 

ale také proces vlastního hodnocení, zlepšování a kvalita učení a vyučování ve škole 

je  podmíněno spoluprací všech, kdo se na chodu školy jakkoli podílejí (včetně žáků a 

rodičů).

V této části jsm e si přiblížili hodnotící kritéria (indikátory) pro jednu oblast 

efektivní školy, a to profesionální vedení. Jak naznačují tabulky, zjišťování kvality
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nebo obecné hodnocení vedení ve škole je  složité, navíc bez záruky objektivnosti a 

přesnosti. Dovoluji si poznamenat, že česká praxe zatím nemá vyvinutá hodnotící 

kritéria natolik, aby mohla být distribuována do všech škol a školských zařízení jako 

ja k ý s i  „ n á v o d “ p ro  v la s tn í h o d n o c e n í.  T a b u lk a  in d ik á to rů , s e s ta v e n á  e x p e r ty  n a  

m e z in á ro d n í ú ro v n i k p ro fe s io n á ln ím u  a  o rg a n iz o v a n é m u  v e d e n í, j e  n a o p a k  

p o d ro b n ě jš í  a  o b la s t v e d e n í d e ta iln ě ji  ro z p ra c o v á v á . Z ro v n a  ta k  sk o ts k á  p ra x e  n a b íz í 

jak  obecné, tak hlouběji rozpracované indikátory, podle kterých se hodnocení 

příslušné instituce provádí.

6 ROLE ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Česká školní inspekce (ČŠI) působí jako externí hodnotitel jednotlivých škol a 

školského systému obecně. Jak již  bylo zmíněno, úkolem školní inspekce je  školám 

nabídnout objektivní pohled na jejich činnost. Zjišťování efektivnosti, zlepšování se 

a kvalitní služby poskytované školou by měla ČŠI monitorovat a v případě zjištění 

nedostatků poskytnout kroky k nápravě. Vrátíme-li se k první úvodní tabulce 

zaměření práce, lze konstatovat, že role ČŠI vystupuje napříč všemi třemi koncepty: 

efektivní školy, zlepšování se a kvality.

Česká školní inspekce je  státní institucí, která se řídí platnou legislativou České 

republiky. Úvodem této kapitoly představíme postavení ČŠI v zákoně č. 561/2004 

Sb. (školský zákon), který vymezuje úlohu a činnost ČŠI. Dále se podíváme na to, 

jaký vliv má ČŠI na školu z hlediska její efektivnosti, zlepšování nebo zajišťování 

kvality. Má vůbec ČŠI ve své kompetenci ovlivnit činnost školy? Mají školní 

inspektoři pouze monitorovat vstupy, výstupy a průběh vzdělávání, nebo mohou 

školám také poradit či doporučit, jakým  směrem se za cílem efektivnosti mají ubírat? 

Jaké nástroje inspektoři ke své činnost používají? To jsou otázky, na které se tato 

kapitola pokusí odpovědět.

v
6.1 Česká školní inspekce v legislativě

Postavení i činnost České školní inspekce (ČŠI) pevně vymezuje stát. Česká 

školní inspekce odpovídá Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a 

působí po celé republice. Školský zákon č. 561/2004 Sb. jasně stanovuje postavení, 

pravomoc, činnost a povinnosti ČŠI. Tato kapitola z velké části cituje zákon a 

podtrhává důležité momenty týkající se postavení a činnosti ČŠI.
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6.1.1 Legislativní vymezení

Postavení a působnost ČŠI je  přesně vymezen zákonem č. 561 ze dne 24. září

2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání 

(školský zákon). Roli ČŠI doplňuje vyhláška č. 17 z roku 2005.

Inspekce je  organizačně členěna na ústředí České školní inspekce se sídlem 

v Praze a n a jí  podřízené krajské inspektoráty, kterých je  celkem čtrnáct. V čele ČŠI 

stojí ústřední školní inspektor, jehož jmenování a odvolání se řídí služebním 

zákonem. Krajské inspektoráty řídí ředitel, kterého jm enuje a odvolává ústřední 

školní inspektor.

6.1.2 Činnost ČŠI podle zákona č. 561/2004 Sb.

Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy 

hodnocení vzdělávací soustavy. V rámci inspekční činnosti ČŠI ve školách a 

školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích, kde se 

uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná práce má za úkol:

a) získávat a analyzovat informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti 

škol a vzdělávacích zařízeních,

b) sledovat a hodnotit efektivnost vzdělávací soustavy,

c) zjišťovat a hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle 

příslušných školních vzdělávacích programů,

d) zjišťovat a hodnotit naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s 

právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,

e) vykonávat státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k 

poskytování vzdělávání a školských služeb, přičemž státní kontrolu vykonává 

podle zvláštního právního předpisu.

Hodnocení školy se provádí jako vlastní hodnocení školy a hodnocení ČŠI. Podle 

zákona je  tak vlastní hodnocení školy východiskem pro zpracování výroční zprávy o 

činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI. Prováděcím právním 

předpisem stanoví ministerstvo rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního 

hodnocení školy. Vlastní hodnocení školy a jeho propojení s činnosti ČŠI je  klíčovou 

otázkou současného vývoje. K této problematice se podrobněji vyjadřuje další část 

práce.
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Inspekční činnost se provádí také na základě podnětů, stížností a petic. V případě 

inspekce konané na základě stížnosti prošetřuje ČŠI jednotlivá tvrzení uvedená ve 

stížnosti. Výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. Zřizovatel potom 

informuje ČŠI o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Při 

výkonu inspekční činnosti prováděné ať již  na základě stížnosti nebo plánované 

inspekce má být přítomen ředitel školy nebo jím  pověřený zaměstnanec školy a 

pověřený zástupce zřizovatele.

Česká školní inspekce provádí obecně dva druhy inspekcí: komplexní a 

tematické. Komplexní inspekce provádí podrobné hodnocení škol -  včetně finanční 

politiky školy, následování zákona, naplňování národního vzdělávacího programu, 

atd. Tematická inspekce se zaměřuje na jeden aspekt ve škole -  např. vzdělávání 

cizinců nebo vlastní hodnocení školy.

Česká školní inspekce má podle zákona vliv na vymazání školy nebo školského 

zařízení ze školského rejstříku. „Řízení o výmazu se zahajuje i na návrh ústředního 

školního inspektora podle § 175 odst. 5“ . Tento moment je  v činnosti inspekce velice 

důležitý. Škola, která inspekcí byla shledána jako nevyhovující a v určeném časovém 

období neprokáže zlepšování kritického stavu, může být na podnět inspekce ze 

školského rejstříku vymazána. Tím má ČŠI určitou sílu, která v dalších evropských 

inspektorátech (např. v rakouském) není zcela běžná.

Shmeme-li postavení a činnost ČŠI, tak se svými kompetencemi plně podléhá 

státu a plně odpovídá Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Podle těchto 

zákonných vymezení ČŠI hodnotí průběh a výsledky vzdělávání, hodnotí efektivitu 

vzdělávacího systému, analyzuje dostupná data, zjišťuje naplnění školského 

vzdělávacího programu. Svou činnost zaměřuje na školy a školská zařízení zapsaná 

ve školském rejstříku a pracoviště, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo 

odborná praxe. Českou školní inspekci vede ústřední školní inspektor. ČŠI se svými 

14 krajskými inspektoráty má celorepublikovou působnost.

6.2 Nástroje školních inspektorů

Školní inspektoři pracují s tzv. měřícími nástroji. Těmi mohou být dotazníky, 

pohovory se žáky i rodiči, zápisy z pozorování, sledování přímé práce se žáky nebo 

dokumentace školy. Inspekce není pouhým kontrolním orgánem, který nahlíží na 

činnost školy. Podle ústřední školní inšpektorky Olgy Hoffmannové, „inspekce
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odstupuje od pouhé inventury, která popisuje každou formálně procedurální 

podrobnost, ale pravdivou výpověď o škole z ní nevyčte“ (Hofmannová, 2006).

Ve Výroční zprávě ČŠI (VZ ČŠI) za školní rok 2005/2006 jsou uvedeny zdroje 

informací a metody, které inspektoři během svého výkonu používali. Metody a sběr 

informací byl směřován ke sledování hodnotících kritérií. Procesy hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání byly založeny na uplatnění souboru 

kritérií hodnocení podle §174 odst. 6 školského zákona (VZ ČŠI, 2006). Metody a 

zdroje informací jsou ve výroční zprávě uvedeny následovně:

D rozbory dokumentace škol

Q prohlídky prostor a materiálního vybavení škol

Q přímé pozorování teoretického i praktického vyučování, příp. průběhu

odborné praxe

° přímé pozorování různých soutěží a jiných akcí na podporu výuky 

° rozbory žákovských prací

D rozhovory s řediteli škol, učiteli a s dalšími pedagogickými pracovníky

° případné kontakty se zřizovateli škol

tematicky zaměřené inspekce navíc používaly:

° rozhovory s poradními orgány ředitelů škol

D rozhovory se žáky-cizinci

° dotazníkové šetření s žáky, učiteli a řediteli škol.

(VZ ČŠI, 2006:54)

Jednou z nej důležitějších metod je  dotazování. To se provádí buď formou 

rozhovorů nebo dotazníkovým šetření. Česká školní inspekce právě nástrojem 

dotazníků sesbírala mnoho dat vypovídajících o úrovni škol. Následující tabulka 

prezentuje počet provedených dotazovacích šetření.
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Tabulka 10 Přehled šetření metodou dotazování použitou při inspekční činnosti 
ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2005/2006___________________

Poř

čísl
0

Dotazník - cílová skupina Oblast Počet

1. Dotazník pro ředitele školy (základní škola) Výuka cizích jazyků 74
2. Dotazník pro ředitele školy (střední škola) Výuka cizích jazyků 86

3. Dotazník pro učitele (základní škola) Využití prostředků ICT ve 
výuce 1 102

4. Dotazník pro učitele (střední škola) Využití prostředků ICT ve 
výuce 1 872

5. Dotazník pro žáka 9. ročníku základní školy Využití počítačů ve výuce 
jednotlivých předmětů 2 181

6. Dotazník pro žáka střední školy Využití prostředků ICT ve 
vyučování 5 718

7. Dotazník o šikanování (žáci 9. ročníku ZŠ) Výskyt sociálně patologických 
jevů, prevence 6 207

8. Rovnost -  dotazník pro učitelky a učitele 
(střední škola)

Respektování zásad rovného 
přístupu 2 814

9. Dotazník (žáci 9. ročníku ZŠ) Přijímací řízení ke studiu ve 
střední škole 7 138

10. Dotazník pro ředitele (střední škola) Přijímací řízení ke studiu ve 
střední škole 190

11. Dotazník (žáci 1. ročníku SŠ) Přijímací řízení ke studiu ve 
střední škole 14 026

12. Standardizovaný rozhovor (pedagogičtí 
pracovníci MŠ) Sociální klima ve škole 671

13. Standardizovaný rozhovor (pedagogičtí 
pracovníci ZŠ) Sociální klima ve škole 1 146

14. Standardizovaný rozhovor (pedagogičtí 
pracovníci SŠ) Sociální klima ve škole 287

V efektivní škole jsou všechny sledované jevy nezbytnou podmínkou. Například 

dotazování na přijímání ke studiu ve střední škole, kterého se zúčastnili jak  současní 

žáci 9. tříd, kteří na konkrétní školu teprve nastoupí, tak již  středoškoláci v prvním 

ročníku. Odpovědi obou skupin žáků se od sebe lišily pouze nepatrně. Velice 

pozitivní zjištění je, že většina žáků základních škol:

D má poměrně jasnou představu o zaměření svého budoucího středoškolského 

vzdělávání;

0 očekává po přijetí na vybranou školu uspokojení svého zájmu o vyšší stupeň 

vzdělání. (VZ ČŠI, 2006:43).

V efektivní škole toto zjištění dokazuje, že základní škola svým studentům 

vyhovuje v jejich očekávání středního vzdělání. Jsou to velice pozitivní zjištění. 

Efektivní základní škola by měla umět připravit své žáky na další vzdělávání a to 

takové, které nejlépe vyhovuje jejich zájmům, schopnostem a dovednostem. Měla by 

je  umět připravit na svá budoucí uplatnění, poskytnout jim  tak jasnou představu o
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svém budoucím zaměření a úskalí, která jim  reálný pracovní trh bude v budoucnu 

připravovat.

6.3 Vliv České školní inspekce

Česká školní inspekce má podle zákona získávat a analyzovat informace, sledovat 

a hodnotit, zjišťovat a hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a zjišťovat a 

hodnotit naplnění školního vzdělávacího programu.

Byla by ovšem chyba, kdyby se školy inspekční činnosti obávaly. Snad právě 

naopak. Inspekční činnost slouží jako nástroj pro podávání informací o vzdělávacím 

systému zákonodárcům a účastníkům na procesu rozhodování. Zároveň inspekce 

poskytuje objektivní pohled na školu a její činnost. Přesto současná situace, kdy je  

škola povinna vykonávat vlastní hodnocení, vzbuzuje otázky, je-li inspekce vůbec 

potřeba, když školy o sobě podávají zprávu samy. Lze odpovědět otázkou a to ,jak  

poznat správnost a nezaujatost vlastního hodnocení ve škole?“

Vzdělávání v České republice je  bezplatné a každý na něj má právo. Je to veřejná 

služba poskytována státem, proto stát musí mít jakousi kontrolu a přehled o službě, 

kterou poskytuje. Školní inspekce určitě není zbytečná instituce, která plýtvá penězi 

ze státního rozpočtu. Inspekce zaměstnává řadu odborníků (sociologů, pedagogů, 

odborníky na normy, právníků, ICT specialistů, apod.), kteří intenzivně pracují na 

kvalitních metodikách inspekční činnosti. ČŠI je  také zapojena do řady 

mezinárodních projektů, pomocí kterých mají čeští inspektoři možnost předávat si 

zkušenosti či přímo pozorovat své zahraniční kolegy v praxi. Tím je  získávána řada 

podnětů pro inovaci české inspekční činnosti.

S nově vzniklou povinností škol sestavovat vlastní školské vzdělávací programy 

(ŠVP) se řada ředitelů dotazuje, zda ten jejich je  správně sestavený. Ředitelé by tedy 

uvítali zhodnocení, zda ŠVP mají dobře napsaný. Ústřední školní inšpektorka 

vzniklou situaci komentuje slovy, že „dobře založená a spuštěná inspekce to 

automaticky plnit bude“ (Hofmannová, 2006). To je  další obrovský úkol ČŠI. 

Nicméně je  nutné si uvědomit, dodává Olga Hofmannová, že inspekce není poradní 

orgán.

Podpůrná poradní struktura musí být vyvinuta mimo inspekci. Ředitelé nemohou v žádném 

případě počítat s tím, že jim inspektor bude pouze radit. Roli poradce ke kurikulu by měli 

dělat ti, kteří kurikulum vyvíjejí -  například výzkumné ústavy -  nebo experti, kteří se 

psaním ŠVP zabývají. (Hofmannová, 2006)
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Inspektor by se jako poradce mohl ocitnout v situaci, kdy kontroluje své návrhy. 

Inspektor může škole pomoci najít silné a slabé stránky. Sestavení plánu zlepšování a 

rozvíjení silných stránek potom záleží na každém z ředitelů.

V této souvislosti je  zajímavá skotská praxe, kde existuje tzv. následná inspekce. 

Pokud inspekce ve škole shledá podstatné nedostatky, je  na nejbližší lhůtu stanovena 

další inspekce. Doba mezi inspekcemi je  školám poskytnuta pro sestavení akčního 

programu a postupné zlepšení se. Po stanovené době, kdy se inspektor vrací zpět do 

stejné školy, lze posoudit, zda si škola své slabé stránky uvědomila a podnikla proti 

nim příslušná opatření. Tím se zamezuje úplný propad školy.

V Nizozemí je  zase oblíbená tzv. inspekce úměrná riziku, jak  již  bylo zmíněno 

v první části práce. To je  podobná filozofie, nicméně založená na větší frekvenci 

inspekce tzv. „rizikových“ škol. Frekvence a hloubka inspekce se může lišit podle 

konkrétního rizika. Samozřejmě také nizozemská inspekce postupuje podle 

indikátorů kvality, které jsou pečlivě a na základě výzkumu sestaveny. Nizozemská 

inspekce nabízí přehledně svou koncepci na internetových stránkách.

Česká školní inspekce je  státní organizací, která svou činností naplňuje zákon. 

Jejími nástroji jsou hodnotící kritéria, indikátory, ve školách potřebná data inspektoři 

zjišťují pomocí dotazníků, rozhovorů nebo hospitací ve třídách. S ohledem na téma 

této práce je  však stále potřeba odpovědět na otázku, jaký význam má Česká školní 

inspekce pro efektivní školu. Odpověď na tuto otázku přiblíží následující 

podkapitola.

6.4 Význam ČŠI pro efektivní školu

Na základě této práce lze sjistotou uvést, že školní inspekce, neboli externí 

hodnotitel, hraje v efektivní škole nezanedbatelnou roli. Školní inspekce je  zpravidla 

přímo řízena státem, svou činnost zakládá na platné legislativě, navíc podává 

zákonodárcům a tvůrcům politiky důležité informace o stavu vzdělávání v zemi.

Školy v současné době nabývají nejen v České republice, ale také v dalších 

evropských zemích, nebývalou autonomii. Přímo zákonem jsou vyzývány sestavovat 

školní programy a vlastní hodnocení. Vedení školy může rozhodovat o tom, kam 

škola bude v budoucnu směrovat. Ředitel školy má za úkol svým zaměstnancům 

poskytnout vhodné podmínky pro jejich další vzdělávání.
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Nicméně může nastat situace, kdy vlastní hodnocení školy vypovídá o tom, že 

všichni zaměstnanci znají indikátory kvality či kritéria stanovená ČŠI, znají a 

podílejí se na sestavování akčního plánu školy a ve škole převládá příjemné klima. 

Kdo ale škole nastaví to „pravdivé“ zrcadlo, prozkoumá je jí vlastní hodnocení a 

upozorní na případné nedostatky? Právě zde je  význam školní inspekce, která má 

školu na nedostatky, které sama nevidí, upozornit.

Inspekce má na školu vliv také prostřednictvím své metodiky. To, jaké nástroje 

inspekce zvolí a jaké oblasti ve škole bude sledovat, je  pro školu z hlediska inspekce 

klíčové. Škola bude „pečovat“ o ty oblasti, které ví, že jsou během inspekce centrem 

zájmu. Bylo by ovšem hrubou chybou se domnívat, že škola má svou činnost 

vykonávat pouze pro inspekci.

Zvolí-li inspektor během své činnosti otevřenější přístup k zaměstnancům školy, 

povede-li s nimi partnerské dialogy, projeví zájem o jejich problémy a pochválí za 

snahu, pak škola z inspekce bude zcela jistě pozitivně těžit. Záleží také na 

inspektorově interakci s dětmi. Ty totiž o škole vypoví stejně nejvíc.

Zároveň je  nutné, aby inspektor dodržoval pravidla stanovená metodikou. 

Sledování hlavních kritérií, jejich naplňování a dodržování je  cílem inspekční 

činnosti. Nutno ale zopakovat, že škola by s kritérii a indikátory inspekční činnosti 

měla být seznámena.

Význam ČŠI pro efektivní ško lu je  zcela jistě podstatný. Nicméně inspekce musí 

mít jasně stanovenou metodiku, inspektoři musí znát hlavní kritéria a indikátory, 

které ve škole sledují. Zároveň je  nutné, aby s inspekční metodikou byly seznámeny 

také školy, a to přinejmenším prostřednictvím webových stránek. Role a význam 

inspekce se s novým školským zákonem změnila, inspektoři by již  neměli být 

předmětem strachu a obav. Právě naopak, inspektor je  pro školu partnerem, externím 

hodnotitelem, který jako jediný škole dokáže nastavit ono pravdivé zrcadlo.

6.5 Shrnutí

Tato kapitola zdůraznila roli školní inspekce v českém vzdělávacím systému. Jako 

státní orgán ČŠI striktně naplňuje zákon. Nicméně i ten j í  dává nemalou volnost a 

inspekce se tak stává tím, kdo zákonodárcům a tvůrcům politiky předává komplexní 

zprávy o českém vzdělávání. Inspektor má být nezávislý, objektivní a do jisté míry 

také nápomocný. Rozhodně nemá vzbuzovat strach a ostych zaměstnanců školy.
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Pro činnost inspekce je  klíčová její metodika. Inspekce musí mít jasně stanovené 

nástroje a oblasti hodnocení. Zároveň inspekce zpracovává obrovské množství 

získaných dat, která mají nepostradatelnou vypovídající hodnotu. Výstupem 

inspekční činnosti jsou jednotlivé inspekční zprávy, stejně jako výroční zprávy ČŠI . 

Ty podávají kompletní obraz o stavu českého vzdělávání.

7 ZÁVĚR

Při práci jsem  vycházela nejen ze zahraniční odborné literatury, zatím u nás ve 

velké většině ještě nepublikované, ale využila jsem  maximálně i vlastních poznatků. 

Své znalosti jsem  získala především z činnosti pracovního týmu České školní 

inspekce, zaměřeného na tvorbu hodnotících kritérií a rozvoj inspekční činnosti, dále 

z odborných stáží ve Skotsku a Rakousku, kde jsem  měla možnost navštívit tamní 

školy a jak s řediteli, tak s inspektory diskutovat o zásadních otázkách.

Závěrem lze shrnout, že původní hypotéza vlivu konkrétní školy na žáka byla 

potvrzena. Na základě četných analytických a empirických výzkumů bylo dokázáno, 

že na kvalitě školy při procesu vzdělávání opravdu záleží. Každá škola má svou 

přidanou hodnotu, pracuje na svém zlepšování se a poskytuje rozdílnou kvalitu 

vzdělávání. Celou práci provázela problematika měření a hodnocení takového 

„rozdílu“ mezi školami. Zaměřila jsem  se na koncepty efektivní školy a kvality 

školy. Oba koncepty si jsou velice podobné, ba dokonce mají společný cíl: dobré 

vzdělávání. V práci byly uvedeny jednotlivé, i když nepatrné, rozdíly mezi koncepty. 

Například zatímco koncept efektivní školy a z ní vycházející koncept zlepšování 

školy vycházejí především z potřeb žáka a konkrétních podmínek, kvalita staví na 

cílech vzdělávání, v české praxi vymezených legislativou a koncepčními dokumenty. 

Je potřeba zdůraznit, že tyto koncepty se v zásadě neliší, naopak se doplňují.

V práci jsem  se zaměřila také na problematiku vlastního a externího hodnocení a 

na zásadní otázku jejich vztahu. Uvedeny byly nástroje hodnocení, koreláty 

efektivních škol a indikátory kvality, jež  byly vzájemně porovnány.

Ve druhé části práce byly porovnány dva výzkumy měření přidané hodnoty: 

komerční testy SCIO a mezinárodní výzkum PISA. Oba přístupy se v měření přidané 

hodnoty liší. Nelze jasně určit, který přístup je  lepší. Každý je  jiný. Klíčové je  zde to, 

že měření přidané hodnoty předpokládá měření procesu ve škole, nikoli strohé 

vstupy a výstupy akademických znalostí žáků. Měření přidané hodnoty vypovídá o
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efektivnosti školy. Koncept zlepšování školy se naopak soustřeďuje na další 

uplatnění žáků, což je  v této práci definováno jako rozdíl mezi koncepty efektivních 

škol a zlepšování škol.

Vliv hodnocení na efektivní školu byl blíže zkoumán v druhé části práce. 

Zaměřila jsem se na vlastní hodnocení, jak je  vymezeno českou legislativou a jak je  

školami vykonáváno v praxi, a na roli externího hodnotitele, tedy České školní 

inspekce. S jistotou byla zodpovězena původní otázka o vlivu ČŠI v efektivní škole. 

Dobrý školní inspektor, jako jediný externí hodnotitel, dokáže školu včas varovat 

před případným nebezpečím poklesu její efektivnosti nebo kvality. Role inspekce ve 

školním vzdělávacím systému byla shledána jako nezbytná, a to i přes povinnost škol 

vykonávat vlastní hodnocení.

I když jsou v práci zmíněny také kritické ohlasy na koncept efektivních škol, 

rozhodně konstatuji, že tento koncept, vyvíjející se od sedmdesátých let, shledávám 

pro současnou dobu jako velice aktuální. Je to koncept, který lze aplikovat do 

konkrétních vzdělávacích systémů, jak  bylo dokázáno na australském příkladu. A to i 

přesto, že problematika měření školní efektivnosti, její přidané hodnoty, zjišťování 

jejího zlepšování a kvality zůstává i nadále velikou výzvou.

Škola se nestane efektivní ze dne na den, je  to dlouhodobý a náročný proces, 

vyžadující kvalitní řídící management a stálé nasazení všech zainteresovaných 

pracovníků, kteří se dokáží identifikovat s cíli a strategií ke splnění cílů. Školy se tak 

přiblíží podnikům či organizacím, kde marketingové a profesionální řízení procesů je  

naprostou nezbytností, ale také běžným způsobem pro dosahování vysoké kvality. 

Management většiny našich škol není zatím na tento způsob připraven, proto by při 

aplikaci atributů efektivní školy měly pomoci výzkumné pedagogické ústavy, které 

by řídícímu managementu - a hlavně ředitelům - daly do rukou nejen teoretická 

východiska, ale i praktické nástroje, jakým i způsoby realizovat vize efektivní školy.
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8 RESUMÉ

České školství prochází v posledních letech výraznými změnami. V platnost vešel 

zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který mimo jiné ukládá školám povinnost 

vlastního hodnocení a sestavování vlastních školských vzdělávacích programů. Tato 

práce představuje koncept efektivních škol, který je  ve světové literatuře známý již 

od konce sedmdesátých a počátku osmdesátých let. Pro Českou republiku je  tento 

koncept aktuální až od roku 1989. Cílem práce je  přispět k diskusi o konceptu 

efektivních škol v České republice, přičemž na koncept se zde nahlíží z hlediska 

hodnocení a měření. Zároveň tato práce nabízí možnost aplikace teoretického 

konceptu do praxe českých škol: jejich činnosti a hodnocení. Dále se zde zkoumá 

oprávněnost jednoho ze základních poselství konceptu efektivních škol, tj. že 

konkrétní škola má na žáka vliv a to nejen z hlediska jeho akademických výsledků, 

ale také jeho budoucího uplatnění.

Práce je  rozdělena do dvou částí. První část zkoumá teoretická východiska 

konceptu a zabývá se jeho podstatnými součástmi: školou přidanou hodnotou, 

koreláty efektivních škol, zlepšováním školy, kvalitou a pro tuto práci klíčovým 

vztahem mezi vlastním a externím hodnocením škol. V závěru první části jsou 

uvedeny kritické otázky, kterým koncept čelí. Poukázáno je  především na obtížnou 

měřitelnost efektivních škol a na snadné zneužití vládou konceptu.

Druhá část je  zaměřena spíše empiricky. Využity jsou některé poznatky z 

rozhovorů s inspektory a řediteli škol jak  českých, tak zahraničních (skotských a 

rakouských). Analyzováno je  konkrétní měření přidané hodnoty komerčními testy 

SCIO a mezinárodním výzkumem PISA. Oba přístupy měření se liší a nelze se 

jednoznačně vyjádřit, který má o školou přidané hodnotě větší vypovídací hodnotu.

V této práci je  zastáván názor, že měřit by se měly jak  vzdělávací výsledky žáků, tak 

fungování školy. Dále jsou uvedeny konkrétní koncepční dokumenty českého 

vzdělávacího systému, včetně legislativního vymezení. Roli externího hodnotitele 

v této práci přebírá Česká školní inspekce, která má za úkol škole nastavit pravdivé 

zrcadlo její činnosti. V práci je  přiblížena nezastupitelnost činnosti České školní 

inspekce a zdůrazněn je  je jí vliv na český vzdělávací systém obecně.

Koncept efektivních škol je  pro české školy velice aktuální. Jeho přínos je  

především v korelátech, které mohou každému řediteli pomoci k dobrému vedení a 

externím hodnotitelům naopak posloužit jako jeden z vhodných nástrojů hodnocení.
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The Czech educational system came during the last years through many changes. 

Into force came the New School Act No. 561/2004 (School Act) that among others 

states schools’ duty to conduct self-evaluation and develop their own educational 

programme. This thesis introduces school effectiveness research, meaningful from 

the end o f the seventies and beginning o f  the eighties. In the Czech Republic the 

research is valid from the 1989. The aim o f this thesis is to contribute to discussion 

on school effectiveness research in the Czech Republic, while the research is 

discussed from the view o f school evaluation. At the same time this work offers a 

possibility to apply the theoretical research into Czech schools practise: their activity 

and evaluation. Further, one o f the main statements o f the school effectiveness 

research -  that school has an impact on pupils not only on their academic knowledge 

but also on their future development -  is investigated.

The thesis is divided into two parts. The first part explores theoretical data on the 

research and deals with its main parts: school added value, correlates o f effective 

school, school improvement, school’s quality and it also investigates the balance 

between external and self-evaluation. In the conclusion o f the first part, there are 

expressed critical questions towards the school effectiveness research. It is 

emphasized that the school effectiveness is very difficult to measure and that the 

whole research might be easily misused by government.

The second part is aimed rather empirically. Information and pieces o f knowledge 

gained during interviews with inspectors and school head-teachers both Czech and 

foreign (Scottish and Austrian) are utilized. Furthermore, measurements applied by 

commercial SCIO tests and international survey PISA are analyzed. Both 

measurements differ significantly and it is difficult to express which o f  them is more 

relevant considering school value added. Moreover, it is stated that measured shall be 

both academic pupil’s knowledge and school process. Additionally, specific 

documents are underlined including legal statements. The role o f external evaluator 

is for the use o f this thesis taken by the Czech School Inspectorate. Its task is to show 

schools the ‘true’ mirror o f  their activity. There is outlined the importance o f  the 

Czech School Inspectorate activity and emphasized is its impact on the Czech 

educational system.

9 RÉSUMÉ
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The school effectiveness research is for Czech schools very crucial. The benefits 

are recognized mainly in correlates which might be helpful to every head-teacher to 

develop a good leadership. Furthermore, it might be useful for the external 

evaluators, who might utilize the correlates as one o f  the suitable evaluation tools.
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11 PŘÍLOHY

11.2 Slovníček pojmů

• Akontabilita (accountability) doslovný překlad znamená zodpovědnost. Termín 
je  původně ze soukromého sektoru a ve vzdělávací politice je  interpretován jako 
schopnost učitelů, škol a celého vzdělávacího systému podávat objektivní 
informace o dosažených výsledcích. Je to odpovědnost vzdělávací instituce vůči 
požadavkům zřizovatelů, sponzorů, školní rady, inspektorů, daňových poplatníků 
a dalších aktérů. (Veselý, 2005)

• Aktéři (stakeholders) jsou jednotlivci nebo různá oficiální i neoficiální sociální 
uskupení, kteří ovlivňují vzdělávací politiku. Hlavní skupiny aktérů podle svého 
postavení tvoří: politici; školská administrativa; studenti; učitelé; zaměstnavatelé; 
rodiče a jejich asociace; experti; církve (Veselý, 2005)

• Benchmarking je  metoda používaná při analýzách, při které se hledají a studují 
nej lepší výsledky jednotlivých oblastí (úrovně podniku, výrobku, vzdělávání 
apod.) dosahované v příslušné analýze u ostatních (většinou u konkurence). 
Porovnávání často odhalí, že rozdíly ve výkonnosti jsou ovlivněné úrovní 
lidských zdrojů, tedy rozdílem ve vzdělávání. (Palán, 2004)

• Certifikace - vydávání osvědčení o kvalitě (výrobků, činností, schopností, 
činností, způsobilosti atp.) a funkčnosti (zastávání určitých funkcí) na základě 
nezávislého prověřování. Audit systému kvality pracovníků, procesů, metod nebo 
objektů, vykonaný oficiálně pověřenou organizací a zakončený v případě shody 
se stanovenými požadavky vydáním certifikátu. Certifikaci provádí certifikační 
orgán -  nestranný, vládní nebo nevládní s přidělenou kompetencí a schopností 
řídit certifikační systém, ve kterém jsou zastoupeny zájmy všech stran, 
zainteresovaných na jeho fungování. Dokument, podepsaný autorizovanou 
stranou potvrzuje, že výrobek (služba) splňují požadavky příslušné specifikace 
smlouvy nebo předpisu. Nejčastěji používanými normami byly normy ISO 9001, 
ISO 9002 a ISO 98003, které byly následně shrnuty do normy 9001:2000 -  
systémy managementu kvality. Norma stanovuje požadavky na management 
kvality, které může použít organizace, aby uspokojila zákazníka a vyhověla 
přepisům kvality. (Palán, 2004)

• Další vzdělávání -  (continuing education) -  Vzdělávací proces zaměřený na 
poskytování vzdělávání po absolvování určitého školského vzdělávacího stupně. 
Člení se na další profesní vzdělávání, občanské vzdělávání a zájmové vzdělávání. 
Pojem je  často neadekvátně používán jako synonymum pojmu vzdělávání 
dospělých. (Palán, 2004)

• Edukace -  (education -  neodlišuje se od vzdělávání) -  Veškerá předmětná oblast 
(„vše co se týká“) pedagogické teorie i vzdělávací praxe. Pojem není v našich 
podmínkách příliš frekventovaný a neexistuje k němu český ekvivalent. (Palán,
2004)
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• Efektivita (efficiency) je  obecně poměr mezi všemi přínosy (např. získaných 
poznatků) a všemi vynaloženými náklady (např. vložené finanční a lidské zdroje, 
čas, úsilí) (Veselý, 2005)

• Efekty edukace (vzdělávání) jsou důsledky nebo účinky vyvolávané u jedinců a 
v celé společnosti působením výsledků edukace. Mají dlouhodobý charakter 
(někdy i celoživotní), jsou hůře měřitelné a projevují se mimo vlastní sféru 
vzdělávání. (Veselý, 2005)

• Evaluace (evaluation) -  Obecně: hodnocení kvality nebo úrovně jisté instituce 
nebo aktivity. Ve vzdělávání: hodnotící proces, na jehož základě je  možno 
posuzovat celkovou efektivitu studia i úroveň a možnosti vzdělávacího zařízení, 
jeho  edukativní potenciál. (Palán, 2004)

• Evaluace bez vnějších vlivů -  autoevaluace, vlastní hodnocení (Palán, 2004)

•  Formální vzdělávání je  zdělávání, které se realizuje ve vzdělávacích institucích, 
jejichž funkce, cíl, obsah, prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a 
legislativně vymezeny. Takovou typickou vzdělávací institucí je  škola. Formální 
vzdělávání zahrnuje na sebe navazující vzdělávací stupně a typy, které jsou 
určeny buď celé populaci (např. základní povinné vzdělání), nebo určitým 
skupinám (např. středoškolské a vysokoškolské vzdělání). Absolvování tohoto 
vzdělávání je  zpravidla potvrzováno certifikátem. Jeho výsledkem je  určitý 
stupeň vzdělání. (Palán, 2004)

•  Frontální vzdělávání (vyučování) je  vzdělávací forma, při které lektor pracuje s 
posluchači hromadně, bez ohledu na schopnosti a předběžné vzdělání 
jednotlivých posluchačů. Obvyklou metodou je  přednáška. Tomu odpovídá i 
uspořádání posluchárny. V našich podmínkách je  tato forma převažující, přestože 
odporuje celé řadě pedagogických, didaktických i pedagogicko-psychologických 
zásad. Je opakem světového trendu k individualizaci učení. (Palán, 2004)

• Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor vědomostí, 
dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a 
rozvoj, pro zapojení se do společnosti a )spěšnou zaměstnatelnost. (Veselý, 2005)

• Konkrétní cíle (objectives) jsou často formulovány pro menší útvary, mají být 
přesně specifikované, měřitelné, reálné, relevantní a časově limitované. (Veselý, 
2005)

•  Kurikulum je  obecný pojem. Lze vymezit jako obsah (náplň) veškerého učení, 
jež  ve škole probíhá. Obecně lze rozlišit tři úrovně kurikula: národní kurikulum -  
vzdělávací program -  školní program. (Veselý, 2005)

• Kutikulámí dokumenty jsou učební plány, osnovy, učebnice, didaktické texty pro 
žáky atd. (Veselý, 2005)
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• Kvalifikace je  získání potřebné míry odborných znalostí a dovedností nezbytných 
k dosažení oficiálně potvrzené způsobilosti (většinou uznávané státem) k výkonu 
určitého povolání nebo funkce. (Veselý, 2005)

• Legalizace (legalizaiton) znamená možnost soudního rozhodování o problémech 
spojených se vzděláváním. (Veselý, 2005)

• Legislativa jsou právní normy. (Veselý, 2005)

• Národní kurikulum je  koncepční dokument, vymezující obecné cíle vzdělání,
základní složky obsahu vzdělávání a směrnice k jejich  realizaci. Jde o základní 
koncept shodný pro celý stát. (Veselý, 2005)

• Obecné cíle (aims) rozvíjejí poslání do omezeného počtu cílových záměrů. 
(Veselý, 2005)

• Politika (policy), vzdělávací politika je  sadou norem (zákonu a dalších právních
předpisů) a vládních koncepcí a strategií, které upravují chod vzdělávací soustavy
a vymezují rámec pro chování vzdělávacích institucí. (Veselý, 2005)

• Poslání (mission) se odvíjí od vize a vymezuje účel a hlavní směr aktivit. 
(Veselý, 2005)

• Přidaná hodnota školou je  to, co škola studentům skutečně dala (kromě 
formálního ukončení v podobě certifikátu, diplomu). Je to rozdíl mezi vstupy a 
výstupy, ale měřit se dá poměrně nepřesně, mnohé zásadní vstupy a výstupy 
nelze měřit. (Veselý, 2005)

• Rovnost příležitostí (equality o f  opportunity) znamená odstraňování zjevných 
forem institucionální selekce a diskriminace ve vzdělávací soustavě. (Veselý, 
2005)

• Rovnost výsledků ve vzdělávání (equality o f  outcomes) znamená, že šance na 
studium mají být stejné pro všechny se stejnými schopnostmi a motivací studovat 
bez ohledu na jejich sociální původ. (Veselý, 2005)

• Scholarizace (schooling) zahrnuje reálné needukační procesy spojené se 
zařazením studenta do instituce školy. (Veselý, 2005)

• Spravedlnost (equity) se týká rozdělení vzdělávacích nabídek mezi jednotlivce a 
skupiny. (Veselý, 2005)

• SWOT analýza je  technika strategické analýzy založená na zvažování vnitřních 
faktorů určitého subjektu. Princip SWOT analýzy se skládá z hodnocení 4 oblastí 
(2+2): Vnitřní faktory, interní prostředí (SW) -  strenghts (silné stránky) a 
weaknesses (slabé stránky). Vnější faktory, faktory prostředí (OT) zahrnují 
opportunities (příležitosti) a theats (hrozby) (Michek, 2005)
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• Školní programy na základě národního kurikula, resp. vzdělávacího programu ho 
zpracovává každá škola. Dopracovává zde kurikulum podle místních podmínek a 
vlastní strategie. (Veselý, 2005)

• Školský systém (školství) je  soustava škol a školských zařízení a podpůrných 
struktur, které poskytují vzdělávání a jsou státem uznány jako školské instituce 
(tj. jsou vymezeny zákonem nebo jiným  právním předpisem) (Veselý, 2005)

• Účinnost (effectiveness) znamená, do jaké míry projekt, program atd. dosáhly 
daných cílů bez ohledu na zdroje, kterých k dosažení tohoto cíle bylo potřeba. 
K hodnocení účinnosti musí být přesně stanoveny cíle a indikátory, který tyto cíle 
měří. (Veselý, 2005)

• Vize (vision) je  nejširší rámec cílů a vyjádření hlavního účelu a hodnot (Veselý,
2005)

• Vstupy jsou počty a úroveň studentů i učitelů (Veselý, 2005)

• Výchova je  cílevědomá činnost, která je  zaměřena na formování osobnostních a 
charakterových vlastnosti člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejich 
vývoji. (Veselý, 2005)

• Výstupy (někdy také produkty) jsou znalosti, dovednosti, postoje studentů, další 
vědění, sociální sítě, atd. (Veselý, 2005)

• Vzdělávací programy konkretizuje a detailněji modeluje národní kurikulum. 
(Veselý, 2005)

•  Vzdělávací soustava je  souhrn všech škol a vzdělávacích institucí, včetně 
institucí, podpůrných (výzkumných, poradenských, informačních), institucí 
kulturně osvětových (muzea, knihovny), které jsou potřebné k zajištění 
vzdělávání. (Veselý, 2005)

• Vzdělávací výsledky jsou charakteristicky bezprostředních změn, které vznikají 
na straně vzdělávajících se subjektů v podobě osvojení znalostí, dovedností a 
postojů. Lze je  zjišťovat a měřit již  v době, kdy vznikají. (Veselý, 2005)

• Vzdělávání je  proces, ve kterém jedinec získává a osvojuje si soustavu poznatků 
a dovedností i metodu jejich nabývání. Výsledným produktem vzdělávání je  
vzdělání. (Veselý, 2005)

CITOVÁNO:
D M ichek, S tanislav. 2005. V lastn í hodnocení školy. Ú vodní studie. N árodní ústav 

odborného vzdělávání (N Ú O V ) (online)
http ://w w w .nuov.cz/public /F ile/period ika_a_publikace/% C 3% 9A vodn% C 3% A D % 20s 
tud ie% 20o% 20vlastn% C 3% A D m % 20hodnocen% C 3% A D % 20% C 5% A  lk o l.p d f  

D Palán, Zdeněk. 2004. S trategie a rozvoj lidských zdro jů  - výkladový slovník, (online) 
h ttp ://w w w .topreg ion .cz /index .isp7artic leIdH 968  

° V eselý, A rnošt. 2005. V zdělávací politika. In P otůček  a kol., 2005. Veřejná politika. 
S ociologické nakladatelstv í, P raha

97

http://www.nuov.cz/public/File/periodika_a_publikace/%C3%9Avodn%C3%AD%20s
http://www.topregion.cz/index.isp7articleIdH968


11.2 Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve
školním roce 2006/2007

Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol: Kritéria hodnocení:

V STU PY :
Vedení školy Strategie a plánování

Z avádění SVP
v

Ředitel školy
V ýstupy vlastn ího hodnocení školy

Podmínky vzdělávání dětí, Personální podm ínky

žáků a studentů M ateriáln í podm ínky
Finanční podm ínky
B ezpečnost a  ochrana zdraví
P řijím ání do vzdělávacího program u
U končování studia

Partnerství Rodiče
v

Školská rada
Zřizovatel

V ZD ĚLÁ V A C Í PR O C ESY :
Průběh vzdělávání K lim a školy

O rganizování výuky
D ostupnost vzdělávání
P odpora rovných příležitostí ke vzdělávání
P odpora dětí, žáků a studentů  se specifickým i vzdělávacím i 
potřebam i
P odpora nadaných dětí, žáků a studentů
Poradenství

V Ý STU PY :
Výsledky vzdělávání Počet neúspěšných  dětí, žáků a studentů  ve vzdělávacím  

program u
Přechod dětí, žáků a studentů  n a  vyšší stupeň vzdělávání
P řestupy m ezi vzdělávacím i program y
Z m ěny vzdělávání sm ěřující k  rozvoji klíčových dovedností
Ú činnost výchovných  opatření
V ýsledky dosahované školou v rám ci národních  a
m ezinárodních  šetření
V ýroční zprávy školy

v

Plnění cílů  vzdělávání podle SV P vzhledem  k podm ínkám  
žáků a zdrojům  školy

Praha dne 14. července 2006

O lga H ofm annová
Schváleno na PV M ŠM T  č. 27 dne 25. července 2006 ja k o  bod č. 5
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