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ANOTACE 

Bakalářská práce má charakter případové studie a je rozdělena na dvě části – teoretickou 

a empirickou. V teoretické části práce nejprve vymezuje pojmy evaluace, vnitřní a vnější 

evaluace, hodnocení, sebehodnocení, autoevaluace a reflexe. Dále například popisuje 

jakými fázemi a oblastmi autoevaluace prochází, podle kterých kritérií se řídí a jaké 

metody a nástroje možno v tomto procesu využít. Empirickou část tvoří předvýzkum 

a  samotný výzkum. V předvýzkumu byla užita metoda brainstorming. Samotný výzkumu 

analyzuje situaci autoevalučního procesu pomocí těchto výzkumných metod: analýza 

dokumentů, dotazník a rozhovor. Dále prezentuje názory pedagogů volného času na proces 

autoevaluace v Domě dětí a mládeže. Práce si klade za cíl kriticky popsat současný 

autoevaluční proces v Domě dětí a mládeže a vyhodnotit jeho funkčnost.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Evaluace, hodnocení, sebehodnocení, autoevaluace, reflexe, středisko volného času, 

analýza dokumentů, dotazník, rozhovor 
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ANNOTATION 

The bacherol thesis has the chracter of case study and is divided into two parts - theoretical 

and empirical part. Theoretical part first defines the concepts of evaluation, internal and 

external evaluation, assessment, self-assessment, self-evaluation and reflection. It also 

describes the possible stages and areas the self-evaluation goes through, which criteria it 

uses and which methods and instruments is possible to use in this proces. The empirical 

part contains the pre-research an the research. The pre-research uses the brainstorming 

method. The research itself analyzes the situation of the autoevaluation process through 

these methods: document analysis, questionnaire and interview. It also presents the opinion 

of leisure time educators on the autoevaluation process in the Children and Youth Centre. 

The aim of the thesis is to explain critically the current process of autoevaluation in The 

Children and Youth Centre and evaluate its function. 

 

KEYWORDS 

Evaluation, classification, self-image, self-evaluation, reflexion, leisure timecentre, 

document analysis, questionnaire interview 
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1 Úvod 

V současné době se termín autoevaluace stal jedním z nejvíce frekventovaných jak  

v pedagogické teorii, tak v pedagogické praxi. Autoevaluační proces představuje aktuální 

téma, i když trochu kontroverzní. Někteří ředitelé ho proto nemají rádi a doslova si k této 

oblasti vytvořili jistý odpor. Jejich vysvětlení není jednotné ani v rámci kurikulárních 

dokumentů. Možná i proto, když se proces autoevaluace stal pro školy novou povinností, 

ne každý ředitel školy si věděl rady, jak postupovat. V dnešní době existuje spousta škol, 

jejichž proces autoevaluace odpovídá standardu. Ale některé školy mají stále v procesu 

autoevaluace rezervy.  

V případě autoevaluace jde vlastně o požadavek, aby škola jako celek, resp. lidé v ní byli 

schopni společně hovořit o své práci (především o tom, co je skutečně důležité), aby byli 

schopni docházet ke shodě v názoru na kvalitu této práce v jednotlivých aspektech. Jedná 

se tedy o určitou formu, interní evaluace, která je iniciována aktéry školního života 

se  záměrem zlepšit svou práci. Autoevaluace tak je potenciálním prostředkem poznání, 

kde se škola nachází, i východiskem rozvoje školy. Autoevaluace přináší nesmírně důležité 

informace, které nám umožňují poznat další možnosti svého rozvoje a vědět, jak je použít. 

Nutno přitom podotknout, že účelem autoevaluace není změna za každou cenu. 

(www.rvp.cz,VÚP 2007) 

Přestože existují v České republice výzkumy a akademické práce, které se této 

problematice věnují, stále je zde ještě mnoho prostoru pro nalezení nových zajímavých 

informací. Dosavadní stav poznání se převážně zaměřuje na autoevaluaci školy. A právě 

proto, že není pro Dům dětí a mládeže vlastní hodnocení povinností, představuje v oblasti 

výzkumu něco nového. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla prozkoumat autoevaluační 

proces právě v DDM, kde jsem několik let aktivně působila.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a empirickou. Teoretická část 

práce vymezuje pojmy související s autoevaluací. Jedná se o pojmy evaluace, vnitřní 

a  vnější evaluace, hodnocení, sebehodnocení, autoevaluace a reflexe. Dále se zabývá 

fázemi, kterými autoevaluace prochází, oblastmi autoevaluace, které by měla organizace 

sledovat, kritérii a popisem metod a nástroji, které je možné využívat.  

http://www.rvp.cz/
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Součástí empirické části je předvýzkum, který jsem uskutečnila formou brainstormingu. 

V empirické části pak představím výsledky kvantitativního výzkumu. Kvantitativní 

výzkum bude zahrnovat metodu analýzy dokumentů a dotazník. Tyto metody jsou navíc 

doplněné o metodu rozhovoru. Na základě těchto metod budou autorkou stanovená tvrzení 

potvrzena nebo vyvrácena.  

Autoevaluace je v některých zahraničních zemích zažitější, nežli u nás (Vrabcová, 

Procházková, Rýdl, 2012). Avšak trend je jasný. Pro české školy a možná i školská 

zařízení se brzy stane tento proces něčím nevyhnutelným. Věřím, že tato práce svojí 

trochou přispěje k tomu, aby se o autoevaluaci začalo více hovořit i v zařízeních mimo 

školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Základní pojmy 

Mezi základní pojmy, které je třeba si objasnit v souvislosti s touto prací a jejím tématem, 

patří: evaluace, vnitřní a vnější evaluace, hodnocení, sebehodnocení, autoevaluace 

a  reflexe. 

Evaluace 

Co vlastně tento pojem vyjadřuje? Výraz evaluace můžeme považovat v češtině 

za  poměrně nový. Původ termínu je v latině. Sloveso valere znamená „být silný, mít 

platnost, závažnost.“ (Vašťatková, 2006, s. 9) 

Z latiny se toto slovo přeneslo do angličtiny a anglický výraz pro evaluaci je evaluation, 

což znamená hodnocení (www.online-slovnik.cz/cesko-anglicky). 

„Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých 

kritérií za účelem dalšího rozhodování“. (Bečvářová 2010, s. 76) 

Jiná definice říká, že evaluace „v pedagogice znamená zjišťování, porovnávání 

a  vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, fungování, efektivnost škol, částí nebo 

celku vzdělávacího systému.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 191) 

Evaluaci můžeme dělit z několika hledisek. Jedním z nich je například rozlišení 

na  evaluaci vnitřní a evaluaci vnější. 

Vnitřní evaluace 

Evaluaci vnitřní provádí sama škola. Jedná se o hodnocení efektivnosti jednotlivých 

vzdělávacích činností, které probíhají ve vlastní pedagogické práci školy. Její význam 

spočívá v tom, že si škola uvědomuje vlastní situaci, objevuje svoje rezervy, a to jí ukazuje 

cestu ke zkvalitňování a rozvoji. Nevýhodou je neschopnost umět se podívat na vlastní 

práci z nadhledu (Syslová, 2011).   

Vnější evaluace 

Evaluaci vnější provádí Česká školní inspekce, zřizovatel apod. Vnější evaluace by měla 

sloužit jako zpětná vazba. Pokud se výsledky vnějšího a vnitřního hodnocení shodují, 

http://www.online-slovnik.cz/cesko-anglicky
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vypovídá to o evaluaci, která je ve škole prováděna kvalitně a účinně. Zřizovatel může 

provádět hodnocení školy podle kritérií, které si stanovuje sám a předem je zveřejní 

(Bečvářová, 2010).  

S tímto pojmem se současně vyskytují i další související pojmy: hodnocení, sebehodnocení 

a autoevaluace (sebe-evaluace).  

Hodnocení 

Hodnocení měří hloubku znalostí a dovedností (Petty, 2008). Jedná se spíše o posouzení 

toho, co se účastníci ve vzdělávacím programu naučili, tedy jaká je hloubka nově nabytých 

dovedností, vědomostí a rozvinutých schopností (Dvořáková, 2006). 

Nebo ještě jinak. Evaluace se soustřeďuje na proces, a to zejména na všechny složky 

pedagogického procesu, které probírá a hodnotí. Kdežto hodnocení, se soustřeďuje 

na  výsledky, to znamená, co si odnáší žáci ze zájmového útvaru, ze školy, atd. 

Jedno bez druhého může těžko fungovat. Hodnotit výsledky žáků, hodnotit to, 

co  se  naučili, co umí, co předvedli, hodnotit svou práci, je potřebné. Výsledkem je 

ohodnocení  – to je ta konkrétní odměna. To ale bohužel nestačí. Je třeba pátrat 

po  příčinách a širších souvislostech. Když předám odměnu nebo udělím trest, teprve 

pozorováním a rozborem celého pedagogického procesu mohu přijít na kořeny toho, proč 

se práce povedla nebo proč naopak žáci nebyli úspěšní (Bláhová, Faiferlíková, 2012). 

Evaluace a hodnocení můžeme chápat jako synonyma. Hodnocení je vhodné používat 

ve vztahu k dítěti a pedagogovi a evaluaci ve vztahu ke vzdělávacímu procesu, 

podmínkám, školnímu vzdělávacímu programu a dalším oblastem (Bečvářová, 2010).  

Sebehodnocení 

Náročnost vysvětlení těchto termínů pak jen umocňuje anglický termín „self-evaluation“, 

který byl dříve překládán jako „sebehodnocení“. V současnosti se ale překládá jako vlastní 

hodnocení nebo autoevaluace. 

Sebehodnocení tak chápeme významově odlišně, a to jako „obecně každé hodnocení, kdy 

subjekt hodnotí sám sebe.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 209)  
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V běžném chápání je sebehodnocení neplánovaným a dominantně neracionálním 

procesem. Ve škole je možné se setkat se sebehodnocením učitelů či sebehodnocením 

žáků. Domníváme se, že ve vztahu k jednotlivcům je vhodnější užívat pojmy 

sebehodnocení než autoevaluace. Sebehodnocení budeme tedy užívat výhradně k žákům, 

učitelům, či jiným osobám, nikoliv ve vztahu ke škole jako celku. Jedná se o neplánované 

a necíleně nahodilé hodnocení každodenní praxe, které provádí každý jedinec bez 

dlouhodobější přípravy.  

Autoevaluace 

Pod pojmem autoevaluace (sebe-evaluace) rozumíme systematicky připravené a plánovité 

hodnocení, směřující podle předem stanovených kritérií k předem stanoveným cílům 

(Roupec, 1997). 

„Autoevaluace ve školní praxi představuje soubor pravidelně se opakujících evaluačních 

aktivit zaměřených na sebehodnocení školy a hodnocení kvality vzdělávání. Je možné 

ji chápat jako soustavnou autoregulaci vlastní pedagogické práce.“                   

(Smolíková, 2006, s. 15) 

 Jiní autoři považují „autoevaluaci, neboli povinnost vlastního hodnocení „za důsledek 

decentralizovaného řízení škol, kdy je nutné vyvážit samostatnost v rozhodování 

se  schopností hodnotit kvalitu a efektivitu vzdělávání ve škole.“          

(Horká, Syslová, 2011, s. 92) 

Prostřednictvím dat z autoevaluace za účelem vytvoření rozhodnutí pro strategické 

plánování vzniká postup reflexe. 

Reflexe 

Reflexe je metodou vyhodnocování pedagogického procesu. Jan Neuman definuje reflexi 

jako „řízený proces hodnocení aktivity nebo hry, který využívá zpětnovazebných informací 

k hledání širších souvislostí a významů.“ Umožňuje nám vidět naše jednání a jeho 

působení prostřednictvím jednotlivých prožitků a zkušeností. Zároveň nás vede k tomu, 

abychom se z nich naučili co nejvíce. Reflexe je příležitostí, jak si v uvolněné herní 

atmosféře vyměnit názory s lidmi, kteří mají stejné zkušenosti a prožitky jako my.“ 

(Neuman, 1998, s. 10-18)  
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Reflexe je způsob pojmenování situací, pocitů, krizových okamžiků, nových situací, 

překvapivých momentů, které nastaly během aktivity. Když všechny výše jmenované akty 

pojmenujeme, dojde k jejich uvědomění a tím mohou sloužit jako návod nebo model pro 

učení se novým dovednostem a řešení podobných situací v budoucnu. Reflexe je velmi 

důležitá metoda, která vychovává mládež i dospělé nejprve k sebepozorování, sebepoznání 

a následnému sdělení toho, co právě teď prožívají, cítí a potřebují. 

Reflexe se používá jako kontrola a zhodnocení každé zásadní aktivity, které dětem 

či  klientům předkládáme. Je to jakési zmapování situace po prožití úkolu. 

Definice v Psychologickém slovníku popisuje reflexi jako „druh sebepozorování, obrácení 

myšlení do sebe, do vlastního vědomí a prožitků.“           

(Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 205) 

Sebereflexe 

Nebo také jinými slovy sebepoznání, sebehodnocení, sebepojetí. Proto je tento pojem 

mnohdy používat jako synonymum ke slovu sebehodnocení. „Sebereflexe je obraz sama 

sebe, utváření komplexního obrazu o vlastní osobnosti v interakci s druhými lidmi. Reálné, 

kritické hodnocení sama sebe; uvědomování si vlastních schopností a možností 

ve vzdělávání i možností vlastní docility (viz vzdělavatelnost dospělých).“ 

(http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/sebereflexe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/sebereflexe
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3 Změny v zákonném vymezení autoevaluace 

Pro činnost hodnocení školy se užívá několik pojmů – autoevaluace, sebehodnocení, 

vnitřní hodnocení apod. Školský zákon v §12 a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, používají 

pojem vlastní hodnocení školy. Rámcový vzdělávací program užívá označení 

autoevaluace. 

Termín vlastní hodnocení školy je dán především jeho užitím v závazných českých 

právních dokumentech, a to ve školském zákoně a v navazujícím prováděcím předpisu. 

Zákonný rámec vlastního hodnocení školy tvoří především školský zákon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. Tyto právní normy školám ukládaly povinnost provádět vlastní 

hodnocení. V této podkapitole se zabýváme změnami, které se ve školském zákoně v této 

oblasti uskutečnily. Sbírka zákonů č. 472/2011, jež nabyla platnosti od 1. 1. 2012, mění 

znění zákona 561/2004 Sb., a to v §12 odst. 2 a v § 28 odst. 1 písm. e).  

Níže cituji aktuální výňatky změn zákona:            

 § 12                                                   

 (2) „Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti 

školy.“ 

 § 28                                                                 

(1) „Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:              

…                                                                                                                                  

e) výroční zprávy o činnosti školy,“ (Hanzl a kol., Čermák, 2012, s. 30, 49) 

Touto novelou školského zákona se ruší povinnost škol vypracovávat zprávu vlastního 

hodnocení školy. Zároveň již tato zpráva neslouží jako podklad pro hodnocení školy 

Českou školní inspekcí, ale stává se pouze východiskem pro zpracování výroční zprávy 

o  činnosti školy základní, střední a vyšší odborné (Školský zákon, 2011). Po novelizaci 

zákona se změny týkají i vyhlášky č. 15/2005 Sb., ze které byly s účinností od 1. 7. 2012 

vyňaty požadavky vztahující se k vlastnímu hodnocení školy a jsou již neúčinné. Tímto 
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školy nejsou při vypracovávání vlastního hodnocení vázány pravidly a termíny 

podmíněnými touto vyhláškou. Je pouze na nich, jakou strukturu, obsah i lhůtu k jejímu 

dokončení si určí. Z těchto legislativních změn vyplývá, že nejsou povinny vypracovávat 

žádné zprávy o vedení školy, její úrovni a kvalitě práce. Tyto změny však nemění závazné 

požadavky RVP, které autoevaluační procesy považují za nezbytnou a samozřejmou 

součást práce škol. 

Škola si při plánování vlastního hodnocení stanoví oblasti, které bude hodnotit. Vyhláška 

č. 15/2006 uvádí požadavek, aby struktura vlastního hodnocení byla stanovena předem 

na určité období. Škola si v této struktuře volí jednotlivé oblasti, které se chystá 

v nastávajícím období sledovat. Při volbě oblastí je důležité, aby si škola uvědomila, 

že  to, co si zvolí do autoevaluačního plánu, bude také muset sledovat a vyhodnotit. 

Hodnotitel a zpracovatel zprávy (zpravidla ředitel školy) shrne výsledky hodnocení 

jednotlivých oblastí a jevů, které byly sledovány, a zpracuje je za celou instituci. Jeho 

úkolem by mělo být zformulovat hodnotící závěry, které se týkají cílů, výsledků a opatření. 

Je důležité hodnotit dosažené výsledky v souvislosti s podmínkami a ekonomickými zdroji.  

Soustředit se na podstatná zjištění, která mohou škole pomoci v kvalitě její práce, zda bylo 

nebo nebylo v silách a možnostech školy odvést kvalitnější práci a kolik vlastního úsilí 

škola do vzdělávání vložila. Veškeré hodnotící závěry by měly být uvedeny pravdivě. 

Závěrečné vlastní hodnocení by mělo být jasné a stručné (VÚP Praha, 2010). 
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4 Proces autoevaluace v praxi 

Autoevaluace by měla vypovídat o úrovni práce školy a ukázat, jak efektivně měnit školu 

k  lepšímu. Nejedná se o žádný nový sběr informací, ale počítá s využitím a zpracováním 

těch, které jsou již k dispozici. Tvoří ji struktura autoevaluace, výsledek zhodnocení 

vlastního školního vzdělávacího programu, záznamy z hodnocení veškerých podmínek 

vzdělávání, materiály k hodnocení průběhu vzdělávání, k hodnocení vzdělávacích 

výsledků u dětí a závěrečnou sebehodnotící zprávu z předešlého období. 

Autoevaluace je nezbytným předpokladem pro evaluaci externí. Pouze smysluplná 

a  vzájemně provázaná kombinace obou může pomáhat vytvářet kvalitní i efektivní školy 

Naproti tomu pojem autoevaluace (ve smyslu autoevaluace školy) není svázán s právní 

úpravou a je tak otevřen například všem otázkám o vhodné, žádoucí či smysluplné 

realizaci autoevaluace, otázkám etiky a bezpečnosti. S ohledem na významový přesah 

termínu autoevaluace oproti termínu vlastní hodnocení školy je tento termín s oblibou 

používán v odborné komunitě. 

O nic jiného nejde v zásadě ani u autoevaluace v oblasti školství. Je to systém vnitřní 

zpětné vazby. Jako organizace jich dostáváme mnoho. Autoevaluace je procesem uvnitř 

školy a je určena jí. Adresátem je škola a lidé v ní. Je to vlastní hodnocení. To je jeden 

z  hlavních rozdílů mezi výstupy z vlastního hodnocení školy a výroční zprávou. Adresáty 

výroční zprávy jsou zřizovatel, rodiče, obecně veřejnost. Zákon výslovně uvádí, 

že se  jedná o veřejnou listinu. Nic takového se netýká výstupu z autoevaluace školy. 

Na  závěr si připomeňme: „Čím lepší je autoevaluace školy, tím méně intenzivní 

je  inspekční činnost.“ (Projekt ESSE, 2003) 

4.1 Fáze procesu autoevaluace 

Proces autoevaluace může na každé škole probíhat zcela individuálním a odlišným 

způsobem. Každá škola si jej řídí a vytváří dle vlastních podmínek, možností a zkušeností. 

Proto je důležité, aby si organizace zvolily svůj postup, který bude nejlépe vyhovovat 

daným podmínkám, a bude pro ně tak optimální. Přesto pro usnadnění lze popsat tento 

proces několika fázemi.  
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Lze doporučit následující postup (Rýdl a kol., 1998). 

Fáze motivační  

Vzniká v okamžiku potřeby autoevaluace. V této fázi dochází ke zmapování a vytvoření 

podmínek i předpokladů pro zahájení autoevaluačního procesu. Její iniciátor (ředitel) 

organizuje síť pracovních kontaktů a vztahů, získává sympatizanty a spojence. 

Fáze přípravná  

Zahrnuje promýšlení projektu, záměry a cíle autoevaluace. Dochází k určení 

autoevaluačních oblastí, vymezení pravidel a podmínek a stanovují se rovněž kritéria 

a  indikátory žádoucí kvality. Pro tuto fázi je typický myšlenkový chaos, tápání, hledání, 

diskuse, dohadování, shánění informací a externích odborníků (spolupracovníků 

a  poradců). Doporučuje se využít přínosu všech zainteresovaných osob. 

Fáze realizační  

Konkretizují se dosavadní poznatky podle podmínek školy a stanovují se konkrétní 

postupy autoevaluace. Projekt může procházet průběžnou aktualizací a revizí. Je vhodné 

ke  spolupráci přizvat externí odborníky. 

Fáze evaluační  

V této fázi jsou získána data a informace. Ty se následně třídí a vyhodnocují se. Na jejich 

základě, dochází ke zpracování závěrečné zprávy, která může být podkladem pro hodnotící 

činnost inspekčních orgánů nebo může vést k určení priorit dalšího vývoje organizace.    

Fáze korektivní  

Završuje celý autoevaluační proces. V této fázi závěrečná zpráva vyúsťuje do dosavadní 

činnosti školy. Dále dochází k inovacím a korekcím nesrovnalostí (např. přehodnocení 

vzdělávacích cílů, obsahu vzdělávání, metod a forem výuky, organizační struktury školy). 

Tyto jednotlivé fáze nestojí izolovaně, ale vzájemně se prolínají a navazují na sebe. Každá 

z těchto etap má v autoevaluačním procesu svůj význam. 
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4.2 Oblasti procesu autovevaluce 

Oblasti, kterými by se měla škola zabývat v procesu  autoevaluace, jsou stručně popsány 

ve vyhlášce č. 15/2005 Sb. v § 8 nebo v Rámcovém vzdělávacím programu. Neznamená 

to, že každá z těchto oblastí musí být zpracována stejně důkladně. Zhodnotíme každou 

oblast, ale důkladně bychom se měli věnovat jenom jedné či dvěma, a to těm, které 

souvisejí s prioritami organizace (Smolíková, 2006). 

Autoevaluace školy se dá rozdělit do tří oblastí, které spolu navzájem souvisí. Jedná 

se  o  podmínky, průběh a výsledky vzdělávání (Syslová, 2012). 

Podmínky vzdělávání  

Zde vycházíme ze sedmi podmínek podle RVP. Hodnotí se věcné podmínky, prostory 

a  vybavení podle vzdělávacích, bezpečnostních a hygienických požadavků. Dále 

pozorujeme životosprávu, denní řád, režimová pravidla a aktivity. Mezi důležité hodnocení 

patří psychosociální podmínky, ve kterých kritizujeme klima třídy a školy, atmosféru 

a  kvalitu komunikace, přístup k dětem, vzájemné vztahy a prosociální komunikaci. 

V  organizačních podmínkách sledujeme organizační formy práce, denní program nebo 

počty dětí ve třídě.  V oblasti řízení školy, která je součástí podmínek vzdělávání, 

posuzujeme vymezení pravidel pro týmovou práci, kvalitu plánování, informační systém, 

spolupráci se zřizovatelem a dalšími partnery. V personálním a pedagogickém zajištění 

se  zaměřujeme na kompetence pracovníků, jejich sebevzdělávání nebo další vzdělávání. 

V neposlední řadě nesmíme zapomínat ani na spoluúčast rodičů, vzájemné vztahy mezi 

rodinou a školou, formy a obsah komunikace a spolupráce s rodiči. 

Průběh vzdělávání  

U této oblasti hodnotíme pedagogický styl, metody a formy práce, metodické, diagnostické 

postupy pedagogických pracovníků a jejich sebereflexi. Dále se zajímáme o vzdělávací 

nabídku, promyšlenost a plánovitost třídních vzdělávacích programů, integrovaných bloků, 

nabídku činností a naplňování cílů. U ŠVP hodnotíme jeho soulad s požadavky 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jeho koncepční záměr, zda 

má vlastní myšlenku a obsahuje jasné a srozumitelné vzdělávací cíle. Porovnáváme jeho 

vhodnost vzhledem k podmínkám školy, pojetí a zpracování vzdělávacího obsahu, 
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formální a obsahové zpracování a otevřenost školního vzdělávacího programu ke změnám, 

a to, zda počítá s kontakty s okolním životem. 

Výsledky vzdělávání  

Tady se zaměřujeme na vzdělávací přínos u dětí. Pozorujeme individuální vzdělávací 

pokroky u dětí ve všech vzdělávacích oblastech a prospívání dětí vzhledem k jejich 

individuálním potřebám a možnostem (VÚP Praha, 2010). 

4.3 Cíle autoevaluace 

Cíl můžeme definovat jako „zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž aktivity směřují.“ 

(Vašťatková, 2006, s. 112) Výchozím bodem autoevaluačního procesu musí být jasné 

stanovení cílů. Ty však musí být přiměřené a v takové podobě, aby se o nich dalo pak říci, 

zda byly dosaženy, či nikoliv. Některé cíle si nevyžadují čas navíc, ale spíše změnu 

stereotypních postupů a praktik. Jiné potřebují čas pro přípravu i realizaci, což nám může 

přinést i  potřebu, do určité míry zrevidovat existující způsoby využívání času 

(www.rvp.cz). 

 „Stanovením cílů při autoevaluaci dává škole najevo, o co a kdy chce usilovat. Obecné 

cíle by si každá škola měla následně rozpracovat do vzájemně provázaných specifických 

(pro jednotlivé oblasti) a dílčích / konkrétních cílů - vše s ohledem ke svým podmínkám, 

potřebám a možnostem.“ (Vašťatková, 2006, s. 116) 

Pro formulaci konkrétních cílů doporučuje tzv. pravidlo smart, podle kterého by cíle měly 

být: (Vašťatková 2006, in Bělohlávek, 1996) 

 specifické (specific)  

 měřitelné (measurable)  

 dosažitelné, reálné (achiavable)  

 relevantní, důležité (relevant)  

 časově vymezené, termínované (timed)     

http://www.rvp.cz/
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Vytyčení jasných cílů vyžaduje týmovou práci a společné přesvědčení o jejich účelnosti. 

Na vlastní tvorbě cílů autoevaluačních procesech by se měli spolupodílet všichni účastníci 

školního života. Pokud máme cíle vyhodnotit, je třeba si vytvořit kritéria (měřítka).  

4.4 Kritéria a indikátory procesu autoevaluace 

Kritéria určují kvalitu a míru naplňování cílů. „Kritérium je vlastně měřítkem 

pro srovnávání či hlediskem posuzování určitého jevu. Kritéria si můžeme stanovit sami 

na  základě vzniklé potřeby nebo použít jako kritérium určitou část RVP.“        

(Svobodová, 2010, s. 144) 

 Indikátory neboli ukazatele nám blíže určují daná kritéria, pojmenovávají a specifikují 

míru kvality, jež chceme dosáhnout. „Indikátory jsou tedy určitým způsobem měřitelné 

(statistické) údaje a vypovídají o současném stavu sledovaného jevu.“              

(Vašťatková, 2006. s. 120) 

Vytváření indikátorů není snadné. Existuje řada způsobů. Ukazatele kvality (indikátory, 

kritéria) školy mohou volit samy, mohou být však také vytyčeny školskými úřady, 

odborníky či jinými institucemi a aplikovat je na podmínky naší organizace. Ideální by 

bylo vytvořit si vlastní kritéria, která odpovídají našim potřebám. V mnoha školách mají 

vlastní kritéria, která využívají při autoevaluaci. V každém případě je důležité, aby 

pedagogové měli možnost vyjádřit se k souborům indikátorů, diskutovat o nich a mít 

možnost je přizpůsobovat. Vytvářet soubory indikátorů, je pro školu nesmírně cenné, 

přesto, že se jedná o časově náročnou činnost. 

Nejde tedy o posouzení kvality u jednotlivců, ale o posouzení kvality celku. Záruku kvality 

v naší organizaci může představovat každý z nás. Hodně kvalitních, pracovitých 

a  schopných pedagogů může znamenat vysokou kvalitu vzdělávání v daném zařízení. 

Ta  bude zaručena do té doby, dokud tito lidé budou v instituci působit. Pokud se změní 

osazení a struktura pedagogů – změní se kvalita. V tomto smyslu hovoříme o kvalitě, která 

je zaručovaná jednotlivci. (www.rvp.cz) 

 

 

http://www.rvp.cz/
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G. Rogers a L. Badham (1994) charakterizují indikátor následně: 

 indikátor (ukazatel míry pokroku uskutečněného v jedné oblasti) není 

absolutním nebo obecným měřítkem úspěchu; 

 mělo by se k němu přihlížet společně s jinými údaji vzešlými 

z  autoevaluace, aby byl rozpoznán a pochopen celkový dosažený pokrok; 

 neměl by být používán izolovaně, ale jako součást celkového systému 

plánování autoevaluace a revize; 

 měl by být relevantní vzhledem k cílům; 

může být kvalitativní nebo i kvantitativní.  

Správně zvolené indikátory nám současně napovídají, která metoda, nástroj nebo technika 

bude při získání potřebných informací tou nejvhodnější (Vašťatková, 2006).  

4.5 Metody autoevaluace 

Metoda je „způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého 

teoretického či praktického cíle.“ Jedná se o „postupy a techniky využívané v určité vědní 

disciplíně nebo oblasti poznání.“ (www.slovnik-cizich-slov.abz.cz) 

Každý postup a metoda mají jinou funkci. Některé jsou vhodné ke sběru informací, jiné 

ke  zpracování nebo vyhodnocení. Vzájemně na sebe navazují a doplňují se. 

Evaluační metody lze dělit na kvalitativní a kvantitativní. Kvantitativní metody si drží 

odstup od zkoumaných jevů. Kvalitativní metody naopak pronikají do zkoumaného jevu, 

popisují situace a vztahy v pedagogickém procesu. Ani jeden z těchto přístupů není chápán 

jako soupeřící, ale jejich výsledky se mohou vzájemně doplňovat. Je proto vhodné oba 

metodologické přístupy kombinovat a plně využít předností obou (Syslová, 2012). 

Mezi evaluační metody řadíme: např. analýzu dokumentů, ankety, různé typy dotazníků, 

pozorování rozhovor, SWOT analýzu aj. 

 

 

http://www.slovnik-cizich-slov.abz.cz/
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Analýza dokumentů 

K standardně používaným metodám patří analýza základních dokumentů školy. Při analýze 

dokumentů se využívá dokumentů osobních i veřejných, jako materiálu pro výzkum. Mezi 

nejčastější materiály patří různé druhy textů, méně pak obrazový materiál. 

V DDM můžeme využít zápis z porad, deník ZČ, hodnocení akcí,  ŠVP, Vnitřní řád. Vždy 

je klíčové, jakou formou bude analýza probíhat. Dokumenty mohou být podrobovány 

vícero druhům rozborů, z nichž nejvýznamnější je analýza obsahová. Jedná se o techniku 

kvantitativního výzkumu sdělení, textů a dokumentů, snažící se systematicky popisovat 

obsah a interpretovat jej. Tato technika byla zavedena v 50. letech 20. století jako 

objektivní metoda ke studiu obsahu a struktury textů a sdělení (Dvořáková, 2010). 

Anketa 

Anketa je nesystematický průzkum názorů dotazem zpravidla u malé skupiny respondentů, 

kteří nesplňují statistická kritéria. Obvykle má písemnou podobu a je anonymní. Mohou 

se  jí účastnit např. pedagogové, rodiče nebo členové zájmového vzdělávání dle svého 

zájmu a  vyjádřit tím svůj názor na dotazovaný jev nebo hodnocenou oblast. Význam 

ankety může být zejména v zajímavosti odpovědí. Ty zpravidla bývají zveřejňovány 

v  plném znění a umožňují kvalitativní zkoumání. Anketa vyjadřuje pouze názory 

dotázaných. Tyto názory není správné zobecňovat, protože výběr dotazovaných nebývá 

reprezentativní. Průzkum můžeme považovat spíše za sondáž – tedy drobnější akci, kde 

reprezentativnost není závazná (Petrusek, 1996). 

Dotazník 

Patří k velice používaným metodám. Cílovou skupinou mohou být žáci, učitelé, rodiče 

a  ostatní sociální partneři. Organizaci tak mohou porovnávat stejné položky u různých 

cílových skupin. Skládá se z otázek otevřených, polootevřených i uzavřených. Při jejich 

sestavování je dobré přizvat ke spolupráci odborníka, aby nedocházelo k chybným, často 

sugestivním interpretacím otázek, které snižují objektivnost hodnoceného jevu nebo 

oblasti. Totéž platí i při samotném vyhodnocování. 
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Pozorování 

Pozorování patří mezi přirozené činnosti. Může být nahodilé nebo záměrné. Při poznávání 

dítěte se jedná spíše o nahodilé pozorování, záměrné či cílené je významnější právě 

pro autoevaluci, kde je potřeba vycházet ze stanovených cílů, kritérií a indikátorů. 

Pozorovatel se musí velmi stranit předsudků, zkreslenému pohledu a přizpůsobovat svá 

sledování stanoveným kritériím.  Pozorování znamená koncentraci na určité děje a je velmi 

subjektivní. V některých školách je využíváno žákovské pozorování. Žáci provádějí své 

vlastní pozorování, v některých případech za pomoci učitele či kritického přítele. Tato 

metoda je vysoce oceňována žáky. Mezi další formy pozorování patří například stínování. 

Při stínování určený pozorovatel funguje jako „stín“ pozorovaného subjektu po dobu 

určeného časového limitu. Pozorovaný subjekt je předem informován o tom, 

že  je  objektem stínování. Tento druh pozorování je využíván k soustředěné pozornosti 

jednotlivce nebo menší skupiny. Pozorovatel je tedy "stínem" žáka, učitele nebo ředitele. 

Sleduje jeho aktivity v průběhu celého dne. Hodnota stínování spočívá zejména 

v  dlouhodobém pohledu. 

Rozhovor 

Tato metoda je časově náročný. Hlavním zdrojem informací je mluvené slovo a jako 

takové s sebou nese velmi široké spektrum možných odpovědí. Je založena na přímém 

dotazování toho, kdo výzkum provádí a dotazovaného. Výhodou rozhovoru oproti jiným 

metodám je v navázání osobního kontaktu s respondentem. Na základě jeho reakcí 

můžeme korigovat průběh rozhovoru. Úspěšnost rozhovoru je z velké části závislá 

na  schopnostech tazatele. Je důležité navázat přátelský vztah s respondentem a vytvoření 

otevřené atmosféry. Podle struktury otázek jej dělíme na strukturovaný, polostrukturovaný 

a nestrukturovaný. Každý z těchto rozhovorů má odlišné schéma. Strukturovaný rozhovor 

má jasně dané pořadí otázek, a proto se lépe vyhodnocuje. Polostrukturovaný rozhovor 

má  také vymezený okruh otázek, ale dotazovaný má již volnější prostor k odpovědím. 

Nestrukturovaný (volný) rozhovor nemá jasně stanovenou konstrukci a je nakloněn 

k  vyjádření myšlenek, nápadů, k výměně názorů, řešení problémů atd. Rozhovor lze 

rozdělit také na individuální a skupinový (Syslová, 2012). 
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SWOT analýza 

Zkratka SWOT vznikla z počátečních písmen anglických slov Strongpoints – silné stránky, 

Weakpoints – slabé stránky, Opportunities – vnější příležitosti, Threats – vnější hrozby. 

SWOT analýza se považuje za účinný prostředek k prozkoumání možností změn a rozvoje. 

V případě kvalitního zpracovaní, patří mezi důležitý výchozí materiál např. při tvorbě 

koncepce rozvoje nebo při tvorbě školního vzdělávacího programu. Výhoda SWOT 

analýzy spočívá v tom, že aktéři analýzy se mohou, bez ohledu na zjištění, rozhodnout, zda 

budou posilovat silné stránky, minimalizovat stránky slabé, využijí příležitosti nebo 

zabrání možným hrozbám. Jedná se o metodu kvalitativní a využívá se pro základní 

zmapování situace v organizaci. Zjištěné výsledky z analýzy umožní správně formulovat 

zaměření, její profilaci i společné výchovné a vzdělávací strategie. Výsledky mohou být 

použity pro rozhodnutí na různých úrovních (VÚP Praha, 2010).  

4.6 Nástroje autoevaluace 

Nástroj je v projektu Cesta ke kvalitě obecně chápán jako pojem nadřazený metodám, 

technikám či postupům. Za evaluační nástroje jsou zde pokládány metody sběru dat nebo 

jiný metodický postup podporující různé fáze evaluačního procesu (Chvála a kol., 2012).  

V autoevaluačním procesu nástroje zaujímají důležité místo. Ty se tak stávají zdrojem 

podstatných informací o procesu vzdělávání. Zároveň slouží jako základ pro zpracování 

autoevaluační zprávy. Zpravidla se jednotlivé nástroje překrývají a informace z jednoho 

mohou sloužit jako podklad pro zpracování dalšího nástroje (Syslová, 2011). 

Nástroje nám umožňují měřit to, co je měřitelné. Obvykle se nám může zdát, že položky, 

které jsou velmi významné, jsou obtížně měřitelné. Pro získávání dat a informací je třeba 

nacházet vhodné nástroje.  

Mezi nástroje řadíme:  

Deník  

Tento nástrojů nemá předepsanou přesnou strukturu a obsah. Jedná se o písemný záznam, 

který zachycuje profesní i osobní zkušenosti učitelky, např. záznamy ze vzdělávací práce. 

Je to hodnotný nástroj, který přispívá při sebereflexi a sebehodnocení vlastní práce učitelky 

(Syslová, 2011). 
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Analýza portfolia dítěte  

Je významným pramenem informací o stavu a rozvoji dítěte. Dále poskytuje pedagogovi 

zpětnou vazbu o účinnosti jeho vzdělávacích postupů. Portfolio dítěte zahrnuje dětské 

práce, komentáře pedagoga, popisy situací, které zachycují rozvojové a vzdělávací 

pokroky dítěte.  

Záznamové a hodnotící listy  

Slouží ke sledování a hodnocení jasných jevů, okolností nebo situací a zaznamenávání 

zjišťovaných skutečností. Obsahují jasně stanovená kritéria a hodnotící škálu.  

Hospitace 

U hospitace se jedná o návštěvu hodiny hodnotitelem. Tím může být ředitel, zástupce 

ředitele, vedoucí zájmového činnosti vzdělávání, kolega. Metoda je založena 

na  pozorování, zaznamenávání průběhu hodiny a jejího vyhodnocování. Je to velmi 

efektivní nástroj. Také nevyžaduje žádné náklady a není náročný na přípravu. Umožňuje 

však sledování i průběžné vyhodnocování činnosti, projevů a jednání pedagogů a členů 

ZÚ. Hodnotí ty aspekty výuky, které bezprostředně souvisejí s podporou kompetencí 

k  učení a  zároveň i ty aspekty, které naopak při utváření kompetencí mají nežádoucí 

důsledky. Je  to jedna z forem pozorování. Informace se získávají přímou účastí 

hodnotitele v  pedagogickém procesu. Sleduje se při ní především činnost pedagoga. 

Výsledky hospitace se zaznamenávají do hospitačního archu a vyhodnocují se. Součástí 

hospitace by  měl být rozhovor, který je zaměřený na analýzu hospitace a sebereflexi 

hospitované učitelky. Hospitační činnost můžeme rozdělit na čtyři fáze: příprava, vlastní 

pozorování, rozborová činnost a vypracování hospitačního záznamu (VÚP Praha, 2010). 

Sebehodnocení 

 V tomto případě slouží nástroj učitelce k vyhodnocení své pedagogické činnosti. 

Zpravidla se zpracovává 1x ročně. Obsahem sebehodnocení hodnocení je jak se daří 

učitelce organizovat vzdělávací činnosti, rozvíjet charakteristické znaky prožitkového 

učení, diagnostické schopnosti. U sebehodnocení je možnost navrhnout změny a podat 

návrhy, v čem by se chtěla učitelka vzdělávat. Významnou roli hraje jednotná struktura 

sebehodnocení (Syslová, 2011). 
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4.7 Autoevaluační systém 

Součástí ŠVP je i autoevaluační systém. Tento systém by měl obsahovat:  

  předměty evaluace - co nebo koho budeme hodnotit; 

  prostředky - jakým způsobem budeme hodnotit;  

  časový plán - kdy budeme hodnotit; 

  odpovědnost pedagogů – kdo bude hodnotit, popř. další pravidla a postupy 

(Bečvářová, 2010). 

Cílem autoevaluačního systému je zjistit a zhodnotit: 

 vztah mezi cíli školy a výsledky (vztah rozvoje koncepce školy se ŠVP 

a  realitou), 

 co je ve škole dobré, 

 co se musí zlepšit, 

 navrhnout opatření, jak to zlepšit, 

 vyhodnotit účinnost opatření ke zlepšení stavu.  

4.7.1 Struktura hodnocení 

Struktura hodnocení představuje interní materiál školy. V tomto dokumentu 

se  rozpracovává autoevaluační systém, který vychází z již zmiňovaného školního 

vzdělávacího programu. Předměty hodnocení rozčleníme na oblasti a podoblasti, zadáme 

časové údaje, jmenovitě určíme konkrétní odpovědnost jednotlivých zaměstnanců, zvolíme 

vhodné nástroje a určíme způsob vyhodnocení (Bečvářová, 2010). 

4.8 Plánování autoevaluace 

Při plánování je nezbytné uvažovat o procesu jako celku. Výchozím bodem plánování musí 

být jasné stanovení cílů Prvním předpokladem kvalitní autoevaluace je, že bude dobře 

naplánována. 

Proces plánování můžeme rozdělit do 3 kroků: 
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Tvorba plánu autoevaluace 

Plán by měl být realistický. Neměl by být příliš ambiciózní, ani ne nedostatečně náročný 

Čím precizněji je plán projektován, tím snazší bude řídit proces a jeho uvedení do praxe. 

To znamená, že „výchozím bodem plánování musí být jasné stanovení cílů.“ (www.rvp.cz) 

 Vytvoření takového plánu zahrnuje: 

 vytvoření plánu, na kterém se všichni shodnou; 

 uveřejnění plánu; 

 vytvoření akčních plánů; 

 spojení plánu autoevaluace školy s rozvojovým plánem a s jinými aspekty 

plánování. 

Sestavení plánu a jeho schválení 

Nejdříve je zapotřebí získat pro tuto myšlenku ostatní kolegy ve škole. Nebo alespoň 

skupinku, která s touto myšlenkou souhlasí. Z této skupiny pak bude ředitel čerpat své 

spolupracovníky. Nezúčastnění kolegové by ale neměli být proti. 

Je nutné zapojit učitele v rané fázi, aby mohli předem odsouhlasit priority pro rozvoj 

i  autoevaluaci. Je snazší vytvářet plán, pokud od začátku každý rozumí, jak může tomuto 

procesu přispět. Pak bude účel autoevaluace zřejmý a učitelům bude jasný i potenciální 

přínos autoevaluace pro jejich práci. Dále je třeba vyjasnit si postupy, role a odpovědnosti 

a prostředky rozhodování. 

Je žádoucí, aby názory všech účastníků byly brány vážně. Předpokládá se, že nebude 

možné do plánu všechny návrhy a doporučení zakomponovat. Ředitel, resp. koordinační 

skupina, by se měli snažit o shodu. Poté je plán prezentován pedagogům, ev. rodičům 

apod. 

Plán může obsahovat: 

 cíle autoevaluace školy; 

 ukazatele kvality; 

http://www.rvp.cz/
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 evaluační nástroje. 

„Ono plánování v podstatě může plnit úkol motivační, což je záležitostí ředitele školy. 

Ale konečné sestavení plánu by mělo být týmovou záležitostí.“ (www.rvp.cz) 

Uveřejnění plánu 

Pokud umožníme širší zpřístupnění plánu autoevaluace má to své výhody Je vhodné 

informovat rodiče (na webových stránkách školy nebo malým letáčkem), vysvětlovat 

priority a cíle žáků (www.nuov.cz) 

4.9 Zpracování informací a výsledků v procesu autoevaluace 

Shromažďujeme pouze podstatné informace. Ujasněme si, které informace jsou pro účely 

autoevaluace opravdu nezbytné. 

Je potřeba maximálně využít již získaných informací. Tudíž než se vrhneme na tvorbu 

dotazníků, programů, rozhovorů a kontrolních seznamů pro pozorování tříd, musíme 

si  projít již existující zdroje informací. Při získávání a následné interpretaci dat je výhodné 

využívat všechny další dostupné zdroje, tj. také ty, které nevznikly cíleně za účelem 

autoevaluace, ale zároveň jsou pro její účely významné, důležité a podstatné. Patří k nim 

jak zdroje interního, tak i externího charakteru. Po zjištění veškerých dostupný informací 

potřebných pro realizaci autoevaluace přistoupíme ke stanovení problému. Formulace 

zkoumaného problému je velice důležitá. Jenom konkrétní a jednoznačná formulace 

obsahuje možnost empirického ověření. Na základě vlastní potřeby je třeba určit výchozí 

proměnné, vyjádřit vztah mezi proměnnými a zvolit vyhovující empirické metody 

pro  získání dat. Další úkoly zahrnují vymezení základních kritérií pro sledovanou oblast, 

stanovení postupu pro organizaci sběru dat a získání dostatečného vzorku dat. Když 

vyhodnotíme získaná data, je možné zpracovat závěrečnou autoevaluační zprávu. V samém 

závěru využijeme výsledky zprávy po domluvě se všemi zainteresovanými kolegy 

a  provedeme potřebné úpravy v rámci činnosti školy (Cesta ke kvalitě, 2010). 

4.9.1 Výsledky autoevaluačního procesu neboli autoevaluační zpráva 

Výsledky autoevaluačního procesu je třeba stručně zaznamenat. K tomu nám slouží 

dokument, který nazýváme autoevaluační zpráva. Zpráva neslouží pouze jako doklad 

http://www.rvp.cz/
http://www.nuov.cz/
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pro  inspekci, že je evaluace na škole prováděna ale především sloužit „nám“ pro rozvoj 

školy. 

Je možné vycházet z následující osnovy:  

 „Základní data o škole, komunitě a prostředí, ve kterém působí - statistické údaje, 

základní charakteristiky. 

 Charakteristika vzdělávacího programu - jaké modifikace a proč byly provedeny. 

 Jak je organizována výchova a vzdělávání - organizační členění, zaměření 

a  priority. 

 Jaký stav byl (vzhledem k zaměření a cíli) zjištěn na začátku sběru relevantních dat. 

 Jaký stav, jaká změna stavu byly zjištěny za období. 

 Jaké výsledky a výsledné informace byly zjištěny v rámci autoevaluačního projektu. 

 Jaké problémy a jejich příčiny byly identifikovány. 

 Jaké hypotézy je možné na základě zjištěných výsledků vyslovit. 

 Kdo reagoval, jak a proč, jaká konkrétní opatření byla přijata 

 Kdo, kdy, jak a v jakém rozsahu bude informován o účinnosti přijatých opatření.“ 

(Roupce, 1997, s. 12) 

Na základě této osnovy vidíme, že při zpracování autoevaluační zprávy záleží na tom, zda 

provádíme autoevaluaci v dané oblasti poprvé nebo již poněkolikáté v pořadí. Stejně 

tak  záleží na rozsahu autoevaluace.  To znamená, co všechno je předmětem autoevaluace.  
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5 Metodologie výzkumu 

5.1 Motivace autorky 

Pojem autoevaluace mi nikdy nebyl blízký. Téma práce se pro mě stalo jistou výzvou, 

jak  si rozšířit své obzory v této oblasti a získat nové vědomosti. K výběru tohoto tématu 

mě vedly i osobní důvody. Jedním z nich byla zvědavost, kam se organizace DDM 

za  mého působení mimo ni posunula, či jaké změny a nové kroky kolegové a vedení 

učinilo ke zlepšení organizace. Zjištěné informace a výsledky výzkumu pro mě budou 

důležité i se zřetelem do budoucna, kdy bych se ráda zúčastnila výběrového řízení 

na  ředitele tohoto zařízení.  

5.2 Výzkumný cíl, výzkumné otázky a tvrzení 

Následující stránky se věnují konkrétnímu výzkumu, který je hlavní součástí této 

bakalářské práce. Cílem výzkumu je kritická analýza procesu autoevaluace. Mojí snahou 

je  kriticky zhodnotit, jak organizace postupuje právě v procesu autoevaluace. Jedná 

se  o deskriptivní výzkumný problém, jelikož ve výzkumu zjišťuji a popisuji situaci, stav 

a výskyt jevu. Jako výzkumný problém jsem si stanovila, zda odpovídá proces 

autoevaluace v DDM standardu.  Tudíž je důležité si určit, co bude představovat standard. 

Za standard jsem zvolila dokument s názvem Koordinátor autoevaluace, který zpracoval 

v roce 2012 tým řešitelů národního projektu Cesta ke kvalitě. Tento materiál vznikl 

v rámci národního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a byl 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

Výzkumnou otázku jsem stanovila následující: 

1. Probíhá v organizaci autoevaluační proces? 

Ve výzkumu ověřuji následující tvrzení: 

1. Organizace má stanovená hodnotící kritéria.  

2. Vedení organizaci pracuje s výsledky autoevaluace. 
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5.3 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor není záměrně široký. Jedná se o skupinu pedagogů v DDM Kolín. 

Rozsah souboru je tvořen skupinou interních zaměstnanců - pedagogové volného času. 

Skupina má 8 pedagogů a je tvořena i vedoucími oddělení, zástupcem ředitele a ředitelem 

organizace. Tato skupina byla vybrána z důvodu uplatnění případové studie a také proto, 

že přímo tvoří klima dané organizace. Z toho důvodu do výzkumu nebyli zahrnuti např. 

externí zaměstnanci.  

5.4 Použité metody sběru dat 

Bakalářské práce má charakter případové studie a je reprezentována formu kvantitativního 

výzkumu. Výzkumná část obsahuje dvě části. První část tvoří předvýzkum, kde jsem 

použila metodu brainstormingu. Druhá část, má formu kvantitativního výzkumu, kde jsem 

jako další metody získávání dat uplatnila metodu analýzy dokumentů a dotazníku. Tyto 

dvě metody jsem ještě doplnila o metodu rozhovoru.   

5.4.1 Popis metod 

Brainstorming 

Brainstorming je skupinová kreativní technika. Zaměřená na generování co největšího 

počtu nápadů na dané téma. Užívá se v celé řadě oblastí. Je založena na skupinovém 

výkonu. Hlavní myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, 

vymyslí více než by vymysleli jednotlivě (Stojanov, Nováček, 2008). 

Tvůrcem této myšlenky byl v roce 1939 reklamní pracovník Alex Faickney Osborn, jako 

specifickou metodu ji pak rozpracoval v knize Applied Imagination (1953). Nejčastěji 

se  používá v managementu, marketingu i při vědecké činnosti. Volně se překládá i jako 

burza nápadů (www.wikipedia.cz). 

U této metody jsem postupovala pomocí pěti základních zásad. Jejich cílem je eliminovat 

veškerá omezení a naopak stimulovat tvorbu nových myšlenek: 

1. Příjemná atmosféra  

2. Soustředíme se na kvantitu  

http://www.wikipedia.cz/
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3. Žádná kritika  

4. Neobvyklé nápady jsou vítány  

5. Kombinujeme a zlepšujeme již vzniklé nápady  

Analýza dokumentů 

„Obsahová analýza v pravém slova smyslu je metoda, která zmapováním kvantitativní 

struktury souboru textů dospívá k tomu, co jednotliví autoři, v důsledku své subjektivní 

zaujatosti, neměli a ani nemohli mít v úmyslu sdělit - k odhalení latentního obsahu 

dokumentů.“ (Jonák, 2000)  

Za nevýhodu této metody můžeme považovat uložení většího množství informací, které 

nelze prakticky získat čtením jednotlivých textů, jelikož čtenář či analytik je schopen 

srovnávat jednotlivé texty zpravidla jen z jednoho hlediska.  

Dotazník 

Dotazování je bezesporu nejčastější variantou sběru dat v kvantitativním výzkumu. Jinými 

slovy můžeme dotazník chápat jako způsob psaného řízeného rozhovoru. V dotazníku jsou 

na rozdíl od rozhovoru dotazy psané a vyžadují písemné odpovědi (Kohoutek 2010). 

Rozhovor  

„Metoda rozhovoru (interview) je založena na přímém dotazování, tedy na verbální 

komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem nebo s více respondenty.“    

(Švarcová 2005) 

V této práci byl zvolen konkrétně nestrukturovaný rozhovor. Jehož základem nejsou 

předem naformulované otázky, jež mají pevně danou strukturu, pořadí či sekvenci. 

5.5 Vstup do terénu 

Jelikož jsem v organizaci působila, nebyl vstup do terénu tak náročný. Usnadnění vidím 

v  tom, že znám prostředí a dokážu se v něm bez pomoci druhých dobře orientovat. 

Při  vstupu do terénu nebylo tedy nutné čelit nějakým administrativním či formálním 

překážkám. Vstup do organizace byl veden shora přímo přes ředitele. 
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5.5.1 Stručná charakteristika zařízení 

Výzkum probíhal v Domě dětí a mládeže Kolín, což je Středisko volného času. Statutárním 

zástupcem organizace je ředitel. Zřizovatelem je Středočeský krajský úřad. Zařízení má 

ke  své činnosti k dispozici tři budovy. Skupinu interních pedagogů tvoří 8 zaměstnanců, 

kteří mají pracovní smlouvu. Všichni interní zaměstnanci mají odbornou kvalifikaci. 

S  externími zaměstnanci, jejichž počet je víc než 100, jsou sepsány dohody - DPČ nebo 

DPP. Dům dětí a mládeže nabízí možnost účasti v zájmových útvarech, na akcích, 

olympiádách, sportovních soutěžích, táborech a spontánních aktivitách. V organizaci 

neprobíhá doplňková činnost. Účastníky zájmového vzdělávání DDM jsou děti, žáci, 

studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další 

fyzické osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. Členové kroužků se účastní 

různých soutěží, akcí a přehlídek, kde sklízí řadu úspěchů jako je např. titul za 1. místo 

mistra v ČR v kategorii sólo kl. mažoretka. V nabídce kroužků nalezneme okolo 

48  zájmových útvarů s celkovým počtem 388 členů. Během letních prázdnin uspořádají 

cca 7 táborů.  
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6 První část výzkumu - předvýzkum 

Dle Dismana je předvýzkum testem nástrojů, které chceme ve výzkumu použít. Jeho cílem 

je tedy zjistit, zda a jak výzkumný nástroj funguje. Stejně tak tomu bylo i v mém případě. 

Cílem brainstormingu bylo připravit si půdu pro další výzkum. Chtěla jsem si ověřit, zda 

je  výzkum v dané organizaci vůbec možný, zda informace, které požaduji, existují, jsou 

dosažitelné a zda se dají sesbírané údaje správně vyhodnotit. Gavora ještě uvádí, 

že  předvýzkum slouží k vylepšení plánu výzkumu. 

Sám ředitel organizace mě kontaktoval a nabídl mi účast na společném semináři ohledně 

budování týmů. Rozhodla jsem se, že tuto účast využiji právě pro svůj již zmiňovaný 

předvýzkum. Nejprve jsem si s ředitelem domluvila schůzku. Předmětem této schůzky 

bylo zjistit, zda je možné v rámci jejich programu zařadit svou aktivitu. Zvolila jsem 

metodu brainstormingu. Ředitel v tomto ohledu nic nenamítal a nabídku přijal. Mou 

podmínkou bylo, aby tuto skutečnost zaměstnancům nesděloval. Chtěla jsem, aby 

brainstorming probíhal na základě spontánních nápadů. 

6.1 Brainstorming 

Brainstormingu se zúčastnilo všech 8 pedagogů volného času. V úvodu setkání jsem 

stručně nastínila situaci. Z jakého důvodu tuto aktivitu uskutečňuji a jaké je téma mé práce. 

Dále jsem uvedla, o jakou metodu se jedná, co budeme řešit a jak budeme postupovat. Před 

samotným zahájením jsem ještě jednou problém zopakovala. Jednalo se o problém 

autoevaluace. Tento pojem jsem ještě doplnila otázkami v souvislosti s touto organizací. 

Co vás napadne, když se řekne autoevaluace? Jaké činnosti jsou spojené s tímto procesem 

ve vaší organizaci? Které dokumenty v DDM vypovídají o autoevaluačním procesu? Také 

jsem stanovila pravidla. Mluvit by měl v jednom okamžiku pouze jeden. Hodnocení 

nápadů v průběhu brainstormingu bylo zakázáno. Všichni byli upozorněni na to, že já ani 

nikdo jiný nebude jejich nápad kritizovat. To proto, aby kritika neodradila od prezentace 

nápadu ostatní a nedošlo např. k zablokování tvůrčího myšlení. Šlo mi o to, aby 

pedagogové volného času ze sebe dostali co nejvyšší počet nápadů a informací. Spousta 

nápadů byla ihned po vyslovení nedokonalá, jelikož je u této metody důležité rozvíjení 

cizích nápadů. Mojí úlohou bylo, aby někdo v myšlení svého kolegy pokračoval a vylepšil 

nápad tak, aby jeho formulace byla pokud možno co nejpřesnější a konkrétní. 
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Brainstorming jsem realizovala mimo prostory organizace. Jednalo se o cizí prostředí, 

které účastníky mohlo stimulovat k novým nápadům. Efektivita brainstormingu nebyla 

zvýšena o prvky soutěživosti, jako jedním z fenoménů současnosti tzv. gamifikace. 

Vyřčené nápady jsem zapisovala na flipchart tak, aby na něj všichni viděli. Vznikla 

tak  hesla či slovní spojení. Po skončení brainstormingu jsem provedla ještě závěrečné 

shrnutí a  vzniklý materiál odvezla s sebou ke zpracování výsledků. 

6.1.1 Shrnutí brainstormingu  

Předvýzkum mi umožnil základní vhled do autoevaluačního procesu v dané organizaci. 

Získala jsem souhlas od všech pedagogů pro další výzkum. Pomocí brainstormingu jsem 

se  utvrdila ve výběru výzkumných metod, což byla analýza dokumentů, dotazník 

a  rozhovor. Také jsem si vytipovala dokumenty, které podrobím analýze a lépe jsem 

mohla sestavit otázky pro dotazník a rozhovor. Tím považuji naplnění cíle předvýzkumu 

za splněný. Aktivitu pedagogů hodnotím spíše jako pasivní. Udržovali oční kontakt 

a  přikyvovali hlavou, když hovořil někdo jiný. Aktivně se projevovali pouze 2-3 

pedagogové z celkového počtu 8. Společnými silami dali pedagogové dohromady, 

co  je  to  autoevaluace. Všichni pedagogové až na jednoho provádí sebehodnocení. Každý 

sám za sebe a po svém. Pevně stanovená kritéria nejsou. Osobní rozvoj je pro ně důležitý. 

Jeden z pedagogů uvedl, že by uvítal kritéria hodnocení, která by se uplatňovala 

při  odměňování.  Mezi  dokumenty, ve kterých hodnotí činnost organizace, uvedli výroční 

zprávu, ŠVP, hodnocení akcí a zápis z porad. Pedagogové se dále shodli na tom, že se nyní 

konají osobní schůzky s ředitelem častěji než dříve. Což uvítali, jelikož jim to vyhovuje. 

Jako míru ukazatele kvantity označili veřejnost, tzn. množství účastníků na akcích, 

v kroužcích, táborech atd. a ukazatel kvality představuje úroveň vzdělávacího procesu, 

kterou zajišťují například odbornou kvalifikaci, pracovním prostředím, podmínky 

a  vybavení ke vzdělávání. V samotném závěru pedagogové uvedli, že pojem autoevaluace 

nepoužívají. Spíše hovoří o „hodnocení“, tento termín jim je bližší.  
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7 Druhá část výzkumu – kvantitativní výzkum  

Tento výzkum zahrnuje dvě výzkumné metody. Jedná se o analýzu dokumentů a dotazník. 

Dále je ještě doplněn o rozhovor s ředitelem DDM. 

7.1 Analýza dokumentů 

 Kladla jsem si za cíl porozumět a zhodnotit předem vybrané dokumenty, které jsou 

podstatné při hodnocení. Při analýze každého hodnotícího dokumentu mě zajímalo 

především to, jakou má strukturu, zda obsahuje nějaká kritéria hodnocení určující kvalitu 

a  konkrétní indikátory. Soustředila jsem se také na fázi samotného vytvoření hodnotícího 

nástroje, jeho cílů i účelnosti. Přestože podoba jednotlivých dokumentů a hodnotících 

či  sebehodnotících prostředků není striktně dána a je pouze na organizaci, jakou formu 

těchto dokumentů zvolí, měly by však splňovat určité aspekty jejich funkčnosti, na které 

jsem se při samotné analýze zaměřila:  

a) stanovená struktura, přehlednost, zřetelnost  

b) způsob prokazatelnosti (kritéria, indikátory)  

c) zpracování a využití výsledků pro plánování (vhodná opatření, postup) 

Při osobní návštěvě DDM Kolín mi byly mnou vybrané dokumenty bez problému ukázány. 

Od mého působení v organizaci se nějak zvlášť jejich podoba nezměnila. Pro lepší práci 

s  dokumenty jsem si mohla udělat jejich kopie. K analýze jsem si vybrala následující 

dokumenty: ŠVP, zápis z porady, hodnocení akce, deník zájmové činnosti, knihu hospitací 

a výroční zprávu. 

ŠVP 

Jelikož ŠVP má DDM na svých stránkách vyvěšen mohla jsem provést analýzu na základě 

elektronické podoby. ŠVP má dvě části. Dalo by se říct, že jedna je hlavní a obsahuje 

pevné a neměnné informace a druhá část je tvořena přílohou, která je každý rok 

aktualizována. Ta obsahuje časový plán zájmového vzdělávání. Obě části jsou přehledné, 

srozumitelné a v dokumentech se dá dobře orientovat. Hlavní část byla vydána ředitelem 

v  roce 2011 a obsahuje 6 stran. V tomto dokumentu najdeme kupříkladu identifikační 

údaje a charakteristiku zařízení, dále vymezení týkající se zájmového vzdělávání a to jejich 
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cíle, forem, účastníků, délky, úplaty, podmínky přijetí a další. V příloze najdeme obsah 

a  plán zájmového vzdělávání, klíčové kompetence a organizační strukturu.   

Zápis z porad 

Tento dokument vzniká při samotné poradě. Jeho zápis provádí pověřený pedagog. 

Z  tohoto dokumentu zjistíme, kdy se porada konala, kdo byl přítomen a co bylo 

předmětem porady. U každého pedagoga je napsána informace, co na poradě sdělil, 

na  co  upozornil, jakou aktivitu zhodnotil. V závěru dokumentu je v přehledné tabulce 

seznam úkolů. Je zde uveden obsah úkolu, kdo jej vypracuje a do kdy. Z tohoto dokumentu 

je zřejmé, jak dané činnosti probíhají a v jaké se nacházejí fázi. 

Hodnocení akce 

Tento dokument obsahuje údaje, které vypovídají o počtu účastníků a pedagogů 

na  konkrétní akci. Také jsou zde uvedeny základní informace, jako je např. název akce, 

termín konání a čas. Dokument je vytvořen v programu Microsoft Excel. Data jsou 

zaznamenána formou tabulky. Najdeme zde i informaci o tom, kdy bylo hodnocení 

zpracováno a jakým pedagogem, popřípadě zodpovědnou osobu za akci. Dokument slouží 

jako podklad pro další zpracování informací. Jedná se o tzv. ministerský výkaz – výroční 

výkaz o činnosti, který je povinností ředitele odevzdat svému zřizovateli v tomto případě 

Středočeskému kraji. Výsledky z tohoto dokumentu jsou součástí Výroční zprávy DDM 

Kolín.  

Kniha hospitací 

Jedná se o několik menších tabulek na  stránce, kde je uveden název kroužku, jméno 

vedoucího, jméno hospitujícího, slovní popis, datum hospitace a podpis. Tabulky jsou 

chronologicky řazeny. S tímto dokumentem pracuje převážně vedoucí zájmové činnosti. 

Dokument má charakter slovního popisu událostí, kde vedoucí ZČ posuzuje, zda děje 

odpovídají představám vedení organizace a zda v průběhu hodin dochází k očekávanému 

rozvoji klíčových kompetencí u  členů ZÚ. 

Pro vyhodnocení hodiny není k dispozici hotová šablona, v níž se hospitující vyjadřuje 

ke  konkrétním výrokům, které popisují činnost vedoucího kroužku. Výroky nejsou 

seskupeny do oblastí, či podoblastí, které by vycházely z rozdělení klíčových kompetencí 
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nebo cílů v ŠVP. Je zde tedy slovně napsáno, jak vedoucí kroužku pracuje se členy, zda 

byl pedagog na výuku připraven, jeho organizace práce při výuce a zda řádně vede 

předepsanou dokumentaci, kterou je deník ZČ.  

Deník ZČ 

Jak již bylo napsáno deník ZČ vede vedoucí kroužku. Zaznamenává do něj jména členů 

kroužku, jejich docházku a co bylo předmětem výuky. Součástí dokumentu je i celoroční 

plán práce a zhodnocení celoroční práce. Tyto dvě položky nemají v denících sjednocenou 

podobu, jelikož si tuto oblast vyplňuje každý vedoucí individuálně. Proto i kvalita těchto 

údajů je různá. 

Výroční zpráva 

Dokument je psán čtivou a srozumitelnou formou. Orientace v dokumentu je dobrá. 

Informace jsou zpracovány za předešlé období školního roku.  Zpráva má formu 

souvislého textu a je doplněna tabulkami. V tabulkách jsou uvedeny číselné údaje o počtu 

členů, pedagogů a v některých případech i počtu hodin v jednotlivých oblastech, které 

DDM nabízí. V závěru výroční zprávy se objevuje jakési zhodnocení stavu činnosti, 

ale  není zde odkaz na cíle, zda byly naplněny nebo ne.  

7.1.1 Shrnutí analýzy dokumentů 

V dokumentech se objevují prvky autoevaluace. U většiny dokumentů je patrný záměr 

hodnocení, mají jasné schéma i postupy do dalšího období. Ne vždy jsou však hodnotící 

výroky v těchto dokumentech konkrétní s jasným vymezením cíle a nastavenými kritérii. 

V  hodnocení u deníků ZČ chybí struktura a celková přehlednost dokumentu. V průběhu 

vzdělávání jsou uplatňovány i slovní formy hodnocení a sebehodnocení dětí. Diagnostika 

dětí je nedostačují. Obsahuje málo podkladů dokazujících vývojový posun dětí. Na tvorbě 

hodnotících dokumentů se podílejí pouze interní pedagogové. V DDM nemají v písemné 

podobě dokumenty, které by vypovídaly o hodnocení celkové činnosti pedagogů či o jejich 

sebehodnocení. Uskutečňují se pouze slovní formou a nemají pevně stanovená kritéria. 

Dále v organizaci chybí dokumenty jako je např. autoevaluační plán a autoevaluační 

zpráva. Z analýzy dokumentů je patrné, že se v organizaci zabývají získáním a 

zpracováním informací. Problém, však vzniká v oblasti jejich využití. 
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7.2 Nestrukturovaný rozhovor  

Metodě rozhovoru jsem podrobila ředitele organizace. Rozhovor se konal v tichém 

a  klidném prostředí. Zvolila jsem nestrukturovanou formu z důvodu úplné volnosti 

odpovědí, jelikož tento způsob přináší nové často nepředpokládané informace, jak uvádí 

Gavora. Okruhy otázky pro rozhovor jsem si připravila dopředu. A to na základě již 

zjištěných informací a dále na základě stanovení výzkumné otázky a tvrzeních. Odpovědi 

jsem zapisovala do záznamového archu. K tomu jsem si ještě vytvářela poznámky např. 

ohledně neverbální komunikace. Ředitel byl během rozhovoru vstřícný a působil otevřeně. 

Rozhovor trval 135 minut. Během rozhovoru jsme se párkrát odklonili od tématu, tudíž 

jsem musela rozhovor nasměrovat zpět. 

Během dotazování jsem využívala i možnosti doplňujících otázek. Také jsem průběžně 

kontrolovala, jestli jsem odpovědi správně rozuměla a doptávala jsem se na konkrétní 

informace v případě, že byly obecnějšího rázu. Ke konci rozhovoru měl ředitel volný 

prostor pro otázky, doplnění tématu či pro jakékoliv jiné poznámky. Během rozhovoru 

jsem se snažila o přirozený projev. K přípravě dat pro analýzu rozhovoru posloužil 

písemný záznam. Dále jsem provedla redukci prvního řádu. Tou se rozumí vynechání 

všech částí vět, které nesdělují nějakou identifikovatelnou explicitně vyjádřenou informaci. 

To znamená, že jsem vynechala slova tvořící pouze tzv. slovní vatu a výrazy, které spíše 

narušovaly plynulost a které samy nenesly žádnou další informaci. Poté jsem přistoupila 

podle Miovského k metodě barvení textu. Ke každému z hlavních témat byla přiřazena 

barva a v textu byla označena všechna místa, která se jednotlivých témat týkala. 

Na  základě barvení textu jsem dále přikročila k vytváření trsů. Obvykle tato metoda slouží 

k tomu, abychom seskupili a konceptualizovali určité výroky do skupin. Tyto skupiny 

(trsy) by následně měly vznikat na základě vzájemného překryvu (Miovský, 2006). 

Funkce ředitele a stav organizace 

Ředitel je ve funkci od 1. 11. 1998. Do té doby byl úspěšným moderátorem zábavných 

programů pro děti i dospělé a majitelem zdárné umělecké produkční agentury. Ucházet se 

o místo ředitele nebyl jeho nápad. „K tomu, abych se v konkurzu ucházel o místo ředitele 

DDM, jsem byl vyzván a jako „krizový manažer“ uvedl činnost tohoto zařízení do  souladu 

s předpisy a učinil jej funkčním a upevnil jeho postavení ve městě a regionu.“ 



40 

 

Když stávající ředitel nastoupil do funkce, byl z funkce odvolán již druhý ředitel 

pro  závažná pochybení. Stav, ve kterém přebíral organizaci, můžeme nazvat jako 

chaotický až nefunkční. Ředitel popisuje stav minulý následovně. „V organizaci pracovali 

nekvalifikovaní pracovníci s pracovními smlouvami na dobu určitou, byly vadné vnitřní 

předpisy, organizační řád, provozní řády, popisy práce, vnitřní směrnice, především 

směrnice o nakládání s majetkem a finančními prostředky, vnitřní zařízení bylo zastaralé, 

vnitřní komunikace nefunkční, kompetence nejasné, propagace a PR nesystémové 

a  nefunkční, komunikace s orgány města žádná, a další nedostatky.“ Podobu organizace 

ředitel přirovnává k sobě. Řekl: „Organizace rovná se já.“ 

Současný stav organizace vidí ředitel oproti minulému pozitivněji. A to především 

v oblasti vypracování funkčních vnitřních dokumentů. Zejména Školního vzdělávacího 

programu se systémem klíčových kompetencí, Vnitřního řádu, Vnitřní směrnice o dozoru 

a  dohledu a další. Dále jsou vypracovány konkrétní popisy práce – osobní a profesní.  

Ředitel říká: „Je jasné rozdělení kompetencí a osobní zodpovědnost. Stejně tak i struktura 

a  personální obsazení. Je stabilizovaný rozpočet, systém financování jednotlivých oblastí, 

systém poplatků atd.“ V budovách DDM probíhají činnosti, které neustále rozšiřují svou 

nabídku aktivit. Členové kroužků slaví výrazné úspěchy na soutěžích v celé republice. 

Všichni interní pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní, pedagogickou kvalifikaci 

postupně získávají i externí pedagogové. Je vypracován funkční systém vnitřní 

komunikace, organizace je vybavena moderní počítačovou technikou, tiskárnami, 

kopírkami, všichni pracovníci mají služební mobilní telefony, komunikace probíhá 

na  moderních sítích, jsou zavedeny elektronické přihlášky do kroužků a bezhotovostní 

platby.  Dům dětí a mládeže je respektovaný veřejností a orgány města. Město Kolín 

přispívá na činnosti DDM. 

Organizace komunikuje s veřejností pomocí funkčních a aktualizovaných webových 

stránek a facebookového profilu DDM. Dále pak provádí pravidelné rozesílání 

propagačních materiálů emailovou poštou, využívá městských informačních portálů, 

roznos tištěných letáků a plakátů, informování rodičů a členů ZÚ prostřednictvím SMS. 

V některých ZÚ probíhají i schůzky rodičů. 
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Pracovní kolektiv 

Ředitel se velmi zajímá o názory, spokojenost a pohodu ostatních kolegů. Na jejich názory 

a doporučení dá a respektuje je. Doslova říká: „V čím dál větší míře přenáším 

zodpovědnost na jednotlivé vedoucí pracovníky a chci, aby jednali a rozhodovali 

samostatně. Přitom vyžaduji dodržování zásadních vnitřních předpisů, jednotné firemní 

politiky, loajality a „face“, kterou určuje ředitel, právě za respektování názorů kolegů.“ 

Naučil se neřešit vše, ale delegovat práci na své zaměstnance. Pedagogy vnímá jako 

jednotlivé individuality, nežli týmové pracovníky. Velký význam pro něj má organizační 

struktura. 

Ředitel versus autoevaluace 

Sám ředitel přiznává, že o těchto pojmech nemá valné ponětí. O tuto problematiku se nějak 

zvlášť nezajímá. Neabsolvoval ani žádná vzdělání v této oblasti. Dosavadní vzdělání 

ho  limituje. Označil se jako „stará škola“. Také si netroufá na ředitele např. SŠ, jelikož 

si  přiznává, že by na to nestačil. Současný stav procesu autoevaluace představuje 

pro  ředitele dvě zóny. „Předepsané dokumenty vnímám jako pravidelnou rutinní činnost 

a  práci s lidskými zdroji jako náročnou a nekonečnou. Myslím si, že formuje i pocit osobní 

zodpovědnosti a sebevědomí jednotlivých pracovníků. Může tak být i zdrojem (nebo naopak 

zabijákem) iniciativy a kreativity...“ 

Hodnocení práce, výsledků, jednání a postupů provádí pravidelně zejména na poradách 

a  případně okamžitě operativně. „Kladu důraz na neustálý osobní kontakt s kolegy, zajímá 

mne jejich motivace k jejich jednání, pokud dochází k chybám, zajímá mne přístup kolegů 

a  způsob odstranění chyb a prevence, aby se neopakovaly. Spoléhám na vlastní 

zodpovědnost kolegů a na to, že vědí, co, kdy, jak.“ Ředitel udává směr, jednotlivé kroky 

a  vydává pokyny. Dále vyžaduje, aby jednotliví vedoucí pracovníci hodnotili své 

podřízené. Hodnocení probíhá okamžitě a osobně. „Svou roli vidím jako roli supervizora, 

jakéhosi stmelovače.“ 

Za oblasti, které se řediteli hodnotí nejlépe, uvedl tyto: akce, tábory, osobní přístup, 

příprava, průběh, jednání s veřejností, vlastní pedagogický přístup. Obtížněji už pak 
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shledává oblast zahrnující: osobní image a profesionalitu, kterou komentoval takto: 

„Nechovat se jako důra či tetka z .....“ 

Ředitel si je vědom ukazatelů, které negativně ovlivňují proces autoevaluace. Týkají 

se  oblasti komunikace. Definoval je následovně: „Je to neschopnost či neochota 

o  problémech mluvit s druhými kolegy, někdy neochota přiznat vlastní pochybení.“ 

Ohledně využívání a zpracovávání výsledků ředitel pociťuje problém, který pramení již 

v kontrole a následném dotahování věcí. Vinu přisuzuje sobě. Výsledky využívá 

k motivaci a k odstranění nedostatků, ale jedná se pouze o některé informace. „Některé 

poznatky okamžitě zapracováváme do dokumentů nebo se jimi řídíme při přípravě akcí, 

jiné při přípravě ŠVP pro příští šk. rok.“ Stav dokumentů hodnotí jako aktuální a funkční 

jsou prověřeny dobou, zkušenostmi a fungováním. Snahou ředitele je odbourat zbytečné 

papírování. Raději volí formu elektronických dokumentů.  Za důležité považuje 

dokumenty, jako jsou: přípravy akcí a táborů – zaváděcí listy táborů a ekonomický 

přehled, hodnocení jednotlivých akcí, deníky ZÚ, u ŠVP především jeho přílohu 

č.  1  s přehledem konkrétních činností, oblastí a aktivit. „Výroční zpráva je možná 

zajímavá pro zřizovatele.... Pro mě už méně.“ Z pohledu ředitele je nosný ministerský 

výkaz – výroční výkaz o činnosti. Ředitel by si přál, aby byl zápis z porad více 

propracovaný a  mohl s ním po skončení porady pracovat, což nyní nedělá. Jedná se mu o 

konkrétní výstupy. Chtěl by, aby se pomocí něj mohl připravovat na následující poradu. 

Ředitele organizace vypíchl převážně jeden evaluační nástroj. Tento nástroj preferuje 

a  uznává nejvíce. Opověď zněla „Rozhovor, rozhovor, rozhovor .“ 

Za nejdůležitější a nejpřínosnější v oblasti autoevaluačního procesu považuje výsledky 

vzdělávání (výsledky a úroveň akcí, reakce veřejnosti a účastníků vzdělávání), personální, 

technické a materiální (úroveň vybavení), jelikož „kladu důraz na slovo a význam 

„moderní“.“ 

Největší problém vidí ve svém  nedostatku informací a ve vzdělání. Doslova říká „Já 

nevím jak. Zkoušel jsem v minulosti nějakou formu dotazníku, ale stejně jsem to nedokázal 

vyhodnotit. Zkrátka spoléhám na osobní kontakt a okamžité a operativní hodnocení 

a  reakci“. Umět získat a vytěžit informace není takový problém, horší 
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je  to  se  zpracováním a uspořádáním, ale i to se snaží v organizaci zvládnout. Za velkou 

slabinu považuje využití.  A proč? „Chybí systém, spousta věcí vyšumí…“ Co se týče 

nedostatku času na zpracování, zde problém nevidí.  

Organizace nemá pevně nastavená kritéria hodnocení v žádné z oblastí. Ředitel: „Mám 

problém s tím je vytvořit proto, že mám pocit, že by představovala to, co se líbí mě“. 

Ředitel se interesuje o to, jak zaměstnanci hodnotí sami sebe. Ptá se jich na to na poradách 

a při osobních pohovorech. Také se domnívá, že chtějí zaměstnanci slyšet své hodnocení 

i  od něho. Zajímá se, jak hodnotí jeho, ale neptá se jich. „Spoléhám na jejich loajalitu 

a respekt. Nejsem jejich kamarád, takto se řídit organizace nedá. Zaprvé pan ředitel má 

vždycky pravdu a zadruhé pokud ne, platí zaprvé“. 

7.2.1 Shrnutí nestrukturovaného rozhovoru 

Po skončení rozhovoru jsem provedla zpětnou vazbu. Zajímalo mě, co si ředitel o našem 

rozhovoru myslí a zda mu to něco přineslo. Uvedl, že ho to motivovalo k novým věcem. 

Dále ho to nutí k zamyšlení nad procesem auoevaluace především nad metodami a prací 

s informacemi. Během rozhovoru si udělal také pár poznámek. Z rozhovoru nevyplynulo, 

že v organizaci probíhá autoevaluační proces. Jedná se spíše o jednotlivé kroky, které 

obsahují prvky autoevaluace. Na základě rozhovoru ohledně výzkumných tvrzení bylo 

zjištěno, že DDM nemá pevně nastavená kritéria hodnocení v oblasti autoevaluace. 

Co se  týče práce s výsledky autoevaluace není problém v jejich zjištěních, uspořádání 

a  zpracování, ale v jejich využití. Organizace ne vždy pracuje s výsledku autoevaluace. 
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7.3 Dotazník 

U této metody jsem postupovala dle Gavory. Při sestavování dotazníku jsem si nejprve 

promyslela a určila hlavní cíl dotazníkového průzkumu. Dále jsem se snažila logicky 

a  stylisticky správně připravit konkrétní otázky. Pro sestavení otázek pro dotazník 

a  k  rozhovoru mi posloužil již zmiňovaný předvýzkum. Inspirací mi pak byly vzorové 

otázky z národního projektu MŠMT Cesta ke kvalitě (2009 - 2012) a z dotazníků 

autoevaluačních procesů (Syslová 2012). Po jejich prostudování jsem tyto otázky 

přizpůsobila typu zařízení a tématu bakalářské práce.   

Vyplňování dotazníku bylo anonymní, abych zvýšila upřímnost odpovědí. Dotazník byl 

8  respondentům rozeslán emailem. V emailu měli respondenti napsané informace ohledně 

vyplňování. Například jsem zdůraznila, aby byly odpovědi vyplněné čitelně nebo na PC, 

termín odevzdání a upozornění na zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý 

počet respondentů, nejsou na dotazníkové šetření kladeny nároky jako na reprezentativní 

výzkum. 

Dotazníkové šetření bývá řazeno do tzv. metod subjektivních. Proto jsem pro lepší 

dosažení cíle práce, výzkum doplnila i o další metody. Nakonec jsem se rozhodla část 

dotazníku vytvořit formou otevřených otázek a část formou uzavřených, přesto že uzavřené 

otázky jsou pro tázané snadnější, časově méně náročné na vyplnění a mají ustáleně 

alternativní položky v dosahování větší jednotnosti měření a tím i možnosti statistických 

závěrů. Důvodem bylo získat co nejvěrohodnější informace. Chtěla jsem tak předejít 

povrchnosti, dostat se více do hloubky a nevnucovat odpověď. Jelikož dotazník mělo 

vyplnit pouze 8 respondentů, byla pro mě důležitá 100% návratnost. Respondenti 

nedodrželi termín odevzdání. Na základě několika upomínaní, jsem 100% návratnosti 

nakonec dosáhla. Dotazník obsahuje 22 otázek. Před zpracováním výsledků jsem nejprve 

u  dotazníků provedla kontrolu údajů, zda jsou všechny otázky správně či vůbec vyplněné. 

Úplnost dotazníků při vyplňování nebyla dodržena. Ve 3 případech nebyla vyplněna otázka 

číslo 13. Součástí dotazníkového šetření byla i zpětná vazba. Ta byla uvedena na konci 

formuláře pro vyplnění dotazníku a obsahovala 4 zjištění: Jakou dobu dotazník vyplňovali, 

jaké otázce nerozuměli, na jakou otázku nebylo snadné odpovědět a zda jim vyplňování 

dotazníku něco přineslo či ne. 
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Do volného dotazníku jsem si ke každé otázce poznamenala, jak respondenti odpovídali. 

Stejné odpovědi jsem sečetla, čímž vznikly jednotlivé kategorie odpovědí. Poté jsem jejich 

hodnotu následně zaznamenala. 

7.3.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplynula následující zjištění.  

Otázka číslo 1 

Víte, co je to autoevaluace? 

Z 8 respondentů jich uvedlo 5 ano a 3 spíše ano.  Z těchto odpovědí můžeme tedy vyvodit, 

že pedagogové volného času v DDM vědí, co je to autoevaluace. 

Otázka číslo 2 

Jak provádíte v organizaci autoevaluaci? 

Všichni dotazovaní na tuto otázku odpověděli shodně a to, že organizace provádí 

autoevaluaci postupně. Pokud vycházíme z množství shodných odpovědí na tuto otázku, 

provádí se v DDM autoevaluace postupně. 

Otázka číslo 3 

Kdo řídí autoevaluaci v DDM? 

V této otázce se rovněž všichni shodli a uvedli, že autoevaluaci řídí ředitel. Z čehož 

usuzujeme, že v DDM je autoevaluace řízena skutečně ředitelem. Jedna z odpovědí ještě 

obsahovala navíc možnost zástupce ředitele. 

Otázka číslo 4 

Provádí autoevaluaci všichni zaměstnanci? 

U této otázky se názory rozcházejí. Z celkového množství se 6 pedagogů k této otázce 

vyjádřilo, že ano. Variantu spíše ano uvedl 1 a 1 dokonce spíše ne. Jelikož při zpracování 

výsledků vycházím z většího množství shodných výpovědí, budu se domnívat, že skutečně 

provádí autoevaluaci všichni. 
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Otázka číslo 5 

Za jaké období v DDM vypracováváte vlastní hodnocení (autoevaluaci). 

Ze všech odpovědí na tuto otázku vyplývá, že organizace provádí vlastní hodnocení 

za  období jednoho roku, jelikož dotazovaní vybrali variantu 1 rok. 

Otázka číslo 6 

Máte vytvořena pravidla pro vlastní hodnocení (autoevaluaci)? 

U této otázky se 5 respondentů z 8 domnívá, že jsou pravidla pro vlastní hodnocení 

vytvořena. Zbývající 3 respondenti odpověděli na tuto otázku ne. Na základě úsudku 

dotazovaných jsou v DDM vytvořena pravidla pro autoevaluaci. 

Otázka číslo 7 

Na jakou oblast se v organizaci při autoevaluaci (vlastním hodnocení) zaměřujete 

nejvíc? 

Na tuto otázku odpovědělo 6 pedagogů pedagogickou oblast. Další 2 svou odpověď více 

rozvinuli a specifikovali. Jeden zmínil kvalitu vzdělávacího procesu a tvorbu ŠVP a druhý  

kvalitu poskytovaných služeb, úroveň prostředí, úroveň jednání pracovníků DDM, 

schopnost jednotlivých pedagogů pracovat na sobě a dále se vzdělávat, počty účastníků 

v jednotlivých oblastech činnosti DDM. Z těchto odpovědí vyplývá, že se v organizaci 

nejvíce zaměřují na oblast průběhu vzdělávání.  

Otázka číslo 8 

Jsou v organizaci stanovená kritéria a indikátory v procesu autoevaluace? 

Na tuto otázku 5 pedagogů odpovědělo kladně, tudíž že organizace má stanovená kritéria 

a indikátory v procesu autoevaluace. Na druhé straně 3 uvedli, že organizace nemá 

stanovená kritéria a indikátory v procesu autoevaluace. Podle většího počtu výsledků má 

organizace stanovená kritéria a indikátory v procesu autoevaluace. 
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Otázka číslo 9 

Jaké metody a nástroje DDM využívá v procesu autoevaluace? 

Jelikož u této otázky respondenti vybírali z 11 možných variant. Představuje jednu 

z nejrozmanitějších možností odpovědí. Všech 8 respondentů se shodlo ve dvou metodách 

a nástrojích. Jednalo se o variantu hospitace a rozhovor, diskuse. Většina, což bylo 7 

respondentů, označilo analýzu dokumentů a 6 pozorování. Dalších 5 zaškrtlo záznamové 

listy a 4 anketu. Jednou se dokonce objevila i odpověď analýza portfolia dítěte, dotazník a 

jiné. To znamená, že v organizaci nejvíce užívají metody rozhovoru a diskuse, analýzy 

dokumentů a pozorování. Nejčastějším nástrojem jsou pak hospitace, záznamové listy. 
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Otázka číslo 10 

V kterých dokumentech DDM hodností své výsledky činnosti? 

Jednoznačnou shodu jsem zaznamenala u dokumentů výroční zpráva, hodnocení akcí 

a deníky. Tyto dokumenty uvedlo všech 8 pedagogů. Jednou se objevil i dokument zápis 

z porad a  ministerský výkaz – výroční výkaz o činnosti. 

Otázka číslo 11 

K čemu slouží zjištěné výsledky? 

Na tuto otázku odpověděla skoro naprostá většina, což bylo 7 dotazovaných ke zlepšení 

či zkvalitnění činnosti. V jednom případě se vyskytla i odpověď zpětná vazba. Zjištěné 

výsledky tedy slouží ke zlepšení činnosti. 

Otázka číslo 12 

Jak hodnotíte současný stav procesu autoevaluace v DDM? 

Z 8 respondentů 3 pedagogové popsali stav jako průměrný další 3 jako kladný 1 jako 

špatný a 1 rozdělil stav na dvě části. Předepsané dokumenty označil jako rutinní činnost 

a práci s lidskými zdroji za náročnou a nekonečnou. Současný stav procesu autoevaluace v 

DDM bych na základě výsledku z pohledu pedagogů popsala jako dostačující. 

Otázka číslo 13 

Kde cítíte v autoevaluačním procesu rezervy? 

U této otázky jsem u 3 respondentů zaznamenala, že ji nevyplnili. Další 3 uvedli všude 

a pouze 2 zmínili konkrétnější odpověď. Jeden z nich napsal, že chybí na plánovanost, 

systematičnost a škála limitů a požadavků a druhý uvedl kvalitu vzdělávání. Na základě 

těchto opovědí vnímají rezervy zaměstnanci v celém autoevaluačním procesu. 

Otázka číslo 14 

V jakých oblastech vám autoevaluace ukazuje silná místa? 

Z 8 dotazovaných 4 napsali pedagogická oblast. Dva pedagogové mají pocit, že v žádné. 

Jeden z pedagogů vnímá silná místa v oblasti komunikace s rodiči a vnímání SVČ 

veřejností a účastníky zájmového vzdělávání. Jeden z dotazovaných napsal téměř ve všech. 
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Výsledkem této otázky je, že autoevaluace ukazuje zaměstnancům silná místa 

v oblasti  výsledků vzdělávání. 

 

Otázka číslo 15 

V jakých oblastech vám auteoevaluace ukazuje slabá místa? 

Z celkového počtu dotazovaných 3 uvedli, že ve všech oblastech, 3 zmínili komunikaci a 1 

kreativitu interních pedagogů, inovace, kvalita pedagogické erudice inter. pracovníků. V 1 

případě uvedl respondent i prostředí. Z uvedených odpovědí můžeme vyvodit, že 

v organizaci na základě autoevaluace pociťují slabá místa v oblasti průběhu vzdělávání. 
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Otázka číslo 16 

Spolupracujete s ostatními pedagogy při vyhodnocování výsledků? 

Na základě odpovědí, což je 7 dotazovaných z 8 vyplývá, že pedagogové spolupracují 

s ostatními kolegy při vyhodnocování výsledků. Pouze v jednom případě se vyskytla 

opověď, že spíše spolupracuji. 

Otázka číslo 17 

Dělíte se o zkušenosti z vyhodnocování s ostatními kolegy? 

Podle odpovědí se pedagogové dělí o zkušenosti z vyhodnocování s ostatními kolegy, 

jelikož 6 jich uvedlo ano a 2 spíše ano. 

Otázka číslo 18 

Má organizace jasně stanovené cíle? 

Dle odpovědí má organizace jasně stanovené cíle. Z celkového počtu se polovina vyjádřila, 

že ano a druhá polovina, že spíše ano. 

Otázka číslo 19 

Jakým způsobem se přesvědčujete o dosažní stanovených cílů a naplnění 

očekávaných výstupů?  

Z odpovědí pedagogů na tuto otázku se lze domnívat, že většina z nich v tomto případě, 

se  jedná o 6 respondentů, kteří se přesvědčují o dosažní stanovených cílů a naplnění 

očekávaných výstupů kontrolou. Dále další 2 napsali hospitace, Jeden z pedagogů zmínil 

i  rozhovor. 

Otázka číslo 20 

Jaká je možnost dalšího vzdělávání pedagogů v DDM? 

V organizaci mají pedagogové možnost dalšího vzdělávání, jelikož 4 se vyjádřili ve smyslu 

velmi dobrá a 4 dobrá. 

Otázka číslo 21 

Sebevzděláváte se v oblasti autoevaluace? 
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U této otázky nelze jasně vyhodnotit výsledek. Jedná se spíše o individuální záležitost 

každého jedince, jelikož 2 označili ne, další 2 spíše ne, 3 ano a 1 spíše ano. Polovina 

zaměstnanců se vzdělává a druhá polovina ne. 

Otázka číslo 22 

Věnujete se své pedagogické sebereflexi? 

Pedagogové v DDM se věnují své sebereflexi. Z 8 respondentů jich 5 uvedlo ano a 3 spíše 

ano. 

7.3.2 Shrnutí dotazníkového šetření 

Některé údaje z tohoto šetření přinesly jiné výsledky než pomocí předešlých metod. 

Domnívám se, že je to neznalostí některých pedagogů o dané problematice. Informace tedy 

považuji za zkreslené, jelikož jsou v rozporu s již zjištěnými skutečnostmi z analýzy 

dokumentů a z rozhovoru s ředitelem. Tyto výsledky mě trochu svádí na rozcestí dvou 

úvah, zda v organizaci probíhá opravdu autoevaluační proces, má stanovená hodnotící 

kritéria a pracuje s výsledky autoevaluace či ne. Domnívám se, že u této výzkumné metody 

se potvrdila její nevýhoda. Jelikož jednou z možných nevýhod dotazníků je vysokého 

zkreslení ze strany respondentů. Respondenti často sdělují pouze svůj individuální pohled 

na danou situaci, a proto se mohou pokusit vykreslit se v lepším světle či na otázky 

odpovědět lživě. Přesnost šetření se tak může stát pochybným, protože jen malé procento 

zodpovězených otázek je pravdivých, a tak jsou výsledky výzkumu mnohdy založeny jen 

na polovině původního vzorku (Reichel, 2009).  

Gavora dále uvádí, že nižší validitu mají otázky týkající se názorů, postojů a zájmů. 

Správnost odpovědí respondentů nezáleží tedy pouze na znění otázek, ale na pravdivosti 

a  lživosti odpovědí. Výši reliabity jsem se snažila zajistit uvedením více otázek, které 

vypovídají o též informaci. Jelikož „větší počet odpovědí zpevňuje daný okruh odpovědí.“ 

(Skálová, 1983, s. 90)  

S výzkumnou otázkou zda organizace opravdu provádí autoevaluaci souvisí otázky 

číslo  2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 20 a 21. Na základě výsledků z těchto otázek by znamenalo, 

že v organizaci probíhá autoevaluační proces. S tvrzením, které se týká stanovení 

hodnotících kritérií, souvisí otázky číslo 8, 9, 18, a 19. Z výsledků na tyto otázky je možné 



52 

 

říci, že organizace má stanovená hodnotící kritéria. Ohledně druhého tvrzení, o kterém 

vypovídají otázky číslo 10, 11, 14, 15, 16, 17 a 22 se můžeme domnívat, že DDM pracuje 

s výsledky autoevaluace. Co se týče zpětné vazby, respondenti neuvedli žádnou otázku, 

které by nerozuměli. Jako odpověď, na kterou není snadné odpovědět, zaznamenali shodně 

čtyři pedagogové otázku číslo 13. Doba vyplňování třem respondentům zabrala 10 minut, 

dalším třem 15 minut a 30 minut vyplňovali dotazník 2 pedagogové. Přínos ve vyplňování 

napsal pouze jeden pedagog. 
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8 Výsledky výzkumných metod 

Z výzkumu vyplynula následující zjištění. V organizaci neprobíhá proces autoevaluace. 

Objevují se prvky autoevaluace, ale proces není jasně nastaven. Jedná se spíše o jednotlivé 

kroky či části, které netvoří ucelený proces. To bylo potvrzeno analýzou dokumentů 

i  rozhovorem. Dále nebyl potvrzen ani výsledek ohledně tvrzení, který by prokazoval, 

že  má organizace stanovená hodnotící kritéria. Další tvrzení se týkalo práce s výsledky 

autoevaluace. Vedení organizace do jisté míry pracuje s výsledky. Problém není v jejich 

získání, ale v jejich využití. Získané informace zaznamenává a vyhodnocuje formou 

výroční zprávy.  

Jelikož dotazníkové šetření z mého pohledu přineslo zavádějící informace, není na jeho 

výsledky pohlíženo s velkou vahou. Spíše dokresluje danou situaci.  
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9 Závěr 

Na způsob provádění autoevaluace neexistuje univerzální návod. Každá organizace, která 

chce provádět autoevaluaci si musí, s využitím obecných zásad a zkušeností jiných, najít 

svou vlastní cestu. Ve fázi hledání, jak potvrdil výzkum, se nachází i organizace DDM 

Kolín, která posloužila jako výzkumný subjekt pro tuto bakalářskou práci.  

Cílem bakalářské práce byla kritická analýza procesu autoevaluace v DDM Kolín. Cíle 

bylo dosahováno pomocí předvýzkumu, který byl uskutečněn metodou brainstormingu 

a výzkumem, ve kterém byly použity tři metody - analýza dokumentů, rozhovor 

a dotazník.  

Z výzkumu vyplynulo, že v organizaci proces autoevaluace neprobíhá, přestože jeho prvky 

se v náznacích objevují. Jedná se však spíše o jednotlivé kroky či části, které v žádném 

případě netvoří ucelený proces, kterým autoevaluace má být. Zjištění z výzkumu ukázala, 

že chybí zejména plánování, systematičnost a účelnost. Výzkum také potvrdil, 

že  v organizaci schází dva velmi podstatné aspekty autoevaluace a to 1. autoevaluační 

systém a 2. autoevaluační zpráva.  Závěrem lze tedy konstatovat, že proces autoevaluace 

v DDM Kolín neodpovídá standardnímu procesu autoevaluace.  

Vzhledem k tomu, že tato práce má formu případové studie, není možné jednoznačně 

prohlásit, že ve všech zařízeních tohoto typu proces autoevaluace neprobíhá. Proto jako 

další krok a rozšíření této práce navrhuji navázat a ověřit zjištěné informace na větším 

počtu těchto zařízení v České republice a na základě zjištění navrhnout opatření v podobě 

rozpracovaného postupu zavedení funkčního procesu autoevaluace. 

Je potřeba si uvědomit, že žijeme v době, kdy klíčová rozhodnutí jsou často vyžadována 

takřka okamžitě. Ředitelé, ať už škol či školských zařízení, potřebují spolehlivý informační 

systém, aby mohli činit správná rozhodnutí za měnících se podmínek, a tento spolehlivý 

informační systém jim může poskytnout právě plánovaná a důsledná autoevaluace, s jejíž 

pomocí je možné vytvářet plány budoucí strategie a rozvoje. 

Avšak proces autoevaluace se může stát pro některá zařízení riskantní, jelikož výsledky 

autoevaluace nemusí splňovat naše očekávání. Proto je dobré se těmto riskantním situacím 

vyhnout prostřednictvím plánování, otevřeností a zajištěním podporujícího prostředí.  
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Příloha č. 1        autor: Markéta Kalousková 

Dotazník 

Jedná se o dotazníkové šetření k výzkumu práce na téma Reflexe autoevaluačního procesu 

v DDM. 

Prosím o odpovědi na níže uvedené otázky v dotazníku.  Na otázky odpovězte, dle vašeho 

uvážení. U otázek, kde budete vybírat z možností, hodící se variantu označte.  

1. Vím co je to autoevaluace? 

a) ano    

b) ne    

c) spíše ano   

d) spíše ne 

2. Jak provádíte v organizaci autoevaluaci? 

a) postupně 

b) vše najednou 

c) jinak 

d) vůbec 

3. Kdo řídí autoevaluaci v DDM? 

a) ředitel 

b) zástupkyně 

c) učitelka 

d) nepedagogický pracovník 

e) nikdo 
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4. Provádí autoevaluaci  všichni zaměstnanci? 

a) ano 

b) ne 

c) spíše ano  

d) spíše ne 

5. Za jaké období v DDM vypracováváte vlastní hodnocení školy (autoevaluaci)? 

a) 1 rok 

b) 2 roky 

c) 3 roky 

d) vůbec 

6. Máte vytvořena pravidla pro vlastní hodnocení školy (autoevaluaci)? 

a) ano 

b) ne 

c) spíše ano  

d) spíše ne 

7. Na jakou oblast se v organizaci při autoevaluaci (vlastním hodnocení) zaměřujete 

nejvíc? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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8. Jsou v organizaci stanovená kritéria a indikátory v procesu autoevaluace?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. Jaké metody a nástroje DDM využívá v procesu autoevaluace? 

a) pozorování 

b) hospitace 

c) rozhovor, diskuse 

d) brainstorming 

e) analýza dokumentů 

f) analýza portfolia dítěte 

g) dotazník 

h) anketa 

ch) záznamové a hodnotící listy 

i) SWOT analýz 

j) jiné 

10. V kterých dokumentech DDM hodnotí své výsledky činnosti? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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11. K čemu složí zjištěné výsledky? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

12. Jak hodnotíte současný stav procesu autoevaluace v DDM? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. Kde cítíte v autoevaluačním procesu rezervy?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

14. V jakých oblastech Vám ukazuje autoevaluace silná místa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

15. V jakých oblastech Vám ukazuje autoevaluace slabá místa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

16. Spolupracujete s ostatními pedagogy  při  vyhodnocování  výsledků? 

a) spolupracuji 

b) nespolupracuji 

c) spíše spolupracuji 

d) spíše nespolupracuji 
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17. Dělíte se o zkušenosti z vyhodnocování s ostatními pedagogy?  

a) ano 

b) ne 

c) spíše ano  

d) spíše ne 

18. Má organizace jasně stanovené cíle? 

a) ano 

b) ne 

c) spíše ano  

d) spíše ne 

19. Jakým způsobem se přesvědčujete o dosažení stanovených cílů a naplnění 

očekávaných výstupů? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

20. Jaká je možnost dalšího vzdělávání pedagogů? 

a) velmi dobrá 

b) dobrá 

c) dostačující 

d) špatná  

21. Sebevzděláváte se v oblasti autoevaluace?  

a) ano 
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b) ne 

c) spíše ano  

d) spíše ne 

22. Věnujete se své pedagogické sebereflexi? 

a) ano 

b) ne 

c) spíše ano  

d) spíše ne 

Zpětná vazba 

nerozumím otázce (čísla)…………………….. 

odpověď není snadná (čísla)…………………. 

přínos/ne přínos……………………………… 

doba vyplňování……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Příloha č. 2       autor: Markéta Kalousková 

Nestrukturovaný rozhovor 

Otázky pro rozhovor k  bakalářské práci na téma Reflexe autoevaluačního procesu v DDM 

s ředitelem organizace. 

1. Jak dlouho jsi ve funkci ředitele DDM? Co tě vedlo k tomu, aby ses ucházel o toto 

místo? 

 

2. V jaké fázi či podobě jsi přebíral organizaci? Popiš mi prosím stav minulý a 

současný. Můžeš je porovnat? 

 

3. Jak by si charakterizoval současný pracovní kolektiv v organizaci? Zajímá tě názor 

ostatních kolegů? Dáš na jejich názor či doporučení? 

 

4. Co si myslíš o autoevaluaci? Zajímáš se o tuto problematiku a vzděláváš se nějak v 

této oblasti? Absolvoval si nějaké vzdělávání týkající se autoevaluace? 

 

5. Popiš mi prosím, jak vypadá autoevaluační proces v organizaci? Co vám to přináší 

nebo naopak (pozitiva, negativa)?  

 

6. Jak hodnotíš svou práci v tomto procesu, jaká je tvá úloha? Podílejí se i ostatní 

zaměstnanci na procesu autoevaluace? Pokud ano, kteří a jakou formou, jak 

přispívají…? 

 

7. Které oblasti se vám hodnotí nejlépe, se kterými máte problémy a proč? 

 

8. Seš si vědom nějakých ukazatelů, které negativně ovlivňují proces autoevaluace 

v organizaci? 

 

9. Jakým způsobem v organizaci využíváte a zpracováváte výsledky autoevaluace? 

 

10. Jak hodnotíš současný stav dokumentů (ŠVP, výroční zpráva, deník, hodnocení 

akcí….) Co pro tebe jejich tvorba a vyplňování znamená a obnáší? 

 

11. Kterou oblast autoevaluace považuješ za nejdůležitější, a kterou za nejpřínosnější 

(materiální, technické, personální, průběh a výsledky zájmového vzdělávání,….)? 

A proč? 
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12. Které evaluační nástroje se v organizaci uplatňují? (př. hospitace, dotazníky, 

analýza dokumentů, anketa, rozhovor,….) 

 

13. V čem vidíš u autoevaluačního procesu největší problém, co považuješ za obtížné? 

A proč?  

 

14. Má organizace nějaká kritéria pro sebehodnocení?  Chceš vědět, jak zaměstnanci 

hodnotí sami sebe? Myslíš si, že chtějí zaměstnanci slyšet své hodnocení i od tebe? 

A zajímá tě, i jak hodnotí tebe? 

 

15. Jak organizace komunikuje s veřejností a rodiči? Jaká je spolupráce s jinými 

organizacemi? 
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako 

s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby práce před její obhajobou 

Závěrečná práce: 

Druh závěrečné práce:  Bakalářská práce 

Název závěrečné práce:  Reflexe autoevaluačního procesu v DDM 

Autor práce:  Markéta Kalousková 

Jsem si vědoma, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora. 

Byla jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem 

a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

Jsem si vědoma, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na 

své náklady. 

V Praze dne ……………………………… 

Jméno a příjmení žadatele  

Adresa trvalého bydliště  

........................................................ 

podpis 

 

 


