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     Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou autoevaluace - vlastního 

hodnocení - na středních školách.  Vlastní hodnocení na středních školách není 

v našem výchovně vzdělávacím systému dostatečně rozpracováno, a to i přesto, že 

střední škola je důležitou křižovatkou v  životě mladých lidí a významně předurčuje 

jejich další profesní a kariérní cestu. Z dětí se stávají dospělí, poprvé se připravují na 

souhrnnou - maturitní nebo učňovskou zkoušku, která jim přinese srovnání s ostatními 

a nastaví zrcadlo jejich dosavadním znalostem, dovednostem a schopnostem. 

Absolventi pak přímo vstupují do profesního života nebo pokračují ve studiu na vyšší 

odborné škole či vysoké škole.  

 

     Proces vlastního hodnocení školy je v této práci chápán nejen jako nezbytný nástroj 

k posuzování kvality výchovně vzdělávacího procesu, ale jako proces vnitřní změny 

(který je rovněž třeba řídit a vyhodnocovat). Důraz je přitom kladen na rozvoj školy 

prostřednictvím budování profesního společenství učitelů a školy jako učící se 

organizace. Práce je tak kombinací různých přístupů a názorů, ukazuje a posuzuje 

sledované jevy v širších souvislostech a v kontextu nejen vzdělávacího systému, ale 

společnosti jako celku.  

 

     Hlavním cílem předkládané práce bylo, na základě studia zahraniční i české 

literatury a provedeného vlastního  výzkumu v oblasti autoevaluace, prozkoumat 

vzájemný vztah mezi ní a profesním rozvojem učitelů a vyhodnotit vliv vedení školy 

na vnitřní proces jejího zkvalitňování.  

     Pro naplnění takto široce pojatého hlavního cíle byly následně definovány cíle 

teoretické a empirické části, řešené ve dvou samostatných částech předkládané 

disertační práce. 

 

 

I. Teoretická část 
 

Pro naplnění hlavního cíle práce byly pro teoretickou část definovány obecné cíle: 

- popsat aktuální stav bádání v oblasti autoevaluace a vlastního hodnocení školy,  

- posoudit vzájemný vztah mezi vlastním hodnocením školy a profesním rozvojem     

učitelů, 

- popsat základní charakteristiky a postupy práce profesního společenství učitelů 

a učící se organizace. 
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 Následně byly definovány dílčí cíle, jejichž plnění přispělo ke splnění cílů obecných: 

- vytvořit přehled příspěvků k problematice pojmů evaluace, autoevaluace, kvalita, 

jakost, hodnocení, vlastní hodnocení škol atd., 

- popsat hlavní charakteristiky systémů kvality a jejich využití ve výchovně 

vzdělávacím procesu, včetně evaluačních nástrojů vytvořených v rámci projektu 

Cesta ke kvalitě, 

-  shrnout současné legislativní požadavky na autoevaluaci na středních školách 

v národním měřítku a roli jednotlivých subjektů (MŠMT ČR, zřizovatelů, ČŠI atd.), 

-  vymezit pojem profesní společenství učitelů a popsat faktory, které utvářejí profesní 

development a model učící se organizace. 

 

     Teoretická část práce nejdříve vymezuje základní pojmy, jež jsou spojovány 

s procesem vlastního hodnocení školy a zasazuje je do kontextu současných proměn 

odehrávajících se v českém edukačním prostředí. Při definování jednotlivých pojmů 

bylo vycházeno z odborné literatury jak zahraniční, tak české. Významným podkladem 

byly např. práce Johna MacBeatha, Archie McGlynna, Petera H. Rossiho nebo Petera 

Van Petegema. Z českých autorit bylo čerpáno z výkladu pojmů např. Jana Průchy, 

Jiřího Mareše, Elišky Walterové,  Martina Chvála a řady dalších autorů.  

     Např. John MacBeath považuje interní (vnitřní, vlastní) evaluaci (autoevaluaci, 

vlastní hodnocení školy) za interní opatření školy k zefektivnění práce a větší 

profesionalitě, přičemž cíle autoevaluace si musí škola stanovit sama, stejně jako 

metody a formy  hodnocení.  Jako nevýhodu uvádí neschopnost  nadhledu při pohledu 

„zevnitř“ nebo ovlivnění osobními vztahy ve škole. Autoevaluace je podle něj 

nezbytným předpokladem pro evaluaci externí, pouze smysluplná a vzájemně 

provázaná kombinace interní a externí evaluace pak může pomáhat vytvářet kvalitní 

i efektivní školy (MacBeath, 2006).  

      Peter Van Petegem, profesor na Antwerpské univerzitě, považuje autoevaluaci za 

proces, kdy škola „popisuje a hodnotí kvalitu svého fungování a dosažených výsledků 

za účelem přijetí takových rozhodnutí, která povedou k jejímu zlepšení“ (Van 

Petegem, 2005, s. 25). Právě s pojetím autoevaluace Petera Van Petegema, které jasně 

a srozumitelně vede "od zjištění stavu k jeho zlepšení", se v předkládané práci nejvíce 

ztotožňuji.  
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     Nejčastěji je pak v této disertační práce používaná terminologie korespondující 

s Výkladovým slovníkem, který vznikl jako jeden z výstupů projektu Cesta ke kvalitě. 

(Rýdl a kol., 2011).  

 

     V další části teoretické části práce jsem se věnovala systémům řízení kvality ve 

školách. Díky realizovanému vlastnímu hodnocení s využitím různých metod 

a nástrojů  je možné zjistit vlastní problémy škol a umožnit tak jejich vlastní rozvoj. 

Např. Jaroslav Koťa doporučuje soustředit pozornost rozvoje škol zejména na oblast 

společné vize a poslání školy, na efektivitu jejího řízení,  na vytváření podmínek pro 

vzdělávání, na kvalitu a aktivity pedagogů či na průběh a výsledky vzdělávání žáků  

(Koťa, 2012).  Tím se  práce posunuje k dalšímu tématu, a to k  neustálému zlepšování 

škol a vzdělávacího procesu díky profesnímu rozvoji učitelů, kteří jsou jeho součástí.  

 

     Předkládaná práce se snaží přispět k diskuzi o tématu vytváření profesního 

kooperativního společenství učitelů, učitelských týmů a komunit tím, že předkládá 

rozmanité názory, způsoby práce a kritéria úspěchu fungování profesních společenství.  

Jejich společným jmenovatelem je vždy vlastní autonomie, angažovanost a motivace, 

zpětná vazba a invence k provádění změn. Přitom žádné změny a zlepšení nelze dělat 

na základě spekulací či byrokratického nařízení, ale pouze na základě dat a informací 

získaných z analýzy práce školy - tedy z vlastního hodnocení. Na něm se musí 

profesní společenství učitelů podílet, jeho vlastní fungování pak naopak musí být 

předmětem vlastního hodnocení školy. Nelze přitom předpokládat, že formálním 

ustanovením profesních společenství či komunitních týmů, bez skutečné diskuse 

o formě a obsahu práce, dojde k zásadnímu vývoji. Týmová práce učitelů sama o sobě 

není všelékem a nelze ji nařídit žádným administrativním rozhodnutím. 

  

     Práce v profesních společenstvích učitelů zvyšuje kvalitu učitelů a ta je 

nejdůležitějším faktorem při zlepšování výsledků žáků. Představa, že "náhodná" 

setkání učitelů jsou jejich vzděláváním a zlepšují jejich praxi, je však mylná. Nejde 

o "jakékoli" setkávání učitelů. Práce v profesních společenstvích učitelů musí mít 

jasný směr, smysl a význam, definované společné cíle a způsob práce na jejich plnění, 

měřitelná kritéria úspěchu a pravidla reflexe, zpětné vazby atd.  

     Stejně tak je mylné se domnívat, že profesní společenství učitelů jsou určena jen 

pro rozvoj "nováčků" nebo méně zkušených učitelů. Učitelé ve všech fázích své 
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kariéry se musí učit, ideálně pak od sebe navzájem. Velmi efektivní a požadovaná je 

různorodost pohledů, argumentační diskuse atd., ceněn je respekt, odvaha a kreativita. 

Výsledky činnosti profesního společenství učitelů na školách mají významné pozitivní 

dopady do činnosti celé školy a jejího postavení.  

      

     K nejvýznamnějším autorům a uznávaným expertům v oblasti Professional 

Learning Community patří Richard Dufour, který popisuje profesionální společenství 

jako jedinečnou příležitost k učení založeném na spolupráci mezi kolegy v rámci 

konkrétního pracovní prostředí nebo oboru. Škola pro svoje fungování musí mít 

společnou vizi, do které každý může přispívat. Učitelé jsou povzbuzováni 

a motivováni, aby vyvíjeli společnou činnost. Reflexe a zpětná vazba jsou 

automatickou součástí procesu neustálého zlepšování (Dufour, 2004). 

      

     Při zpracování práce bylo v tématu profesního společenství učitelů využito 

i příspěvků našich odborníků, jako např. Michaely Píšové, Bohumíry Lazarové, 

Milana Pola, Tomáše Urbánka, Jany Kohnové a řady dalších.  

     Významným příspěvkem k tématu jsou např. práce Hany Kasíkové, která zužuje 

široce pojaté téma profesního společenství do pojmenování a hledání možností rozvoje 

kompetence ke spolupráci, jako základního stavebního kamene profesního 

kooperativního společenství, jeho vzniku, udržení a úspěšnosti (Kasíková, 2013). Hana 

Kasíková ve svých publikacích hledá souvislosti i specifika "společného učení" 

a "kooperativního učebního společenství" jako předobrazu profesního společenství již 

během pregraduální přípravy budoucích učitelů: "Podle našeho názoru se učitel jako 

člen profesní komunity profiluje významně až na místě vykonávání své profese. 

Kořeny této součásti profese se však mohou výrazněji sytit již dříve - během 

pregraduální přípravy. Vysoká škola, kde se učitelé připravují, je přirozeným místem 

organizovaného učení: Jde o to, aby bylo pochopeno a vědomě pojednáno jako místo 

společného učení, kde vystoupí zřetelněji do popředí (při respektování specifik obou 

formujících prostředí) shodné momenty komunity vzdělávací na vysoké škole 

a učitelské učební komunity ve školní praxi – tj. sdílení hodnot a vizí, přejímání 

kolektivní odpovědnosti" (Kasíková, 2013, s. 58). 

     Studie McKinsey uvádí, že vzájemné učení se masivně uplatňuje pouze v těch 

nejlepších systémech. Staví tak před nás otázku, nakolik je české vzdělávací prostředí 

zralé na využívání postupů vzájemného učení (Mourshed, Chijioke,  Barber, 2010). 
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     Vlastní hodnocení školy je východiskem k získávání informací o potřebných 

rozvojových oblastech školy a bytostně tak souvisí s tématem profesního rozvoje 

učitelů a budování jejich kooperativních společenství. S tím pak úzce souvisí další 

termín, který se v oblasti školství začíná prosazovat, a to termín učící se organizace. 

Tento pojem byl pro organizaci - školu - použit již v řadě pedagogických studií 

v zahraničí i u nás,  nicméně jeho hlubší rozpracování nás teprve čeká. V předkládané 

disertační práci jsem se pokusila k tomuto tématu přispět. Pro řešení vztahu "školy 

jako učící se organizace" a "profesního společenství učitelů" byl zvolen přístup, kdy se 

vytvářením a rozvojem "profesních společenství učitelů" postupně buduje "škola jako 

učící se organizace".  

      

     O rozvoj konceptu učící se organizace se zasloužil zejména Peter Michael Senge, 

americký vědec v oboru managementu, přednášející na Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Ve svých dílech popisuje detailně teoretické předpoklady 

a postupy, ale i praktické kroky budování učící se organizace. Základ k tomu položil 

ve své knize "Pátá disciplína" již v počátku 90. let minulého století svým konceptem 

"kontinuální inovace", označovaným z pohledu organizační kultury právě termínem 

"koncept učící se organizace" (Senge, 1990). Ten předpokládá, že pokud chtějí 

organizace uspět v současném (i budoucím) dramaticky se měnícím prostředí, musí se 

stát dostatečně flexibilními a adaptabilními a musí dokázat rychle a účinně reagovat na 

změny. Za klíčový atribut těchto schopností je označována právě schopnost učit se - na 

úrovni jednotlivců, týmů i celých organizací. 

      Přesto, že koncept učící se organizace je již z literatury poměrně dobře znám, 

v praxi se většinou setkáváme s tím, že se jedná spíše o jakousi metu či výzvu, ke které 

školy teprve směřují.  

      

     Zásadní vliv a odpovědnost za rozvoj a zdokonalování práce školy má její vedení, 

které za dění ve škole odpovídá dle platných zákonů. Zvyšovat kvalitu školy však její 

vedení nemůže bez vysokého zapojení učitelů do procesů rozvoje školy, do svého 

vlastního rozvoje a do spolupráce s ostatními učiteli. Rolí vedení je pak pro společnou 

práci učitelů vytvářet podmínky, motivovat je, podporovat a oceňovat, a jít jim také 

osobním příkladem.  

      

      

https://cs.wikipedia.org/wiki/Management
https://cs.wikipedia.org/wiki/Massachusettsk%C3%BD_technologick%C3%BD_institut
https://cs.wikipedia.org/wiki/Massachusettsk%C3%BD_technologick%C3%BD_institut
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     Součástí teoretické části práce bylo popsání legislativních změn, které se procesu 

vlastního hodnocení škol dotýkají. Přesto, že v žádných dokumentech nebyly nalezeny 

specifické poznámky či požadavky pro oblast středních škol, považuji provádění jejich 

vlastního hodnocení, jako součásti procesu neustálého zlepšování, za zcela zásadní 

(jak střední školy na legislativní změny reagovaly a jak konkrétně se jich tato změna 

dotkla bylo následně zkoumáno v empirické části práce).  

 

 

II. Empirická část      

      

     Pro zjištění skutečného stavu našich středních škol na jejich cestě od provádění 

vlastního hodnocení přes rozvoj profesních společenství učitelů k budování školy jako 

učící se organizace, bylo provedeno samostatné empirické šetření, jehož výsledky 

mohou v tomto směru sloužit jako inspirace pro další koncepty a aktivity.  

  

     Při plánování empirické části předkládané práce bylo stanoveno provedení 

kvantitativního empirického výzkumu prostřednictvím techniky dotazování. Jeho 

cílem bylo zjistit aktuální stav provádění vlastního hodnocení na středních školách 

v České republice. V průběhu práce a po ukončení první etapy sběru dat, bylo 

konstatováno, že získané výsledky, a zejména uvedené komentáře, vybízí k hlubšímu 

poznání dané problematiky, souvislostí a názorů, které nebylo možné dotazníkovým 

šetřením pokrýt. Proto bylo rozhodnuto o provedení druhé fáze - kvalitativního 

výzkumu, a to prostřednictvím hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s řediteli 

vybraných škol, u kterých byl předpoklad poskytnutí otevřených a upřímných 

odpovědí.  

 

Cíl empirické části byl definován takto: 

Zjistit, jaký je aktuální stav v provádění vlastního hodnocení na středních školách, 

a zda existují rozdíly v názorech vedení škol na jeho provádění a zapojení pedagogů 

do něj, dle vybraných charakteristik.  

 

Před zahájením empirického šetření byl vymezen výzkumný problém, tedy to, co bude 

šetřeno a které otázky je třeba následně zodpovědět: 
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Jak je provádění vlastního hodnocení školy a zapojení učitelů do jeho procesu 

ovlivněno názorem vedení škol dle velikosti obce a školy, typem zřizovatele a vlastním 

zaměřením školy.   

 

Z takto pojatého problému vyvstaly k dalšímu řešení následující výzkumné otázky:   

1) Jaká je frekvence provádění vlastního hodnocení školy na středních školách? 

2) Jaké jsou nejčastěji používané nástroje vlastního hodnocení škol? 

3) Jaký je názor vedení škol na potřebu a přínos vlastního hodnocení? 

4) Jaký je názor vedení škol na zapojení externích subjektů do vlastního hodnocení 

škol? 

5) Jaký je názor vedení škol na zapojení učitelů do procesu tvorby, realizace 

a vyhodnocení práce školy?  

 

Všechna zjištění byla posouzena z hlediska: 

- typu a charakteru školy, 

- velikosti obce/města, kde škola působí, 

- velikosti školy,  

- délky působení respondenta na dané škole. 

 

Pro kvantitativní část výzkumu byly definovány pracovní hypotézy, které měly být 

dotazníkovým šetřením potvrzeny nebo vyvráceny: 

1. Ve školách, kde má ředitel pozitivní názor na provádění vlastního hodnocení školy, 

jsou do jeho procesu ve větší míře zapojeni i další pedagogičtí pracovníci. 

2. Na soukromých školách je zapojení dalších pedagogů do vlastního hodnocení 

školy  větší než na školách státních. 

3. Největší zapojení učitelů do vlastního hodnocení školy je v menších školách (do 25 

učitelů). 

 

Kvantitativní fáze výzkumu probíhala metodou dotazování ve dvou etapách: 

I. etapa se uskutečnila v dubnu až květnu 2014 při Valné hromadě Sdružení 

soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (odpovědělo 19 respondentů), Valné 

hromadě Asociace vyšších odborných škol (odpovědělo 41 respondentů VOŠ 

spojených se SŠ) a mailingem na cíleně vybrané střední školy (odpovědělo 49 

respondentů). Celkem bylo získáno 109 dotazníků, z nichž jeden nebyl vyplněn vůbec 
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a jeden jen částečně s komentářem, že vlastní hodnocení již není povinné, a proto ho 

nedělají. Do statistického zpracování tak bylo zahrnuto 107 vyplněných dotazníků.  

 

II. etapa proběhla v únoru až dubnu 2015. V tomto případě bylo k umístění dotazníku 

využito aplikace survio. Následným mailingem byly osloveny školy dle seznamu 

středních škol na www.msmt.cz  a Ústavu pro informace ve vzdělávání (377 adres) 

s žádostí o vyplnění dotazníků a případné zapsání komentářů. V daném termínu (14 

dnů) bylo vyplněno 102 dotazníků, tj. 27 % z oslovených škol. Tuto návratnost 

považujeme za standardní. Rozložení výzkumného vzorku dle identifikačních znaků 

(zřizovatel, velikost školy, velikost obce, zaměření školy) odpovídalo rozložení škol 

na trhu. Získané výsledky tak považujeme za reprezentativní.  

      

     Výzkumný vzorek byl o velikosti 211 respondentů, do statistického vyhodnocení 

bylo zahrnuto 209 dotazníků, což činí 55,4 % z celkového počtu oslovených 

respondentů.  

 

 Otázky v dotazníku byly rozděleny do tří částí, tvořící samostatné logické celky:  

1) identifikační otázky o škole a respondentovi, 

2) otázky na faktické zjištění stavu provádění vlastního hodnocení školy, 

3) otázky ke zjištění názoru vedení školy na smysl a přínos vlastního hodnocení, 

zapojení učitelů do jeho tvorby, realizace, vyhodnocení atd. 

 

Výsledky provedené kvantitativní části empirického výzkumu potvrdily stanovené 

pracovní hypotézy (v této části práce byla pro termín vlastní hodnocení školy 

používána i zkratka VHŠ): 

 

1. Ve školách, kde má ředitel pozitivní názor na provádění vlastního hodnocení školy, 

jsou do jeho procesu ve větší míře zapojeni i další pedagogičtí pracovníci. 

 

Tato pracovní hypotéza se potvrdila díky korelacím odpovědí vedení školy 

k provádění VHŠ (otázky č. 5, 6) s otázkami na zapojení učitelů do něj (č. 10, 11, 12). 

Výsledky jednoznačně potvrdily, že vztah vedení školy k VHŠ zásadně předurčuje 

angažovanost učitelů ve VHŠ, včetně akceptace výsledků. 
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2. Na soukromých školách je zapojení dalších pedagogů do vlastního hodnocení 

školy  větší než na školách státních. 

 

Hypotéza se potvrdila srovnáním odpovědí na otázky č. 9, 10, 12, 13, 15 s  údajem: 

Typ školy dle zřizovatele (soukromá, státní, církevní). Výsledky prokázaly, že na 

soukromých školách je zapojení učitelů rovnoměrnější, jsou více ztotožněni s potřebou 

provádění VHŠ, podílejí se více na tvorbě či výběru nástrojů a také častěji akceptují 

výsledky z realizovaného vlastního hodnocení. 

     Taktéž názor vedení soukromých škol na provádění VHŠ je pozitivnější. Tuto 

skutečnost lze interpretovat tak, že soukromé školy, jako podnikatelské subjekty, 

chápou neustálé zvyšování své kvality jako podmínku své konkurenceschopnosti. 

 

3. Největší zapojení učitelů do vlastního hodnocení školy je v menších školách (do 25 

učitelů). 

 

Tato pracovní hypotéza se potvrdila prostřednictvím odpovědí na otázky č. 9, 10, 11, 

12, 15, 16. Nejčastější odpovědi souhlasím nebo spíše souhlasím se vyskytují u škol, 

jejichž počet zaměstnanců je do 25 učitelů.  

 

     Výsledky kvantitativního výzkumu ukazují, že vlastní hodnocení škol není vždy 

chápáno jako nezbytný nástroj kvalitativního rozvoje školy, jednotlivých skupin 

učitelů, vztahu mezi žáky a učiteli, učiteli a rodiči atd., tedy rozvoje školy jako celku.  

     

     Po provedení a prvotním vyhodnocení kvantitativního výzkumu bylo rozhodnuto 

o provedení druhé fáze šetření, a to kvalitativního výzkumu prostřednictvím 

hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, které umožnily hlubší vhled do 

problematiky očima ředitelů různých typů středních škol. Rozhovory směřovaly 

k hledání souvislostí mezi prováděním vlastního hodnocení školy a zapojením učitelů 

do jeho procesu, k posouzení vzájemného vlivu názoru ředitele školy na vlastní 

hodnocení s jeho názorem a motivací k profesnímu rozvoji učitelů a ke zjištění názorů 

na tvorbu profesních společenství a budování školy jako učící se organizace. Byly 

zjišťovány důvody ředitelů pro daný názor, jejich  argumentace, porozumění problému 

a případná diskuse vztahující se k danému tématu. V této souvislosti je nutné uvést, že 

ředitelé nebyli v chápání obsahu pojmů  "profesní společenství učitelů" a "učící se 
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organizace" jednotní. Pro zajištění srovnatelnosti výsledků bylo třeba vysvětlit, jak 

jsou tyto pojmy chápány v předkládané práci.  

      Při dotazování se také zjišťovalo, jak jsou učitelé motivováni a případně oceňování 

za svoji angažovanost v  rozvoji sebe i ostatních učitelů,  jak je podporována vzájemná 

kooperace i snaha zkvalitnit vzdělávací proces žáků a studentů. 

      Celkový výsledek názorů ředitelů je takový, že ve školách chybí prostor na další 

rozvoj učitelů, jsou zahlceni povinnými akreditovanými kurzy příspěvkových 

organizací, namísto toho, aby společně s pedagogem mohli naplánovat jeho profesní 

rozvoj a ten podporovali. Ani technické podmínky často nepomáhají rozvoji pedagogů 

a kvalitativnímu růstu celé školy.  

     

     I přes velmi kritické příspěvky účastníků rozhovorů byli požádáni o formulování 

vlastních představ o profesním rozvoji svých podřízených a o směřování své školy 

k modelu "učící se organizace". Tato kreativní část rozhovoru vyústila v náměty, které 

ve značné míře korespondují s literaturou a teoretickými představami, „jak by to mělo 

vypadat": 

 

1. Všichni ředitelé nakonec v rozhovoru došli k závěru, že provádění vlastního 

hodnocení školy je nezbytné (i když byli na začátku rozhovoru při kladení otázek 

spíše proti), a aby bylo akceptované ostatními, musí jim přinášet nějaký "zisk". 

Tím může být přerozdělení kompetencí, možnost výběru vlastního způsobu 

vzdělávání, včetně účasti na konferencích, workshopech apod. 

 

2.  Ke zvýšení motivace na provádění VHŠ a přijímání cílů a změn stanovených na  

základě jeho výsledků je třeba mít kompetentní a motivovaný  tým, i když 

představa, že všichni budou stejně angažovaní je iluzorní. Vždy budou ti, kteří se 

vezou, ale nesmí jich být mnoho. Nejlepší cestou je vytvoření vlastních 

evaluačních nástrojů, např. dotazníků, není třeba se striktně držet toho, co je na 

stránkách MŠMT ČR. Vlastní hodnocení by skutečně mělo být "vlastní". Takové 

VHŠ je pak více akceptováno všemi učiteli.  

 

3. Důležité je stanovit pravidla hry pro komunikaci učitelů se žáky, s rodiči i mezi 

sebou navzájem, a tím přispět ke sdílení poznatků, znalostí a dovedností, což je 

bráno jako elementární pro budování "učící se organizace". Učitelé musí vidět ve 
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vlastním zdokonalování sami pro sebe "užitek". To klade vysoké nároky na 

individuální práci ředitele školy s nimi, zejména v oblasti motivace, hodnocení 

apod. 

 

4. Ředitelé ani učitelé nemají dostatek znalostí ve využívání různých skutečně 

efektivních manažerských systémů kvality. Ke zvýšení péče o kvalitu škol by 

přispělo vytvoření "tržního prostředí". V důsledku demografických změn začíná 

"boj" o žáky, kdy více žáků znamená více financí na platy, na nákup nových 

učebních pomůcek, na zlepšení prostředí školy. Ve státních školách nejsou ředitelé 

dostatečně motivování se vůbec nějakým zlepšováním a rozvojem školy zabývat, 

pokud jim bezprostředně nehrozí "optimalizační" tendence zřizovatelů. 

 

5. Všichni ředitelé by uvítali pomoc ze strany zřizovatelů či dalších orgánů 

s administrativními činnostmi souvisejícími s VHŠ. Představují si pozici 

"externího" koordinátora - metodika - pro více škol, kterého částečně platí a který 

může i přinést náměty a zkušenosti z jiných škol. To ale neznamená, že VHŠ 

nebudou dělat, jen se sníží administrativní zátěž pedagogů. 

 

6. Za motivaci k aktivní účasti učitelů na VHŠ i činnosti profesních společenství 

považují: 

- možnost seberealizace, 

- možnost účasti či vlastní prezentace na odborných konferencích, workshopech, 

seminářích atd., 

- vybavení členů týmu odbornou literaturou dle vlastního výběru, 

- neomezený přístup na internet ve škole a dle možností i doma, 

- vybavení členů týmu služebním notebookem, mobilem, 

- využití mimořádných odměn, 

- možnost  oprostit  členy  týmu  od  méně  náročných či administrativních aktivit 

na úkor koncepčních činností,  

- veřejné ocenění ředitelem školy atd. 

 

7.  Důvodů, proč někteří učitelé VHŠ provádějí jen formálně a z "poslušnosti", i když 

nejsou o smysluplnosti přesvědčeni, může být celá řada - neochota změnit osobní 

zvyklosti, obavy o narušení existujících vzájemných vazeb a závislostí, obavy ze 
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ztráty různých osobních výhod a pozic, ekonomické důvody či pouhá (zcela 

přirozená) obava z neznámého, nejistota, ve vyhraněných případech až pocit 

existenčního ohrožení (např. v důsledku potenciální ztráty zaměstnání). 

 

8. Ředitelé uvedli, že VHŠ může mít výchovně vzdělávací efekt i pro žáky, pokud se 

do VHŠ zapojí také. Žáci se tak učí tomu, že kvalita je na prvním místě, a že její 

sledování, vyhodnocování a snaha o neustálé zlepšování je prvořadá pro uplatnění 

na trhu práce a jejich konkurenceschopnost. VHŠ se tak může stát příspěvkem 

k tématu rozvoje podnikatelských dovedností na středních školách.  

 

9.  Ředitelé si profesní rozvoj svých učitelů představují ideálně tak, že budou 

vytvořeny tematické skupiny učitelů propojené s pedagogickými fakultami a lidmi 

z praxe, v nichž bude probíhat odborná diskuse. Pedagogické fakulty dle jejich 

názoru neplní svoji roli v dalším rozvoji učitelů.  Není  dostatečná,  resp. je 

minimální nabídka celoživotního vzdělávání, dochází k odtržení teorie a praxe. 

Přitom profesní kvalita učitelů se dá cíleně rozvíjet. 

 

10. Koncept učící se organizace vidí ředitelé v propojení učení se žáků, pedagogů 

a svým způsobem i rodičů a dalších partnerů, tedy ve smyslu celé společnosti. 

Klíčovou roli podle nich sehrává management školy, včetně vedoucích 

předmětových komisí, vedoucích ročníků apod., kteří musí umět ostatním učitelům 

vysvětlit, jak koncept učící se organizace přispívá k jejich profesnímu rozvoji a co 

jim v konečném důsledku přinese. 

  

11.  Za základ neustálého zlepšování kvality školy vidí ředitelé budování klimatu 

spolupráce, vzájemného rozvoje, a to pomocí nedirektivní komunikace, 

vzájemným respektem, recipročními vztahy, porozuměním, pomocí, vzájemnou 

podporou, otevřeností, připraveností ke změně atd.  
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Závěr 

 

Jako červená nit se teoretickou i empirickou částí práce "táhnou" tři klíčové pojmy: 

- vlastní hodnocení školy, 

- profesní společenství učitelů, 

- škola jako učící se organizace, 

klíčové pojmy v procesu neustálého zlepšování. To musí být postaveno na informacích 

a znalosti sebe sama, schopnosti přijímat změny a rozvíjet se s cílem připravovat žáky 

a studenty do jejich osobního i pracovního života co nejlépe. 

     

     Proces vlastního hodnocení školy je v této práci chápán nejen jako nezbytný nástroj 

k posuzování kvality výchovně vzdělávacího procesu, ale také jako proces vnitřní 

změny, který je rovněž třeba řídit a vyhodnocovat.  

     Lidé, a učitelé v tom nejsou výjimkou, vnímají obvykle změnu jako určité ohrožení 

svého aktuálního postavení a zaujímají vůči ní obranný postoj. Zcela zásadní roli v této 

změně, vytváření postoje k ní i jejím dílčím aspektům, pak hraje vedení školy, její 

management. Jedině tam, kde má vedení školy pozitivní vztah k vlastnímu hodnocení 

se z učitelů nestávají "objekty" změn, ale naopak jejich nositelé.  

     Skutečností je, že se tak děje spíše v menších školách, než ve velkých "fabrikách na 

učení" a ve školách soukromých. Ty jsou většinou pod větším drobnohledem různých 

institucí a pro svoji udržitelnost na trhu musí mít prokazatelně kvalitní výsledky, 

jejichž "hodnotiteli" jsou absolventi školy se svými možnostmi dalšího uplatnění. 

     Vzdělávací systém nemůže být lepší než učitelé, kteří ho tvoří - učitelé jsou nositeli 

kvality a profesionality ve vzdělávacím procesu. Rozhodující vliv na to, jak dobře 

škola pracuje, však závisí zejména na tom, kdo ji vede. Schopné vedení školy 

a angažovaní učitelé jsou těmi, kteří mohou celý vzdělávací proces zlepšovat. Pro 

motivaci pedagogů k jejich neustálému rozvoji je zapotřebí vstřícný postoj vedení 

školy, pozitivní motivace všech pedagogů a jejich následné ocenění. To vše se musí 

opírat o relevantní informace a data.  

  

     Teoretické studium literatury přineslo řadu rozdílných pohledů a názorů na 

problematiku vlastního hodnocení na středních školách.  Zjišťování souvislostí 

a vztahů pomocí empirického výzkumu pak přineslo potvrzení pracovních hypotéz 



- 14 - 

a předpokládaných odpovědí, ale současně v nás vyvolalo potřebu analyzovat námi 

získané výsledky ve vztahu k jiným dostupným výstupům v této oblasti. 

 

     Jedině systematické, opakované a komplexně pojaté vlastní hodnocení školy může 

potřebná data školám poskytnout, a tím jim umožnit dosahovat skutečné a trvalé 

zlepšení, umožnit všem žákům plně rozvinout svůj potenciál získávání dovedností, 

znalostí, vědomostí a postojů a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání.  

     Profesní společenství učitelů považuji za jeden ze základních předpokladů vzniku 

a budování škol jako učících se organizací - škol, které dokáží dostatečně rychle 

a účinně reagovat na dramatické změny ve všech oblastech našeho života. Současně 

s tím jsem popsala řadu metod, které lze na této cestě v praxi škol využít.  

 

     V závěru disertační práce byla nastíněna témata a okruhy otázek, které dosud 

nepovažuji za dostatečně probádané a vidím zde velký prostor pro další, i moje 

zkoumání: 

-  jak propojit vědecké poznatky dokládající nezbytnost neustálého profesního růstu   

učitelů se skutečností, kdy tomuto procesu často brání neúměrná administrativní 

zátěž učitelů? 

- jakým způsobem vytvářet profesní společenství učitelů napříč předmětovým 

zaměřením nejen uvnitř školy, ale zejména mezi školami navzájem a ve spolupráci 

s odbornými pracovišti vysokých škol a dalšími sociálními partnery? 

- jak implementovat znalosti z týmové práce, vytváření a rozvoje týmů 

a projektového řízení do standardní práce školy? 

-  jak posílit proces "učení se učitele" s "učením se žáků", nejen "učení žáků", jako 

východisko pro celoživotní vzdělávání? 

-  jak do procesu vlastního hodnocení a rozvoje školy více vtáhnout žáky, rodiče 

a další partnery? 

- jaká kritéria profesních kvalit učitelů a školy zvolit pro prokazování - prezentaci 

školy směrem k budoucím žákům a studentům, jejich rodičům, ale i partnerům 

a kontrolním orgánům? 

-  kde je možné získat, případně odborně diskutovat různé názory či metodické 

postupy v oblasti neustálého zlepšování škol? 

-  je vhodným nástrojem pro rozvoj učitelů a škol mentoring, koučing? Je dobré mít 

externího poradce? 
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-  jak lze poznat rozdíl mezi školami, které na své kvalitě pracují, a které ne? Jak  to 

mohou poznat žáci, rodiče? 

-  jaká opatření lze přijmout pro motivaci učitelů a školy ke sledování jejich kvality 

a práci na jejím zvyšování s cílem posílit roli školy jako odrazového můstku pro 

další kariérní a profesní směr absolventa? 

-  jak přesvědčit učitele, že jejich autoevaluace a sebereflexe je automatickou součástí 

jejich práce stejně jako spoluodpovědnost za výsledky žáků? 

-  jak poskytovat učitelům zpětnou vazbu, aby změnili způsob své práce, aniž by se 

báli negativního dopadu?  

-  jak v tak dlouhodobém procesu udržet prvotní nadšení? Jak dokladovat, že se 

skutečně postupně zlepšujeme?  

-  jak dostát stále se zvyšujícím požadavkům žáků a studentů, institucí a celého 

systému a přitom mít dostatek času na "práci na sobě"? 

-  za jakých podmínek je možné přebírat nástroje a metody zlepšování práce z jiných 

oborů či ze zahraničí?   

 

     Jsem si vědoma toho, že existuje řada dalších nezodpovězených otázek, různé úhly 

pohledu a možná řešení, které však již byly nad rámec předkládané práce. Mám ale 

chuť a ambici se jim věnovat. Nic totiž nemá takový vliv na rozvoj kompetencí, 

sebedůvěry a chování žáků, jako jej má osobní a profesionální rozvoj učitele. V další 

práci na tomto tématu vidím výzvu pro sebe i školu, kde pracuji a také pro profesní 

společenství, ve kterých jsem aktivně zapojena.  

 

     Naplněním teoretických cílů práce s  propojením vlastního empirického výzkumu 

bylo jednoznačně prokázáno, že vlastní hodnocení školy je jednou ze stěžejních oblastí 

ke zkvalitňování českých středních škol a pro jejich přerod v učící se organizaci.   

     Zcela závěrem uvádím, že jsem nikde v literatuře nenalezla koncept, který by 

zahrnoval vztahy a vazby mezi tématy vlastního hodnocení škol, rozvoje profesních 

společenství učitelů a procesu budování školy jako učící se organizace. Předkládaná 

práce využívá řady teoretických i empirických znalostí a výsledků práce českých 

a zahraničních badatelů a zasazuje je do kontextu, který považuji za inovativní 

příspěvek k řešení problematiky kvalitativního rozvoje škol směrem k učícím se 

organizacím v současných podmínkách českých středních škol.  

 

 



- 16 - 

Výběr z pramenů a použité literatury 

 
BARTH, R. S. Restructuring Schools: Some Questions for Teachers and Principals.  The Phi Delta 

Kappan. 1991, roč. 73, č. 2 (Oct., 1991), s. 123-128. ISSN 0031-7217.  

  

BARTH, R. Improving Schools from Within? Teachers, Patente and Principals Can Make the Diference.  

San Francisco:  Jossey-Bass, 1990. 190 s. ISBN 978-1555423681. 

 

BRYK, A., CAMBURN, E., LOUIS, K. S. Professional Community in Chicago Elementary Schools: 

Facilitating Factors and Organizational Consequences, Educational Administration Quarterly,1999. 

roč. 35, č. 5, s.  751-781. ISSN 0013-161X. 

 

BUFFUM, A., HINMAN, C. Professional learning communities: reigniting passion and purpose. 

Leadership. 2006, roč. 35, č. 5,  s. 16-19. ISSN 1531-3174.  

 

DARLING-HAMMOND, L.,  RICHARDSIN, N. Teacher learning. What matters?  Educational 

leadership. 2009, roč. 66, č. 5, s. 46-53. ISSN 0013-1784.   

 

DIBBON, D. It’s About Time!! A Report on the Impact of Workload on Teachers and Students. 

Newfoundland:  Fakulty of Education Memorial University of Newfoundland, 2004.  42 s. 

  

DISMAN, M.  Jak se vyrábí sociologická znalost. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 374 s. ISBN 978-

80-246-0139-7. 

 

DUFOUR, R.  Professional Learning Communities. Illinois: Llyywodraeth Cypru Welsh Government, 

2013. 15 s. ISBN 978 0 7504 9628 5. 

 

DUFOUR, R.  What Is a „Professional Learning Community“? Educational leadership. 2004, roč. 61, 

č. 8, (May 2004), s. 6 - 11. ISSN 0013-1784.  

 

DUFOUR, R., EAKER, R.  Professional learning communities at work: Best practices for enhancing 

student achievement. Bloomington: National Educational Service, 1998. 338 s. ISBN 978-1879639607. 

 

GAJDA, R.  Evaluating the imperative of intraorganizational collaboration: a school improvement 

perspective. American Journal of Evaluation. 2007, roč. 28 č. 10 (March 2007), s. 26-44. ISSN 1098-

2140.   

 

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 2. roz. vydání. Brno: Paido, 2010. 261 s. ISBN 978-

80-7315-185-0.Grantová agentura České republiky [online]. Praha: GA ČR, © 2016 [cit. 2016-02-12]. 

Dostupný z: http://www.gacr.cz 

 

HORD, S. M.  Professional Learning Communities: What are they and why are they important?  Austin: 

Southwest Educational Development Laboratory, 1997. Issues about change, roč. 6, č. 1. 8 s.   

 

CHVÁL, M., MICHEK, S., MECHLOVÁ, E. Autoevaluace z externího pohledu. 1. vydání. Praha: 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, 2012. 71 s. ISBN 978-80-86856-92-6. 

 

CHVÁL, M. a kol.  Školy na cestě ke kvalitě. Systém podpory autoevaluace škol v ČR. 1. vydání. Praha: 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 2012. 252 s. ISBN 978-80-86856-90-2. 

 

JANÍK, T. Rozvíjející hospitace aneb o poznávání a sdílení v učitelské profesi. In BASTL, B., 

LAVIČKA, M. Setkání učitelů matematiky 2014. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelský servis, 2014. s. 11–20.  

ISBN 978-80-86843-45-2. 

 

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. 1. vydání. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 

80-7178-167-3. 

 

http://aje.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/1/26
http://aje.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/1/26
http://www.gacr.cz/


- 17 - 

KASÍKOVÁ, H. Teoretické a praktické problémy kooperativního učení a vyučování. Teoretické 

a praktické problémy. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2001. 

179 s. ISBN 80-246-0192-3. 

 

KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. 1. vydání. Kladno: AISIS, 2005.  141s.  ISBN 80-

239-4668-4. 

 

KASÍKOVÁ, H. Učitelé: učební společenství a sociální kompetence. In Sborník příspěvků XXI. 

Celostátní konference ČAPV. Efektivita v proměnách společnosti. Ústí nad Labem 16. – 18. září 2013, 

Univerzita J. E. Turkyně, s. 53 – 66. ISBN 978-80-7414-601-5.  

 

KASÍKOVÁ, H., DUBEC, M. Spolupráce učitelů: od větší k menší neznámé. Studia Paedagogica. 

Brno: 2009,  roč. 14, č. 1, s.  67-86, srp. 2011. ISSN 1803-7437.  

 

KATZ, S., DACK, L. A. Breaking Down Learning Barriers to Professional Practice. Thousand Oaks: 

Corwin, 2013. 104 s. ISBN 9781412998796; 1412998794.  

 

KEKULE, M. Rámec pro vlastní hodnocení školy. 1. vydání. Praha: Národní ústav odborného 

vzdělávání, 2011. 31 s.  ISBN  978-80-87063-48-4.  

 

KOHNOVÁ, J. Modely dalšího vzdělávání učitelů v historii českého školství In KOHNOVÁ, J. a kol.  

Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická 

fakulta, 2012. s. 21-36. ISBN 978-80-7290-625-3. 

 

KOŤA, J.  Autoevaluace školy - nutnost nebo nástroj vlastního rozvoje školy? Praha: Rukopis článku do 

nakladatelství RAABE. 2012.  

 

KOŤA, J.  Autoevaluace školy - nutnost nebo nástroj vlastního rozvoje školy? In   BUDINSKÁ, M. 

a kol. Evaluace a diagnostika pro ředitele na ZŠ. 2008, 12. aktualizace, prosinec 2008.  s. 1 - 24. ISSN 

1801-8424.   

 

KOŤA, J.  Učitel, jeho sebereflexe a společnost. Pedagogika: Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 

1994, roč. XLIV, č. 4, s. 307-309. ISSN 0031-3815. 

 

KOUCKÝ, J., KOVAŘOVIC, J., RYŠKA, R.  Evaluace, učitelé a vývoj středního školství. 1. vydání. 

Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty. Univerzita Karlova, 2008. 83 s. ISBN 978-80-7290-369-6. 

 

KOVAŘOVIC, J. Evaluace v práci školy. In WALTEROVÁ, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 

II. díl. Brno: Paido, 2004.  s. 403-440. ISBN 80-7315-083-2. 

 

KOZÁČKOVÁ, H. Zavedení systému ISO 9001:2008 ve vzdělávací instituci. Příklad dobré praxe. Brno: 

2009. http://www.nuov.cz/kurikulum/zavedeni-systemu-iso-9001-2008-ve-vzdelavaci-instituci 

 

LAZAROVÁ, B., POL, M. Příprava na změnu: metoda pro předjímání reakcí lidí. Praha: Národní 

ústav pro vzdělávání, 2011. 16 s. ISBN 978-80-904966-9-9.   

 

LAZAROVÁ, B., POL, M. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. 1. vydání. Praha: Agentura 

Strom, 1999. 78 s. ISBN 80–86106-07-01. 

 

MACBEATH, J. E. C., MCGLYNN, A. Self-evaluation: What’s in it for schools? London:  

RoutledgeFalmer, 2002. 150 s.  ISBN 9780415277419.   

 

MACBEATH, J. E. C. a kol.  Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. 1. vydání. Žďár n. Sázavou: 

Fakta, 2006. 226 s. ISBN 80-902614-8-5.    

 

MAREŠ, J., GAVORA, P. Anglicko-český pedagogický slovník – English-Czech educational dictionary. 

1. vydání. Praha: Portál, 1999. 216 s. ISBN 80-7178-310-2. 

 

MACGILCHRIST, B., REED, J., MYERS, K. The Intelligent School. 2. vydání. London:  Sage 

Publications,  2004. 188 s. ISBN 9780761947745.  

 



- 18 - 

MICHEK, S. Model Excelence EFQM. Hradec Králové: Národní ústav pro vzdělávání, 2010. Dostupný 

z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/921/MODEL-EXCELENCE-EFQM.html/ 

 

MOURSHED, M., CHIJIOKE, CH., BARBER, M. How the world’s most improved school systems 

keep getting better. Ontario: Mc Kinsey and Company, 2010. 136 s.  

 

NEZVALOVÁ, D. Kvalita ve škole. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta 

v Olomouci, 2002. 111 s. ISBN 80-244-0452-4. 

 

NORWOOD, J. Professional Learning Communities to Increase Student Achievement. Essays in 

Education. 2007, roč. 20, Spring 2007, s. 33-42.  ISSN 1527-9359.   

 

NUOV. www.evaluacninastroje.cz [online]. NUOV, © 2009-2012 [cit. 2016-02-12]. Dostupný z: 

http://www.evaluacninastroje.cz 

 

NUSCHE, D., HALÁSZ, G., LOONEY, J., a kol.  OECD Reviews of Evaluation and Assessment in 

Education.  Sweden: 2011. Dostupný z: www.oecd.org/sweden/47169533.pdf  

 

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů.  Praha: Nakladatelství Karolinum, 

2004. 270 s. ISBN 80-7184-569-8. 

 

PIGL, K. CAF v podmínkách střední a vyšší odborné školy. Brno: [b. j.]. 2013.  

 

POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K. Principy učící se organizace jako metoda k implementaci znalostí VaV 

do praxe. Ekonomika Management Inovace: EMI = Economics Management Innovation [online]. 2010, 

roč. 2, č. 3 [cit. 2016-02-12]. ISSN 1805-353X.  

 

POL,  M.  Škola na  cestě  k učící  se  organizaci. Orbis scholae. 2008,  roč. 2, č. 3, s. 7-22. ISSN 1802-

4637.  

 

POL, M. Škola v proměnách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 s. ISBN 978-80-210-

4499-9.    

 

POL, M. Učící se škola a rozvoj školy. Na cestě ke kvalitě: bulletin projektu Cesta ke kvalitě. Praha: 

NÚV, 2012,  č. 6, s. 2-3. ISSN 1804-1159. 

 

POSTIC, M.  Observation et formation des enseignants, PUF. Revue Francaise de pedagogie Paris: 

Pédagogie ´daujourd´hui,, 1989. roč. 42, č. 1.  s. 86-89. 

 

PRÁŠILOVÁ, M., VAŠŤATKOVÁ, J.  Autoevaluace české školy a její aktéři. In Pedagogická 

evaluace 06: sborník z konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 21.-22.9.2006 v Malenovicích 

[CD-ROM]. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80- 7368-272-9.   

 

PRŮCHA,  J.  Česko-anglický  pedagogický  slovník.  1. vydání.  Praha:  ARSCI, 2005. 138 s. ISBN 80-

86078-50-2.    

 

PRŮCHA, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. 1. vydání. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 978-80-7367-

546-2.  

 

PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace: hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. 1. vydání. 

Brno: Masarykova univerzita, 1996. 166s. ISBN 80-210-1333-8. 

 

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. aktual. vydání. Praha: Portál, 

2008. 22 s.  ISBN 978-80-7367-416-8.  

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, platný od 1. 9. 2013. Praha: MŠMT ČR. 2013.  

 

RILEY, K., STOLL, L.  Inside-out and outside-in: Why schools need to think about communities in 

new ways. Education Review. 2004, roč. 18, č. 1,  s. 34-41. ISSN 1462-7272. 

 

ROBBINS, P. How to Plan and Implement a Peer Coaching Program. Alexandria: Association for 

Supervision and Curriculum Development, 1991. 69 s. ISBN 9780871201843. 

http://www.evaluacninastroje.cz/
http://www.oecd.org/sweden/47169533.pdf


- 19 - 

ROSSI, P. H., FREEMAN, H. E., LIPSEY, M. W. Evaluation: a systematic approach. 6. vydání. 

Thousand Oaks:. Sage Publications, 1999. 500 s.  ISBN 9780761908937. 

 

RUDD, P., DAVIES, D.  Evaluating School Self-Evaluation. Slough: NFER, 2001. 70 s. ISBN 

9781903880036.  

 

RÝDL, K. Cesta k autonomní škole. 1. vydání. Praha: Agentura STROM, 1996. 79 s. ISBN 80-9016-

628-8.  

 

RÝDL, K. a kol.  Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: výkladový slovník [online]. Praha: NÚOV květen 

2011.  [cit. 2016-02-12]. Dostupný z: http://slovnik.evaluacninastroje.cz/  

 

RÝDL, K. Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. 1. vydání. Praha: 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 2012, 119 s. ISBN 978-80-87063-76-7. 

 

SAFARJAN, E., BUIJS, G., DE RUITER, S.:  Příručka pro tvorbu školního akčního plánu. [online]. 

Utrecht: CBO, prosinec 2013 [cit. 2016-02-25]. 17 s. Dostupné z: http://www.schools-for 

health.eu/uploads/files/Czech_Health%20promoting%20school_SHE%20School%20Action%20Planner

_P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20tvorbu%20%C5%A1koln%C3%ADho%20ak%C4%8

Dn%C3%ADho%20pl%C3%A1nu.docx 

 

SANDERS, J. R., DAVISON, E. J. A Model for School Evaluation. In KELLAGHAN, T., 

STUFFLEBEAM, D., WINGATE, L. A. (ed.) International Handbook of Educational Evaluation. 

Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 2003. s. 807 – 826. ISBN 978-1-4020-0849-8.  

 

SCRIVEN, M. Evaluation Theory and Metatheory. In KELLAGHAN, T., STUFFLEBEAM, D., 

WINGATE, L. A. (ed.) International handbook of educational evaluation. Dordrecht: Kluwer 

Academic Publisher, 2003. s. 15-30. ISBN 978-1-4020-0849-8.  

 

SENGE, P. Give me a lever long enough… and single-handed I can move the world. In The Jossey Bass 

Reader on Educational Leadership. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. s. 3-16. ISBN 

9780787952815.  

 

SENGE,  P. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha: Management Press,  

2007. 439 s. ISBN 978-80-7261-162-1.  

 

SMITH, S. C., SCOTT, J. J. The Collaborative schoul.  Eugene: Eric Clearinghouse on Educational 

Management. University of Oregon. National Association of Secondary School Principals, 1990. 77 s. 

ISBN 9780865520929. 

 

SOBOLEV, A., ISAEV, D. Organization of the professional community of chemistry teachers in 

Russian federation. In CHOVA, L. G., MARTÍNEZ, A. L., TORRES, C. INTED2014: conference 

proceedings. Valencia: IATED Academy, 2014. s.  2699-2706. ISBN 978-84-616-8412-2. ISSN 2340-

1079.  

 

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol.  Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova. 

Pedagogická fakulta, 2010, s. 257. ISBN 978-80-7290-496-9. 

 

STARÝ, K., CHVÁL, M. Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In JANÍKOVÁ, M., 

VLČKOVÁ, K. a kol. Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido,  

2009. s. 63-82. ISBN 978-80-7315-180-5.  

 

STUFFLEBEAM, D. L., SHINKFIED, A. J.  Evaluation. Theory, Models, and Aplications. San 

Francisco: Wiley,  2011. 768 s. ISBN: 978-1-118-06318-7.  

 

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Jak psát kvalitativně orientovaný výzkum a výzkumné studie. Kvalita 

v kvalitativním výzkumu. In Pedagogická orientace, 2013, r. 23, č. 4.  478 – 510 s. 

 

ŠTYBNAROVÁ, J. a kol. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace. 1. vydání. Praha: Národní ústav 

pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

2011. 181 s. ISBN 978-80-86856-86-5. 

http://www.schools-for/


- 20 - 

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.  1. vydání.  Praha: 

Portál, 2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0. 

ŠVEC, V. Sdílení znalostí ve školním prostředí.  Pedagogická orientace. 2009, roč. 19, č. 2,  22-37 s. 

ISSN 1211-4669. 

 

THOMPSON, S., GREGG, L., NISKA, J. Professional Learning Communities, Leadership, and Student 

Learning.  Research in Middle Level Education. 2004, roč. 28, č. 1,  1-15 s. ISSN 1084-8959. 

 

URBÁNEK, P. Vybrané problémy učitelské profese: aktuální analýza. 1. vydání. Liberec: Technická 

univerzita v Liberci. Fakulta pedagogická, 2005. 229 s. ISBN 80-7083-942-2. 

 

VÁCLAVÍK, M. Evaluace a autoevaluace – teorie, praxe, souvislosti. Praha: 2011. Rigorózní práce 

(PhDr.). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra školní a sociální pedagogiky. Dostupná také 

z Repozitáře závěrečných prací.  

 

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. 1. vydání. Kladno: AISIS, 2006. 

226 s. ISBN 80-239-4908-X. 

 

VAN PETEGEM, P. Onderwijskundige  professionalisering  en onderzoek: over wat is en wat komen 

zal. Gent:  Academia Press, 2005. 95 s. ISBN 90-382-0852-9. 

 

VAŠŤATKOVÁ, J.   Autoevaluace a benchmarking ve škole. 1. vydání. Olomouc: Hanex, 2010.  117 s.  

ISBN 978-80-7409-029-5. 

 

VAŠŤATKOVÁ, J. a kol.  Autoevaluace v praxi českých škol. 1. vydání. Praha: Národní ústav pro 

vzdělávání, 2011. 235 s. ISBN  978-80-86856-91-9.  

 

VAŠUTOVÁ, J. Kvalifikační předpoklady pro nové role učitelů. In WALTEROVÁ, E. (ed.) Učitelé 

jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém: výstup projektu rezortního výzkumu MŠMT 

ČR č. LS 20007 Podpora práce učitelů: sborník z celostátní konference. 1. díl. Praha: Univerzita 

Karlova, Pedagogická fakulta, 2001. s. 19-46. ISBN 80-7290-059-5. 

 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv 

a vlastního hodnocení školy, ze dne 27. prosince 2004 s platností  a účinností od 11. 1. 2005. 

 

Vyhláška č. 2/2006 Sb., k provádění školského zákona pro školy zřizované Ministerstvem vnitra ze dne 

19. 12. 2005, s platností od 2. 1. 2006 a účinností od 1. 3. 2006.   

 

Vyhláška č. 225/2009 Sb.,  kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv  vlastního hodnocení školy ze dne 10. 7. 2009, s platností od 16. 7. 2009 a účinností od 1. 8. 2009. 

 

WENGRAF, T. Qualitative Research Interviewing: biographic Narrative and Semi-Structured Methods. 

London: Sage Publications. 2004. 398 s. ISBN 0803975015, 9780803975019.   

 

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

(školský zákon) ze dne 24. 9. 2004, s platností od 10. 11. 2004 a účinností od 1. 1. 2005. 

 

Zákon č. 472/2011 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ze dne 20. 12. 2011, s platností od 30. 12. 2011 a účinností od 1. 1. 2012. 

 

Zákon č. 82/2015 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ze dne 19. 3. 2015, s platností  od 17. 4. 2015 a účinností od 1. 5. 2015. 

 


