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1. Východiska 
V 90. letech minulého století byly v českém vzdělávacím systému započaty transformační 

procesy, které přinesly a stále přinášejí českým školám, českým učitelům, ale i dalším aktérům 

vzdělávání řadu nových příležitostí, ale také problémů a nových úkolů, se kterými se musí 

vypořádávat. Změny se týkají autonomie škol, kvalifikačních požadavků na učitele, způsobu 

financování školství, změn struktury i obsahu vzdělávacího kurikula, řízeného směřování od 

exkluzivity k inkluzivitě vzdělávání a dalších oblastí a nemají ve většině případů přírůstkový 

charakter, ale charakter kvalitativní změny – počínaje změnou paradigmatu vzdělávání a konče 

měnícími se požadavky zákonných zástupců žáků, ale i společnosti obecně, kladenými na školy 

i jednotlivé učitele. Kvalitativní charakter změn a jejich množství dává výslednému procesu 

jejich paralelní implementace charakter reformy. Realizace reformních kroků je přitom o to 

složitější, že současně s nimi jsou školy bombardovány návrhy změn, výzkumných nálezů 

a nařízeními změn (Gorton, Alston, & Snowden, 2002, str. 174), které nejsou součástí reformy 

(nařízení týkající se zajištění bezpečnosti školních budov, problematika školních obědů atd.) Je 

proto zřejmé, že v mnohosti aktuálních témat je zapotřebí hledat jednak priority, jednak 

průniky, jejichž rozvoj se promítne do většího počtu témat a zdroje (finanční, personální a další) 

investované do změn budou použity maximálně efektivně.  

Již v dokumentu, který stál na počátku systémových změn v českém vzdělávacím systému, 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice – tzv. Bílé knize (dále jen Bílá 

kniha), je hned na druhém místě mezi společnými otázkami sektoru regionálního školství 

uvedena evaluace, a to jako označení veškerých forem systematicky prováděného hodnocení 

kvality vztahující se jak k činnosti vzdělávacích institucí, tak k žákům (MŠMT, 2001, str. 8). Je-

li tedy evaluace nástrojem hodnocení kvality, je spolu s procesem formulace cílů zajištěním 

nejen cesty „od něčeho“, ale zároveň „k něčemu“. Jakkoliv banálně možná toto konstatování 

zní, je pro efektivitu reformy vzdělávání zásadní. Pouhé vzdalování se od vzdělávacího systému 

období socialismu a jeho znaků - centralismu, byrokratizace, unifikace, ideologického 

monismus, sovětizace (rusifikace) a ekonomizace (podřízení školství a jeho rozvoje domnělým 

"potřebám" ekonomiky (Anweiler, 1992), není zárukou směřování k modelu vzdělávání 

žádoucímu. Tento fakt je formulován v dokumentu, který stojí na časové ose řady strategických 

materiálů vztahujícím se k transformaci českého vzdělávacího systému takřka na jejím 

zatímním konci. Jde o Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen 

Strategie 2020). Tento dokument byl zpracován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 

České republiky (dále jen MŠMT) a schválen usnesením vlády České republiky č. 538/2014. 
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Jde tedy nejen o závažný, ale také závazný materiál.  Explicitně je v něm formulován rozpor 

mezi zjištěným stavem evaluace: „Velkou slabinou hodnocení na úrovni systému je také 

absence cíleného vyhodnocování implementace a dopadů zaváděných opatření,“ a jejími 

možnostmi: „Přitom řádné evaluační procesy mají velký potenciál postupně zvýšit schopnosti 

všech aktérů v oblasti hodnocení ve vzdělávání.“ (MŠMT, 2014, str. 36) Tento dokument také 

jasně formuluje důležitost role evaluace do budoucna, a to minimálně do roku 2020, když uvádí, 

že „v následujících letech budou rozvíjena opatření (mimo jiné) s cílem každé opatření 

vzdělávací politiky důsledně provázet evaluací průběhu zavádění a dopadů a zaměřit pozornost 

na to, aby evaluace neprobíhala formálně, ale aby přinesla faktické informace, na základě 

kterých bude možno implementaci modifikovat“ (MŠMT, 2014, str. 35). Lze tedy konstatovat, 

že evaluace hraje ve strategických záměrech školské politiky státu významnou roli. 

Pojmem, jehož význam je rovněž akcentován Bílou knihou i dalšími strategickými dokumenty, 

je „učitel“. Klíčová role, kterou učitel hraje, je zde spatřována nejen v realizaci vzdělávacího 

procesu, což je aspekt zřejmý a uváděný v řadě prací. Bílá kniha vymezuje učitele rovněž jako 

klíčového aktéra transformace vzdělávání. Autoři dokumentu si uvědomují, že dokud nezmění 

své jednání učitelé, mají změny pouze proklamativní charakter, případně se odehrávají v oblasti 

podpůrných procesů (administrativních, ekonomických, organizačních, apod.). Jakkoliv proces 

reformy vzdělávání směřuje ke kvalitativní změně dohledatelné u žáků, není racionální 

očekávat změnu kvality těchto žáků na jejich vstupu do vzdělávání, která by měla takový 

charakter, že by usnadňovala dosahování stanovených cílů v průběhu vzdělávacího procesu. 

Bez kvalitativní změny ve znalostech, postojích a dalších složkách profesní vybavenosti učitelů 

je naopak dosažení změny jen těžko představitelné. Proto je učitelský sbor nejdůležitější 

skupinou, se kterou je třeba počítat při plánování a realizaci změny (Gorton, Alston, & 

Snowden, 2002, str. 184). Bílá kniha tuto skutečnost formuluje jako nezbytnou podmínku 

implementace reformy: „Realizace změny ve vzdělávání není možná bez aktivní spolupráce 

a přímé účasti učitelů i všech ostatních pedagogických pracovníků“ (MŠMT, 2001, str. 43). 

Stejný pohled na učitele je implicitně vyjádřen také ve Strategii 2020. Zde je jako jedna z cest 

podpory kvality dalšího zlepšování výsledků učitelů a dalších pedagogických pracovníků 

i školy jako celku, uvedeno poskytování zpětné vazby a tedy formativní hodnocení (MŠMT, 

2014, str. 26, 27, 32). Implicitně je tak naznačena potřeba evaluace učitelů.  
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2. Struktura disertace 
Úvodní kapitola vymezuje problematiku evaluace učitele v kontextu procesů, které aktuálně 

probíhají v českém vzdělávacím systému, a také v souvislosti se záměry, které jsou 

formulovány platnými strategickými dokumenty.   

Druhá kapitola je věnována teoretickému vymezení evaluace. Je v ní předloženo několik 

možností třídění konceptů evaluace a popsány hlavní myšlenky některých vlivných teorií 

evaluace.  

Třetí kapitola mapuje charakteristiky, pojetí a koncepty učitele a učitelství. Zvláštní podkapitola 

je věnována otázce vývoje učitele a tomu, zda je možné ovlivňovat jeho dynamiku a směr.  

Kapitola čtvrtá uzavírá teoretickou část práce a věnuje se evaluaci učitele. Pojmenovává 

nejdůležitější aktivity, jejichž cílem bylo systémové řešení podpory kvality učitelů v České 

republice od roku 2000 a uvádí zahraniční trendy v přístupech k profesnímu standardu profese 

učitelství jako významného nástroje evaluace učitelů. 

V páté kapitole je prezentován výzkum evaluace učitelů základních škol v České republice.   

3. Teoretické ukotvení 
Definice i teorie evaluace se od sebe liší v řadě aspektů, které zohledňují nejen různé obory, ze 

kterých autoři vycházejí, či ke kterým evaluaci vztahují, ale také filosofii práce s evaluovanými 

subjekty a jejich epistomologická východiska a stanoviska. Teoretickým konstruktem, který 

umožňuje zahrnout široké spektrum evaluačních teorií je Strom evaluačních teorií, což je 

koncept členění evaluačních teorií, který publikovali ve své práci Evaluation roots Alkin 

a Christie (2004, str. 13).  

Strom evaluačních teorií má dva kořeny – koncept akontability a kontroly na jedné straně 

a sociální výzkum na straně druhé. Tyto dva kořeny se vzájemně doplňují, sytí a propojují. 

Hlavní kmen evaluačních teorií se pak rozděluje do tří hlavních větví nazvaných Využití (Use), 

Metody (Methods) a Posuzování hodnoty1 (Valuing). Označení slouží ke strukturování 

evaluačních teorií do skupin podle toho, kterým aspektem evaluace se zabývají, či který 

akcentují. Každá ze tří hlavních částí se pak dále člení do větví, které sdružují názorové směry 

a dále pak na jednotlivé evaluační teorie, které jsou označeny jmény jejich autorů. Průnikem 

                                                           
1 Úmyslně se zde vyhýbáme překladu „hodnocení“, protože tento termín je v českém prostředí definován například 

Pedagogickým slovníkem v poněkud jiném významu, než v jakém je pojem „valuing“ předkládán v uvedené 

publikaci. Rozsah pojmu nevystihuje ani další nabízející se překlad termínem „oceňování“. 
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zaměření teorií zařazených do první větve stromu evaluačních teorií (Stufflebeam, 2007, Patton, 

2011, Wholey, 2010, Pol, Erčulj, 2010) je použití evaluace k rozvoji evaluovaného subjektu. 

Závěr, který lze učinit po prostudování teorií evaluace patřící do druhé větve Stromu 

evaluačních teorií (Tyler, 1989, Suchman, 1974, Cronbach, 1980, Shaw, 1999), je, že pro 

vypracování skutečně kvalitní evaluace subjektu tak složitého, jakým je učitel, je optimální 

kombinovat různé metody. Jako žádoucí se přitom jeví spojení metod kvantitativních a 

kvalitativních, propojení evaluace vnější a vnitřní. Pro výběr hodnot, které mají být kritérii 

evaluace lze na základě přehledu teorií zařazených do třetí větve (Scriven, 2013, Stake, 2004, 

House, 1999, Guba & Lincoln, Selingman, 1996, Hills, 2002) formulovat závěr, že hodnocení 

stejné reality se mění v souvislosti s paradigmatem, které je myšlenkovou platformou 

prováděné evaluace.  

Shrnutí, které je formulováno jako závěr studia teorií zařazených do třetí větve Stromu 

evaluačních teorií, koresponduje s tím, co z pozice pedagogické vědy formuluje Korthagen, 

když uvádí, že první nutnou otázku, kterou je zapotřebí zodpovědět při pojmenování rysů 

reflektivních učitelů považuje je: „Co považujeme za kvalitní vyučování?“ (Korthagen, 2011, 

str. 138). Právě koncepce učitele - reflektivního praktika, jak ji formuluje Korthagen ve své 

práci (Korthagen, 2011), nebo v českém kontextu Píšová (Píšová, 2011) nejvíce koresponduje 

s předloženým pojetím evaluace učitele. 

4. Výzkumné šetření 

4.1. Výzkumný problém a cíl výzkumu 

Předmětem výzkumu je evaluace učitelů základních škol v České republice.  

Výzkumný problém je formulován otázkou: „Jaké jsou charakteristiky evaluace učitelů 

v praxi českých základních škol?“  

Cílem výzkumu je získat jednak obraz reality evaluace učitelů, jednak zjistit postoje 

respondentů k evaluaci učitele, respektive k jejímu potenciálu. Vzhledem k deskriptivnímu 

charakteru výzkumného problému autor neformuluje žádné hypotézy, předpokládá však, že 

přes absenci pojmenování profesní kvality učitele a nezakotvení evaluace učitele formou 

závazné normy, tato ve školách, byť třeba i nesystematicky a fragmentárně, ale probíhá. Pokud 

se tento předpoklad potvrdí, nešlo by v případě závazného zavádění evaluace učitele, nebo 

jejích prvků o implementaci zcela nových procesů, ale o změnu stávajícího stavu, což je pro 

řízení změny na všech úrovních důležitá informace. Školský terén by tak nebyl ve vztahu 
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k evaluaci učitele „tabula rasa“. Tento fakt by mohl, nebo lépe řečeno měl ovlivnit případné 

kroky vedoucí k obligatorizaci evaluačních procesů, jejichž objektem je učitel. 

Výzkumný problém má deskriptivní charakter, jeho řešení nejlépe odpovídá kvantitativní 

výzkumný design. Zvolenou výzkumnou metodou je dotazníkové šetření.   

4.2. Výzkumný soubor 

Základním souborem jsou učitelé základních škol v České republice. Výběrový soubor byl 

vytvořen metodou náhodného výběru z rejstříku škol na adrese http://rejskol.msmt.cz/, je tvořen 

350 oslovenými školami. Náhodnost výběru byla zajištěna použitím generátoru náhodných 

čísel na adrese http://randomnumbergenerator.intemodino.com/cz/generator-nahodnych-

cisel.html. Žádost o účast v dotazníkovém šetření byla na školy zaslána elektronicky spolu 

s odkazem na dotazník, který byl vytvořen v prostředí Google Disk. Respondenti, kteří 

odpověděli, reprezentují 291 škol, to představuje 83,143 % návratnosti dotazníků. Podle údajů 

MŠMT je v současnosti v ČR 3 882 základních škol, vzorek 291 škol tedy představuje 7,496 % 

základního souboru. 

4.3. Popis plánování a realizace výzkumného šetření 

Na počátku práce autor vypracoval projekt práce, který konzultoval se školitelkou. Původní 

projekt počítal s kvalitativním designem výzkumu – se dvěma případovými studiemi. Jedna se 

měla věnovat škole, ve které evaluace učitelů koresponduje s teoretickými modely evaluace a je 

pevnou součástí kultury školy. Druhá případová studie se měla zabývat školou, ve které se 

evaluace učitelů teprve zavádí. Závěry těchto dvou případových studií měly být následně 

komparovány.  

Autor při sestavování prvotního projektu práce vycházel jednak z teoretických poznatků, které 

získal při sbírání podkladů pro svou bakalářskou práci na katedře Centrum školského 

managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen CŠM), jednak ze své 

osobní zkušenosti s evaluací učitele, kterou získal jak v pozici učitele, tak v pozici ředitele 

málotřídní základní školy následně v pozici zástupce ředitele v plně organizované základní 

škole. V průběhu studia odborné literatury potřebné k předkládané práci i hlubším pronikáním 

do situace evaluace učitelů v České republice v rámci vlastní výzkumné činnosti2 však autor 

postupně zjišťoval, že jeho profesní zkušenost je v rámci českého školství spíše výjimečná. 

Tato výjimečnost spočívala ve skutečnosti, že ve škole, ve které pracoval, se řediteli školy 

                                                           
2 Některá vlastní výzkumná zjištění o evaluaci učitelů v České republice autor prezentoval na 2. a 3. Mezinárodní 

konferenci školského managementu, kterou pořádala katedra CŠM. 

http://rejskol.msmt.cz/
http://randomnumbergenerator.intemodino.com/cz/generator-nahodnych-cisel.html
http://randomnumbergenerator.intemodino.com/cz/generator-nahodnych-cisel.html
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a autorovi v pozici jeho zástupce podařilo zavést systém řízení pracovního výkonu3, který se 

opíral o školní profesní standard4. Skutečnost vnímaná perspektivou reality jedné školy jako 

trend se v perspektivě širší jevila stále více jako naprostá výjimka. Ve spojení s minimálním 

množstvím literatury a výzkumných zjištění, které by zachycovaly situaci evaluace učitele 

v českých školách, se tak začalo ukazovat, že vhodnější pro dosažení cíle této práce bude 

kvantitativní design výzkumu. Ten umožňuje oslovit větší počet respondentů, kteří mají různé 

zkušenosti s předmětem výzkumu. I když je možné předpokládat, že osobní postoje k evaluaci 

se u učitelů různí i v rámci jedné školy, je zjevné, že jsou spoluutvářeny tím, jak a kým je 

evaluace prováděna, jak se pracuje s evaluačními nálezy, svůj vliv na jistou nivelizaci postojů 

má jistě také fenomén kultury školy. Autor tak postupně došel k závěru, že v současné situaci, 

kdy není ve školském terénu stav evaluace učitelů dostatečně výzkumně zpracován, bude 

vhodné zvolit kvantitativní výzkumný design, který zachytí zkušenosti a názory respondentů 

z většího množství škol. Kvalitativní výzkum problematiky evaluace učitele pak autor plánuje 

ve své další práci na katedře CŠM Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

V rámci kvantitativního designu byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Při sestavování 

výzkumného nástroje bylo cílem autora, aby dotazníkové položky pokrývaly všechny tři větve 

Stromu evaluačních teorií, který je kostrou přístupu k řešení problematiky evaluace také 

v teoretické části práce. Dotazník byl ověřován předvýzkumem na podzim roku 2014. Jeho 

respondenty byli studenti katedry CŠM, kteří reprezentují velmi široký vzorek pedagogické 

veřejnosti – učitele, ředitele škol všech typů a stupňů i studenty pregraduálního studia. 

Předvýzkum přinesl některé impulzy, které vedly k úpravě dotazníku. 

4.4. Popis výzkumného nástroje 

Dotazník obsahoval celkem 32 položek. Sledovanými identifikátory, podle kterých byly 

následně strukturovány odpovědi a vůči kterým autor hledal možnou závislost odpovědí 

respondentů, byly: 

1. věk respondenta (1. kategorie do 25 let, následně po desítkách let, poslední kategorie 55 

a více let), 

                                                           
3 Terminus technicus managementu označující strategii opřenou o periodická osobní setkání vedoucího pracovníka 

s každým zaměstnancem, na kterém je vyhodnoceno uplynulé období a dohodnut plán osobního a profesního 

rozvoje pro období další.  
4 Jednalo se o profesní standard, který poskytla autorovi paní docentka Vašutová poté, co nebyl akceptován pro 

použití v rámci celého systému školství. Autor tento dokument doplnil o indikátory a takto upravené standardy 

se staly páteří evaluace učitele v této základní škole. 
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2. typ školy, na které respondent aktuálně působí (základní škola pouze s prvním stupněm, 

málotřídní základní škola a plně organizovaná základní škola), 

3. pracovní pozice respondenta (učitel, zástupce ředitele, ředitel), 

4. délka pedagogické praxe respondenta (do dvou let, dva až šest let, následně po 

šestiletých obdobích, více než 30 let), 

5. způsob nabytí učitelské kvalifikace (konzervatoř, pedagogická fakulta, učitelský obor 

jiné než pedagogické fakulty, neučitelský pedagogický obor a doplňkové pedagogické 

studium, vyšší odborná škola pedagogická a doplňkové pedagogické studium). 

Další dotazníkové položky byly formulovány tak, aby odpovědi na ně umožňovaly vyhodnotit 

a formulovat postoj respondentů k evaluaci učitele a popsat i interpretovat jejich hodnocení 

situace evaluace učitelů ve třech oblastech, které vymezuje hlavní nástroj použitý ke 

strukturování evaluace (Strom evaluačních teorií) v teoretické části práce – použití, metody, 

hodnoty.   

4.5. Výzkumná zjištění 

4.5.1. Použití evaluace 

První část dotazníkových položek zjišťovala, k čemu vlastně může podle mínění respondentů 

evaluace učitele sloužit a zda podle jejich zkušenosti může sloužit vůbec něčemu. Obecný 

závěr, který je možno na základě výzkumných zjištění formulovat je, že mezi praktiky dominuje 

názor, že evaluace učitele může významně ovlivnit kvalitu ve vzdělávání. Potenciál rozvoje 

kvality se přitom nejvíce projevuje ve vztahu k evaluovanému. Skutečnost, že respondenti 

budou spatřovat největší možný dopad evaluace učitele právě v rozvoji evaluovaného, není asi 

překvapující. Zajímavá však je vysoká míra shody, která se v tomto názoru projevuje napříč 

všemi identifikátory. Průběh výsledného grafu odpovídá Gaussově křivce se středem 

posunutým o 1,5 stupně škály vpravo od středu (polovina šestistupňové škály s hodnotami 0 – 

5 se rovná hodnotě 2,5). Hodnoty jsou přitom rozděleny mírně nerovnoměrně, šikmost je 

záporná a má hodnotu -0,53, zatímco špičatost je kladná a má hodnotu 3,28. Medián sumy 

responzí bez rozlišení identifikátory je 4, průměr je 4,2 na škále 0 až 5. Názor, že evaluace 

učitele má dopad na kvalitu jeho práce, vyjádřili i respondenti, kteří zároveň uvedli, že na jejich 

pracovišti tato neprobíhá.  

Výzkumná zjištění ukazují, že realizace evaluace učitele se podle názoru praktiků pozitivně 

promítá také do kvality klimatu v pedagogickém sboru a do práce vedení školy. Hodnocení 
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těchto dvou položek si je velmi podobné. Obě vykazují vysokou míru shody, vliv sledovaných 

identifikátorů se projevuje minimálně.  

To, že je evaluace učitele spojována s podporou kvality, vyplývá také z vyhodnocení 

dotazníkové položky, ve které měli respondenti uvést alespoň čtyři slova, která se jim vybaví 

v souvislosti s pojmem „evaluace“. Hned po „hodnocení“, které se objevuje nejčastěji, jsou 

druhou a třetí nejčastější konotací slova, jejichž nadřazenými pojmy jsou „kvalita“ a „rozvoj“.  

Existuje však skupina praktiků, která se domnívá, že evaluace učitele může mít na kvalitu 

učitele, klimatu pedagogického sboru i práce vedení školy spíše jen malý vliv (nikdo však 

neuvadl možnost vlivu nulového). Tato skupina představuje necelých deset procent praktiků.   

4.5.2. Nástroje evaluace 

Jako nástroje, které mají pro evaluaci učitele největší vypovídací hodnotu, jsou pedagogy 

základních škol označovány nástroje, které mají komplexní charakter – mají tedy potenciál 

zachytit širokou škálu dokladů profesního výkonu učitele a zároveň se vyznačují tím, že se na 

jejich používání podílí sám učitel (strategie řízení pracovního výkonu – osobní pohovory 

s vedením školy dle předem známé struktury). To, co je explicitně formulováno jako podstatný 

faktor negativně ovlivňující výpovědní hodnotu jednotlivých nástrojů, je „formálnost“.  

Z výzkumných zjištění je možno implikovat zkušenost osob ve školské praxi, že minimálně 

stejně důležitá jako kvalita nástroje jako takového je kvalita práce s ním. S tím pravděpodobně 

souvisí skutečnost, že jako nástroje podávající kvalitní obraz práce učitele jsou považovány 

takové, které předpokládají osobní kontakt evaluátora a evaluovaného – tedy nástroje, které 

nejsou anonymní (na rozdíl například od dotazníkových šetření). Jde o 360° zpětnou vazbu, 

koučink, mentoring, hospitace, konzultace, pozorování, atd.  S tímto výsledkem zcela 

koresponduje názor, že na „smysluplné a komplexní evaluaci učitele základní školy“ by se mělo 

podílet více subjektů. Zcela většinový názor pak je, že by se na evaluaci učitele měl podílet 

vždy ředitel školy, zástupce ředitele a ostatní učitelé ze stejné školy. Více než polovina praktiků 

se dále domnívá, že by se na evaluaci učitele měli podílet také rodiče žáků a také sami žáci. Za 

pozornost stojí, že pouze necelých 20 % praktiků uvedlo jako důležitého aktéra evaluace učitele 

jeho samého. Tato skutečnost naznačuje, že autoevaluace učitele v prostředí českých 

základních škol zaostává za implementací jeho evaluace „zvenčí“. To pravděpodobně souvisí 

s absencí fungujícího kariérního systému, který by mohl (měl) stimulovat učitele k seberozvoji. 

Evaluace totiž koresponduje s nižším stupněm Maslowovy pyramidy potřeb, než autoevaluace.   
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4.5.3. Hodnoty   

Jako pro evaluaci učitele nejdůležitější, vidí respondenti hodnoty, které souvisí s jeho 

pedagogickými dovednostmi. Tento výsledek je možné interpretovat tak, že praktici vidí 

problémy výkonu učitelské profese spíše v oblasti výchovné než výukové (didaktická oblast je 

až na pátém místě). Na tomto názoru existuje také nejvyšší míra shody – položka vykazuje 

nejnižší směrodatnou odchylku, největší špičatost i šikmost. To, že učitelé vnímají oblast 

interakce mezi nimi a žáky jako tu, která má velkou výpovědní hodnotu pro evaluaci potvrzuje 

také uvedení komunikačních dovedností jako oblasti s druhou největší výpovědní hodnotou. 

Třetí oblastí v pořadí důležitosti zaměření evaluace učitele je jeho seberozvoj. Vysoké 

hodnocení důležitosti organizačních schopností je možné považovat za podporu názoru, že 

způsob interakce se žáky je pro profesi učitele podstatný. Tato položka je svým průměrem na 

čtvrtém místě, ale její směrodatná odchylka je třetí nejnižší – rozptyl hodnocení položky je tedy 

poměrně nízký. Se statisticky minimálními rozestupy následují v hodnocení důležitosti 

zaměřenosti evaluace učitele oblast didaktických dovedností, oblast etických aspektů práce 

učitele, oblast oborových znalostí učitele a oblast profesních postojů učitele (jeho profesní 

platformy). Znatelně odlišně vzhledem ke všem zatím uvedeným oblastem vidí respondenti 

možný přínos monitorování osobního života učitele (průměr hodnocení této oblasti je zhruba 

poloviční ve srovnání s položkou předposlední, zatímco mezi předchozími položkami jsou jen 

minimální rozdíly). Toto zjištění je možno interpretovat tak, že respondenti významně odlišují 

profesní a osobní život učitele, ale svou roli zřejmě hraje i jistá obava z narušování soukromí 

učitelů. Na druhé straně je třeba upozornit na nejnižší míru shody respondentů v této položce. 

5. Shrnutí výsledků výzkumného šetření 
Přestože v českém prostředí není podoba evaluace učitele ovlivňována žádnými závaznými 

normami (například profesními standardy), korespondují zjištěné názory a postoje pedagogů 

v praxi velmi dobře s obecným modelem evaluace, který je představen v teoretické části práce.  

Jako podstatné vidí respondenti využití evaluace učitele v jeho podpoře a rozvoji jeho 

profesních kvalit. Zároveň však odpovědi naznačují, že pedagogové v praxi si, ať již intuitivně, 

na základě osobní zkušenosti, nebo studia uvědomují, že evaluace souvisí s poskytováním 

zpětné vazby a systematická evaluace učitele tak má potenciál působit pozitivně na kvalitu 

práce vedení školy a promítá se také do kvality klimatu v pedagogickém sboru. Všechny tyto 

tři parametry jsou přitom podstatné pro kvalitu vzdělávacího procesu. 
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Obdobně výzkum dokládá, že pedagogové v praxi neinklinují k používání jedné evaluační 

metody, jednoho evaluačního nástroje, protože kombinace více nástrojů eliminuje případné 

nedostatky, které každý nástroj má, aniž by snižovala jeho silné stránky. Zároveň si jsou vědomi 

toho, že nejde jen o různost nástrojů, ale také o odlišnost různých úhlů pohledu těch, kdo 

s těmito nástroji pracují a zajištění kvality tedy vidí také v zapojení více osob do evaluace 

učitele.     

Hodnoty, které by měla evaluace učitele postihovat, by měly být různorodé a odpovídají 

oblastem, které postihují například v teoretické části představené australské profesní standardy 

učitelství (ale nejen ty).  

6. Závěr 
Jednotlivé položky dotazníku byly formulovány obecně. Respondenti tedy neodpovídali na to, 

zda jsou připraveni přijmout konstrukt evaluace učitele, který vytvořili svými odpověďmi, 

akceptovat jako závazný. Pro řízení změny, tedy i pro případné zavádění profesních standardů, 

či funkčního kariérního systému je přitom nutné počítat s tím, že změny, které pracovníci vidí 

jako potřebné pokud se týkají jiných, nemusí vítat, pokud se budou týkat jich samotných. 

Ovšem právě formulování v tomto smyslu neosobních postojů a názorů může posloužit jako 

pomůcka při konstrukci podoby žádoucí změny.  

Podstatným zjištěním je, že byť není evaluace učitele obligatorní, v českých základních školách 

probíhá. Její realizace v konkrétních školách se přitom zřejmě pohybuje v celé šíři intervalu 

systém evaluace  - fragmentární realizace evaluace, ale probíhá. O tom svědčí nejen to, že tuto 

skutečnost respondenti uvádějí, ale je možné ji vyvodit z ostatních (zejména otevřených) 

dotazníkových položek, ze kterých vyplývá, že se v problematice evaluace učitele orientují. 

Pokud tedy bude do základních škol v budoucnu implementován systém evaluace učitele, jeho 

konkrétní nástroje, nepůjde o vpád zcela nového, cizorodého jevu. Přitom je možno konstatovat, 

že přes absenci sjednocující profesní instituce, ať už charakteru profesní komory, či jiné, 

existuje v náhledech na sledovanou oblast mezi praktiky poměrně vysoká shoda, nebo alespoň 

blízkost názorů. To může být způsobeno tím, že vzdělávací praxe přináší alespoň v podstatných 

aspektech profesního výkonu velmi podobné zkušenosti. V kontextu absence funkčního 

systému evaluace učitele a výzkumných zjištění je možno tuto společnou, či podobnou 

zkušenost formulovat jako vědomí, či alespoň „cítění“ potřebnosti takového systému. 
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