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ABSTRAKT 
Názey diplomové práce; 

Zásady tvorby projektu interní evaluace VO UK FTVS Praho 

Formotion Principles of Project of Interno! Voluotion Militory Department of Charles Uni
versity, Foculty of Physicol Educotion ond Sport, Progue 

Cíle práce; 

Cílem práce je shromáždit dostupné relevantní zdroje informací k dané problematice, 
jejichž vhodným zpracováním při respektování pravidel vědecké práce bude vytvořen 
předpoklad k podání srozumitelného obrazu tématu o s ohledem no specifiko VO UK 
FTVS bude možné definovat zásady tvorby projektu outoevoluoce v jeho zcela konkrétní 
podobě. 

Metogg: 

Práce bylo pojato jako přehledová studie problému no bázi heuristického výzkumu o 
s respektováním pravidel práce s literaturou. Téma bylo zpracováno za použití přede
vším těchto metod; analýzo dokumentů, deduktivní, induktivní, retrospektivní, progresivní, 
komparativní o modelová analýzo. 
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Úvod 

Zdůvodněni t6matu 

ÚVod 
Zduvodněnf tématu / Specifikace pt·oblému 

Hodnocení kvality je ve vzdělávacím prostředí poměrně novým fenoménem, jež je 

vyvolán potřebami současné moderní doby. Chtějí - li hospodářské instituce zůstat konku

rence schopné i v mezinárodním měřítku, musí do svých řad získat odborně vzdělané 

zaměstnance (odborníky) mezi něž lze zařadit absolventy vzdělávacích zařízení, které 

poskytují kvalitní vzdělání c odbornou praktickou přípravu. Zejména období posledního 

desetiletí, které je charakteristické dynamickými změnami v celoevropském kontextu 

vzdělávání, přineslo nový rozměr do pojetí kvality c jakosti vysokoškolského vzdělávání. 

Tyto uvedené důvody vedly k potřebě zahájit hodnocení kvality poskytovaného vzdělá

vacího procesu. 

Důvodem, který mě přiměl k vybrání tématu této diplomové práce, bylo možnost 

přispět k možnostem zlepšení vzdělávacího procesu ne VO UK FTVS. 

Specifikace problém,u 

Kvalito je komplexním problémem, jehož analýze je věnováno čím dál větší pozor

nost. Hodnocení probíhá ze pomoci evaluačního výzkumu. Provádět evaluační procesy se 

stalo schválením Zákone o vysokých školách č. 111/1998 Sb. povinností pro všechny 

vysoké školy. I přes vědomí specifického postavení Vojenského oboru při UK FTVS v Pro

ze v systému civilního c vojenského školství- c snad právě proto- jsem názoru, že pro

blematiko kvality vzdělávacích zařízení c hledání cest k zajištění jejího progresivního 

nárůstu je právě pro naše zařízení životně důležitá. 

Z těchto důvodů jsem své úsilí směřovalo ke splnění cíle diplomové práce, jímž bylo 

shromáždit dostupnou relevantní literaturu k dané problematice c ne základě získaných 

informací c prostřednictvím zvolených metod tuto problematiku srozumitelným způsobem 

předložit s ohledem ne specifiko VO UK FTVS. Konkrétním výstupem byl jakýsi manuál 

tvorby projektu interní evaluace vzdělávacího zařízení, jež se může stát minimálně užiteč

nou pomůckou VO v procesu zlepšování jeho služeb AČR. 
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úvod 
Kor;text problemu /Metodologický postup 

Kontext problému 

Téma této diplomové práce z počátku vyžadovalo nastudování odborné literatury. 

I přesto, že je toto téma v českém školství novinkou, množství pramenů je rozsáhlé. Souvis

losti mezi hodnocením kvality o evaluačními procesy je nesporná. V některých odborných 

publikacích jsou uvedeny detaily týkající se kvality, důležitosti jejího hodnocení o evalu

ačních procesů. Pedagogická evaluace je tvořeno jednotlivými částmi. I v této problema

tice přináší literaturo informace, které jsou důležitým základem pro práci s tímto hodnotí

cím procesem. Nejčastěji se literatura týká již specifických částí evaluace. Největší důraz 

kladou no všechny související činnosti, které je nutné provést v návaznosti s tímto proce

sem. Mezi činnosti např. patří strategické plánování kvality, vytvoření systému celkového 

řízení kvality, stanovení cílů a oblostí evaluace. Nejzásodnější dílo uvedené problematiky 

předkládám v bibliografickém soupisu. 

Metodologický postup 

Diplomová práce byla pojata jako přehledová studie daného problému vyžadující 

poměrné širokou základnu relevantní literatury, jež bylo shromážděno během heuristické 

fáze výzkumu. Při vyhledávání o hodnocení odpovídajících zdrojů jsem postupovala 

podle osvědčených zásad práce s literaturou o průběžně jsem získané poznotky zapra

covávalo do předpřipraveného dokumentačního systému. Tento systém spočíval v organi

zaci elektronické evidence údajů různého druhu, např. bibliografické údaje zdrojů, po

známky, výtahy z děl aj. tokovým způsobem, aby následné využití informací bylo co nej

jednodušší o zároveň nejefektivnější s minimalizací ztráty důležité informace. 

Po získání nezbytného vhledu do celé problematiky jsem bylo schopno téma ade

kvátně rozčlenit no tematické celky, jež ve svém komplexu poskytovaly záruku správného 

logického členění práce. Při hledání optimálního řešení návrhu zásad tvorby projektu 

outoevoluoce VO UK FTVS s ohledem no jeho specifiko jsem vycházelo z obvykle užíva

ných metod práce tohoto druhu. Patří mezi ně především tyto metody: analýzo dokumen

tů, deduktivní, induktivní, retrospektivní, progresivní, komparativní o modelová analýzo. 
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Org•:mizace hlavní části p1 ácé 

Orgonixace hlavnr čósti práce 

Hlavní část této diplomové práce tvoří tři samostatné kapitoly, které jsou v logické 

návaznosti. 

Kapitola nesoucí název "Kvalita a její řízení", definuje pojem kvality vzdělávacího 

zařízení, včetně nutnosti jejího plánování a řízení. Je zde také charakteristika "Úspěšné 

školy", která má posloužit jako model se kterým bude možné porovnat námi hodnocené 

vzdělávací zařízení. 

Kapitola "Evaluace jako nástroj hodnocení kvality" je zaměřená již na samotnou 

evaluaci, kde jsem začala obecným popisem evaluace o historickým vývojem ve světě i 

v ČR. Následně bylo třeba charakterizovat evaluační procesy ve školních podmínkách. 

Počínaje plánováním, vymezením oblostí, cílů a kritérií evaluace. 

Kapitolo "Návrh autoevoluočního projektu VO UK FTVS Praho" je názornou ukázkou 

možnosti řešení hodnotícího procesu v podmínkách VO. Při tvorbě jsem vycházelo 

z předešlých dvou kapitol. Zde předkládám doporučené oblosti včetně jejich konkrétních 

podoblastí, navrhuji plán evaluace o praktickou ukázku zpracování závěrečné outoevo

luoční zprávy. 
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Kvalito a je;í mení 
Vymezení základních pojmú 

Kvalita a ieií řf%ení 

"Hlavním úkolem bude realizace a průběžná evaluace nově akreditovaných studijních oborů. Akre
ditované bakalářské a navazující magisterské studijní obory budou ověřovány a v případě potřeby 
inovovány." 

(Ediční centrum FTVS, Hlavní směry činnosti na období 2007 - 201 O, leden 2007) 

V posledním desetiletí vzrostl počet vysokoškolských institucí a výrazně stoupl zájem 

o studium na vysokých školách. Svým podílem k tomu přispěl také vstup ČR do Evropské 

unie, což rozšířilo možnosti studia na zahraničních vysokých školách, ale zároveň zvýšilo 

potřebu kontroly kvality poskytovaného vzdělávání na všech typech škol. Došlo také ke 

změně postavení státu ve vztahu k řízení vysokých škol, které tímto získaly větší svobodu 

ve vedení vzdělávacího procesu. Všechna vzdělávací zařízení by měla neustále přijímat 

hlediska kvality, protože podléhají veřejné kontrole, tržní průhlednosti a efektivitě. Ze 

všech těchto uvedených důvodů se množí obavy o kvalitu vysokoškolského vzdělávání. 

Nejen proto je třeba klást důraz na hodnocení kvality vzdělávacího procesu. Dalším vý

znamným důvodem, proč pravidelně hodnotit kvalitu školy a zveřejňovat její výsledky, je 

povinnost, kterou ukládá Zákon o vysokých školách č. l l 1 /1 998 Sb. ve znění pozdějších 

zákonů, § 21 odst. 1 písm. f.* 

Kvalita je proces, který je ovlivněn lidským faktorem, jeho obsahem a dále podmín

kami, které vytváří škola. Je třeba dbát na průběžnou a systematickou zpětnou vazbu 

(pomocí kritérií, indikátorů a standardů) a její následné využití. 

"Kvalitou (vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, vzdělávací soustavy aj.) se rozumí iádoucí 
(optimálm) úroveň, která může být předepsána určitými požadavky (např. vzdělávacími standar
dy) a může být tudíi objektivně měřena a hodnocena." 

Průcha, 1 996 

Problematikou vymezení a určení standardů kvality ve školství se zabývala už řada 

zahraničních i našich odborníků. Mezi nejznámější patří např. H. J. Walberg, J. P. Keeves, 

M. Varnou, J. Vašt'atková, D. Nezvalová, J. Průcha a j. 

Vymezení základnich poim~ 

• Kvalita je hodnota, jakost nebo stav věci. 

' Ukládá vysokým školám provádět pravidelně hodnocení činnosti a zveřejňování jeho výsledků. 
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I< valila a ieii řtzení 
Vymezení z6kladníc:h poimli 

• Kvalita školy je žádaná a optimální úroveň fungování vzdělávacího zařízení a 

všech jeho produktů. Z pohledu tržního hospodářství je škola jednou z forem ve

řejných služeb, a proto je dosahovaná kvalita rozhodující pro její zdárnou exis

tenci. 

• Kurikulum* obsahuje seznam vyučovacích předmětů a jejich časové dotace. Kuri

kulum je také obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci ve škole získávají. 

• Klimatem školy se rozumí především pocit, jakým žáci, učitelé (profesoři, vychova

telé aj. - dále jen učitelé) i ostatní zaměstnanci vnímají a prožívají kvalitu inter

personálních vztahů a sociálních procesů na škole. 

• Kritéria jsou ukazatelem splnění cílů a jsou při autoevaluaci velmi důležitá. Jelikož 

mají schopnost reálně a prokazatelně sledovat veškeré jevy (i nehmatatelné), je 

třeba klást důraz na jejich správnou volbu. 

Systém celkového řixeni kvality 

Školy, které se chtějí věnovat kvalitě, musí zaměřit svou pozornost na její řízení a 

kontrolu. Proces změny kultury školy je obtížný, časově náročný a nákladný. Je nutné, 

aby byla pochopena jeho účelnost. Systém řízení kvality je tvořen 4 dimenzemi, které 

jsou na sobě závislé a navzájem se ovlivňují. 

1. dimenze 

Týmové řízení- pro hodnocení kvality jsou důležité hlavně pracovní týmy složené ze 

zástupců všech činitelů edukačního procesu. V týmech dochází ke spolupráci a účelné 

komunikaci. Hodnotí svou práci vzhledem ke stanoveným cílům a podmínkám jejich 

dosažení. Týmy shromažďují a vyhodnocují data a zpracovávají výsledky. Následně 

potvrdí nebo navrhnou nové postupy pro další období 

Pro doplnění uvádím definici podle Průchy, která je nejkomplexnější a neJvýstižnější. Byla z britského 
pedagogického slovníku. 
"(1) Kurikulum v užším vymezení znamená program výuky. 
(2) Kurikulum v širším vymezení znamená veškeré učení, jež probíhá ve škole nebo v jiných institucích, a to 
jak plánované, tak neplánované učení. 
(3) V posledních letech je kurikulum vymezováno jako výběr z kultury společnosti a kurikulum je tvořeno 
v procesu kulturní analýzy." 

Průcha, 1997 
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2. dimenze 

Kvalita a ieií ňzení 
Systém celkového rízení kvality 

Individuální řízení - provádí každý pedagogický pracovník, který si vytvoří osobní 

cíle, definuje svou odpovědnost a vlastní potřeby. Samostatná kontrola umožňuje 

nápravu, díky které se dosahuje kvalitních výsledků. 

3. dimenze 

Management kontroly- je tvořen ředitelem školy a jedním zástupcem z řad peda

gogického sboru a studentů. "Prvotním úkolem managementu školy ie zaiistit, že sta

novené cfle budou úspěšně a efektivně dosaženy. Úkolem managementu ie syntetizovat 

všechna získaná data." (Svoboda, Nezvalová, Obst, Prášilová, 1999) 

4. dimenze 

Externí zprávy - důležitým doplňkem vnitřního hodnocení je externí evaluace. Škola 

využívá poznatků od zástupců praxe, vyššího stupně škol, studentů, absolventů a 

konzultantů. 

Externí 
zpravy 

Týmové 
tlzenl 

Systém 
celkového 

řízení kvality 

Mal.~gf'mttnt 

konnoly 

lndividuólni 
i'izeni 

Schéma 1 Dimenze systému celkového řízení školy 

Bylo vytvořeno několik přístupů k systému celkového řízení kvality. Jako příklad 

uvádím model TQM, EFQM a CAF. Model TQM (Total quality management- Celkové 
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Kvalifa Cl její iízení 

Systém ce/kovéf,o fízení kvality 

řízení kvality)* chápe kvalitu a je zaměřený na zákazníky (studenty, posluchače). TQM je 

filozofií, která předpokládá trvalé zlepšování a je jedním z mnoha přístupů k řízení kva

lity. Pokud chce organizace použít model TQM, musí si ho přizpůsobit svým potřebám. 

Má požadavky na změnu kultury školy (nejen v chování pedagogického sboru, ale také 

na změnu postojů, pracovních metod a řízení i vedení instituce). Za tu se dá považovat 

pověst školy, její vystupování na veřejnosti a jaké má osobnosti, cíle a hodnoty. Úspěch 

TQM je ovlivněn pozorností, která je věnována hlavně kultuře, závazkům a komunikaci ve 

vzdělávacím zařízení. TQM instituce nemají na rozdíl od tradičních institucí problémy se 

změnami a lépe se jim přizpůsobují. Tradiční instituce nejsou zaměřené na své zákazníky. 

Podstatné rozdíly mezi TQM institucí a tradiční institucí jsou patrné v následující tabulce. 

TABULKA 1 

Rozdfly mezi TQM institucí a běžnou instituct* 

'I'QM,nr.hNce ~ Tnld íc11f i11 s.t.i<l(f. 

Orientace na záltcm!lca l<menrace na 'VIIirmf potl'eby 

Zaměřalr na preorenc:i problémii na zjištěni" problémů 

Investice do rldr Syslemaf"Kiy nerar;onji sbor 

Má slr"Oiegii pro zvybóni kvality Olybf strategie kvGrdy 

leir sfifnosli ic*o pi'iležitosfi ke zleplenr SI1IIKd Jsou nepi'ljemné 

Má plcm zlepienr kvality Nemá plón :zlepfeň kvality 

Vedenr řfdi kvalilu !Vedeni kantroluje kvalitu 

Proces zleplcwcW kmrdy zahn.ie v1ec1my praccMiiky Proces ~kvality zahrNije jen vedalí 

lidé vytvóP'ejT kvalitu - krealiYila je podporootóna Procedury a pnmdla jsou dillefit6 

Je jmno o rollm a odpcnědnostech Role a odpověcDJsti jsou vógnf 

Má jasn6 hodnolfd strategie Nemó žóchJu systematickou hodnolíd strategii 

Vnrmá kvalitu jako proslredek pro zlepšeli uspdc:ojenf 
~ kvGiilu jako proslredek snifovclnf nákladů 

zclkamika 

Dleůlodobé plóncwánr jKrůlkodobé plóncwónf 

Kvalita je chópána jako lóst blltury Kvarda je chópána jako obtl! 

Kvalita je rozvíjena v souladu s vlastnf slrategif Kvalita plni záměry 'mějti hodnotitelii 

Má jisté poslcmf ~rposlóní 

• "Písmeno T znamená úplné, celkové, na všechny procesy, na všechna místa, oddělení (tj.total); Q pak 
kvalitu, jakost (tj. quolity); M management, řízení procesů a lidí podílejících se na kvalitě (tj. manage
ment)." (Vašťotková, 2006) 

·• Svobodo, Nezvalová, Obst, Prášilová, 1999. 
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Kvalifa a ieií iízeni 

Systém celkového řízení kvality 

Druhým a častěji užívaným modelem řízení kvality je model EFQM (The Model of the 

European Foundation for Quality Management) "známý iako Model výiimečnosti, excelent

nosti." (Vašťatková, 2006).* Model EFQM se stal v mnoha zemích základem pro udělo

vání cen za jakost. Je to univerzální model pro hodnocení výkonnosti instituce. Výhodou 

tohoto modelu je velký zisk informací z oblasti kvality. Nevýhodou je jeho zpoplatnění. 

Filosofie vychází z toho, že vynikajících výsledků může být dosaženo pouze za podmínky 

maximální spokojenosti zákazníků, vlastních zaměstnanců a při respektování okolí. Model 

je tvořen devíti kritérii rozdělených do dalších 32 subkritérií. Mezi kritéria patří vedení, 

politika a strategie, pracovníci, partnerství a zdroje, procesy, výsledky vzhledem 

k zákazníkovi, výsledky vzhledem k zaměstnancům, výsledky vzhledem ke společnosti a 

klíčové výsledky výkonnosti. 

Ver:1r:mí 

Schéma 2 Model excelence 

f líf.:ové 
'f : ~ledl i' 

v :il .on no.:.ti 

Posledním a nejpoužívanějším modelem je tzv. CAF"'"' (Common Assessment Frame-

• "Základní filozofie vychází z poznání, že spokojenosti zákazníků i pracovníků a splnění odpovědnosti vůči 
společnosti lze dosáhnout díky vedení organizace, které řídí strategii, politiku, plánování, pracovníky a 
procesy s využitím všecn potřebných zdrojů. Důležitými principy tohoto modelu jsou neustálé učení se, 
zlepšování, rozvoj lidí i partnerství. EFQM se zaměřuje na vstupy, procesy a výstupy, ale nabízí volný 
rámec - organizace si v něm mohou najít svou cestu vedoucí k úspěšnosti. Důležitým medlanismem je zís
kání zpětné vazby (v pravidelném a systematickém prověřování aktivit a výsledků, v autoevaluaci)." 

Vašťatková, 2006 

•• "CAF - Společný hodnotící rámec (tj. Common Assessment Framework) vycn6zí také z principů EFQM a je 
velmi vhodným modelem pro organizace začínající s procesy řízení kvality, zejména ve správní sféře. 
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Kyalift:r a ieií ňzení 
Systém celkového řízenf kvality 

work), v doslovném překladu Společný hodnotící rámec. Oproti modelu EFQM je názor

nější a jednodušeji aplikuje sebehodnocení instituce. Výhodou modelu CAF je bezplatná 

dostupnost a možnost srovnání s jinými školami. Tento model je rozdělen do 9 kritérií, 

27 subkritérií (kdy jednotlivá subkritéria jsou hodnocena na 5 bodové škále včetně o*) a 

dále do hledisek. Kritéria modelu CAF jsou rozdělena: 

1) Kritéria předpokladů: 

Vedení a řízení, strategie a plánování, management lidských zdrojů, partnerství 

a zdroje, management procesů a změn; 

2) Kritéria výsledků: 

Zákazníci (občané) - výsledky, pracovníci - výsledky, společnost - výsledky, klí

čové výsledky činností a výkonnosti. 

Jako nejvhodnější přístup pro hodnocení kvality vysokoškolských institucí se jeví mo

del CAF a to hlavně pro jeho komplexnost, bezplatnou dostupnost a možnost porovnání 

získaných výsledků i s jinými školami. 

Mezi způsoby řízení kvality, které vytvářejí kvalitnější školu, se zahrnují také auto

evaluační procesy (podrobněji v následující kapitole). Řízení kvality neprobíhá jen inter-

ně, ale také externě. "[. •• }externí evaluace má kvalitu především prokazovat (a současně i 

zlepšovat), zatím co vnitřní ji má primárně zlepšovat (a až následně prokazovat)" (Vašťat

ková, 2006) 

Jedná se o promyšlený bodovací systém, kdy hodnocení probíhá podle předem stanovených kritérií, 
subkritérií a otázek (celkem 260). Výsledkem práce s ním je stanovení silných stránek a příležitostí ke 
zlepšení, akčního plánu zlepšení, což se následně stává součástí evaluační zprávy." 

Vašťatková, 2006 

* Příklad 5 bodové škály u jednoho ze subkritérií: 
O bodů Žádný důkaz nebo pouze nepodstatný důkaz o jakémkoli přístupu 
1 bod Přístup je plánován 
2 body Přístup je plánován a uplatňován 
3 body Přístup je plánován, uplatňován a přezkoumáván 
4 body Přístup je plánován, uplatňován a přezkoumáván na základě údajů z benchmarkingu a podle 

toho sestaven 
5 bodů Přístup je plánován, uplatňován a přezkoumáván na základě údajů z benchmarkingu, nasta

ven a zcela začleněn do organizace 
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Kvalita a ielř fizení 

Strategické plánování kvality 

Strategické plánování kvolity 

Celkové řízení kvality je, jok jsem již zmínilo, změnou dlouhodobou, o proto je nutné 

ji plánovat. Plánování je nutné provádět systematicky, s dostatečným předstihem o musí 

směřovat k jasným cílům. Následující schéma ukazuje možnou voriontu strategického plá

nování kvality, která je použitelná pro všechny vzdělávací organizace. (Svobodo, Nezvo

lová, Obst, Prášilová, 1999) 

1 ' /'l: '../, • Kde je naše mí !IlO no trhu~. 
ze, mase, 
odnoty ) ' /' --=-===-- - ---------------
,~ .. //. 

/~•Kdo j;:ou nc1~i zókazníci a c.o o:.čekóvr.tli~ 
lýza 
u ' / ·-·-···----

\ 

~ 
I ~~~/L 

~... • Co potřebujeme zlepšit, v čem jsme ú~~šníl! 
alýza .Jl 
WOT ---· . ------. ..,~ .// 

..... '-/. ·r· 
• Jak hociióm .. d~Y:ílit úspt>d.ui 

Plán 
organizace 
' /; = ".-----=-- ---·--~.,.... 

l 
I 

' 

' / 

r\,~ -~~~~· Jok hodlóme cloc.íllt kvality~ ) 
Plán fízenr J 

kvality r -

~ •Kolh6• bude kvaino 0611 ---,-----~ 
I Náklady na •. 1 
\ kvalitu 
~/~,// -- ., -------·=:"'!"'~0~1 

Hod ~~ení •lak :.;e dc.zvim "· že l~me dosóhli vspěd1U~ J 
a zpetná 

vazba ------· ----------· 
-~ / .. 

;' .. 

Schéma 3 Jedna z možností strategického plánován{ kvality 
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Kvalita a ieií mení 
Stra#egic;k~ plánovaní /t.vality 

Strategickým plánováním kvality stanovujeme priority školy, časový plán, jednotlivé 

fáze dosahování priorit a mechanismy vedoucí ke splnění daných cílů. 

Následující schéma ukazuje ucelený přehled všech prvků systému řízení kvality, které 

by měla vzdělávací instituce zahrnovat. {Svoboda, Nezvalová, Obst, Prášilová, 1 999) 

PRVKY SYSTéMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VZDĚLÁ VACIM ZAlfZENf 

STRATEGICKÝ PLÁN 

POLITIKA KVALITY 

MANAGEMENT ODPOVĚDNOm 

ORGANIZACE KVALlTY 

MARKETING A PUBUCITA 

PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMÁN( 

UVADIN[ 

PORADENSTVf 

KURIKUlUM 

ADMINISTRATIVNf ZAJIŠTĚNI 

ZPRÁVY IN5nTiJCE 

ŘfZENf VÝUKY 

UčiTELSKÝ SBOR A JEHO 
ROZVOJ 

• Zahrnuje vizi inslituce 
• Ukazuje prostředí, ve kte1ém slola pOsobi 
• Definuje trh školy a kulturu skoly 

• Z'-lhmuje standardy kvality ' J 
..... -J 

• Definuje .xfpovědnost jednotliv)•ch élenů řízení s'koly 

• Z.:JvádJ řídící skupinu prc- fízeni kvality, definuje jeji odpc-vědnosti a monitoruje l 
dosažené výsledky a doso:7.eny pokrc-k 

• ŘeJi vzniklé problémy v ?1:-lasti kvality, pc-dp<>ruje iniciCJtivu sboru a výcvik týmo . 

~ 

• Instituce poskytuje ~JOtenci?nólním zákazníkům jasné informace o vzdělávacích I 
programech 

• Marketingové materiál)• musi být ja!>llé, spravne a pravidelně doplňované • 
-~---------··--·· ..... _____________________ .. ___ ", ......... - -- "" 

•Instituce musi deflnc-vat vstupní požadavky, prl(imaci l'izení, počet přijímaných 'l 
----------------------------------------------

• Pokud je to důlezité, seZIIQmuje studenty s instituc·t, jejt kulturou, hodnotami, 
stylem učeni a metodami výuky 

---·-------·-·-~--------,--.-.--· 

• Múže být integrovano do kurikula nebo dalšl službou 
• Je to poradenstvi týkajici se vc-lby povoláni, možnosti dol)ího studia 

--~ --··· --······-·-~----------------~----
•••••. _,J 

~. 

• Je základem pro vzdélavacl instituci I 
• Zahmu1e rovnež kriteria IY.xlnoce~1i pro dosažení kutr1cuk'imé stanovených cllů l 
--------------------- .. 

•Instituce potřebuje dokument'lvat administr'ltlvnl ?rocedury, výsledlry studia, 
zkousky, rozvrh, zdrCI'<otni a bezpečnostní opatřE=ní, finanční .-tstém 

• Proces kontroly dokumentů je důležitou c nezl:-~~~~~.~~--·--" 

• Instituce musí mít prosti'edk) evaluace jejiho cellrového výkonu (mohou být l 
vytvoř-tny inspektory, instii·uce můi:e rozhodnout o vlastním auditu) .. 

• Výsledky jsou vyuiity pro dalsi strategicky pian instituce ·-··----.............. -----
• Kurikulum je specifiko'W'c:lno, doplněno organiza~ními formami ~y•Jkf, zpravami 

extemlch examin6íQrů, zprovami, JJrokazujidmi kvalitu výuky 

• Ucrtelsl.y sbor musí být kompetentní :J~ 
• Rozvoj sboru zohmuje pnj ímacl ptocedury pro učitele, hodnocení jejich Ieva Iity 

pr6ce, kauémí rbst -----------------------
Schéma 4 Obsah systému řízení kvality ve vzdělávaci imtifuci 
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Kvalita Cl jeji immi 
Cha1akt~iffika úspešného v:::dělávaciho 2.ařízení 

Charakteristika úspěšného vzděléivaciho xařiz.ení 

Aby mohla být vzdělávací instituce hodnocena, je třeba vytvořit (stanovit) jakýsi 

model ideální (úspěšné) školy. Ten nám pomůže zdůraznit nedostatky, ale i přednosti 

hodnocené školy. 

"Úspěšná škola je chápána jako škola, ve které žáci dosahují velmi dobrých výsledků v základních 
dovednostech měřených odpovídajícími testy. Management, vedení školy a výuka, které jsou sou
částí tohoto modelu, jsou v úzkém vztahu k úspěšnosti školy a jistým způsobem ji limitují, ovšem ne 
v širokém pojetí." 

Svoboda, Ne:zvalová, Obst, Prášilová, 1999 

Úspěšné vzdělávací zařízení (dále úspěšná škola) je velice široký pojem. Nelze ho 

charakterizovat pouze z jednoho hlediska, a proto je třeba pro definici úspěšné školy 

vytvořit jednotlivé oblasti. Pro tuto potřebu použiji Caldwelova (1991) rozdělení úspěšné 

školy do 6 oblastí: 

1. Kurikulum; 

2. Rozhodováni; 

3. Zdroje; 

4. Výsledky; 

5. Ředitel; 

6. Klima školy. 

Úspěšná škola má v kurikulu jasně stanovené cíle, kterých chce během svého půso

bení na studenta dosáhnout. Tyto cíle respektují potřeby studentů a vyžadují jejich spolu

práci se školou. Plán studia je vyvážený a zaměřený na praktické využití získaných zna

lostí. Úspěšná škola nabízí pestré vzdělávací programy a využití volného času. 

Do rozhodováni o splnění daných cílů školy jsou zapojeni všichni učitelé. 

Za zdroje je zde považován pedagogický sbor. V úspěšné škole je pedagogický 

sbor kolektivem a takto také navenek vystupuje. Učitelé mají přehled nejen o studentech 

a jejich výsledcích, ale také o jejich mimoškolních zájmech. Studenti jsou vedeni ke klad

nému vztahu ke škole, školnímu prostředí a procesu učení. Učitelé přizpůsobují obtížnost 

výuky většině studentů, a používají proto nejmodernější vyučovací metody. Snaží se o co 

největší aktivní zapojení většiny studentů do výuky. Seznamování se s novinkami v oboru 

a profesionální rozvíjení znalostí a dovedností patří k samozřejmostem. Znatelných úspě

chů a dobrých výsledků dosahuje pedagogický sbor za předpokladu, že mu vedení ško-
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ly poskytne plnou podporu. 

Kvalita a ieif ňzení 
Charakteristika Úspt>šriého vzdělávt:J.:ího zařízení 

Úspěšná škola se může pochlubit výsledky studentů, jež odpovídají standardům 

stejného typu a druhu školy. Žákům se dostává pravidelné a objektivní zpětné vazby. 

Statistiky týkající se úspěšných škol vykazují nízký počet propadajících (vyloučených) 

studentů a nadprůměrnou úspěšnost při přijímacím řízení na navazující školu nebo do 

pracovního poměru. 

Osoba ředitele (dále se rozumí vedoucí katedry) má odpovědnost za vedení školy 

a její působení navenek. Musí mít přehled o pedagogickém sboru, jeho profesionálním 

rozvoji a o průběžných výsledcích studentů. Všemi možnými prostředky zabezpečuje po

žadavky učitelů na kvalitní výuku a zajišťuje dokonalý chod celé školy (správa budov, 

dodržování hygienických předpisů atd.) Ředitel pravidelně vykonává vnitřní hodnocení 

školy a podle výsledků vyvozuje opatření k nápravě nedostatků a dosahování dalších 

postupných cílů. Podporuje komunikaci mezi školou a rodiči. Ředitel je odpovědný za 

celkový chod školy. 

Klima školy je ovlivněno dodržováním základních společenských zásad a vytvoře

ných standardů školy. Pedagogové vyžadují dodržování morálky a přestupky proti ní 

řeší rozličnými postihy. Vybavení a zařízení úspěšné školy odpovídá věku studentů a pů

sobí na jejich kulturní a životní přehled. Studenti si jsou plně vědomi, že mají odpovědnost 

za svoje výsledky. Příjemné klima školy ovlivňují také vztahy mezi učiteli, mezi studenty a 

učiteli a mezi studenty samotnými. Studenti musí mít k pedagogickému sboru respekt a 

úctu. 

Kurilrulum 

Každá vzdělávací instituce má své kurikulum. Většinou bývá považováno za učební 

plán školy, nicméně se jedná o souhrnný pojem a nelze ho jednoznačně definovat. Kuriku

lum lze obecně formulovat jako komplex shrnující všechny otázky týkající se vzdělávání 

(Proč, koho, v čem, jak, kdy, za jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty vzdělá

vat.) a jako rozvoj studentů za působení realizátorů vzdělávání. (Walterová, 1994) 

Podle obsahu učiva dělí Průcha ( 1997) kurikulum následovně: 

• Zamýšlené; 

• Realizované; 
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• Dosažené. 

Kvalita a ieií mení 
Charakte-ristika úspěsného vzdělávacího zařízení/ Kurikulum 

Zamýšlené lcurilculum zahrnuje plánované cíle a obsah vzdělání v jednotlivých obo

rech. K tomu účelu se vydávají učební osnovy a učebnice. 

Realizované lcurilculum je popisováno jako "[. .. J učivo skutečně předané žákům kon

krétními učiteli v konkrétních školách a třídách" (Straková, Tomášek, Palečková, 1996). 

K ověření úrovně předaného učiva slouží hospitace v hodinách a dotazníky. 

Dosažené lcurilculum označuje veškeré znalosti, které si studenti osvojili v příslušných 

předmětech. Jsou ověřovány speciálně určenými standardizovanými testy. 

Další možné dělení kurikula je z hlediska druhu výstupu: 

• Formální; 

• Neformální; 

• Skryté. 

Formální lcurilculum je souhrnně veškerá aktivita přímo související se školou a jejím 

prostředím (cíle a obsah výuky, výuka a hodnocení a kontrola výsledků vzdělávacího 

procesu). Je realizováno nejčastěji odborníky a je písemně zpracováno v podobě pro

gramu kursu (např. skripta, kniha atd.). 

Nelormální lcurilculum obsahuje zájmové kroužky, sportovní akce, výlety, ale také 

úkoly a domácí přípravu na studium. Tuto podobu kurikula mohou studentům poskytovat 

také např. rodiče nebo odborní asistenti v podobě konzultací. 

Skryté lcurilculum je utvářeno prostředím školy, klimatem školy, meziosobními vztahy 

ve škole, pravidly slušného chování a implicitním obsahem učebnic a učitelova výkladu. 

Výsled/cy 

Ve vzdělávacích zařízeních probíhá edukační proces, který má určité vstupy (to s čím 

do procesu edukace vstupujeme - již získané znalosti a dovednosti) a výstupy (to s čím 

z edukačního procesu odcházíme). 
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K volila a jeií ň&ení 

Charr.rkteristika vspěšr.ého 'tfZde/6vaciho zaří:zenl' I Vysledky 

Vstupy Výstupy 

Edukační proces 

Schéma 5 Edukat.ní proces 

Existují dvě kategorie výstupů. První kategorií jsou efekty edukace: Druhou kate

gorií jsou výsledky edukace = vzdělávací výsledky. Vzdělávací výsledky "jsou charakte

ristiky bezprostředních změn, které vznikají na straně vzdělávajících se subjektů působením 

určitých kurikulárních obsahů." (Průcha, 1997). V dnešní době jsou školy stéle více zodpo

vědné ze své výsledky. 

VÝSLEDKY EDUKACE 

Kognitivní vlastnosti 

• Osvojené znalosti 
•Intelektové změny 
• Změny ve slovní zásobě 

Kognitivně- motorické vlastnosti 

• Dovednosti senzomotorické 
• Dovednosti řečové 
• Dovednosti komunikativní 
• Dovednosti pracovní 

Kognitivně - afektivní vlastnosti 

•Zájmy 
• Přesvědčení 
• Kuhumí vzorce 
• Hodnotové orientace 
•Předsudky 

Schéma 6 Podoby výsledků edukace 

• "Efekty edukace (v české pedagogické terminologii není termín dosud zaveden) Jsou důsledky či účinky 
vyvolané u jedinců a v celé společnosti působením výsledků edukace. Tedy např. efektem edukace je to, 
jak se lidé začleňují do různých profesních skupin nebo na jaké hodnoty se ve svém životě orientuJí apod. 
- protože to závisí (kromě jiného) na výsledcích edukace, jež se u těchto jedinců vytvořily. Efekty eduka
ce mají na rozdíl od výsledků edukace dlouhodobý charakter, někdy i celoživotní trvání a lze je mnohem 
obtížněji exaktně zJišťovat a měřit." 

Průcha, 1997 
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Kvalito a její řízení 

Charakteristika úspěšnáho vz.:lělá>tocího zařízeni/ Výsledky 

Některé edukační výsledky se mohou objektivně měřit a sledovat už ve fázi jejich 

vzniku. Objektivně měřitelné výsledky rozlišujeme ve třech kategoriích: 

• Znalosti (vědomosti) jednotlivých oborů, předmětů či témat 

• Dovednosti - např. kotoul vpřed, orientace v zeměpisné mapě, ale také psaní, 

čtení atd. 

• Některé postoje a vlastnosti afektivního typu (mají vliv hlavně na mimoškolní 

aktivity) 

Klima školy 

Klima školy nebo také "edukační prostředí", je vymezeno "[. •• ] ve smyslu psychoso

ciálním, tj. jako souhrn sociálních vztahů, interakcí, prožívaných situací aj., které jsou cha

rakteristické pro určitou skupinu subjektů začleněných do vzdělávacího procesu - typickou 

skupinou je třída žáků a jejich učitelů. V tomto smyslu se také používají termíny "atmosféra" 

(třídy, vyučovací hodiny) a "klima" (třídy, školy)." (Průcha, 1996) 

Podle Mareše a Křivohlavého (1995) je atmosféra jev nestálý, často proměnlivý a 

nepříliš dlouhodobého rázu (atmosféra se může například během vyučovací hodiny něko

likrát změnit). Klima je jev dlouhodobý a typický především pro každou jednotlivou třídu, 

a to po dobu i několika měsíců či let. 

Grecmanová ( 1998) vymezila školní klima "jako specifický jev školního života, který 

obsahuje celkovou kvalitu prostředí uvnitř školy s ekologickými, společenskými, sociálními a 

kulturními dimenzemi." (Svoboda, Nezvalová, Obst, Prášilová, 1999) 

V následujícím schématu jsou uvedeny složky tvořící vnitřní prostředí školy a jeho 

kvalitu. 
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Kvalita a ieií řízení 
Charakteristika vspěsného vzdei.:Wacího zafízení / Klima školy 
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Schéma 7 Složky vnitřního prostředí ilcoly 

Všech pět zmiňovaných složek ovlivňuje klima školy, přičemž největší procentuální 

zastoupení má kultura školy, mezilidské vztahy a kvalita managementu a sboru. 

Zdroie 

Za zdroje jsou považování všichni činitelé, kteří se zasluhují o splnění cílů školy. 

Učitelé 

Studenti 

Zdroie 

Matet iólně 
tec:hnkkir 

Schéma 8 Zdroie edukačního prosfředí 
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K vCIIita a ieií ňHni 
Charakteristika úspěšného vzde/á'ioo:fho zařízení / Zdroíe 

Finanční zdroje, kam se řadí finance přidělené státem, ale i sponzorské dary, jsou 

ve školní sféře trvalým nedostatkem. 

Materiálně technické zdroje nepřímo ovlivňují průběh vzdělávacího procesu a zahr

nují vybavení učeben {tříd}, šaten, tělocvičen, stav pomůcek, budov a přilehlých prostorů 

atd. 

Lidské zdroje tvoří žáci, učitelé, rodiče, ale také správní zaměstnanci. 

Pro potřeby této diplomové práce se zaměřím pouze na oblast lidských zdrojů, re

spektive na osobu učitele. 

Učitel je označení pro pracovníky, jejichž činnost je spjata s realizací edukačních 

procesů ve školním prostředí. Pojem edukátor obsahuje nejen charakteristiku učitele 

v plné šíři, ale také jiné osoby zasahující do edukačního procesu i mimo školní prostředí. 

Profese učitele je na české škále prestiže {vážnosti, významnosti, důležitosti) na 3. místě 

pro docenta a profesora na VŠ a na 7. místě pro učitele na základní škole. 

Osobnostní charakteristika učitelů je popsána těmito vlastnostmi: 

• Stupeň učitelovy kvalifikace (dosaženého formálního vzdělání); 

• Rozsah výcviku; 

• Specializace; 

• Věk; 

• Profesní zkušenost; 

• Etnická příslušnost; 

• Verbální schopnost; 

• Postoje • 

Doposud nebyl proveden výzkum na takové úrovni, aby potvrdil vliv osobnostní cha

rakteristiky učitele na kvalitu, efektivnost a výsledky edukačních procesů. "Osobnost uči

tele sama o sobě není významně silným determinujícím faktorem určujícím výsledky edukač

ních procesů, nýbrž rozhodující jsou aktivity této osobnosti." (Průcha, 1997). Ch. Kyriacou 

{1996) vytvořil přehled klíčových dovedností učitele, které tvoří tzv. pedagogickou kom

petenci. 
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Kvalita a ie;í ín.ení 

Charakteristika úspěšného vzdělávacího zařízeni / Zdroie 

Hodnoceni 
prospěchu 
studentů 

Kázeň 

Reflexe 
vlastní 

práce a její 
evaluace 

Klima třídy 

Plánování a 
příprava 

Realizace 
vyučovací 
[ednotky 

Řízení 
vyučovací 
jednotky 

Schéma 9 Pedagogická kompetence 

Mezi skutečnou náplň práce učitele patří: 

• Vyučování; 

• Další služba ve škole, pohotovost a dozor; 

• Doučování, nápravná cvičení; 

• Zájmové kroužky; 

• Příprava na vyučován(, oprava žákovských prací, zhotovování a udržování 

pomůcek; 

• Participace na správě a samosprávě školy, porady a konzultace s vedením 

školy, s jinými učiteli, poradci, lékaři aj.; 

• Spolupráce s rodiči; 

• Veřejná činnost učitele; 

• Studium a sebevzdělávání; 

• Učitelská agenda a administrativa. 

Učitel ve spolupráci se svými žáky ve třídě vytváří "specifické edukační klima (psy

chosociá/ní a komunikačnO." (Průcha, 2002). Klima třídy je jedním z ukazatelů, které vy

povídají o kvalitě učitele. 
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Management 

Kvalita a ;e,ř ňzení 

Charakteristika úspeiného vzdělávacího zařízení/ Management 

Provoz školy je řízen jejím managementem. Pokud management nefunguje správně, 

je ohrožen správný systémový i funkční chod. Management tvoří ředitel o jeho zástupci. 

Osobo ředitele je zodpovědné zo veškeré vedení, efektivitu o postavení školy no 

veřejnosti. 

Klíčové dovednosti o schopnosti ředitele: 

• Řídit strategii školy; 

• Řídit vzdělávad proces; 

• Řídit lidi; 

• Řídit materiální zdroie; 

• Řídit informace; 

• Vést administrativu a povinnou dokumentaci školy. 

Ředitel odpovídá zo veškeré dění ve škole. Vytváří podmínky pro delší profesionál

ní rozvoj pedagogického sboru, o neměl by zároveň zapomínat no hospitace při výuce (i 

u zkušených učitelů). No pravidelné porody by se měl připravovat o kvalifikovaně je 

vést. Vytváří podmínky pro delší profesionální rozvoj pedagogického sboru, který se 

stéle častěji zapojuje do řízení o vedení školy. Při nepřítomnosti ředitele je zo chod o 

vedení školy v plném rozsahu zodpovědný zástupce ředitele. 
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Evaluace iako nástroi' hodnocení kvality 

"Evaluace obecně znamená objasňující analýzu jevů a činností a vyjádření užitku či hodnoty z nich 
plynoucí." 

A Framework for Evaluating Educational Outcomes in Finland, 1995, ln Průcha, 1996 

Evaluace se stále více používá jako nástroj k hodnocení kvality služeb, které organi

zace prostřednictvím svých programů nabízejí. Tento fakt potvrzují někteří odborníci, 

kteří poukazují ne vztah mezi evaluačními procesy c zlepšováním kvality. (Vcšťctková, 

2006) 

Evaluace není pouze vědní disciplína, cle může se stát také řemeslem či dovedností. 

Od Jedna 2005 se vlastní hodnocení škol stalo podle§ 12 zákone č. 561/2004 Sb. 

povinností pro všechny předškolní, základní, střední, vyšší c jiné vzdělávací instituce. Pro 

vysoké školy teto povinnost vyplývá ze "Zákona o vysokých školách č. 777/1998 Sb. ze 

dne 22. dubna 1998, § 21 odst. 7f) v posledním znění". Vzhledem k výše uvedenému c 

s ohledem ne evaluaci jako nástroj zjišťování kvality se jeví přinejmenším jako nezbytné 

věnovat pojmu evaluace zvýšenou pozornost. 

Původ slova evaluace pochází z latinského valere (být silný, mít hodnotu, vládnout) 

nebo eva/lere, což znamená "oddělovat zrno od plev" (viz Plinius 18, 1 O (23) odstavce 

97 c 99). 

Evaluační výzkum hodnotí kvalitu, cle také sama evaluace musí dosahovat určité 

kvality. Te se hodnotí podle čtyř kritérií: 

• Užitečnost - zadavatel evaluace od ní očekává přínos v podobě aplikovatel

ných výsledků; 

• Proveditelnost- musejí být zajištěny podmínky (politické, praktické, ekonomické 

apod.) ne provedení evaluace; 

• Oprávněnost - při evclucci je důležité dodržovat pravidle etiky; 

• Technická adekvátnost- evaluace se musí provádět citlivě, správně po stránce 

technické i metodické c ne patřičné úrovni. 

Typy eyaluace můžeme r.udělit podlt n6sleduifcic-b krititrif: 

• Evaluace podle toho, kdy probíhajr; 

• Evaluace podle použitých postupů; 
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Evoluoce ;alco nástroj hodnocení kvality 

• Evaluace podle toho, kdo evaluace provádí; 

• Evaluace podle ieiich zaměření; 

• Další formy hodnocení. 

Mezi evaluace podle toho, kdy probíhaií, patří evaluace formativní a sumativní. 

Formativní evaluace posuzuje možné zlepšení probíhajícího programu. Evaluace sumativní 

ukazuje, zda byl program efektivní a může být důležitá v rozhodování, zda se má 

v programu pokračovat. 

Evaluace participativní a konvenční patří mezi evaluace podle použitých postupů. 

U participativní evaluace se nerozlišuje mezi nováčkem a odborníkem a mezi badatelem 

a probandem. Zatímco konvenční evaluace je vedena profesionály. 

Evaluace externí a interní je řazena mezi evaluace podle toho, kdo ii provádí. Ex

terní evaluace je prováděna osobou (společností), které stojí mimo hodnocený projekt a 

nemá zájem na výstupu hodnocení. Evaluace interní je prováděna osobou, které je spjata 

s hodnoceným projektem. Mezi interní evaluaci lze zařadit také tzv. auto - evaluace, kdy 

aktéři hodnotí své aktivity. 

Mezi evaluace podle iejich zaměření řadíme evaluaci dopadu a evaluaci postupů. 

Evaluace dopadu se zaměřuje na dopad na cílovou skupinu (např. na lidi, na životní pro

středí, hospodářství, společenskou nebo politickou strukturu). Neplánované a negativní 

dopady bere v úvahu. Evaluace postupů hodnotí způsob, jakým byla intervence napláno

vána a provedena. 

Mezi další formy hodnocení, které nelze nazývat evaluacemi (i přesto, že s nimi úzce 

souvisejí) patří základové studie, závěrečné zprávy a audity. 

,.Současný evaluační výzkum využívá plný rejstřík metod sociálněvědního výzkumu. Neexistuje žád
ná speciální metoda, kterou by se evaluační výzkum odlišoval od ostatního výzkumu." 

Hendl, 2005 

Vyme:zení základních poimů 

• Evaluace (EN - evaluation) je zpracování dat získaných plánovaným pozorováním 

nebo měřením výkonovými testy. Evaluace hodnotí vzdělávací procesy, projekty a 

výsledky, ale také učebnice, pomůcky aj. Je možnou cestou pro navrhování korek-
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cí a inovací vzdělávacích systémů. 

Evolvoce jako DÓJtro; hoánocení lnlal'rty 
Vymezení základních pc,jmů 

Hodnocení (EN - assessment) "se používá v každodenní školní praxi zejména 

k ohodnocení výkonu studentů a práce učitelů. 

• Peclagogiclcá evaluace ;e: 

-/ Teoretický přistup -je to návrh, podle kterého se dají hodnotit všechny ob

lasti vzdělávací reality; 

-/ Metodologie - přehled metod a technik umožňujících realizaci pedagogické 

evaluace; 

-/ Proces -který je zaměřený na sledování a měření jevů vzdělávací reality; 

-/ Uskutečňována na různých úrovních vzdělávad praxe - hodnocení jednot

livců, skupin, školy, národní či mezinárodní; 

-/ Různě využita - pro účely vědecké, výzkumné a praktické. 

"z těchto charakteristik vyplývá, že pedagogická evaluace te velmi 

komplexní a kvalitativně mnohostranný jev." (Průcha, 1996) 

• Autoevaluac:e je "systematicky připravené a plánovité hodnocení, směřující 

podle předem stanovených kritérií k předem stanoveným cílům." (Roupec, 1997, 

ln Svoboda, Nezvalová, Obst, Prášilová, 1999) 

• Sebehoclnocení je proces, ve kterém jedinec (skupina, škola, •.. ) shromažďuje a 

vyhodnocuje údaje o své činnosti. 

• Interní evaluaci provádí sama škola (někdy i za pomoci odborníka nebo tzv. kri

tického přítele školy). Škola si sama určuje oblasti, které chce podrobit hodnoce-

ním. 

• Externí evaluace je prováděna školenými odborníky, orgány inspekce, zřizovateli 

nebo výzkumným pracovištěm. Slouží k porovnávání institucí mezi sebou. Provádí 

se ve formách nejrůznějších testů či zkoušek. 

Mezi interní a externí evaluací nejsou plně stanovené hranice. Pro dosažení ob

jektivních a plnohodnotných výstupů se doporučuje zkombinovat použití obou ty

pů evaluace. 

• Sumafivní evaluace prokazuje stávající kvalitu programu a tím může rozhodovat 

o jeho budoucnosti. 
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Evaluace jako nástroj boclnoceni lcvality 
Vymeo;:ení základních poimů 

• Formativní evaluace slouží k průběžnému zlepšení programu (průběžná diagnos

tika). 

Vývoi evaluačnich aktivit ve školství 

Če$ká republika 

Za nejstarší písemnou zmínku o evaluaci na českém území je považován spis z konce 

18. století*, který popisuje obsah zkoušek ve všech ročnících normálních škol (typ základní 

školy), dodržování metodických příruček při výuce aj. 

Využívání evaluace založené na testování můžeme registrovat již v období před 1. 

světovou válkou. Tehdy ji profesor filozofie a pedagogiky UK v Praze František Čáda 

využíval ke svým badatelským činnostem v rámci spoluvytváření teorie pedopsychologie. 

Značný rozvoj pedagogické evaluace nastal v období 20. a 30. let, a to 

v souvislosti s tehdejším rozkvětem české pedagogické vědy a reformního pedagogické

ho hnutí. Empirické evaluační výzkumy té doby jsou dodnes pozoruhodné. Rozsáhlá hod

nocení žáků i budoucích žáků české střední školy prováděli např. J. V. Klíma nebo Cyril 

Stejskal, pracovník Pedologického ústavu města Prahy. Stejskalova metoda se značně 

podobala dnešní formě národních srovnávacích zkoušek (nadace Scio). Jednalo se, vyjá

dřeno v dnešních termínech, o jakousi evaluaci studijních předpokladů. Jeho metodolo

gický přístup je i z hlediska současnosti stále užitečný, jelikož studijní předpoklady hod

notil nejen pomocí testů (objektivní), ale také s využitím komplexního posouzení žáka uči

telem (subjektivnD. Pozoruhodný je poznatek, že obě metody jsou vzájemně komplemen

tární, ačkoliv hodnocení prováděné učiteli má tendenci shovívavěji posuzovat méně 

schopné žáky. 

Patrně za nejvýznamnějšího představitele českého pedagogického výzkumu ve 

20. století je však považován Václav Příhoda. Jeho dvě stěžejní díla ze 40. let 20 stol. 

(Teorie školského měření a Praxe školského měření) se zabývají jak evaluační teorií a me

todologií, tak konkrétními empirickými evaluacemi. Byl zastáncem kvantitativních metod, 

jako hodnotící nástroje prosazoval především didaktické testy. V předmnichovské repub-

• Poznamenání veřejného zkovmání školních dítek trojrho klasv při lokální farní škole císařského královského 
statkv Římova držaného v prvním školním kvrsv dne 23. měsíce dvbna rokv J 799 a vydaného od Matovš 
Veselýho dvchovnlho pastýře a katechety v Římově. S povolením cís. král. censvry. Vytištěno v Budějovicích 
roku 1799. 
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EvCIIIIOCe jako nilsfroi hoJnoceni lcvatily 

Vývoj evofuačnich aktivit ve školství / Česká republike! / Zahraničí 

líce i krátce po ní prováděl spolu s delšími pedagogy a psychology té doby četné vý

zkumy empirického charakteru - v oblasti hodnocení vývoje dětské slovní zásoby. Kon

krétní metody této evaluace byly rozdílné. Příhoda používal jednak objektivní měření 

skutečného lexika vyskytujícího se v tehdejších slabikářích, jednak subjektivní odhady 

"ideální slovní zásoby" vytvářené souborem kompetentních odborníků, pro jejichž interin

dividuélní rozdíly se však metoda ukázala být málo účelné. Naproti tomu T. Hamerský 

použil ve své evaluaci analýzu autentických mluvených projevů dětí mateřské školy, 

v období před zahájením školní docházky a podle stenografického záznamu sestavil 

frekvenční slovník. Na výzkumy tohoto typu nevázali v 70. letech např. Monatové, Kala 

a Benešové. Bohužel po roce 1948 byly tyto skvělé tradice českých evaluačních výzkumů 

utlumeny orientací na marxistickou filosofii a tehdejší sovětskou pedagogiku, jež výzkum 

v této oblasti zcela přerušila na dlouhých dvacet let. 

První monografickou práci z oblasti pedagogické evaluace Didaktické testy a jejich 

statické zpracování - prezentovali po letech útlumu Hniličkové, Josífek a Tuček ( 1 972). 

Toto průkopnické dílo informovalo čtenáře o stavu testování v západních zemích. Jeho 

význam je patrný z faktu, že v 60. - 70. letech byly testy oficiálně uznávány jako po

třebné. K tomu přispěla také aktivita specializovaného podniku Psychodicgnostické a 

didaktické testy, který průběžně publikoval řadu testů měřících úroveň vědomostí 

v některých předmětech a ročnících základní školy. 

Později se v této oblasti objevily i další, spíše překladové publikace, které již tehdy 

řešily i otázky terminologické. Terminologický zmetek však dodnes není uspokojivě vyře

šen, což je pravděpodobně způsobeno celkovým zaostáváním teorie a metodologie eva

luace u nás. 

Kromě testování se u nás od 70. let prosazovala i jiné oblast pedagogické evalua

ce, a sice hodnocení efektivnosti vzdělávacích procesů. Tyto výzkumné aktivity se rozvíjely 

zejména v tehdejším (dnes již zrušeném) Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV. 

Již v roce 1970 publikoval B. Kujcl monografii, v níž spojoval teoretické a metodologické 

objasnění efektivnosti výuky s experimentálním ověřováním této efektivnosti na praž

ských školách. V souvislosti s tím probíhal v Pedagogickém ústavu také rozsáhlý výzkum 

založený na systémové koncepci, který se s využitím testovacích a jiných evaluačních pro

cedur zaměřil na hodnocení fungování a výsledků vzdělávacích procesů v různých vyučo

vacích předmětech tehdejší základní školy. K rozvoji teorie a metodologie pedagogické 

evaluace tenkrát přispíval také zájem o ekonomickou efektivnost vzdělávání, jež pouka-
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Evaluace jalo nástroj ltoJne~ní kvality 

Vývoj evaluačr~íCh aktivit v~ školství/ Česká republika / Zohrcmičí 

zovala na využití měření a následné vyhodnocování produktů vzdělávacích procesů. 

Od počátku 80. let až do konce 20. století se pak v české pedagogice objevovaly 

zejména teoretické a metodologické práce", jež na dobré úrovni rozvíjely výzkumné 

aktivity. S nimi se zároveň v různých oblastech prováděly empirické výzkumy. 

Od roku 1989 došlo změnou režimu k jistým změnám, jež ovlivnily i vzdělávací sys

tém. Začaly vznikat nové formy vzdělávání a zmodernizoval se obsah vzdělávání stáva

jícího. Školy získaly pravomoce rozhodovat o způsobu své práce. Tím stoupla potřeba 

zavést systém hodnocení výsledků a činnosti škol. V dokumentu Kvalita vzdělávání- odpo

věď na výzvy budoucnosti (1994) a Kvalita a odpovědnost (1995) je zdůrazněna nutnost 

vytvoření celkového evaluačního prostředí ve vzdělávacích institucích. 

"Bylo zapotřebí vytvořit systém evaluace škol a žáků, vyvinout odpovídající formy a metody hod· 
nocení, nebot' každá decentralizace ve státem garantovaném systému s sebou nese zaměření na 
kontrolu výstupů vzdělávání." 

Vašt'atková, 2006 

Začaly se zavádět celoplošné hodnotící testy na srovnávání výkonů žáků (převážně 

na komerční bázi -Kalibre a Scio""). Až do roku 2002 byly zaznamenány pouze dílčí 

evaluační aktivity. Dosud nebyl vytvořen komplexní systém hodnocení. Dokument s ná

zvem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republi

ky (2002), který "[. .. ]mimo jiné vymezil představy o tom, jakým způsobem by se mělo 

přispívat ke zkvalitnění práce celého vzdělávacího systému; konstatoval navíc potřebu za

vádět vnitřní evaluaci jednotlivých škol." (Vašt'atková, 2006). V roce 2003 došlo 

k reformě státní správy a kraje (s pomocí obcí) byly pověřeny řízením školství na místní 

úrovni. A následně v roce 2005 byla zdůrazněna problematika vnitřní evaluace školy. 

Zahraničí 

Evropské země nejsou v hodnocení kvality jednotné. V Anglii, Walesu, Skotsku, Itálii, 

Nizozemí, Rakousku je evaluace doporučována a podporována. V Irsku a Portugalsku je 

pro školy povinná, ale mohou si vytvořit vlastní systém nebo použít modifikaci již existují-

1) Zásadní stať o efektivnosti učení a vyučování (Ku lič, 1980); 
2) Skripta Základy měření výsledků výuky (Byčkovský, 1983); 
3) Práce o systémově inženýrských přístupech k projektování a hodnocení výuky (Kotásek, 1983) atd. 

•• Společnosti působící v oblasti českého školství a vzdělávání. NobízeJí různé výkonnostní testy zaměřené 
např. no obe01é studijní předpoklady oj. 
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cího systému. 

Evoluoce jako IKÍIJfrOi hoclnoc:eni lcvality 

Vývoj evaluačních aktivit ve školství/ Česká republika / Zahranrčí 

Díky spolupráci 13 zemí mohl vzniknout projekt Efektivní autoevaluace škol (ESSE -

tj. Effective School SeJf - Evaluation). Tomuto projektu se dostalo podpory i od Evropské 

komise a jeho součástí je seznam zemí, které podporují evaluační procesy. 

Dalším významným mezinárodním výsledkem spolupráce je projekt Evaluace kvali

ty vzdělávání ve škole (tj. Evaluation Quality in School Education). Projekt probíhal v 1 8 

zemích Evropy v letech 1997 až 1999. Šlo o systematický, realistický a flexibilní model 

použitelný na jakoukoli školu. Projekt využíval pravidlo tří (tři základní zdroje pomoci 

školám): 1) profil sebehodnocení (zapojení nejen učitelů a žáků, ale i rodičů), 2) soubor 

využitelných nástrojů (vždy jsou využity tři nástroje pro zisk informací), 3) pomoc kritické

ho přítele. V průběhu projektu došlo k závěru, že školy musí být podporovány (hlavně 

metodologicky) při úsilí zavádět evaluaci. 

V Irsku mají školy povinnost provádět "celoškolní plánování" a outoevaluaci. Od 

roku 1998 (vydání školského zákona) vytvářejí školy plán rozvoje o ručí za jeho dodržo

vání, kontrolu a aktualizaci. Irské inspektoráty podaly školám pomocnou ruku v podobě 

rad a poradenství pomocí "kritických přátel"*. 

V Rakousku nemají školy povinnost provádět evaluační procesy, ale i přesto je ně

které školy provádí. Federální ministerstvo školství a kultury podporuje tyto procesy or

ganizováním školení, ale i tvořením dotazníků (pro učitele, žáky a rodiče) a seznamů po

užitelných nástrojů a metod evaluace. 

• Nezaujatá osoba z vnějšího prostředí školy, která pomáhá škole radou i kritikou ve všech fázích evalu
ačního procesu. 
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Evalwc:e ja/ro nóstroj boclnocení kvaťdy 
Autoevaluace v práci vzdělavacího zařízení 

Autoevoluace v práci V%dělávaciho z:ařiz:ení 

"Pro jakékoli hodnocení či evaluaci práce školy je důležité nejen fo, kdo a jaké způsoby používá; 
proč, co a s jakým cílem hodnotí; jak vše plánuje a realizuje, ale také úrovně a hlediska, ze kte
rých sledované jevy posuzuje, komu sděluje výsledky a kdo stanovuje závěry." 

Vašt'atková, 2006 

Pro provádění autoevaluace je třeba mít souhlas pedagogického sboru, který by ji 

měl brát jako přínos a také jako možnost zlepšení kvality vzdělávacího zařízení, jehož je 

součástí. 

Evaluace by vždy měla zahrnovat: 

• Hodnocení rolí a aktivit jednotlivců (skupin lidí}, včetně jejich sebehodnocení 

• Hodnocení výuky a práce zaměstnanců školy 

• Hodnocení školy jako celku 

• Hodnocení vedení školy (managementu) 

+ podávání zpráv o těchto aktivitách a následnou reflexi získaných výsledků 
v praxi. 

Cíle evaluace: 

• Popis organizace a její intervence • 

• Porovnání s ostatními organizacemi nebo se standardy 

• Dospět lc predikcím** 

Aufoevaluační proces 

Autoevaluační proces musí být prováděn systematicky. Před začátkem samotné eva

luace je nutno přesně stanovit: 

• Předmět hodnocení- který studijní program budeme hodnotit; 

• Účel a cíl hodnocení - pro koho jsou výsledky evaluace určeny a zda budou 

• Intervence je "[. .. } předem plánovaný a systematický zásah sledující správné řešení určitého problému 
jedince, rodiny, skupina apod." (Průcha, Walterová, Mareš, 2003) 

·· Predikce je předpověď, odhad. 
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Evaluace jalo nósfroi hodnocení lnrality 
Autoevaluace v práci vzdělávaciho zařízení/ Autoeva/uaEní pro .. -es 

sloužit pro zhodnocení již skončeného programu nebo pro zhodnocení programu 

stále ještě probíhajícího; 

• Charakter hodnocení- jaké fáze bude evaluace mít; 

• Interval opakování hodnocení- doporučuje se hodnocení provést jednou ročně, 

ale musí se brát ohledy na vytíženost pedagogů; 

• Metody hodnocení; 

• Využití výsledků hodnocení - nedoporučuje se vyvození ukvapených závěrů 

(např. snížení finančních prostředků) z negativních výsledků. Musí být ponechán 

prostor k nápravě nedostatků. 

Proces samotné evaluace se skládá z 5 fází: 

------~. 

• Po!rroe:1ovo:~n. 

Motivační 
fáze 

Přfpravná 

F·~.: 
-·--__J 

.----------.. 
• Organlzoce 

šetio:.rtl 

-· Realizační fáze 

Schéma 1 O fáze procesv evalvace 

- -------. 

Ve fázi motivační dochází ke stanovení výchovně vzdělávacích cílů, jejichž kvalita 

má být podrobena evaluaci. K výběru postupů získávání dat a informací je určena fáze 

přípravná. Stěžejním úkolem této fáze je nalézt k hodnotám určeným v předchozí fázi 

možnosti a postupy, které nám umožní ukázat, zda je požadovaných cílů dosahováno či 

nikoliv. Je vybíráno z různých metod a technik pedagogického a sociologického výzkumu 

a ty jsou potom uzpůsobeny požadavkům zkoumání. V realizační fázi jde především o 

distribuci a sběr dotazníků, testů, vedení rozhovorů, obsahovou analýzu dokumentů, po

zorování a jeho záznam. Ve fázi evaluační dochází k třídění a vyhodnocování získaných 

dat. Vytváří se databáze dat a jejich statistické zpracování. Korektivní fáze je stěžejní 

část procesu evaluace a jedná se zde o analýzu a posouzení zpracovaných dat 

z hlediska hodnot pojmenovaných v první fázi. 

"Autoevaluace je nikdy nekončícím procesem neustálého reflektování zjištění a násled-
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fvGiuoce ;ako nilslroi hoJnoc:ení kvality 
Aufoevaluace v pn~ci •. . i Plánování auto~?valuačních činTYJ$tÍ / Obla$ti autoevaluace 

ného zavádění změn." (Vašťatková, 2006) 

Plónování e-valuačních čiMO$tÍ 

Pokud se škola rozhodne provést evaluaci, jejím prvním krokem musí být její naplá

nování, které začíná zhodnocením výchozího postavení školy (např. pomocí analýzy 

SWOT, TOWS nebo STEEP). Po naplánování následuje hledání cílů a vhodných metod 

pro samotnou evaluaci. Poté může dojít k realizaci projektu, na jehož konci jsou získaná 

data zhodnocena a vyvozeny závěry celého projektu, včetně jeho průběhu. 

Na cílech, oblastech a kritériích autoevaluace je třeba shoda celého realizačního 

týmu. 

Oblosti autoevoluace 

Výběr oblastí, které budou podrobeny autoevaluaci, je složitý a časově náročný 

úkol. Do výběru by se měli zapojit všichni členové managementu a pedagogického sbo

ru. Oblasti autoevaluace musí charakterizovat celou školní instituci, ale především se musí 

zaměřovat na výchovně-vzdělávací proces. Vymezují jednotlivé činnosti školy, které zajiš

ťují jejich výběr podle potřeb samotné autoevaluace. 

Mohou to být oblasti: 

• U nichž je doporučené zlepšení; 

• U nichž je požadováno udržení kvality; 

• Podléhající kontrole z vnějšku; 

• Školou již sledované; 

• Určené po použití SWOT analýzy. 

Všechny oblasti je nutné dále rozčlenit do konkrétních suboblastí (podrobnější a spe

cifičtější charakteristika školy- viz např. schéma ll). 
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Evaluoce jako n6sfroi hodnocení lcvality 

Aufoevaluoce v práci .. . I Plánování autoevaluaéních clnností I C'i1e a kritéria autoevaluace 

Personální 
oblost 

Obknt rízení 

Moteri61ne 
technické 
podminky 

Ekonomir.ké 
podmínky 

Management 

Škola a fe]í 
studenti 

Vlastnosti 
osobnosti 
v'!dourJho 
katedry 

Schéma 11 Příklad oblasti autoevaluace a jejích podoblasti 

Cíle a kritéria autoevaluoce 

Cíle autoevaluace jsou předpoklady, ke kterým celý proces hodnocení směřuje. Cíle 

samotné evaluace se doporučuje stanovit před začátkem procesu a následnou prací se 

pokusit o jejich naplnění. 

Doporučené vlastnosti cílů evaluace: 

• Jasné; 

• Stručně formulované; 

• Specifikované; 

• Reálně stanovené- dosažitelné; 

• Měřitelné; 

• Akceptovatelné; 

• Smysluplné. 

Aby cíle mohly splňovat všechny uvedené vlastnosti, je třeba, aby je stanovila osoba 

(osoby) přímo z prostředí školy a poté s nimi seznámila všechny účastníky, kteří jsou do 

projektu zapojeni. Je nutné stanovit časové období dosažení cílů. 

Kritéria jsou potřebná pro podrobnější charakteristiku sledovaných jevů a tím i po

pis jejich kvality. Jsou to signály (měřítka, hlediska nebo také indikátory) úspěchu, aby-
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EvalutJJ:e jolco nóJti'Oj boclnocerú lrvaťtty 

Aufoevaluace v práci ••• / P/r;,nování autoevaluo.Jcnfch činnosti/ Nástroie autoevaluace 

chom mohli určit, zda bylo cíle dosaženo: 

• Indikují rozvoj v dané oblasti; 

• Identifikují, zda bylo rozvoje docíleno; 

• Nejsou využívána izolovaně, ale jako součást systému plánování auoteva

luace a evaluační zprávy; 

• Musí být relevantní cílům. 

Kritéria jsou dále členěna do subkritérií (nemusí být pravidlem). 

Nástroje evaluace 

Pro evaluační výzkum zatím neexistuje přesně stanovený seznam technik, metod a 

nástrojů (dále jen metod). Využívá se všech dostupných prostředků sociálně-vědního a 

pedagogického výzkumu. Před použitím vybrané metody je třeba provést její modifikaci 

tak, aby plně odpovídala a vyhovovala specifickým potřebám jednotlivých vzdělávacích 

institucí. K výběru metod získávání informací dochází až po uvědomění si oblastí, cílů, 

kritérií a indikátorů kvality. 

TABULKA 2 
Otázky k určení vhodného nástroie k autoevaluaci 

-
c:n K úmu daný nbshol potřeb\•ja1ne 

Dosah Kdo bude vyuifvat vfsledkyt 

Vedlejší účinky 
Jaké nezamýšlené dňsledky spojené s jeho užfvmím 

~ou nas1a1t 

Provediteln.,st Dokážeme s nástrojem pramva1t 

Uplatnitelnost Je možné nástrof za daných podmínek aplikovatt 

éas Jaké móme za dané situace časové možnosti? 

Rozměr 
Jde o mistra{ zaměfenj spíše do .hloubky• nebo do 
,.šiřky~ 

Data Které údaje očekávcimei 

Spoluúčast Koho -ňeho se bude proces týka1t 

Časo"Y odsh.•p Kdy lze očekcivat zpětnou vazi:MR 
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Evalu«e jako nóstroj ~ lcvaťlly 

Autoevo/uoc~ v ptáci •.. / Plánování autoevafuačních činnosti/ Násfroie autoevaluace 

Z důvodů velkého množství metod je třeba zvolit způsob jejich řazení. Většinou nejde 

o řazení od nejpoužívanější k nejméně používané, ale např. abecedně, písemné o ústní, 

podle kvantitativního o kvalitativního přístupu atd. 

Seznam nejpoužívanějších metod* při outoevoluoci jsem pro potřeby této diplomové 

práce seřadilo abecedně. 

• Anolýza dokumenki 

Zisk dat ze všech písemných dokumentů školy (oficiálních i neoficiálních. Doku

menty školy mohou být např. záznamy o absenci, zprávy o činnosti, žákovské 

práce, zápisy ze schůzí, statistiky, demografické údaje, harmonogramy, učební 

plány, korespondence, diáře o deníky, ale také tisk atd. 

• Analýza silového pole 

Používá se k průzkumu dynamických sil, které proti sobě působí o to ve směru 

k dosažení cíle nebo proti tomuto směru. 

• Anketa 

Co mě 
při UČE-ní 
pomáhá? 

Co mě 
od učeni 
->dvádi' 

Schéma 12 Silové pole při učení 

Šetření zkoumající názor dotazovaných o určitých jevech. Zapojují se do něj na 

základě svého rozhodnutí, zájmu o aktivity. 

• Benchmarking 

Metodo, které se zatím využívá ve sféře ekonomické. 

Další metody a podrobnější informace viz: 
1) PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace, 1996. 
2) CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice, 2000. 
3) GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu, 2000. 
4 ) PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu, 2003. 

5) LAKERVALD, J.V., BAUER, CH. Evaluation tools [online]. 
Dostupné na ~~-l:.;:?.mb.;.nel,!!..f.!}..;;JJ!J!i~.Q.html. 

6) PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů, 2004. aj. 
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Evaluor:e jako násltoi bodnoeéni kvality 
Autoevaluace v práci. •. i Pláno:Jvánf autoevaluačnich činností i Nóstroje aufoevaluaee 

"V případě škol spočívá v systematickém porovnávání se s úspěšnými školami, ve zjišt'ování, 
v čem jsou jiné školy úspěšné, jiné ne a proč. (Neznamená tedy "pouhé" srovnávání statistik, 
potřebné jsou i analýzy, dialog, sebereflexní aktivity apod.)" 

Vašt'atková, 2006 

• Deník 

Je písemný záznam veškerého dění, které autor pokládá za důležité a nutné 

zapsat. Může obsahovat zápisy všech pocitů, nálad, postřehů, činností a myšle

nek. Záznamy jsou přístupné jen autorovi a osobám s jeho svolením. Vyplněné 

deníky se analyzují a porovnávají se mezi jednotlivci (např. využití pracovního 

času). 

• Diskuse 

"Komunikační akt, při němž dochází k výměně názorů mezi účastníky." (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2003). Diskuse by měla být vedena jednou osobou, která 

zabezpečí její plynulost a udržení ve vymezených hranicích. 

• Dotazník 

Je vysoce efektivní metoda, která může postihnout veliký počet jedinců 

v poměrně krátkém čase a s poměrně malým nákladem. Dotazník poskytuje 

možnost anonymity. Nevýhodami této metody jsou nároky na ochotu vyplňujícího 

a nemožnost položení doplňujících otázek. Je možné, že některé otázky mohou 

být zodpovězené jinou osobou, než která byla vybrána jako vzorek. U dotazní

ků nezprostředkovaných osobně je snížena návratnost. 

• DMmatizace 

Významná metoda založená na předvádění určité situace, která může být reál

ná nebo imaginární. Např. žáci mohou předvádět, jak vnímají svoji třídu nebo 

svého učitele. Během předvádění mohou vycházet najevo pocity, očekávání a 

prožitky všedního života třídy. 

• Evaluace pomoci obrazu 

Obrazy lze využít jako neverbální nástroj hodnocení. Typickým příkladem může 

být úkol nakreslit nebo namalovat školu svých snů. Následnou diskusí nad těmito 

díly pak můžeme identifikovat očekávání a potřeby, které se za daným vyjád

řením skrývají. Výsledky se mohou stát zajímavými vodítky pro pokračování pro

cesu rozvoje školy. 
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Evaluace jalco n6stroi hodnocení kvality 
Autoevaluace v práci . .. / P/6nování autoevaluačních činnosti/ Nástroje autoevaluace 

• Evaluoce pomoci fotogrofie a videoz6znamu 

Oblíbená metoda (hlavně ze strany žáků), jejímž prostřednictvím je možné za

chytit různé aspekty všedního dne školního života (např. ty, které pro ně 

z osobního nebo sociálního hlediska byly důležité). Žáci jsou rozděleni do skupin, 

v nichž jsou vedeni ke spolupráci, neboť se musejí rozhodnout, co za vyfotogra

fování nebo natočení stojí. 

• Hospitace 

"Návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu a úrovně výchovné a 
vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji vykonávají škol. inspektoři a ředitelé škol, za úče
lem studijním a poznávacím učitelé, studující aj." 

Průcha, Walterová, Mareš, 2003 

Informace se získávají pozorováním a zaznamenávají se do hospitačního archu. 

Součástí bývá pohospitační rozhovor. 

• Inscenační metody 

Pomáhají řešit problém tak, že účastníci hrají role jednotlivých osob zúčastněných 

v problému. Jsou zdrojem informací o tom, jak jednotlivci vnímají situaci, jaké 

jsou jejich názory, jaká by navrhovali řešení, jaké jsou jejich pocity i vzájemné 

vztahy. 

• Konstruktová mřížka 

Je založená na stanovení podobností a odlišností mezi jednotlivými lidmi a jed

notlivými věcmi, které jedinec ve svém životě vnímá. Osobním konstruktem se na

zývají jednotky významu, které si vytváříme, abychom porozuměli světu. Tyto 

konstrukty jsou v podstatě prostředky, jimiž definujeme a chápeme existenci. 

Pomocí nich potom vykládáme nové události. Výsledky šetření se znázorňují 

v podobě mřížky. 

• Ohniskov6 skupina 

"Ohnisková skupina je sestavena ke zjištění názoru určitého okruhu osob na dané téma. Jejich 
názor pak tvoří reprezentativní stanovisko okruhu lidí, k němuž tyto osoby přináležejí. Pra
covní skupiny z šesti až dvaceti osob, které zastupují komplexní názorové spektrum (tj. např. 
rodiče, učitelé, žáci). Prostřednictvím diskuse a dotazů se pak, co možná nejpřesněji, zkoumá 
celá paleta názorů této skupiny aktérů školního života, kteří nastavují zrcadlo různým aspek
tům života školy." 

Vašt'atková, 2006 
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Evaluace ;alco nóJfroj hoclnocení kvality 

Autoevaluar.e v próci ... / Plánr:~vání aut~eovaluacnii::h činnosti/ Nástroie autoeva/uace 

• Portfolio 

Je např. u žáků sbírkou školních prací a dalších dokladů o jejich výkonech 

v určitých předmětech i mimoškolních činnostech, za určité časové období. Po vy

tvoření portfolia je vedena diskuse, ve které budou výtvory sloužit jako indikáto

ry sebehodnocení žáků a ukáží na individuální výkony v potřebné celistvosti. 

• Pozorován.( 

• 

Činnost přirozená, ale pro potřeby výzkumu je nutné se vyvarovat předsudkům a 

zkreslenému pohledu. Pozorování může být zaměřeno na určitý problém (např. 

aktivita chlapců versus aktivita dívek). Druhy pozorování: 

1) viditelné (otevřené) X neviditelné (skryté) 

2) dlcd!odobé X krátkodobé 

3) přímé X nepřimé 

-4) standardizované X nestandardizované 

atd. 

Pro[ektivn( metody 

Volný písemný projev, kresby, hry, z nichž získáváme informace o pocitech, do

jmech, názorech zúčastněných osob. 

• Průzkum 

Jedna z variant dotazování. Někdy se mu také říká anketa. Je specifický, proto

že osoba, která jej provádí, hraje aktivní roli při shromažďování dat. Průzkum 

představuje sběr informací, které lze hledat v nejrůznějších sférách všedního ži

vota (ve škole a okolo nn. Může jít o různá témata. 

• Rozhovor 

Velice pracná a nákladná technika sběru dat. Je často i nemožné získat infor

mace v rámci určitého časového limitu a vyžaduje spolupráci dost velkého počtu 

lidí. Rozhovor neposkytuje anonymitu pro respondenty a je obtížnější vynechat 

odpovědi na některé otázky. V rozhovoru je téměř jisté, že dotazovaná osoba 

je ta, která byla vybrána do vzorku. 

• Sociometrické metody 

Zkoumá neformální vztahy v malých skupinách. Základem je sociometrický test, 

který zjišťuje pozitivní a negativní volby. Test obsahuje jednu nebo více otázek, 

které umožňují členům skupiny zvolit si pro danou situaci vyhovujícího partnera. 
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Evaluoc• jako nóJiroi hodnocení lwaRty 
Aufoevaluoce- v pród ..• / Plánování Ollfoevaluočních činností/ Násfrc..;e aufoavaluace 

Se zjištěnými informacemi se dále pracuje. 

• Stínováni 

Je jistá forma pozorování. Pozorovatel funguje jako stín žáka, učitele nebo jiné 

osoby z vedení školy a po určité časové období příslušnou osobu sleduje. 

Z etického hlediska je důležité předem informovat stínované osoby, jak tato eva

luační činnost probíhá a jaký má smysl. 

• SWOT analýza 

Analýza silných a slabých stránek. Jde o komplexní analýzu faktorů vnitřního (S 

= strange = silné stránky, W = weekness =slabé stránky) a vnějšího (O = opor-

tunities = příležitosti, T = treets = nebezpečí) prostředí. 

Nástroj měřící výkon. Spočívá v zadávání pečlivě vybraných a odzkoušených 

testových úloh. Testování se provádí za standardních podmínek {stejné úlohy, ča

sové limity a pokyny). 

Časové ro:lvrženf autoevaluočních (inno$t{ 

Na základě cílů autoevaluace je důležité vytvořit časové rozvržení (plán) autoeva

luačních činností. Podle tohoto plánu budou jednotlivé činnosti v rámci procesu autoevalu

ace ve škole vykonávány. 

V plánu je třeba zohlednit existenci činností, které mohou probíhat průběžně (např. 

po celý školní rok či semestr) a činnosti, které lze vykonávat pouze v určitých časových 

úsecích (začátek školního roku atd.). 

Konkrétní činnosti je vhodné rozplánovat do jednotlivých měsíců a s tímto plánem 

všechny zúčastněné osoby seznámit. 

Příklad rozvržení autoevaluačních činností v jedné z hodnocených oblastí: 

1. měsíc - sebehodnocení práce učitelů a jejich hodnocení vedením školy; 

2. měsíc- posouzení práce školy širším vedením podle stanovených kritérií; 

3. měsíc - podrobení žáků dovednostním testům; 

4. - 6. měsíc - podrobení školy srovnávacím testům; 
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Evolvflf;• jako nástroi hoclnocení kvafdy 

Aufoevuluace v práci •.. / Pfánováni' autoeva/uacních činností / Časové rozvrzení aufoevaluační.:h činností 

7. měsíc - vyhodnocení srovnávacích testů; 

8. měsíc - zjišťování názorů žáků posledních ročníků, jejich hodnocení školy a ná

vrhy na změny; 

9. měsíc- zapracování všech výsledků do Závěrečné zprávy. 

V průběhu celého procesu nepravidelně získávat informace od učitelů, žáků a rodičů 

pomocí nejrůznějších dotazníků. 

Nástroje autoevaluace společně s cíli, kritérii a časovým rozvržením činností tvoří ne

dílnou součást popisu procesu hodnocení školy v plánu její autoevaluace. 

Autoevaluační dokumentace a z6věrelná zpráva 

Archivace a vedení dokumentace o provedených činnostech v procesu autoevaluace 

je jedním ze základních předpokladů úspěšného hodnocení kvality školy. Systém vedení 

dokumentace není přesně stanoveno. Díky pořízeným záznamům může škola neustále a 

průběžně kontrolovat svůj vývoj. Může být předložena v elektronické podobě nebo je 

možné tištěnou formu doplnit o fotografie či portfolia žáků. Vše je ponecháno na prefe

rencích lidí ve škole, ale i přesto by měla dokumentace odpovídat určité kvalitě. 

Z jednotlivých dokumentů je následně vytvořena závěrečná zpráva, která informuje 

o dosažených výsledcích nejen zainteresované osoby, ale také rodiče a širší veřejnost. Ve 

zprávě je třeba uvést všechny věci a aktivity, které se odehrály, zejména ty nejpodstat

nější, diskusi a doporučení do budoucnosti. 

Roupec (1997) vytvořil podrobnou osnovu závěrečné zprávy: 

• Základní data o škole, komunitě a prostředí, ve kterém působ[; 

• Vize a stanovené cíle rozvoje školy (jak a proč byly stanoveny); 

• Charakteristika vzdělávacího programu (jaké modifikace byly provedeny a 

proč). Jak je organizována výchova a vzdělávání (organizační členění, za

měření a priority); 

• Jaký stav byl (vzhledem k zaměření a cíli) zjištěn na začátku sběru rele

vantních dat. Jaký stav, jaká změna stavu byla zjištěna za určité období; 

• Jak, jaké výsledky a výsledné informace byly zjištěny v rámci evaluačních 

procesů. Jaké vysvětlení je možné na základě zjištěných výsledků vyslovit; 
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Evoluoce jalco nástroj boclnocení kvality 

Autr..e'faluace v pt ád vzdělávacího zařízení Í Autoevaluační dokumentace a závěre.!:ná zpráva 

• Jaké problémy a jejich přrčiny byly identifikovány; 

• Kdo reagoval, jak a případně proč; 

• Jaká konkrétní opatřenr byla přijata; 

• Kdo, kdy, jak a v jakém rozsahu bude informován o přijatých opatřeních a o 

jejich účinnosti. 

Podle Obsta ( 1999) může být závěrečná zpráva po první provedené autoevaluaci 

podstatně stručnější, např.: 

• Cíle evaluace; 

• Použité metody a zdroje informací; 

• Shrnutí získaných informací, formulace hodnotrcfch soudů o předmětu eva

luace; 

• Formulace vizí, cílů úkolů k odstranění nedostatků či posílení zjištěných 

předností; 

• Organizační zaiištění formulovaných úkolů; 

• Stanovení, kdy bude na tomto úseku provedena další evaluace k zaiištění 

posunu v kvalitě. 

Konečnou podobu závěrečné zprávy ovlivňuje okruh lidí, kterým je určena. Je zve

řejňována v písemné, ústní (různá shromáždění, konference a schůze), písemné a ústní 

podobě. 

Závěrečná zpráva může posloužit také jako prezentace školy na veřejnosti. Napří

klad pomocí intranetů škol, webových stránek, školních časopisů a různých brožur i letáků. 
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Tv«ha avtoevalvačního proieldv VO UK F1VS Praha 
Zvláštnosti v;;-dělávacího zořh,·er.í VO UK FTVS Praho 

Tvorba autoevaluačního proiektu VO UK FTVS Praha 

Zvláštnosti vzd.ělóvacího zařb;eni VO UK FTVS Praha 

Vojenský obor při Univerzitě Karlově v Praze Fakultě tělesné výchovy a sportu (déle 

jen VO) je vojenským zařízením poskytujícím vzdělávání pro budoucí odborníky Armády 

České republiky (déle jen AČR) v oblasti tělesné výchovy a sportu. VO nemó statut vyso

ké školy, ale je od roku 1954 přidružen jako samostatné katedra k Fakultě tělesné vý-

chovy a sportu (déle jen FVTS)*. Veškeré finanční zabezpečení chodu VO je hrazeno 

z rozpočtu Ministerstva obrany. V současné době je na VO 1 1 zaměstnanců ve stálém 

pracovním poměru. Jsou zde ve funkcích: 

• Vedoucí katedry; 

• Zástupce vedoucího katedry; 

• Sekretariát; 

• Logistika; 

• 2 vedoucí skupin; 

• 4 odborní asistenti; 

• 1 asistent. 

Na VO jsou dvě odborné skupiny. Skupina vysokoškolských forem vzdělávání 

odpovídá za organizaci, průběh učebně vzdělávacího procesu. Zpracovává učební do

kumentaci zaměřenou na základní tělesnou přípravu a výběrovou tělesnou přípravu. 

Skupina speciální tělesné přípravy odpovídá za organizaci a provádění učebně vzdě

lávacího procesu v oblasti speciální tělesné přípravy. 

VO v současné době organizuje, nebo bude organizovat, tyto formy studia: 

• Magisterské - presenční, kombinované; 

• Bakalářské- presenční, kombinované; 

• Navazující magisterské - presenční; 

• Kvalifikační a účelové kurzy zaměřené na doplnění v monotematického i sou-

• Dříve ITVS (Institut tělesné výchovy a sportu v Praze). 
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Tvorbo GUtoevalvačm'ho proieldu VO UK FTVS Praha 
Zvláštnosti vzdéláva.::íh~ zafízení VO l/K FrVS Praha 

berného vzdělání, a to nejen pro vysokoškolsky vzdělané příslušníky AČR. 

Presenční formy studia jsou určeny pro uchazeče z civilního sektoru i pro vojáky z 

povolání. Kombinované formy jsou pro příslušníky ozbrojených složek České republiky. 

Absolventi VO se uplatňují jako náčelníci tělovýchovy u jednotek nebo učitelé ve vojen

ském školství. Jsou to lidé schopní nejen provádět, ale také zabezpečit a řídit základní i 

speciální tělesnou přípravu. Podílejí se na řízení preventivních rehabilitací s řízeným TV 

programem pro příslušníky AČR. 

Plán autoevaluace 

V kapitole "Kvalita a její řízení .. jsme se setkali s pojmy kvalita školy a úspěšná ško

la. Pokud se vzdělávací zařízení chce stát úspěšnou školou a dosáhnout progresivního 

růstu kvality, je třeba kvalitu strategicky naplánovat a systematicky řídit. Zda a jaké 

kvality je dosahováno nám pomáhají ověřit evaluační (respektive autoevaluační) procesy. 

Od těchto procesů očekáváme určité výsledky a jejich naplnění musí předcházet: 

• Strategické naplánování kvality vzdělávacího zařízení (viz schéma 3); 

• Zavedení systému řízení kvality (viz schéma 4). 

Strategické naplánováni !svalily VO; 

• Stanovení základních vizí a hodnot VO; 

Je třeba si uvědomit na jakém místě na trhu se VO nachází, jakých vizí chce do

sáhnout a jaké hodnoty upřednostňuje. 

• Provedení analýzy trhu; 

Při analýze trhu získáváme informace o zákaznících (posluchači, studenti) VO a 

co od tohoto vzdělávacího zařízení očekávají. Důležitou roli hraje co od VO 

očekává jeho zřizovatel. 

• Provedení SWOT analýzy ke zjištění aktuálního stavu VO; 

Určíme silné a slabé stránky VO, ale také příležitosti a nebezpečí hrozící 

z vnějšího prostředí. 

• Zpracování plánu VO k zajištění úspěchu; 

Při zpracovávání plánu je třeba respektovat, jakým způsobem chceme kvality 
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Tvorba autoevaluačnilto projektu VO UK FTVS Pntha 
Plán aufoevalua.:e 

docílit. Je nutné vytvořit časový harmonogram a definovat jednotlivé fáze dosa

hování kvality. 

• Zpracování plánu celkového systému řízení kvality; 

Viz níže. 

• Provedení kalkulace předpokládaných finančních nákladů; 

Vyčíslení konkrétních předpokládaných nákladů na provedení evaluace VO a 

jejich zahrnutí do plánování finančních výdajů. 

• Zpracování konkrétního plánu hodnocení a zpětné vazby. 

Přesné naplánování jednotlivých předevaluačních a evaluačních činností ovlivní 

celý jejich průběh, ale také získané výsledky. 

Zgytdení systému řízení kvalitv VO: 

• Strategický plán VO; 

Viz výše. 

• Politika kvality VO; 

Seznamuje s obecnými i specifickými standardy kvality poskytovaného vzdělá

vacího procesu. 

• Management odpovědnosti VO; 

Musí se přesně definovat odpovědnost všech jednotlivců zapojených do řízení 

školy. 

• Organizace kvality VO; 

Je určena skupina, která řídí kvalitu a řeší problémy vzniklé v poskytování kva

litních služeb. Musí mít neustálý přehled o dosažených výsledcích a podporovat 

všechny zapojené jednotlivce. 

• Politika marketingu a publicity VO; 

Je třeba vypracovat přehled informací (brožury, letáky, vývěsky atd.), se který

mi budou seznámeni budoucí zákazníci. Informace musí být jasné, pravdivé a 

aktualizované. 

• Předpoklady a přiiímání uchazečů; 

Před zahájením přijímacího řízení je nutné stanovit vstupní požadavky, obsah 
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Tvorba autoevaluainího proielctu VO UK FTV$ Proha 
Plár; aufoevaluace 

přijímacího řízení a počet žadatelů, kteří budou přijati. 

• Způsob seznamování studentů s celkovým chodem zařízení VO; 

Před zahájením vzdělávacího procesu je doporučeno úspěšné uchazeče seznámit 

s chodem VO, jeho personálním obsazením, stylem učení a metodami výuky. 

• Kurikulum VO; 

Vychází z kurikula FTVS. Obsahuje kurikulární cíle a kritéria hodnocení k jejich 

dosažení. 

• Poradenství; 

Poradenství v oblasti dalšího možného uplatnění je poskytováno osobou perso

nalisty. 

• Řízení výuky VO; 

Je nutné přesně stanovit organizační formy výuky. 

• Učitelský sbor a plán jeho rozvoje; 

Výuka musí být vedena oprávněnými osobami a je třeba zajistit jejich kariérní 

růst. 

• Administrativní zajištění VO; 

Studijní výsledky posluchačů, finanční zabezpečení výuky, zdravotní a bezpeč· 

nostní opatření se musí vést pravidelně a přehledně. 

• Zveřejňované zprávy zařízení; 

Pro možnost srovnání VO s jinými školami je třeba zveřejňovat výsledky již pro

vedených hodnocení. 

Realizace proiektu aC~toevaluace VO UK FTVS Praha 

V kapitole "Evaluace jako nástroj hodnocení kvality" je proces evaluace rozdělen 

do pěti na sebe navazujících fází. Při realizaci projektu interní evaluace VO UK FTVS 

tyto fáze dodržíme. 

Motivační fáze začíná okamžikem, kdy se objeví potřeby autoevaluace. Poté je 

třeba: 

• Zmapovat a vytvořit základní podmínky a předpoklady pro možnost započetí 
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Tvorlxr outoevoluainího proie/ctu VO UK FTVS PrcJKJ 
f'/6n autoevaluace / Realizace projektu autoevaluace VO UK FTVS Proha 

autoevaluačního procesu; 

• Stanovit skupinu (v případě VO UK FTVS - skupina vysokoškolských forem vzdě

lávání), která bude evaluaci provádět; 

• Určit a pojmenovat výchovně vzdělávacích cíle, případně jejich hodnoty či kvali

ty a to v podobě oblastí, kritérií a indikátorů kvality, které budou podrobeny 

evaluaci; 

• Upřesnit co bude považováno za úspěch a co nikoliv. 

Ve fázi přípravné je nutné: 

• Promyslet a zpracovat autoevaluační projekt školy; 

• Vytvořit výzkumné nástroje a charakterizovat postupy získávání potřebných in

formací; 

• Nalézt k oblastem, kritériím a indikátorům kvality (určeny v předešlé fázi) mož

nosti a postupy, které objasní, zda je požadovaných cílů dosaženo či nikoliv. Vy

bíráno je především z různých technik a metod pedagogického nebo sociologic

kého výzkumu či běžných postupů kontroly ekonomické, právní atp.; 

• Přizpůsobení vybraných a vytvoření nových metod a technik a jejich vzájemné 

sladění podle požadavků zkoumání. 

Realizační fáze musí být: 

• Vymezeny jednotlivé kroky v procesu autoevaluace; 

• Zahájena sběrem dat pomocí vybraných technik a metod; 

• Při případném zjištění, že získaná data nestačí na objasnění požadovaných cílů, 

provedena revize metod (technik) a určit doplňkové metody, které potřebné in

formace doplní. 

Ve fázi evaluačnr se musí získaná data: 

• Sumarizovat, uspořádávat, třídit a vyhodnocovat; 

• Pro zajištění přehlednosti zapracovat do databáze dat; 

• Ucelena a poté bude nutné jejich statistické zpracování. 
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Plán auto9valuace / Realizace projektu autoevaluace VO UK FTVS Praha 

Ve fázi korektivní (nejdůležitější fáze evaluace) je nezbytné: 

• Vyhodnotit a posoudit získaná data vzhledem k cílům určených ve fázi motivač-

ní; 

• Zpracovat závěrečnou zprávu, kde je třeba uvést závěry z provedené evaluace 

a navrhované inovace a korekce případných nesrovnalostí; 

• Přehodnotit vzdělávací cíle a obsahy vzdělávacího procesu, metod a forem výu

ky apod. 

Po ukončen( fáze korekce bude možné navázat novým evaluačním procesem, který 

objasní vhodnost provedených změn! 

·Časové schéma realizace projelctu autoevaluace VO UK ffVS 

Při vytváření časového schématu bylo zapotřebí brát ohled na častou účast nejen 

studentů, ale i stálých zaměstnanců na kvalifikačních kurzech, které se většinou konají 

mimo Prahu, případně se podílí na ostatních úkolech vyplývajících z běžné náplně činnos-

ti zařízení. 

• Do konce roku 2007 

Provést strategické plánování kvality; 

Zavést systém řízení kvality; 

• Provést první část motivační fáze - rozhodnutí se pro evaluaci, výběr osob, kteří 

budou evaluaci provádět. 

• Od 1. 1. 2008 do 29. 2. 2008 

Provést druhou část motivační fáze - určit a pojmenovat cíle a charakterizovat 

případné úspěchy. 

• Od 1. 3. 2008 do 31. 5. 2008 

Provedení celé přípravné fáze. 

• Od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008 

Provedení realizační fáze včetně případné revize použitých metod. 
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Plán auloevaluace / Casove schéma realizace prc.iektu autc.evaluot.:e YO UK FTVS Praha 

• Od 1. 1. 2009 do 28. 2. 2009 

Provedení evaluační fáze. 

• Od 1. 3. 2009 do 31. 3. 2009 

Vytvoření závěrečné autoevaluační zprávy. 

• Od 1. 4. 2009 do 30. 4. 2009 

Vypracovaní návrhu inovací a korekcí. 

• Od 1. 5. 2009 do 31. 5. 2009 

Zavedení inovací a korekcí. 

• Od 1. 3. 2010 

Zopakování celého autoevaluačního procesu. 

Doporučené oblasti autoevaluace 

Oblasti, které mají být podrobeny autoevaluačnímu procesu je možné identifikovat 

na základě výsledků provedené SWOT analýzy. Jelikož budeme VO UK FTVS srovnávat 

s charakteristikou "úspěšné školy" (kapitola Kvalita a její řízení), doporučuji těchto pět 

oblastí autoevaluace: 

• Kurikulum 

• Výsledky 

• Klima školy 

• Zdroie 

• Management 

Doporučené oblasti jsou přehledně rozpracovány do tabulek, včetně jejich suboblas

tí. Součástí tabulky jsou navrhované metody získávání dat, jejichž množství je možné 

s přihlédnutím k možnostem VO UK FTVS, ještě rozšířit. Dále zde jsou respondenti a jiné 

zdroje získávání informací, hodnotitel a riziko navržených metod. 
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Doporvčené .;,blastl avf•)evalvace / Kvrikvlvm 

Kurilculum 

Jelikož kurikulum nezahrnuje pouze vzdělávací plán (projekt, program), ale také 

průběh studia a jeho obsah (včetně veškerých zkušeností ve škole získaných), je tato ob

last velice široká. 

Její suboblasti jsou: 

A. Funkce a cRe (tabulka 3); 

8. Charakteristika učrcích se (tabulka 4); 

C. Metody a postupy při realizaci (tabulka 5); 

D. Údaje o čase (tabulka 6); 

E. Vzdělávací nabídka VO UK FTVS (tabulka 7); 

F. Organizace (tabulka 8); 

G. Kontrola a hodnocení (tabulka 9). 

TABULKA 3 
KURIKULUM: funkce a cíle 

Obla 1: I KI,JRI KULUM 
1 --

Suboh/CJ4tj Funk~e a ~1~ ltt.mhlkr 

Kritéria: 

- Přiměřenost a srozanilelnost Yi:ze a hodnot. 
- Propojení vize a hodnot s vlasbim hodnoamím a zdokClllalo...-ánfm VO UK FTVS. 
- Soulad Yize VO UK AVS a clhl ŠVP. 
- UGtelé jSCIU seznámeni s dli ŠVP i dli VO UK FTVS. 
- Ole jsclu logicky rozprCXDYÓ'Iy v ŠVP do douhodobýdl i lcrátkodobjdl dl4. 
- Ole isou v soulad.! s oěakávánfm a DOtřebani Aat 

Nánh ........ !m!!l11am; Raspowcltlllli • zdma iaformas; 
-Dotazník -OdTVZVSL 
- Anlreta - RegiClllální,. celostcmí a odborný 
- Rozhcwor tisk aj. média 
- O"JSicuse - Plalná školská legislatiYa 

- Projeklimf metody - Plalná legislatiYa resortu 
- Analýza záldadnfc:t. dokumentů VO UK FTVS - Projekt rOD'Cije ilc.oly 
- Rozbor mediálnkh 'lýltup6 - Plány ilc.oly Yie1ně plánG podpllmýd! 
- Rozbor plalných rezorlnfd! clokumenl6 orgcrizamfd! strvldur VO UK FTVS 

- Rozbor hodnotfódl_zpráv 
Hocl..tilel: IRiziko •avrie•Ých metW. 
- Vedení VO UK AVS - Hlavnr funkdCllláři vojenské tělcwýdlovy si neuŇCionuji 

- Skupmy učitehi S'Ai sbtemé potřeby 
- Hodnotitel postrádá globální pohled na zprCJCDftÍvcmou lémafilcu 
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TABULKA4 
KURIKULUM: Charakteristika učíclc:h se 

Oblast: ! KURIKULUM 

S!Jbo~t: j C~arulderilfiltc:t vČlcicil s.-
I 

Kriléria: 
- Přiměřenost dk) SYP k rnainoetem studeniA. 

- lndividuálnr vzděl6vad programy pro sludenty nadcmé a talentované. 

- .lsclu akmptovány ind"Mduálnr zvláihlosti uadd! se.. 

Návrh melacl !m!!luace: i a :zdroia • ·. 
-Dotazník - OdTVZVSL 

- Sodometridcé metody - Absolventi VO UK FTVS 
-Rozhovor 

- Analýza prad studentů 

- Projelc:tivnf metody 
- Pozoravánf 

- lnscenačnf metody 

Hodaotilat. lilii dra - . ......te.l 

- UOtelé 11-~mé a -mké zacházení se zjiitěnýnj údaji 

TABULKA S 
KURIKULUM: Metody a postupy při realizaci 

' KURIKULUM ,,_ Oblast: I 

SuĎoblolT: I lt1• toóy o posf11py při ll!i)liza~ k11ril11!o 

Kriléria: 
- Vyučovacf jech>tky maji jasně stmxwené dle. 

- Zvolené metody YýtAcy gnaiňují, UR'Iadiiutl a slirrulutl efeldmi učení sludentt a přihlfžejf k dlllm 
Yýtky. obsahu učiva. účastníkún u&!bnllo proauv. k daným a-wým i materiálnfm falcton:lm. 

- lnterakat a kOIYUiilcoce mezi studenty. studenty a učiteli Je harmonidcá a podporuje tvořivou spolupráci. 

- Studenli zažfva!í radost z úspichu. 
- Prostředf VO lJC RVS ie PGdlětné pro riuku. učerii ri<how k ...... 

Hávrh melod -·--= a.ti a :zdroie inforntaci· 

- Po.-ntri•í (observainí tedriky) - Sludanfi 
- Dislcwe - Absolventi VO UK FTVS 
- Autoevaluace ualeiO -Učitelé 

- Analýza prad sludenlt 

- Didaktidcié 1esty 

- Konstrulctová mrTzka 

-Dotazník 
- Sociometrické metody 
- Projekliwf metody 
- IIISO!IIamf metody 

Hodnotilel: Riziko .avrierich ntelall: 
- Vedeni VO UK FTVS - HocbJtitalé nemaji dostatemé :zkuienasfi z didaktiky. pedagogické 

- Učilelé ie ideo -• idcé di_....,..,. 
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TABULKA 6 
KURIKULUM: Údaje o čase 

Oblast: [ KURIKULUM 

~t:l U;;/tlf6 o c44e. 

Knléňa: 

- Studenti zfskávají požadcwané malosti, clovediKIIti a :zla.iencldi v souladu s kognifivrim vývajem. 

- Shldenti si ua'W'D os'W'DjUJ1 v opfimáklr poslcupnosli. 

- Každým ua- se sludenti zabývají v dmtatečilém mscwám rozsahu. 

Návrh metod •----= de.& ll mroia infonnaci: 

- Diskwe - Sludenti 
- Didakťic:ké testy -Učitelé 

- Rozbor 2Ď211amll výuky - Záznamy ~idch 
- Rozbor časovýdt téndidcý<h a učeblidl plánil - Záznamy s1udentů (ikolnf i domád práce) 
- ProjelctiWJf malody 
- PCIIZOf'CWÓnf (hospitace) 

- Experimentámr metody 
Hotlntilel;; IRm ... - I ............ 
- Učlelé - Hodnotitelé nemají cbtatečné malosti z pedagc9dc:é psyc:hologie a 
- Vedeni VO UK AVS cf"ldakliky 
- SJaGiny~ 

TABULKA 7 
KURIKULUM: Vzdělávací nabídka VO UK FTVS 

Oblast . ! 
Sv&oi:MI: I 

IICriliňa: 

KURIKULUM 

Vrdii~r IIIJllfdl-a VO UK FM 

- Vzdělóvad program zahrnJje vměláWJd po1feby s1udentil ('vfe1ně studenMI s mimomdnfm talentem 
a nadórim) a přisphoá k jet-Kit osobninu růstu. nabfdka voliialnýdl a nepo'limýdl pfedmě111 je dostačuJld. 

- Neformókli lcurikuiLIII obohacuje a dcmáfi mldadni vmilávad program v souladu s viz[ vo lJ( RYS. 

- Skryté lcun"kuuum harmonicky napomáhá realizaci ciki VO UK AVS. 

- Je vypraco'IÓII profil absol-'a v souladu s vizf VO UK FTVS. 

- Vzdělóvaci program splik4e kritéria a normy stanoven6 vmiláWJd soustavGu. ufebni dolcm.nty 
jsou pfedepscmfm způsobem sdMilleny. 

- Vzdělóvacf program uspolcoj~+t potfeby AČR. 
- Úl'-" dopMIIaovjm slufeb je dostatelná. 
- Krecf"lt a po'lěst VO UK RYS na vefejnosli je vysoká. 
Návrh melad evaluace: 
- Dota:mrk 
- Rozhowr 
- I:Xslcuse 
- Sociametridcé metody 
- Projelmni metody 
- Analýzo vzdělówdch programll a jejich WJriad 

- Vedeni dolcumentaCJe VO UK RVS (portfot10) 

- Analýzo prad studenhl 

- Pozoro'l'dnf 
- Analýzo mldadnrdl dokun.1tů VO UK RVS 
- Inscenační metody 
- Rozbor mecf"láklrdl ohlasů 
- Konstruktová mlftlca 
HodnGiitel: lliziko navrienÝch metod: 

a.-.denli a :nlnť e infannar:í: 

- OdTVZVSL 
- Absolftllti VO UK FTVS 

- Ulitelé. pedagogický sbor 
- Velitelé .:hanl a zaii21111í AČR. 
- Hzné ohlasy na práci VO UK FTVS 

(média. veřejnost) 
- !kolskf mlcon,. legislativa resortu obrany 

- Schválené vzdilávaci programy 

- Zá:mamy. kronika. foto a 

~deodokLIIIentace VO UK AVS 

- ZáYiiry z inspekci 

- Vedenf VO UK RVS 

- lrltelé 
- Nedosta1ečni reprezentativní vmrek respondenh1 (unóhlené a 

nepodloiené zcNěry evaluace) 

- VO UK F1VS nemá vytvo1enou vypcwfdajld soustaw vměláWJdch 

indikátorů a kritérif (standardu) 
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TABULKA 8 
KURIKULUM: Orpanizace 

Obla st: I 
i 

~,,, 

Kňlária: 

KURIKULUM 

OrtpnfZCI.:e 

- Organizaoe VO UK RVS urnažňuje reali:mc:i lcurikda a clolahcwáni plánovatýd! dNl. 

- Podpiimé strUctury a materiály VO UK RVS př"~~pivají ke kvalilnfmu zvláclnllf prcxesu výuky. 
- Organizačili řád je dobře zpracovcm a alcCBplovón zamilhaiÓ i studenty. 

- Doplňkové slumy (např. výdxrmé poraclenstvf. pilstup k informacim) jsou funkmě zaaeněny 
v or-gcmizamrm sd!ématu VO UK FJVS. 

- r111CJIICDYÓI'If VO UK RYS je v souladu s ieifrri plány. 

Návrh meloll ~·-· IRB-ndellli a .zdroia informací~ 

- Dotaznrk - OdTVZVSl. 

- Razhcwor -Učitelé 

-Anketa 

- Diskwe 
Hod.otilal: Riziko navrĎIIÝch metod: 

- Vedeni VO UK RYS - lpěrí na trad"Kílid! or-ganizačnkh strulclurádl 

- Učitelé 

TABULKA 9 
KURIKULUM: Kontrola a hodnoceni 

Oblast: I KURJKULUM 

St.ibobknfl i Konfrola fl ito.mocwi 

Krilária: 

- Na VO UK FTVS je proYáděno inlemf ~hodnoceni a komol a vzclilávadc:l! výsledlc611udenh\ 
jachlznaČÍiá kritéria a prcM'da hochxaň jsou předem stmJcnoena. 

- Uarelé pnibiině sladujl a hodnolí prGběh učiri a tak z:fskávají pdřebnclu :zpě1nou vazbu, o léto 
činnosti si vedou potřebné záznamy. 

- Na VO UK FTVS existu;e pravidelná zpětná vazba na základě hochxai a dislcuM nad výsledky hodnocenl 

- Na základě podkladů zfskanýdt hodnocenim jsou hledány diivocly úspěinolli a neúspěirtcmi výuky. 
- ZpOsob sděl001ári Yýsledlc6 hodnoceni směrem lae ~ pedagogům VO UK RVS a veřejnosti je 

akceptován a~ viani zaintaraDYG~~ýni. 

- VO UK RVS se účastni maiJijda extemkh hodnolrdd! proj~ (zlrouialr. snmiCÍiYacídllast6) a na základě 
dosaienidl výsledků fomuluie společné závěry pro zkYalilněti ;x-ác:e VO UK FTVS. 

Návrh metod evaluace: llas~ a zcl~ informad; 

- Dotaznrk - OciTVZVSL 
- Rozh0010r -Učitelé 

- Disla.se 
- Standardiz:O'Iané d"Kiaktické lasly 

-Anketa 
lhd ... ilel: Riziko niiVIŽesiÝch metod: 

- Vedení VO UK FTVS - lnteni hxhJtilelé neii'IO'IUf prOběině své d"ldaktidc:é, pedago9dc:o 

- Učitelé ické a diagnolfidc:é k 
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Oblast výsledků není zaměřena jen na známé hodnocení žáků, ale také hodnocení 

výsledků celé školy (včetně jejího projevu navenek). 

Její suboblasti jsou: 

A. Ziišt'ov6ní výsledků vzděl6ní (tabulka 1 O); 

B. Hodnocení výsledků vzděl6ní (tabulka ll); 

C. Další výsledky vzděl6ní (tabulka 1 2). 

TABULKA 10 
VÝSLEDKY: Zjiit'ování výsledků vzdělání 

Ob,last: I VÝSLEDKY 
·-

Svbobktst; ' Z'~ťovánf v;&/c-Jh, v:a.Wiáni 

Kritéria: 

- Nástroje využfvané k měře11i výsledků vzdělcmf. 

- Systematičnmt zjišťováni výsledlal vzděláni s vjjimlaou klasifilcoce. 

- ÚCielnost využl'ycmf statistickým informad a dat pro srovnáni. 

!Ná:ul! melocl Dllllll!!S!!G R-ndeali a nraiioo • i· 

- Dotamlk - OdTVlVSl 
-Rozhovor -Učitelé 

-Anketa - Vjslecky srcwnávacídl hocbKleri 
- Standarct~ZCWC~né a!daklidcé testy 

Hoclnotitel: Rizilr. -vrienW:h lllelcHI: 
- Vedeni VO UK FTVS - PociJodnoceni význanu tzv. Yllupnf úrOWiě sludenhl 

- Učitelé 

TABULKA 11 
VÝSLEDKY: Hodnocení Yýsledlců v;;;;dělání 

Oblast' I VÝSLEDKY 
--

SuboltkR~ I H«<noc-.,.n{ ~ ndtfhíní 

Kritéria: 

- Hochxeni z("""IS1ěnýdl výsledlal na úrowJi VO UK AVS. 

- Srcwncmí zlepšenr vjsledků žáků vzHedem k lllinJiérrw hochxari. 
- Hochxeni :zjiilinjdl výsledlal na úrowJi VO UK AVS. 

- Na ilcole je nfzký počet nempěi'lýdl studem\. 
- Studenti VO UK AVS closah"'í velmi dobrého hodnoa!lli ve slandarcizovalýdl teslech. 
- Srowláni zlepšeni výsledkO VO UK FTVS vzhledem k mirMénu hochM.nL 

- Výsled___ky žálai u závěrečírid'l :zk<Mek. 
Nánh metoclewal--= ... i a Dlroie mr.r-cí: 
- Dotamik - OdTVlVSl 
-Rozhovor -Učitelé 

-Anketa - Vjslecky Srowlávcx:id'l hodtoceri 

- Standard"IZOVCiné a!daklické testy 

Hoclnolilal: .Rizika w . melcMI· 

- Vedeni VO UK FlVS - Pocl!odnocanf význanu tzv. Yllupni úrOWiě sludenhi 

- Učitelé 
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TABULKA 12 
VÝSLEDKY: Další výsledky vzdělání 

Oblast,! 

S~t:~ 
Kn"léria:: 
- Umístili v odJomjdl soultiídt. 

- Umfstěri - sportcMúdiiOUiěžkh. 

TvorhG avtoevaluačního pro;elctu VO UK FTVS Praha 
Doporucené oblasti autoevaluace / Výsledky 

vYSlEDKY 

Da~{ vý~y 'l%dJI~ní 

- Prezantcx:a VO UK FTVS na -minmli. 

Návd. metod B!llll'--= i a zdroie ·. 
- Dotaznik - OdTVZVSI. 
- Razhcwor - UOtelé 
-Anketa - Vjsleclty SI"OW'Iávaddt hachxmi 
- Shmdard'"JZ<Waná didaktické testy 

HCHiaRtilal: IRiziko - . 
meiiNI· 

- Vedenf VO UK FTVS - Podhodi'IIXEI'If význanu tzv. vstupnf úrcnně stud.W 
- Učitelé 
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Klimoškoly 

Tvorba cwtoevalvačního ",...tu VO UK FTVS Praha 
Doporučené c.blasti aut~t-v.:~luace / Klima školy 

Klima VO UK FTVS je ovlivněno postavením této vzdělávací instituce jako vojenského 

zařízení a jeho existencí jako součást FTVS. 

Její suboblasti jsou: 

A. Kultura VO UK FTVS (tabulka 13); 

B. Mezilidské vztahy (tabulka 14); 

C. Kvalita managementu a sboru (tabulka 15). 

TABULKA 13 
KliMA VO UK fTVS: Kultura VO UK FTVS 

Oblast:! KLIMA VO UK F1VS 
--

S'JOobkrst; i lt'u!nJ,..., VO UK FTVS 

Kriléria; 
- VO UK RYS má vy1Y0řený scdxr hodnot, které považuje za důležité. 
- Vedoud katedry, učtelé i studenti respektují a1e a hocfnotcwý systém VO UK RVS. 

- Je kladen silný cMraz na vyuiXwad proces. 
- Učitelé a sludenti mají vysolaé očekáváni Y2hledem k dasailaným výsledkim. 
- Na VO UK RVS je vysoká morálka. 
- Slvdem mají respekt k altatním i k úspědtu ostalnl'ch. 
- Na VO UK RVS je d"ISCiplína. 
- Absenat sludenh:l je rizlc:á. 
- Počet ITelhi udRa~ých na VO UK AVS je malý. 
- Na VO UK RYS převládá optimismus. dWira a oč.akáYání úspěch&. 

- Podpora sebedůvěry llludenhi a poskytováni zpětné vazby. 

- Pod~a sludentO k dasaieri' Ú!l~li. 
Hávrl! metcNI ~luace: ~ndenti a zclroia informaci: 

-Dotazník - Od1VZVSl 
-Rozhovor - Uctelé 
- Diskuse - Vedení VO UK AVS 
- Sodometrie - AbsaiV811i VO UK AVS 
- ProjektiWif metody 
- Analýza prad studerd 

- IIISG!I'Iami metody 
- Konstrulctová mrlžka 
- Sémantický dmrenciál 

Hod•otitel: lllliziko ~Wh meiDcl: 

- Vedení VO UK FTVS 11- Přehnané uspokojeni z nedostatečného hodnocení 
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Tvorba autoevalvačního pfOielctu VO UK F1VS Praha 
Dop.,rucené oblasti autoE:valuace / Klima školy 

TABULKA 14 

KLIMA VO UK FTVS: Mezilidské vztahy 

Oblast: KLIMA VO UK FTVS 

Sv~ ~zilúiJcč ,,.zfrfhy 

Kriléria: 
- VO UK FTVS nabfzf přijenn!, vzrviujld a měnfd se prostředf pro studenty a ualele. 

- Exis1uje klima diNiry a respektu mezi učiteli a sludenty. 
- Na VO UK FTVS je klima otevřené kOITUiilcace. 

- VYIYářenf oplimálnkll POdrrinek pro každého sluderm. 

Návrh mefoll evaluaar.: ._.denti a zdroie informací: 

-Dotazník - OdlVZVSI. 
-Rozhovor - uatelé 

- Diskuse - Vedeni' VO UK AVS 

- Scxiomalrie - Abso1va!ti VO UK AVS 

- ProjektiWif metody 
- AnalýzJCI prad sludenh'i 
- lnsmnamf metody 
- K0111trutc10Yá nirižka 
Hodltlllilal: IIRiziko navrienÝCII metod· 
- Vedeni VO UK RVS _ ~- Přemané wpokojení z nedostatečného hodnocani 

TABULKA 15 

KLIMA VO UK FTVS: Kvalita managementu a sboru 

O blu I· I 
I 

KliMA VO UK FTVS 

Svbo.bl~J'~ i Kva:ita II'ICII!agt.:!me<~fua .&~u 

Kriléria; 

- Na VO UK FTVS vládne dud! spolupráat mezi učite~ mezi Wldenfm a uiileli, mezi učiteli a ostalnimi 

prCXCMV1cy obaru. 
- Učilalé marl vysokou morálku. 
- Málo uiiteiO žádá o přelaianf. 

- Abseooe učilaiO je nfzká. 

- PIUCDVIÍÓ VO UK AVS jsou Y'fSDCB loajálnf "VOii oboru, mjfmaji se o 'Vie. CD s oborem souvisl'. 

- Pre.enat sociálně - negatiW!Jdl ieW. 
Nám metod !!m!!l..- nli a :ni....- in'-"--~· 

-Dotazník - OdlVZVSI. 
-Rozhovor - Uiihllé 
- Dislaae - Vedeni VO UK AVS 

- Sociomatrie - Absolventi VO UK AVS 

- ProjektiWii metody 
- Analým prad sludenh') 

- l~~~a~~~amí metody 

- Konstruktová nirlzka 

Hod-•alii lllli:oko n - , ......... 
- Vedeni VO UK RVS 11- Přalmané uspokojeni z nedostatečnébo hcd!oa~~~í 
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Tvorha autoeva/uačního projelctu VO UK FTVS Prohct 
Doporučené oblasti autoevaluace í Zdroje 

Ze/roje 

Mezi zdroje školy jsou řazeny finanční, materiálně technické a lidské zdroje. Zde 

předkládané suboblasti jsou zaměřené na práci učitelů. 

Její suboblasti jsou: 

A. Reflexe a evaluace vlastní práce lidských zdrojů (tabulka 16); 

B. Celkové hodnocení využívání lidských zdrojů (tabulka 17); 

C. Plánovaní a příprava (tabulka 1 8); 

D. Realizace vyučovací jednotky (tabulka 19); 

E. Řízení vyučovací jednotky (tabulka 20); 

F. Klima třídy (tabulka 21); 

G. Kázeň (tabulka 22); 

H. Hodnocení výsledků žáků (tabulka 23). 

TABULKA 16 
ZDROJE: Reflexe a evaluace vlastní práre lidských zdrojů 

O"•"', I ZDROJE 

~~~ Rr.H" "• a evt:JirxKe vlmtní prt:Íct: ft~ýclt z«cju 

Kňléria: 

- ÚVazky uclleiO mledem k jej1m odborné a pedag~dcé :zp&obilosti.. 
- rrehled o pracoml'cfd! VO UK AVS. 
- Sebehodnomni a zdokonalováni pracomlla:i VO UK FTVS. 
- lJCiteJé pravidel ni hodnotí SVOJÍ ČIIIKBf ve výuce. snem se poznat ty oblasti, které vyžadutí zrniny. 
- Ucltel využivá k uoevaluaci vk:e metod. 
- Uarel promýill' ho.podcimost využíváli svého času a jeho wpořádárf k daaaženi vriiT úamosti své práce. 

Náwh ....... !mil--= .. entia mnoia" ·. 
- Pcrzoronmí v náro&ýd! siluad<h - UCitelé 
- Razhowor 
Hodnotihl; Rizilnt 11a - . metDcl· 

- Vedeni VO UK FTVS - Nemalost led!rik sebeevaluace 
- Vedoud uc"'itel - NemaiOII ted!rik time ma"JagenEIIIu 

- Ostatní učtelé - NeznaiOII tedrilc vyr01111áváni se se zátěieni v práci 
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Tvoma autoeva/IIGČIIÍitO projelctu VO UK FTVS Praha 
Doporučeně obla$ti autoevt.Jfuace / Zdroje 

TABULKA 17 
ZDROJE: Celkové hodnocení využíváni lidských zdroiů 

Oblast· I ZDROJE 
I 

Sr.l~h: C21itov.:. irocln.:af:~B vyuiív~m"líJ.Ic} t.h :rdtojv 

Kriléria: 
- Erektivita vyuil'vónf IMJ!ifilc:cxe uatelli. 
- Eraktivita vyuil'vánf kwltlfikcxe mtalnkh pnxomlk6 VO UK RYS. 
- Zdokanalcwánr uatehl vzhledem k L ..L - oblas18m. 

tlávrlo ........... lmiiii•S!Iii Responcle!!di g zdmJit Wonnaci; 

- Pazorootánf v nároálýdl siluadd! - OdTVZVSL 

- RozhO'IOI" - Učtelé 

Haclnotitel;; !Riziko - , ........... 
- Vedeni VO UK FTVS - Neznalost techrik sebeevaluace 
- Vedoud učitel - Neznalast tedrik lime mmlagenEIIIU 

- Ostalnf učtelé - Naznalost technik vyromávání .a .a zátěžemi v práti 

TABULKA 18 
ZDROJE: Plánovaní a příprava 

Oblast· I ZDROJE 

SuĎolllo<lf! i PJá"o..;-~- rs přípTrsva 

Krilária: 
- VyučDvac:i hod"ma má expliótně fomuiOYané jamé a Wodné výul«ná dle. 
- Vyry&ným dliim oclpcwfdá obsah, metody a struldura vyui'Xwad hod"my. 
- Vjdro ve sledcwané hodině navazuje na předd!ázefTc:f výulcu, využívá siUdenty již osvofaljdl111idomosti' a 

dcwednostf, a zárcweň umožiiuie návaznost dalii vjuky. 
- Materiálnf didaldické prostředky ilou "ms připraveny a fuollrmě v hod"lllě - . -
t!!ávrh metacl m!!!!l--= i a zdroia" ·-
- Pazorootání - ho.pitace - uatel a jeho činnost ve výuce 

- RozhO'IOI" 
Hacl..till; IRmino - , ........... 
- Vedenr VO UK FTVS - ~nezná leai výWcovýd! dl6 
- Vedouci učitel - PosuzonJtel nemá blrilculum 

- Posuzcwatel nemá calou škálu metod a forem vjuky 
- Posuzolratel nemá zásady práat s materiálními a!dalctic:kjmi prostředky 
- Posuzolratel nemá ve vjie wedenjdl oblastech vytvořeny 

piisluiné dcwedlosti 
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Tvotba auloevaluačního projelrru VO UK F1VS Praha 

Doporučené oblasti c:rutoe..,a/uace / Zdroie 

TABULKA 19 
ZDROJE: Realizace vyutovoc:f jednotky 

ObJast: ~ ZDROJE 

Su~Jobknr, ! R...afJZtlo \·yuéovat:ír~rJOII:y 

Kriléria: 
- Vhodnast a přiměi'enmt stancwený<h dlll YýW.y k předpokladlim studentO.. 
- Vhodna.t metod výuky k vymezeným dl6m a obsal!u výuky. 

- Rozsah yYUiilf pona1atk. ufebnic a oddnid! didalctkkjoch pomlklelt. 
• Využfvánf nimýd! organizačnkh forem výuky. 
- Kon.n1cace ve ~L 
- Vhodnast učebrád! úiClh.. 
- Vhodnost využitých metod hochx:eni studenti) učitelem. 

- Umel si počíná uvolněně, !litě. se sebedhirou a nmozuje svým dxwáním zájem sludenhl o výuku. 
- Jeho výlclad vzbmu;a - studentedl jasné představy. forma adpcwídá úrovni studenl6. 
- Studenti jsou vedeni ke spolupráá s učitelem, majT přlležil'olt orgcmizcwat svql Ylastnf činna.L 

• Ucilel res~e n~ . e ieiid! VYiaarovánl a další ruz.vfienL 

Hiuh m......, Ul!!lua-= i. mntia. ·. 
• Poz.orcwcR' - hospitaoa - Učitel 

- Razhowor s učitelem - SludenH 
- Razhowor se 
Hodaolilel; Rizilro - . .......... 
- Vedeni VO UK FTVS - PwUZOWJI'el nemá teorie o učeň 

- Vedoud učtel - POIUZovatel nemá teorii učebnic:fl úloh 

- Ostatní ualelé VO UK AVS - Poauzovatel nemá parfldpativli metody výuky 

- StudenH - Pa.UZOWJI'el nemá v tom smyslu vypěstcwmlé dowtdnosti 
- P05UZOYOtel se nechává ovlivnit ernoceni 

- Pmuzmoatel uolalřuie svaie inlualívnf pfedstavy příslušné dcwednosti 

TABULKA 20 
ZDROJE: Řízenf vyvčovac:í jednotky 

Oblosi·l ZDROJE 

I Řin-ní v)'I/ČoVCfCÍ iflh»•ky Sul:loblcnt:; 

Kňléria: 

- Začálelc vyučDvad [ednotky půlobf moliva6!ě, IICIVCliZIIje lcladný postaj studenti) k projelctovcmým čimodem. 

- Dan se udržet zájem ilálai a jejich zapojeni do činnosti. 
- Ucilel pozorně diagnoshKuje pnlběh uiiabnid! ciiiiiOSií, provádí pdřebné korekca, pcwzbuzu;e 

sJudanty k Cimostem. 

- Předlody mezi jechltlivými čimostni jsou hladké. čas jim 'llincwaný je dobře rozvrien. 

- Učitel podle potřeby mad"lfikuie PI'Nodní plán čimosti. 

l!lávrh IIUIJed tm~lu- de11li a .. dreia • ·. 
- P~í- hoapitace - Učitelé 

- SludenH 

Haclaotilet; Rizilra . . ,melatrl, 

- Vedeni VO UK FTVS - Neznalmt teorie a praxe motivace 

- Vedouá učitel - Neznalod podstaty římnf a kontroly výukového pr-.. 

- Ostatní uatelé VO UK FTVS 

63 



TABULKA 21 
ZDROJE: Klima tlídy 

Oblast: j 
i - I 

Svfto/Jcal: i 
Kritéria: 

Tvorba autoevalvačního projelctu VO UK FTVS Praha 
DoporuéP.né obladi autoevaluace / Zdro1e 

ZDROJE 

K!Y.i<r ~Iídy 

- Z poCJnárú učitele i~ je dtit smysl pro pořádek a pro plněnf lic:okl. 
- K011U111cace uatele selludady piisclbí ponbuzujidm doii!IIHI\ ~e uatelooro poziliWif očekávání. 

- Mim ualelem a siVderly jsou dobré vztahy založené na vzájermé úd&. 

- Učilel poskytuje vlas :zpětnou vazb~ - sebeciWěru a sebeúdu studanhl. 
l!lávrlro II'IIAicHI nglaa-= IMPO•danti a ulrttja l•feriiUIIi; 

- Dotaznrk - Učtel a jeho činnost ve vjuat 

- Pozorcwání - !x.pitace - SludenH a jefld! činnost ve výuce 

- Razhooror 
Hoclnoliel: 
- Veclenf VO UK FTVS 
- Vedoud uc,_ 

- Osldnl' uatelé VO UK FTVS 
- Studenli 

TABULKA 22 
ZDROJE: Kázeň 

OJ..a~~..~:J 

SvéoWa.t; 

Kritéria: 

- Poci'ty sludentú 

Rizilro -YI'Že•Ých lllelad: 

- Posuzcwatel nemá laorelidai pmnatlcy o školnfm Jdi matu 

- Posuzo.atet neumr pouiR rnelody ZJ"iši'cwiiri mormacr 

ZDROJE 

KOz ..fl 

- Učitel pozorně sled&4e d!ování sludentú a anažf se předdlázet moiným kClllfliktúm. 

- Při řeienf nevhodného dKwárf studentú uatel po.tupuje spráwlýrn zp'isoberf\ ftxlně využfvá 
opatřenf k posRenf kázně. 

- Učitel !ml' řešit konfliklnf siluace. 

Návrh m....., Blllaa-= dellli a zdroill 

- Dotazm"k - Učtel 

- Pamrcwánf - hmpitace - Ostatní uOtelé 

- PCJZOf'CWání - nimo výulcu - SludenH 
- Razhooror 
Hedaelihol: IRizilro - , melall: 

- Veclenf VO UK FTVS - Neznalolt aniteiG uiltelovy autority 
- Vedoud ucltel - Neznalolt feieri lronfliklníc:h situad 
- Ostatnf uatelé VO UK FTVS - Neznalost moiný<h opatřeň k po.Rení kázně 
-Studenti - NespráWié názory na problémy kázně iákG 

·. 

-

64 



TABULKA 23 
ZDROJE: Hodnocení výJiedlců žóků 

Obl asi: 
I 

I 
Suóc-!:j 

Kriléria: 

Tvorha autoevaluačnlho projelctu VO UK FTVS Praha 
Doporučené oblm.ti aufoeva/uo.;e / Zdroje 

ZDROJE 

~noeo?onr' ~·t:l:u stvckt<fu 

- Uc"itel hochJif práó ldudenhl v průběhu vjuky soustCMiě a vi'os. 
- Učitel použl'vá rozmanitjdl učebnkh úloh pro formativnf a IU!rlatiwí hochxl!nl 
- Učitel si vede :záznamy o výsleddd! hodnomnr proapidu llludenHl 
- Sludenti isou vedeni k sebehodnocení rridl yýlc.on4, 

Návrh mat..d !!ll!!lu-= ; i_a_zdntia_infonnaci: 

- Didaktidcé testy Uan.l 
- Pazor~nr - hospil'aal Sludenti 

- Razbor dolcumantů 
Hod!IOijlal; lltizilnt n . . 

I melalf, 

- Vedení VO UK AVS - Neznalost metod cla~1cy vidomalllí a dovedností sludetd 
- Vedoud učitel - Neporcmmiinf fázl'm clagnosfidc:ého proc:au ve výuce 

- Sludenti 

-
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Tvorba cwtoE>ttaluačnílto proieldu VO Ul( F1VS Prcrha 
Doporučené oblasti autoevaluoce / Management 

Management 

Vzdělávací zařízení je třeba stejně jako jiné organizace řídit (plánovat, organizo

vat, kontrolovat, vést a monitorovat). Tuto činnost zabezpečuje management. 

Její suboblasti jsou: 

A. Oblast řízení (tabulka 24); 

B. Personální oblast (tabulka 25); 

C. Ekonomické podmínky (tabulka 26); 

D. Materiálně technické podmínky (tabulka 27); 

E. VO UK FTVS a jeho studenti (tabulka 28); 

F. Efektivita práce VO UK FTVS (tabulka 29); 

G. Vlastnosti osobnosti vedoucího katedry-náčelníka (tabulka 30). 

TABULKA 24 
MANAGEMENT: Oblast řízení 

Ob!~~· : I 
Suiaohkut. j 

Kňliiria: 

- Je kvalifikcwaně :zprCXOifána kcncepaJ rcKVOje llaoly. 

MANAGEMENT 

Ob/0$1 finni 

- Je zřejmá a1evědcxná práce s Yizeni, dli a úkoly, VO UK FTVS má zprcx:<Wán ročnf pl cin práaL 

- Kvalil'ikcwaně jsou připrawwciny a prcwádiny porady. 
- Na VO UK RYS prCIClllí metodické orgány v sculadu s kaK:epcf rcKVOje oboru. 
- Je vedena pcwimá dolcumentace VO UK FTVS. 
- ~ráwlr úkmY isou ~etenlně a:trováděny. 
Návrh........, . i•zdmie" 
- Dotaznlk - DokunEnlace VO UK AVS 

- Rom-or - Názory uatehl a ostalnidl 
-Studi&m~ praawriks:l VO UK AVS 

· . 

- P-.orcwání - Saustavné dalšr vzdilcmini v oblasti řízeni 

Hodl!otilel: IRiZl "'ot . , melDl!· 

- Vedení VO UK AVS - Hodnotitelé nemají požadc:wané znalosfi 
- Vedoucf učitel - Uplatiicwání IUbjektiWJídt názorů a podl6 

- Ostdnr uatelé - Složitost hodncx:ené oblasti 
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Tvorba autoevaluainíbo proielctu VO UK FTVS Proha 

Doporuč•mé oblasti autoevaluace / Manr:~gement 

TABULKA 25 
MANAGEMENT: Personální oblast 

Oblast: I MANAGEMENT 
~· 

Suóob'-1:; P..r11cl'lfilní o&kts.t 

Kriléňa; 

- Je zajištěna stabiliZCXB permnáiiL 
- Je zajištěna další vzděláYáni padagogidcjdl pracomilal Y souladu s konmpd rozvoje VO UK FTVS. 
- Na VO UK FTVS f.-.gu;e S}'Siám pravidelného hodnoceni parawnrJal. 

- Je zajištěn podíl pi'CKXMiilal na i'iz:eni. 

- Vedeni VO UK FTVS se stará o soóálni potřeby praccwnílal. 

- Spráwtí últonv isou ~ ě 
. - . 

Návrh m!!dool B!!!lygg; l•lll"!h!!li g ~:dmh illfannací; 

- Dotazru"k - lJatelé VO UK FTVS 

- Razflootor - Sludenti 
- Sludiwn doku~ - Ostatní zaměslnanc:i 
- PCl!ZOrCWcmr 
Hadno8el: Rizilra -iellich meiDd: 

- Vedení VO UK FTVS - Nekon.,etenlnolt hodnofite(j) 

- Učitelé 

TABULKA 26 
MANAGEMENT: Ekonamiclcé podmínky 

Obl $1: i MA NAGEMENT 
I 

SWo&laat: l ElcotJOmt ,k.i po<Jn.in#cy 

Kriléria: 

- VO UK FTVS nald6dá s přidělenými f"lllanČ'IÍni prmlředky racionálně y souladu y laonatpé roz\IIDje oborv. 

- VO UK FTVS ziskáwi finanČ'Ií prostředky oficiálnini castami. 

- Přiměřenost, efaklivita a evidence čarpáni rozpoau přirným náldadll. 

- Přimareno.t efelciMta a evidence ČlerDáni 1 prCWCIIZI'Ikll rosliedlc4. 
Návrh lllelod evalua-= R--.l..ti • zdroia W.nnaci: 

- Razllcwor - logislidcý a ekononidcý úsek VO UK FTVS 
- Studium clokuman.., 
Hoclnolilal: llllizilat -i-Ých 11181DG: 
- Vedeni VO UK FTVS ll- Nek~enJnost hodootitehl 
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Tvorba autoevoluačnl'ho proieldv VO UK FTVS Praha 
Dopol ucené oblasti au#oeva/uaee I Management 

TABULKA 27 
MANAGEMENT: Materiálně technické podmínky 

Obla~t: l MANAGEMENT 
-

SvboWatt i Mat.ari61.~ t•ctmick' p.u{minky 

Kritéria: 

- VO UK RVS má zajiilěny výukové prostory v souladu se vzdělávadmi programy. 

- VO UK RVS f• optimálně vybaven materiálními didaktickými prostředky. které jsou ve vjum 
vhodně vyuifvány. 

- Sportovnl' zan:zenr a jeho vybavenost odporidá nárolalm výuky. 

- Efektivita vyutivání prostor a budov RVS. 

- Efeklivita ~ánf - a učebnic;. 

l!!li:uh metod 01111--= i a nroia illfonnací: 

- Pomrcwánr - holpitace - Učitelé VO UK RVS 

- Radlcwor - Sludenti 

- Pamromnr 
Hat!.otjlel; Rbrilra - . , mii!!IDol-

- Vedeni VO UK RVS - Bez rizika 

- llčilelé VO UK FTVS 

- Studenti 

TABULKA 28 
MANAGEMENT: VO UK. FTVS a ieho studenti 

Oblast. j MANAGEMENT 

I Svbobttnt:! VO UK FTifS a ;.J.o =IIJtkati 

Kritéria: 

- Na VO UK RVS je kámii a řád. konftikty jsou řešeny -II!Ohou jim předd!ázet. 
- Studenti podr'uif 101.11áležitast se školou. 
- Na VO UK RVS j11011 vytvářeny podn*lky pro 1101nočascwé aktivity studentd. 

Studenli VO UK RVS se ·- SClUtěžL 

Návrh metod nglua-= nli a nroie l~Jwo.-ci: 
- Analýza dokumentO - lJatelé VO UK RVS 

- Razhcwor - Sludentí 
-P~r 

Hadn!dhl; Rizilra - . 
meiDII· 

- Vedeni VO UK RVS - Rozclilné představy hod!otileiG o žádoucím idaYU 

- Ucfttlé VO UK RVS 

-Studenti 
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Tvot&a autHYaluutiúho projeldu VO UK FTVS Praha 

Doporučené oblosti autoevafuace / Management 

TABULKA 29 
MANAGEMENT: Efe-ktivita práce VO UK FTVS 

ObtCI$1: I MANAGEMENT 
-

~I: I Efeldivi1a ptirc• VO U;~ FTVS 

K;ňlérja; 

- VO UK RYS ii!CM4e ndiláYaci program podle dcmjdl I'IIOŽIKI5ff. 

- Studem jsou úspěšní ve •omávcxím tesledL 
- Studem jsou úspěŠ'Ií při změreOtým zkcMkóc:h. 
- Studenli jsou ÚSPěŠIÍ ve své činnosti po ulaončení studia. 
l!lá~h metod eval--= ll.asaonden6 a zdroia informací: 

- Srcnnávad didalctidté testy - Učtelé VO UK FTVS 

- Dotamilc: - Výsledky srcwnáYacl'm zkouiek 
- Sludiwn clolcumentace VO UK RVS - Výsledky závěrečný<h zlaouialc: 
- Razhcwor - Sludenti 
- Pozorováni - hospitace 
Hocl..tilel: Rizilro ~- melad: 
- Vedení VO UK FTVS - Bez rizilc:a pro kompetentní hodnotitele 
-Studenti 

TABULKA 30 
MANAGEMENT: Vlastnosti osobnosti vedoucího katedry (náčelníka) 

ObiCII.t ; I MANAGfMENT 

~~~I Vknfr.~ rnol.mo#i n:hwt:ího i«<t..drt· ~n.>ě~lnilat VO UK FM} 
·-

Kn"léria: 

- Vedoud katedry má neformální mJtor-ilu. 

- Vedoud katedry je př&lupný kritice. 
- Vedoud katedry je ~dty odolný. 
- Vedoud katedry přemjilí nad svou pnxi. 
- Vedoud katedry se umr v tffivýdl aituad<h cmádat. 
- Vedoud katedry je slmně pohotový. 
- Vedoud katedry je obětavý při plněni úkoiO pro ikoiiL 
- Vecloud katedry je soáálně cilljyý. 

Návrh metacl ~·--= hlpondgti a zdro~ iRF.nnací: 

- Pazorováni - Reak<& okolí 

- Dotamilc: a anketa - Vlaslní myšlenky a počty 

- Vedeni denilc:u 
Hoclnotilel; IRizilro . . melocl· 

- Vecloud katedry - Neochota k sebereflexi 
- UCitelé - Neznalost ted!nik sebereflexe 
-Studenti - Přenědčaú o vlastní dokonalosti 
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Tvorha autoevoluačního projektu VO UK FTVS Praha 
Osnova závěrečné autoe"ftJluační zprávy 

Osnova .závěrečné autoevaluocni .zprávy 

Název 
, .", v , 

zaverecne 
, 

zpravy 

Zadejte data zahájení a ukončení 
projektu 

Zadejte zadavatele projektu 
Zadejte rok 
ukončení 

projektu 
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Tvotba autoevalu«KN'ho proielctu VO UK FTVS Praha 

Osnova závěrecné alltoevoluační zprávy 

I Základní data o VO UK FTVS 

-/ JE T~EBA UVÉST ZÁKLADNI POPIS VQ UK FTVS VČETNĚ JEHO SPECIFIK A ORGANIZACE CHODU 

-/ UVÉST POSTAVENÍ NA TRHU 

-/ STÁVAJICÍ POČET STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ A STUDENTŮ 

Seznam výchovně vzdělávacích cílů 
a hodnocených oblastí, použitých metod a technik 

-/ UVEDENf VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACfCH CfLů VČETNĚ VIZI DO BUDOUCNOSTI 

-/ U JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ UVÉST DŮVOD JEJICH VYBRÁNÍ 

o/ UVEDENÉ OBLASTI STRUČNĚ POPSAT 

o/ VY JMENOVAT PŘÍSLUŠNÉ SUBOBLASTI 

-/ U SEZNAMU POUŽITÝCH METOD UPOZORNIT NA ŮSKAÚ JEDNOTUVÝCH METOD A TECHNIK, 

SE KTERÝMI BYLY PROBLÉMY B!tiEM 

Stručný popis stavu vzdělávacího procesu na VO 
UK FVTS před zaháiením autoevaluace 

Ý POPIS S OHLEDEM NA ZVOLENÉ OBLASTI 

Popis fází autoevaluace v datech 

-/ UVEDENÍ JEDNOTUVÝCH FÁZI VČETN~ DATA VYKONÁVÁNi 

-/ POPIS FÁZÍ VZHLEDEM K JEJICH OBSAHU 
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Tvorba autoevaluačniho proje/ctu VO UK FTVS Praho 
Osnova závěre.;'né coutoevolvačnf zprávy 

Jaké výsledky byly hodnocením ziištěny 

•/ PRO PŘEHLEDNOST ZPRACOVAT KAŽDOU OBLAST NA SAMOSTATNOU STRÁNKU 

,;' UVÉST ZÁVĚRY, KTERÉ Z HOONOCENI JEONOTLIVÝCH OBLASTÍ VYPLÝVAJÍ 

Navržené korekce a inovace vzhledem 
k vysloveným závěrům 

,;' KOREKCE A INOVACE UVÉST VČETNĚ KONKR~NiCH OPATŘENI A DATA JEJICH ZAPRACOVÁNi 

Uvedení problémů, které nastaly při samotné 
realizaci autoevaluačního procesu 

,;' UVÉST, KTERÉ CfLE BYLY ŠPATNE STANOVENY 

<I' VY JMENOVAT NEVYHOVUJICI METODY A ZDŮVODNIT PROČ JSOU NEVYHOVUJiCí 

,;' NAPSAT, KTERÉ FÁZE NEBYLY ZPRACOVÁNY PODLE ČASOVÉHO HARMONOGRAMU A PROČ 

Doporučení a rady pro další autoevaluační 
procesy 

,;' UVÉST VČETNĚ DOPORUČENÉHO DATA ZAHÁJENI NAVAZUJiCiHO AUTOEVALUAČNÉHO PROCESU 

,;' RADY KONCIPOVAT S OHLEDEM NA MOŽNOST NÁVAZNOSTI DALŠIHO AUTOEVALUAČNÍHO PRO~ 

CESU 
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Tvorba autoe.,aluainího proje/rfu VO UK FTVS Praha 
Os11ova záverecné autoevaluocní zp,.ávy 

Seznam osob podíleiících se na autoevaluačním 
procesu 

POKUD BUDOU VYTV ÁIENY RťlZNě VERZE ZÁ VĚREČNÉ ZPRÁVY, JE NUTNO UVÉST 

KOMU JE TATO VERZE URČENA 
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Závěr a doporučení do budoucn0$tl 

Závěr a doporučení do budoucnosti 

Jak je z této předkládané diplomové próce patrné, evaluační proces hodnotící 

vzdělávací instituce je procesem dlouhodobým a při počátečním setkání také složitě vy

padajícím. Výsledkem tohoto procesu je zpětné vazba o všem, co školu tvoří školou. 

V začátcích próce s autoevaluací je třeba si uvědomit, že nemó být chópóna jako povin

nost, ale jako potřeba a přínos. Je nutné vytvořit kladné a vyhovující evaluační prostředí 

a všichni zainteresovaní musí mít jasno, proč je evaluace potřebné. Důležité je nestanovo

vat mnoho cílů (jen ty co jsou reálné a splnitelné) a maximálně využívat informací, které 

jsou již získané. Pravidelné vedení dokumentace usnadní hodnocení úspěšnosti provádě

ného procesu. 

V případě VO UK FTVS je obzvlóšt' důležité všechny činnosti důkladně naplánovat a 

jmenovitě určit osoby zodpovědné za provedení jednotlivých činností. Před zahájením 

evaluace provést SWOT analýzu, jež odhalí oblasti, které mají být přednostně hodnoce

ní podrobeny. Při vzniku potíží požádat o pomoc někoho z odborníků (např. z VUP Praha 

- Výzkumný ústav pedagogický). Všechny osoby zapojené do evaluačních procesů, by 

měli mít dostatek času na jejich realizaci, ale je třeba provedení neoddalovat, aby ne

došlo k velké časové prodlevě, které by mohla mít za následek neaktuálnost zvolených 

cílů. Doporučuji zapojit nezainteresovanou osobu v podobě kritického přítele. 

Na zóvěr je třeba říci, že neexistuje univerzální způsob realizace evaluačního pro

cesu. Výskyt praktických i organizačních problémů je přirozeným jevem a jen správně 

provedené evaluace není samozřejmostí. Dovednost realizovat přínosnou autoevaluaci se 

musí organizace naučit. Věřím, že VO UK FTVS využije předložených poznatků a kon

krétní model, jak byl podón ve třetí kapitole, bude po kritickém posouzení a případné 

úpravě v nejbližší době realizován tak, aby byl dosažen požadovaný obecný cíl vzdělá

vacích zařízení- být "Top" pracovištěm ve svém oboru. 
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