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Úvod
Školství v České republice prochází od roku 1989 rozsáhlou reformou, která 

právě v této době dosahuje svého vrcholu. První změny byly zaměřeny především do 

oblasti státní správy a samosprávy, včetně financování, a daly by se spojovat spíše 

s pojmem  kvantita.  Současnost  a  následující  roky  se  ale  začínají  zaměřovat 

především na kvalitu a efektivnost.

Na vzdělávací systém, a to nejen u nás, je vytvářen stále větší společenský 

tlak ve smyslu přípravy „nových absolventů“. Těch, kteří budou především flexibilní, 

kreativní, iniciativní a adaptabilní. To je důvod, proč kvalita a efektivita vzdělávání  

začínají být považovány za jednu z nejvyšších priorit společnosti.

Kvalitu  škol  lze  samozřejmě  posuzovat  z venku,  jedná  se  o  tzv.  vnější 

evaluaci,  ale  čím dál  více  je  zdůrazňována evaluace vnitřní,  vlastní,  a  to  hlavně 

v souvislosti  s plánováním  dalšího  strategického  rozvoje.  Bez  výsledků  vlastního 

hodnocení nelze efektivně řídit zvyšování kvality organizace.

To,  že se vlastní  hodnocení školy nebo-li  autoevaluace stala samozřejmou 

součástí  dokumentů,  které  zásadně  ovlivňují  vývoj  školství  České  republiky,  je 

známka toho,  že se s ní  začíná počítat  jako s jednou z cest  ke zvyšování  kvality 

vzdělávání.

Na  druhé  straně  jakákoliv,  byť  i  oficiální  prohlášení,  nestačí.  Je  důležité 

přijmout tyto návrhy za své a začít je uvádět do praxe.

V předmluvě  k publikaci  Evaluace  škol  poskytujících  povinné  vzdělání 

v Evropě  (Eurydice,  2004)  hovoří  evropská  komisařka  pro  vzdělávání  a  kulturu  

V.  Reding  o  tom,  že  kvalitní  povinné  vzdělávání  dostupné  všem  občanům 

představuje neodmyslitelný základ nutný pro vybudování skutečné Evropy znalostí. 

Je  jedním z vkladů,  jimiž mají  vzdělávací  systémy přispět  k  realizaci  Lisabonské 

strategie.  Ta  usiluje  o  to,  aby  se  evropská  ekonomika  do  roku  2010  stala 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější na světě a aby zároveň bylo dosaženo 

velké míry sociální soudržnosti.

Ve své disertační práci se zaměřuji na problematiku autoevaluace základních 

škol,  která  představuje  soubor  stále  otevřených otázek,  jako  např.   Co znamená 

kvalita  ve  vzdělávání?  Jak  hledat  vlastní  kvalitu?  Za  jakých  podmínek  provádět 

vlastní hodnocení? Komu budou sloužit výsledky vlastního hodnocení? Kde najdou 

školy podporu? … nebo Proč vůbec vlastní  hodnocení  provádět? Na tuto otázku 

můžeme samozřejmě argumentovat povinností ze zákona. To ale pro smysluplnost 
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celého děje určitě nestačí. Škola, resp. její pracovníci, by si měli uvědomit, že nástup 

sebehodnotících činností automaticky vyvolává diskusi o kvalitě školy jako takové, že 

teprve poznáním svých kladů i záporů, můžeme efektivně plánovat svůj další rozvoj, 

že  vůbec  pochopit  vnitřní  mechanismy procesů,  které  se  ve  škole  odehrávají,  je 

základem pro  stanovení  cílů  nových.  V neposlední  řadě jde  o přípravu na vnější 

hodnocení, ať už ze strany České školní inspekce nebo zřizovatele.

Vlastní  hodnocení  školy  jako  systém je  náročný a nikdy nekončící  proces. 

Pokud však chceme mluvit o otevřeném školském systému, který je tvořen kvalitními 

ale zároveň jedinečnými školami, nejde snad ani jinou cestou jít. 

Všichni odborníci zabývající se pedagogickou evaluací by měli napnout síly 

k tomu, aby školám na této cestě byli dobrými průvodci.

Nezbytným  východiskem  při  hledání  odpovědí  na  vytyčené  otázky  bylo 

studium odborné literatury.  Zahraniční  literatura  je  na  téma vnitřní  evaluace  škol  

četnější, ale i česká začíná dohánět časový „handicap“, který kvůli politické situaci  

u nás zbrzdil nástup systémových změn ve školství, tedy i v nástupu tzv. evaluační 

kultury.  K dispozici  jsou mnohé překladové studijní  materiály,  ale slibně se rozvíjí 

také  původní  česká  odborná  literatura  na  téma  hodnocení  kvality  vzdělávání.  

K hlavním zahraničním autorům bezesporu patří: Bennet (1994), MacBeath (1996, 

2006), Nevo (1995), Petty (1996), Schratz (1997) …

Současná česká odborná literatura navazuje na jejich práce a svojí kvalitou 

zpracování se zcela vyrovná té zahraniční. Mezi naše nejčastěji citované autory patří  

např.  Eger  (2001,  2006),  Kalous  a  Obst  (2002),  Kotásek  (1999,  2002,  2006), 

Kovařovic  (2004),  Nezvalová  (2003),  Pelikán  (1995),  Průcha  (1996,  2002),  Rýdl 

(1998, 2003, 2004), Slavík (1999), Skalková (1999), Vašťatková (2006)…..

Odborná periodika, která se častěji věnují dané tématice, jsou např. Učitelské 

listy,  Učitelské  noviny,  Pedagogika,  EDA  (Evaluace,  data,  analýzy),  Moderní 

vyučování  a  samozřejmě  průběžně  vydávané  sborníky  příspěvků  z konferencí  a 

seminářů.  Za  zmínku  stojí  např.  sborníky  SKAV  (Stálá  konference  asociací  ve 

vzdělávání),  ČAPV  (Česká  asociace  pedagogického  výzkumu)  nebo  ČŠI  (České 

školní inspekce).

Významným zdrojem pro komparativní studium přístupů k hodnocení kvality a 

evaluaci v evropských zemích představuje informační síť Eurydice. 

Nesmíme zapomenout ani na zdroj stále více využívaný, tj. síť Internet. Zde 

nalezneme  množství  odborných  článku,  rešerší  odborné  literatury,  elektronické 

diskuse  a  samozřejmě  vhodné  webové  stránky  jak  odborných  institucí,  které  se 
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evaluací  vzdělávání  zabývají  (Centrum  pro  zjišťování  výsledků  vzdělávání, 

Výzkumný ústav pedagogický, Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, mládeže 

a  tělovýchovy,  Národní  ústav  odborného  vzdělávání,  vysoké  školy,  vzdělávací 

instituce…),  tak  jednotlivých  škol,  které  jsou  ochotné  svoje  „know-how“  v oblasti 

evaluace zveřejnit.

Za  pomoci  analýzy  různých  teoretických  přístupů  k evaluaci  vznikala  první 

část  disertační  práce,  v níž  se  od  popisu  vývoje  evaluace  české  školy,  přes 

problematiku kvality a hledání cest jejího řízení, dostávám k systému autoevaluace 

jako novému prvku hodnocení poskytovaného vzdělávání. Přirozeným doplňkem jsou 

také informace o vznikajícím podpůrném systému v ČR, který by měl implementaci 

vlastního hodnocení školy do praxe výrazně posunout.

Cílem praktické  části  disertační  práce je  na  základě empirického výzkumu 

ověřit schopnost základních škol realizovat vlastního hodnocení. To v sobě zahrnuje 

dílčí výzkumné cíle – identifikovat nutné podmínky pro úspěšnou realizaci, nejčastěji 

evaluované  oblasti  a  používané  nástroje  k hodnocení,  zmapovat  proces 

autoevaluace ve  smyslu  náročnosti  jejích jednotlivých  etap a  samozřejmě popsat 

způsoby využití výsledků autoevaluace pro další rozvoj školy.

Disertační  práce je  doplněna Přehledem pojmů vztahujících  se k vlastnímu 

hodnocení  školy,  se  kterými  se  v textu  setkáváme,  dále  Seznamem  a  stručným 

popisem nejčastěji používaných evaluačních metod, se kterými školy pracují, a pro 

ilustraci Fotodokumentací ze vzdělávacího programu Vnitřní evaluace školy, kterého 

se  ředitelé  „výzkumných“  škol  účastnili.  K praktické  části  se  vztahuje  příloha 

Výzkumné  metody  (určených  respondentům)  a  také  přiložené  CD  se  statisticky 

zpracovanými výsledky prezentovaného výzkumu.
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1 Evaluace české školy na prahu 21. století
Pokud se chceme pouštět  do  debaty o kvalitě  vzdělávání,  není  možné se 

vyhnout  politickým,  ekonomickým,  společenským,  kulturním,  filozofickým  aj. 

souvislostem. 

Svět na prahu 21. století je světem ve znaku neustálých změn, stírání hranic, 

psychicky  náročného života  ve  smyslu  ztráty  pracovních  a tím i  sociálních  jistot, 

narušení pevných rodinných vztahů, rychlého rozvoje informačních a komunikačních 

technologií a z toho plynoucího „informačního boomu“, individualismu, vyrovnávání 

se neustálým změnám …

MacBeath (2006, s. 94) v této souvislosti hovoří o třech hlavních důvodech 

mezinárodních debat o společných vzdělávacích koncepcích:

1. Klesající finanční zdroje – čím dál větší procento lidí si po stále delší období 

života nárokuje přístup ke vzdělání, to vyžaduje vyšší náklady na vzdělávací 

systém, především v oblasti středního a vysokého školství;

2. Sociální  inkluze –  vzdělání  jako  nástroj,  který  pomůže  řešit  problémy 

pracovního trhu a sociální soudržnosti;

3. Společnost  znalostí –  naše  společnost  je  čím  dál  složitější  a 

technokratičtější, neustále produkuje obrovské množství nových informací.

Ústřední otázky těchto společensko-politických debat jsou pak mj. tyto: 

 Které cíle musí sledovat celý vzdělávací systém a kterými prostředky jich lze 

nejlépe dosáhnout? 

 Co  znamená  kvalita  školy  a  jakou  úlohu  může  v této  souvislosti  sehrát 

autoevaluce?

Zajistit  co  nejvyšší  kvalitu  vzdělávání  každého  žáka  i  efektivitu  celého 

vzdělávacího systému je proto jedním z nejdůležitějších úkolů nejen u nás ale všech 

členských států Evropské unie.  Decentralizace školství  a vzrůstající  autonomie 
škol  vyžadují  posílení  zpětné  vazby.  Tradiční  způsoby  evaluace  se rozšiřují  

o vlastní hodnocení školy, proměňuje se i práce školní inspekce, stále větší význam 

má mezinárodní srovnávání výsledků vzdělávání i vzdělávacích systémů.

Novým prvkem systematicky podporovaným Unií a stále se rozšiřujícím 
do  dalších  zemí  je  vlastní  hodnocení  školy.  Nejvyšší  kvality  nelze  dosáhnout 

tlakem shora, ale především angažovaností školy samotné, její snahou se změnit, 
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realizovat svou vizi.  Autoevaluace je těsně propojena se vzrůstající  autonomií 
školy a s přípravou projektů jejího dalšího rozvoje.

Naléhavost  vytvoření  koncepce  a  její  postupná  realizace  ještě  zvyšují 

požadavky  Evropské  unie  v rámci  Lisabonského  procesu1 především  na  zvýšení 

kvality  a  efektivity  vzdělávacích  soustav  členských  států.  To  bylo  opakovaně 

deklarováno jako hlavní strategický cíl č. 1 Evropské unie ve vzdělávání (zasedání 

Evropské rady, Stockholm 2001 a Brusel 2002). Je nepochybné, že po summitech 

v roce 2004 a po vstupu ČR do EU se kvalita a efektivita stává jedním z klíčových 

parametrů posuzování naší vzdělávací soustavy.

České  školství  prochází  od  90.  let  minulého  století  významnými 
změnami.  Tou zásadní  byla  decentralizace  (školy  se  staly  právními  subjekty)  a 

tento fakt musel  nutně vyvolat  i  diskusi  na téma nových opatření  pro jiný způsob 

řízení  kvality,  než  tomu  bylo  dříve.  Státní  vzdělávací  politika  poměrně  rychle 

reagovala  na tento  trend,  např.  dokumentem  Kvalita  vzdělávání  –  odpověď na 
výzvy budoucnosti (1994) nebo koncepčním materiálem  Kvalita a odpovědnost 
(1995).  V roce  1996  doporučila  skupina  expertů  Organizace  pro  hospodářskou 

spolupráci  a  rozvoj  (dále  OECD)  České  republice  v rámci  dalšího  vývoje  více 

podporovat monitorování a evaluaci celého systému. To se opakovalo i v roce 1999 

jako jedno z doporučení stanovené na Mimořádném zasedání Výboru pro vzdělávání 

OECD. V té době už ale u nás začaly horečné práce na přípravě tzv.  kurikulární 

reformy, se kterou řízení kvality úzce souvisí. 

Hodnocení  české  školy  na  konci  20.  století  se  vyznačovalo  evaluací 
vnější. Školy získaly  poměrně velký prostor  k samostatnému rozvoji,  a  to  hlavně 

v modernizaci  obsahu  a  forem  vzdělávání.  Od  škol,  resp.  učitelů,  se  ale  stále 

očekávalo zejména kvalitní zprostředkování učiva. Posuzovatelem kvality výuky se 

stala Česká školní inspekce a v rámci školy samotné její vedení (ředitel či zástupce 

ředitele).  Při  celkovém  uvolnění  dřívějších  restriktivních  opatření  se  ale  také  již 

v polovině  devadesátých  let  začalo  projevovat  určité  rozvolnění  vzdělávacího 

systému  a  následné  snížení  jeho  efektivity. Praxe  ukázala  potřebu  další  formy 

hodnocení.  Důvod  byl  jasný,  absence  zpětné  vazby  práce  učitelů,  potřeba 

srovnávání výsledků. 

V důsledku toho se brzy stalo další formou hodnocení celoplošné testování. 

Vznikaly však pouze testy na komerční bázi (především Kalibro, Scio). Přesto účast 

škol na této formě hodnocení rok od roku rostla. Typické pro toto období je i přijímací 

1  Lisabonský proces – Vzdělávání a odborná příprava v Evropě do roku 2010. Brusel : Evropská rada, 2000.
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řízení na jiný typ školy, které si školy vytvářely samy a které bylo zaměřené hlavně 

na faktografické znalosti.

Školy nebyly nuceny se zamýšlet nad svým způsobem řízení kvality. Stačilo 

jednou za 4-5 let uspět u České školní inspekce, co nejlépe znalostně připravit svoje 

žáky na přechod k dalšímu vzdělávání, případně ke vstupu na trh práce, hlavně se 

nestát objektem jakékoliv stížnosti, a „klidný život“ byl zajištěn.

Přesto všechno se objevují první vlaštovky v podobě těch škol, které začínají 

o vlastní kvalitě přemýšlet a spolu s dalšími aktivními lidmi vytvářejí podhoubí nové 

evaluační kultury v českém školství.  Jedná se např. o školy v programech Zdravá 

škola (dnes Školy podporující zdraví), Začít spolu, Dokážu to.

Nové  21.  století  přináší  důraznější  požadavky  na  změnu  školy,  a  to  

i v souvislosti jejího hodnocení. Tlak, který byl do té doby činěn pouze z venku, se 

začal školám přibližovat rychleji,  než by si možná přály.  Přijaté vládní dokumenty, 

nová školská legislativa, příprava školních vzdělávacích programů v rámci kurikulární 

reformy, demografický vývoj a tím agresivnější konkurence i ve školství začínají školy 

probouzet  z určité  letargie  a  vyvolávat  vášnivé  diskuse  učitelů,  dalších 

pedagogických odborníků, ale i laiků.

Jedním z témat těchto diskusí je postup žáka ve vzdělávání. Způsob, jak jsou 

hodnoceny práce i výkony jednotlivého žáka, je rozhodující pro jeho další postup po 

vzdělávací  dráze i  pro následnou volbu povolání.  Jde zde o dva aspekty:  nejen  

o formu ukončování – tj. examinace a následné certifikace – stupně vzdělávání, ale 

vůbec o způsob, jakým se realizuje postup do dalšího stupně vzdělávání, především, 

zda a jak je praktikován výběr (selekce). Ten by měl být založen - spíše než na 

hodnocení vstupu do vyššího stupně (přijímací zkoušky)  - na hodnocení výstupu  

z  předchozího  stupně.  Existuje  těsná  vazba  nejen  na  informační,  ale  i  na 

diagnostický  a  poradenský  systém  (jehož  posláním  je  pomoci  žákovi  v jeho 

optimálním rozvoji). 

Způsob evaluace vzdělávání má mít význam:
 Pro žáka i jeho rodiče – jako formativní hodnocení;

 Pro školu nižšího stupně – jako sumativní hodnocení (především toho, zda 

všichni včetně znevýhodněných skupin dosahují svého potenciálu);

 Pro školu  vyššího  stupně – jako diagnostické  hodnocení  (především toho, 

v čem je nutné žákovi pomoci).

To se týká především připravované reformy státní maturity, reformy závěrečné 

zkoušky  v učebních  oborech,  přípravou  koncepce  Osobní  portfolio  žáka  nebo 
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ověřování vzdělávacích výsledků v 5. a 9. ročníku základní školy (zavedení plošných 

testů do systému je „choulostivým“ bodem kurikulární reformy, jsou slyšet obavy, že 

zatímco podle kurikulárních dokumentů se mají učitelé zaměřit na rozvoj klíčových 

kompetencí, testy dosud upřednostňují měření vědomostí).

Naopak určitá shoda panuje na téma vlastní hodnocení školy. To by se 
mělo  v názoru  odborníků  stát  hybnou  silou  strategického  rozvoje  škol, 
součástí její každodenní činnosti, legitimním požadavkem ze strany státu. 

Hodnocení České školní inspekce (dále ČŠI) se postupně rozšiřuje z kontroly 

dodržování  předpisů  a  nařízení  na  evaluaci  podmínek,  průběhu  a  výsledků 

vzdělávání.  ČŠI  usiluje  o  objektivizaci  externího  hodnocení  (např.  zpracováním 

metodik  nebo  účastí  v mezinárodních  projektech  zabývajících  se  spolehlivostí  a 

stabilitou  indikátorů  kvality,  zejména  vzdělávacích  procesů).  V posledních  letech 

zavedla ČŠI rovněž nový typ inspekce, tzv. inspekce s tematickým zaměřením (na 

určitý typ školy nebo určitý problém). Školám, ministerstvu, ČŠI a nyní i krajům byla 

uložena  povinnost  zpracovávat  výroční  zprávu,  která  však  není  prozatím 

propojována s procesem autoevaluace.  Začala  být  rovněž pravidelně  publikována 

řada informací o činnosti a výsledcích škol.

Vnější  evaluace  škol  je  novým  školským  zákonem2 doplněna  i  možným 

hodnocením zřizovatele. 

Vytvoření  celého  evaluačního  systému  má  začít  koordinovat  Centrum  pro 

zjišťování výsledků vzdělávání (dále CEZVV), jako organizační složka státu. CEZVV 

se bude zabývat především vytvářením standardů hodnocení vzdělávacích výsledků 

na  základě  kurikulárních  dokumentů,  vytvářením  nástrojů  objektivního  hodnocení 

vzdělávacích  výsledků  a  postupů  (metodik)  pro  jejich  uplatnění.  Dále  pak 

zpracováním, analýzami a interpretací informací a dat, implementací a diseminací 

výstupů vůči různým cílovým skupinám (MŠMT, kraje, školy a skupiny škol, žáci a 

skupiny  žáků,  sociální  partneři,  veřejnost),  poradenstvím  v uvedených  oblastech, 

osvětovou a propagační činností apod. Je vymezena a zajištěna spolupráce CEZVV 

s ostatními orgány a institucemi, které jsou činné v oblasti evaluace a navazujících 

oblastí.  Základem  Centra  pro  zjišťování  výsledků  vzdělávání  byla  transformace 

dosavadního Centra pro reformu  maturitní zkoušky (CERMAT).

V evaluaci  na  národní  i  nadnárodní  úrovni  došlo  k nejvýznačnějšímu 

pozitivnímu  posunu   zapojením  České  republiky  do  systému  zjišťování 
2 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský  
zákon). Praha : 2004. [online]. Dostupné na WWW: < http://www.msmt.cz>. 
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mezinárodních ukazatelů a mezinárodních šetření (původně jen IEA, nyní i OECD a 

také  EU),  které  jsou  založeny  na  uplatnění  nástrojů  externího  hodnocení.  Jejich 

výsledky však nejsou dostatečně propojeny s řízením a dalším rozvojem českého 

vzdělávacího systému; bude proto nutné výsledky mezinárodních průzkumů využít 

ke zlepšování našeho vlastního systému evaluace vzdělávání. 

Názory na současný vývoj systému evaluace se velmi různí. Neshody panují 

především u zavádění státní maturity a plošného testování žáků v uzlových bodech 

vzdělávací dráhy (5. a 9. ročník ZŠ), v omezení či neomezení činnosti ČŠI, v odhadu 

schopností některých zřizovatelů k fundované evaluaci „své“ školy.  Další například 

předpovídají autoevaluaci škol pouze formální průběh.

Uvidíme.  V každém  případě  je  dobře  o  všech  obavách  mluvit  nahlas, 

analyzovat možnosti, nebát se nových pohledů.

Nové  formy  evaluace  budou  při  svém  zavádění  náročné  -  časově, 
personálně i finančně, budou vyžadovat změnu postoje a stylu práce učitelů. 

1.1 Vlastní hodnocení školy ve strategických a realizačních 
dokumentech

Příprava na implementaci autoevaluace škol do praxe ze strany státu nebyla 

žádná, resp. pouze formou přijetí různých dokumentů.

Na ukázku je uveden výběr těch, které se vztahují pouze k České republice, a 

to počínaje rokem 2000.

1.1.1 Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha, 2001)3 je pojatý jako 

systémový  projekt  vlády,  formulující  myšlenková  východiska,  obecné  záměry  a 

rozvojové programy,  které mají  být směrodatné pro vývoj  vzdělávací  soustavy ve 

střednědobém horizontu. 

Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v ČR tento dokument považuje:
 Realizace celoživotního učení pro všechny;

 Přizpůsobování  vzdělávacích  a  studijních  programů  potřebám  života  ve 

společnosti znalostí;

3 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha). Praha : Tauris, 2001. ISBN 80-211-0372-8.
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 Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání;
 Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí;

 Proměna  role  a  profesní  perspektivy  pedagogických  a  akademických 

pracovníků;

 Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování.

K linii  Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělání se v Bílé knize 

uvádí,  že  v decentralizovaném  systému  se  značně  posiluje  význam  evaluace  – 

hodnocení nejen práce jednotlivých žáků, ale i celé školy a celé vzdělávací soustavy, 

případně jejích částí a sektorů. Vyšší míru samostatnosti škol v rozhodování je nutné 

vyvážit systematickým hodnocením dosažených výsledků, aby byla zajištěna jejich 

kvalita i efektivita. Existující vnější evaluace ČŠI bude doplněna vnitřní evaluací 
školy, sebereflexí úsilí  o změnu a dosažení vysoké kvality. Bude vycházet ze 

směrnic (metodiky, kritérií a standardů) vypracovaných pod vedením ČŠI.

V loňském  roce  vyšel  po  pěti  letech  od  Bílé  knihy  tzv.  Bilancující  text 
profesora  Jiřího  Kotáska4 (jednoho  z jejích  autorů),  ve  kterém  stručně  shrnuje 

realizaci jednotlivých priorit. Mezi nimi najdeme i hodnocení priority Monitorování a 

hodnocení kvality a efektivity vzdělávání. Cituji: „Rovněž linii evaluační politiky byla 

věnována rozsáhlá pozornost  jak ve  školském zákoně,  tak v dalších  prováděcích 

dokumentech. Za nejvýznamnější lze považovat vznik Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání,  propracování  obsahu  a  mechanismu  státních  maturit  a  ověřování 

podmínek pro výstupní hodnocení po 5. a 9. ročníku ZŠ. Kritickým bodem zde je 

kvalita konstrukce a administrace testů a vzájemné propojení s kurikulární reformou, 

jak na to upozorňuje odborná veřejnost. Nedomnívám se, že by tato souvislost byla  

tvůrci  obou  linií  reformy  podceňována.  Ukázalo  se,  že  účast  na  mezinárodních 

projektech  zjišťování  výsledků  vzdělávání  se  stala  katalyzátorem  pro  vzdělávací 

politiku mnoha zemí. Takovou úlohu zatím nesehrály u nás.“

1.1.2 Usnesení vlády č. 458
Vláda  České  republiky  se  přihlásila  k procesu  řízení  kvality  i  dalších 

významným dokumentem. Svým Usnesením č. 458 ze dne 10. 5. 20005 deklarovala 

Národní politiku  podpory jakosti  (NPPJ) jako vyhlášený souhrn metod a nástrojů 

ovlivňování  jakosti  výrobků,  služeb,  činností  v rámci  národní  ekonomiky  služeb 

4 Bilancující  text  profesora  Kotáska.  Praha,  SKAV  a  SVP  PedF  UK,  23.2.2006,  dostupné  na  on-line 
www.ucitelské –listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102801 CAI=2147 [cit. 2006-15-11]
5 Usnesení vlády České republiky č. 458 ze dne 20. května 2000. 
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veřejné  správy.  Stěžejním  cílem  NPPJ   je  vytvoření  prostředí,  v němž  je  jakost 

přirozenou součástí života společnosti, především:

 Optimalizací legislativy;

 Rozvojem národního akreditačního systému v souladu s požadavky Evropské 

unie;

 Zabezpečením růstu jakosti veřejných služeb;

 Vytvořením podmínek pro rozvoj a podporu podnikatelských subjektů;

 Výchovou, vzděláváním a rekvalifikací pracovníků;

 Podporou  aktivit,  které  zvyšují  kvalitu  života  a  kvalitu  ochrany  životního 

prostředí;

 Zabezpečením  systému  státního  ověřování  jakosti  v gesci  Ministerstva 

obrany.

Koordinačním, poradním a iniciačním orgánem NPPJ je Rada ČR pro jakost, 

která byla ustavena při Ministerstvu průmyslu a obchodu. V Radě ČR pro jakost jsou 

zastoupeny všechny resorty (včetně MŠMT ČR), podnikatelská sdružení a svazy  

i nevládní organizace, které působí v oblasti jakosti.

Jednou z priorit Evropské charty kvality je i  „rozvíjet výchovu ke kvalitě na 
všech úrovních vzdělávání od základního po vyšší“.

1.1.3 Dlouhodobé záměry
Vize Bílé knihy je od roku 2001 postupně rozpracovávána a konkretizována 

především v tzv. dlouhodobých záměrech na úrovni státu i krajů. 

Dlouhodobý  záměr  rozvoje  výchovně  vzdělávací  soustavy  ČR (2005)6 

vymezuje  základní  státem  podporované  záměry  rozvoje  vzdělávací  soustavy.  Je 

východiskem  pro  zpracování  dlouhodobých  záměrů  jednotlivých  krajů  a  po 

vyhodnocení  prvního  Dlouhodobého  záměru  ČR  z roku  2002  bylo  stanoveno  

6 strategických směrů dalšího dlouhodobého rozvoje, v jejichž rámci byly definovány 

konkrétní úkoly pro nejbližší období i nezbytná podpora ministerstva:

 Zkvalitnění a modernizace vzdělávání (kurikulární reforma)

 Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání
 Zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání 

 Rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství

6 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR.  Praha : MŠMT, 2005  [online]. 
Dostupné na WWW: < http://www.msmt.cz>. [cit. 2005-03-02]
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 Zvyšování  profesionality  a  společenského  postavení  pedagogických 

pracovníků

 Podpora dalšího vzdělávání

Ve  výše  uvedené  prioritě  Zajišťování  kvality,  monitorování  a  hodnocení 

vzdělávání je zdůrazněno nové pojetí vzdělávání, které je chápáno jako přihlížení 
k individuálním  potřebám  žáků,  jejich  zájmům  a  možnostem,  zaměření  na 
rozvoj  potenciálu  každého z  nich,  větší  rozmanitost  vzdělávání  odpovídající 
okolnímu  prostředí,  diferencovaným  podmínkám  jednotlivých  škol  a  jejich 
vysoké autonomii ve volbě forem, metod výuky, časového harmonogramu a do 
určité míry i obsahu (podle Rámcových vzdělávacích programů) – je nezbytné 
vyvážit systematickým sledováním a hodnocením dosahovaných výsledků. 

Dlouhodobý  záměr  dále  vymezuje  Evaluaci  na  úrovni  školy.  Vlastní 

hodnocení (autoevaluace) školy má podle DZ při transformaci vzdělávacího systému 

klíčovou úlohu: je předpokladem zkvalitňování práce škol a jejich výsledků, předchází 

vypracování  školního  vzdělávacího  programu  a  zapojuje  další  aktéry  vzdělávání 

(např. sociální partnery) do sdílené odpovědnosti za rozvoj školy, je východiskem pro 

koncipování  výroční  zprávy školy.  Zdůrazněn je  i  přínos autoevaluace školy  jako 

jednoho z nejdůležitějších vstupů pro externí hodnocení školy Českou školní inspekcí 

(které  se  vlastně  stává  evaluací  evaluace,  metaevaluací).  Proto  by  metodika 

vlastního hodnocení školy měla být propojena s metodikou České školní inspekce.

Oba  rozvojové  dokumenty  MŠMT  –   Národní  program  i  Dlouhodobý 
záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR - staví evaluaci a 
monitorování jako prostředek zvýšení kvality a efektivity vzdělávání do centra 
své pozornosti. Národní program definuje její celkové pojetí, propojenost s jinými 

klíčovými částmi vzdělávací soustavy a hlavní směr dalšího vývoje, DZ ČR stanoví 

řadu  konkrétních  kroků,  a  to  v rámci  jednoho  z  hlavních  strategických  směrů  - 

zajišťování kvality - i v dalších souvisejících strategických směrech. Jejich společným 

cílem  je  navrhnout  a  realizovat  komplexní  mechanismus  evaluace  práce  školy  

i vzdělávacích výsledků včetně všech nezbytných důsledků v navazujících oblastech, 

systematicky využívat jeho výstupy pro případné korigování vzdělávací i kurikulární 

politiky a pro naplňování jejich stanovených cílů a standardů. Pro oba dokumenty je 

podstatné, že vymezují místo evaluace v decentralizovaném vzdělávacím systému a 

jeho těsné propojení s ostatními prvky.

16



Na  DZ  ČR  navazují  jednotlivé  Dlouhodobé  záměry  vzdělávání  a  rozvoje 

výchovně  vzdělávací  soustavy  jednotlivých  krajů.  Na  ukázku  je  vybrána  část  DZ 
vzdělávání  a  rozvoje  vzdělávací  soustavy  Plzeňského  kraje7,  kde  v  kapitole 

Zajišťování  kvality,  monitorování  a  hodnocení  vzdělávání  najdeme:  „K  porovnání 

výsledků  vzdělávání  na  jednotlivých  typech  středních  škol  je  vyhlášen  program 

"Maturita nanečisto". Cílem tohoto programu, který realizuje od roku 2001 Centrum 

pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) v rámci cyklu Krok za krokem k nové 

maturitě, je pomoci školám připravit se na novou podobu maturitní zkoušky a získat 

informace o úrovni znalostí a dovedností svých žáků. Součástí tohoto programu je 

"Maturita  bez  handicapu",  jejímž  cílem  je  zpřístupňovat  soubory  testových  úloh 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Ve školním roce 2004/2005 se do programu Maturita nanečisto přihlásilo 46 

středních  škol  zřizovaných  Plzeňským  krajem,  což  představovalo  pouze  64,8% 

zapojení ze všech škol s maturitními ročníky (průměr ČR činil 74,5%).

Řada  škol  Plzeňského  kraje  se  zapojila  do  šetření  PISA,  které  organizuje 

OECD. Toto šetření  se  zaměřuje  na mezinárodní  srovnání  dovedností  a  znalostí 

patnáctiletých  žáků v oblasti  matematické,  přírodovědné a  čtenářské gramotnosti. 

Jeho cílem je zajistit, do jaké míry získávají žáci na konci povinné školní docházky 

znalosti a dovednosti, které mají zásadní význam pro jejich plnohodnotné zařazení 

do společnosti. Od roku 2003 je zajištěna také mezikrajová srovnatelnost výsledků 

žáků  i  škol  a  dalších  školních  i  žákovských  ukazatelů  na  konci  povinné  školní 

docházky.  V říjnu 2005 byly zveřejněny Ústavem pro informaci ve vzdělání výsledky 

šetření uskutečněného v roce 2003, z nichž při zpracovávání Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje zpracovatel také vychází. 

Plzeňský kraj plánuje zapojení škol do šetření PISA také v roce 2006.“

Z textu  je  patrné,  že se  Plzeňský kraj zatím spoléhá spíše  na hodnocení 

vzdělávání realizované ze strany státu (i  když je podporuje), že ale vlastní cesty 
k zajišťování kvality vzdělávání ve svém kraji zatím nehledá ani nevytváří. 

1.1.4 Rámcový projekt evaluace vzdělávání
Porada  vedení  MŠMT  schválila  3.  2.  2004  Rámcový  projekt  evaluace 

vzdělávání8.

7 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji. Plzeň : Plzeňský kraj. 
2005 [online]. Dostupné na WWW: < http://www.kr-plzensky.cz>. [cit. 10.1.2007]

8 Rámcový projekt evaluce vzdělávání. Praha : MŠMT, 2004.
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V něm  je  zdůrazněna  nutnost  podstatného  rozšíření  tradičních  způsobů 

hodnocení  a  systematického  sledování  práce  žáků  i  celých  škol  o  mnohem 

efektivnější a objektivnější způsoby zjišťování a sledování účinnosti pedagogických a 

organizačních opatření. Nejedná se jen o technická opatření,  jen o změny dílčího 

mechanismu řízení, ale o novou orientaci vzdělávací politiku a proměnu celého pojetí 

vzdělávacího systému i jeho úlohy pro rozvoj jedinců, společnosti a ekonomiky, a to 

ve více směrech:

 Jako projev zásadní změny pojetí pedagogických procesů od plnění předem 

stanovených  norem  všemi  stejně  k vytváření  prostoru  a  podmínek  pro 

rozvíjení  individuálních  talentů  a  nadání  každého  člověka  (systémově 

inkluzivní přístup);

 Jako  nezbytný  důsledek decentralizace  vzdělávacího  systému,  kdy  nižší 

úrovně  řízení  (orgány  samosprávy,  autonomní  školy)  mají  podstatně  větší 

pravomoci a samy rozhodují, jak dosáhnout rámcově stanovených výsledků; 

mají tedy i mnohem větší vlastní odpovědnost, což vyžaduje posílení zpětné 

vazby evaluačními procesy;

 Jako úsilí zajistit nejen co nejvyšší kvalitu vzdělávání každého žáka, ale 
i efektivitu celého vzdělávacího systému.

1.1.5 Kurikulární dokumenty
V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu  rozvoje  vzdělávání  v  ČR   a  zakotvenými  v  zákoně  o  předškolním, 

základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání,  se  do  vzdělávací 

soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 
3 do 19 let.  Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní  a 
školní.

Státní  úroveň v  systému  kurikulárních  dokumentů  představují  Národní 
program vzdělávání  a rámcové  vzdělávací  programy (dále  jen  RVP).  Národní 

program  vzdělávání  vymezuje  počáteční  vzdělávání  jako  celek.  RVP  vymezují 

závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy - předškolní, základní a střední 

vzdělávání.  Školní úroveň představují  školní  vzdělávací  programy, podle nichž se 

uskutečňuje  vzdělávání  na  jednotlivých  školách.  Struktura  školních  vzdělávacích 

programů (dále jen ŠVP) je vždy dána RVP. Na ukázku je vybrána struktura z RVP 

pro základní vzdělávání9.

9 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2005. s 109-110.
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Struktura ŠVP a obsah jednotlivých částí
Identifikační údaje

 název vzdělávacího programu 

 předkladatel

 zřizovatel školy 

Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu

 stručná charakteristika školy

 charakteristika školního vzdělávacího programu 

Učební plán

 učební plán pro 1. a 2. stupeň

 poznámky k učebnímu plánu

Učební osnovy

 název vyučovacího předmětu

 charakteristika vyučovacího předmětu 

 vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

 pravidla pro hodnocení žáků

(vymezení  způsobů  hodnocení  -  klasifikací,  slovně,  stanovení  kritérií 

hodnocení)

 autoevaluace školy a její evaluační činnost

(cíle,  nástroje  a  kritéria  autoevaluace  školy  a  časové  rozvržení 
evaluačních činností)

   Výsledky autoevaluace školy jsou východiskem pro plánování rozvoje školy.

Autoevaluace  školy  je  tedy  povinnou  součástí  školního  vzdělávacího 
programu.

1.1.6 Právní normy
Jak už bylo řečeno, jedním z nejdůležitějších dokumentů, který vlastně školám 

ukládá  povinnost  vlastní  hodnocení  školy  realizovat  je  zákon  č.  561/2004  Sb.,  
o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání 
(školský  zákon)10.  Tím  je  vlastně  požadavek  na  provádění  vlastního  hodnocení 

10 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský  
zákon). Praha : 2004. [online]. Dostupné na WWW: < http://www.msmt.cz>. 
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školy legislativně ukotven. Ve školském  zákoně v  § 12 Hodnocení škol, školských 

zařízení a vzdělávací soustavy je stanoveno:

(1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení 
Českou školní inspekcí.
(2)  Vlastní  hodnocení  školy je  východiskem pro zpracování  výroční  zprávy  
o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. 
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a 

termíny vlastního hodnocení školy.

(3) Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních provádí Česká školní inspekce. 

(4) Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji provádí krajský úřad ve zprávě o stavu a 

rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. Hodnocení vzdělávací soustavy České republiky 

provádí ministerstvo ve zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky 

a Česká školní inspekce ve své výroční zprávě. 

(5)  Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel 
podle kritérií, která předem zveřejní.

Odstavec 2 § 12 školského zákon hovoří o prováděcím právním předpisu, kterým 

ministerstvo konkrétněji stanoví postup realizace. Tímto prováděcím předpisem se 

stala  Vyhláška č.  15 ze dne 27.  prosince 2004,  kterou se stanoví  náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních  zpráv a vlastního hodnocení školy11.  V její 

čtvrté části v § 8 najdeme Rámcovou strukturu vlastního hodnocení školy a kritéria 

vlastního hodnocení školy. Vyhláška zcela jasně stanoví, že  vlastní hodnocení je 
vždy zaměřeno na:

a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve 

školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti,

b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím 

k dalším  cílům  uvedeným  zejména  v rámcovém  vzdělávacím  programu  a 

odpovídajících právních předpisech,

c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je 

třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření,

d) účinnost  opatření  podle  písmene  c)  obsažených  v předchozím  vlastním 

hodnocení.

Vy vyhlášce jsou zároveň předepsány hlavní oblasti hodnocení:
a) podmínky ke vzdělávání,

11 Vyhláška č. 15 ze dne 27. prosince 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních  zpráv 
a vlastního hodnocení školy. Praha : 2004 [online]. Dostupné na WWW: < http://www.msmt.cz>.
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b) průběh vzdělávání,

c) podpora  školy  žákům  a  studentům,  spolupráce  s rodiči,  vliv  vzájemných 

vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání,

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů,

e) řízení  školy,  kvalita  personální  práce,  kvalita  dalšího  vzdělávání 

pedagogických pracovníků,

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům.

V § 9 dále pravidla a termíny vlastního hodnocení školy:

(1) Vlastní   hodnocení  školy  se  zpracovává  za  období  jednoho  nebo  dvou 

školních roků.

(2) Návrh  struktury  vlastního  hodnocení  školy  projedná  ředitel  školy 

s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má 

vlastní hodnocení školy uskutečnit.

(3) Vlastní  hodnocení  školy  se  projedná  v pedagogické  radě  do  31.  října 

následujícího školního roku.

MŠMT  na  základě  četných  dotazů  k provádění  vlastního  hodnocení  školy 

vydalo  v srpnu  2006  Sdělení  MŠMT  k provádění  vlastního  hodnocení  školy,  
č.j. 19229/2006-2012, ve kterém znovu upozornilo, že podle § 9 vyhlášky č. 15/2005 

Sb., se vlastní hodnocení školy provádí za období jednoho nebo dvou školních roků. 

Pokud školy ve školním roce 2005/2006 nezhodnotily svoji činnost, zpracují vlastní 

hodnocení školy za uplynulé období ve školním roce 2006/2007. Dále zdůraznilo, že 

se vlastní hodnocení vztahuje na všechny školy uváděné v § 7 odst. 3 školského 

zákona jako druhy škol (tedy mateřské, základní, střední a  vyšší  odborné školy,  

konzervatoře, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky).  Ve sdělení  najdeme i  upozornění  na  dodržování  termínů i  navrhované 

struktury.  Zdůrazněna  je  funkce  vlastního  hodnocení  školy,  které  by  nemělo  být 

jednorázovým popisem situace ve škole, ale mělo by být výsledkem dlouhodobého a 

systematického  posuzování  v  oblastech  uváděných  ve  vyhlášce  č.  15/2005  Sb. 

Z tohoto důvodu se ponechává na zpracování vlastního hodnocení celý školní rok 

(od  projednání  struktury  vlastního  hodnocení  v září  do  projednání  zprávy  v říjnu 

12 Sdělení MŠMT k provádění vlastního hodnocení školy, č.j. 19229/2006-20. Praha : 2005. [online]. Dostupné 
na WWW: < http://www.msmt.cz>.
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následujícího roku).  Předpokládá se,  že do zpracování  vlastního hodnocení  školy 

budou zapojeni prakticky všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Z textů  citovaných  dokumentů  je  patrný  poměrný  zmatek  v nejednotně 

používané terminologii. Tuto nejednost přehledně zpracovala Vašťatková do tabulky:

Obrázek 1 Pojmy autoevaluace a vlastní hodnocení školy v aktuálních dokumentech

Používané pojmy Dokumenty nového milénia
Autoevaluace RVP PV (2004); Manuál pro tvorbu ŠVP PV 

(2005 – starší i novější verze); RVP ZV (2004, 
2005); Manuál ZV (2005); Soubor ukazatelů 
kvality základních a středních škol (2003); 
Autoevaluace ZŠ a SŠ (2004); Výroční zpráva 
ČŠI za školní rok 2003/2004; Dlouhodobý záměr 
ČR (2002, 2005), Priority pro českou vzdělávací 
politiku (1999)

Vlastní hodnocení školy Zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 15/2005 Sb.; 
Dlouhodobý záměr ČR (2005); projekt Spektrum 
(2004); Výroční zpráva ČŠI za školní rok 
2004/2005

Vlastní hodnocení – autoevaluace Projekt Spektrum (2004); Dlouhodobý záměr ČR 
(2005); Vlastní hodnocení základních a středních 
škol (2005)

Vnitřní evaluace Bílá kniha (2001)
Vnitřní (interní) evaluace školy Bílá kniha (2001); Výroční zpráva ČŠI za školní 

rok 2002/2003
Program vnitřní evaluace RVP PV (2004)
Evaluační činnost školy RVP ZV (2004)
Vlastní evaluace (autoevaluace) školy Rozvoj vzdělávání a školství v krajích ČR (2004); 

Dlouhodobý záměr ČR (2005); Rámcový projekt 
evaluace vzdělávání (2002); Zpráva o školním 
roce 2001/2002 (ČŠI)

Interní evaluace školy Rámcový projekt evaluace vzdělávání (2002)
Kontrolní činnost (účinný systém kontroly) Zpráva o školním roce 1999/2000 (ČŠI)
Sebehodnocení Kritéria hodnocení ČŠI pro školní rok 2004/2005
Sebeevaluace Zpráva o školním roce 2000/20001 (ČŠI)
Zdroj: VAŠŤATKOVÁ (2006, s. 167)

V každém případě dokumenty jsou na světě a školy se začínají vlastním 
hodnocením vážně zabývat.

Poznámky ke kapitole

1.
Citace  z elektronického  časopisu  e-Pedagogium,  který  je  složený  z příspěvků  konference 
„Řízení kvality ve vzdělávání“, pořádané dne 5. 2. 2001 na Pedagogické fakultě UP Olomouc, 
dostupné na www.upol.cz/UP/Pracovis/Casopis.pdf
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František Morkes, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Řízení kvality ve 
vzdělávání v historickém kontextu (referát)

„Jednou z klíčových  otázek,  které  si  při  zkoumání  řízení  kvality  nutně  musíme  položit,  je 
otázka na to, kdo by měl řídit kvalitu vzdělávání. …..

Chtěl bych konstatovat, že ani obecně přijímaná představa o tom, že ministerstvo školství je 
vždy jakýmsi garantem rozvoje vzdělávání a jeho kvality, není zcela správná. Můžeme to nakonec již 
doložit  i  konkrétními  zkušenostmi  a  příklady.  Některá  historická  období  nám  již  velmi  názorně 
dokumentovala zcestnost a pomýlenost této představy…..

Jak  tedy  přistoupit  k problému  řízení  kvality  ve  vzdělávání.  Osobně  se  domnívám,  že  je 
zapotřebí  vycházet  z konstatování,  že  ani  při  sebelépe  upraveném  a  organizovaném  systému 
vzdělávání  nezaniká stálá  potřeba jeho oprav.  Podlehnout  iluzorní  představě,  že  přijetím jakýchsi 
zákonů  a  nařízení,  či  vypracováním  stylisticky  dokonalých  a  třeba  i  potlesk  vyvolávajících 
programových  vizí  je  již  něco  připraveno  či  dokonce  velmi  nešťastné,  ale  i  značně nebezpečné. 
Takovéto  přesvědčení  přitom  rozhodně  není  žádným  objevem  či  výrazem  naší  moderní  doby, 
pokroku, k němuž jsme dospěli až dnes, na samém počátku 21. století. Bylo značně charakteristické 
již pro naše předky v hloubi století devatenáctého. Se stejnou vážností však vnímali naši předkové již 
v 19.  století  i  skutečnost,  že také vůbec nemusí existovat  jednotný názor na to,  co je ve školství  
špatné a chybné. Z různosti pohledů a hodnocení ale vyvozovali závěr, že tato různost by neměla být 
důvodem k přehlížení či odmítnutí  odlišných názorů, ale spíše a především výrazným podnětem a 
povzbuzením  k dalšímu  bedlivému  zkoumání.  Pouze  takový  přístup  měl  –  alespoň  podle  našich 
předků – šanci na to, že by se nejrůznější snahy o zdokonalení a zkvalitnění školství (tedy systému, 
který ve své době představoval a stále ještě představuje výrazně majoritní proud v oblasti vzdělávání) 
doslova nezvrhly v netušené a nepoučené výkřiky a nepřistupovalo se pak k opravám nepoučeným, 
nepromyšleným a překotným…..“

2.
Botlík, O., Hausenblas, O., Roupec, P., Simonová, J., Straková, J. (vedoucí projektu) Na cestě 
ke znalostní společnost –část druhá JAK DÁL…? Praha : Institut pro sociální a ekonomické 
analýzy ISEA, 2006. s. 36-38.

Jde o soubor doporučení vycházejících z analýzy v první části a doprovázených vysvětlením a 
argumentací. Materiál by se měl stát podkladem pro důkladnou diskusi. 
Navrhovaná opatření

 Kvalitu  vzdělávací  soustavy  systematicky  a  soustavně  hodnotit  na  základě 
sledování systému prostřednictvím výběrových šetření

Sledování by se mělo zaměřit  také na důsledky opatření vzdělávací politiky a na cílené mapování 
rozmanitých aspektů systému (kompetence a postoje pedagogů, jejich profesní přesvědčení, obtíže 
začínajících učitelů, spolupráci rodiny a školy, …). Koncepční a plánovací činnost by pak měla být 
důsledně  budována  na  zjištěných  skutečnostech.  Monitorovací  aktivity  by  měly  být  předmětem 
výběrových řízení, nikoli dílem jedné státní instituce. V případě soutěže bude větší kvalita návrhu  
i  realizace  a  v  menší  míře  hrozí  zkreslování  výsledků  ve  snaze  zachovat  loajalitu  k  zadavateli.  
Sledování  nesmí  být  zaměňováno  s  plošným  testováním,  neboť  to  tuto  úlohu  neplní.  Nutnost 
srovnávat jednotlivé žáky vede k použití jednotného testu, který nemůže pokrýt jednotlivé testované 
oblasti  a cíle vzdělávání dostatečným počtem úloh. Výběrové šetření umožňuje použít maticového 
systému tvorby testu, ve kterém různí žáci pracují s různými testy. Tento systém umožňuje dokonale 
pokrýt sledovanou oblast a umožňuje testovat i jiné výstupy vzdělávání, než jsou vědomosti a rutinní 
dovednosti.

 Přezkoumat záměr zavést do systému jednotnou maturitní zkoušku
Záměr zavést  do systému centrální  maturitní  zkoušku (v  kontextu  současné situace vzdělávacího 
systému a jeho finančních i lidských zdrojů) doporučujeme nechat oponovat domácími i zahraničními 
odborníky  a  přezkoumat  expertním  panelem  složeným  z  domácích  i  zahraničních  kurikulárních 
odborníků, středoškolských a vysokoškolských pedagogů a tvůrců vzdělávací politiky. Pokud se panel 
vysloví  pro  zavedení  maturitní  zkoušky,  doporučujeme  vyhlásit  veřejnou  soutěž  na  vypracování 
evaluačních  standardů  odvozených  od  společného  všeobecně  vzdělávacího  jádra  závazného  pro 
všechny maturitní obory (vytvoření takového jádra považujeme v případě jednotné maturitní zkoušky 
za nezbytné!) a na specifikaci zkoušky podle těchto standardů. Z řady důvodů považujeme za vhodné,  
aby se řešením úkolu zabývalo za stejných podmínek nezávisle na sobě několik subjektů. S tím, že 
realizátor  bude vybrán na základě předložených návrhů expertní skupinou složenou z domácích i  
zahraničních odborníků a pedagogů. To by mělo mimo jiné zajistit, aby se do podoby zkoušky promítly  
nejmodernější trendy týkající se podoby podobných zkoušek i způsobů vyhodnocování žákovských 
odpovědí. Nevylučujeme ani existenci dvou či tří  různých kvalitních typů závěrečné zkoušky vedle 

23



sebe – škody způsobené nedotažeností nebo systémovou jednostranností jediného typu mohou být 
větší než nejednotnost. Dosavadní naprostá roztříštěnost podoby maturit trvá bez zhroucení systému 
již nejméně 15 let, běžně a bez větších problémů funguje i nejednotnost přijímacích zkoušek na VŠ. 
Ve světě je běžné, že vedle národních typů zkoušky skládají studenti např. Baccalaureat international  
a vyšší školy nemají inteligentní důvod ho neuznávat. Uznávají se také poměrně odlišné maturity mezi 
státy.  I  takto pečlivě  připravená jednotná maturitní  zkouška, případně její  jednotlivé  alternativy,  by 
měly být důsledně zaváděny jako dobrovolné.

 Zastavit  práce  na  přípravě  centrálního  testování  v  5.  a  9.  ročníku  povinného 
vzdělávání

Domníváme se, že zavádění plošných testů tak, jak je plánuje CERMAT, je příliš  riskantní a řada 
pochybení v průběhu rozhodování a přípravy dává našim obavám za pravdu. Obáváme se zejména 
zpomalení  kurikulární  reformy,  demotivování  kvalitních  pedagogů,  poškozování  žáků,  poškozování 
škol a učitelů a dalšího zvýšení nerovností ve vzdělávacím systému. Kdyby byla zkouška z nějakých 
důvodů přesto realizována, musí jí předcházet vymezení evaluačních standardů a měla by být pro  
školy a žáky nepovinná. Riskantní je rovněž vliv takového nesystémově připraveného testování na 
obecné povědomí o testech a na jejich přijatelnost. Pochybení v testových úlohách vzbuzují skandální 
odezvu  nejen  v  tisku,  ale  zejména  u  poškozených  žáků,  studentů  a  jejich  rodičů,  znejisťují  úsilí 
testovaných po léta před testem a vytvářejí v nich negativní vztah k učení. Laická tolerance veřejnosti  
vůči  testům  ověřujícím  jen  primitivnější  složky  vzdělání  by  napomáhala  tomu,  aby  se  výuka 
podřizovala nekvalifikovaně stanoveným nárokům (tzv. učení na testy).

 Uložit školám, které provádějí přijímací zkoušky, povinnost zveřejnit následně tyto 
zkoušky spolu s ohodnocenými pracemi žáků (anonymně) a s kritérii hodnocení

Toto opatření by mělo vést ke zkvalitnění a lepšímu promyšlení přijímacích procedur i ke zvýšení péče 
a  odpovědnosti  na  straně  školy.  Jako  jeden  z  častých  argumentů  pro  nutnost  zavést  testy  do 
povinného vzdělávání bývá uváděna špatná kvalita přijímacích zkoušek na střední školy.  Již jsme 
uvedli, že spoléhat se na kvalitu státních testů se nám jeví příliš riskantní – zatím nejsou o nic lepší. 
Z  mnoha důvodů považujeme za  užitečnější  vykonávat  tlak  přímo na kvalitu  přijímacích  zkoušek 
jednotlivých  středních/vysokých  škol.  Zveřejněním  kritérií  i  vyhodnocených  prací  se  nejenom 
umožňuje veřejná kontrola, ale zároveň se kultivuje povědomí veřejnosti a také se tak (napříč školami)  
dlouhodobě utváří vědomí profesního standardu.

 Poskytnout ministerským úředníkům kvalitní vzdělání v oblasti hodnocení výsledků 
vzdělávání a práce školy

K tomu,  aby mohli  kvalifikovaně utvářet  vzdělávací  politiku  v této oblasti,  potřebují  být  ministerští  
úředníci řádně poučeni. Toto poučení dosud chybí. Doporučujeme obrátit se na zahraniční odborníky 
– v ČR je odbornost v této oblasti nedostatečná. 

 Uložit regionálním úředníkům povinnost se vzdělávat v oblasti hodnocení výsledků 
vzdělávání a práce školy

Jsme si vědomi toho, že v současné době nemají zřizovatelé kvalifikaci k tomu, aby posuzovali práci 
školy. Úkolem státní správy je motivovat je ke vzdělání,  které jim umožní školy ve své působnosti  
kvalifikovaně spravovat. Tedy i kvalifikovaně posoudit jejich práci. Jeví se nám v mnoha ohledech 
výhodné, aby se kvalita posuzovala tam, kde jsou přímo pociťovány její důsledky, tedy v komunitě.  
Aby  regionální  úředníci  dokázali  ve  spolupráci  s  řediteli  škol  zavést  efektivní  mechanismy,  které 
podpoří  úsilí  škol  o zkvalitnění  jejich  práce,  musí být  poučeni  o možnostech,  jež se jim v oblasti  
hodnocení práce školy nabízejí, a o přednostech a rizicích jednotlivých postupů.

 Podpořit  zařazení  vzdělávacího  bloku  týkajícího  se  hodnocení  ve  vzdělávání  do 
sylabu  programů vzdělávajících  budoucí  učitele  a  do  programů  dalšího  vzdělávání 
učitelů
 Poskytnout  školám  dostatek  prostředků  k  samostatnému  nákupu  vzdělávacích, 
konzultačnícha evaluačních služeb; nevytvářet nekalou konkurenci státních organizací

Je důležité, aby nabídka služeb v oblasti  evaluace byla dostatečně kvalitní a různorodá a aby se  
průběžně obohacovala o nové poznatky a zkušenosti. Školy musí mít příležitost volit takové služby, 
které  nejlépe  reagují  na  jejich  aktuální  potřeby.  Může se  jednat  o  vzdělávání  v dílčích  oblastech 
evaluace, konzultace v oblasti hodnocení výsledků žáků či specifických aspektů práce školy či nákup 
externího „auditu“ či  hodnocení vybraných aspektů práce školy  či  výsledků vzdělávání.  V českém 
vzdělávacím prostředí se pohybuje řada nevládních organizací, které poskytují školám možnost získat 
zpětnou vazbu ve vztahu k výsledkům žáků, klimatu školy, práci učitelů apod. V současné době školy 
nemají  dostatek  prostředků  k  nákupu  vzdělávacích  servisních  služeb,  proto  přednostně  volí 
vzdělávání dotované státem nebo EU, využívají „bezplatných“ služeb státní organizace CERMAT. Je 
nezbytné  vytvořit  prostředí,  ve  kterém  budou  mít  všichni  poskytovatelé  služeb  školám  rovné 
podmínky. Jen tak bude úroveň jejich služeb zachována. Státní organizace, které mají zajištěn přísun 
finančních  prostředků  nezávisle  na  tom,  jak  jsou  školy  s  jejich  prací  spokojeny,  nemají  žádnou 
motivaci pracovat kvalitně. 
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 Omezit a jasně definovat činnost České školní inspekce. ČŠI by se měla ve své 
činnosti omezit na sledování následujících oblastí:

• hospodaření školy (zákonnost nakládání s finančními prostředky)
• podmínky pro vzdělávání (na základě elementárních standardů, které budou k tomu účelu
vytvořeny)
• vzdělávací dokument (shoda s národním vzdělávacím dokumentem, schopnost pedagogů
obhájit svůj ŠVP, vysvětlit, o co škola usiluje a proč její ŠVP obsahuje dané prvky.)
• další vybrané skutečnosti (např. evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
způsob péče o ně, preventivní opatření předcházení šikaně, program pro volbu povolání atd. – bude 
součástí standardů).
Pro všechny sledované oblasti musí být jasně vymezeny požadavky, aby školy přesně věděly, co je od 
nich  očekáváno,  a  aby  pracovníci  ČŠI  měli  jasné  vodítko  pro  své  posouzení.  Musí  být  jasně 
stanoveno,  co  bude  následovat  v  případě,  že  škola  předepsaná  kritéria  nenaplní.  Do  budoucna 
považujeme za žádoucí, aby hodnocení školních vzdělávacích programů přešlo z kompetence ČŠI do 
kompetence zřizovatelů.

Hodnocení práce školy a učitelů ponechat v kompetenci zřizovatele a ředitele školy
Nevidíme dobrý smysl v tom, aby ČŠI kontrolovala autoevaluační zprávy škol. Stanovení mechanismu 
autoevaluace a její případné kontroly navrhujeme ponechat na dohodě zřizovatele se ředitelem školy. 
Stejně tak nevidíme dobrý smysl v tom, aby pracovníci ČŠI monitorovali činnost jednotlivých učitelů. 
Kontrolu pedagogické práce navrhujeme ponechat  v kompetenci  ředitelů  škol.  Vycházíme přitom  
z toho, že přidělené finanční prostředky jim umožní nakupovat externí služby v této oblasti. Již nyní  
mohou čeští pedagogové využít akreditačního systému společností Step by Step a Kritické myšlení.  
Nepochybujeme  o  tom,  že  nebude-li  stát  provádět  nekalou  konkurenci,  vzniknou  další  kvalitní 
akreditační služby. Vedení škol musí mít dostatek finančních prostředků, aby pedagogům akreditace 
zaplatilo a aby mohlo zvýšení jejich kvalifikace finančně ohodnotit.

 Cíleně posilovat diagnostickou funkci hodnocení a jeho formativní složku
Aby evaluační činnost přispívala ke zkvalitnění vzdělávání, je třeba ji v daleko větší míře než dnes 
používat  jako prostředek k poskytnutí cílené pomoci a podpory – nikoli  jako podklad k potrestání.  
Evaluační činnost by se měla primárně zaměřovat na včasné odhalení nedostatků a následná opatření 
by měla směřovat k jejich odstranění. Například: cíleně se zaměřit na včasnou identifikaci žáků, kteří  
jsou  v  ohrožení  (první  projevy  nepochopení,  zaostávání,  potíže  s  učením  doma  atp.),  a  na 
bezodkladnou  pomoc.  Nebo  na  identifikaci  žáků,  kterým  se  nedaří  dosahovat  stanovených  cílů  
vzdělávání,  a  těmto  žákům  poskytovat  individuální  pomoc  a  podporu.  Měla  by  být  posílena 
soustavnost evaluace: nikoli  jenom zjištění stavu k danému okamžiku, ale zjišťování dlouhodobých 
posunů v růstu kvality vzdělávání. Analogicky postupovat i v případě škol: tedy pomáhat školám, aby 
včas zjistily, kde se u nich začínají rýsovat problémy, a školám, které vykáží nedostatky, poskytnout 
pomoc k jejich odstranění. K tomu je mimo jiné nezbytné poskytnout českým učitelům vzdělávání, aby 
dokázali  stanovovat dosažitelné cíle žákova učení, aby dokázali  poskytovat kvalitní zpětnou vazbu 
(např.  použitím portfolia,  slovního hodnocení apod.) a aby uměli  používat  metody,  které umožňují 
individualizaci výuky podle specifických potřeb jednotlivých žáků.

2 Hledání kvality a cesty jejího řízení
Když  se zeptáte pedagogické nebo laické veřejnosti,  co si  představují  pod 

pojmem kvalita ve vzdělávání, dostane se vám velice různorodých odpovědí. Někteří 
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upřednostňují  kvantitativní  vyjádření  typu:  úspěšnost  žáků  v dalším  studiu,  nízký 

počet opakujících žáků, úspěch žáků ve srovnávacích testech…, jiní  se přiklánějí 

spíše k názorům jako je: dobré klima, osobnostní rozvoj, úspěšnost v životě….

Pojem kvalita je zkrátka problém, a to nejen ve vzdělávání.

Např.  podle  výsledků  německé  benchmarkingové  studie  ExBa  200313 

(nejvýznamnější studie o výkonnosti německého hospodářství, která se zpracovává 

pravidelně  od  roku  2001)  lze  konstatovat,  že  současná  hospodářská  situace  je 

pociťována  jako  krizová,  a  to  také  díky  nejasnému  chápání  pojmu  kvality 
v podnicích i u obyvatelstva. 

Zajímavým  výsledkem  další  studie14 je  např.  tvrzení,  že  pro  zemi  jako  je 

Kanada, znamená 99,9% kvality 0,1% chyby: 

 hodinu zamoření pitné vody měsíčně

 2 nejistá přistání na letišti v Torontu denně

 16 000 ztracených poštovních zásilek za hodinu

 22 000 šeků vystavených na falešné konto denně

 20 000 falešných lékařských receptů ročně

 500 nezdařených chirurgických zásahů týdně

 50 kojenců spadlých na zem za jeden den 

Jedním z amerických klasiků managementu kvality je Philip B. Crosby. Jeho 

kniha „Quality is free“ (1979) dokázala zásadně změnit myšlení mnoha manažerů. 

Crosby byl praktik a jeho jazyku rozuměli jak manažeři, tak řadoví zaměstnanci. Jeho 

hlavní  přínos  byl  v tom,  že  přiměl  manažery  chápat  kvalitu  jako  strategii 
zdokonalování firmy. Jeho 13 nejdůležitějších myšlenek jsou stále, živé, aktuální a 

inspirující pro praktické i strategické uvažování o kvalitě:

1. Náklady na kvalitu jsou výdaje spojené s tím, že děláme věci chybně.

2. Je vždy levnější vykonat práci správně hned napoprvé. 

3. Mnohé věci  nefungují  tak,  jak  se  předpokládá,  že  budou  fungovat.  (Na  to 

pozor! Obvykle je za tím nedostatek disciplíny.)

13 Více kvality v řízení!. Moderní řízení, červenec 2004, č. 7, s. 24 – 26. ISSN 0026-8720.
14 STROTMANN,  W.  Qualitäts-  und  Prozessmanagement  im  Beratungsgeschäft.  In  Menne  Klaus  (Hrsg.): 
Qualität in Beratung und Terapie. 1998, s. 21.
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4. Problémy plodí  problémy  a  neexistence  disciplinované  metody  otevřeného 

boje proti problémům plodí ještě více problémů.

5. Kvalitu  je  třeba  definovat  jako  shodu  skutečnosti  s požadavky.  Jinak 

nemůžeme kvalitu řídit. 

6. Zákazník si zaslouží, aby dostal přesně to, co mu firma slíbila, že dostane.

7. Myšlenka nulových defektů je postoj k prevenci defektů kvality.  Znamená to 

dělat věci správně hned napoprvé. 

8. Jedna chybná informace v procesu měření  kvality  může narušit  efektivnost 

celého systému měření.

9. Neutopte se v záplavě statistik!

10.Správný  přístup  k problémům  zahrnuje  dvojí  akci:  a)  nápravnou  („zastavit 

krvácení“), b) preventivní („učinit pacienta zdravým odolným“).

11.Dobrý následovník chce dosáhnout stejných výsledků jako vůdce.

12.Realita je konečné kritérium úspěchu.

13.Stále  je  čemu  se  učit.  (Neustálá  obnova  nadšení,  inovace  dovedností, 

neustálé  učení  –  to  jsou  předpoklady  udržení  a  rozvíjení  vysoké  úrovně 

kvality).

Ale zpátky ke kvalitě jako pojmu.
Kvalitou se obecně rozumí žádoucí nebo optimální fungování, které je dáno 

standardy. 

Lze ji  chápat  ve  třech  základních  dimenzích:  zajišťování  kvality, 
standardy kvality, zákazníkem očekávaná kvalita. Tyto dimenze zásadně ovlivňují 

tvorbu modelů řízení kvality. 

V průběhu minulého století  vzniklo  několik  takových  modelů,  samozřejmě nejprve 

v ziskové sféře, ale postupně začaly pronikat i do sektoru neziskového. 

2.1 Modely řízení kvality
2.1.1 ISO

Mezi snad nejznámější patří ISO (International Office for Standardisation - 
Mezinárodní  kancelář  pro  standardizaci).  Když  počátkem  90.  let  byly  poprvé 

v řadě rozvinutých zemí přenášeny normy ISO 9000 do oblasti neziskové sféry, věřilo 

nemálo  kritiků  tehdejších  postupů  a  způsobů  hodnocení  tomu,  že  byl  objeven 

„všelék“  pro  poznávání  a  odstranění  „nekvalitních“  vzdělávacích  nabídek  a 
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organizací. Rozhořela se velmi silná a široká diskuse. V řadě zemí EU se dokonce 

hovoří  o  tzv.  „horečce  ISO“.  Mezitím  se  diskuse  z oblasti  dalšího  vzdělávání 

přesunula  do  vzdělávání  odborného  a  v posledních  letech  proniká  i  do  oblasti 

všeobecného a pregraduálního vzdělávání všech známých úrovních.

Kvalitativní normy ISO 9000 vycházejí z prací W. E. Deminga a M. Jurana, 

kteří v polovině 20. století vypracovali  pro americký průmysl první systém kontroly 

kvality. Do popředí se dostaly následující zásady:

 Totální kvalita znamená stoprocentní naplnění zákazníkových představ;

 Odchylky  jsou  „systémově  podmíněné“  a  méně  zapříčiněné  individuálními 

chybami;

 Kvalitativní myšlení se stává manažerským principem: jde o snižování počtu 

zmetků  systémem vylučování  zmetkovosti  již  od  počátku  utváření  výrobku 

místo pouhé výstupní kontroly hotových výrobků.

Dosavadní výsledky diskusí a pokusů o aplikaci ISO do oblasti vzdělávání lze 
shrnout do následujících 6 bodů:

1. Norma  DIN  EN  9000  neobsahuje,  jak  bylo  původně  mylně  oznamováno, 

žádné obsahové podněty pro formulaci kvalitativních kritérií, pouze procesní 

linie;

2. Přenesení  pojmového aparátu  ISO do oblasti  vzdělávání  (zejména dalšího 

vzdělávání)  je  velmi  problematické.  Platí  to  především  o  všeobecném  a 

vzdělávání mládeže a dospělých;

3. Hodnocení kvality a kvalitativní management nejsou žádným monopolem ISO 

9000.  Konkurenční  systémy  se  zdají  být  pro  oblast  vzdělávání  mnohem 

aplikovatelnější, protože se více obracejí na působení spolupracovníků (např. 

spokojenost lidí u EFQM – viz dále). Ale i zde se objevuje potřeba precizace 

aplikace do oblasti zejména dalšího vzdělávání;

4. S rostoucím poznáváním procesů hodnocení kvality získává na věrohodnosti 

pojetí,  že  s těmito  procesy  mohou  být  spojeny  podněty  pro  posílení 

„sebejistoty“ organizace nebo instituce;

5. V každém případě jsou procesy hodnocení kvality a procesy v rámci zavádění 

kvalitativního  managementu  vhodným podnětem pro  organizování  zejména 

velkých zařízení pro další vzdělávání směrem k větší efektivitě, orientace na 

přání zákazníka a pozitivní effecienci;

6. Principiálně ale  existuje  nebezpečí  nepřiměřené byrokratizace,  zejména při 

aplikaci  ISO 9000.  To může být  značnou překážkou pro inovační  procesy,  
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respektujeme-li velmi podrobné předpisy pro popis např. návodů k jednotlivým 

postupovým  krokům  apod.,  kdy  se  cílem  již  nestává  efektivní  zlepšení 

procesu, ale přesný popis.

ISO/IWA 2:2003 je směrnicí pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání, rovněž se 

vztahuje k normě ISO 9004:2000.

Od roku 1997 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska nabízí svým 

členům  evaluační  nástroj  v podobě  vícestupňového  certifikátu  kvality.  Získání 

certifikátu  ISO však  není  levnou  záležitostí.  V případě  několika  soukromých  škol 

poradenská  agentura,  která  se  zhruba  rok  věnuje  žadateli,  aby  ho  připravila  na 

plnění norem, přistoupila na „skupinovou slevu“. I tak částka za školu dosáhla zhruba 

100 tisíc korun. Bez slevy by to byl  asi dvojnásobek. Je zřejmé, že i výše těchto 

částek brání veřejným školám podstoupit certifikační řízení ISO norem.

V Národním ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) se připravuje projekt, který 

by měl zavést jakousi školní obdobu systémů řízení kvality, jako jsou např. normy 

jakosti  ISO.  Projekt  se  jmenuje  QualiVET  a  měl  by  učit  odborné  školy 

systematičtějšímu  přístupu  v konstruktivním  řešení  problémů,  ve  vlastním 

komplexním  hodnocení  kurikula,  klimatu  školy,  výsledků  a  procesů  vzdělávání, 

v koncepční  práci  s učiteli  nebo  v práci  se  studenty,  rodiči  a  zaměstnavateli. 

Realizační  tým  projektu  připraví  tzv.  systém  kvality  rozvoje  QDS,  který  spolu 

s příručkou a dalšími podpůrnými materiály nabídne odborným školám. 

2.1.2 TQM
Dalším  neméně  známým  modelem  řízení  kvality  je  TQM  (Total  Quality 

Management  -  Komplexní  řízení  kvality),  který  zdůrazňuje,  že  kvalitu  zásadně 

ovlivňuje kvalita zúčastněných lidí. Vychází z filozofie pozitivní motivace a zapojení 

všech lidí  a  využití  všech zdrojů.  Přitom se předpokládá schopnost  spolupráce – 

práce v týmech a umění vést lidi.

Termín TQM byl  vytvořen americkým vojenským námořnickým důstojníkem 

v 80.  letech 20. století.  Nicméně, filozofie TQM pochází z doby před 50 lety,  kdy 

Američan E. Deming začal své úsilí o kvalitu v Japonsku. 

TQM je způsob myšlení o cílech organizace, procesech a lidech, který má 

zajistit, že správné věci jsou provedeny napoprvé správně a ve správném čase. Je 
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prokázáno, že s pomocí TQM lze řídit organizaci za účelem zlepšení nejen kvality 

jejích výrobků a služeb, ale i zvýšení její efektivnosti.

Na rozdíl od ISO 9000 zahrnuje otázky týkající se etiky, postojů a podnikové 

kultury.

TQM je filosofií  trvalého zlepšování,  které může poskytovat vzdělávací 
instituce pomocí praktických nástrojů pro dosažení a uspokojení současných a 
budoucích potřeb, přání a očekávání zákazníků (Nezvalová, 2002).

Nezvalová dále uvádí, že vztah mezi TQM a ISO 9000 je diskutabilní, stejně 

tak jako aplikace ISO 9000 ve vzdělávání. 

TQM je prostředek na zajištění kvality ve vzdělávání používaný vzdělávacími 

organizacemi u nás i ve světě. Jeho principem je „Dělat správné věci správně“:

 Dělat správné věci – poskytnout žákům vzdělání, které jim umožní zapojení do 

světa práce – učit to, co vyžaduje trh.

 Dělat věci správně – nepřetržitě zlepšovat vzdělávací procesy.

TQM ve škole staví na pěti pilířích:
1. Sdílení cílů.

2. Poznání zákazníků (přičemž za zákazníky považují stát, komunitu, žáky, 

rodiče, učitele, ale i další zaměstnance školy).

3. Nadřazenost úlohy týmu.

4. Velké cíle (ovšem reálné a dosažitelné).

5. Efektivní zpětná vazba.

Uplatňování TQM modelu v praxi nezahrnuje žádnou certifikaci.

2.1.3 EFQM
Celá řada firem ve světě využívá ke zvýšení své výkonnosti další modely jako 

reengineering,  controlling,  JIT  (výroba  v přesném  čase),  Six  Sigma,  Balanced 

Scorecard  nebo „evropský“ model  EFQM -  (European Foundation for  Quality 
Management – koncepce Evropské nadace pro kvalitativní management).

 V podstatě se jedná o evropskou adaptaci amerického Baldrigova systému, 

cíleně směřujícího k široké kvalitě  celého podniku nebo jen jednotlivého oddělení 

uvnitř  podniku.  Hodnocení  probíhá  na  jedné  straně  především  formou 

sebehodnocení  (self-assessment)  a  na  druhé  straně  pomocí  vnějších,  speciálně 

vyškolených hodnotitelů (assessors).
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Model  EFQM je dynamickým modelem (a analytickým nástrojem),  který se 

zaměřuje na růst školy. Vytváří prostor k jejímu zlepšování a integruje do sebe různé 

prvky  řízení.  Přínosem  aplikace  je  provedení  systematické,  komplexní  analýzy, 

představující  sebehodnocení  podle  prověřeného  modelu.  Nezanedbatelným 

přínosem aplikace uvedeného modelu je otevření dialogu uvnitř školy, zaměřeného 

zejména na otázky strategického řízení, na probíhající procesy, silné a slabé stránky 

školy, tj. oblasti, na jejichž projednávání není při běžném chodu čas.

V České  republice  tento  model  zatím  využilo  několik  gymnázií  a  středních 

odborných škol.

Pro vlastní evaluaci jsou nabízeny dva konkrétní nástroje – RADAR (výsledky 

– tj.  Results,  přístup – tj.  Approach, rozmístění – tj.  Deployment,  hodnocení  – tj. 

Assessment, přezkoumání – tj. Review), představují způsob přemýšlení a přístupu 

k fungování organizace a navigační kartu (tj. Pathfinder Card): jde o soubor otázek, 

které napomáhají organizaci identifikovat příležitosti ke zlepšování se. O zkušenosti 

českých škol  s tímto  modelem informuje Národní  ústav  odborného vzdělávání  na 

svých webových stránkách www.nuov.cz. 

Druhý nástroj vycházející z principů EFQM je tzv. PROZA (rozděluje jednotlivé 

oblasti na vstupy, procesy a výstupy), pomáhá diagnostikovat kvalitu pomocí daného 

kontrolního seznamu (tj. checklistu) se záměrem udržovat dobrý stav věcí nebo jej 

zlepšovat. Zaměřuje se tedy na poznání stavu důležitých procesů uvnitř organizace 

(celkem jich rozlišuje devět např. vedení lidí, spokojenost zaměstnanců, spokojenost 

žáků, využívání zdrojů, hlavní způsoby práce a strategie, které dále rozpracovává do 

25 dílčích jevů atd.) a dává je do souvislosti s vstupními předpoklady a s výstupy. 

Systém  je  založen  na  individuální  analýze,  následné  konzultaci  a  konfrontaci 

s názory ostatních členů autoevaluačního týmu. Tím jednoznačně podporuje dialog 

potřebný pro skutečný rozvoj organizace jako celku.

2.1.4 Benchmarking
Společným  jmenovatelem  výše  uvedených  přístupů  ke  kvalitě  je 

benchmarking  („Best  in  class“) –  porovnávání  výkonnosti  organizace 

s konkurencí.  Benchmarking  může  mít  na  organizace  mimořádný  dopad.  Boří 

zaběhlá paradigmata, pomáhá organizacím udržovat se ve stavu připravenosti k akci 

a poskytuje modely směřující ke znamenitosti (excelenci). Záměrem benchmarkingu 

je  stanovit  cíle  pro  to,  aby  organizace  mohla  nastartovat  realistický  proces 
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zlepšování,  a aby porozuměla změnám, které jsou k takovému zlepšování nutné. 

Konečné důsledky benchmarkingu se pak mohou odrazit např. 

 V lepším rozhodování (založeném na lepších informacích);

 Ve stanovení náročnějších cílů;

 Ve zvýšené spokojenosti zákazníků;

 V urychlení procesu změny;

 V úsporách nákladů;

 V porozumění výkonnosti na úrovni světové třídy (World Class) apod.

V konečném důsledku tedy zlepšení konkurenceschopnosti či konkurenční pozice 

organizace. 

Díky České společnosti pro jakost je Česká republika od roku 2002 členem 

Global  Benchmarking  Network  (GBN),  mezinárodní  sítě  národních 

benchmarkingových organizací. Členy GBN jsou např. Dánsko, Finsko, Indie, Irsko, 

Itálie,  Jihoafrická  republika,  Maďarsko,  Moldávie,  Německo,  Nový  Zéland, 

Portugalsko,  Španělsko,  Švédsko,  Švýcarsko,  Velká  Británie  a  další.  GBN  byla 

založena, aby podporovala a rozšiřovala: 

 Sdílení zkušeností benchmarkingových center;

 Pomoc s mezinárodním partnerstvím mezi jednotlivými organizacemi, které se 

podílejí na práci benchmarkingových center;

 Poskytování marketingové a promotion podpory pro benchmarkingová centra;

 Výměnu  vybraných  publikací  včetně  zpravodajů  a  propagačních  materiálů 

mezi členy;

 Sdílení informací o nadcházejících mítincích, aktivitách a událostech, včetně 

národních a mezinárodních cen s dostatečným předstihem. 

Benchmarking  ovšem  neznamená  "zvítězit"  za  každou  cenu.  V  prvé  řadě  je 

benchmarking legální,  systematický,  veřejný a etický proces, který dává podněty  

k  efektivní  konkurenceschopnosti.  Jeho  hybnou  silou  je  duch  "učení  se  pomocí 

sdílení".  Neplatí  mýtus,  že  lze  dobře  konkurovat  jen  tehdy,  když  víme,  co  dělají 

konkurenti,  a  že  musíme  být  schopni  kopírovat  to,  co  dělají,  abychom  uspěli. 

Benchmarking  je  založen  na  principu  "výhra-výhra"  a  podléhá  světově 
uznávanému  Kodexu  vedení  benchmarkingu.  Hlavní  části  Kodexu  zahrnují 

následující zásady: 

 Zachovávejte legálnost; 

 Buďte ochotni dát to, co jste dostali; 

 Respektujte důvěrnost; 
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 Informace udržujte jako interní; 

 Využívejte kontaktních osob pro benchmarking; 

 Neodkazujte se bez předchozího svolení; 

 Buďte připraveni již od počátku (od startu); 

 Snažte se porozumět očekáváním; 

 Jednejte v souladu s očekáváními; 

 Buďte čestní; 

 Dodržujte závazky.

Benchmarking je kontinuální proces učení. 

2.1.5 CAF
Do českého vzdělávání se v posledních dvou tří  letech dostal i  další model 

řízení kvality, tzv.  CAF – Common Assessment Framework (Společný hodnotící 
rámec).  Model  CAF  jako  společný  hodnotící  rámec  je  výsledkem  spolupráce 

pracovní  skupiny  pro  inovaci  veřejných  služeb  (IPSG),  která  vznikla  z iniciativy 

ministrů a generálních ředitelů státu Evropské unie.

Jedná  se  o  volně  šiřitelný  nástroj  napomáhající  organizacím  veřejného 

sektoru, který vychází z modelu excelence EFQM. V ČR byl v roce 2005 využit ve 

třech odborných školách.

Přínosy aplikace modelu CAF jsou téměř shodné s přínosy aplikace modelu 

EFQM,  ovšem  nespornou  výhodou  je  jeho  názornost  a  jednoduchost  aplikace 

sebehodnocení. Model CAF svými konkrétními otázkami vede sebehodnotící tým při 

samotném sebehodnocení organizace. Jeho významnou výhodou je rovněž to, že se 

za jeho aplikaci nemusí platit poplatky. Proces aplikace vypadá následovně:

 Škola dostane do rukou své hodnocení,  které je založeno na faktech a 

probíhá  podle  souboru  kritérií,  která  byla  ve  velkém míře  přijata  v celé 

Evropě. Důležitější než body jsou však cenné poznatky získané z řízené 

diskuse členů pracovní skupiny a vedení.

 CAF představuje prostředek pro dosažení shody ve směru řízení a shody 

o tom, co je zapotřebí udělat pro zlepšení školy.

 CAF  umožňuje  identifikovat  pokrok  a  úroveň  úspěchu.  Pokud  se 

sebehodnocení podle tohoto modelu provádí pravidelně, umožňuje měřit 

pokrok v čase.

 CAF se osvědčil při tvorbě školních vzdělávacích programů (zejména při 

analýze podmínek školy pro tvorbu školního vzdělávacího programu).
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Externím hodnocením podle modelu CAF se zabývají hodnotitelé Sdružení pro 

Cenu České republiky za jakost (Czech National Duality Award Association).

Přestože  nám  nabízí  ziskový  sektor  množství  modelů,  kterými  se 
můžeme  přinejmenším  inspirovat  k vlastnímu  hodnocení  vzdělávací 
organizace,  hledání  jednotně  aplikovatelného  modelu  je  téměř  nemožné. 
Odlišné cíle, odlišné struktury, odlišné představy klientů o kvalitě… 

2.2 Kvalita ve vzdělání

Profesor Rýdl15 uvádí, že dříve se většina teoretiků a špičkových manažerů 

přiklánělo k definici, že:

Kvalita  souvisí  s mírou  přijatelnosti,  určenou  experty  v procesu  vývoje  a 
výroby. Kvalita je tedy dána stanovenými předpisy a normami.
Nyní:

Kvalita  je  vlastnost  určité  jednotky  nebo  schopnosti  naplnit  zjištěné  a 
předpokládané požadavky zákazníka a odběratele. Její zajištění vyžaduje stálý 
výzkum, evaluační audity, sebereflexí přístupy. 

Princip kvality spočívá v plnění požadavků zákazníka. Platí to ale i  v oblasti 

vzdělávání a školství?

Na toto téma uvádí Vašťatková (2006, s.  39),  že mezi  zákazníky školy lze 

zařadit žáky; rodiče; všechny zaměstnance školy; školy, organizace nebo instituce, 

kam absolventi  odcházejí;  obec; okolní  komunitu školy (včetně jejího zřizovatele), 

zaměstnavatele, v širším kontextu i společnost a stát. Nelze je však považovat „jen“ 

za zákazníky, měli by být považováni zároveň za partnery školy, aktivní účastníky 

(aktéry) školního života.

Zajímavé je následující autorčino  shrnutí specifik, kterými se liší žáci od 
běžných skupin zákazníků jiných firem či organizací:

 Nemohou plně využívat práva reklamovat „zboží/služby“;

 Obvykle  jsou  těmi,  kteří  „zboží/službu“  přímo  neplatí  (činí  tak  daňoví 

poplatníci);

15 RÝDL,  K.  K pojetí  kvality  ve  školství  a  jejímu hodnocení. e-Pedagogium,  2002,  roč.  2,  č.  1  – 
mimořádné, s. 104-123. ISSN 1213-7758.
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 V mnoha případech, zejména v mateřských, základních a i středních školách, 

nejsou těmi, kteří si vybírají „od koho službu odeberou“;

 Mohou  velmi  často  jen  subjektivně  posuzovat  kvalitu  poskytované  služby 

(obvykle nemají přímou možnost srovnávat práci jedné školy s druhou);

 Získaná služba mnohdy dlouhodobě ovlivňuje postoje žáků k dalšímu zájmu ji 

získávat (postoje k celoživotnímu učení);

 V některých školách je realita stále taková, že názory této skupiny zákazníků 

nejsou systematicky zjišťovány a i reflektovány;

 Jsou zároveň těmi, kteří se na vytváření produktu spolupodílejí;

 …

V jiném příspěvku ke kvalitě Rýdl16 uvádí, že  po dramatických pokusech  
o formulování obsahu pojmu kvalita vzdělání bylo dosaženo poznání, že je to 
sice velmi potřebné a žádoucí, ale zřejmě i nemožné. Pojem se totiž vztahuje na 

mnohem širší  prostor společenského života než jen na oblast vzdělávání  v užším 

slova smyslu.  Proto diskuse řeší  zatím problémy východisek procesů vzdělávání. 

Jsou definovány indikátory, které jsou pro kvalitu vzdělávání relevantní. Tím se ale 

diskuse o pojmu kvalita vzdělání dostává do jiné polohy. Nikoliv  kvalita jako taková 

je  předmětem  současných  diskusí,  ale  spíše  výsledky  použití  indikátorů,  které 

ukazují na určité aspekty vzdělávací reality. 

Dále  Rýdl  konstatuje,  že  dalším  výsledkem  diskusí  je  poznání,  že 
s pojmem „kvalita vzdělání“ souvisí značný subjektivismus, protože je pojem 
definován  často  neměřitelnými  a  mnohdy  neuchopitelnými  fenomény 
z hlediska stávajících standardních kvantitativních metodologických postupů, 
což výrazně deformuje poznání skutečnosti. Proto se v posledních letech hovoří 

nejen  o  nutnosti  objektivizace  postupů,  ale  stále  více  je  uznávanou  formou 
evaluace  i  tzv.  „intersubjektivita“  (mínění  realizátorů  v instituci  nebo 
nezávislých odborníků). Zřejmě definitivně byla ve světě opuštěna představa, že je 

možné pomocí uniformních, standardizovaných metod (většinou jen testy) zjišťovat 

„kvalitu“ nezávisle na specifičnosti vzdělávacího zařízení. Diskuse vede k vytváření 

seznamů evaluačních metod a forem pro jednotlivé vzdělávací instituce, v nichž se 

prosazuje respektování  výsledků tzv.  autoevaluačních procesů. Pomocí  prosazení 

16 RÝDL, K. Přístupy ke kvalitě v oblasti výchovy a školy. Článek pro elektronický časopis e-Pedagogium, 
složené z příspěvků konference „Řízení kvality ve vzdělávání“, pořádané dne 5. 2. 2001 na PF UP Olomouc
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autoevaluačních procesů jsou vzdělávací zařízení mnohem více připravena otevírat 

se vnějším evaluacím systémového charakteru.

Zkusme udělat krátký exkurz definicemi kvality ve vzdělávání.
Pedagogický  slovník  definuje  pojem  kvalita  škola  jako  „…  žádoucí  či 

optimální úroveň jejího fungování a jejích produktů“ (s. 111). To je jistě velmi 

obecné.

Kvalitou (vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí,  vzdělávací soustavy) 

se rozumí žádoucí (optimální) úroveň fungování a/nebo produkce těchto procesů či 

institucí, která může být předepsána určitými požadavky (např. vzdělávací standardy) 

a může být tudíž objektivně měřena a hodnocena.

Průcha  (1997,  s.  366)  vymezuje  pojem  kvalita  v oblasti  vzdělávání 

následovně:  „Kvalita  (vzdělávacích  procesů,  vzdělávacích  institucí,  vzdělávací 

soustavy aj.) je žádoucí (optimální) úroveň fungování anebo produkce těchto procesů 

či  institucí,  která  může  být  předepsána  určitými  požadavky  (např.  vzdělávacími 

standardy), a může být tudíž objektivně měřena a hodnocena.„

Kvalita (vzdělávacích  procesů,  institucí,  soustav)  zahrnuje  žádoucí 

(optimální) úroveň jejich fungování i produkce, která může být předepsána určitými 

kritérii (standardy) i objektivně měřena jako dosahované vzdělávací výsledky.

Eger (2006, s. 172) objasňuje dva rozměry pojmu kvalita následovně:

1.  Kvalita jako standard neboli porovnání se specifikací. Jde o to, do jaké 

míry kvalita vyhovuje záměrům, pro které je určena. Existují určité standardy, 

např. služby, výrobku, a kvalita ukazuje, jak těmto standardům daný produkt 

odpovídá.  Někdy  se  můžeme  setkat  s názvem  definice  výrobce  či 

poskytovatele služby.

Pro školy je v současné době tímto standardem Rámcový vzdělávací program 

(RVP). Jeho výstupy jsou požadované kompetence žáků a např. doporučené 

výstupy pro 3. ročník a závazné pro 5. a 9. ročník ZŠ.

2. Kvalita  jako uspokojení  potřeb zákazníků,  někdy nazýváno jako definice 

zákazníka. V tomto případě je kvalita definována jako souhrn faktorů, které 

vedou k uspokojení zákazníka a splňují jeho potřeby a přání.

Toto pojetí je pro oblast školství poněkud složitější. Za zákazníky zde budeme 

chápat  především  žáky  a  jejich  rodiče,  a  také  komunitu,  zřizovatele, 
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zaměstnavatele, ale též učitele a ostatní pracovníky školy. Z širšího pohledu 

i MŠMT, společnost či EU.

Pro školu bude jistě důležitější vliv spokojených či nespokojených žáků (též 

formální  a  neformální  kurikulum  atd.),  jejich  rodičů,  zřizovatele  (vliv  rady 

školy?),  pracovníků  (kultura  školy?),  zákazníků  (zde  hlavně  SŠ, 

zaměstnavatelé) atd.

2.3 Efektivní, dobrá, kvalitní, úspěšná …  škola

V diskusích o kvalitě školy se často užívají pojmy efektivní, dobrá, kvalitní či  

úspěšná škola. Pojem  efektivní častěji najdeme v zahraniční, zejména v anglické a 

americké literatuře, naopak u nás se užívají  spíše pojmy dobrá či  úspěšná škola. 

Z ekonomického hlediska je efektivnost chápána jako vztah mezi vstupy a výstupy, 

tj. mezi faktory danými charakteristikami subjektů a obsahu vzdělání a vzdělávacími 

výsledky a  efekty  vzdělávání.  Procesuální  efektivnost  bývá v literatuře  nahrazena 

také pojmem eficience. „Eficience znamená vzájemný poměr mezi vstupy a výstupy. 

Pokud jsou vstupy nižší než výstupy, je eficience kladná“.17 

Průcha  (1997)  ukazuje  na  dva  přístupy,  podle  nichž  lze  hodnotit 
efektivnost školy:

1. rezultativní  přístup,  na  základě  kterého  se  školy  hodnotí  podle 

vzdělávacích výsledků, tzn. že „ … školy jsou efektivní tehdy, jestliže 

vzdělávací výsledky jejich žáků/studentů jsou vyhovující podle určitého 

kvantitativního kritéria  –  např.  vzdělávací  výsledky určitých škol  jsou 

alespoň průměrné nebo vyšší  než jiných škol  (s.  143).  V souvislosti 

s tímto  přístupem  se  Průcha  zmiňuje  o  tzv.  přidané  hodnotě.  Na 

základě  tohoto  kritéria  jsou  efektivní  takové  školy,  které  vytvářejí 

největší přidanou hodnotu, tj. zvyšují rozdíl mezi tím, jaké byly znalosti 

žáků při přijetí na školu a jaké jsou po jejím absolvování. 

2. procesuální přístup, kdy se efektivnost zjišťuje nejen ze vzdělávacích 

výsledků,  kterých  žáci  školy  dosáhnou,  ale  také  z charakteristik 

fungování škol. Zde vycházíme ze skutečnosti, že výsledky vzdělávání 

vznikají  na  základě  určitých  vnitřních  procesů,  ke  kterým  ve  škole 

17 RÝDL, P.; HORSKÁ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ROUPEC, P.  Sebehodnocení školy.  Jak hodnotit kvalitu školy.  
Praha : Agentura STROM, 1998. ISBN 80-86106-04-7. s. 7.
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dohází. Oba tyto procesy se vzájemně doplňují a nelze je stavět proti  

sobě.

Jak uvádí Vašťatková (2006, s. 20)  „Je však otázkou, zda efektivní škola 
(tedy  organizace,  které  se  daří  dosahovat  cílů  v přiměřeném  vztahu 
k vynaloženým nákladům – časovým, finančním aj.) jse i v praxi považována 
všemi aktéry školního života  za kvalitní. V české praxi  bývají  tyto  pojmy často 

podstatně odděleny – za kvalitní školu může být považována vysoce výběrová škola, 

avšak bez reálního přínosu a přidané hodnoty,  tedy organizace málo efektivní“.  

I tento úryvek upozorňuje na problematické zaměňování pojmů kvalita a efektivita,  

což  se  stává  velmi  nebezpečným  prvkem  v procesu  optimalizace  škol.  Pro 

zřizovatele je často jediným měřítkem právě efektivita, potom dochází k tomu, že se 

ruší škola sice kvalitní, která ovšem neobstála po stránce ekonomické.

Eger  (2006,  s.  173)  stručně  popisuje  vývoj  modelů  efektivních  škol 

následovně:  „První  výzkumy,  které  se  zabývaly  efektivností  školy,  se  objevily 

v sedmdesátých letech minulého století.  Určitým popudem k jejich provádění  bylo 

zjištění,  že některé školy  dosahují  ve  stejných podmínkách lepších  výsledků než 

školy jiné. Ostatně podobě tomu tak bylo  v managementu a můžeme to spojit  se 

světově  známým  přístupem  Peterse  a  Wattermana  a  jejich  publikací  Hledání 

dokonalosti, publikováno v USA v roce 1984.

V sedmdesátých a osmdesátých letech byly tyto výzkumy prováděny zejména 

na základních školách v USA, zajímavé studie byly provedeny v osmdesátých letech 

také ve Skotsku. V Anglii  byl  proveden první větší  výzkum v roce 1979 a týkal se 

deseti středních škol v Londýně. První studie byly zaměřeny zejména na hodnocení 

vzdělávacích výsledků žáků. Teprve na základě studií prováděných v následujících 

letech (Mortimore et al., 1988, a Purkey a Smith 1983)  bylo zjištěno, že existují 
určité  faktory,  které  přispívají  k efektivnosti  škol.  Proto  se  také  výzkumy 

v následujících letech zaměřily zejména na hledání a identifikace těchto faktorů.“

V odborné literatuře lze najít různé modely faktorů efektivnosti škol. Pro naše 

účely uvádím některé, které jsou záměrně řazeny časově: 

Mortimore a jeho kolegové (1988) vymezují následující faktory:

 Cílevědomé vedení školy ředitelem

 Angažovaný zástupce ředitele

 Velký podíl učitelů na přípravě obsahu a organizaci výuky
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 Shoda mezi učiteli ve vykonávání profesních povinností

 Přesná struktura vyučovacího dne

 Intelektuálně náročná výuka

 Pracovní atmosféra školy

 Soustředěnost výuky na daná témata

 Maximální komunikace mezi učiteli a žáky

 Hodnocení výkonu žáků

 Spolupráce školy s rodiči

 Pozitivní klima

Lezotte L. W. (1991) vymezuje sedm faktorů, tzv. koreláty:

 Jasná mise školy

 Vysoká očekávání v úspěšnost studentů

 Profesionální vedení

 Časté monitorování pokroku

 Podpora studentovo učení

 Bezpečné prostředí

 Spolupráce školy s rodiči

Nezvalová (2002, s. 33-34) uvádí popis úspěšné školy Caldwella a Spinkse (1991), 
kteří  ho  vytvořili  pomocí  42  charakteristických  znaků  v 6  oblastech:  kurikulum, 

rozhodování,  zdroje,  výsledky,  ředitel,  klima  školy.  Např.  u  klimatu  školy  jsou 

charakteristiky vymezeny takto:

Klima školy
 škola má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité

 ředitel, učitelé a žáci respektují cíle a hodnotový systém školy

 škola nabízí příjemné, vzrušující a měnící se prostředí pro žáky a učitele

 existuje klima důvěry a respektu mezi učiteli a žáky

 existuje očekávání, že všichni žáci budou prospívat velmi dobře

 ve škole je klima důvěry a otevřené komunikace

 je kladen silný důraz na vyučovací proces

 učitelé a žáci mají vysoké očekávání vzhledem k dosaženým výsledkům

 ve škole je vysoká morálka
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 žáci mají i respekt k ostatním a k úspěchu ostatních

 žáci mají odpovědnost ke svým výsledkům

 ve škole je dobrá disciplína

 ve škole je nízká absence

 ve škole je malý počet udílených trestů

 ve škole je zanedbatelná delikvence

 ve škole je nízká absence učitelů

 ve škole je vysoká morálka učitelů

 ve škole je duch spolupráce mezi učiteli

 ve škole je malý počet žádostí o přeložení

Pam Sammons a její kolegové (1994) charakterizují úspěšnou školu následujícími 

položkami:

 Jasně vymezené cíle

 Prostředí pro výuku

 Důvěra v žáky, vysoké očekávání

 Soustředění na výuku

 Monitorování pokroků

 Profesionální vedení

 Partnerství škola – rodina

 Smysluplné vyučování

 Práva a odpovědnosti žáků.

Sammons, Hillmann a Mortimore (1995) vymezují následující faktory:

 Profesionální vedení

 Sdílená vize a cíle

 Učící se prostředí

 Zaměřenost na vyučování

 Vysoká očekávání

 Pozitivní povzbuzování

 Monitorování pokroku

 Práva a odpovědnost žáků

 Smysluplné vyučování
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 Učící se organizace

 Spolupráce školy s rodiči

Model efektivnosti škol (Průcha, 1996) – k efektivnosti škol přispívají tyto faktory:

 cílevědomé vedení školy

 angažovaný zástupce ředitele

 angažovaní učitelé

 shoda učitelů ve vykonávání profesních povinností

 přesná strukturace času každého výukového dne

 výuka intelektově náročná

 edukační prostředí zaměřené pracovně

 soustředěnost výuky na dané témata

 maximální komunikace mezi učiteli a žáky

 časté hodnocení výkonů žáků

 spolupráce učitelů a školy s rodiči

 příjemné klima ve škole – pro žáky i učitele

J. MacBeath (1999) charakterizuje úspěšnou školu pomocí 10 položek. Pojem 

úspěšné  školy  lze  chápat  jako  pojem kvality  školy.  Tyto  charakteristické  položky 

vycházejí  z výzkumů,  v nichž  všichni  účastníci  procesu  vzdělávání  (učitelé,  žáci, 

rodiče,  sociální  partneři)  vybírají  indikátory,  které považují  za charakteristické pro 

úspěšnou školu. Z těch, které byly uváděny nejčastěji,  vytvořil  10 souborů. Každý 

soubor má pět klíčových komponent. Pro porovnání je zařazena opět oblast Klima 

školy.

KLIMA ŠKOLY 
Úspěšná  škola  je  chápána  jako  dobře  řízená  organizace,  ve  které  je  jasně 

definovaná  struktura  a  procedury.  Pracovníci  mají  vysoký  stupeň odpovědnosti  a 

profesionality, vědí co dělat, jak dosáhnout cílů, jsou ochotni poradit a pomoci svým 

žákům. Škola je bezpečným místem, kde se všichni mohou cítit dobře a vzájemně si 

důvěřují.  Rozhodují  je  důvěra  v lidi,  vzájemný  respekt,  respektování  individuality, 

zkušenosti  a  soukromí.  Klima  školy  je  součástí  kultury  školy,  která  je  základem 

rozvoje školy. K pěti klíčovým komponentům v tomto souboru kvality školy náleží:

 Škola je bezpečným místem;

 Škola je místem i pro další aktivity po ukončení výuky;
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 Žáci a učitelé se vzájemně respektují a chovají se k sobě vhodným způsobem;

 Žáci, učitelé a rodiče mají pocit, že jejich příspěvek k rozvoji školy je pozitivně 

vnímán a oceňován;

 Škola vítá návštěvy a nově příchozí.

Výzkum efektivních škol v sedmi zemích OECD (Anglie,  Francie,  Německo, 

Nový Zéland, Španělsko, Švédsko, USA) z roku  1996 (studie OECD - Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pod vedením sekretariátu CERI - Centrum pro 

výzkum a inovace ve vzdělávání)  poukázal na dvanáct klíčových rysů typických pro 

nejefektivnější školy, mimo jiné: 

 výrazné vedení učitelského sboru ředitelem školy, 

 velký podíl učitelů na přípravě obsahu a organizace výuky, 

 dobře připravené a organizované vyučovací hodiny, 

 výrazná pracovní atmosféra školy, 

 maximální  komunikace  mezi  učiteli  a  studenty  s využitím  orientace  jak  na 

celou třídu, tak i na jednotlivé studenty nebo malé skupiny studentů, 

 zapojení rodičů, 

 pozitivní atmosféra s menším důrazem na kritiku a tresty a větším na pochvaly 

a odměny. 

V květnu 2000 zveřejnila Komise EU studii, která obsahovala 16 sledovatelných 
znaků  kvality  školy  v jednotlivých  zemích  EU,  jejich  zdůvodnění  a  bližší 

charakteristiku.  Na  jejím  zpracování  se  podíleli  také  odborníci  z přidružených  a 

asociovaných zemí (např. zasedání komise v Lisabonu v březnu 2000). Zpráva byla 

v červnu 2000 přijata konferencí ministrů školství zemí EU v Bukurešti.

Přehled 16 schválených znaků kvality školního vzdělávání18:

OBLAST ZNAK

výkon 1. Matematika

2. Čtení

3. Přírodní vědy

4. Informační a komunikační technologie

5. Cizí jazyky

6. Učit se učit

18 RÝDL, K. Inovace školských systémů. Praha : ISV nakladatelství, 2003. ISBN 80-86642-17-8. s. 48.
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7. Občanská výchova

úspěch a průchodnost 8. Propadovost

9. Přechod na vyšší školu

10. Participace v terciálním vzdělávání

monitoring a evaluace školy 11. Evaluace a řízení školního vzdělávání

12. Spolupráce rodičů při školním vzdělávání

zdroje a struktura 13. Vzdělávání a příprava učitelů

14. Spolupráce v předškolní výchově

15. Počet žáků na jeden počítač

16. Výdaje na vzdělávání jednoho žáka

Vašťatková (2006, s. 25) považuje za kvalitní školu tu, která průběžně zjišťuje, 

zohledňuje a snaží se naplňovat různá očekávání (a do určité míry i přání a potřeby) 

svých zákazníků a v rámci svých možností usiluje o udržení dobrého stavu věcí a 

celkové zlepšování tím, že průběžně naplňuje cíle, které si stanovila – vše je však 

řízeno zdravým rozumem; kvalitní škola tedy smysluplně realizuje autoevaluační 
procesy, je učící se školou.

Naproti tomu Rýdl (2003, s. 46) konstatuje, že „na základě srovnávání řady 

katalogů znaků „dobrých“ škol z různých zemí a od různých autorů, kteří využívali 

velmi  rozličná  hlediska  a  přístupy  ke  klasifikaci  znaků  a  jejich  seskupování,  lze 
konstatovat,  že  jen  velmi  obtížně  vytvoříme  uzavřený  a  delší  dobu  funkční 
katalog  znaků  „dobré  školy“,  protože  nelze  postihnout  všechna  specifika 

jednotlivých škol a jedinečnost jejich tvůrců a provozovatelů při reakcích na nově se 

objevující společenské potřeby a výzvy.“

Tak jak se lze pokoušet tvořit charakteristiku úspěšné školy, lze najít  
faktory identifikující úspěšného ředitele, učitele, efektivní vyučování …

Poznámky ke kapitole

1.
Ukázka  znaků  kvalitní  školy  podle  autorů  M.  Hanzelky  a  Z.  Součka  (z  CD  pro  účastníky 
vzdělávacího programu Vlastní hodnocení školy).

Standard kvalitní školy

• demokratické, srozumitelné a silné vedení, které zdůrazňuje vzdělávací cíle školy 
• vedení školy účinně, týmově řídí  školu, zná sbor,  vztahy a komunikace probíhají  s vědomím 

sociálních rolí 
• vedení školy adekvátně hodnotí učitele, vzdělává se
• vedení školy motivuje učitele v jejich dalším vzdělávání a odborném růstu a vytváří jim pro něj 

podmínky
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• učitelé mají možnost se účastnit formulace školních pravidel a utváření klimatu školy
• učitelé se ztotožňují s cíli výuky a výchovy a spolupracují při jejich realizaci 
• škola je orientována na žáka, na službu žákům, rodičům, veřejnosti
• učitelé  adaptují  výuku  pro  potřeby  žáků,  opravují  neporozumění,  používají  různé  vyučovací 

techniky a strategie 
• učitelé cítí a projevují odpovědnost za výsledky vzdělávání
• škola podporuje aktivitu,  tvořivost  žáků,  kvalitní  kognitivní  (znalostní)  cíle jsou vyrovnané cíli  

afektivními (osobnostními, sociálními)
• učitelé vycházejí z předpokladu, že se všichni žáci mohou vzdělávat
• učitelé vycházejí z předpokladu, že rozhodující pro výsledky vzdělávání je kvalita školy a výuky, 

nikoli jejich domácí zázemí
• učitelé  dokáží  být  flexibilní  k množství  témat  při  výuce,  výběru  vyučovacích  metod;  často 

používají interaktivní výuku spolu s její individualizací, která bere na zřetel možnosti žáka
• učitelé jsou moderní osobnosti mající přehled o současném světě a moderním způsobu života,  

žáci je respektují
• ve škole je pozitivní klima, stanovený řád, disciplína, morálka a systém hodnot 
• ve  škole  převládá  optimismus,  lidský  přístup,  podpora  s  oceněním  dobré  práce,  důvěra  a 

očekávání úspěšného zvládnutí
• škola má kulturní,  dynamicky se proměňující pracovní i relaxační prostředí,  které je pro žáky 

dostatečně motivační a zajímavé 
• škola podporuje spolupráci, učitelé se celoživotně vzdělávají a mají kolegiální  a profesionální 

interakci
• učitelé vystupují jako autority reprezentující modely chování a jednání
• interakce učitel - žák má vysokou úroveň
• škola komunikuje úspěšně s rodiči a okolní komunitou, vytváří společenství podporující školu 

2.
RÝDL, K.  Inovace školských systémů. Praha : ISV nakladatelství, 2003. ISBN 80-86642-17-8.  
s. 42.
„Přistoupíme-li  k sledovanému  problému  z hlediska  historického,  zjistíme,  že  o  identifikaci  znaků 
„dobrých škol“ se pokoušeli reprezentanti reformně pedagogického hnutí již na konci 19. století. V roce 
1899  formuloval  v Ženevě  čelný  představitel  „Mezinárodní  kanceláře  Nových  škol“  (Burelu 
International des Écoles Nouvelles) Adolf Ferriére požadavek, aby byl na základě založení a existence 
několika profilových „nových škol“ vytvořen seznam určitých definovatelných kritérií, která by umožnila 
sledované  školy  kodifikovat  a  klasifikovat  jejich  další  vývoj  nikoliv  podle  tradice,  ale  podle  míry 
odvedené práce.  Jako předpoklad k uznání  školy  za  „novou“  byl  vytvořen  seznam 30 kritérií,  jež 
zahrnovala  tři  oblasti  vzdělávání  po  10  kritériích:  tělesnou,  intelektuální  a  morálně  náboženskou. 
Ferriére se pokusil  „nové školy“ také síťovat a vytvářet  podmínky pro jejich vzájemnou podporu a 
spolupráci,  což  od  roku  1921  rozvíjelo  i  jím  založené  „Sdružení  nových  škol“  (New  Education 
Fellowship).  V roce 1951 se pokusil  navázat na mezinárodní spolupráci  „nových škol“  nizozemský 
pedagog Kees Boeke, ale jeho snaha neměla úspěch.
Druhým, a hodnoceno s dostatečným časovým odstupem, zásadnějším pokusem, o kterém se ale 
v Evropě bohužel ví jen velmi málo, byl longitudinální výzkum Asociace progresivní výchovy v USA, 
jenž probíhal v letech 1933 až 1941 pod názvem „Osmiletá studie“ (Eight-Year Study).  Cílem této 
studie bylo vymezit  kritéria pro efektivní školu podle požadavků dobové společnosti a dokázat, že  
výsledky žáků těchto škol nejsou v žádném ohledu horší než výsledky žáků tradičních (běžných) škol. 
Výsledek studie byl celkem pozitivní, protože z pohledu vysokých škol, zapojených do projektu, bylo 
prokázáno,  že  studenti  „progresivních„  škol  patřili  mezi  intelektuálně  vnímavější,  projevovali  se 
nezávisleji  a byli schopni prosazovat se v diskusích a skupinových činnostech. Je málo známé, že 
počátkem 50. let proběhl v USA další výzkum tehdy již  jen šestnácti existujících škol z původního 
osmiletého výzkumu a jeho závěry byly následující:

a) Průkopnická  práce  školy  je  ohrožovány  málo  postřehnutelným  pohybem  směrem 
k pravidelnosti, stereotypu a tím i ke stagnaci.

b) V průběhu  experimentování  se  často  měnit  motivace  zainteresovaných  inovovat  plán  a 
organizaci školy.

c) Trvalého úspěchu může být dosaženo jen neustálou podporou školy ze strany stále nových 
rodičů a zástupců místní veřejnosti (tak tomu je v současnosti např. v Nizozemí nebo Dánsku, 
pozn. K.R.)

Mezinárodní průzkumy „dobré školy“ byly do počátku 80. let minulého století většinou koordinovány 
„Světovým vzdělávajícím sdružením“ (World Education Fellowship),  což je nástupnická organizace 
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„New Educational Fellowship“,  založené v roce 1921 na podporu „nových škol“,  uplatňujících ideje 
tehdy  se  bouřlivě  rozvíjejícího  reformně  pedagogického  hnutí.  V roce  1985  pověřilo  UNESCO 
„Světové vzdělávací sdružení“ koordinací mezinárodní studie „vynikajících škol“ (Schoul of Exellency),  
do které  by přispěly  jednotlivé  národy a  země celého světa  tím,  že  by vytipovaly  a prezentovaly  
maximálně tři  vlastní školy.  Po delších terminologických sporech byl  chválen název „dobrá škola“. 
Realizaci projektu pohřbily stálé konflikty a diskuse ohledně toho, které školy budou reprezentovat stát  
nebo národ. Nejvíce rozporů bylo v Německu, Nizozemsku a Velké Británii,  kde se projevila velká 
pestrost  škol,  přičemž  se  nemohly  dohodnout  na  vybraných  třech  školách.  Důsledky  neshod  se 
promítly také do hodnotících článků v mezinárodních časopisech.
Do pojetí „dobré školy“ se stále více začala promítat ekonomicky chápaná kritéria efektivity, výkonu a 
kvality,  což  se  začalo  projevovat  nejen  v profilových  studiích  OECD,  ale  i  v různých  národních 
organizacích. Jako příklad uvádím jen aktivity německých zemí za posledních 13 let. Další linií hledání  
znaků dobré školy jako znaků „školy budoucnosti“ byla ve 20. století snaha prezentovat vizi takové 
školy,  a  to  bez  ohledu  na  existující  realitu  nebo  dobovou  praxi.  Jako  příklady  podobných  snah 
můžeme uvést Ellen Keyovou s její vizí o škole budoucnosti z roku 1902, vizi J. Deweye z knihy „Škola 
a společnost“ (1899) nebo práci O. Chlupa „Škola budoucnosti“ z roku 1927. Z posledních prací tohoto 
druhu lze připomenout např. knihu P. Strucka  „Škola budoucnosti“ z roku 1996, P. Dalina „Škola na 
cestě  do 21.  století“  z roku 1997 nebo H. von Schoenebecka „Škola s lidskou tváří“  z roku 2000. 
Celkovou koncepcí organizace světového vzdělávání se zabývají dvě publikace, vydané koncem 20. 
století:  „Učení je skryté bohatství.  Vzdělávání pro 21. století“ (Paris, UNESCO 1997) a „Bílá kniha 
vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti“ (Luxemburg, EU 1997).
V českých zemích se o identifikaci znaků dobré (progresivní, efektivní) školy snažilo a dosud snaží 
několik pedagogických asociací a sdružení, z nich nejvýznamnější a vzdělávací politikou respektované 
výsledky vykazují NEMES a PAU. Péčí různých univerzit proběhlo několik grantových výzkumů, jejichž 
cílem bylo mapování dobrých škol, pro které byly předem vytipovány jednotlivé znaky týkající se jen 
určité oblasti práce školy, většinou učebního procesu nebo vztahů mezi dospělými a dětmi.“

3 Možnosti a meze hodnocení, evaluace a 
autoevaluace
Jak už bylo řečeno, klíčovou oblastí pro správné fungování decentralizovaného a 

participativního  vzdělávacího  systému  je  evaluace.  Užíváme  tento  zastřešující 

termín, protože se nejedná jenom o tradiční hodnocení jednotlivých žáků, ale dnes 

i  o  hodnocení  jednotlivých  škol  a  jejich  různých  druhů  a  typů,  regionů  i  celého 

vzdělávacího systému. Zahrnuje v sobě dílčí rozměry monitorování, systematického 
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sledování stavu vzdělávacího systému a získávání informací o něm, a examinace, 

provádění zkoušek. 

Získaný stupeň autonomie školy, která sama odpovídá za to, jak učí, je nutné 

vyvážit systematickým hodnocením dosažených výsledků, aby byla zajištěna kvalita 

a efektivita její práce. 

Vytváří  se  tak  ucelený  systém,  který  zahrnuje  všechny  úrovně  a  propojuje  

i  vyvažuje  řadu  diferencovaných  forem  evaluace.  V širším  pojetí  mluvíme  
o vytvoření tzv. evaluačního prostředí či evaluační kultury, založené na kritické 
sebereflexi každého článku vzdělávacího systému v každé fázi jeho činnosti.

V Rámcovém programu realizace vzdělávání  (přijato  poradou vedení  MŠMT – 

2004)  je  také  zdůrazňována  skutečnost,  že  mechanismus evaluace  vzdělávání 
nemůže  být  utvářen  izolovaně,  bez  ohledu  na  celkový  charakter 

decentralizovaného  vzdělávacího  systému,  na  utváření  jeho  jiných  prvků  a  na 

žádoucí jednání hlavních účastníků. Provázanost musí existovat ve více směrech a 

na všech úrovních. Musí být nezbytně komplexní: 

 Zasahovat  všechny  úrovně  vzdělávacího  systému  (jednotlivého  žáka,  celé 

školy, vymezené skupiny škol - jednoho druhu škol, jednoho regionu - i celého 

státu);

 Umožňovat agregaci na jeho každé úrovni, včetně porovnání  na mezinárodní 

úrovni, mezi celými vzdělávacími systémy;

 Využívat a propojovat různé, vzájemně se doplňující formy evaluace – interní 

i externí, subjektivní i objektivně měřitelné, sumativní i formativní;

 Umožňovat porovnání mezi různými subjekty vzhledem k jejich individuálním a 

specifickým podmínkám a možnostem;

 Umožňovat i porovnání v čase, tedy sledování vývoje.

Vašťatková (2006, s. 35) podle autorů Buckard, Eikenbusch, 2000 a MacBeath, 

McGlyn, 2002 rozděluje evaluaci ve školství z obecného hlediska na  čtyři základní 

úrovně:

1. Mezinárodní  úroveň –  např.  evaluace  vzdělávacího  systému,  je 

založena na komparaci výsledků vzdělávání jednotlivých států;

2. Národní  úroveň –  představuje  získání  informací  o  celém školském 

systému či jeho jednotlivých částech;

3. Meziúroveň – znamená evaluaci jednotlivých škol;
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4. Mikroúroveň – např. evaluace třídy, vyučování, škálu různého vnímání 

doplňuje pohledem jednotlivých pracovníků, žáků, ale i rodičů na práci 

školy. 

V současné době se termín evaluace stal  jedním z nejvíce frekventovaných 

jak v pedagogické teorii,  tak i  v dokumentech vzdělávací  politiky a v pedagogické 

praxi. 

Výraz evaluace je v češtině poměrně nový. Původ termínu je v latině, sloveso 

valere znamená být silný, mít platnost, závažnost. Z latiny se toto slovo přeneslo do 

angličtiny, kde anglický výraz pro evaluaci je evaluation a znamená určení hodnoty, 

ocenění.

Český  pedagogický  tezaurus  (Baránková,  Dušek,  Haškovec,1994)  termín 

ještě nezná – kodifikuje jej až o rok později Pedagogický slovník (Průcha, Mareš, 

Walterová,1995). 

Evaluace je  odborníky  považována  za  vědní  disciplínu,  ale  zároveň  je  její 

význam chápán i jako určitá dovednost. V poslední několika letech se také rozvíjí 

vědní a praktický obor pedagogická evaluace. Moderní pedagogika chápe teorii  a 

praxi evaluace jako jednu ze svých součástí (Průcha, 2002).

3.1 A jak je tedy evaluace definována?

Pedagogický  slovník:  „…  zjišťování,  porovnávání  a  vysvětlování  dat 

charakterizujících stav, kvalitu, efektivnost vzdělávací soustavy. Zahrnuje hodnocení 

vzdělávacích procesů, projektů, výsledků, učebnic atd.“

Havlínová a kol. (1998) uvádí, že „i když původně znamenala slova hodnocení 

a  evaluace  totéž,  ustálilo  se  v české  pedagogické  terminologii  (asi  užitečné) 

rozlišení: evaluace znamená posouzení systémů, projektů, kurikul, učebnic, škol atd.,  

hodnocením zpravidla míníme posouzení konkrétních jedinců (žáků, učitelů).“

Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle 

určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování (Bennet a kol. 1994).

Evaluace vzdělávání je proces systematického shromažďování, třídění, analýzy a 

vyhodnocování údajů za účelem dalšího rozhodování, především pro zvýšení kvality 

a efektivity. Vztahuje se na všechny oblasti a prvky vzdělávacího systému a všechny 

fáze vzdělávacího procesu:  e. vzdělávacích potřeb (jak vzdělávaných subjektů, tak 

společnosti  i  ekonomiky),  e.  vzdělávacích  projektů  (tj.  kurikulárních  dokumentů 

včetně  učebnic),  e.  vzdělávacích  procesů  (tj.  vlastní  výuky  
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i stylu řízení a klimatu školu) a e. vzdělávacích výsledků (srovnávání výkonů žáků na 

všech úrovních vzdělávací soustavy i v mezinárodním porovnání ).

Hodnocení se častěji užívá v širších kontextech běžné školní praxe, např. hovoří 

se o hodnocení žáků, práce učitelů, apod.

Schematicky  lze  rozdíly  mezi  hodnocením  a  evaluací  shrnout  následujícím 

způsobem: 

Obrázek 2 Rozdíly mezi hodnocením a evaluací

HODNOCENÍ
(neřízené hodnocení)

EVALUACE
(řízené hodnocení)

Kritéria:  nejsou  vymezena,  indikátory 
výkonu nestanoveny explicitně, nesdíleny 
mezi partnery

Kritéria:  vymezena  explicitně  a 
odsouhlasena,  stanovené  specifické 
oblasti  priorit,  založené  na  vymezených 
cílech, formulovány indikátory výkonu

Evaluační  plán:  není  přesně  stanoven, 
není  jasné,  co  kdo  bude  dělat,  není 
konzistentní  s cíli,  není  připravován 
záměrně, je použit v případě potřeby

Evaluační plán: je strukturovaný, je jasná 
odpovědnost,  explicitní  vztahy  s cíli, 
vyžaduje detailní plánování

Metody:  nejsou  předem  stanoveny, 
metody  nekonzistentní,  nepromyšlená 
analýza dat

Metody:  systematické,  přesně  určené 
zdroje dat, použit reprezentativní vzorek, 
evaluační  nástroje  odpovídají  metodám 
použitým  pro  sběr  dat,  systematická 
analýza dat, vypracování zprávy

Zdroj: Nezvalová (2003, s. 23)

Srovnej  s názorem Rýdl  aj.  (1998,  s.  7),  že:  „Rozumíme-li  sebehodnocení 

především jako formě sebereflexe práce učitelů a vychovatelů nebo celé školy, pak 

evaluace  nepředstavuje  pro  školy  a  učitele  „nic  nového“,  jen  je  to  dnes  jinak 

nazýváno.  Dříve  se  hovořilo  o  sběru  a  výměně  zkušeností,  dnes  se  hovoří  

o posuzování a reflexi. Rozdíl je v systematičnosti a předem stanovených kritériích a 

cílech hodnocení.“ 

Obrázek 3 Sebereflexe a sebehodnocení ve školách

Všední posuzování a reflexe Systematická autoevaluace
→ neplánovaná                                 plánovaná ←
→ nepravidelná                        pravidelná aktivita ←
→ spočívá na jednotlivých dojmech a míněních   vychází z široké databáze různorodých hledisek ←
→ základem jsou individuální náhodné zkušenosti                  informace jsou cíleně sbírány ←
→ nejasná hodnotící kritéria             předem stanovená kritéria ←
→ otázky nejsou dokumentovány        jasné otázky dokumentovány ←
→ subjektivní            relativně objektivní ←

příklad
rozhovory během přestávky o bezprostředních           sebetázání celého sboru učitelů  
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zkušenostech z vyučování pro potřeby dalšího rozvoje a podpory

Zdroj: Rýdl aj. (1998, s.7)

Z výše uvedeného vyplývá, že: 

Sebehodnocení je  pojímáno  jako  neplánované  a  necílené  nahodilé  hodnocení 

každodenní praxe, které provádí každý jedinec bez dlouhodobější přípravy. 

Z teoretického hlediska mohou být pojmy hodnocení a evaluace významově 

odlišné (Průcha, 1996; Slavík, 1996; Vašťatková, 2006). Z hlediska praxe se ale 

nemusí nutně rozlišovat. 

Samotní  ředitelé  a učitelé  škol  se  často  shovívavě  usmívají  nad problémy 

teoretiků se správnou terminologií. Jeden z účastníků vzdělávacího programu Vnitřní 

evaluace školy  se  po  tématu  o  užívání  správné  terminologie  přihlásil  s dotazem: 

„Jestli to vše dobře chápu, tak pokud budeme jako dosud hodnotit a toto hodnocení  

pravidelně opakovat  tak,  že  se stane běžnou součástí  naší  školy,  vypadá to,  že  

plynule  přejdeme z klasického hodnocení do formy systematické evaluace?

Definice naznačují, že evaluace by měla být:
 systematická, tzn. explicitně vymezená oblast a její struktura

 provedena správně metodicky

 prováděna pravidelně

 řízena podle předem stanovených kritérií

 použitelná pro rozhodování a další plánování

 jednoduchá  (dodává často ve svých vystoupeních prof. Rýdl, nezbývá než  

souhlasit)

3.2 Klasifikace pedagogické evaluace

Průcha  (1996,  s.  23)  uplatňuje  při  třídění  pedagogické  evaluace  předmětové 

hledisko, vymezuje tyto oblasti hodnocení:

 evaluace vzdělávacích potřeb,

 evaluace vzdělávacích programů,

 evaluace učebnic/didaktických testů,

 evaluace výuky (učení a vyučování),
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 evaluace edukačního prostředí,

 evaluace vzdělávacích výsledků,

 evaluace vzdělávacích efektů,

 evaluace škol/vzdělávacích institucí,

 evaluace alternativních škol/alternativního vzdělávání,

 evaluace na základě indikátorů vzdělávacího systému,

 evaluace pedagogické vědy/výzkumu.

nebo je možné postupovat podle jiných znaků evaluace, např. 

 podle těch, kteří evaluaci realizují, na evaluaci  externí (vnější) nebo  interní 
(vnitřní)

 podle záměru, na formativní (se záměrem zjištěný stav zlepšovat, znamená 

průběžné diagnostikování různých informací) nebo  sumativní (se záměrem 

prokazovat stávající kvalitu na základě získaného množství informací)

 podle  toho,  ve  které  etapě  vzdělávání  probíhá,  na  vstupní (na  začátku 

procesu,  např.  na  začátku  školního  roku,  při  přijímání  do  vyššího  stupně 

vzdělávání) nebo  výstupní (na konci procesu, např. na konci školního roku, 

při  uzavírání  nižšího stupně vzdělávání),  srovnáním obou lze do jisté  míry 

zjišťovat přidanou hodnotu ve vzdělávání, tedy to, co škola žákům dala

 podle interpretace výsledků, na normativní (výsledek je srovnáván s výsledky 

jiných subjektů) nebo kriteriální (výsledek je srovnáván s předem stanovenou 

normou, kritériem)

 ...

Vzhledem k obsahu této práce se podrobněji zaměřím pouze na první způsob třídění.

3.3 Externí a interní evaluace

Externí (vnější) evaluace slouží k zajišťování kvality z centrálních pozic. 
Evaluační  cíle  jsou  stanoveny zvnějšku,  měřítka  a  kritéria  jsou  dána 
examinátorem nebo zadavatelem hodnocení.
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Výhodou je, že si hodnotitel udržuje potřebný nadhled nad dílčími problémy. 

Nevýhodou je, že externí evaluace někdy nepronikne k samému jádru problému a 

tím  nepostihne  všechny  příčiny  zjištěných  jevů.  Externími  evaluátory  mohou  být 

státní  orgány,  ministerstva  školství  nebo  instituce  jimi  zřizované,  dále  orgány  a 

expertní  evaluační  instituce  s mezinárodní  působností,  výzkumné  a  vývojové 

instituce, profesní komory a oborové organizace, veřejnost, zřizovatelé apod.

Externí evaluace klade důraz hlavně na posudek. Přitom se musí brát v úvahu 

velký soubor informací, aby bylo posouzení co nejkomplexnější (což někdy znamená 

sestavit seznamy kritérií hodnocení) a co nejobjektivnější. Posudek by měl školám 

poskytnou zpětnou vazbu.

Tradiční formou externího hodnocení školy v ČR je hodnocení Českou 
školní  inspekcí. Její  role se postupně rozšiřuje z kontroly dodržování  předpisů a 

nařízení  (tedy  z kontroly  dodržování  vstupů)  na  evaluaci  podmínek,  průběhu  a 

výsledků  vzdělávání.  ČŠI  usiluje  o  objektivizaci  externího  hodnocení  (např. 

zpracováním  metodik  nebo  účastí  v mezinárodních  projektech  zabývajících  se 

spolehlivostí a stabilitou indikátorů kvality, zejména vzdělávacích procesů).  Tím, že 

se  provádí  nárazově,  nedokáže  také  detailně  studovat  dlouhodobý  vývoj.  Škola 

nemá téměř žádnou možnost ovlivnit  závěrečnou evaluační zprávu, pouze se k ní 

vyjádří. 

Školským  zákonem  je  také  dána  možnost  provádět  vnější  evaluaci 

zřizovatelům škol. Předepsanou podmínkou jsou předem zveřejněná kritéria.

„Při  hodnocení  vnějším  subjektem  se  projevuje  nebezpečí  rychlého 

přesouvání  viny,  odmítnutí  nebo  demotivace  ze  strany  hodnoceného.  Proto  by 

nemělo  probíhat  žádné  hodnocení  z vnějšku,  pokud  neproběhlo  sebehodnocení 

zevnitř. Oba hodnotící procesy musí být respektovány na stejné úrovni.“ (Rýdl, 2001)

Interní  (vnitřní,  vlastní)  evaluace (sebe-evaluace,  sebeevaluace, 
autoevaluace,  vlastní  hodnocení  školy)  je  zaměřena  na  hodnocení  procesů 
probíhajících uvnitř školy. Cíle evaluace si škola stanovuje sama, rovněž tak 
metody a formy hodnocení a měřítka.
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Škola  si  sama  určuje,  co  považuje  za  kvalitu,  tj.  ty  hodnoty,  na  které  se 

s ohledem  na  své  priority  vyjádřené  ve  vizi  školy  zaměří.  Nevýhodou  je  možná 

neschopnost nadhledu při pohledu „zevnitř“ nebo ovlivnění osobními vztahy ve škole.

Při interní evaluaci se klade důraz především na změnu. Vypracování zprávy 

o interní evaluaci je často spojeno s koncipováním návrhu na zlepšování kvality nebo 

se stanovením nových cílů specifických pro konkrétní školu. 

 Tato  forma  evaluace  umožňuje  autoregulaci  školy  a  jejího  systému 

vzdělávání zevnitř. Škola tak poznává své silné a slabé stránky. Škola využívá sebe-

evaluace ke  svému vlastnímu růstu,  ke  stálému zvyšování  kvality  poskytovaných 

vzdělávacích služeb. S využitím kritické sebereflexe (Nezvalová, 2000) škola zvyšuje 

kvalitu poskytovaného vzdělávání.

Rýdl (1998, s.15) rozlišuje oba druhy evaluace takto:  „Externí evaluace se 
vyznačuje zaměřením na celkové fungování systému školy jako instituce, tj. na 
její  vnější  stránku. Naproti  tomu interní  evaluace je zaměřena na hodnocení 
procesů probíhajících uvnitř školy.“

Autoevaluace  (vlastní  evaluace) školy  je  naopak  systematický, 
pravidelný  a  strukturovaný  (formalizovaný)  proces,  ve   kterém  sama  škola 
shromažďuje  a  podle  předem  stanovených  kritérií  vyhodnocuje  údaje  
o  hlavních  oblastech  své  činnosti (jako  jsou  kurikulum,  klima,  zdroje,  řízení, 

vzdělávací výsledky) a který vede ke zvyšování kvality a efektivity práce školy a 
k jejímu dalšímu rozvoji tím, že umožňuje aktérům porozumět procesům, jichž 
jsou účastni. Jako sebereflexe a soustavná autoregulace vlastní pedagogické práce 

je jedním z hlavních nástrojů autonomie školy, východiskem pro přípravu výročních 

zpráv,  školního  vzdělávacího  programu  a  záměrů  dalšího  rozvoje  školy.  Je  také 

jedním z výchozích podkladů pro externí evaluaci školy ČŠI. 

V souvislosti  s autoevaluací  se  ještě  nejde  nezmínit  o  monitorování. 
Monitorování  je  průběžný  proces,  ve  kterém  shromažďujeme  a  analyzujeme 

informace o průběhu realizace plánu rozvoje vzdělávací instituce za účelem možnosti 

včasné  úpravy  plánu,  pokud  to  bude  potřebné.  Může  být  velmi  účinné  pro 

zkvalitňování instituce i života v ní, pokud probíhá v „evaluační kultuře“, kterou v této 

souvislosti  považuje  řada  autorů  (např.  Rýdl,  2000,  Nezvalová,  2003  aj.)  za 

rozhodující  faktor.  Evaluace  je  naopak  považována  za  hodnocení  výstupů  a 

samozřejmě se zde využívá údajů z monitorování.

V současné  době  se  projevuje  obecná  tendence  zavádět  externí  evaluaci, 

která posuzuje výkonnost a prostředky, a interní evaluaci, která je východiskem pro 
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vytváření  strategií,  jež usilují  o  zlepšení  stávající  situace.  Oba způsoby evaluace 

zároveň umožňují určit právě ty aspekty, které zlepšení vyžadují. 

Externí a interní evaluace by mohly být společným efektivním nástrojem 
hodnocení kvality našich škol. Bohužel zatím u nás v tomto smyslu nefunguje 
zcela ani jedno ani druhé. 

MacBeath (2006, s. 102) v této souvislosti hovoří o tom, že  účinná a trvalá 
kombinace externí a interní evaluace škol je cílem, k němuž vzhlížejí evropské 
vzdělávací systémy. Opatření a s nimi spojené procesy související s evaluací škol 

se  v jednotlivých  státech  mohou nacházet  v kterémkoli  místě  krychle  znázorněné 

obrázkem  č.  4.  Krychle  má  tři  rozměry,  které  jsou  označeny  jako  vnitřní/vnější 

orientace,  podpora/tlak  a  směr  shora/zdola.  Nalezení  ideálního  bodu,  v němž 

nastává rovnováha všech tří  dimenzí,  je výzvou,  před kterou vzdělávací  systémy 

dnes stojí,  pokud chtějí  zvyšovat  kvalitu  školy a  kvalitu  výuky.  Opatření  působící 

zdola  potřebují  protiváhu  vycházející  z úrovně  školy  (zdola).  Vnější  evaluační 

opatření potřebují kombinaci s vnitřními. Tlak sám o sobě ničeho nezmůže, pokud ze 

škol samých nevzejde potřeba změny.

K dosažení tohoto cíle mají  politicky odpovědní činitelé řadu možností.  Lze 

aplikovat „měkké“ strategie, jakými jsou přesvědčování, entuziasmus, odměny a tak 

dále. „Tvrdými“ strategiemi jsou naopak zákonné úpravy, kterými je zasahováno do 

života škol tak, aby „stály za to, co je do nich investováno“. Politika však nemůže 

docílit pokroku v rozvoji školy, pokud nebudou do procesu začleněni učitelé, žáci a 

rodiče,  kteří  společně  tvoří  celý  systém  a  mají  své  představy  o  jeho  kvalitě, 

standardech a rozvoji.“

Obrázek 4 Krychlový model evaluace
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Zdroj: 

MacBeath (2006, s. 103)

Eurydice  ve  své  studii19 Evaluace  škol  poskytujících  povinné  vzdělávání 

v Evropě otiskla,  že interní a externí  přístupy k hodnocení,  které existují  v mnoha 

zemích, jsou jen výjimečně oddělené. V závislosti na okolnostech mají tendenci se 

navzájem doplňovat, ať jde o cíle nebo o to, koho či co hodnotit. Tam, kde se interní 

evaluace  ještě  nestala  normou,  existují  oba  přístupy  paralelně,  protože  externí 

19 Evaluace škol poskytujících povinné vzdělávání v Evropě. EURYDICE. Praha : ÚIV, 2004-2005. s. 128-130. 
on-line: http://www.eurydice.org./Documents/EvalS/en/FrameSet.htm
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evaluace  nemůže  využívat  evaluace  interní.  V zemích,  kde  zvolili  vzájemnou 

provázanost,  se  výsledky  interní  evaluace  často  používají  na  počátku  externí 

evaluace. Opačná situace bývá méně častá.

Měla by pro externí a interní evaluaci existovat stejná kritéria?
Aby  byl  posudek  pracovníka,  který  provedl  externí  evaluaci,  důkladný  a 

objektivní,  musí  shromáždit  značné  množství  informací  o  fungování  dané  školy  

(k nimž velmi často patří i zpráva o interní evaluaci) a o studijních výsledcích jejích 

žáků. Kritéria externí evaluace se zpravidla navrhují na centrální úrovni, aby se tak 

zajistila objektivnost hodnocení. To znamená, že se u všech škol bude posuzovat co 

nejširší  spektrum  činností  a  zkoumat  stejné  problémy,  aby  výsledky  umožnily 

srovnání na celostátní – nebo případně regionální – úrovni.

Ve většině zemí Evropy nejsou školy při interním hodnocení povinny používat 

kritéria externí evaluace. V některých případech se přesto důrazně doporučuje, aby 

takto postupovaly.

Subjekty, které provádějí externí evaluaci, by zase měly brát v úvahu i kritéria 

hodnocení a cíle navržené školami v průběhu evaluace interní, aby mohly v případě 

potřeby svůj posudek upravit.

Stručně řečeno každoroční  interní  evaluace zaměřená na plnění  místně či 

centrálně stanovených cílů, která je kombinována s normativnější pravidelnou externí 

evaluací, dnes patrně tvoří hlavní součást evaluace škol. Interní evaluace se snaží  

podpořit soustavné zlepšování činnosti, zatímco externí evaluace má zajistit kontrolu 

kvality a poskytnout ústředním orgánům státní správy mechanismy, s jejichž pomocí 

lze docílit zdokonalení celého vzdělávacího systému.

Jakou cestu zvolí naše školství?
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Poznámky ke kapitole

1.
Tisková zpráva - Evaluace škol poskytujících povinné vzdělávání v Evropě. EURYDICE. Praha : 
ÚIV, 2004-2005.

Decentralizace  prostředků,  ať  jde  o  problémy  spojené  s pracovníky,  s finančními  zdroji  nebo  se 
vzděláváním, v současné době ve většině evropských zemí převažuje,  v některých zemích je tato 
decentralizace velmi  výrazná.  Vzhledem k tomuto vývoji  nabývá  pro státy,  které musejí  zaručovat 
kvalitu vzdělávání pro všechny, zásadního významu hodnocení vzdělávacích systémů a škol.
Ve většině zemí jsou školy ústředním bodem evaluace. Hodnotí je inspekce (externí evaluace) i školní 
obec (interní evaluace). 
Rozsah  hodnocených  položek  se  mezi  zeměmi  výrazně  liší  v závislosti  na  míře  autonomie  škol. 
V polovině zemí existuje vedle sebe několik forem externí evaluace, které se zaměřují na různé oblasti 
(na pedagogickou, správní nebo finanční či na jiné aspekty techničtější povahy). Tyto různé formy 
mohou mít také výrazně odlišné cíle, jako je dodržování standardů a vyhlášek nebo pomoc školám 
radami nebo spoluprací při interní evaluaci, aby se ze škol stala centra kvality.
V interní evaluaci, kterou po dlouhou dobu prováděl ředitel školy nebo řídící tým, došlo v 90. letech 
k velmi  výrazným  změnám,  protože  se  mnoho  zemí  snažilo  zavést  určité  inovační  prvky.  Proto 
evaluace škol jako subjektu nahrazuje nebo doplňuje pouhé hodnocení učitelů a zapojují se do ní  
i různí další účastníci života školy (především učitelé, ale také rodiče nebo dokonce členové místní 
obce).
Zdá  se,  že  interní  hodnocení  se  stává  významnou  fází  v procesu  zlepšování  kvality,  protože 
podněcuje  úvahy o hlavních  činitelích  změn,  o  tom,  zda  cílů  bylo,  či  nebylo  dosaženo,  ale  také 
pomáhá identifikovat  problémy v rámci  samotné školy.  Toto  ale  není  běžná  situace,  dokonce ani 
v některých zemích, kde je interní hodnocení povinné.
Interní a externí přístupy k hodnocení, které existují v mnoha zemích, jsou jen výjimečně oddělené. 
V závislosti na okolnostech mají tendenci se navzájem doplňovat, ať jde o cíle nebo o to, koho či co 
hodnotit. Tam, kde se interní evaluace ještě nestala normou, existují oba přístupy paralelně, protože 
externí  evaluace  nemůže  využívat  výsledků  evaluace  interní.  V zemích,  kde  zvolili  vzájemnou 
provázanost,  se  výsledky  interní  evaluace  často  používají  na  počátku  externí  evaluace.  Opačná 
situace bývá méně častá.
Tam. Kde jsou evaluátoři odpovědni na centrální úrovni, existuje snaha mít jednotná evaluační kritéria 
a  centrálně  zpracovat  jejich  seznam.  Naopak  evaluátoři,  kteří  jsou  odpovědni  místním  úřadům, 
vycházejí  z legislativy  a/nebo z pedagogických  cílů  vydaných  na různých  pravomocných  úrovních. 
Hodnotící parametry v zemích s centrálně připraveným seznamem kritérií jsou si velmi podobné; vedle 
výuky se týkají především poradenství a podpory poskytované žákům a vnějších vztahů školy. Pokud 
jde o výsledky,  kritéria se zaměřují  především na dovednosti a znalosti  žáků. V některých zemích 
evaluátoři  sledují  pouze  kvantitativní  údaje,  zatímco  v jiných  zemích  hodnotí  kognitivní  a  sociální 
dovednosti při hospitacích ve třídách.
Některé  země  stanovily  pro  svá  kritéria  požadované  standardy.  Požadavky  na  výsledky  žáků 
vycházejí  ze  dvou  odlišných  přístupů:  všechny školy  musejí  dosáhnout  nebo  překročit  stanovený 
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standard, nebo se stanovená úroveň znalostí liší podle zvláštních rysů žákovské populace v každé 
škole.
Přijímání  nezávislých  odborníků  je  v Evropě  spíše  výjimečnou  záležitostí  než  pravidlem.  Externí 
evaluátoři mohou působit rovněž jako poradci.
Požadavky na dovednosti interních evaluátorů nejsou přesně stanoveny. Učitelům a ředitelům škol se 
často nabízí školení v evaluaci. Ředitelé škol často navštěvují kurzy o evaluaci v rámci své odborné 
přípravy. Opatření pro podporu a poradenství nabízejí interním evaluátorům prakticky všechny země 
ve formě personálních i materiálních zdrojů. 

2.
Karel Rýdl - Jak ovlivní znalost teorie hodnot evaluaci? (Výňatek) 5. 3. 2004
http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/default.asp?CAI=2153
Pokud budeme hledat smysl slova hodnota (něm. Wert, angl. value),  máme co dělat s pojmem kvalita 
(jakost).  Lze říci, že kvalitou rozumíme vlastnost nebo stav námi promítaný  do předmětu (věc, jev,  
živá bytost), který je následně pozorován (s cílem zaujmout hodnotící soud) podle určitých kritérií.  
Problémem také často je, že se předmět  hodnocení zaměňuje s hodnotou.  Takové myšlení potom 
vede ke zmatení a omylům. 
 
Často totiž slyšíme, že někdo vytvořil kulturní nebo hospodářské hodnoty, ale ono se stalo pouze to, 
že  někdo  vytvořil  předměty  (statky,  věci),  které  mají  kulturní  nebo  hospodářskou  hodnotu,  ale 
předměty samy nemohou být onou hodnotou, protože tu jim přičítají a do nich vkládají a vnášejí lidé. 
Každé kvalitě odpovídá  určitá (adekvátní) hodnota, protože hodnota je kvalita množstevně (kvantilně) 
určená, čili že hodnota je kvantitou (množstvím) kvality. 
 
Často  se  setkáváme s názorem, že   hodnota  je  veličina  svého druhu,  že  existuje  sama o sobě. 
Myslím, že jde o zkratovité myšlení, protože každá veličina, tedy i hodnota je určená nejen obsahem, 
ale i mírou (kvantitou). Problém vzniká asi z toho, že se při procesu hodnocení  onen obsah přičítá 
hodnocenému předmětu a stává se tedy (nebo lépe řečeno je) jeho kvalitou a pak hodnotou. Např.  
když říkám, že  pozorovaný předmět je tvrdý,  tak ho kvalifikuji  v jeho vlastnosti (kvalitě),  když ale 
říkám, že je tvrdší  než něco jiného, v tom případě hodnotím jeho tvrdost  (tedy míru jeho kvality). 
Určení stupně nebo míry kvality (tedy vlastnosti nebo stavu předmětu) jsou různá a vliv na to má 
povaha kvality. V případě, že vlastnost vykazuje jen jeden stupeň, je soud o kvalifikaci vlastnosti a 
soud o hodnotě jeden a tentýž. Neliší se. 
 
Zákon je platný na 100 %. Nemůže být stav, že zákon je tak trochu, více nebo méně platný. Logický  
postup našeho myšlení  je potom stejný při  kvalifikaci  i  hodnocení.  Protože se při  kvalifikaci,  tedy 
sdělování  či  označování  vlastnosti  nebo  stavu  předmětu,  musí  logicky  předpokládat  nějaký  byť 
minimální  stupeň  kvality,  stává  se  pak  každý  náš  kvalifikační  soud  zároveň  i  soudem (výrokem) 
hodnotovým. 
 
Je tedy potřebné při hodnocení odlišovat od sebe a mezi sebou kvality (vlastnosti) různého stupně  
(tedy kvantity téže kvality),  což je někdy obtížné (a to vede k omylům), zvláště máme-li  pro různé 
stupně kvality také různé názvy (např. horko, teplo, chlad, zima). Na závěr této části lze konstatovat, 
že kvality (tedy vlastnosti nebo stavy) jsou různé, když nelze domnělé různosti zredukovat na pouhé 
kvantilní rozdíly (v míře, stupních apod.).
 
Z výše uvedeného také vyplývá, že stejnost předmětu lze hodnotit různě a různé předměty hodnotit 
zase stejně. Např.  strom můžeme hodnotit podle různých kritérií hospodářských, ekologických nebo 
estetických a zase esteticky (tedy dle stejného kritéria) můžeme hodnotit různé předměty (strom, dům, 
lavici). V tom je právě ukryto to tajemství myšlenkové operace a jejího obsahu, které jsou kryty slovem 
hodnocení (posuzování, vyvozování).           
             
Hodnocení je tedy procesem, který je vztahován k určitému předmětu (jevu, bytosti), který v sobě nese 
určitou  hodnotu,  ale  sám  hodnotou  není.  V předmětu  nesená  hodnota  je  vlastně  mírou  určité 
očekávané kvality,  o které vyvozujeme hodnotící soud. Kvalita hodnoceného předmětu nám udává 
směr a obsah hodnocení. Musíme tedy vědět, jak a co máme hodnotit, třeba na člověku nebo určitém 
domě. Je-li předmětem hodnocení např. škola, je základním problémem přijetí hodnoty kvality obecně 
jako hodnoty (např. celospolečensky platné a uznávané). 
 
Promýšlíme–li tuto problematiku hlouběji, dostáváme se do okruhu několika následujících problémů, 
např. vyjadřování hodnoty pomocí hodnotových a nehodnotových slov, což se váže na velmi konkrétní  
společenské podmínky. Dalším problémem bude jistě manipulativní role v hodnotovém vidění různých 
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motivů jednání (strana prosazující je označí za „odvážné“, „správné“ a „potřebné“ a strana protivná je 
označí  za „účelové“,  „špatné“  nebo „zbytečné“.  Míru   manipulace s hodnotami můžeme odhalovat 
teoretickou reflexí, která v kombinaci s praktickým jednáním může podle I. Kanta aktualizovat pojetí 
hodnot. 
 
Při  vnitřním  hodnocení  školy  (interní  autoevaluace)  si  musíme  uvědomit  skutečnost,  že  takové 
hodnocení  nelze  stavět  na  předem  a  z vnějšku  stanovených  hodnotách.  V tom  tkví  celý  soubor 
problémů  se  zaváděním  autoevaluace,  od  které  se  očekává,  že  přinese  vstupní  informace  pro 
evaluaci  vnější.  To  je  sice  možné,  ale  šlo  by  o  značnou  redukci  možností,  které  v sobě  interní 
autoevaluace skrývá. 
 
Hlavním úkolem a smyslem autoevaluace je zlepšení kvalit předmětu, v našem případě školy, tím, že 
pomocí autoevaluačních procesů hlouběji a šířeji porozumíme procesům a jevům, které ve školy (také 
díky nám) probíhají a jeví se. Zároveň s tím jde o přijetí vlastní odpovědnosti za kvalitu procesů a 
jejich využívání pro správu a řízení „naší“ školy. Pomocí autoevaluačních nástrojů můžeme regulovat 
probíhající procesy ve prospěch těch subjektů, které mají na kvalitní existenci školy zájem. 
 

4 Plán autoevaluace 
Plánování kvality ukazuje na možnosti dosahování cílů v oblasti řízení kvality. 

Plánování kvality vlastně představuje množinu činností a vyjádření nevyhnutelných 

kroků k dosažení cíle. Úspěšnost plánování závisí na:

 Předvídání směrů a trendů;

 Zapojování co největšího počtu pracovníků školy do jeho tvorby;

 Správné motivaci pracovníků managementu při přijímání progresivních úkolů.

Plán kvality je dokument specifikující postupy a související zdroje, které se 
musí  použít,  určuje  kdo  a  kdy  je  použije  při  konkrétním  procesu.  Měl  být 

realistický,  ani  ne příliš  ambiciózní,  ani  ne nedostatečně náročný.  Neměly by být 

zdůrazněny  více  jak  tři  nebo  čtyři  hlavní  priority,  i  když  každá  priorita  může 

obsahovat množství elementů. Je-li plán realistický, je mnohem pravděpodobnější, 

že bude uveden do praxe.

Mnoho  škol  je  přesvědčeno,  že  by  pro  ně  bylo  prospěšné  vidět  příklady 

skutečných  plánů  evaluace.  To  může  mít  cenu,  ale  žádný  standardní  nebo 

„modelový“  plán  rozvoje  neexistuje.  Každá  škola  má  svou  vlastní  historii  a 
kulturu, z níž vyrůstá její jedinečný plán.

Než začnou účastníci provádět vlastní evaluaci, měli by si pomocí analýzy stavu, 

ve kterém se škola nalézá, najít odpovědi na otázky: v čem je škola dobrá, co umí, 

co dělá. Od toho se odvíjí debata k tomu, co je ještě možné zlepšit a jak. Na tomto 

základě účastníci stanoví cíle evaluace a čeho chtějí evaluací dosáhnout. 
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4.1 Cíle evaluace

Při  rozvíjení  vlastního  autoevaluačního modelu  školy  existují  podle  Nezvalové 

(2003, s. 25) přinejmenším 4 následující cíle:

1. vytváření profesionální skupiny (týmu)

2. stálá zpětná vazba vedení školy

3. informování okolí školy

4. příprava na externí evaluaci

P. Roupec (1997) uvádí následující obecné cíle sebe-evaluace školy:

Podle MacBeatha (2006, s. 101) má autoevaluace dva hlavní úkoly:
.1 iniciovat diskusi o cílech, prioritách a kvalitativních kritériích na úrovni 

školy a třídy,

.2 dosáhnout těchto cílů pomocí vhodných a snadno dostupných nástrojů.

Cíl je záměr, kterého chceme v určitém časovém úseku dosáhnout.
Cíl musí být jasně a stručně formulován, specifikován. Stanovený cíl musí být 
také měřitelný. 
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4.2 Indikátory, kritéria, standardy výkonu

Indikátory  –  kritéria  –  standardy  slouží  k určení  toho,  zda  cíl  byl  dosažen, 

charakterizují optimální stav, určují kvalitu toho, co hodnotíme. V odborné literatuře, 

ale už i v samotné školské praxi, se střídavě používají všechny tři termíny pro jedno 

a totéž. 

Co považujeme za kritérium? Kritérium tvoří dvě složky:

 Parametr – měřitelný aspekt hodnoceného úkolu/činnosti;

 Požadovaný standard – referenční úroveň či vztažná hodnota (benchmark), 

norma,  předpis  či  úroveň  dovednosti,  na  jehož  základě  se  daný  parametr 

hodnotí.

Nezvalová  (2003,  s.  25)  charakterizuje  indikátory  výkonu  jako  signály 
úspěchu, které korelují s cíli, jež chceme dosáhnout.
Indikátor výkonu:

 Indikuje rozvoj v dané oblasti;

 Je součástí evaluace a identifikuje, zda rozvoje bylo docíleno;

 Není využíván izolovaně, ale jako součást systému plánování evaluace a 

evaluační zprávy;

 Musí být relevantní cílům;

 Může být kvalitativní i kvantitativní.

U jiných autorů najdeme často následující charakteristiku dobrých indikátorů:

 Musí se vztahovat k výsledkům prováděné aktivity;

 Musí se vztahovat k takovým výsledkům, které je možno ve škole dosáhnout;

 Musí být uvedeny do kontextu, souvislostí;

 Mají poskytovat zpětnou vazbu;

 Měly by být takové, aby byly vnímány jako spravedlivé.

 Mají být dosažitelné, reálné;

 Jsou dostatečně vysvětleny;

 Nesmí podléhat zkreslení;

 Jsou ekonomicky dostupné;

 Mají pozitivní vliv na chování;

 Zlepšují hodnotu „výkonu“.
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Evaluační  kritéria  školy  mohou  volit  samy,  mohou  být  však  také  vytyčeny 

vzdělávací politikou státu. Tato kritéria mohou být jak kvalitativní, tak i kvantitativní.

Nezvalová (2003, s. 75-76) např. popisuje využití charakteristiky úspěšné školy 

podle MacBeatha (1999) následovně:

Klima školy

Komponenta Kvantitativní indikátor Kvalitativní indikátor Metody/nástroje
Škola je bezpečným 
místem pro všechny

Absence žáků a učitelů;
počty případů šikany a 
násilí;
počty žáků 
přemístěných do jiných 
škol;
počet odcházejících 
učitelů

Prestiž školy;
postoje učitelů k žákům;
pocit bezpečnosti žáků;
pocity jistoty učitelů

Analýza případů šikany 
a násilí;
výzkum názorů rodičů 
posílajících děti do 
jiných škol;
průzkum názorů žáků, 
rodičů, učitelů

Škola je místem i pro 
další aktivity po 
ukončení výuky

Počty žáků 
odcházejících po 
vyučování domů;
počty žáků využívajících 
po vyučování prostory a 
vybavení školy;
počty žáků navštěvující 
školní kluby, kroužky;
příležitosti pro aktivity 
žáků

Pocit důvěry mezi žáky;
respekt žáků 
k vlastnictví školy;
role pracovníků školy při 
využívání školního 
zařízení v době mimo 
vyučování

Výzkum názor rodičů na 
mimovyučovací aktivity; 
sledování využití kapacit 
zařízení školy;
zprávy o vandalismu a 
náklady na jejich 
odstranění

Žáci a učitelé se 
vzájemně respektují

Řád školy 
(práva/povinnosti); 
incidenty, sankce 
(počty);
informace pro rodiče

Atmosféra na 
chodbách, v jídelně;
stav toalet;
stav budov;
role žáků při udržování 
pořádku

Obsahová analýza 
školních pravidel;
průzkum využívání 
prostor žáky a učiteli;
vyhodnocení rozpisu 
dozoru na chodbách, 
v jídelně a ostatních 
zařízeních školy

Žáci, učitelé a rodiče 
mají pocit, že jejich 
příspěvek k rozvoji 
školy je pozitivně 
vnímán a oceňován

Podíl sboru na 
neformálních školních 
událostech;
návštěvnost školních 
akcí;
počty žáků v klubech, 
sportovních týmech, 
pěveckém sboru

Ochota sboru zúčastnit 
se mimoškolních aktivit 
(výlety, školní 
představení);
hrdost žáků na školu, 
sounáležitost ke škole

Pozorování;
průzkum názorů žáků, 
rodičů, učitelů
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Škola vítá návštěvy a 
nově příchozí

Počet návštěv rodičů a 
ostatních partnerů;
počet nových žáků

Kvalita a jazyk 
nástěnek, výzev, 
informací;
Možnosti pro návrhy a 
alternativy;
pocity rodičů při 
návštěvách

Kniha návštěv;
dotazník pro nově 
příchozí žáky;
schránka pro návrhy

Velmi  obsáhlým  katalogem  kritérií  pro  posuzování  a  hodnocení  jsou  např. 

Standardy  pro  evaluaci  programů,  sestavené  na  základě  spolupráce  16 

severoamerických  výchovných  a  vzdělávacích  organizací20.  Musí  obsahovat  čtyři 

zásadní charakteristiky, které jsou označovány jako standardy:

 Standardy  užitečnosti  (zohlednění  zúčastněných  skupin,  věrohodnost 

posuzovatelů,  rozsah  a  výběr  informací,  zjišťování  hodnot,  jasnost  zprávy) 

musí zajistit,  že se evaluace opírá jen o informační požadavky uživatele (a 

obvykle i zadavatele) evaluace;

 Standardy  proveditelnosti  (praktické  postupy,  osobní  proveditelnost, 

efektivnost  vynaložených  nákladů)  musí  zajistit,  že  evaluace  je  realistická, 

dobře promyšlená, diplomatická a odpovídající nákladům;

 Standardy správnosti (práva osob, lidsky utvářené interakce, úplné a férové 

hodnocení,  nezakrývání  žádných  výsledků,  deklarace  zájmových  konfliktů, 

finanční  odpovědnost)  musí  zajistit,  že  evaluace  proběhne  podle  práva  a 

eticky korektně;

 Standardy přednosti  (programová dokumentace, kontextová analýza, validní 

informace,  adekvátní  informace,  analýza  kvalitativních  informací, 

metaevaluace)  musí  zajistit,  že  přinese  odborně  přiměřené  informace  

o kladech hodnocených programů.

Indikátory  nám  zároveň  svým  způsobem  předurčují  metodu,  kterou 
k samotné evaluaci použijeme. Jejich „nadefinování“ je tedy důležité i z tohoto 
hlediska.

Často  se  neobejdeme,  stejně  jako  u  zvolené  evaluované  oblasti,  s dalšími 

upřesňujícími  položkami  indikátorů/kritérií.  Jakoby  o  třídu  nižší,  konkrétněji 

rozpracovanými. Např. Vašťatková uvádí tabulku: 

Obrázek 5 Příklad rozpracování oblastí do kritérií a indikátorů

Oblast Suboblast Kritéria Subkritéria Indikátor Metoda
20 RÝDL, K. Inovace školských systémů. Praha : ISV nakladatelství, 2003. ISBN 80-86642-17-8. s. 48.
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Zdroj: Vašťatková (2006, s. 124)

Jak používat kritéria kvality
Skotské ministerstvo pro školství a průmysl21 formulovalo tři otázky, které tvoří 

posloupnost pro řízení autoevaluce:

Krok č. 1 Jak si vedeme?
 Identifikujte očekávání v cílech školy.

 Definujte oblast činnosti se zaměřením na kurikulární oblast, předmět, stupeň, 

formy a metody.

Krok č. 2 Jak to víme?
 Vyberte příslušná kritéria, z příkladů se stanou otázky.

 Vyberte jevy, které budete sledovat, v souladu s celonárodními a místními 

pokyny.

 Rozhodněte, jak zjistíte, zda existují a jsou efektivní.

Krok č. 3 Co budeme dělat teď?
 Na základě zjištění sestavte zprávu o úrovni.

 Stanovte úkoly a opatření.

Doporučení pokračuje ve smyslu, že kritéria mohou být pružně použita v souladu 

se záměry školy:

21 Jak dobrá je naše škola? Sebeevaluace založená na kritériích kvality (How good is our schoul?).  
Skotské ministerstvo školství : 1999. s. 16.  [online]. Dostupné na WWW: < http://www.csicr.czl>. [cit. 
2005-03-02]
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Zpočátku  použijte  jedno  kritérium,  nebo  dokonce  jen  jediné  téma.  Až  budete 

zkušenější, kombinujte je. Při širším náhledu je použijte všechna, při užším pohledu 

vyberte jen některá. Užívejte je podle kontextu, ve kterém budete pracovat.

Důležité je si uvědomit, že i když různé školy budou hodnotit jednu a tutéž 
oblast, kritéria, podle kterých budou poměřovat svoji úspěšnost, budou různá. 
Kvalita bude vždy odrážet jejich vlastní postoj. To, co pracovníci jedné školy považují 

za  kvalitní  např.  v oblasti  Učení  a  vyučování,  nemusí  být,  a  pravděpodobně  ani 

nebude, považováno za kvalitní ve škole druhé. 

Právě  ve  vlastním  hodnocení  by  se  měla  projevit  jedinečnost  školy,  její 
zaměření, její profilace, její vize „dobré školy“.

Hledání  kritérií  je  při  procesu autoevaluace  považováno za klíčové.  Jde  
o  velmi  náročnou  část  přípravy  autoevaluace,  ve  které  se  učitelé  mimo 
vlastního hledání kritérií  učí společně myslet,  společně vyjadřovat,  společně 
pracovat. 

Pro české školy  je  ale  důležité  znát  i  kritéria  České školní  inspekce,  protože 

pokud se má závěrečná evaluační zpráva školy stát jedním z podkladů pro vnější 

evaluaci ČŠI, je jistě pro samotnou školu nanejvýš zajímavé, kde a v jakých polohách 

se jejich vykonávaná (př. vykonaná) hodnocení setkávají. 

Česká  školní  inspekce  hodnotí  školy  a  školská  zařízení  (dále  jen  školy) 

především na základě  normativních kritérií, vycházejících ze zákona č. 561/2004 

Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání 

(školského zákona) (dále jen zákona). Dále, jako doplňkové kritérium, používá ČŠI 

vývoj  školy v čase  (referenční  základnou hodnocení  je dřívější  stav školy)  a při 

hodnocení  dílčích  sledovaných  jevů  rovněž  komparaci  (porovnání  sledovaného 

jevu) se stavem obvyklým ve školách či  školských zařízeních stejného typu a se 

srovnatelnými podmínkami.    

4.3 Evaluační metody, nástroje, techniky

Opět  nastává  malý  terminologický  problém,  protože  různí  autoři  (a  z toho 

vyplývá že i praktici) střídavě používají všechny – metody, nástroje i techniky. 

V odborné  literatuře  se  nacházejí  různé  diagnostické  metody  a  techniky 

použitelné v procesu vnitřní  i  vnější  evaluace školy.  Podle Průchy (1995) spočívá 

rozdíl mezi diagnostickou metodou a technikou v tom, že metoda vymezuje širší a 
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komplexnější postup při získávání dat, kdežto technika se týká jen specifické části 

tohoto postupu. V manažerské literatuře se převážně používá označení technika.

Metoda je všeobecný název pro proceduru sběru informací při evaluaci a ve 

chvíli,  kdy  tuto  metodu  použiji  pro  měření  konkrétního  indikátoru,  konkrétním 

způsobem,  s konkrétním  zdrojem  informací  …,  se  stává  konkrétním  evaluačním 

nástrojem. Např. analýza dokumentů ve smyslu vybrané metody se stává nástrojem, 

pokud určím, že půjde o analýzu výroční zprávy ZŠ v Plzeňanech za rok 2006. Čili 

v rámci každé evaluační metody je možné vytvořit konkrétní nástroj.

Evaluační  metody lze třídit  stejně  jako kritéria  na kvalitativní  a  kvantitativní, 

nebo  podle  způsobu  získávání  informací  na  písemné  nebo  ústní,  podle  zdroje 

informací na dokumentační nebo osobní.

MacBeath  aj.  zdůrazňuje,  že  je  dobré  znát  nejen  vlastnosti  určité  metody, 

nástroje a techniky, ale i odpovědi na otázky uvedené v tabulce. Poté, co jsou známy 

odpovědi, je možno přistoupit k výběru vhodného nástroje.

Obrázek 6 Otázky k výběru evaluačního nástroje

Cíl K čemu daný nástroj potřebujeme?
Dosah Kdo bude využívat výsledky?
Vedlejší 
účinky

Jaké nezamýšlené důsledky spojené s jeho užíváním mohou 
nastat?

Proveditelnost Dokážeme s nástrojem zacházet?
Uplatnitelnost Je možné nástroj za daných podmínek aplikovat?
Čas Jaké máme za dané situace časové možnosti?
Rozměr Jde o nástroj zaměřený spíše do „hloubky“ nebo do „šířky“?
Data Které údaje očekáváme?
Spoluúčast Koho všeho se bude proces týkat?
Časový 
odstup

Kdy lze očekávat zpětnou vazbu?

 Zdroj: MacBeath aj. (2006, s. 110)

Evaluační nástroje jsou tedy nástroje, které specifikují:
které informace je zapotřebí získávat, kde jsou dostupné, jaké otázky by měly být 

kladeny, co je zdrojem informací, jak podávat informace.

Zajímavým a také již vyzkoušeným nástrojem je ten, který byl vytvořen v rámci 

mezinárodního projektu Evaluace kvality vzdělávání ve škole (jeho ověřování u nás 

probíhalo  v navazujícím  dvouletém  mezinárodním  projektu  Bridges  across 

Boundaries:_ Gross-disseminatig Duality  Development Practeces in Southern and 

Eastern Europe).  Jde o tzv.  Profil  sebehodnocení (MacBeath aj.,  2006, s.  107). 
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Profil  sebehodnocení (tj.  SEP, Self-evaluation profile) rozděluje život školy do čtyř 

základních dimenzí, které se dále člení do dvanácti oddílů představujících dvanáct 

oblastí života školy.Tyto oblasti jsou znázorněny v následující tabulce.

Obrázek 7 Profil sebehodnocení

Oblast Hodnocení současného 
stavu

Trend

+ + + - - - ▲ ↔ ▼
Výsledky
Znalosti žáků
Individuální a sociální rozvoj 
žáků
Uplatnění žáků po ukončení 
školy
Procesy na úrovni třídy
Čas pro učení
Kvalita výuky
Podpora žáků při učebních 
obtížích

Procesy na úrovni školy
Škola jako místo učení
Škola jako společenské místo
Škola jako pracoviště
Vztahy k vnějšímu prostředí
Škola a rodina
Škola a obec
Škola a svět práce
Zdroj: MacBeath aj. (2006, s. 107)

Některé nástroje existují  v hotové formě a jsou přímo připraveny k použití.  

Už dnes není problém s jejich získáním – odborné tisky, internet. Na druhou stranu 

si je škola tvoří i sama nebo upravuje existující svým konkrétním záměrům.

Zodpovědnost  za  výběr  nástroje  je  ale  plně  v rukou  školy.  Ta  by  měla 

posoudit,  zda nástroj odpovídá hodnoceným položkám a vymezeným indikátorům, 

zda splňuje dvě základní vlastnosti: validitu a reliabilitu.

Validita je zjednodušeně řečeno schopnost výzkumného nástroje zjišťovat to, 

co zjišťovat má, a reliabilita vyjadřuje přesnost, spolehlivost výzkumného nástroje.

Bez ohledu na to, kterou metodu zvolíme, je velmi přínosné (pokud to lze) 

používat  principu triangulace. Jde o tzv. „pravidlo tří“, kdy pro co nejobjektivnější 

pohled  získáváme  data  pomocí  tří  metod  v různých  časových  odstupech  od  tří 

různých skupin respondentů. Nebo můžeme použít tři různé nástroje. 
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V případě autoevaluace škol  jde  o  inspirativní  námět,  protože pokud škola 

nastavuje systém evaluace, může už s použitím tohoto principu triangulace dopředu 

počítat, tj. může ho předem plánovat. 

Výběr nástroje zkrátka není jednoduchou záležitostí. 

Přehled nejčastěji používaných autoevaluačních metod: 
 analýza dokumentů

 analýza edukačních produktů

 anketa

 audio/video trénink 

 audit

 benchmarking

 brainstorming

 deníková metoda 

 dílna/workshop

 diskuze/panelová diskuze

 dotazník

 hospitace

 inscenační metoda

 mapování mysli

 obsahová analýza (písemných aj. dokumentačních materiálů)

 pozorování/opakované pozorování/hospitace

 projektová metoda

 případová studie 

 rozhovor/interview

 sebehodnotící aktivity – zpráva, supervize 

 sémantický diferenciál

 situační metoda 

 sociometricko-ratingové metody

 supervize

 SWOT analýza

 stínování/shadowing

 škálování

 testy
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 vícefaktorová analýza

Popis jednotlivých evaluační metod – viz Příloha B

4.4 Evaluační zpráva

Evaluační  zprávu  lze  považovat  za  reflexi  vývoje,  který  byl  učiněn  
v  určitém stanoveném  časovém  intervalu.  Tato  zpráva  umožňuje  diskusi,  zda 

stanovených cílů bylo dosaženo a s jakými výsledky. Poukazuje i na ty cíle, kterých 

nebylo  dosaženo  a  sděluje,  proč  jich  nebylo  dosaženo.  Dává  příležitosti  pro 
konstruktivní  analýzu  obtíží  a  formuluje  strategii  pro  budoucí  aktivity. 
Umožňuje tedy i pohled dopředu, umožňuje další plánování.

Nezvalová (2003, s. 25) charakterizuje základní rysy evaluační zprávy takto:

 Reflexe, která je založena na relevantních údajích;

 Evaluace, která je založena na souhlasu rozhodujících osob;

 Výsledek následuje jako podnět další činnosti.

Schematické znázornění ukazuje důležitou úlohu sebe-evaluační zprávy pro evaluaci 

a plánování další činnosti školy:

Pohled zpět Pohled dopředu

Výsledky sebe-evaluačního procesu je třeba stručně zaznamenat. Zpráva 
by měla především sloužit škole a jejímu dalšímu rozvoji.

Následující předložený návrh je podle Roupce (1997):

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

údaje, základní charakteristiky. 

 Vize a stanovené cíle školy - jak a proč byly stanoveny. 

 Charakteristika vzdělávacího programu - jaké modifikace a proč byly 

provedeny. 

 Jak je organizována výchova a vzdělávání - organizační členění, zaměření a 

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

relevantních dat. 

 Jaký stav, jaká změna stavu byla zjištěna za období … 

 Jaké výsledky a výsledné informace byly zjištěny v rámci evaluačního 

procesu. 

 Jaké problémy a jejich příčiny byly identifikovány. 

 Jaké hypotézy je možné na základě zjištěných výsledků vyslovit. 

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

 Kdy, kdo, jak a v jakém rozsahu bude informován o účinnosti přijatých 

opatření.

Z uvedeného návrhu je zřejmé, že při zpracování evaluační zprávy bude záležet 

na tom, zda prováděná evaluace je v dané oblasti první, nebo již několikátá v pořadí. 

Konečně také bude záležet na rozsahu evaluace – co všechno bude předmětem 

evaluace. Zastáváme názor, že je vhodné zaměřit se  na místa, o kterých tušíme, že 

nejsou zcela v pořádku, a učinit je předmětem důkladné evaluace.

Zpráva o první evaluaci na daném úseku školy by mohla být podstatně 
stručnější, např.:

 Cíl evaluace;

 Použité metody evaluace a zdroje informací;

 Shrnutí získaných informací, formulace hodnotících soudů o předmětu 

evaluace;

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

předností;

 Organizační zajištění formulovaných úkolů;

 Kdy bude na tomto úseku provedena další evaluace ke zjištění posunu 

v kvalitě. 

Sebe-evaluační zpráva by měla být objektivní,  postihovat zjištěné klady a 
nedostatky. Je základem příštího plánování a dalšího rozvoje školy. Škola se 
může rozvíjet  jen tehdy,  pozná-li  své nedostatky a dokáže je  včas  napravit. 
Stejně tak další rozvoj školy je spojen s přednostmi školy, které dovede dále 
rozvíjet.
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Poznámky ke kapitole

1. Přehled kritérií hodnocení ČŠI a jejich využití při hodnocení školy:

NORMATIVNÍ

ÚČINNOST PODPORY ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA

ZÁSADY A OBECNÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

CÍLE PŘÍSLUŠNÉHO DRUHU VZDĚLÁVÁNÍ

RELEVANTNÍ PRÁVNÍ 
PŘEDPISY

RELEVANTNÍ 
METODICKÉ 

MATERIÁLY MŠMT

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

INDIVIDUÁLNÍ DŘÍVĚJŠÍ  STAV  ŠKOLY
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KOMPARATIVNÍ JINÉ  ŠKOLY STEJNÉHO TYPU V OBDOBNÝCH 
PODMÍNKÁCH

Zdroj: Materiál ČŠI Hodnocení kvality základního vzdělávání (pomůcka pro vlastní hodnocení škol), který 
vytvořila ČŠI za spoluúčasti učitelů, ředitelů škol, pracovníků VÚP a studentů PF UK, dostupné on-line na 
www.csicr.cz

2.  
Výňatek z materiálu ČŠI Hodnocení kvality základního vzdělávání (pomůcka pro vlastní hodnocení škol), 
který vytvořila ČŠI za spoluúčasti učitelů, ředitelů škol, pracovníků VÚP a studentů PF UK, dostupné on-
line na www.csicr.cz
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3.

Manuál  pro  tvorbu  ŠVP  ZV.  Praha  :  VÚP  v Praze,  2005. [online].  Dostupné  na  WWW:  < 
http://www.vuppraha.czl>. [cit. 2005-10-10]
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Nástroje autoevaluace společně s cíli, kritérii a časovým rozvržením autoevaluačních činnosti 
tvoří nedílnou součást popisu autoevaluace školy v příslušném ŠVP ZV. 

4.
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V tiskové zprávě Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 3/2005, který realizoval Ústav 
pro  informace  ve  vzdělávání,  je  prezentováno  mimo  jiné  i  Porovnání  využívání 
didaktických testů pro průběžné hodnocení žáků a autoevaluaci školy:

Využívání didaktických testů pro hodnocení žáků a autoevaluaci školy ve školním 
roce 2004/05 (absolutní počty)

Školy,  které  ve školním roce  2004/2005 využívaly  didaktické  testy  pro  průběžné hodnocení  žáků, 
využívaly  také nejčastěji  testy  pro  vlastní  hodnocení  (1156 škol).  Využívání  testů pro průběžné 
hodnocení žáků je však častější, jak je patrné ze skupiny škol, které pomocí testů hodnotily žáky, ale 
pro autoevaluaci testy nepoužívaly.  Početná je také skupina škol, která má záměr v budoucnosti 
využívat didaktické testy jak pro vlastní hodnocení žáků, tak pro autoevaluaci školy. 

5.
Tematická zpráva – Souhrnné poznatky ČŠI o vlastním hodnocení škol ve školním 
roce 2005/2006(výňatek)

Cílem tematického úkolu bylo zjistit:
 zda školy ve vybraných oblastech vzdělávání vlastní hodnocení provádějí
 soulad zaměření vlastního hodnocení s vyhláškou
 jaké nástroje a kritéria vlastního hodnocení školy používají
 jak školy využívají výsledky vlastního hodnocení
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Oproti stavu zjištěnému v letech 2004 a 2005 došlo jen k nevýraznému rozvoji vlastního hodnocení 
škol,  a  to  spíše v předškolním vzdělávání  a  na 1.  stupni  základní  školy.  Většina  ředitelů  škol  se 
vlastním hodnocením zabývá, jejich přístup však není systematický. Školy postrádají standardizované 
diagnostické a evaluační nástroje pro hodnocení ostatních oblastí vzdělávání kromě jeho výsledků, 
kde se orientují na testování žáků externími zadavateli a zpracovateli. Zjištěné výsledky žáků v testech 
však  většinou  nevedou  k vyhodnocování  účinnosti  vzdělávacích  strategií  a  k opatřením  v dalším 
vzdělávání  pedagogů.  Kritéria  hodnocení  často  nejsou  jasně  stanovena,  tzn.  Školy  svá  zjištění 
neporovnávají s žádnou referenční soustavou. U mladších věkových skupin žáků se školy zaměřují 
spíše  na  sledování  jejich  individuálního  rozvoje,  zatímco  u  starších  věkových  skupin  se  vlastní 
hodnocení soustřeďuje na formální výsledky vzděláván í, tj. na úspěšnost žáků v přijímacím řízení.
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5 Autoevaluace jako proces
Zahájení  autoevaluace  školy  není  žádnou  jednoduchou  záležitostí,  protože 

hodnotit  sám  sebe,  svoji  práci,  odhalovat  svoje  rezervy,  nebo  dokonce  chyby 

vyvolává u mnoha pedagogů určité obavy. 

Není  snad  nic  důležitějšího  při  zavádění  tohoto  prvku  do  práce  škol  než 

vzájemná důvěra, přesvědčení, že nikdo nebude zjištěnými výsledky ohrožen, že vše 

má jediný  důvod,  kterým je  vlastní  zlepšování.  Úkolem číslo  jedna  pro  vedení 
školy je vytvořit takové podmínky, které na začátku umožní co nejlepší přijetí a 
následně co nejhladší průběh celé evaluace. 

Na čem tedy závisí, aby měl proces autoevaluce relativně hladký průběh a 
byl přínosem pro všechny zúčastněné?

5.1 Podmínky

Specifikace  podmínek  pro  spuštění  autoevaluačního  procesu  jistě  nikoho 

nepřekvapí. Přesto při jejich vytváření dochází k opakovaným chybám, především ze 

strany vedení škol nebo toho, kdo vlastní hodnocení školy řídí.

Rýdl  a  kol.  (1998,  s.  39-42)  popisuje  zásady,  které  je  třeba  v procesu 

autoevaluace respektovat. Uvádím pouze klíčové věty:

 Nepodnikat žádné další  kroky dříve,  než se nám podaří  zajistit  podporu (a 

v optimálním případě i spolupráci) rozhodující části učitelů.

 Nepřistupovat  k autoevaluaci  dříve,  dokud  si  nevyjasníme,  za  jakých 

podmínek se proces bude realizovat, tj. dokud si nestanovíme jasná „pravidla 

hry“.

 Projektová  skupina  by  si  měla  hned  od  začátku  vybudovat  pozici 

důvěryhodného partnera,  který  má opravdový  zájem o  konstruktivní  řešení 

problémů.

 Ve všech etapách autoevaluce by měl  být průběžně zajišťován co největší 

konsensus mezi všemi zúčastněnými partnery.

 V průběhu autoevaluce by měl být do jednotlivých šetření zapojen co největší 

počet zainteresovaných osob.

 Pracovní  tým  by  měl  soustředit  své  úsilí  na  zkoumání  dílčího,  přesně 

definovaného a jasně ohraničeného problému.
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 V procesu  autoevaluace  je  třeba  postupovat  po  logických  krocích;  tím  lze 

omezit metodologické obtíže na minimum.

 Učitelský sbor jako celek by měl mít od začátku k dispozici všechny podstatné 

informace, které projektová a realizační skupina shromáždí.

Poučné je tzv.  Desatero úspěšného sebehodnocení, které vytvořil a pro úspěšné 

sebehodnocení  doporučuje  kolektiv  autorů  v  kapitole  Realizace  sebehodnocení 

(Michek a kol., 2006, s. 53-54): 

 Vedení školy se musí důkladně seznámit s nástrojem sebehodnocení.

 Informovat  o  probíhajícím  sebehodnocení  pedagogické  i  nepedagogické 

pracovníky školy – v průběhu sebehodnocení informovanost pracovníků školy 

usnadní realizačnímu týmu jeho práci.

 Sestavit realizační tým na základě dobrovolnosti s přihlédnutím k osobnostním 

vlastnostem jeho jednotlivých členů. Přitom je třeba si uvědomit, že každý se 

hodí k něčemu jinému a v některých oblastech vyniká: kreativní lidé („chrliči“, 

které nebaví stereotypy, mají spousty nápadů, hledají nové cesty, způsoby a 

programy);  lidé  přístupní  změnám  (iniciátoři);  kritikové  („šťouralové“,  kteří 

zkoumají krizové varianty, hledají chyby a upozorňují na ně); odpovědní lidé 

(„dotahovači“,  kteří  nejsou  spokojeni,  když  úkol  není beze zbytku  splněn). 

Vedením realizačního týmu je vhodné pověřit „kvalitáře“, tj. koordinátora, který 

umí organizovat práci a kontrolovat její rozdělení a průběh. Zároveň by měl 

aktivizovat ostatní a využívat nových příležitostí,  analyzovat problémy, vybírat 

podstatné  a  určovat  další  vývoj.  Důležité  je,  aby  měl  ve  škole  přirozenou 

autoritu.  Velmi  vhodné  je,  má-li  též  předchozí  zkušenosti  se  zaváděním 

systému jakosti v podnikové sféře – např. učitel, který vyučuje jakost (např.  

v  oborech technického zaměření),  předtím působil  v  komerční  oblasti,  kde 

získal praktické zkušenosti se zaváděním systémů jakosti. 

 Zajistit,  aby  se  realizační  tým  seznámil  s  nástrojem  sebehodnocení  a 

diskutoval o něm. V průběhu diskusí by se mělo především ujasnit, čemu kdo 

neporozuměl  a  jaké  jsou  názory  jednotlivců  na  vybraný  nástroj 

sebehodnocení. 

 Pozitivně  motivovat  tvůrce  sebehodnotící  zprávy.  Tvorbu  sebehodnotící 

zprávy  je  vhodné  zařadit  mezi  kritéria  pro  hodnocení  pracovníků  (včetně 

stanovení kritérií pro odměňování – např. kvalita analýzy, navrhování reálných 

námětů na zlepšení apod.). 
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 Vymezit  časový  prostor  pro  diskuse  realizačního  týmu  při  provádění 

sebehodnocení  (diskuse  např.  diskuse  nad  jedním  zpracovaným  kritériem 

modelu  CAF  či  EFQM  a  hledání  konsensu  týmu  může  zabrat  i  jedno 

odpoledne).  

 Připravit  se  na  krize,  neshody,  hádky.  Především  však  věřit  v  úspěch 

kvalitního sebehodnocení, které přinese škole úspěch.

 Deklarovat nezávislost (autonomii) realizačního týmu ze strany vedení školy. 

Tzn. ujistit členy týmu, že sebehodnotící zpráva, která odhaluje nedostatky  

v chodu školy (nedostatečné, či špatné důkazy), nebude znamenat zkrácení 

osobního ohodnocení a odměn či jiné sankce.

 Vytvořit  podmínky pro dialog  realizačního týmu.  Dialog  by měl  být  veden  

v  otevřené  a  přátelské  atmosféře,  akceptování  rozdílných  názorů, 

respektování práce kolegů a se snahou o vzájemné porozumění. 

 Prostředí školy by mělo umožňovat všem vyjádřit  vlastní názory (i  kritické), 

připomínky, získávat odpovědi na otázky atd. (tzn. nemělo by se podobat větě 

Franze Kafky,  uvedené v knize Proces:  „Dřív jsem nechápal, proč jsem na  

svou otázku  nedostal  odpověď,  dnes nechápu,  jak jsem mohl  věřit,  že  se  

mohu ptát.“)

  Zapojit do projednávání sebehodnotící zprávy pedagogické i nepedagogické 

pracovníky  školy,  radu  školy,  rodiče,  zřizovatele,  Českou  školní  inspekci, 

sociální partnery atd.

Nastavit  podmínky  pro  realizaci  autoevaluace  je  základním  kamenem,  bez 

kterého se žádná škola neobejde. Mnohé z podmínek závisí na klimatu ve škole, na 

přístupu pracovníků ke změnám, na ochotě na sobě dále pracovat, zvyšovat svoji 

kvalitu, riskovat…
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5.2 Postupné kroky realizace

Můžeme rozlišit  několik  fází  procesu autoevaluace  školy,  v praxi  jsou 
však v pohybu a v interakci. 

Rámcový popis orientačních etap autoevaluace základní školy podle Rýdla aj. 

(1998, s. 38-39):

fáze motivační
 objevení se potřeby autoevaluace

 sestavování sítě zainteresovaných osob

 utváření projektové skupiny

 postupné upřesňování názorů na význam a cíle autoevaluace

 mapování podmínek a předpokladů autoevaluace vlastní školy

 mapování problémů, které by měly být ve škole řešeny

 kontakty se zkušenějšími kolegy na jiných školách

 kontakty s externími odborníky

 studium relevantní literatury

 ujasnění koncepce autoevaluace

 vytvoření prvotního modelu autoevaluace

Vzniká v okamžiku potřeby auto-evaluace, ředitel (iniciátor) buduje síť pracovních 

kontaktů a vztahů, získává sympatizanty a spojence.

fáze přípravná
 vytipování  problémů,  jejich  postupné  vyjasňování,  ozřejmění  a  upřesnění 

návrhů na jejich řešení

 představa časového postupu (tj. sestavení časového plánu jednotlivých kroků)

 finanční rozvaha (rozpočet, náklady spod.)

 rámcové stanovení priorit a odpovědností

 návrh způsobu věcné kontroly průběhu autoevaluace

 vymezení a popis cílových stavů (= základních proměnných) a reálných cest 

k jejich dosažení

 operacionalizace proměnných (tj. jak a čím se dají zjišťovat a měřit výchozí a 

cílové stavy proměnných), volba relevantních metod a postupů řešení

79



 formy  uskutečňování  cílů  (např.  zapracování  etapových  cílů  do  časových 

plánů výuky, do vnitřního řádu školy, naplňování zásad každodenním životem, 

vypracování samostatných projektů apod.)

 vymezení základních kritérií úspěšnosti autoevaluace v jednotlivých oblastech 

(např. pro hodnocení vědomostí, pro hodnocení dovedností a kompetencí, pro 

hodnocení postojů, návyků apod.)

Zahrnuje promýšlení projektu, záměry a cíle auto-evaluace; stanovují se pravidla 

a zpracovává se projekt; určuje se, co se pokládá za úspěch a co ne; upřesňuje se 

pojetí  důležitých  proměnných;  pro  tuto  fázi  je  typický  myšlenkový  chaos,  tápání, 

hledání,  diskuse  a  dohadování,  shánění  informací,  externích  odborníků 

(spolupracovníků a poradců).

Komentář:

Škola  si  vymezí  oblasti,  které  v daném období  bude hodnotit.  Jsou to 

zpravidla  ty  oblasti,  které  jsou  důležité  pro  další  rozvoj  školy.  Souvisí  obvykle 
s posláním a cíli školy.  Škola tak demonstruje, že kvalita je pro ni důležitá a že 

pravidelně vyhodnocuje, jak stanovených cílů bylo dosaženo.

80



Při procesu můžeme postupovat např. metodou myšlenkové mapy: 

81

obsah

metody a postupy 
při realizaci

prezentaceKURIKULUM
kontrola a 
hodnocení

časové 
rozvrstvení

funkce 
a cíle

???

???

FUNKCE
A CÍLE

je v souladu s očekáváním a 
potřebami zákazníka

je v souladu 
s potřebami 
společnosti

je logicky rozpracována do 
dlouhodobých a krátkodobých 

realizačních cílů

???
???

Kurikulum Management

ÚSPĚŠNÁ 
ŠKOLA

Výsledky

Klima
Zdroje

Kurikulum

Zdroje



nebo tabulkově:

Oblast
(případně 
komponenty
)

Indikátory Nástroje Zdroj Rizika Poznámky

Zpracování komplexního projektu sebe-evaluace školy a jeho realizace je 

náročná věc. Obecně se doporučuje začít oblastí, ve které se škola nejlépe orientuje 

nebo oblastí, se kterou není spokojena. Postupně je možné se zaměřovat na další 

oblasti a vytvořit tak projekt sebe-evaluace školy jako celku.

fáze realizační
 sestavení realizačního týmu projektu

 volba vhodné vstupní strategie postupu

 zjištění výchozího stavu zkoumaných proměnných

 průběžné zjišťování situačních stavů zvolenými metodami

 průběžná autokorekce metod autoevaluace

 návrh řešení problémů, které se objevily v průběhu autoevaluace nečekaně

 na konci průběžných etap zjištění, zda došlo ke změnám vytipovaných 

proměnných vzhledem k vytčeným cílovým stavům (= konkrétní kroky na 

začátku následujícího období)

Konkretizují se dosavadní poznatky podle podmínek školy; určují se konkrétní 

postupy; projekt se stále průběžně aktualizuje a reviduje; je dokončen výběr 

proměnných i způsob jejich měření; ke spolupráci jsou přizváni externí odborníci.

fáze evaluační
 vyhodnocení získaných dat (tj. jejich zpracování, analýza, interpretace)

 vyhodnocení průběhu celé autoevaluace (kde vznikly neočekávané problémy, 

jak se s nimi řešitelé vyrovnali)

 zpracování závěrečné autoevaluační zprávy

Jsou získána data a informace a vyhodnocují se; na jejich základě je zpracována 

auto-evaluační zpráva.
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fáze korektivní
 rozpracování  závěrečné  autoevaluační  zprávy  do  podoby  transformačního 

projektu, resp. Korektivního programu školy (po dohodě všech zúčastněných 

řešitelů a jiných zainteresovaných osob)

 přehodnocení vlastních cílů a záměrů pedagogického působení

 výběr  konkrétních  problémů,  se  kterými  se  chce  škola  vyrovnat  v dalších 

obdobích

 vytipování relevantních metod a postupů řešení problémů

Završuje  celý  auto-evaluační  proces;  v ní  závěrečná  zpráva  vyúsťuje  do 

dosavadní  činnosti  školy;  dochází  k inovacím  a  korekcím  nesrovnalostí  (např. 

přehodnocení  vzdělávacích  cílů,  obsahu  vzdělávání,  metod  a  forem  výuky, 

organizační struktury školy apod.).

Jak vyplývá z posledního kroku, sebehodnocení se časem stane součástí trvalé 

spirály, kde se vybrané činnosti neustále opakují a prohlubují. Výstižně to vyjadřuje 

graf z publikace Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. 

Obrázek 8 Sebehodnocení jako součást trvalé spirály

Zdroj: Michek a kol. (2006, s. 12)
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Proces  sebe-evaluace  může  na  každé  škole  probíhat  individuálním 
způsobem.  Každá  škola  jej  řídí  podle  vlastních  podmínek,  možností  a 
zkušeností.

Autoevaluace musí  být  procesem účastnickým a kooperačním,  vyžadujícím 

aktivní  spoluúčast  co  možná  největšího  počtu  všech  aktérů  školy,  a  proto  je 

zapotřebí  respektovat  určitá  pravidla  či  zásady  pro  její  optimální  průběh.  V této 

souvislosti se hovoří o tzv. etice autoevaluace. 

Stručně ji vymezila Seberová (2000, s. 270) srovnej Rýdl a kol. (1998):

 Nepodnikat  žádné  další  kroky  bez  zajištění  podpory  a  nejlépe  spolupráce 

vedení školy a podstatné části učitelů;

 Pracovat týmově;

 Pravidelně  podávat  zprávy  o  průběhu  autoevaluace,  zveřejňovat  kritéria 

hodnocení, jeho formy a procesy;

 Před zjišťováním jakýchkoliv údajů si vyžádat povolení;

 Zacházet s údaji zodpovědně, respektovat nároky na důvěrnost;

 Nechat evaluovat také sám sebe;

 Jasně formulovat cíle a úkoly;

 Na základě aktuálnosti, důležitosti a naléhavosti jasně a konkrétně definovat 

prioritní problémy, které chce škola prostřednictvím evaluace řešit;

 Vyjasnit předměty evaluace (zkoumané proměnné, jejich cílové stavy);

 Zvolit  adekvátní  metodologii  získávání,  analýzy  a  interpretace  relevantních 

dat;

 Sestavit časový plán jednotlivých kroků a postupů;

 Rámcově  vymezit  úkoly  členů  evaluačního  týmu  společně  s jejich 

kompetencemi a povinnostmi.

Proces autoevaluace může být riskantní. Výsledek nemusí splňovat očekávání 

lidí. Mnoha riskantním situacím se lze vyhnout plánováním, otevřeností a zajištěním 

podporujícího klima.

5.3 „Kritický přítel“
Do procesu  je  dobré  zahrnout  pohled  „kritického  přítele“ (MacBeath,  1999, 

2006).  Pohled vnějšího experta  přináší do procesu autoevaluace větší  objektivitu. 

Tento  expert  je  pro  školu  užitečný  za  předpokladu,  že  má  patřičné  odborné 

vědomosti  a  dovednosti,  má  zkušenosti  s procesem řízení  kvality,  zná  podmínky 

školy a její charakteristiku a je ochoten škole asistovat v procesu změn, dávat radu, 
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podporovat  školu,  poskytovat  odpovědi  na  otázky,  pomáhat  řešit  problémy.  Je 

užitečný za předpokladu, že jeho osobnostní charakteristika zahrnuje:

 Hledá porozumění více než aby bylo porozuměno jemu;

 Má pozitivní pohled na školu, má o ní dobré mínění;

 Je přesvědčivý;

 Je ochoten poskytnout podporu;

 Dovede identifikovat potřeby ostatních;

 Pomáhá ostatním kriticky reflektovat jejich praxi;

 Hledá důkazy;

 Je otevřený k diskusi;

 Je otevřený ke kritice;

 Neobává se konfliktů a je schopen konstruktivního řešení;

 Poskytuje užitečné zdroje informací.

Kritický  přítel  by  měl  být  opravdovým  „přítelem“.  Měl  by  umět  úspěšně 

zkombinovat  bezpodmínečnou podporu a bezpodmínečnou kritiku,  vzbudit  důvěru 

zúčastněných tak, aby došlo k co největší otevřenosti. 

Důležité je hned na počátku zjistit očekávání školy od role jejich kritického přítele 

a na druhou stranu znát i meze jeho práce. Tu značně ovlivňuje také délka trvání 

vztahu se školou a stupeň formálnosti tohoto vztahu.

Obrázek 9 Co má a nemá kritický přítel dělat

Kritický přítel má: Kritický přítel nemá:
• prokazovat pozitivní přístup ke 

škole
• být si vědom své role
• naslouchat a jednat
• podporovat participativní 

rozhodování
• podporovat výměnu myšlenek

• vynášet uspěchané soudy
• brát na sebe vůdčí roli
• nabízet okamžitá řešení
• stavět se na některou 

z diskutujících stran

Zdroj: MacBeath aj. (2006, s. 173)

Školy,  které  se  účastnily  empirického  šetření  (viz  praktická  část  disertační 

práce),  získávaly  svého  „kritického  přítele“  z řad  učitelů-důchodců,  kteří  ve  škole 

dlouhá léta učili, měli k ní pozitivní vztah a stále jim záleželo na jejím dalším rozvoji. 

Školy  tak  řešily  situaci,  kdy  neměly  možnost  volit  funkci  „kritického  přítele“  jako 

službu, tj.  s finančními nároky,  a kdy zatím ani není v ČR samozřejmostí  takovou 

podporu nabízet.
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6 Podpůrný systém v ČR aneb Kdo školám 
pomůže
Vlastní  hodnocení  školy,  její  kritická  sebereflexe  (ovšem za účasti  uživatelů  

a partnerů) je předpokladem toho, aby se realizovaly obě stránky autonomie školy: 

1. Uvolnit prostor pro iniciativu a tvořivost zdola;

2. Současně  převzít  plnou  odpovědnost  za  kvalitu  a  efektivitu  své  práce  

a skutečně dosáhnout jejich zvýšení.

To vše musí probíhat nebo alespoň začít fungovat za podmínky podpory všech 
nadřízených a servisních orgánů a institucí.

Obrázek 10 Vztahy v legislativním rámci

Zdroj: MacBeath (2006, s. 99)

Jako první krok by bylo užitečné zmapovat nejdůležitější podpůrné iniciativy, 

podchytit je a vyhodnotit jejich výsledky. 

6.1 Stručný přehled některých realizovaných nebo připravovaných 
aktivit

Legislativa

PODPORA

Aktéři školního 
života

Vzdělávací
Standardy

Inspekce

Autoevaluace

školy

Škola
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6.1.1 Eurydice
V roce 2001 prováděla síť Eurydice srovnávací průzkum (včetně ČR z celkového 

počtu 32 zemí), který bezesporu přispívá k hlubšímu pochopení současné situace. 

Průzkum byl zaměřen na:

 Hlavní způsoby interní a externí evaluace;

 Kritéria evaluace;

 Postupy evaluace a využití jejích výsledků;

 Hodnotící subjekty.

Závěr: Studie ukázala, že hodnocení kvality ve školách má více podob. Každá 

země si vytvořila pojetí, které odpovídá jejímu vlastnímu způsobu řízení i organizace 

vzdělávacího systému a jeho cílů. Přes tuto rozmanitost stále sílí všeobecné vědomí 

faktu,  že  je  naprosto  nezbytné  zavést  kontrolu  kvality  všude  a  docílit  zlepšení 

v souladu  s náležitým  rozdělením  odpovědností  mezi  orgány  školské  správy  a 

samotné školy.

6.1.2 Efektivní autoevaluace škol
V letech  2001  –  2003  se  Česká  republika  účastnila  realizace  programu 

Efektivní autoevaluace škol (ESSE), kterou zajišťovala Stálá mezinárodní konference 

ústředních  a  hlavních  školních  inspektorátů  v Evropě  (The  Standing  International 

Coneference  of  Central  and  General  Inspectorates  of  Europe  (SICI).  Inspektoři 

provedli  37  návštěv  ve  školách,  při  kterých  používali  indikátory  kvality  efektivní 

autoevaluace škol a inspekční metodiku vytvořenou jako součást projektu. Průkazný 

materiál  potvrdil  názor,  že autoevaluace sama o sobě není  cílem. Nejefektivnější 

byla, jestliže vedla k dobře plánované činnosti směřující ke změně a zlepšení. 

Závěr: Zpráva potvrzuje, že jeden z nejúčinnějších způsobů zlepšování kvality 

vzdělávání  jednotlivých  žáků  je  ten,  když  školy  s přiměřenou externí  podporou a 

stimulací  samy  převezmou  zodpovědnost  za  zabezpečování  kvality  pomocí 

hodnocení své činnosti. Materiál také jasně ukázal, že úroveň podpory a stimulace 

poskytnutá národními a regionálními správními orgány byla významným faktorem při 

zjišťování efektivity autoevaluace škol. 

ESSE  zdůrazňuje  potřebu,  aby  země/regiony  zajistily  odpovídající 
celostátní  a  místní  podmínky k efektivní  autoevaluci  a  aby hodnotily  kvalitu 
podpory tohoto procesu ve školách. 
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6.1.3 BAB
V letech  2004-2005  se  Česká  republika  účastnila  projektu  Bridges  across 

Boundaries:  crossdisseminating  quality  development  practices  for  schools  in 

Southern and Eastern Europe (BAB), který navazoval na projekt Evaluating Quality in 

School Education (EQSE) z let 1997-1998 (bez české účasti). Projekt BAB sdružoval 

více než 40 škol ze 7 evropských zemí, které se pod metodickým vedením snažily 

zavádět autoevaluační postupy do své práce. Koordinátorem české účasti byl docent 

Milan Pol z Masarykovy univerzity v Brně a podle jeho slov dosáhly školy během 

projektu  dobrých,  leckdy  i  vynikajících  výsledků.  Jako  jeden  z výstupů tohoto 

projektu  vyšla  v nedávné  době  publikace  „Serena  aneb  autoevaluce  škol 
v Evropě“. Jde vlastně o původní výstup již zmíněného evropského autoevaluačního 

projektu  EQSE,  který  byl  doplněn  o  české  zkušenosti  z pilotování  autoevaluace 

v rámci  projektu  BAB.  Literatura  podobného  charakteru  je  přijímána  samotnými 

školami  mnohem  příznivěji  než  „klasická“  odborná  literatura.  Může  být  dobrým 

startem při zavádění vlastního hodnocení školy.

Závěr: Obecné zkušenosti získané v rámci projektu22 

 Vedení školy nemusí být součástí autoevaluční skupiny……

 Do autoevaluace se nemusí zapojit celá škola…

 Pozor na  příliš  velká  „sousta“  –  někdy mají  lidé tendenci  „řešit  celý  svět“. 

Praktické je stanovit si cíle, které lze reálně a prokazatelně splnit….

 Často nebývá těžké něco začít, ale mnohem obtížnější je věc řádně dokončit 

–  a  zvládnout  očekávání,  která  daný  počin  může  vyvolat.  To  platí  

i u autoevaluce….

 Autoevaluace je týmový proces, její úspěch závisí i na tom, jak je zvládnuto 

řízení týmu pověřeného autoevaluací….

 Autoevaluace nesmí být ohrožující – nehodnotíme osoby, ale role a procesy 

(za které odpovídá více lidí)….

 Je  výhodné  aktivně  do  věci  vtáhnout  nejen  učitele,  ale  i  žáky,  rodiče 

nepedagogický personál apod. …

 Průběžné informování všech zainteresovaných ve škole je zásadní podmínkou 

pro to, aby nevznikly nejrůznější dohady, podezírání….

 Dosažené výsledky (podložené fakty) je dobré (ale ne vždy nutné či vhodné) 

sdělovat i lidem mimo školu – relevantním subjektům, které mají na její chod 

22 MACBEATH, J., SCHRATZ, M., MEURET, D., JAKOBSEN, L. a kol.  Serena aneb autoevaluace 
škol  v Evropě. Žďár nad Sázavou : Fakta, 2006, ISBN 80-902614-8-5. s. 219.
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vliv….

 Výsledky  (zjištění)  autoevaluace  jsou  z hlediska  možností  rozvoje  školy 

smysluplné, jen pokud je lidé ve škole za takové označí…

 Nikde  není  psáno,  že  některé  metody  či  techniky  autoevaluace  je  možné 

užívat a jiné ne…

 Dotazníky  nejsou  všelék  (a  navíc  sestavit  a  správně  použít  dotazník  je 

jednoduché jen zdánlivě!)…

 Autoevaluace je  proces,  kterému se každá škola,  chce-li  ho  zvládat,  musí 

učit…

 „Když  nevím,  tak  se  zeptám“…již  dnes jsou k dispozici  některé  zkušenosti 

s autoevaluací – od lidí ze škol i od těch, kteří se jim snaží pomáhat….

 Autoevaluace může přinést řadu cenných a zásadních poznatků – neměla by 

však  být  školou  považována  za  jediný  způsob,  jak  skutečně  smysluplně 

získávat poznatky o sobě a své práci…

 Neexistuje jediný univerzální způsob, jak realizovat autoevaluaci….

 Autoevaluace na jedné straně startuje diskuse o věcech společného zájmu. 

Současně vyvolává očekávání, že nezůstane jen u sběru hodnotících dat, ale 

na základě zjištěných údajů přijde diskuse o nutnosti změn a případná snaha 

o změny. Není to tedy samoúčelné cvičení, autoevaluace spouští mechanismy 

změny.

6.1.4 Tematicky zaměřené inspekce ČŠI
Celostátně získané výsledky poskytuje již třetím rokem po sobě Česká školní 

inspekce na základě tematicky zaměřených inspekcí (dále TZI): 

1. TZI Autoevaluace základních a středních škol - 2004. 

2. TZI Vlastní hodnocení základních a středních škol – 2005

3. TZI Vlastní hodnocení škol - 2006

Cílem bylo zjistit:

 Zda školy ve vybraných oblastech vzdělávání provádějí vlastní hodnocení;

 Soulad zaměření vlastního hodnocení s příslušnou vyhláškou č. 15/2005 Sb.

 Jaké nástroje a kritéria vlastního hodnocení školy používají;

 Jak školy využívají výsledky vlastního hodnocení.

Závěr:  Oproti  stavu  zjištěnému  v letech  2004  a  2005  došlo  jen  k nevýraznému 

rozvoji vlastního hodnocení škol, a to spíše v předškolním vzdělávání a na 1. stupni 
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základní školy. Většina ředitelů škol se vlastním hodnocením zabývá, jejich přístup 

však není systematický. Školy postrádají standardizované diagnostické a evaluační 

nástroje pro hodnocení ostatních oblastí  vzdělávání  kromě jeho výsledků, kde se 

orientují  na  testování  žáků  externími  zadavateli  a  zpracovateli.  Zjištěné  výsledky 

žáků  v testech  však  většinou  nevedou  k vyhodnocování  účinnosti  vzdělávacích 

strategií  a  k opatřením  v dalším  vzdělávání  pedagogů.  Kritéria  hodnocení  často 

nejsou jasně stanovena, tzn. školy svá zjištění neporovnávají  s žádnou referenční 

soustavou. U mladších věkových skupin žáků se školy zaměřují spíše na sledování 

jejich  individuálního  rozvoje,  zatímco  u  starších  věkových  skupin  se  vlastní 

hodnocení  soustřeďuje  na  formální  výsledky  vzdělávání,  tj.  na  úspěšnost  žáků 

v přijímacím řízení.

6.1.5 PILOT Z
PILOT Z - Pilotní ověřování ŠVP na 2. stupni vybraných základních škol je 

projekt ESF, který realizuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Jeho  cílem  je  ověřit  fungování  systému  dvoustupňové  tvorby  kurikula 

v základním vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na tyto aktivity:

 Vzdělávání pedagogických pracovníků pilotních škol;

 Evaluace  práce  školy  –  posoudit  efektivitu,  validitu  a  relevanci 
autoevaluačních nástrojů školy definovaných v ŠVP a na základě toho 
shromáždit příklady dobré praxe;

 Ověřování pilotních školních vzdělávacích programů;

 Organizace a řízení projektu.

Příklady  dobré  praxe  (způsob  autoevaluace)  pilotních  základních  škol  byly 

prezentovány na národní konferenci PILOT Z, kterou v listopadu 2006 pořádal VÚP. 

Řešitel  projektu  všechny  vhodné  výstupy  průběžně  uveřejňuje  na  Metodickém 

portálu www.rvp.cz .

6.1.6 Konference ČŠI
Ve  dnech  17.  –  19.  května  2006  se  v Praze  konala  mezinárodní  konference 

Vlastní  hodnocení  a  jeho  přínos  pro  trvalý  rozvoj  školy  (Self-evaluation  and  its 

Contribution tu Continual  School  Development)23,  která se uskutečnila na základě 

spolupráce  České  školní  inspekce,  Skotské  školní  inspekce  a  Britské  rady.  Tato 

23 Tisková zpráva dostupná on-line na http://www.csicr.cz/upload/tisk_zpr_19_05_2006.pdf.
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konference  nabídla  fórum  pro  mezinárodní  diskusi  odborníků  k tématu  vlastního 

hodnocení škol jako jednoho z nástrojů zajištění kvality ve vzdělávání. Konference se 

zúčastnilo více než 100 hostů ze zahraničí (14 zemí) a ČR. 

Při  vystoupení  jednotlivých  odborníků  zaznělo  např.  z úst  Ústředního školního 

inspektora  Jejího  Veličenstva  ze  Skotska  pana  G.  Donaldsona,  že  přístup  ke 

zdokonalení škol cestou interního a externího hodnocení se u nich vyvíjel přes více 

než  patnáct  let.  Že  podmínkou  tohoto  úspěchu  bylo  spojení  školy,  vzdělávacích 

orgánů, skotské vlády a Inspektorátu Jejího Veličenstva. Posun, který v této době 

zaznamenávají, je posunem pozornosti z popisu na činnost. Skotské vzdělávání se 

zaměřilo na zajištění toho, aby se všechny děti dobře učily.

Ústřední  školní  inspektorka  (ČŠI  ČR)  Mgr.  O.  Hofmannová  se  ve  svém 

příspěvku mimo jiné věnovala evropským indikátorům kvality práce škol, kdy mezi  

4 hlavní posuzované oblasti činnosti škol patří: výsledky, celková úspěšnost a další 

vzdělávání,  hodnocení  vzdělávání,  zdroje  a  zázemí.  Dále  zdůraznila,  že  cílem 

vlastního hodnocení školy by nemělo být pouhé přizpůsobování se (NE adaptace) 

stávajícím podmínkám, ale stálý rozvoj školy (inovace). Na závěr uvedla, že :“Vlastní 

hodnocení školy je nutno uchopit jako šanci nejen pro stálé zlepšování výchovy a 

vzdělávání žáka, ale také jako šanci pro výchovu a odborný rozvoj učitele“. Další 

pracovnice  ČŠI  RNDr.  H.  Žufanová  upozornila,  že  metody  hodnocení  lze  podle 

využití při externím a vlastním hodnocení rozdělit na ty, které jsou pro obě hodnocení  

(vnější i vnitřní) společné a ty, které lze aplikovat pouze při vlastním hodnocení (např.  

Vedení  dokumentace  školy  tj.  záznamy,  deníky,  kroniky…,  vedení  záznamů  

o výsledcích vyučování, analýza prací žáků, projektivní metody ...).

Za  „praktiky“  vystoupili  např.  Mgr.  Z.  Brož,  ředitel  Základní  školy  Chrudim, 

s příspěvkem Vlastní hodnocení školy – nástroje na hodnocení pro žáky a rodiče, 

systém kritérií pro hodnocení pedagogických pracovníků nebo Mgr. K. Bárta, ředitel 

Základní  školy  Žižkova,  Turnov  (dnes  pracovník  ČŠI)  s příspěvkem  Vlastní 

hodnocení  školy  a  výstupní  hodnocení  žáků.  I  zahraniční  hosté  ocenili  podnětné 

prezentace ředitelů českých škol.

Výstup: Příspěvky  a  závěry  z konference  jsou  vhodným  materiálem  pro 

získání  vhledu  do  problematiky  vlastního  hodnocení  školy.  Přístupné  jsou  na 

webových stránkách www.csicr.cz .
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6.1.7 Přidaná hodnota
OECD v rámci programu INES zahajuje na návrh některých členských zemí 

nový mezinárodní projekt na vypracování a postupné uplatnění metod, jak zjišťovat 

vliv „přidané hodnoty“ školy na vzdělávací výsledky žáků. Měření přidané hodnoty 

školy je totiž nezbytné pro hodnocení kvality a efektivity její práce a má postupně 

omezit  negativní  dopady  populárního  a  mediálně  vděčného  vytváření  různých 

žebříčků škol podle výsledků jejich žáků. V předkládací zprávě MŠMT se dočteme, 

že  opakovaně  prokazují  mezinárodní  výzkumy  (například  OECD PISA  nebo  IEA 

TIMSS), ale i řada národních šetření, že výsledky vzdělávání závisejí především na 

složení žáků, na jejich individuálních charakteristikách a rodinném zázemí. Teprve 

měření přidané hodnoty – založené na porovnání vstupních a výstupních informací a 

údajů – umožní odlišit skutečný přínos školy a vliv jejích charakteristik.

Výstup: Cílem projektu bude zajistit účast České republiky v projektu „Měření 

přidané hodnoty“, ověřit zjišťování přidané hodnoty v rámci pilotního projektu v ČR a 

navrhnout MŠMT potřebnou metodiku a nástroje pro zjišťování přidané hodnoty na 

českých školách.

6.1.8 Programovací období 2007-2013 – projekty ESF
Česká  republika  pro  programovací  období  2007-2013  samostatný  Operační 

program Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost.  V rámci  tohoto  programu se opět 

počítá  s realizací  dalších  projektů  zaměřených  na  evaluaci  a  autoevaluci. 

Podporované aktivity v připravovaném zpracování zahrnují např. Tvorbu a zavádění 

systémů řízení kvality a rozvoj metod evaluace a autoevaluace škol nebo Vytvoření 

systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a 

rozvoj kompetencí pedagogů.

6.2 Účinné formy podpory

Z analýzy výše popsaných aktivit  lze vysledovat, že bez účelné vnější podpory 

budou samotné školy jen velmi ztěžka vlastní hodnocení školy realizovat. Hrozí, že 

pokud  jim  nebude  poskytnuta  pomocná  ruka,  bude  většina  z nich  autoevaluaci 

provádět často formálně, pouze z důvodu naplnění zákonem daného požadavku.

Jak tedy školám pomoci? 

Mezi účinné formy podpory můžeme zahrnout:
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 Metodická pomoc – zpracované metodiky, vytvořené nástroje …;

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků zacílené na evaluaci;

 Poradenství – poradenská a konzultační střediska (v blízkosti škol), školní 

konzultant – „kritický přítel“;

 Přístup k informacím – odborné publikace, články v odborném tisku, výstupy 

projektů a výzkumů, tematicky zaměřené portály, webové stránky, 

konference…;

 Síť spolupracujících škol;

 Vypsání odpovídajících rozvojových programů;

 …

Metodická pomoc
Přestože  rozvoj  systému  hodnocení  ještě  není  ukončen,  Česká  školní 

inspekce  zveřejnila  prozatímní  výsledky  tohoto  procesu  na  svých  webových 

stránkách. Za spoluúčasti  učitelů, ředitelů škol, pracovníků VÚP a studentů PF UK 

vytvořila materiál Hodnocení kvality základního vzdělávání jako pomůcku pro vlastní 

hodnocení škol.

Jiná metodická pomoc školám ve formě zpracovaných metodických příruček 

na centrální úrovni neexistuje. Najdeme sporadické aktivity jednotlivců, kteří zpracují 

svoje zkušenosti  do různých „brožurek“, jedná se ale především o příklady dobré 

praxe, které se zpracovaným systémem zavádění vlastního hodnocení do škol ve 

formě metodiky mají jen málo společného.

Pomoci  by  v této  oblasti  měly  výstupy  dvou  systémových  projektů  MŠMT 

KVALITA  I  a  KVALITA  II.,  které  slibují  zpracované  metodické  příručky,  vývoj 
souboru nástrojů pro autoevaluaci i externí evaluaci školy a školení účastníků.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V oblasti  dalšího  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  je  stejná  situace. 

Školení  probíhá  nesystémově,  nahodile,  na  základě iniciativy  té  které  vzdělávací 

instituce. 

Určitou koncepčnost přinesly zpracované projekty ESF, např. národní projekty 

Koordinátor  (Pomoc  školám  při  zpracování  ŠVP)  a  Úspěšný  ředitel  (Model 

vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení), které realizuje Národní 

institut pro další vzdělávání, dále projekt PILOT Z – realizátorem je Výzkumný ústav 
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pedagogický  v Praze  a  již  zmiňované  systémové  projekty  KVALITA  I  a  II.  Jejich 

součástí jsou vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku autoevaluce.

V oblasti dalšího vzdělávání se také nabízí  možnost společného vzdělávání 

s inspektory.

Poradenství
Situace se opět opakuje. Centrálně řízená poradenská činnost v této oblasti 

zatím  neexistuje.  Vytváření celého  evaluačního  systému  má  celostátně  začít 

koordinovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které má školám poskytovat 

i  potřebnou  poradenskou  a  školicí  činnost,  spolupracovat  se  všemi  odbornými 

pracovišti i všemi subjekty vzdělávacího systému.

I dnes už najdeme nabídky poradenství různých komerčních firem. Školy by 

tyto  služby  jistě  rády  využily,  ale  bohužel  vzhledem  k finančním  nárokům  jejich 

poskytovatelů,  ji  ve  většině  případů  nemohou  přijmout.  Samozřejmě  jde  také   

o kvalitu poskytovaného poradenství, která je předem těžko odhalitelná. Snad jen na 

základě referencí. 

Příkladným  je  v této  oblasti  např.  Moravskoslezský  kraj,  kde  Ostravská 

univerzita  připravila  a  pro  použití  v rámci  projektu  Rozvoje  lidských  zdrojů  (ESF) 

Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji akreditovala specializované 

kurzy.  Jejich  absolventi  budou  schopni  vlastní  hodnocení  školy  podle  konceptu 

Kvalita  školy  na  vlastních  školách  provádět  a  na  jiných  školách  podporovat.  

Metodické a evaluační centrum, o.p.s. (dále MEC), rozpracoval náležitosti vyhlášky 

č.  15/2005  Sb.  do  formy prakticky  použitelné  metodiky.  Celý  koncept  je  uvozen 

podrobným  metodickým  návodem,  jak  vlastní  hodnocení  školy  na  škole  začít 

provádět a jakým způsobem využít  údaje vzniklé v rámci  jeho vyhodnocení.  MEC 

bude  dále  zastřešovat  aktivity  poradců,  nabízet  jim  informační  a  metodickou 
podporu a v rámci kraje i jejich zaškolení zdarma.

Přístup k informacím 

Také po informacích se musí ta která škola „pídit“ sama. Informace jsou, ale 

kusé a z různých zdrojů. První vlaštovkou je metodický portál Výzkumného ústavu 

pedagogického  www.rvp.cz,  dále  webové  stránky  Centra  pro  zjišťování  výsledků 

vzdělávání  www.cermat.cz,  www.edu.cz  a  pro  střední  odborné  školství  webové 

stránky Národního ústavu odborného vzdělávání www.nuov.cz. Samozřejmě existuje 
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řada dalších kvalitních odkazů, ale jejich stálé vyhledávání a sledování brzy každého 

vyčerpá. 

Pozitivní je, že odborná literatura se postupně rozšiřuje a zaměřuje čistě na 

problematiku českých škol, dokonce i specificky členěnou podle stupně a typu školy.  

Články v odborném tisku k systému autoevaluace se také objevují poměrně často. 

Školy ocenily např. seriál v Učitelských listech, který byl přímo zaměřen na vlastní 

hodnocení  školy.  Bohužel  se  domnívám,  že  v době  kdy  vycházel  (2003),  mnozí 

pedagogové/ředitelé ještě neměli o tuto problematiku takový zájem.

Přínosné je zveřejňování  závěrů různých projektů, které se vnitřní  evaluací 

zabývají.  V posledních  letech  šlo  např.  o  výsledky  v rámci  projektu  Mosty  přes 

hranice;  Efektivní  autoevaluace  škol  (ESSE);  tj.  Bridges  Accross  Boundaries  aj. 

Ovšem není nad kvalitní osobní předávání zkušeností.

Žijeme  v informačním boomu a  osobní  kontakt  s lidmi,  kteří  mají  podobné 

starosti  jako  my,  začíná  být  mnohem  důležitější  než  samostatné  vyhledávání 

informací, se kterými si následně stejně nevíme příliš rady.

Síť spolupracujících škol
Síťování  (networking)  je  poslední  dobou  školami  poměrně  vyhledávané. 

Pravděpodobně jde o důsledek decentralizace a pocitu jejich určité izolovanosti.

I zde už máme v ČR nějaké zkušenosti např. školy většinou napojené na PAU 

nebo v  rámci některých programů (např. Zdravá škola/Škola podporující zdraví, Step 

by Step, Trvalá obnova školy,) či pilotních projektů (např. Škola pro všechny, projekt 

Inclusive programu Comenius). 

Školy by zájem měly, ale musí být pro ně síťování opravdovou pomocí a ne 

další komplikovanou a náročnou činností v jejich každodenní práci. 

Otázkou je, kdo by takovou síť spravoval. Musel by to být odborník po stránce 

obsahové,  ale  samozřejmě  s výbornými  organizačními  schopnostmi  a  nezbytným 

technickým zázemím.

Rozvojové programy
Vypsané  odpovídající  rozvojové  programy  probíhá  ve  většině  případů  na 

místní  úrovni.  Samozřejmě  měly  školy  možnost  žádat  v rámci  vypsaných  výzev 

grantových schémat i o prostředky ESF, ale proces jejich schvalování působil spíš 

nemotivujícím  způsobem,  než  aby  se  školy  „vyčerpávaly“  v další  činnosti,  která 

koneckonců není jejich prioritou. Naopak na regionální úrovni školy aktivní ve smyslu  
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inovativní často uspějí (a často i opakovaně, což svědčí o projevujícím se nástupu 

rozdílnosti  kvality škol).  Téma vlastní hodnocení školy je ovšem zatím pro mnohé 

zástupce státní správy a samosprávy určitou neznámou. Dá se ovšem předpokládat, 

že se to časem změní.

Podpůrný systém doporučují všichni, kteří již s vlastním hodnocením mají svoji 

zkušenost. 

Škoda, že je u nás téměř tradiční nejprve „něco nařídit“ a pak teprve hledat 

cesty pomoci. Doufejme, že se efektivní podpory školy brzy dočkají.

Shrnutí k teoretické části
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Je zcela nepochybné,  že  nastává čas,  kdy se hodnocení  zvnějšku rozšiřuje  

o  hodnocení  zvnitřku,  které  je  spojeno  s vlastním  úsilím  o  změnu  a  je  nakonec 

rozhodující pro dosažení vysoké kvality.

Zajistit  jejich  realizaci  a  vybudovat  ucelený  systém evaluace,  propojující  celý 

vzdělávací  systém, má nejvyšší  prioritu.  Bude nutné jej  založit  na jasné koncepci 

vzdělávací  politiky,  na  definování  vzdělávacích  cílů,  z kterých  budou  odvozena 

hlediska pro evaluaci a pro vypracování potřebných evaluačních nástrojů. 

Neoddiskutovatelným přínosem autoevaluace je převzetí odpovědnosti za svou 

vlastní práci v plné míře, a to na všech úrovních v rámci školy. Přirozeně tak dochází 

k aktivnímu zapojení všech zaangažovaných osob do školního života. Ve skutečnosti 

jde o pochopení vnitřních mechanismů procesů, které se odehrávají v činnosti školy 

a které předurčují její kvalitu. Je to příležitost pro změnu, pro rozvoj učitelů a jejich 

profesionalizaci, pro získání hrdosti na vlastní práci.

Školy  by  si  také  měly  uvědomit,  že  autoevaluace  je  legitimním  nástrojem 

k udržení získané autonomie.

Vnitřní  evaluace  a  vůbec  vytvoření  nové  evaluační  kultury  jsou  zcela  novým 

prvkem v práci učitelů a škol, který značně ovlivní jejich celkový přístup i charakter 

jejich  práce.  Bude  proto  vyžadovat  systematickou  přípravu  učitelů  a  všech 

pedagogických pracovníků i fungující podpůrnou infrastrukturu.

O cestě propojení vnitřní a vnější evaluace a o jejich vzájemné rovnováze hovoří 

Nevo (1995, s. 2) takto: „Jen oba přístupy společně mohou vytvořit zdravý systém 

pro  rozvoj  školy.  Interní  evaluace  je  nezbytným  předpokladem  pro  užitečnou 

evaluace externí a pouze smysluplná kombinace obou může do budoucna pomáhat 

vytvářet kvalitní i efektivní školy (tj. synergický efekt).“ 

Nezbývá než souhlasit!

Seznam obrázků:
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Úvod – praktická část

Problematikou  vlastního  hodnocení  škol  se  autorka  zabývá  již  delší  časové 

období, a to jak v pedagogické teorii, tak i v pedagogické praxi. Působila několik let 

jako učitelka na základní a střední škole, kde měla možnost praktického ověřování 

dopadu různých přístupů k hodnocení. Také díky další praxi, především ve školské 

správě  a  v oblasti  dalšího  vzdělávání  pedagogických pracovníků,  neztratila  blízký 
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kontakt s danou problematikou. Pracovní činnost ji umožnila každodenní setkávání 

s řediteli, učiteli a pedagogickými sbory. Jako metodička vzdělávání managementu 

škol v Plzeňském kraji a zároveň jako lektorka měla možnost mnohé otázky týkající 

se  evaluace  ve  školách  s pedagogickými  pracovníky  diskutovat.  Autorka  je  též 

garantkou  Studia  pro  ředitele  škol  a  školských zařízení  (tímto  studiem absolvent 

splňuje dle zákona o pedagogických pracovnících podmínku pro výkon funkce), kde 

se  dané téma objevuje  jako  součást  modulu  Organizace školy  a  pedagogického 

procesu. Jako manažerka národního projektu ESF „Úspěšný ředitel“ se podílela na 

tvorbě modulu Řízení kvality a její hodnocení (obsah, zpracování k akreditaci MŠMT, 

příprava studijních textů). Je konzultantkou návrhu koncepce Osobní portfolio žáka, 

která je tvořena jako součást systémového projektu ESF KVALITA I.

Vzhledem  k zájmu  o  problematiku  autoevaluce  absolvovala  množství 

vzdělávacích programů jako posluchačka. Sama lektoruje 24hodinový kurz Vlastní 

hodnocení  školy,  což  ji  mimo  jiné  usnadnilo  realizovat  empirický  výzkum  pro 

disertační práci. 

To vše umožnilo autorce dlouhodobější sledování formulovaných cílů výzkumu a 

přispělo k částečnému objasnění  problematiky vlastního hodnocení  na  základních 

školách v Plzeňském kraji.

7 Východiska k vymezení metodologického 
postupu

Problematika výzkumného záměru do značné míry odráží stav vytváření nové 

evaluační  kultury  v českém  školství.  Vnější  hodnocení  se  rozšiřuje  o  vlastní 

hodnocení škol, které se stává povinnou součástí jejich činnosti vyplývající přímo ze 

zákona, a zároveň reakcí na nový požadavek doby – řídit vlastní kvalitu.  Nejvyšší 

kvality nelze dosáhnout tlakem shora, ale především angažovaností školy samotné, 
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její  snahou  se  změnit,  realizovat  svou  vizi.  Autoevaluace  je  těsně  propojena  se 

vzrůstající autonomií školy a s přípravou projektů jejího dalšího rozvoje.

Cíle  výzkumného  záměru  korespondují  s požadavky  a  doporučeními 

strategických  a  koncepčních  materiálů  jak  EU,  tak  ČR,  respektují  právní  normy 

MŠMT, které se vlastním hodnocením školy zabývají, podporují kurikulární reformu 

českého školství v oblasti vznikajícího nového komplexního systému evaluace.

První  odborná  literatura  u  nás,  která  se  věnuje  komplexnímu  pohledu  na 

vlastní hodnocení školy, začíná především Rýdlem aj. (Sebehodnocení školy, 1998) 

přes Nezvalovou (Kvalita ve škole,  2003) až po nejnovější  monografii  Vašťatkové 

(Úvod do autoevaluace školy, 2006).

Výzkumem hodnocení ve vzdělávání se zabývalo a zabývá řada autorů, ovšem 

s výzkumy přímo na téma vlastní hodnocení školy jsme téměř na začátku. Šetření, 

která se uskutečnila, se ve většině případů odehrála na mezinárodní úrovni např.:

  V  roce  2001  prováděla  síť  Eurydice  srovnávací  průzkum Evaluace  škol 
poskytujících  povinné  vzdělávání  v  Evropě (včetně  ČR z celkového  počtu  32 

zemí), který bezesporu přispívá k hlubšímu pochopení současné situace. Průzkum 

byl  zaměřen  na:  Hlavní  způsoby  interní  a  externí  evaluace;  Kritéria  evaluace; 

Postupy evaluace a využití jejích výsledků; Hodnotící subjekty. 

V letech  2001  –  2003  se  Česká  republika  účastnila  realizace  programu 

Efektivní  autoevaluace  škol (ESSE),  kterou  zajišťovala  Stálá  mezinárodní 

konference  ústředních  a  hlavních  školních  inspektorátů  v Evropě  (The  Standing 

International  Coneference of Central  and General  Inspectorates of Europe (SICI). 

Inspektoři  provedli  37  návštěv  ve  školách,  při  kterých  používali  indikátory  kvality 

efektivní autoevaluace škol a inspekční metodiku vytvořenou jako součást projektu. 

Průkazný  materiál  potvrdil  názor,  že  autoevaluace  sama  o  sobě  není  cílem. 

Nejefektivnější byla, jestliže vedla k dobře plánované činnosti směřující ke změně a 

zlepšení. 

V letech  2004-2005  se  Česká  republika  účastnila  projektu  Bridges  across 

Boundaries:  crossdisseminating  quality  development  practices  for  schools  in 

Southern and Eastern Europe (BAB), který navazoval na projekt Evaluating Quality 

in  School  Education  (EQSE)  z let  1997-1998  (bez  české  účasti).  Projekt  BAB 

sdružoval více než 40 škol ze 7 evropských zemí, které se pod metodickým vedením 

snažily zavádět autoevaluační postupy do své práce. 

V České  republice  jsou  sporadicky  zveřejňovány  velmi  dílčí  sondy,  jejichž 

autoři  jsou  často  absolventi  různých  studií  (např.  školského  managementu, 
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doktorských studií…). Naproti tomu celostátně získané výsledky poskytuje již třetím 

rokem  po  sobě  Česká  školní  inspekce  na  základě  tematicky  zaměřených 
inspekcí (dále TZI): 

4. TZI Autoevaluace základních a středních škol - 2004

5. TZI Vlastní hodnocení základních a středních škol – 2005

6. TZI Vlastní hodnocení škol - 2006

Cílem bylo zjistit:

 Zda školy ve vybraných oblastech vzdělávání provádějí vlastní hodnocení;

 Soulad zaměření vlastního hodnocení s příslušnou vyhláškou č. 15/2005 Sb.;

 Jaké nástroje a kritéria vlastního hodnocení školy používají;

 Jak školy využívají výsledky vlastního hodnocení.

Závěr:  Oproti  stavu  zjištěnému  v letech  2004  a  2005  došlo  jen  k nevýraznému 

rozvoji vlastního hodnocení škol, a to spíše v předškolním vzdělávání a na 1. stupni 

základní školy. Většina ředitelů škol se vlastním hodnocením zabývá, jejich přístup 

však není systematický. Školy postrádají standardizované diagnostické a evaluační 

nástroje pro hodnocení ostatních oblastí  vzdělávání  kromě jeho výsledků, kde se 

orientují  na  testování  žáků  externími  zadavateli  a  zpracovateli.  Zjištěné  výsledky 

žáků  v testech  však  většinou  nevedou  k vyhodnocování  účinnosti  vzdělávacích 

strategií  a  k opatřením  v dalším  vzdělávání  pedagogů.  Kritéria  hodnocení  často 

nejsou jasně stanovena, tzn. školy svá zjištění neporovnávají  s žádnou referenční 

soustavou. U mladších věkových skupin žáků se školy zaměřují spíše na sledování 

jejich  individuálního  rozvoje,  zatímco  u  starších  věkových  skupin  se  vlastní 

hodnocení  soustřeďuje  na  formální  výsledky  vzdělávání,  tj.  na  úspěšnost  žáků 

v přijímacím řízení.

Z těch  dílčích  sond  je  možné  citovat  např.  Rychlá  šetření  3/2005,  která 

realizoval Ústav pro informace ve vzdělávání. Jejich cílem je vždy sběr informací  

k  aktuálním otázkám, obsahem jsou otázky na oborová témata, která nemá smysl  

zařazovat  do  standardního  sběru  dat.  Tato  šetření  s velice  rychlou  odezvou 

napomáhají  MŠMT  v jeho  rozhodování,  mapování  aktuální  situace  na  školách, 

získávání názorů ředitelů a v neposlední řadě i při formulování vzdělávací politiky. 

Uvedené šetření č. 3/2005 bylo zaměřeno na téma Hodnocení žáků, autoevaluace 

školy a maturitní zkouška. V oblasti autoevaluace se šetření týkalo zjišťování, zda 

školy využívají pro potřeby vlastního hodnocení didaktické testy. Závěr je následující:  

Školy,  které  ve školním  roce  2004/2005  využívaly  didaktické  testy  pro  průběžné 

hodnocení žáků, využívaly také nejčastěji  testy pro vlastní hodnocení (1156 škol). 
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Početná je také skupina škol, která má záměr v budoucnosti využívat didaktické 

testy  jak  pro  vlastní  hodnocení  žáků,  tak pro  autoevaluaci  školy.  Všechna 

šetření jsou zveřejňována na webových stránkách www.uiv.cz. 

Jako  ukázku  z dílčích  sond  pedagogů  z praxe  uvádím  Analýzu  vlastního 
hodnocení vybraných škol ve Středočeském kraji v kontextu zákon 561/2004 
Sb. (Učitelské listy -  Ředitelské listy č.  4,  prosinec 2006).  Její  součástí  je kromě 

teoretického úvodu výzkum, který autorka Mgr. V. Melicharová, ředitelka ZŠ Bohutín, 

realizovala  v roce  2006.  Výsledkem  byla  následující  zjištění:  školy  mají  málo 

zkušeností  se systematickým vlastním hodnocením, sebehodnocením se zabývaly 

spíše  intuitivně,  uvítaly  by  metodickou podporu,  sebehodnocení  provádí  ve  velké 

míře  pouze  vedení  škol,  školám  a  obzvlášť  jejím  ředitelům  chybí  zpětná  vazba 

zainteresovaných hodnotitelů z vnějšku školy. 

Zajímavé byly  příspěvky pilotních základních škol na konferenci PILOT Z 

(Praha,  VÚP,  listopad  2006),  ve  kterých  prezentovaly  svoje  výsledky  práce  jako 

příklady  dobré  praxe.  Např.  četnost  využitelnosti  evaluačních  nástrojů  vzhledem 

k oblastem stanovených Vyhláškou 15/2005 Sb.

K inspirativním  v této  problematice  patří  i  analýza  webových  stránek  těch 

základních škol, které svoje zpracované výstupy veřejně prezentují.  

V následujícím textu jsou zpracované názory ředitelů a učitelů základních škol, 

které už mají s vlastním hodnocením určité zkušenosti.  Šetření probíhalo v letech 
2004 a 2005 a účastnilo se ho celkem 33 základních škol  Plzeňského kraje. 
Respondenti  se  skládali  ze  2  skupin:  33  ředitelů  a  152  učitelů  z  výše 
popsaných škol, tj. celkem 185 respondentů.

Výsledky byly dále po ukončení výzkumu konfrontovány s názory dalších 

účastníků školení a podrobeny komparaci s výsledky tematicky zaměřených 

inspekcí, které každoročně Česká školní inspekce od školního roku 2003/04 provádí 

a které se svým zaměřením v mnohém podobaly cílům realizovaného výzkumu. 
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8 Formulace výzkumného problému
8.1 Základní odborná terminologie

V teoretické části  práce jsou vymezeny všechny podstatné pojmy,  které se 

nějakým způsobem vážou na problematiku vlastního hodnocení školy. Přesto uvedu 

základní  definice  těch  pojmů,  které  se  vyskytují  v souvislosti  s empirickým 

výzkumem.

Především se autorka ztotožnila s užíváním vlastního hodnocení školy jako 

ekvivalentu  pro  pojem  autoevaluace =  systematický,  pravidelný  a  strukturovaný 

(formalizovaný)  proces,  ve   kterém  sama  škola  shromažďuje  a  podle  předem 

stanovených kritérií vyhodnocuje údaje o hlavních oblastech své činnosti (jako jsou 

kurikulum,  klima,  zdroje,  řízení,  vzdělávací  výsledky)  a  který  vede  ke  zvyšování 

kvality a efektivity práce školy a k jejímu dalšímu rozvoji tím, že umožňuje aktérům 
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porozumět procesům, jichž jsou účastni. Jako sebereflexe a soustavná autoregulace 

vlastní  pedagogické  práce  je  jedním  z  hlavních  nástrojů  autonomie  školy, 

východiskem  pro  přípravu  výročních  zpráv,  školního  vzdělávacího  programu  a 

záměrů  dalšího  rozvoje  školy.  Je  také  jedním  z výchozích  podkladů  pro  externí 

evaluaci školy ČŠI. 

Dalšími užívanými pojmy jsou: 

 Podmínky autoevaluace  = vytvořené předpoklady uvnitř (i vně) školy, které 

mají souvislost s plánováním autoevaluace, za jejich nejvýznamnějšího tvůrce 

je považováno vedení školy;

 Evaluační  oblasti =  vymezené  skupiny  podmínek,  procesů  nebo  výstupů 

vzdělávání,  které  škola  dle  svého  výběru  v rámci  autoevaluce  hodnotí  

(v souladu s Vyhláškou č. 15/2005 Sb.);

 Evaluační  metody =  metody hodnocení,  kterými  škola provádí  sbět  dat  a 

informací;

 Fáze realizace = postupné kroky/etapy, kterými škola autoevaluci realizuje.

8.2 Poslání výzkumu
 Přispět k poznání soudobých procesů a tendencí v hodnocení základních škol;

 Přispět k pochopení samotné realizace autoevaluace přímo ve školách;

 Přispět k implementaci vlastního hodnocení základních škol do praxe;

 Prostřednictvím výsledků pomoci tvorbě podpůrného systému pro školy.

8.3 Cíle výzkumu a hypotézy

Stimulem  pro  určení  výzkumného  problému  byl  autorčin  zájem  v souvislosti 

s dalším vzděláváním o téma sebehodnocení, profesní zkušenost ve smyslu získat 

relevantní informace pro poradenskou činnost školám a v neposlední řadě lektorská 

praxe ve vzdělávání managementu škol. 

Účelem výzkumu není pouze zodpovědět výzkumnou otázku, ale stejně se snaží 

porozumět  subjektivním  zkušenostem  jedinců  nebo  skupin,  interakcím,  které 

v daném prostředí vznikají, složitosti procesu. 

  

Základním výzkumným problémem bylo odpovědět na otázku:

Jaká je praxe základních škol při implementaci autoevaluace do své 
činnosti?
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Z formulované otázky výzkumného problému lze následně definovat cíl výzkumu:

Ověřit schopnost základních škol realizovat autoevaluaci.

Výzkumné pole záměru Autoevaluace v praxi základních škol je vymezeno 
následujícími šesti tematickými okruhy:

1. Podmínky pro úspěšnou realizaci

2. Evaluované oblasti

3. Používané evaluační metody

4. Jednotlivé fáze realizace

5. Práce s výsledky

6. Přínos pro školu, pracovní tým, jednotlivce

Dílčí  výzkumné  problémy spolu  s hypotézami  se  nakonec  ukotvily  v následujícím 

přehledu:

Dílčí cíle a hypotézy:

vp1: Za jakých podmínek autoevaluce nejlépe probíhá?

c1: Identifikovat nutné podmínky pro úspěšnou realizaci autoevaluace.
h1:  Nejvyšší  četnost  ze  sledovaných  podmínek  pro  úspěšnou  realizaci 
autoevaluace získají  „Management podporující  autoevaluaci  školy“ a „Dobré 
klima“.
Proč:  Nadřízení  by  měli  být  vždy  příkladem  (nejen  při  autoevaluaci),  vzájemná 

důvěra  je  nejdůležitějším  předpokladem  pro  potřebnou  otevřenost  všech  aktérů 

autoevaluace, lidé se musejí cítit bezpečně, při sebehodnocení se očekává vysoká 

„etika“… 

metody1:  dotazník  (posuzovací  škála)  –  ředitelé  a  učitelé;  interview  -  učitelé; 

pozorování (předvýzkum) – celé pedagogické sbory
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vp2: Které oblasti školy nejčastěji hodnotí a za jak náročné je považují?

c2: Identifikovat nejvhodnější oblasti k evaluaci s určením stupně náročnosti. 
h2:  Nejvyšší  četnost  ze  sledovaných  oblastí  získají  „Výsledky  vzdělávání“, 
„Zdroje/podmínky“ a „Klima školy“.
Proč:  S hodnocením  těchto  oblastí  mají  největší  zkušenosti,  jsou  zdánlivě 

jednoduché, v rámci výsledků vzdělávání existují nabídky komerčních firem.

metody2: dotazník (posuzovací škála) - ředitelé

vp3: Které evaluační metody školy nejčastěji používají?

c 3: Identifikovat nejčastěji používané metody při AŠ.
h3: Nejvyšší absolutní četnost užívání v praxi získají - pozorování, dotazníky, 
testy a analýza edukačních produktů.
Proč: Školy mají s těmito metodami největší zkušenosti, považují je za jednoduché, 

snadno vyhodnotitelné, časově nenáročné a s nízkými finančními nároky…..

metody3: posuzovací škála - ředitelé 

vp4: Které realizační fáze jsou při autoevaluaci nejnáročnější?

c4: Analyzovat jednotlivé fáze realizace z pohledu jejich náročnosti.
h4: Nejvyšší stupeň náročnosti získá fáze motivační.
Proč:  Obecně  se  setkáváme  s  podceňováním  motivace  pracovníků  (ve  smyslu 

dospělých  osob,  kteří  motivovat  vlastně  nepotřebují),  dále  v nedostatečné 

argumentaci  pro  vytvoření  pozitivního  přístupu,  v pochybnostech  o  smysluplnosti 

autoevaluačního  procesu,  protože  jeho  přínos  se  neprojeví  v blízké  budoucnosti, 

spíše  naopak.  Dá  se  předpokládat,  že  učitelé  předjímají  vlastní  hodnocení  jako 

náročný proces, který přináší hlavně další práci bez okamžitého efektu. Projevit se 

mohou i určité obavy z možného vlastního selhání.

metody4: dotazník (posuzovací škála) – ředitelé a učitelé

vp5: Jak škola pracuje s výsledky AŠ? Umí školy využít výsledků autoevaluace pro 

svůj další rozvoj?

c5 Zjistit jak škola pracuje s výsledky autoevaluce.
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h5  Využití  výsledků  vlastního  hodnocení  se  dá  předpokládat  především při 
zpracování výroční zprávy, dále při tvorbě plánu rozvoje školy a její prezentaci 
na veřejnosti (Public Relations).
Proč: Psát výroční zprávu je povinnost škol dána právní normou a předepsané části 

přímo vycházejí z vlastního hodnocení, pravděpodobně se objeví také potřeba využít 

zjištěné výsledky efektivně.

metody6: analýza dokumentů - výroční zpráva školy, plán rozvoje školy, prezentace 

školy, zápisy pedagogických rad a metodických orgánů školy, inspekční zpráva ČŠI 

(pokud během výzkumu proběhla) 

vp6:  S jaký  přínosem  byla  autoevaluace  realizována?  Co  je  největším  přínosem 

autoevaluce pro školu?

c6: Popsat  hlavní  přínos  autoevaluace  pro  rozvoj  školy  a  pracovníků 
(týmxjednotlivec).
K tomuto dílčími cíli nebyla stanovena obecná hypotéza.
metody6: dotazník – ředitelé, učitelé

8.4 Základní soubor a vzorek

Empirického  výzkumu  se  účastnilo  celkem  33  základních  škol Plzeňského 

kraje. Autorce se podařilo získat takový „typ“ základních škol, které do značné míry 

mohou  představovat  průřez  českými  školami,   tj.  od  nejmenších  neúplných  škol 

jednotřídních se 14 žáky až po ty největší v kraji s celkovým počtem žáků 874, od 

škol v malých venkovských obcích (do 1 000 obyvatel)  spolu se školami z města 

Plzně (cca 170 000 obyvatel), od škol s 1 pedagogickým pracovníkem po školu se 69 

učiteli, od škol, kde už se vlastním hodnocením zabývali dříve, a současně s těmi, 

kde se setkávají s autoevaluací poprvé…. 

V zásadě by se dalo se říci, že se jedná o obraz základních škol v České 
republice,  které  mají  za  úkol  nejpozději  ve  školním  roce  2006/2007  vlastní 

hodnocení zahájit.

Ředitelé  těchto  škol  absolvovali  24hodinový  vzdělávací  program  na  téma 

Vlastní hodnocení školy. Do tohoto programu vstupovali s podmínkou, že se účastní 

výzkumu, jehož cílem je zjistit, jak vlastní hodnocení v praxi základních škol probíhá. 
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Respondenti  se  skládali  ze  2  skupin:  33  ředitelů  a  152  učitelů  z  výše 
popsaných škol, tj. celkem 185 respondentů.

Pestrost respondentů je také zajímavá – např.  věkem, praxí v řídící  funkci, 

teoretickou přípravou na vlastní hodnocení školy.

Jedná se tedy o záměrný vzorek škol, jejichž vedení se z vlastního zájmu 

účastnilo vzdělávacího programu Vnitřní  evaluace školy,  který autorka lektorovala 

v rámci vzdělávací nabídky Národního institutu pro další vzdělávání. To bylo určitou 

výhodou pro realizaci empirického výzkumu, neboť spolupráce s některými školami je 

trvalejšího charakteru a na velmi dobré úrovni.

Rychlý  přehled  o  výzkumných  školách  a  všech  respondentech  lze  získat 

z následujících grafů.

Anamnéza škol

Školy podle velikosti obce (počet obyvatel)

46%

24%

9%

3%

18% do 5 000
5 001-10000
10 001-20 000
20 001-100 000
nad 100 000

Školy podle počtu žáků

21%

3%

43%

6%

27% do 50
51-100
101-300
301-500
nad 500

Školy podle počtu pedagogických pracovníků

30%

46%

18%
6%

do 5
6_30
31-50
nad 50
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Anamnéza respondentů – ředitelé

Respondenti podle pohlaví - ředitelé

33%

67%

m už
žena

     

Respondenti podle věku - ředitelé

do 30

31-40

41-50

51-60

nad 60

Respondenti podle počtu let v řídící funkci - 
ředitelé

49%

33%

15% 3%

do 5
6_10

11_20
nad 20

     

Respondenti podle teoretické přípravy - ředitelé

49%

51%

ano
ne

Anamnéza respondenti – učitelé

Respondenti podle pohlaví - učitelé

18%

82%

muž

žena

     

Respondenti podle věku - učitelé

16%

37%28%

16% 3%
do 30

31-40

41-50

51-60

nad 60

Respondenti podle teoretické přípravy - učitelé

13%

87%

ano

ne
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8.5 Strategie a průběh výzkumu

Výzkum byl koncipován od roku 2002, kdy byl formulován výzkumný problém a 

z něho cíl a základní hypotéza, které byly postupně upřesňovány v dílčích cílech a 

hypotézách. Zároveň byly připravovány výzkumné metody a zpracován časový plán.

V roce  2003  byla  realizována  výzkumná  sonda,  která  posloužila  jako 

předvýzkum budoucího empirického výzkumu, protože byla  zaměřena na úpravu 

výzkumných nástrojů s cílem získat odpovědi na otázky: rozuměly zkoumané osoby 

pokynům, rozuměly zkoumané osoby otázkám, kolik času respondenti potřebovali, 

dají  se  sesbírané  údaje  správně  vyhodnotit.  Výsledkem byla  úprava  dotazníků  a 

otázek připravovaných pro interview a přesnější  určení  času potřebného k použití 

nástrojů.

Předvýzkum probíhal na třídenním výjezdu 2 základních škol (2x 20 učitelů 

včetně  vedení),  který  byl  zaměřen  na  analýzu  SWOT  jako  prvního  kroku 

k systematické autoevaluci. Akce se konala v rámci jednoročního projektu „Nebojme 

se  rámcového  programu“  s cílem  motivovat  účastníky  pro  nastupující  kurikulární 

reformu základního školství. Autorka byla spoluřešitelkou projektu.

Bylo  zde tedy pracováno s metodami,  které  byly  dále  upraveny pro  záměr 

výzkumu.

V roce 2003 rovněž autorka připravila kurz Vnitřní evaluace školy (cíl, obsah, 

časová dotace, získání akreditace MŠMT). Ten se stal součástí programové nabídky 

pro management škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V následujících letech 2004 a 2005  proběhla první fáze výzkumu (přímý 
kontakt  s respondenty  –  účast  na  vzdělávacím  programu  Vnitřní  evaluace 
školy,  zadávání  dotazníků,  průběžné  uskutečňování  interview),  na  ní  pak  
na přelomu roku 2005/06 navázala etapa analýz dokumentů zkoumaných škol. 
V této  etapě  byla  věnována  pozornost  studiu  výročních  zpráv,  inspekčních 
zpráv, plánů škol, zápisů porad…. 

Závěrečné vyhodnocení všech použitých metod a statistické zpracování 
dat bylo prováděno v roce 2006. 
Etapy výzkumného záměru:

1. etapa 

 zpřesnění projektu výzkumu, konkretizace cílů a úkolů, tvorba hypotéz

 tvorba výzkumných metod
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 realizace předvýzkumu 

 příprava vzdělávacího programu Vnitřní evaluace školy

2. etapa 

 realizace vzdělávacích programů

 výběr výzkumného vzorku

 realizace výzkumu

3. etapa 

 realizace terénního výzkumu (interview, analýza dokumentů)

 statistické zpracování získaných dat

4. etapa 

 vyhodnocení výzkumu, zpracování shrnutí, doporučení, námětů

Sběr dat, analýza a interpretace probíhaly ve vzájemném cyklickém vztahu, 

jak tomu často v kvalitativních výzkumech bývá. Výzkum tedy neměl klasický lineární 

průběh.  Nutno  podotknout,  že  konfrontace  výsledků  výzkumu  s názory  dalších 

absolventů vzdělávání probíhá dál a už dnes je zřejmé, že by mohl být stanoven 

další výzkumný problém v podobě dalších rodících se otázek. Na druhou stranu sběr 

dat byl zastaven na základě skutečnosti, že vzorkování již zásadní nové informace 

nepřinášelo.

Celkem autorka získala v rámci jednotlivých výzkumných problémů:
vp1 –185 dotazníků/ředitelé a učitelé, 152 interview/učitelé

vp2 – 33 dotazníků/ředitelé, 

vp3 – 33 posuzovacích škál/ředitelé

vp4 – 185 dotazníků/ředitelé a učitelé

vp5 – 112 analýz dokumentů škol

vp6 – 185 dotazníků/ředitelé a učitelé

8.6 Výzkumné cíle

Hlavní výzkumný cíl byl formulován takto: 
Ověřit schopnost základních škol realizovat autoevaluaci.

Je zjevné, že šíře hlavního výzkumného cíle si vyžaduje stanovení dalších tzv. 

dílčích výzkumných cílů. 
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Jejich přehled je následující:

c1: Identifikovat nutné podmínky pro úspěšnou realizaci autoevaluace.
c2: Identifikovat nejvhodnější oblasti k evaluaci s určením stupně náročnosti. 
c 3: Identifikovat nejčastěji používané metody při autoevaluci.
c4: Analyzovat jednotlivé fáze realizace z pohledu jejich náročnosti.
c5: Zjistit, jak efektivně škola pracuje s výsledky autoevaluce.
c6  Popsat  hlavní  přínos  autoevaluace  pro  rozvoj  školy  a  jejích  pracovníků 
(týmxjednotlivec).

8.7 Výzkumné metody, postup a zdroje dat
Metodologický přístup byl volen tak, aby byl adekvátní výzkumnému problému. 

Bylo využito synergického momentu, který vzniká kombinací kvalitativních a 

kvantitativních výzkumných metod.

Při výzkumu byly použity následující metody:

 Dotazníky s dichotomickými  a škálovanými  otázkami  (explorační  metoda)  – 

185 respondentů;

 Interview - řízený rozhovor (explorační metoda) – 152 respondentů;

 Posuzovací škály (ratingové metoda) - 185 respondentů;

 Analýza dokumentace – 30 škol/112 provedených analýz.

Metody, které byly ve výzkumu použity, neměly charakter standardizovaných metod.

Přehled použitých výzkumných metod (určeno respondentům) je součástí disertační 

práce – viz Příloha D.

Postup při sběru dat 
Ředitelé škol se účastnili vzdělávacího programu Vnitřní evaluace školy, který byl 

členěn do 3 dnů (s časovým odstupem 2 týdnů mezi jednotlivými bloky). Během 

školení si účastníci vytvořili hlavní osnovu evaluačního plánu pro svoji školu. Pak 

svůj plán realizovali ve svých školách. Během této doby měli možnost konzultační 

pomoci, kterou také využívali. Po 3-5 měsících proběhl závěrečný prezentační 
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seminář. Na tomto setkání jednotliví ředitelé přednesli svoje zkušenosti ostatním a 

navzájem si předali cenné informace, které realizací nabyli. Semináře se účastnili 

i ředitelé, jejichž školy celý cyklus autoevaluace bohužel z různých důvodů 

nedokončily. Na závěr cyklu si absolventi odnášeli na elektronickém nosiči dotazníky 

s instrukcemi pro jejich vyplnění. Termín odevzdání byl stanoven na 14 dnů. 

Návratnost byla 100%.

Celkem tímto způsobem proběhla školení 3 skupin (12+10+11 = 33 ředitelů 

ze 33 škol). Počet byl záměrně volen na maximálně 12 účastníků, aby byla společná 

práce co nejvíce intenzivní. Při realizaci autoevaluace byly školy ve stálém kontaktu 

s lektorkou – formou konzultací a také již formou začínajících rozhovorů s učiteli. 

Po ukončení školení, včetně prezentací, začala probíhat analýza dokumentů těch 

škol, které úspěšně vlastní hodnocení dokončily (celkem 30 škol z původních 33). 

Tato fáze byla vysoce náročnost na čas vzhledem k velmi rozdílné úrovni zpracování 

jednotlivých dokumentů, naopak výhodou bylo, že mnohé školy poskytly materiály 

v elektronické podobě, což umožnilo důkladnou analýzu mimo objekt školy. Zároveň 

se v tomto období dokončovaly rozhovory s učiteli.

Z popisu vyplývá, že pro komplexnější porozumění výzkumného problému bylo 

využito několika zdrojů dat (princip tzv. triangulace). Jeho význam spočívá ve 

zvyšování kvality dat, kdy sběr informací pomocí více zdrojů (v našem případě 

vedení škol, „řadoví“ učitelé, dokumentace škol) zajistí komplexitu, dovolí lépe 

vyhodnotit rozdíly a podobnosti informací a prozkoumat co největší počet aspektů 

definovaného problému.

Pro kvalitativní část výzkumu je charakteristická intenzivní interakce výzkumníka 

se zkoumanými jedinci. Ta byla naprosto zajištěna v případě ředitelů škol, a to 

vzhledem ke společné práci účastníků na vzdělávacím programu (ve všech 3 

skupinách se podařilo vytvořit velmi příjemnou pracovní atmosféru), následnému 

setkání, kde absolventi prezentovali „svoji“ zkušenost s autoevaluací, možností 

průběžné konzultace během procesu vlastního hodnocení. 

V případě vztahu výzkumník–učitel se nedala situace ze strany výzkumníka zcela 

ovládnout. Polostrukturované interview bylo voleno s cílem zachytit nejen fakta, ale 

hlouběji proniknou do motivů a postojů respondentů. Tato výzkumná metoda je 

postavena na interpersonálním kontaktu a jeho úspěšnost závisí na navození raportu 

výzkumníka (navázání přátelského vztahu). Určitou roli hrála např. doba, kdy se 
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rozhovor uskutečnil, panující momentální atmosféra ve škole, postoj učitele 

k podobným „podezřelým“ aktivitám, ale i vzájemná sympatie či nesympatie. 

Převážně se však podařilo nastolit prostředí důvěry, především pokud učitel 

akceptoval účel rozhovoru a zároveň přijal bez pochybností slib výzkumníka 

o naprosté důvěrnosti jejich rozhovoru.

V případě písemných výzkumných metod (většina) byla zaručena anonymita. 

Ředitelé si během vzdělávacího programu vylosovali značku pro sebe a svoji školu, 

která je provázela celým výzkumem.

8.8 Statistické zpracování

Statistické  zpracování  dotazníků  a  výsledků  interview  (pouze  u  otázek 

uzavřených  a  zároveň  bipolárních)  bylo  zadáno  odborníkovi.  Tím  byla  zaručena 

objektivnost a zároveň zamezená možnost zkreslování výsledků výzkumu. 

Výsledky dotazníků byly zpracovány statistickým programem NCSS 2004 
(www.ncss.com).  Pro  testování  hypotéz  byla  zvolena  hladina  významnosti  
α = 0,05 a byl použit jak parametrický t-test, tak neparametrický Mann Whitneyův 
test.

Pro  další  testování  byl  použit  test  dobré  shody  chí-kvadrát. Zde  se 

testovalo,  zda  četnosti,  které  byly  reálně  získány  se  významně  odlišují  od 

teoretických četností, které odpovídají nulové  hypotéze.   

Reliabilita  dotazníku  je  spočítána  v souboru  lordovský  Reliabilita  – 
celková vyšla  0,99 („Což je až podezřele  vynikající“,  komentovala zpracovatelka  

statistiky).

Všechny  statisticky  zpracované  výsledky  jsou  Přílohou  E  disertační 
práce na přiloženém CD.
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8.9 Výsledky, interpretace a prezentace

Zpracované výsledky jsou prezentovány postupně od jednotlivých dílčích cílů 

a hypotéz až po hlavní cíl celého výzkumu.

8.9.1 Dílčí cíl 1

c1: Identifikovat nutné podmínky pro úspěšnou realizaci autoevaluace.
h1:  Nejvyšší  četnost  ze  sledovaných  podmínek  pro  úspěšnou  realizaci 
autoevaluace získají  „Management podporující  autoevaluaci  školy“ a „Dobré 
klima“.

Použitou výzkumnou metodou byl dotazník s posuzovací škálou pro ředitele a 

učitele (185 dotazníků), pro vyšší reliabilitu bylo dotazníkové šetření kombinováno 

s interview učitelů (152 interview).

Kromě h1 byla také testována nulová hypotéza ve tvaru:

H0:  Četnosti  odpovědí  ředitelů  a  učitelů  podle  důležitosti  na  jednotlivé 
podmínky pro implementaci autoevaluace do praxe se statisticky významově 
neliší.
Alternativní hypotéza k nulové:

HA:   Četnosti  odpovědí  ředitelů  a  učitelů  podle  důležitosti  na  jednotlivé 
podmínky pro implementaci autoevaluace do praxe se statisticky významově 
liší.

Výsledky, kde se přijímá a kde zamítá nulová hypotéza, jsou uvedeny v tabulce:
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Stupeň důležitosti uvedených podmínek pro implementaci AŠ do praxe

Podmínka srovnání ředitelé * učitelé
Management podporující AŠ H0

„Dobré klima“ Zamítnutí
Pracovníci přístupní změnám H0

Kvalitní teoretická příprava Zamítnutí
Týmová práce pracovníků školy Zamítnutí
Očekávání pozitivních výsledků H0

Dobrý start Zamítnutí
Jasná znalost cílů Zamítnutí
Dostatek času Zamítnutí
Zázemí (technické, personální, 
finanční)

Zamítnutí

Z výsledků vyplývá, že se názory ředitelů a učitelů na důležitost té které podmínky 

liší  téměř  ve  všech  položkách.  Největší  rozdíl  v názorech  vyplynul  u  podmínek: 

„Dostatek času“ a „Zázemí“. 

Ukázka grafu Zázemí (technické, personální, finanční) – stupeň důležitosti.

není
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2 3 4
velmi
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Zázem í - stupeň důležitosti

ředitelé

učitelé

Učitelé  měli  oproti  ředitelům  výrazně  vyšší  požadavky  na  zajištění  zázemí  pro 

realizaci autoevaluace. V následujících rozhovorech byla jednoznačně zdůrazňována 

stránka finanční a personální. Tento výsledek považuji za varující. 
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Celkové výsledky obou skupin respondentů v názoru na důležitost 
jednotlivých podmínek vychází následovně (vyjádřeno absolutní četností).

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Dobré klima

Kvalitní teoretická příprava

Týmová práce pracovníků školy

Zázemí (technické, personální, finanční)

Očekávání pozitivních výsledků

Podmínky pro úspěšnou autoevaluaci

Řada1 174 150 152 170 144 140 110 116 68 92

Dobré klima
Pracov níci 
přístupní 
změnám

Kv alitní 
teoretická 
příprav a

Management 
podporující 

AŠ

Týmov á 
práce 

pracov níků 

Dostatek 
času

Zázemí 
(technické, 
personální, 

Jasná 
znalost cílů

Očekáv ání 
pozitiv ních 
v ýsledků

Dobrý start

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že dobré pracovní klima (absolutní četnost 

174) a jasná podpora vedení školy (absolutní četnost 170) tvoří dobrý základ pro 
průběh  vlastního  hodnocení.  Snad  jen  podceňování  znalosti  cílů  je  varující. 

Protože  pokud  sbor  nemá  jasnou  představu  o  důvodu  této  činnosti,  těžko  bude 

uznávat její výsledky.

Paradoxem je,  že právě nejvíce požadované podmínky (Dobré klima a 
Management  podporující  autoevaluci)  nelze  ovlivňovat  z  vnějšku,  že  jejich 
tvorba záleží jen a výhradně na samotných pracovnících školy. 
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 Tento výsledek plně potvrzuje platnost h1!

Při zkoumání vhodných podmínek autoevaluace bylo navíc sledováno i to, jak 

byly podmínky při  samotné realizaci  autoevaluace naplňovány.  Tento moment byl 

doplněn na základě připomínek účastníků v rámci realizovaného předvýzkumu. 

Kromě h1 byla v tomto případě testována nulová hypotéza ve tvaru:

H0: Četnosti odpovědí ředitelů a učitelů na naplňování jednotlivých podmínek 
při realizaci autoevaluace se statisticky významově neliší.
Alternativní hypotéza k nulové:

HA:  Četnosti odpovědí ředitelů a učitelů na naplňování jednotlivých podmínek 
při realizaci autoevaluace se se statisticky významově liší.
Výsledky, kde se přijímá a kde zamítá nulová hypotéza, jsou uvedeny v tabulce:

Jak byly uvedené podmínky při realizaci ve skutečnosti naplňovány

V případě výpovědí respondentů na otázku naplňování jednotlivých podmínek 

přímo  při  realizaci  vlastního  hodnocení  u  nich  ve  škole  panovala  větší  shoda 

v názorech ředitelů  a  učitelů.  Z celkem deseti  sledovaných  podmínek  bylo  shody 

dosaženo v pěti z nich. Je potěšující, že podmínky, které obě skupiny respondentů 

pokládají shodně za důležité, byly v praxi naplňovány. 

Problematickým se opět stává „Zázemí“. Vysoko preferované učiteli,  nebylo 

podle jejich názoru školou plně poskytnuto. Na ukázku opět grafy Zázemí (technické, 

personální, finanční) – naplňování v praxi/skutečnost.

Podmínka srovnání ředitelé * učitelé
Management podporující AŠ Zamítnutí
„Dobré klima“ H0

Pracovníci přístupní změnám H0

Kvalitní teoretická příprava Zamítnutí
Týmová práce pracovníků školy Zamítnutí
Očekávání pozitivních výsledků Zamítnutí
Dobrý start H0

Jasná znalost cílů H0

Dostatek času H0

Zázemí (technické, personální, 
finanční)

Zamítnutí

120



nebyla
vůbec

naplněna 1

2 3
4

zcela
naplněna 5

37
60

39

9
70 5 16

12

0

0

10

20

30

40

50

60

Zázem í - skutečnost

ředitelé

učitelé

Interview s učiteli zkoumaných škol – 152 respondentů
(struktura otázek + záznam četností odpovědí u položek, které byly zároveň 

vyhodnocovány v dotaznících)

1. Management podporující AŠ:  
a) Prováděla škola už v nějaké podobě vlastní hodnocení už dříve?

ANO 108 NE   44
b) Můžete srovnat?
c) Cítil/a jste podporu vedení při AŠ? ANO 133 NE   19
d) Jakým způsobem?

2. Dobré klima  
a) Považujete klima ve Vaší škole za dobré? ANO 112 NE   40
b) Změnilo se něco realizací AŠ?
c) Bylo něco, čeho jste se dopředu obával/a?
d) Byla zajištěna podmínka důvěrnosti? ANO   93 NE   59
e) Existuje ve Vaší škole konstruktivní výměna názorů?

ANO 104 NE   48
f) Existuje na Vaší škole vzájemný respekt? ANO 127 NE   25

3. Pracovníci přístupní změnám  
a) Považujete Váš pracovní tým za přístupný změnám? ANO   89 NE   63
b) Uskutečňovaly se v posledních letech v rámci rozvoje školy nějaké zásadnější 
změny? ANO   61 NE   91
c) Jak často? Jaké? Kdo je inicioval?
d) Jak jste přijal/a zprávu o tom, že se bude AŠ provádět?
e) Jak to přijali kolegové?

4. Kvalitní teoretická příprava  
a) Probíhala před AŠ nějaká teoretická příprava pracovníků?

ANO   44 NE 108
b) Jakou formou?
c) Jak byste hodnotil/a přípravu pracovníků na AŠ?
d) Chybělo Vám něco zásadního?
e) Co konkrétně by bylo vhodné získat formou dalšího vzdělávání?
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5. Týmová práce  
a) Myslíte si, že pracovníci školy umí týmově pracovat? ANO    54 NE   98
b) A Vy konkrétně? ANO  117 NE   35
c) Došlo k nějakému posunu během AŠ? ANO  103 NE   49

6. Očekávání pozitivních výsledků  
a) Myslíte si, že AŠ je dobrá příležitost ukázat co škola umí?

ANO     91 NE   61
b) Očekával/a jste pozitivní výsledky? ANO  120 NE   32
c) Jaké?

7. Dobrý start  
a) Co bylo ve Vaší škole impulsem k realizaci AŠ?
b) Byl to podle Vás dobrý začátek? ANO  114 NE   38

c) Ovlivnilo to nějakým způsobem přístup pracovníků? ANO   86 NE   66
d) Uměl/a byste navrhnout lepší variantu? Jakou? ANO   37 NE 115

8. Jasná znalost cílů AŠ  
a) Byly cíle většině pracovníků srozumitelné? ANO 101 NE   51
b) S jakými cíli jste AŠ prováděl/a?
c) Co by pomohlo většímu ztotožnění se s cíli?
d) Jaké jsou podle Vás základní cíle AŠ?

9. Dostatek času  
a) Měli jste dostatek času na realizaci AŠ? ANO   73 NE   79
b) Jaký časový harmonogram (způsob realizace) byste pro AŠ volil/a?

10.Vhodné zázemí pro AŠ (technické, personální, finanční)  
a) Potřebovali jste k AŠ nějaké zázemí? ANO 152 NE   79
b) Jaké?
c) Chybělo ještě něco? ANO 119 NE   33
d) Byla vám v průběhu AŠ poskytnuta externí pomoc? ANO   18 NE 134
e) Jaká?
f) Jaký názor máte na fakt, že AŠ se stala součástí školských právních norem?
g) Myslíte si, že to přispěje k tomu, aby se stala AŠ samozřejmou součástí činnosti 
školy? ANO   99 NE   53

Z výsledků odpovědí na uzavřené bipolární otázky je možné konstatovat, že 

respondenti  poskytli  jednoznačné  odpovědi,  pouze  v případě  otázky  Měli  jste 
dostatek času? nebylo  stanovisko jednoznačné (73:79).  Možné vysvětlení  lze 

odhalit například v tom, zda se jednalo o názor učitele 1. nebo 2. stupně. Učitelé  

2. stupně byli celkově více kritičtí ve svých vyjádřeních, např. v nárocích na zázemí, 

na finanční ohodnocení za další práci, na dostatek času, na zdůvodňování smyslu 

vlastního hodnocení….  Tato zjišťování, ale nebyla předmětem zkoumání.
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Za zajímavé považuji i výsledky u dalších položek. Např. 
 pouze  čtvrtině  pedagogických  pracovníků  se  dostalo  kvalitní  teoretické 

přípravy; 

 tvrzení 98 učitelů,  že pracovníci školy neumí týmově pracovat, proti 117, že 

oni sami týmově pracovat umí;

 potěšující  bylo  vyjádření  na  otázku,  zda při  autoevaluci  očekávali pozitivní  

výsledky  – 3/5 respondentů uvedlo, že ano;

 u  otázky  dobrého  startu uvádělo  114  spokojených  učitelů,  že  jejich  škola 

zahájila  proces  např.  společným  školením,  výjezdem  mimo  objekt  školy, 

diskusí  zaměřenou  na  hledání  účelu  a  cíle  vlastního  hodnocení,  ostatní 

„nespokojení  respondenti“  přiznávali,  že u nich bylo  vlastní  hodnocení více 

méně nařízeno, hlavně s odkazem na povinnost ze zákona;

 …

Záznam odpovědí na další (otevřené) otázky byl  využit  při potvrzování dalších 

hypotéz.

Závěr:
Cílem tohoto dílčího výzkumného problému bylo „Identifikovat nutné 

podmínky pro úspěšnou realizaci autoevaluace“.
Stanovená  hypotéza  h1  byla  získanými  výsledky  plně  potvrzena,  

tj.  autoevaluace  školy  je  úspěšně  realizována  v dobrém klimatu  školy  a  za 
podmínky jasné podpory ze strany managementu školy. 

Výsledné tvrzení nelze bohužel porovnávat se závěry jiných šetření (nejsou 

známá). Ovšem z následných rozhovorů s pracovníky dalších „nezkoumaných“ škol 

je hypotéza také dále potvrzována.
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8.9.2 Dílčí cíl 2

c2: Identifikovat nejvhodnější oblasti k evaluaci s určením stupně náročnosti. 
h2:  Nejvyšší  četnost  ze  sledovaných  oblastí  získají  „Výsledky  vzdělávání“, 
„Zdroje/podmínky“ a „Klima školy“.

Použitou  výzkumnou  metodou  byla  posuzovací  škála  pro  ředitele  škol  

(33 posuzovacích škál).

Jak vhodné jsou vyjmenované oblasti pro autoevaluaci školy

Poznámka:  Názvy  jednotlivých  evaluovaných  oblastí  se  neshodují  přesně  s názvy  oblastí  podle 

Vyhlášky č. 15/2005 Sb., protože výzkum byl připravován ještě před schválením této právní normy.  

Přesto se svým obsahem téměř shodují.

Z tabulky  vyplývá,  že  respondenti  označili  jako  nejvhodnější  oblasti  pro 

realizaci  vlastního  hodnocení  školy  Kurikulum,  Klima  školy  a  Zdroje/podmínky. 

Evaluované oblasti
Nevhodná Vhodná Nedokážu 

posoudit
průměrná 
hodnota

směrodatná 
odchylka

1 2 3 4 5
Kurikulum 0 0 0 12 21 0 4,64 0,49

Výsledky vzdělávání 0 0 6 12 15 0 4,27 0,76
Učení a vyučování 0 0 6 21 6 0 4,00 0,61

Podpora žákům, 
spolupráce s rodiči 

0 3 15 6 9 0 3,64 0,99

Klima školy 0 0 0 15 18 0 4,55 0,51
Zdroje/podmínky 0 0 3 12 18 0 4,45 0,67

Řízení 0 0 3 18 12 0 4,27 0,63
Vedení 0 1 2 18 12 0 4,24 0,71

Jiné:
nikdo nic neuvedl
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Trochu  zarážející  je  právě  oblast  Kurikula,  protože  z každodenních  kontaktů  se 

školami spíše vyplývá, že právě s touto oblastí si nevědí rady. Možná že současná 

doba plně nabytá tvorbou kurikula školy ovlivnila jejich výběr. 

Je třeba ale také konstatovat, že se všechny oblasti (kromě Podpory žákům 

a….) dostaly na průměrnou hodnotu 4,00 a výše. U Podpory žákům při následných 

rozhovorech  s respondenty  vyplynulo,  že  tuto  oblast  pokládají  za  součást  jiných, 

především Učení a vyučování.

Z výpočtů směrodatných odchylek ani jedna oblast nepřekročila hranici 1,00 , 

což svědčí o vyrovnané názorové hladině všech dotazovaných ředitelů.

Dotazník  byl  navíc  doplněn  o  otázku  náročnosti  realizace  evaluovaných 

oblastí.  Zde se už ukázaly větší  rozdíly v názorech ředitelů,  i  když  ne zásadního 

charakteru (max. směrodatná odchylka 1,16). Průměrné hodnoty se v tomto případě 

pohybovaly v širším intervalu hodnotící škály (od 2,70 do 4,64).

Jak náročné je vyjmenované oblasti evaluovat

Evaluované oblasti 
Nenáročná Velmi 

náročná
Nedokážu 
posoudit

průměrná 
hodnota

směrodatná 
odchylka

1 2 3 4 5
Kurikulum 0 0 3 6 18 0 4,64 0,65

Výsledky vzdělávání 0 9 10 11 3 0 3,24 0,97
Učení a vyučování 0 2 6 14 11 0 4,03 0,88

Podpora žákům, 
spolupráce s rodiči

0 2 7 12 11 1 4,00 0,92

Klima školy 0 0 13 9 11 0 3,94 0,86
Zdroje/podmínky 3 17 2 9 2 0 2,70 1,16

Řízení 0 0 4 21 8 0 4,12 0,60
Vedení 0 0 0 15 17 1 4,53 0,51

Za  nejnáročnější  oblast  respondenti  označili  Kurikulum  (průměrná 

hodnota 4,64, směr. odchylka 0,65) a Vedení školy (průměrná hodnota 4,53, směr. 

odchylka  0,51). Pokud  srovnáme,  že  právě  Kurikulum  se  zdá  ředitelům  jako 

nejvhodnější  (možná spíše za nejvíce potřebnou) oblast  k hodnocení,  je třeba se 

zamyslet, jak školám v tomto pomoci. 

Kurikulum dnes školy chápou jako dokument v podobě školního vzdělávacího 

programu, kdy především dnes hledají soulad s rámcovým vzdělávacím programem, 

a v budoucnosti budou hodnotit shodu plánu s realitou. V každém případě by se měly 

suboblasti  Kurikula  promítnout  do  všech  dalších  oblastí  (je  nasnadě  využít  

i předepsané oblasti Vyhláškou č. 15/2005 Sb. - průběh vzdělávání, podpora školy 
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žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a 

dalších  osob  ne  vzdělávání,  výsledky  vzdělávání  žáků  a  studentů,  řízení  školy, 

kvalita  personální  práce,  kvalita  dalšího  vzdělávání  pedagogických  pracovníků, 

úroveň  výsledků  práce  školy,  zejména  vzhledem  k podmínkám  vzdělávání  a 

ekonomickým zdrojům).

Naopak za nejméně náročné oblasti byly vyhodnoceny Výsledky vzdělávání a 

Zdroje/podmínky. S oběma mají školy největší téměř každodenní zkušenosti a navíc 

k oběma  oblastem  lze  vytvořit  kvantitativní  kritéria,  což  školám  vyhovuje,  jak  ze 

strany  přípravy  hodnocení,  tak  hlavně  samotného  zpracování  výsledků.  Otázkou 

zůstává,  zda by se  neměl  v souvislosti  s kurikulární  reformou v případě Výsledků 

vzdělávání změnit přístup pedagogů (lze předpokládat, že se časem také změní).

Zjištěné výsledky můžeme doplnit o šetření TZI ČŠI na téma evaluovaných 

oblastí  u  základních  škol,  která  potvrzují,  že „na 1.  stupni  převažovalo  zaměření 

vlastního hodnocení na podmínky vzdělávání, na 2. stupni dominovalo zaměření na 

výsledky vzdělávání.  V mnohem menší  míře  zaměřovaly  školy  své  hodnocení  na 

ostatní oblasti vzdělávání. Zajímavým je zjištění, že nejucelenější (ve smyslu pokrytí  

všech oblastí vymezených vyhláškou) bylo hodnocení 1. stupně ZŠ“.

   

Závěr:
Cílem  tohoto  dílčího  výzkumného  problému  bylo  „Identifikovat  nejčastěji 

evaluované oblasti s určením stupně náročnosti“. 
Nejvyšší průměrná hodnota na škále byla u Kurikula  (4,64 +-0,49), pak 

následovalo Klima školy (4,55 +-0,51) a na třetím místě Zdroje/podmínky (4,45 

+-0,67).  Předpokládané  Výsledky  vzdělávání  nebyly  podle  ředitelů  škol 
podstatné.

Formulovaná  hypotéza  h2  byla  potvrzena  pouze  ve  dvou  bodech, 
překvapivě  byla  kromě  předpokládaných  oblastí  vhodných  k autoevaluaci 
školy zvolena i oblast Kurikula. 
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8.9.3 Dílčí cíl 3

c 3: Identifikovat nejčastěji používané metody při autovaluaci.
h3: Nejvyšší absolutní četnost užívání v praxi získají - pozorování, dotazníky, 
testy a analýza edukačních produktů.

Použitou  výzkumnou  metodou  byla  posuzovací  škála  pro  ředitele  škol 

v podobě  tabulky.  Ta obsahovala  obecněji  známé evaluační  metody,  respondenti 

měli  k dispozici  jejich popis (pro pochopení), samostatně byla vzhledem „k tradici“ 

nadefinována metoda Hospitace jako samostatná položka, i když patří do skupiny 

Pozorování.

Výsledné četnosti evaluační metod, kterými jednotlivé oblasti školy hodnotí  
(př. by hodnotily)
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Legenda: nejvíce užívaná metoda v rámci autoevaluace

nejvíce užívaná metoda v rámci jedné evaluované oblasti

Graficky znázorněno:

Evaluační metody Kurikulum Výsledky 
vzdělávání

Učení a 
vyučování

Podpora 
žákům

Klima 
školy

Zdroje/ 
podmínky

Řízení/ 
vedení ∑

analýza dokumentů 29 24 13 4 2 22 15 109
analýza edukačních 

produktů
12 17 16 0 0 0 0 45

anketa 1 0 22 17 19 9 14 82
audio/video trénink 0 2 19 0 0 0 3 24

audit 0 0 0 0 0 12 0 12
benchmarking 6 13 3 4 2 8 3 39
brainstorming 1 0 1 9 3 2 2 18

deníková metoda 0 0 6 4 0 0 9 19
Dílna/workshop 0 2 8 6 7 1 0 24

diskuze/panelová diskuze 4 4 9 12 15 10 14 68
dotazník 9 2 15 15 24 13 19 97

experimentální metoda 0 0 0 0 0 0 0 0
hospitace 22 18 30 17 14 8 0 109

inscenační metoda 0 0 0 0 2 0 0 2
konstrukční mřížka 0 0 0 0 0 0 0 0

mapování mysli 1 0 0 0 0 0 0 1
pozorování/opakované 

pozorování
1 5 24 14 26 7 12 89

projektová metoda 0 0 2 5 3 0 3 13
případová studie 0 0 0 0 0 0 0 0

Q metodologie 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhovor/interview 6 3 11 7 18 12 15 72

sebehodnotící aktivity – 
zpráva, supervize 

0 9 0 0 2 0 12 23

Sémantický diferenciál 0 0 0 0 0 0 0 0
situační metoda 0 0 0 0 0 0 0 0

sociometricko-ratingové 
metody

0 0 0 2 19 0 0 21

SWOT analýza 13 12 2 5 6 13 12 63
stínování/shadowing 0 0 4 5 0 0 10 19

škálování 6 9 2 2 6 0 3 28
testy 2 33 9 0 0 0 7 51

vícefaktorová analýza 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné metody:

nikdo nic neuvedl
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evaluační metody
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kurikulum výsledky vzdělávání učení a vyučování podpora žákům
klima školy zdroje a podmínky řízení vedení

Z výsledků  vyplývá,  že  nejčastěji  používanými  evaluačními  metody 
v základních  školách  jsou:  analýza  dokumentů,  hospitace,  dotazník  a 
pozorování.

Pokud  bychom  hledali  nejčastěji  používané  metody  přímo  u  jednotlivých 

oblastí, pak jsou výsledky následující:

 Kurikulum – analýza dokumentů;

 Výsledky vzdělávání – texty;

 Učení a vyučování – hospitace;

 Podpora žáků – anketa a hospitace;

 Klima školy – pozorování;

 Zdroje/podmínky – analýza dokumentů;

 Řízení/vedení – dotazník.

I v tomto případě můžeme doplnit zjištěními ČŠI v rámci jejich TZI: „Na 1. stupni ZŠ 

byla  nejčastěji  aplikována  metoda  dotazování  (dotazníky  rodičům  a  žákům, 

rozhovory),  na 2. stupni  ZŠ výrazně převažovalo testování,  školy často využívaly 

služby soukromých subjektů, které se touto agendou zabývají.“

Příklad rozložení používání metody analýzy dokumentů v jednotlivých 
oblastech. Analýza patří spolu s hospitací k nejčastěji používaným metodám.
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Závěr:
Cílem  tohoto  dílčího  výzkumného  problému  bylo  „Identifikovat  nejčastěji 

používané metody při autoevaluaci“.
Formulovaná hypotéza h3 byla potvrzena v případě evaluačních metod – 

Pozorování  (absolutní  četnost  109)   a  Dotazníky  (absolutní  četnost  97).  Další 
předpokládané metody -  Analýza edukačních  produktů  (absolutní  četnost  45)  a 

Testy (absolutní  četnost  51)  se  neumístily  ani  v první  polovině  žebříčku.  Analýza 

edukačních produktů byla nahrazena Analýzou dokumentů (absolutní četnost 109). 

To  svědčí,  že  se  zatím  pedagogové  příliš  hluboce  nezabývají  rozborem 

zpracovaných žákovských výstupů. Tato metoda je pro ně časově, ale i diagnosticky 

náročná.  Zkušenost  s ní  mají  především  školy,  které  začínají  využívat  žákovská 

portfolia (osobní portfolio žáka) - jedná se o hodnocení žáků po celou dobu jejich 

vzdělávací  dráhy,  výsledky  se  porovnávají  v čase,  je  zdůrazněn  prvek 

sebehodnocení  samotného  dítěte.  Testy  „zvítězily“  pouze  v případě  hodnocené 

oblasti „Výsledky vzdělávání“.

8.9.4 Dílčí cíl 4

c4: Analyzovat jednotlivé fáze realizace z pohledu jejich náročnosti.
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h4: Nejvyšší stupeň náročnosti získá fáze motivační.

Použitou výzkumnou metodou byla dotazníková škála pro ředitele a učitele. 

K jejímu vytvoření byl použit Rámcový popis orientačních etap autoevaluace 

základní školy podle Rýdla aj. (1998, s. 38-39). U jednotlivých fází respondenti volili  

ze škály: 1=jednoduchá až po 5=velmi náročná.  Průměr hodnot najdete v tabulce.

Kromě h4 byla také testována nulová hypotéza ve tvaru:

H0:  Četnosti  odpovědí  ředitelů  a  učitelů  na  náročnost  jednotlivých  fází 
autoevaluace v praxi se statisticky významově neliší.
Alternativní hypotéza k nulové:

HA:   Četnosti  odpovědí  ředitelů  a  učitelů  na  náročnost  jednotlivých  fází 
autoevaluace v praxi se statisticky významově liší.

Výsledky, kde se přijímá a kde zamítá nulová hypotéza, jsou uvedeny v tabulce:

Jednotlivé fáze
ředitelé*
učitelé

vyhodnocení
Fáze motivační

objevení se potřeby autoevaluace Zamítnutí

sestavování sítě zainteresovaných osob Zamítnutí

utváření projektové skupiny Zamítnutí

postupné upřesňování názorů na význam a cíle autoevaluace Zamítnutí

mapování podmínek a předpokladů autoevaluace vlastní školy Zamítnutí

mapování problémů, které by měly být ve škole řešeny Zamítnutí

kontakty se zkušenějšími kolegy na jiných školách H0

kontakty s externími odborníky H0

Studium relevantní literatury Zamítnutí

ujasnění koncepce autoevaluace Zamítnutí

vytvoření prvotního modelu autoevaluace Zamítnutí

Jednotlivé fáze
ředitelé*
učitelé

vyhodnocení
Fáze přípravná

vytipování  problémů,  jejich  postupné  vyjasňování,  ozřejmění  a  upřesnění 
návrhů na jejich řešení

Zamítnutí
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představa časového postupu (tj. sestavení časového plánu jednotlivých kroků) Zamítnutí
finanční rozvaha (rozpočet, náklady spod.) Zamítnutí
rámcové stanovení priorit a odpovědností Zamítnutí
Návrh způsobu věcné kontroly průběhu autoevaluace Zamítnutí
vymezení a popis cílových stavů (= základních proměnných) a reálných cest 
k jejich dosažení

H0

operacionalizace proměnných (tj. jak a čím se dají zjišťovat a měřit výchozí a 
cílové stavy proměnných), volba relevantních metod a postupů řešení

H0

formy uskutečňování cílů (např. zapracování etapových cílů do časových plánů 
výuky,  do  vnitřního  řádu  školy,  naplňování  zásad  každodenním  životem, 
vypracování samostatných projektů apod.)

H0

vymezení základních kritérií  úspěšnosti autoevaluace v jednotlivých oblastech 
(např. pro hodnocení vědomostí, pro hodnocení dovedností a kompetencí, pro 
hodnocení postojů, návyků apod.)

H0

Fáze realizační

sestavení realizačního týmu projektu Zamítnutí
Volba vhodné vstupní strategie postupu Zamítnutí
zjištění výchozího stavu zkoumaných proměnných Zamítnutí
průběžné zjišťování situačních stavů zvolenými metodami Zamítnutí
průběžná autokorekce metod autoevaluace Zamítnutí
Návrh řešení problémů, které se objevily v průběhu autoevaluace nečekaně Zamítnutí
na  konci  průběžných  etap  zjištění,  zda  došlo  ke  změnám  vytipovaných 
proměnných  vzhledem  k vytčeným  cílovým  stavům  (=  konkrétní  kroky  na 
začátku následujícího období)

H0

Fáze evaluační

vyhodnocení získaných dat (tj. jejich zpracování, analýza, interpretace) H0

vyhodnocení průběhu celé autoevaluace (kde vznikly neočekávané problémy, 
jak se s nimi řešitelé vyrovnali)

Zamítnutí

zpracování závěrečné autoevaluační zprávy Zamítnutí
Fáze korektivní

rozpracování  závěrečné  autoevaluační  zprávy  do  podoby  transformačního 
projektu,  resp.  korektivního programu školy  (po dohodě všech  zúčastněných 
řešitelů a jiných zainteresovaných osob)

H0

přehodnocení vlastních cílů a záměrů pedagogického působení Zamítnutí
výběr  konkrétních  problémů,  se  kterými  se  chce  škola  vyrovnat  v dalších 
obdobích

H0

vytipování relevantních metod a postupů řešení problémů H0

Názory respondentů-ředitelé vs. názory respondentů-učitelé jsou velmi často 

rozdílné.  Nulová  hypotéza  (četnosti  odpovědí  ředitelů  a  učitelů  na  náročnost 

jednotlivých fází autoevaluace v praxi jsou zhruba stejné) byla potvrzena pouze 10x 

z celkového  počtu  34  tvrzení.  Z toho  vyplývá,  že  vnímání  ředitelů  a  učitelů  na 
náročnost realizace vlastního hodnocení školy se výrazně liší.  

Následující  tabulka  zaznamenává  průměrné  hodnoty  u  jednotlivých  skupin 

respondentů  a  současně  jednotlivých  fází.  Výpočet  také  zahrnuje  pořadí  fází 

v náročnosti (od 1=jednoduché do 5=velmi náročné) podle výsledného průměru za 

obě skupiny společně.
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Komentář k jednotlivým fázím:

 Motivační –  celkový  průměr  3,35  převyšuje  hodnotu,  která  se  ve  škále 

rovnala vyjádření průměrně náročná;

 Přípravná  – celkový průměr 3,80 se přibližuje  hodnotě,  která se  ve  škále 

rovnala vyjádření náročná;

 Realizační – celkový průměr 3,65 se přibližuje hodnotě, která se ve škále 

rovnala vyjádření náročná;

 Evaluační  –  celkový  průměr  4,15  převyšuje  hodnotu,  která  se  ve  škále 

rovnala vyjádření náročná;

 Korektivní  –  celkový  průměr  4,05  se  rovná   hodnotě,  která  se  ve  škále 

rovnala vyjádření náročná.

Graficky znázorněno:

Jednotlivé fáze realizace autoevaluace

motivační přípravná realizační
evaluačn
í korektivní

ředitelé 3,8 4,2 3,9 4,4 4,1
učitelé 2,9 3,4 3,4 3,9 4,0
celkový 
průměr 3,35 3,80 3,65 4,15 4,05
pořadí 5 3 4 1 2
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Náročnost realizace - jednotlivé fáze

Očekávání, že vlastní hodnocení školy bude celkově náročným procesem pro 

většinu  základních  škol,  se  potvrdilo.  Ani  jedna  z fází  realizace  se  nedostala  do 

hodnocení  jednoduchá  nebo  málo  náročná.  Z výsledků  vyplývá,  že  za 
nejnáročnější  etapu  autoevaluace  respondenti  pokládali  evaluační  fázi. 
Konkrétně  činnosti,  které  souvisely  s  vyhodnocením  získaných  dat  (tj.  jejich 

zpracováním, analýzou a interpretací). Z následných rozhovorů šlo vysledovat, že jim 

chybí dovednosti tohoto charakteru. Zvolit oblasti hodnocení, k nim vhodné nástroje, 

sesbírat data… nebylo takovým problémem, jako je následně zpracovat, vyhodnotit a 

interpretovat. 

To  je  určitá  výzva  pro  přípravné  týmy  vzdělávání,  zpracovatelské  skupiny 

konkrétních nástrojů hodnocení …. , aby nezapomněli věnovat pozornost potřebným 

kompetencím k vyhodnocování získaných dat.

Nicméně hypotéza nebyla potvrzena.

Závěr:
Cílem  tohoto  dílčího  výzkumného  problému  bylo  „Analyzovat  jednotlivé  fáze 
realizace z pohledu jejich náročnosti.

Formulovaná hypotéza h4 nebyla potvrzena. 
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8.9.5 Dílčí cíl 5

c5 Zjistit, jak efektivně škola pracuje s výsledky autoevaluce.
h5  Využití  výsledků  vlastního  hodnocení  se  dá  předpokládat  především při 
zpracování výroční zprávy, dále při tvorbě plánu rozvoje školy a její prezentaci 
na veřejnosti (Public Relations).

Výzkumnou metodou byla tentokrát analýza dokumentů školy: výroční zpráva 

školy, plán rozvoje školy, prezentace školy, zápisy pedagogických rad a metodických 

orgánů školy, inspekční zpráva ČŠI (pokud v době realizace výzkumu proběhla).

Tato  etapa  sběru  informací  byla  pro  výzkumníka  nejnáročnější.  Forma  a 

kvalita zpracování dokumentů škol  je velmi rozdílná,  a tudíž se v ní  čtenář těžko 

orientuje. Náročnost spočívala i v čase, který bylo nutné svědomité analýze věnovat.

Celkem bylo vyhodnocováno 112 dokumentů na 30 základních školách (pouze 

u těch, které úspěšně dokončily autoevaluaci). V průměru se jednalo o 3-4 skupiny 

materiálů na jednu školu. 

Všichni ředitelé měli jednotně předložit:

 Výroční zprávu školy

 Plány školy (dlouhodobé, krátkodobé)

 Zápisy pedagogických rad a metodických orgánů školy

 Inspekční zprávu ČŠI (pokud proběhla)

O dalších předložených dokumentech rozhodoval sám ředitel, jednalo se např. 

o podkladové zprávy pro jednání se zřizovatelem, zprávy v místním tisku, zprávy na 

webových stránkách školy…
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Bohužel se závěry vlastního hodnocení školy objevovaly velmi nesystémově, 

lépe  řečeno  nahodile.  Tabulka  vyjadřuje  pouze  informaci,  zda  daný  dokument 

obsahoval nebo neobsahoval výsledky autoevaluace. U závěrečné inspekční zprávy 

bylo porovnáváno zjištění ČŠI se zjištěním výzkumníka.

Škola
PČ

Výroční zpráva 
školy

Plány školy Zápisy porad, 
komisí

IZ ČŠI Ostatní

1. A N N 0 A
2. A A N 0 N
3. A N N 0 0
4. A N N 0 0
5. A Č Č A – shoda A
6. A A A 0 A
7. A N N 0 N
8. A N N 0 N
9. A Č Č 0 A
10. A N A 0 N
11. A A A A – shoda A
12. A Č A 0 A
13. A Č Č 0 N
14. A A A 0 N
15. A N N 0 0
16. A N N 0 0
17. A N N 0 0
18. A N N 0 0
19. A N N 0 0
20. A Č N A – shoda A
21. A N N 0 0
22. A N N 0 0
23. A A A 0 A
24. A N N 0 0
25. A A Č 0 A
26. A A A 0 0
27. A Č N 0 0
28. A N N 0 0
29. A A N pouze TZI A
30. A A Č pouze TZI A

Legenda: A – dokument obsahoval informace o autoevaluaci, N – dokument neobsahoval informace 
o autoevaluaci,  Č – dokument obsahoval informace pouze v textu, a ne v závěrech/úkolech,  TZI – 
jednalo se pouze o tematicky zaměřenou inspekci, která se nevztahovala k vlastnímu hodnocení.

Všechny dotazované školy pracovaly s výsledky vlastního hodnocení ve svých 

výročních zprávách (což je hlavně dáno předepsanou strukturou VZ), v plánech školy 

se objevovala přijatá opatření na základě zjištěních pouze sporadicky, to samé platí 

u  zápisů z porad a komisí,  zprávy  ČŠI byly  k dispozici  pouze u 5  škol,  z toho 2 

tematicky zaměřené, které se nedaly ke komparaci využít.  Potěšitelná byla shoda 
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s názory ČŠI. V ostatních materiálech, které byly školy ochotné poskytnout, se také 

většinově výsledky autoevaluace nevyskytovaly. 

Grafické  znázornění  četnosti  výskytu  závěrů  vlastního  hodnocení,  př.  na  jejich 

základě  plánovaná  opatření  ke  zlepšení,  v jednotlivých  skupinách  analyzovaných 

dokumentů:

Autoevaluace v dokum entech

0 10 20 30 40

výroční zpráva školy

plány školy

zápisy porad, kom isí

ostatní

Řada1 30 9 7 8

výroční 
zpráva 

plány školy zápisy 
porad, 

ostatní

Výsledek  šetření  lze  v tomto  případě  srovnávat  s výsledky  tematicky 

zaměřené  inspekce –  Vlastní  hodnocení  škol  2005/06,  kdy  ČŠI  konstatovala,  že 

„vlastní hodnocení školy jen ve velmi malé míře přispívalo ke konkrétním opatřením 

na zlepšení“.

Závěr:
Cílem tohoto dílčího výzkumného problému bylo „Zjistit, jak efektivně škola 

pracuje s výsledky autoevaluce“.
Předpokládaná hypotéza  h5 byla  potvrzena  pouze  v případě  využívání 

výsledků vlastního hodnocení při zpracování výroční zprávy školy. Pro tvorbu 
plánu rozvoje školy a pro prezentaci na veřejnosti se s výsledky autoevaluace 
pracuje  jen  velmi  omezeně.  Školy  zatím  nedokážou  pracovat  s  výsledky 
autoevaluace účelně.
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8.9.6 Dílčí cíl 6

C6: Popsat  hlavní  přínos  autoevaluace  pro  rozvoj  školy  a  pracovníků 
(týmxjednotlivec).
Obecná hypotéza k tomuto dílčímu cíli nebyla stanovena.

Použitou výzkumnou metodou byl tentokrát dotazník s otevřenými otázkami, 

mnohé také vyplynulo ze záznamu interview s učiteli (doplňující otevřené otázky) – 

viz vp1.

Vzhledem k individualitě každého respondenta, nebyly výpovědi  zpracovány 

čistě kvantitativním způsobem. Dalším důvodem bylo zachování určité autentičnosti 

(uchování obsaženého subjektivního významu), bez násilného upravování a vkládání 

odpovědi  do  určité  názorové  skupiny.  Následuje  sumarizace  volných  odpovědí  – 

řazeno podle četnosti.

Rozvoj školy:
 Zhodnocení stavu

 Na základě výsledků opravit, upravit, nasměrovat další rozvoj

 Hybná síla pro další rozvoj

 Lepší prezentace školy na veřejnosti

 Uvědomění si problémů ve škole a jejich pojmenování

 Orientace na zájmy zákazníků (dětí, rodičů)

 Prezentace snahy o nejvyšší kvalitu

 Zapojení všech zaměstnanců

 Zlepšení klimatu

 Řešení problémů týmově

 Zlepšení prestiže školy

 Objevení nových možností

 Vypracování vize školy (využití poznatků z výsledků autoevaluce)

 Zpracování ŠVP tak, aby „ladil“ s cílem a oblastmi, které chceme zlepšit

 Možnost plánovat rozvoj vybavení školy po stránce „lidské“ i materiální

 …
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Komentář:

Dalo  se předpokládat, že při společném vlastním hodnocení školy dojde přirozeně  

k diskusím na téma evaluace, kvalita, silné a slabé stránky školy. To, co je vlastně  

cílem autoevaluace  (popsat  stupeň  kvality  jednotlivých  oblastí  života  školy  a  na  

tomto základě zpracovat plán jejího dalšího rozvoje), se objevovalo ve výpovědích  

respondentů velmi často. Potěšující je, že ve vyjádřeních najdeme i položky jako:  

„zvýšení  orientace  na  zájmy  zákazníků“,  “možnost  prezentace  školy“,  „propojení  

tvorby školního vzdělávacího programu a výsledků vlastního hodnocení“. „Zlepšení  

klimatu“,  které  doprovázelo  realizaci  autoevaluace  u  mnoha  škol,  bylo  jakousi  

přidanou  hodnotou  celého  procesu,  ovšem pro  celkovou  činnost  školy  nesmírně  

důležitou. 

Ukázka   odpovědi jednoho z respondentů/ředitelů: „Vždycky jsem si myslel, jak  

jsem v řešení neustálých problémů školy sám. Mýlil jsem se. Stačilo nastalou situaci  

předložit pracovníkům školy a zároveň použít některou z technik týmové práce pro  

řešení  problému,  které  jsem  se  naučil  na  semináři.  Učitelé  přijali  nový  způsob  

společné práce velmi kladně (jistě mají pocit vyšší míry spolurozhodování) a mně se  

výrazně ulehčilo. Díky.“

Kolektiv pracovníků:

 Učit se týmově pracovat

 Možnost napravit nebo zlepšit místa, kde jsou rezervy

 Ujištění v tom, v čem jsme jako tým dobří

 Nahlédnout do práce druhých

 Sebevzdělávání, používání nových metod a forem práce

 Zlepšení klimatu

 Zvýšení pocitu jistoty, že nám jde o stejnou věc

 Zlepšení metod a forem pedagogické práce

 Zapojení do práce školy (i málo aktivních pracovníků)

 Větší otevřenost učitelů

 Každý bude vědět, kam směřuje škola a co má na sobě zlepšit on sám, 

chce-li být součástí

 „Jistota“ zaměstnání a s tím spojena ochota na sobě pracovat, vždyť se mi 

to vyplatí
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 Pozitivní přístup k disciplíně

 …

Komentář:

I  v tomto  případě  se  dalo  předpovědět  několik  přirozených  přínosů  pro  kolektiv  

pracovníků. Určitě dochází ke zlepšení týmové práce, k častější komunikace uvnitř  

školy a tím i k větší otevřenosti, k vyššímu zapojení pracovníků do činností pro školu  

jako celek. Potěšující jsou vyjádření typu: „ujištění v tom, v čem jsme dobří“ nebo  

„zvýšení  pocitu  jistoty,  že  nám  jde  o  stejnou  věc“.  Já  osobně  si  velmi  cením  

odpovědi:  „nahlédnout do práce druhých“. 

Ukázka   odpovědi jednoho z respondentů/učitelů:  „Často víme o svém kolegovi  

pouze to, že je češtinář. Ale že třeba úspěšně píše poezii, že organizuje ve své obci  

literární večery, kde se objevují jako mladí autoři i naši žáci, a i tím zvyšuje prestiž  

naší školy, to jsme ani v nejmenším netušili. Starali jsme se totiž o svoje – no přece 

o biologii.“ 

Pracovník-jednotlivec:

 Učit se přijímat jiné i kritické názory pracovníků

 Uvědomění si vlastních schopností, v čem se mohu zlepšit, v čem jsem 

dobrý/á, poznání vlastních kladů a záporů

 Vypracovat si plán rozvoje, pracovat sám na sobě

 Potvrzení nebo vyvrácení toho, že „má cesta je správná“

 Zlepšení týmové práce

 Naučit se argumentovat, často vyhraje nápad pouze díky výřečnosti jeho 

autora

 Naučit se prezentovat a obhajovat svoji práci

 Kladné hodnocení okolí mojí práce

 Přenášení zodpovědnosti na druhé

 Hledání nových metod práce s kolegy, s podřízenými

 „Konkurence“  mě přinutí  pracovat  lépe,  což  zvyšuje  šanci  na  častější 

„pozitivní pracovní zážitky“

 Zapojit se do spolurozhodování
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Komentář:

I v tomto případě nejsou odpovědi respondentů nijak překvapivé. Přínos pro sama  

sebe  jako  jednotlivce  se  nejčastěji  objevovalo  ve  vyjádřeních:  „učit   se  přijímat  

kritiku“,  „poznávat   vlastní  hodnotu  v kolektivu  školy“.  Zajímavou  odpovědí  byla:  

„konkurence  mě  přinutí  pracovat  lépe,  což  zvyšuje  šanci  na  častější  pozitivní  

pracovní zážitky“. 

Ukázka   odpovědi  jednoho  z respondentů/učitelů:  „Uvědomila  jsem  si,  jak  

nesystémově pracuji na svém vlastním profesním rozvoji. Vyhledala jsem si všechna  

osvědčení  ze  vzdělávání,  které  jsem  za  poslední  3  roky  absolvovala.  Jejich  

nesourodost byla zjevná. Chybí mi směr! Stejně jako jsme teď dělali sebehodnocení  

školy,  musím  udělat  sebehodnocení  sama  sebe.  A  stejně  jako  z výsledků 

autoevaluace  tvoříme  plán  rozvoje  školy,  pokusím  se  naplánovat  rozvoj  vlastní  

osoby. Slibuji!“

Závěr:
Cílem  tohoto  dílčího  výzkumného  problému  bylo  „Popsat  hlavní  přínos 

autoevaluace  pro  rozvoj  školy  a  pracovníků  (týmxjednotlivec).  Obecná 
hypotéza k tomuto dílčímu cíli nebyla stanovena.

Z prezentovaných výpovědí respondentů vyplývá, že přínos autoevaluace 
je významný pro všechny tři zvolené cílové skupiny (škola, tým, jednotlivec). 
Vlastní  hodnocení  školy  umožnilo  jejím  pracovníkům  nový  pohled  na  školu  jako 

celek,  na svoje  kolegy jako výkonný tým,  ale  i  na sebe sama jako součást  celé 

mozaiky. Pohled skrze měřítka kvality, které společně vytvořili a na kterých se také 

společně  shodly,  ovlivnil  každodenní  práci  učitelů.  Velký  význam  (dáno  počtem 

absolutních četností) se dal vysledovat u položek, které dokazují, že přínosem není 

jen a pouze výsledek autoevaluace, ale především její samotná realizace. Přirozená 

přidaná hodnota se začala vytvářet už na počátku, kdy pracovníci školy byli nuceni 

společně komunikovat (diskutovat, argumentovat…), až po fázi závěrečnou, kdy se 

ohlíželi za celým procesem a sami vyhodnocovali, co jim vlastní hodnocení přineslo. 

Všechny školy se bez výjimky shodly na tom, že i když autoevaluace nebyla 
142



100 % úspěšná v realizaci, tak to, co v jejich práci nastartovala, sehrálo velmi 
pozitivní roli v rámci „vnitřní školní kurikulární reformy“.  

8.10 Prezentace šetření

Autorka si je vědoma skutečnosti, že soubor a velikost vzorku uskutečněného 

výzkumu  není  dostatečně  reprezentativní  a  že  výsledky,  které  se  ve  výzkumu 

prokázaly,  mají  omezenou  platnost  v tom smyslu,  že  se  vztahují  jen  na  některé 

základní  školy  v Plzeňském kraji.  Nelze  proto  výsledky  plně  zobecňovat.  Ale  při 

srovnání  výsledků  s dalšími  výzkumy  podobného  charakteru  a  z  následujících 

diskusí s pedagogickými pracovníky jiných základních škol lze hovořit  o některých 

prokazatelných  skutečnostech,  které  mohou  vést  k hlubšímu zamyšlení,  případně 

k dalším, možná i obšírnějším, výzkumům.

Naproti  tomu platnost  výsledků  podtrhuje  výběr  vhodných  informantů, 

kteří disponují potřebnými informacemi, dále poměrně velký objem dat z dotazníků, 

rozhovorů, posuzovacích škál a z analýz dokumentů, delší doba angažovanosti ve 
výzkumu (se zkoumanými  školami  se pracovalo min.  8  měsíců,  mnohdy déle)  a 

v neposlední řadě i  získaný přístup a důvěra informantů (což zajistilo otevřenost 

při poskytování dat).

Při  komparaci  závěrů  výzkumu  se  závěry  z provedených  tematicky 
zaměřených  inspekcí  České  školní  inspekce  se  ukázalo,  že  jsou  téměř 
v souladu.
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9 Shrnutí a závěry výzkumu

Kvalitativnímu  výzkumu  jde  vždy  o  hlubší  porozumění  vybraného 
případu.  Nehledáme  jednoduchou  pravdu,  nýbrž  uznáváme  složitost 
zkoumaného případu a chceme mu do hloubky porozumět.

„Základní  zaměření  kvalitativního  výzkumu  je  dáno  relativně  obecnými 

otázkami a ne hypotézami, které se mají testovat. Jak se výzkum rozvíjí, otázky se 

postupně  upřesňují  nebo  se  generují  nové,  které  probíhající  výzkum  podrobněji  

specifikují.  To vede k potřebě pozměnit  plán výzkumu a k  zacílenému sběru dat. 

V tomto  smyslu  má  plán  kvalitativního  výzkumu  emergenční  charakter“.  (Hendl, 

2005)

I  tímto  vývojovým  procesem  autorka  prošla.  V průběhu  upřesňování 

základního  výzkumného  problému  se  od  počátečných  „zcela  jasných“  otázek 

dostávala ke stále „složitějším a košatějším“ problémům. Tím logicky došlo k posunu 

od naprosto „technologických, přesně definovaných, snadno měřitelných…“ hypotéz 

spíše k „přání“ pochopit proces, podmínky, vztahy, následky ….

Dílčí výzkumné cíle byly nakonec formulovány takto: 

1. Identifikovat nutné podmínky pro úspěšnou realizaci autoevaluace.
2. Identifikovat nejčastěji evaluované oblasti s určením stupně náročnosti. 
3. Identifikovat nejčastěji používané metody při autoevaluci.
4. Analyzovat jednotlivé fáze realizace z pohledu jejich náročnosti.
5. Zjistit, jak efektivně škola pracuje s výsledky autoevaluce.
6. Popsat hlavní přínos autoevaluace pro rozvoj školy a jejích pracovníků 

(týmxjednotlivec).

Ze zpracovaných výsledků vyplynuly jasné závěry především při  identifikaci 
podmínek pro  úspěšnou  realizaci.  „Dobré  klima“  a  „Management  podporující 

autoevaluci“  vyšly  podle  předpokládané  hypotézy  jako  nezbytné  podmínky  pro 

spuštění  sebehodnotících  činností.  Za  poučný  považuji  potvrzený  výsledek,  že 

144



ředitelé měli často odlišný názor na důležitost i praktickou zajištěnost sledovaných 

podmínek.  Tento  rozdíl  se  nejvíce  projevil  u  hodnocení  „Zázemí  (technické, 

personální, finanční)“. Ze strany managementu škol bylo často velmi náročné zajistit 

všechny požadované podmínky učitelů.

Při  hledání  nejčastěji  evaluovaných  oblastí se  potvrdilo,  že  výčet  oblastí 

(daných  vyhláškou)  je  příliš  vysoký,  a  ten,  kdo  chtěl  zvládnout  hned  všechny 

perfektně,  se brzy dostal  do krizových situací.  Ty oblasti,  které byly  statistickými 

výsledky označeny za nejvhodnější pro autoevaluaci („Kurikulum“ a „Klima školy“), 

byly zároveň hodnoceny jako náročné. Je třeba ale také konstatovat, že se všechny 

oblasti  (kromě „Podpory žákům“) dostaly na průměrnou hodnotu 4,00 a výše, což 

svědčí o tom, že oblasti ve vyhlášce jsou v souladu s představami samotných škol. 

Ředitelé se shodují na tom, že právě tyto oblasti je vhodné hodnotit. Poměrně často 

se objevoval  názor,  že pokud je důležité  pro komplexnost evaluace zachovat  tak 

vysoký  počet  evaluovaných  oblastí,  pak  by  školám měla  být  ponechána  volnost 

alespoň v termínech hodnocení.  Školy  by  si  pak  samy zvolily,  kdy  budou  danou 

oblast opět periodicky evaluovat, efektivněji by rozložily zatížení, které samozřejmě 

z autoevaluačních činností vyplývá, a tím by i pravděpodobně šly do větší hloubky té 

které problematiky.

Identifikace  nejčastěji  používaných  metod nepřinesla  příliš  překvapivé 

závěry. „Vítězné“ metody – „Pozorování“ a „Dotazníky“ byly očekávané. Školy s nimi 

mají časté zkušenosti, zdá se jim, že jde o jednoduché nástroje. V případě dotazníků 

existuje také řada připravených nástrojů volně k použití.  Na druhou stranu nebylo 

předmětem tohoto zkoumání, zda školy postupují metodicky správně, zda ten který 

nástroj opravdu měří to, co škola chce a potřebuje, zda vůbec umí dobře vyhodnotit 

získaná data.  Pro zlepšení  situace a jako pomoc pedagogům by se mohlo téma 

evaluačních  metod  (jejich  tvorba,  cíle,  hranice,  rizika…)  stát  výzvou  všem,  kteří 

vzdělávají učitele.

Při analýze náročnosti procesu vlastního hodnocení sice nebyla stanovená 

hypotéza  potvrzena,  ale  na  druhou  stranu  došlo  k jednoznačnému určení,  že  za 

nejnáročnější  etapu  realizace  ředitelé  i  učitelé  považují  fázi  evaluační.  Ovšem 

očekávání, že vlastní hodnocení školy bude celkově náročným procesem pro většinu 

škol, se plně potvrdilo. Z pěti sledovaných fází se u čtyř pohyboval celkový průměr 

okolo  hodnoty  –  náročná.  Ředitelé  vnímali,  na  rozdíl  od  učitelů,  průběh procesu 

autoevaluace jako složitější.
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Při zjišťování efektivity práce školy s výsledky autoevaluace  se potvrdila 

hypotéza,  že  výstupy  hodnocení  se  nejčastěji  objeví  ve  výroční  zprávě  školy.  

V plánech školy se objevovala přijatá opatření pouze sporadicky,  to samé platilo  

i  u  zápisů  z porad  a  komisí.  V ostatních  materiálech,  které  byly  školy  ochotné 

poskytnout, se výsledky autoevaluace také většinově nevyskytovaly. Potěšitelná byla 

shoda výzkumníka s názory České školní inspekce u těch škol, kde inspekce během 

výzkumu proběhla.  Závěr  je  ovšem ne  příliš  potěšující  –  školy  zatím nedokážou 

s výsledky účelně pracovat.

Konečný  popis přínosu autoevaluace pro jednotlivé skupiny (škola, tým, 
jednotlivec) ukázal, že přínos má mnohem širší charakter, než který se původně 

sledoval.  Z výpovědí  respondentů   vyplynulo,  že  pozitivní  rozvoj  nastal  u  všech 

skupin. Škola jako celek začala lépe týmově pracovat, pracovníci byli více zapojeni 

do spolurozhodování, škola získala dobrý základ pro budoucí plán rozvoje. Pracovní 

tým se dostal do zcela nových situací. Učitelé často zjistili, že mají úzký pohled na 

práci svoji a svých kolegů, že se i oni musejí učit konstruktivní kritice, vedení diskusí,  

argumentaci. Přínos pro jednotlivce bych popsala jako „nový pohled na sebe sama“. 

Učitelé  si  lépe  uvědomili  svoje  postavení  v týmu,  svoje  chyby  i  hodnoty,  začali 

postrádat plán vlastního rozvoje. Přidanou hodnotou celého procesu autoevaluace je 

to,  že  sehrál  pozitivní  roli  při  zahajovaných  změnách  ve  školních  vzdělávacích 

programech. 
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Závěr

Disertační  práce řeší  problematiku  hodnocení  českých  škol.  Jejím hlavním 

tématem  je  vlastní  hodnocení  základní  školy,  které  se  v současné  době  stává 

každodenní činností jejich života.

Teoretická část je věnována otázkám kvality,  jejího řízení, znakům úspěšné 

školy,  hodnocení  a  sebehodnocení.  Dále  popisuje  plán  a  proces  autoevaluace, 

nevyhýbá se ani zmapování podpůrného systému v České republice jako nezbytné 

pomoci školám při implementaci vlastního hodnocení do praxe. Tato část vznikala na 

základě studia původní  české i  zahraniční  odborné literatury,  odborných periodik, 

monitoringem souvisejících informací na internetu, osobní účastní na konferencích, 

diskusích, také z vlastní profesní zkušenosti v oblasti státní správy a samospráva a 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V praktické  části  se  na  základě  empirického  výzkumu  ověřuje  schopnost 

základních  škol  vlastní  hodnocení  realizovat.  Výzkum  je  speciálně  zaměřen  na 

proces  autoevaluace  v praxi,  tj.  na  nutné  podmínky  pro  úspěšnou  realizaci, 

evaluované  oblasti,  používané  metody,  náročnost  jednotlivých  fází  procesu  a 

v neposlední řadě na účinnost využívání zjištěných výsledků.

Výzkum  především  potvrdil  skutečnost,  že  i  když  byli  alespoň  ředitelé 

výzkumných  škol  teoreticky  připraveni  na  vlastní  hodnocení,  získali  na  semináři 

manuál  pro  tvorbu  plánu  autoevaluace,  seznam  doporučené  literatury,  byla  jim 

poskytnuta  možnost  konzultací,  přesto  všechno  se  školy  potýkaly  s velkými 

problémy. 

Stručně řečeno připravenost základních škol na vlastní hodnocení není v ČR 

dostatečná. Školy často postupují intuitivně, chybí jim základní vhled do problému, 

neumí  hodnotit  všechny  předepsané  oblasti,  používají  pouze  „tradiční“  evaluační 

metody, které se jim už v minulosti osvědčily, s výsledky autoevaluce pracují velmi 

omezeně…..  Tento  závěr  potvrzují  i  názory  dalších  škol,  se  kterými  se  autorka 

setkává.
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Určité rezervy byly vysledovány v přístupu učitelů k sebehodnotícím činnostem. 

Často se vyjadřovali v tom smyslu: „Že už to vlastně všechno dávno dělají, jenom to  

nikde nepíší a nedělají z toho barevné obrázky“. 

Obecně lze  říci,  že  přístup  pracovníků  škol  k této  nové  každodenní  činnosti 

bude  jeden  z rozhodujících  faktorů,  který  určí  úspěšnost  nebo  neúspěšnost  celé 

realizace. Podobné je to i v případě tvorby vlastních školních vzdělávacích programů.

Závěrem  můžeme  konstatovat,  že  přes  všechny  potíže,  které  autoevaluaci 

zcela  přirozeně  provázejí,  z celkového  počtu  33  výzkumných  škol  jich  30  proces 

úspěšně dokončilo. 

Disertační práce tvoří celek, kde teorie účelně koresponduje s praxí, kde se od 

obecného  hledání  kvality  a  jejího  řízení  ve  vzdělávání  dostáváme  k naprosto 

konkrétnímu popisu práce škol při zavádění autoevaluace.

Výše popsaná shrnutí a závěry výsledků ukazují na to, že by její přínos mohl 

přispět především:

 Při  poznávání  soudobých procesů a tendencí v hodnocení  základních 
škol

 K pochopení samotné realizace autoevaluace přímo ve školách
 K implementaci vlastního hodnocení základních škol do praxe
 Při tvorbě podpůrného systému pro školy

Formulované závěry výzkumu by se také mohly stát také důležitým zdrojem 

informací, příkladem dobré praxe, ale i varováním. Jejími uživateli mohou být vedle 

sebe MŠMT, ČŠI, vzdělávací instituce, ale hlavně samotné školy.

České školství žije v době velkých změn. Neodmyslitelnou součástí kurikulární 

reformy je i nový komplexní systém hodnocení. Při formulování odpovědí na otázky, 

které jsou v disertační práci řešeny, vyvstávají zcela přirozeně otázky další, na které 

si  budeme  muset  v nejbližších  dnech  odpověď.  Např.:  Najdou  chuť  na  sobě 
v oblasti autoevaluace poctivě pracovat všechny základní školy v ČR? Nastaví 
někdo  (MŠMT)  efektivní  strukturu  dalšího  vzdělávání  pedagogických 
pracovníků  v oblasti  evaluace?  Bude vytvořen  podpůrný  systém ve  smyslu 
metodických  příruček  nebo  manuálů,  zpracovaných  kritérií,  databáze 
evaluačních  nástrojů,  konzultačních  středisek….?  Kdy  odhalí  Česká  školní 
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inspekce  svoje  připravované  metodiky  hodnocení  škol,  svoje  nově  tvořená 
kritéria kvality…?

Doufejme,  že  není  na  odpovědi  pozdě.  Školy  totiž  zatím  zůstávají  na 

problematiku vlastního hodnocení opravdu samy.
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ANOTACE

Autorka konstatuje, že vlastní hodnocení školy je systematickým procesem, 

který posiluje autonomii školy, vede ke kvalitativní změně procesů uvnitř organizace, 

výrazně  ovlivňuje  postoje  pracovníků  k sebehodnocení.  Autoevaluace  se  stává 

povinnou  činností  škol  podle  školského  zákona,  ale  především  reakcí  na  nové 

požadavky doby. Kvalita ve vzdělávání a její řízení je mimo jiné závislá i na správně 

prováděném vlastním hodnocení.

KLÍČOVÁ SLOVA
Kvalita  –  řízení  kvality  –  úspěšná škola – hodnocení  –  autoevaluace – kritéria  – 

evaluační oblasti – metody a nástroje – autoevaluační zpráva

SUMMARY
This work deals with the topic of evaluating Czech schools.  Its main 

focus area is the own evaluation of primary school, which is nowadays becoming 

inseparable part of school life. 

The theoretical part is devoted to the investigation in quality, control, signs of 

successful school, evaluation and self-evaluation. Besides this, it describes the plan 

and process of  autoevaluation and does even avoid building of  the corroborative 

system  as  necessary  help  to  schools  when  implementing  self-evaluation  of  the 

school from the practical point of view.

The practical  part  checks, on the basis of the empirical  research, ability of 

primary schools to realize the self-evaluation. The research is above all oriented to 

the process of autoevaluation in practice, it means the necessary conditions for the 

successful  realization,  evaluation  areas,  methods  used,  demandingness  of  the 

particular process phases and last but not least efficiency of using the gained results.

The work ends with summary, some suggestions and recommendations.
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