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Resumé 

 

Předkládaná bakalářská práce je věnována problematice autoevaluačních procesů s 

akcentem na vlastní hodnocení školy. Vychází z teoretických východisek evaluace. Zabývá 

se nástroji evaluace a současnými přístupy k řízení kvality v zahraničí včetně 

mezinárodních standardizovaných nástrojů pro vlastní hodnocení školy. Pomocí 

výzkumného šetření jsou zjišťovány způsoby konkrétních evaluačních činností ve 

sledovaných mateřských školách. Práce přináší poznatky o způsobech realizovaného 

vlastního hodnocení školy a potřebě se v této problematice dále vzdělávat. 

 

The summary       

 

This bachelor dissertation deals with autoevaluative processes and puts an accent on the 

self-assessement of the school.Itś based on the theoretical solutions of the evaluation.The 

dissertation deals with the ways of evaluation and current attitudes to the quality keeping in 

abroad,the internationally standardized self-assessement included.The scientific research 

determines the possibilities of particular evaluation activities in the observed nursery 

schools.The dissertation also gives knowledge of the ways of realized self-assessement and 

about the neccesity of further education in this field. 
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sebehodnocení, mezinárodní standardizované nástroje, trendy, rámcový vzdělávací 

program, školní vzdělávací program. 
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Úvod 

 
  

 

Dnešní podoba předškolní výchovy je výrazně ovlivněna politickými, ekonomickými i 

společenskými změnami, které v období po roce 1989 zasáhly celé naše vzdělávací 

prostředí. Proud první svobody vzdělávání, tržních principů v uspokojování vzdělávací 

poptávky i ve financování, vyznačující se liberalismem a deregulací, vedl k postupné 

vnitřní reformě i v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 

 

Podařilo se prosadit resortní řízení, vzniklo alternativní školství. Byly vytvořeny podmínky 

pro rozvoj soukromých škol i církevních vzdělávacích institucí. Vznikají nově novější a 

širší právní normy, objevuje se nová strategie v řízení předškolních zařízení. Proměnily se 

vazby mezi mateřskou školou a rodiči, správními orgány, centry dalšího vzdělávání, 

rozvinuly se vazby, např. ke sponzorům, k zájmovým organizacím apod.. Vzniklo 

konkurenční prostředí, které se projevilo v nabídce různých vzdělávacích programech, 

v zaměření, koncepci i image předškolních institucí. 

 

Stávající legislativa umožnila školám větší autonomii - od roku 2003 právní a 

ekonomickou, od roku 2005 také pedagogickou. 

Nový školský zákon zařazuje nově mateřské školy do druhů škol, dochází ke změně 

v jejich právním postavení. Posílení pravomoci předškolních zařízení je jistě správný krok. 

Aktivizuje pedagogy v těchto institucích, vede je k odpovědnosti za vzdělávání a výchovu 

svěřených dětí. Učitelky díky novým podmínkám nejsou pouhými vykonavatelkami 

výchovného zadání podle jednotného detailního kurikula, ale na základě vlastních 

pedagogických zkušeností, představ, poznání vztahů a souvislostí participují, tvoří, 

modifikují program vzdělávání v mateřské škole.    

 

Řídit kvalitu vzdělávání v mateřské škole je možné v situaci, kdy jsou známy základní 

znaky (požadavky, parametry) posuzování kvality pedagogických procesů a jejich výstupů. 

Jistotu, zda této kvality dosahujeme, můžeme nabývat v situaci, kdy lze tuto kvalitu 

adekvátními postupy zjistit, měřit a hodnotit. S tím souvisí nezbytná úroveň znalostí 

evaluačních postupů, principů, kritérií. 



Souhrnně můžeme říci, že se jedná o autoevaluaci, vlastní hodnocení školy. Každá učitelka   

by měla chápat smysl, účelnost a podstatu evaluace. Ve svém profesním růstu by měla 

dospět až k sebereflexi, k individuální autoevaluaci jako nezbytné potřebě. 

 

Cílem předložené práce je přiblížit význam autoevaluačních procesů při zpracování  

vlastního hodnocení školy, které by pomohly ředitelce školy zkvalitnit výchovně 

vzdělávací a řídící proces.   

 

V teoretické části práce se první kapitola věnuje objasnění podstaty a smyslu  

autoevaluačních procesů včetně jejich vazby na aktuálně platnou legislativu. Druhá 

kapitola se dotýká charakteristiky autoevaluačních procesů s určitými fázemi a kroky při 

jeho plánování. Třetí kapitola se zmiňuje o nejčastějších evaluačních technikách, které se 

využívají v mateřských školách. O mezinárodních standardizovaných nástrojích pro vlastní  

hodnocení  škol, které se objevují ve školství v některých evropských zemích  a můžeme o 

nich slyšet už i v našem školství, pojednává čtvrtá kapitola. Pátá část se úzce dotýká 

základních manažerských funkcí ředitele školy v rozvoji kvality. V současné době 

nevnímáme ředitele už jenom jako pedagogického pracovníka, ale i jako manažera. 

Další kapitola řeší tvorbu evaluačního plánu školy. Poslední kapitola uzavírá teoretickou 

část se zaměřením na řízení kvality v zahraničí. 

V empirické části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, jejichž cílem bylo 

zmapovat, jakým způsobem jsou realizovány evaluační činnosti ve vybraných  mateřských 

školách z pohledu ředitelek, vedoucích učitelek. Jak se s tímto novým procesem 

vypořádaly. 

V závěru práce je naznačena cesta, jak lze výsledků výzkumu využít v pedagogické praxi.   
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1  Teoretická východiska evaluace 

 

 

       1.1   Pojem evaluace 

 

Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle 

určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. 

 

Původ termínu evaluace je v latině, sloveso valere, znamená být silný, mít platnost, 

závaţnost. Z latiny se toto slovo přeneslo do angličtiny, kde anglický výraz pro evaluaci je 

evaluation  znamená obecně určení hodnoty, ocenění.
1
 

 

Vaštatková 
2
 cituje Scrivena, jednoho z předních odborníků zabývajících se touto 

problematikou, podle kterého je evaluace vymezena jako proces určování podstaty, 

hodnoty a ceny věci a zlepšuje kvalitu ţivota, produktů a výkonů. 

 

Bečvářová
3
  evaluaci chápe jako řízené hodnocení podle předem určených pravidel. 

 

Průcha  definuje evaluaci podle Mezinárodního pedagogického slovníku (International 

Dictionary of Education) jako "hodnocení dat  získaných pozorováním nebo měřením ve 

výkonových testech či jinak". Podle Britského pedagogického slovníku (Dictionary of 

Education) definuje evaluaci obšírněji : " Evaluace je termín, který se můţe vztahovat buď 

k posuzování hodnoty vzdělávacího programu, včetně posuzování kvality jeho obsahové 

náplně, nebo specifičtěji k měření efektivnosti učení - coţ je ve V. Británii často 

označováno jako hodnocení výkonu dosahovaných ţáky (assessment of student 

achievement)".
4
    

 

                                                 
1
  Slavíková, L.; Wojcykovska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu, PF UK, Praha 2005, s. 

8. 
2
  Vaštatková, J.Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Brno, s. 9-10 ISBN 80-244-1422-8. 

3
  Bečvářová, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha : Portál, 2003. s. 112.  ISBN 80-7178-537-7. 

4
  Průcha, J. Pedagogická evaluace. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 9. ISBN 80-210-1333-8. 

 



 2 

„V odborné pedagogické terminologii má výraz evaluace určité speciální významy, které 

nelze s dostatečnou přesností vymezit jen zjednodušenou slovníkovou definicí, nýbrţ je 

nutno je objasnit pomocí teoretických konstruktů".
5
   

 

Vzhledem ke sloţitosti problematiky, kterou tento termín pokrývá, je vymezení pojmu u 

jednotlivých autorů mírně odlišné, ale směřující vţdy ke zlepšování kvality sledovaného 

jevu. 

 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je evaluace vymezena jako 

proces průběţného vyhodnocování procesu vzdělávání a jeho výsledků, který je realizován 

systematicky a pravidelně a jehoţ výsledky jsou v praxi smysluplně vyuţívány; evaluace 

probíhá na úrovni školy nebo na úrovni třídy; evaluace můţe být vnější i vnitřní.
6
 

 

Evaluaci ve spojitosti se školou lze rozlišovat z hlediska těch, kteří ji provádějí, na evaluaci 

externí (vnější), která je uskutečňována orgány inspekce, zřizovatelů, jinými agenturami 

na základě národních srovnávacích zkoušek, výzkumnými pracovišti, institucemi 

zaměřených na evaluaci kurikula atd., a evaluaci interní (vnitřní), při níţ škola evaluuje 

sebe sama. Kaţdá z nich s sebou nese určité výhody (mezi výhody evaluace externí lze 

zařadit např. objektivitu posuzování) i omezení  (v případě evaluace externí se můţe jednat 

např. o malou moţnost posuzovat jednotlivé jevy komplexně, s jejich časovými, s jejich 

lidskými vztahovými dimenzemi).
7
 

 

 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. 

Tato definice naznačuje, že evaluace by měla být: 

 

 systematická, tzn. explicitně vymezená oblast a její struktura 

 

 provedena správně metodicky 

 

 prováděna pravidelně 

 

                                                 
5
   Průcha, J. Pedagogická evaluace. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 9. ISBN 80-210-1333-8. 

6
  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha : VÚP, 2004.  

7
  Vaštatková, J. Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Olomouc, 2006, s. 10 ISBN 80-244-    

    1422-8. 
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 řízena podle předem stanovených kritérií 

 

 pouţitelná pro rozhodování a další plánování 

 

Evaluace vyjadřuje souhrnně teorii, metodologii a praxi veškerého hodnocení nejrůznějších 

vzdělávacích jevů.
8
 

 

 

 

 

 

Evaluace musí být plánována. Základní prvky tohoto plánu jsou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.   Evaluační nástroje 

       2.   Indikátory výkonu ( standarty ) 

          1.   Cíle evaluace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
  Slavíková, L.; Wojcykovska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu, PF UK, Praha, 2005 s. 

10.   

4.   Evaluační proces 



 4 

 

 

 

 

Tento proces lze znázornit následujícími schématy: 

 

                                            

Plánování evaluace 

Výběr priorit pro evaluaci 

Specifikovat cíle a indikátory 

výkonu 

Nástroje evaluace  

 

 

Celkový plán školy 

 

                                              

                 

Monitorování a evaluace            Implementace* 

 

 

 

Monitorování procesu  Vhodná doba 

 

 

 

Sběr dat, analýza 

výsledků 

 Určení obtíţí 

 

 

    

Z p r á v a 

 

 

* Implementace – provedení, uskutečnění.9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Slavíková, L.; Wojcykowska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu, PF UK , Praha, 2005, 

s. 10. 
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10
 

    

 

Co je cílem evaluace? 

Ověřit a zlepšit kvalitu jsou hlavní cíle evaluace. Evaluace nám poskytuje zpětnou vazbu o 

kvalitě a o úrovni daného zařízení, daného procesu, stavu, jevu či problému. 

     Při evaluaci můţeme zjistit: 

 jaké jsou rozpory mezi ideálním stavem a skutečností, 

 jak se nám daří naplňovat předsevzetí a cíle, které jsme si určili, 

 jaký je průběh plánovaného projektu, 

 jak vyhovuje určené skupině, pro kterou byl vytvořen, 

 jak je program řízen, jaké má dopady, jak je efektivní atd. 

Těmito zjištěními ale evaluační proces nikdy nekončí. Evaluace se v tomto momentě stává 

spojovacím můstkem, který by měl vyřešit rozpor mezi tím „co je“ a tím „co by mělo být“. 

Evaluace není jevem statickým, ale dynamickým, stále na vyšší úrovni opakujícím a nikdy 

nekončícím procesem. Tento proces je moţné stále vylepšovat a zdokonalovat. 

                                                 
10

   Slavíková, L.; Wojcykowska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu PF UK , Praha 2005, 

s.11. 

EVALUACE 
 

PLÁNOVÁNÍ 
 

 

Z 

P 

R 

Á 

V 

A 

Pohled dopředu      Pohled zpět 

      Cyklus 1             Cyklus 2 
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CO JE 

 

evaluace CO BY MĚLO 

BÝT 

 

Při kaţdém evaluačním procesu si musíme ujasnit odpovědi na otázky: 

 CO budeme evaluovat? 

 KDO všechno se bude podílet na evaluaci? 

 JAK, jakými způsoby, metodami budeme evaluovat, s jakými výstupy? 

 KDY budeme evaluovat, v jakých časových intervalech? 

  

  V mateřské škole můžeme evaluovat: 

 

 Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) - zda ŠVP PV respektuje a naplňuje 

poţadavky Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP PV) 

 Třídní vzdělávací programy - zda TVP PV respektuje a naplňuje poţadavky ŠVP 

PV 

 Dílčí projekty, programy 

 Vzdělávací proces - zjišťuje se a hodnotí např. míra naplňování vzdělávacích cílů, 

pouţitých metod, postupů 

 Nadstandardní aktivity školy 

 Spolupráci s rodiči a jinými organizacemi 

 Podmínky školy 

 Činnosti, které v MŠ probíhají 

 Výsledky, kterých MŠ dosahuje 

  

Evaluace je činností zcela přirozenou a samozřejmou součástí vzdělávací práce. 
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1.2  Pojem hodnocení 

 

 

Hodnocení v anglickém jazyce = assessment. Hodnocení se častěji uţívá v širších 

kontextech běţné školní praxe, např. hovoří se o hodnocení ţáků, práce učitelů, a podob. 
11

 

    

Hodnotíme průběţně, téměř neustále, protoţe často dochází k tomu, ţe hodnotíme 

podvědomě a tuto činnost si vůbec neuvědomujeme. V podstatě nějakým způsobem 

hodnotíme vše, co vnímáme, co pozorujeme. Takovým způsobem získáme sice velmi 

nahodilý soubor informací, ale přesto velmi cenný. Důleţité informace dále také 

analyzujeme a vyuţíváme pro další postupy (například po určitém pozorování dítěte 

zjistíme vývojový problém, nějakým způsobem ho zaznamenáme a zpětně vyuţijeme pro 

sestavení individuálního vzdělávacího plánu). Vyhodnocování výsledků hodnocení 

provádíme dle potřeby. 

 

     V mateřské škole můžeme hodnotit: 

 

Pedagoga - jde např. o hospitační činnost prováděna ředitelkou, kdy  prostřednictvím této 

metody se zjišťuje kvalita práce učitelky. 

Dítě - provádí se speciálně pedagogická diagnostika dětí. 

Ostatní zaměstnance školy - kontrolní činností ředitelky zjišťujeme kvalitu práce 

provozních zaměstnanců.  

Sama sebe - sebehodnocení vlastní pedagogické práce, ředitelka i řídící činnosti.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Slavíková, L.; Wojcykowska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu, PF UK, Praha 2005, 

s. 8-9. 
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Schematické vymezení rozdílu  mezi hodnocením a evaluací 
12

 : 

 

HODNOCENÍ (neřízené hodnocení) EVALUACE (řízené hodnocení) 

Kritéria: nejsou vymezena; indikátory 

výkonu nejsou stanoveny explicitně; 

nesdíleny mezi partnery. 

Kritéria: vymezena explicitně a 

odsouhlasena;stanovené specifické oblasti 

priorit, zaloţené 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 poţit 

v případě potřeby. 

Evaluační plán: je strukturovaný; je jasná 

odpovědnost; explicitní vztahy s cíli; vyţaduje 

detailní plánování. 

Metody: nejsou předem stanoveny; metody 

nekonzistentní; nepromyšlená analýza dat. 

 

Metody: systematické; přesně určené zdroje 

dat; poţit reprezentativní vzorek; evaluační 

nástroje odpovídají metodám pouţitým pro 

sběr dat; systematická analýza dat; 

vypracování zprávy       

   

 Slavíková
13

 cituje Pelikána, který říká, ţe hodnocení by se dalo chápat „jen“ za 

přisuzování určité hodnoty věcem, jevům, recesům, lidem v daném okamţiku, uţ však bez 

podrobnější analýzy předchozího a zejména bez stanovení směrů budoucího vývoje 

sledovaného konkrétního jevu.   

 

 

1.3  Vlastní hodnocení školy 

 

 

Vlastní hodnocení školy je plánované, systematicky připravené, cílené a řízené. 

 

 Školní rok 2006/2007 je rokem, který přináší školám povinnost provádět vlastní 

hodnocení. Příslušná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 

15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 

vlastního hodnocení školy toto jednoznačně vymezují. 

 

                                                 
12

  Slavíková, L.; Wojcykowska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu, PF UK, Praha, 2005, 

s. 9.  
13

  Slavíková, L.; Wojcykovska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu,PF UK, Praha, 2005, 

s. 9. 
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§ 12 zákona č. 561/2004 Sb. definuje vlastní hodnocení školy jako východisko pro 

zpracování výroční zprávy a jako podklad pro hodnocení školy ČŠI a odkazuje, ţe 

strukturu, pravidla a termíny stanoví MŠMT. § 8 a § 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb. specifikují 

obsah, oblasti a pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. 

Obsahem hodnocení by mělo být posouzení, jak škola plní cíle, popis oblastí, ve kterých 

škola dosahuje dobrých výsledků a ve kterých by se měla zlepšit včetně návrhů opatření 

z předchozích hodnocení. 

 

Vyhláška definuje 6 oblastí vlastního hodnocení: 

 

1. Podmínky vzdělávání 

2. Průběh vzdělávání 

3. Podpora školy ţákům a studentům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy: škola – 

ţáci – rodiče – další osoby 

4. Výsledky vzdělávání 

5. Řízení školy, personální práce, vzdělávání pedagogických pracovníků 

6. Úroveň výsledků práce školy 
14

  

 

Pokud porovnáme tyto oblasti s RVP PV, vidíme, ţe se jedná o podmínky vzdělávání 

v plném rozsahu, tj. o všech sedm oblastí podmínek uvedených v RVP PV. Není tedy 

problém vyhodnotit si svoje vlastní podmínky, protoţe jejich optimální úroveň je popsaná 

v RVP PV. Jsou tedy k disposici poměrně konkrétní kritéria, s nimiţ lze porovnávat a 

hodnotit, kde jsou určité rezervy a co je teda třeba udělat. 

Úroveň výsledků se samozřejmě hodnotí obtíţněji, protoţe v předškolním vzdělávání 

sledujeme a hodnotíme individuální vzdělávací posun kaţdého dítěte. Ve vztahu 

k podmínkám a ekonomickým zdrojům zřejmě bude obecnou výpovědí fakt, ţe vysoké 

počty dětí a krácení úvazků učitelek se děje na úkor individualizované péče, která by 

bezpochyby umoţnila poskytovat kvalitnější vzdělávání a tím dosahovat lepších 

vzdělávacích výsledků. 

Vysoké počty dětí na třídu jsou opravdu velkým  problémem. Ideální počet dětí na třídu je 

tak 6 – 8 dětí, při tomto počtu by se plnily úkoly RVP PV bezproblémově.  Ale co na to 

ekonomové …? 

                                                 
14

 MIKŠOVÁ, Z. Vlastní hodnocení školy. Řízení školy, 2006 , roč. III, č. 12, s. 11.  
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Pokud má mít vlastní hodnocení smysl, je nutno, aby se na něm podíleli všichni 

pracovníci, aby byli navzájem otevření a upřímní a aby jejich výpovědi byly pravdivé. 

Zastírat vlastní nedostatky před sebou samými nemá smysl a nikam to nevede. Proto se 

výsledné písemnosti nepředávají dál, ale mají nám slouţit k vlastní práci a k zjišťování 

dalšího rozvoje školy. Můţeme zde tedy zachytit a popsat daleko víc a hlavně podrobněji, 

neţ co se uvede do  ŠVP (ŠVP je veřejný, předkládá se např. rodičům a upozornění na 

některé nedostatky by naopak mohlo zájem rodičů o umístění dětí nepříznivě ovlivnit). 

 

Zpráva by měla ( dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. a sdělení MŠMT) vypovídat o následujícím: 

1. jak škola dosahuje cílů stanovených v RVP a ŠVP, zda cíle, které si stanovila, jsou 

reálné a důleţité, 

2. v jakých oblastech dosahuje škola dobrých výsledků a v jakých je třeba úroveň 

zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, 

3. jak byla účinná dřívější (předchozí) opatření. Tyto obecné poţadavky na strukturu, 

obsah i rozsah hodnocení si škola přizpůsobuje svým podmínkám. Zpráva by měla 

být výsledkem dlouhodobého (ročního či dvouletého) systematického posuzování, 

které probíhá dle plánu, a plán na další období by měl vycházet právě z hodnotící 

zprávy období předchozího. Plán i hodnotící zpráva jsou tedy písemně zachycené 

fáze sebehodnotícího procesu, neustále se opakující a průběţně na sebe 

navazující.
15

 

 

Stanovená pravidla hodnocení školy hovoří o tom, ţe hodnocení se zpracovává za období 

jednoho nebo dvou školních roků, návrh struktury projedná ředitel školy s pedagogickou 

radou do konce září, vlastní hodnocení školy se projedná na pedagogické radě do 31. října 

následujícího roku.   

 

Vlastní hodnocení školy  prováděné podle § 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se vztahuje na 

všechny školy uváděné v § 7 odst. 3 tohoto zákona jako druhy školy (tedy mateřské, 

                                                 
15

 Smolíková, K : Obecné předpisy týkající se provádění vlastního hodnocení školy [ citováno 10. listopadu 

2006 ] Dostupný z : < http://www.rvp.cz/clanek/36/999 >. 
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základní, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, základní umělecké školy a jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky). 

 

Při navrhování struktury vlastního hodnocení vychází ředitel a další pedagogičtí pracovníci 

z poţadavků uvedených v § 8 vyhlášky č. 15/2005 Sb., které jsou uváděny poměrně 

obecně, aby kaţdá škola mohla přizpůsobit strukturu vlastního hodnocení svým 

podmínkám. 

 

Vlastní hodnocení by nemělo být jednorázovým popisem situace na škole, ale mělo by být 

výsledkem dlouhodobého a systematického posuzování v oblastech uváděných ve vyhlášce 

č. 15/2005 Sb.
16

  

 

Ve všech RVP je (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.) stanoveno, ţe popis plánu 

(systému) vlastního hodnocení školy musí být uveden v ŠVP. 

 

 

 

   1.4  Sebehodnocení 

 

Sebehodnocení  je pojímáno jako neplánované a necílené nahodilé hodnocení kaţdodenní 

praxe, které provádí kaţdý jedinec bez dlouhodobější přípravy 
17

  

 

 
 

(1) Obecně kaţdé hodnocení, při němţ člověk hodnotí sám sebe. Můţe být přiměřené 

či nepřiměřené skutečnosti, můţe být vysoké, průměrné, nízké. Vyţaduje značnou 

stabilitu. 

(2) Ve školním kontextu jedna z výchovných metod díky níţ si ţák konfrontuje svůj 

pohled na sebe sama, své výkony s pohledy vyučujících, spoluţáků a dospívá 

(zpravidla) k reálnějšímu sebepojetí. 

                                                 
16

 Sdělení MŠMT k provádění vlastního hodnocení školy. Řízení školy, 2006 roč. III, č. 9, s. 26.  
17

 Slavíková, L.; Wojcykowska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu, PF UK, Praha, 2005, 

s. 8.  
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(3) V psychologii metodologický postup, jenţ umoţňuje zjistit, jak daný jedinec chápe 

sebe sama, své poznávání a proţívání světa. Při měření mnoha proměnných je 

sebehodnocení primárním zdrojem dat, i kdyţ existují moţná rizika zkreslení (např. 

efekt sociální ţádoucnosti).
18

    

 

Sebehodnocení bývá spojováno se ţáky, učiteli apod. a jako pojmy sebereflexe, 

sebedůvěra, sebejistota se tedy pojí s jedinou osobou. Sebehodnocení můţe rovněţ být 

nahodilým hodnocením kaţdodenní praxe.
19

   

    

 

  

  1.5  Autoevaluace 

 

 

Pod pojmem autoevaluace rozumíme systematicky připravené a plánovité hodnocení, 

směřující podle předem stanovených kritérií k předem stanoveným cílům. 

 

Autoevaluace školy je systematickým hodnocením dosaţených cílů dle předem 

stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní 

pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosaţených cílů 

vzhledem k projektovaným cílům.
20

    

 

Je jedním z hlavních nástrojů autonomie školy. 

 

„Systematické posuzování činnosti školy, jehoţ výsledky slouţí jako zpětná vazba ke 

korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další práci školy“. 
21

 

 

                                                 
18

 Průcha,J.; Walterová, E.; Mareš, J. Pedagogický slovník, Praha, Portál, 1995, s. 196, ISBN 80-7178-029-4.  
19

 Vaštatková, J. Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Olomouc, 2006, s. 14,  ISBN 80-244-

1422-8 . 
20

  Slavíková, L.; Wojcykowska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu, PF UK, Praha 2005, 

s. 8-9. 
21

 Vaštatková, J.; Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Olomouc, 2006, s. 14,  ISBN 80-244-

1422-8. 
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Autoevaluace se stává pro školy nutnou součástí RVP, následně i Školního vzdělávacího 

programu a tedy i povinnou součástí práce českých škol.
22

 

 

Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i 

podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy, který se odehrává v několika na 

sebe navazujících a neustále se opakujících fázích. 

 

Poznatky získané tímto průběţným vyhodnocováním poskytují pedagogům zpětnou vazbu 

o kvalitě vlastní práce a pedagogové by jich měli cíleně vyuţívat k optimalizaci a 

zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek, za nichţ vzdělávání probíhá. Nejedná se o 

jednorázové a náhodné zhodnocení určitého jevu na základě subjektivního dojmu 

pedagoga, ale o proces, který je realizován systematicky, podle předem připraveného 

plánu. 

 Autoevaluace se můţe týkat mnoha různých oblastí. Sledovat a vyhodnocovat je moţné 

prakticky všechno, co vstupuje do vzdělávacího procesu. Obecně mohou být porovnávány 

školní a třídní vzdělávací programy s RVP PV a vyhodnocováno, do jaké míry jsou tyto 

programy v souladu s poţadavky formulovanými v RVP PV. Na základě zjištěných 

poznatků je moţno navrhovat a provádět jejich úpravy. Důleţité je porovnávat školní či 

třídní program (to, co je v něm napsáno) s jeho realizací (s tím, jak vzdělávání probíhá 

v praxi).
23

 

 

Autoevaluaci můţeme chápat jako vlastní hodnocení školy, kdy cílem autoevaluace i 

vlastního hodnocení školy je přispět ke zkvalitnění práce školy. 

Nový školský zákon č. 561/2004 Sb. uvádí vlastní hodnocení školy. Vyhláška č. 15/2005 

Sb., § 8 vymezuje rámcovou strukturu  vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního 

hodnocení školy, v § 9 jsou uvedeny pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. V RVP 

PV  se hovoří o autoevaluaci školy, termín vlastní hodnocení školy zde uveden není.  

                                                 
22

 Vaštatková, J.; Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Olomouc, 2006, s. 14,  ISBN 80-244-

1422-8. 
23

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha, VÚP, 2004, s. 40. 
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Jana Vaštatková
24

 uvádí : „Z logiky věci (a porovnáme-li si jejich obsahové vymezení 

v uvedených dokumentech) vyplývá, ţe pokud školy mají naplňovat tento normativ a 

zároveň RVP, lze předpokládat, ţe pojmy autoevaluace a vlastní hodnocení školy se u nás 

staly synonymy (tento závěr potvrzuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR, 2005, s. 31)".  Někteří autoři však stále uvádějí místo pojmu evaluace/vlastní 

hodnocení školy ve stejném významu pojmy sebehodnocení, sebeevaluace, či dokonce 

sebe-evaluace apod. Lze konstatovat, ţe ne všechny pojmy jsou v českém prostředí 

v problematice „self-evaluation“ uţívány ve smyslu zlepšování práce školy. Ať uţ jsou 

tyto procesy pojmenovány jakkoli, nejdůležitější je kontext, ve kterém jsou užívány, 

z toho se odvozuje i jejich obsahová náplň.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Vaštatková, J.; Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Olomouc, 2006, s. 14,  ISBN 80-244-

1422-8.  
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2  Přehled fází evaluačních procesů 

      
   2.1  Vývojové fáze evaluace 

       
     Kaţdý proces se skládá z fází, které se vzájemně prolínají a na sebe navazují. Vnitřní 

evaluace školy má jednotlivé fáze rozděleny z hlediska vývoje. 

      V odborných publikacích jsou uváděny  tyto fáze vnitřní evaluace školy: 

 

1. Fáze motivační – vzniká v okamţiku potřeby autoevaluace. Iniciátor (ředitel, 

učitel, ale  třeba i i rodič …) buduje síť kontaktů a vztahů, získává sympatizanty a 

spojence. Je velmi ovlivněna klimatem i kulturou školy, způsobem jejího vedení 

apod. Klíčová otázka, na kterou si musí odpovědět sami lidé ve škole, je: proč  

potřebujeme autoevaluaci – ve vztahu k událostem, lidem a jevům ve škole, u 

kterých lidé potřebují znát odpovědi, souvislosti; pomáhá identifikovat potřeby lidí, 

vytvářet motivaci k evaluačním procesům, dává jim smysluplnost. České školy jsou 

při této fázi značně ovlivněny skutečností, ţe provádění autoevaluace je jim 

zvnějšku dáváno za povinnost. Pokud se však tato fáze podcení, můţe to u lidí vést  

ke vnímání autoevaluace jen jako povinnosti, práce navíc, zla. 

 

1. Fáze přípravná – zahrnuje promyšlení plánů/projektů, jejich záměrů a cílů; 

vybírají se oblasti, ve kterých bude autoevaluace probíhat, případně systém těchto 

oblastí (jako např. oblasti podle profilu sebehodnocení, materiálu Jak dobrá ja naše 

škola, Řízení kvality, Zdravá škola aj.); stanovují se pravidla a podmínky 

autoevaluace; vytváří se týmy nejvíce zaangaţovaných osob, určují se role i 

odpovědnosti jednotlivých členů týmů; sestavuje se časový plán a určuje se 

odpovědnost za dílčí činnosti i za celkovou práci všech; plány/projekty se 

zpracovávají; pojmenovává se vše, co je pokládáno za úspěch a co ne; stanovují se 

kritéria a indikátory ţádoucí kvality; skupiny respondentů atd. Pro tuto fázi je 

typický myšlenkový chaos, tápání, hledání, diskuse a dohadování, shánění 

informací. V této fázi je proto dobré vyhledat a případně i zapojit externí odborníky 

(poradce, moderátory, kritického přítele). Jejich pomoc je významná zejména pro 

získání moţnosti konzultovat plány (či jejich dílčí části jako nástroje a postupy- 
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jejich adekvátnost, smysluplnost apod.) s člověkem majícím určitý odstup od 

událostí ve škole probíhajících. Dá se tím vyvarovat mnoha moţných úskalí.  

2. V rámci fáze realizační  se dosavadní poznatky konkretizují podle podmínek 

školy. Projekty či plány  se naplňují, průběţně se aktualizují a revidují, aplikují se 

různé metody, nástroje a techniky pro získávání potřebných informací; je dokončen 

výběr proměnných  i způsob jejich měření, ke spolupráci jsou přizváni externí 

odborníci, moderátoři diskusí (v českých školách se např. osvědčuje, aby SWOT 

analýzu u učitelského sboru kvalifikovaně vedl někdo, kdo nemá se školou ţádné 

pevné osobní vazby), konzultanti či kritičtí přátelé. Dochází ke sběru informací, 

dat, a to jak kvalitativních (vyjádřeny slovně), tak kvantitativních (čísla, jména, 

počty, frekvence aj.). 

 

3. Při evaluační fázi se získaná data a informace vyhodnocují, vytvářejí se záznamy a 

třídí se podklady pro závěrečnou zprávu; identifikují se priority budoucího vývoje 

(bude se usilovat o posílení zjištěného stavu věcí), které se stanou součástí 

evaluační zprávy. Evaluační zpráva je pak jedním z konkrétních výstupů. 

 

4. Korektivní fáze završuje celý autoevaluační proces; zjištěné poznatky jsou 

vyuţívány jako podklad pro upevnění stávajícího, pro zavádění změn, dochází 

k inovacím a korekcím nesrovnalostí (např. můţe dojít k přehodnocení 

vzdělávacích cílů, obsahu vzdělávání, metod a forem výuky, organizační struktury 

školy, nebo k mnohem méně radikálním změnám jako vytvoření pravidelných 

konzultačních hodin pro ţáky i pro rodiče apod.). Realizují se i meta-evaluační 

aktivity, které mohou poukázat i na potřebnost nových autoevaluačních aktivit.  

 

Jednotlivé fáze na sebe navazují, volně se prolínají, takţe stanovit, kdy přesně jedna začíná 

a druhá končí, je v praxi velmi obtíţné. Je třeba ale mít na paměti, ţe se jedná o cyklus, 

permanentní proces, který současně probíhá v různých oblastech práce školy. 
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2.2 Jednotlivé kroky autoevaluačního procesu 

 

    Analyzujeme-li podrobněji autoevaluační proces a jeho fáze, zjistíme, ţe zahrnuje šest 

kroků a sleduje postup kaţdého projektování. Obdobně jako u fází nebylo moţné přesně 

stanovit čas jejich začátku a konce, nelze u těchto kroků přesně určit, kdy mají být 

realizovány – vše záleţí na konkrétní situaci školy. Je nutné ale zahrnout do procesu ve 

vhodném momentu všechny  následující kroky uváděné v odborných publikacích  : 

1. Pochopení evaluačního problému (jaký problém chceme řešit a proč; koho se 

daná věc týká přímo i nepřímo; jaký druh informací je potřebný atd.) znamená 

rozhodování o cílech evaluace školy, které mají být v souladu s filozofií školy a 

měly by vycházet ze znalosti aktuálního stavu v dané problematice. 

 

2. Vytvoření plánu evaluace, včetně rozhodování o kritériích a indikátorech. Jejich 

výběr a  následná volba nástroje jsou vzájemně podmíněny. Volba evaluačních 

nástrojů je ovlivněna i faktem, ţe je třeba získávat pouze relevantní data a 

informace. 

 

3. Sběr dat a informací 

 

4. Analýza zjištěných dat a informací. 

 

5. Interpretace těchto dat a informací (nejen v rámci dané oblasti, ale i z hlediska 

práce a moţnosti rozvoje celé školy). Zahrnuje téţ vytváření evaluační zprávy, 

která kromě shrnutí jednotlivých kroků procesu má obsahovat i doporučení, 

stanovení cílů a úkolů k odstranění nedostatků či k posílení zjištěných předností do 

budoucna. Také má být určeno období, kdy bude v této oblasti provedena další 

evaluace ke zjištění posunu v kvalitě. 

 

6. Zavádění změn či inovací, včetně evaluace předchozích aktivit. 

 

Uvedené fáze i kroky  jsou dostatečně flexibilní a jsou stanoveny pouze v obecné rovině 

proto, aby je každá škola mohla přijmout za své a přizpůsobit svým podmínkám. Jiţ 

před zahájením autoevaluačních procesů však ve školách existuje celá řada vyuţitelných 
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informací a zavedených postupů získávání informací různého charakteru o ţivotě školy. 

Jde např. o zápisy z jednání pedagogické rady, záznamy z hospitací, inspekční zprávy, 

dokumentace učitelů (tématické plány apod.), vědomosti získané vlastním pozorováním 

školy, rozhovory s rodiči, učiteli atd. 

 

Evaluační procesy je proto dobré začít revizí aktuálního stavu práce školy (co 

konkrétního a věrohodného, tedy co je moţné prokázat, se jiţ ví o úrovni současné práce 

školy). Mnohé se ve školách jiţ děje, aniţ by to někdo někdy pojmenoval jako evaluační 

procesy (moţná tyto informace jen nejsou sepsány v jednom dokumentu, nemají ţádoucí 

formální úpravu nebo je lidé ve škole povaţují za samozřejmou součást své práce).
25

 

 

Důleţité nejsou jenom dobře provedené kroky , ale i vhodně zvolené techniky evaluačních 

procesů.  

 

  

       

 
  
  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

  Vaštatková, J.; Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Olomouc, 2006, s. 95-98 ISBN 80-

244-1422-8. 
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3 Techniky (nástroje) evaluace 

 
 

3.1 Spektrum konkrétních technik 

 

Spektrum konkrétních metod, nástrojů či technik vhodných pro autoevaluační procesy je i 

v českém prostředí  poměrně široké, některé z nich jsou dotvářeny průběţně, jiné jsou jiţ 

ověřené.
26

  

 

Kaţdá škola si podle své konkrétní situace a připravenosti, musí mít moţnost, sama si 

zvolit zaměření, metody a nástroje vlastní evaluace školy. 

 

 Mezi nejčastěji pouţívané techniky evaluace v mateřské škole patří: 

     

 Pozorování (následné) 

 Rozhovor 

 Diskuse 

 Dotazníky 

 Anketa 

 Portfolio dítěte, analýza dětských prací 

 Analýza  TVP, ŠVP a dalších dokumentů školy 

 Hospitace, vzájemné hospitace (shadowing) 

 

 

3.2 Význam jednotlivých technik 

 

Pozorování – znamená cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů, procesů, které 

směřuje k odhalení podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečností. Podle různých 

kritérií lze pozorování klasifikovat na: dlouhodobé a krátkodobé; přímé a nepřímé 

(zprostředkované); standardizované a nestandardizované atd. Pro vyuţití pozorování jako 

metody je potřebný výcvik a dobrá příprava, a pokud to je moţné, je dobré vyuţít pomoci 

odborníka. V pedagogické praxi se nejvíce vyuţívá pozorování ve formě tzv. hospitace.  

Začíná se však také vyuţívat vrstevnické (vzájemné) pozorování – vzájemné pozorování 

                                                 
26

 Vaštatková, J.; Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Olomouc, 2006, s. 126 , s. 180, ISBN 

80-244-1422-8. 
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učitelů, ale i ţáků. Pozorovaný jev lze také zaznamenávat na videonahrávku 

(zprostředkované pozorování) a následně ji analyzovat, coţ je moţné dobře vyuţívat i při 

různých videotrénincích.  

Učitelka v mateřské škole vnímá dítě v průběhu celého dne, týdne, školního roku a 

uvědomuje si reakce dítěte na úspěch či neúspěch. Pozorování je zaměřeno na takové 

projevy, které lze slyšet či měřit,  vidět. 

Rozhovor – znamená shromaţďování dat pomocí bezprostřední verbální komunikace 

s respondentem. Podle různých kritérií lze rozhovory klasifikovat na: řízené (interview) a 

neřízené (volné); standardizované (tazatel postupuje podle přesně připraveného textu, 

dodrţuje formulaci i pořadí otázek) a nestandardizované atd. Specifickou obdobou 

rozhovoru je beseda nebo skupinová diskuse. Při vyuţívání rozhovoru jako evaluační 

metody je nutno znát základní pravidla jako vedení, včetně způsobu přesného záznamu 

tohoto rozhovoru.  

Velice důležitý je rozhovor s dítětem v mateřské škole a to  o jeho prožitcích ať už 

příjemných či nepříjemných, o jeho pocitech. Vedení rozhovoru není jednoduchá záležitost, 

je dobré znát individuální zvláštnosti dítěte. Získané informace je vhodné doplnit 

rozhovory s rodiči, kdy vlastně rodina je jeden z faktorů, které výrazně ovlivňují vývoj 

dítěte. 

Diskuse – pouţívá se k výměně názorů a nápadů, k vyjasnění stanovisek, ke hledání 

kompromisů při řešení problémů. Je zdrojem mnoha informací. Optimální je, kdyţ se 

diskuse na dané téma (např. posouzení vytvořeného školního vzdělávacího programu) 

účastní co nejširší plejáda zasvěcených účastníků (pracovníků školy, rodičů, expertů). 

Specifickou podobou je panelová diskuse, kdy více účastníků, odborníků diskutuje na 

jedno téma z různých úhlů pohledu. 

Dotazník – je soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek (různých 

typů – otevřené, uzavřené aj.), které jsou promyšlené, podle určitých pravidel, seřazeny a 

na které respondent odpovídá písemně. Pro konstrukci dotazníku, pro formulaci poloţek, 

jejich řazení je vhodné vyuţít sluţeb odborníka nebo si vypomoci odbornou literaturou. I 

při vyhodnocování získaných dat je zapotřebí postupovat velmi obezřetně a vyvarovat se 

subjektivních soudů. Dotazníky připravené neodborně mají menší výpovědní hodnotu. 

Nejvyšší návratnost je při předávání dotazníku respondentům osobně; rozesílání poštou (e-

mailem) nebo jinak významně návratnost sniţuje. Existují speciálně vytvořené, ověřené a 
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tematicky úzce zaměřené dotazníky, které lze ve školách vyuţít jako takové (zaměřené na 

problematiku klimatu třídy, školy aj.). 

Anketa – zpravidla méně rozsáhlé šetření, které zkoumá mínění respondentů o určitých 

jevech. Účastníci se do něj zapojují na základě vlastního rozhodnutí, zájmu a aktivity.
27

 

 

Portfolio dítěte, analýza dětských prací -  důleţitým zdrojem informací o dětech můţe 

být např. portfolio dítěte. Jeho obsahem mohou být nejrůznější dětské práce (dvou i 

trojrozměrné – didaktické listy, výkresy, výrobky apod.)., dále např. videozáznamy, 

komentáře pedagoga, popisy situace, které nějakým způsobem dokumentují rozvojové a 

vzdělávací pokroky dítěte apod. Kromě důleţitých dat, popř. dětských prací, by mělo 

portfolio obsahovat údaje o tom, jak se dítě v prostředí mateřské školy rozvíjí a jak 

pokračuje jeho vzdělávání. Jeho součástí by tedy měl být přehled o rozvoji dítěte a 

postupu ve vzdělávání. Ukládané materiály se mohou samozřejmě v průběhu času třídit 

nebo nahrazovat. Osobní portfolio dítěte by mělo být nezbytnou součástí pracovních 

podkladů pedagoga. Mělo by být zaloţené při vstupu dítěte do péče pedagoga a průběţně 

doplňované důleţitými informacemi o dítěti a materiály dokládajícími jeho rozvoj, 

prospívání a pokroky v učení
28

   

 Současně s věkem  roste i schopnost dítěte vyjádřit kresbou vlastní představy. S dětmi 

provádíme rozbory hotových prací např. kresby, malby, výrobků z pracovních činností. 

Výsledků činností lze i pozitivně využít pro motivaci dítěte, k posílení sebedůvěry, ke 

zlepšení postavení dítěte v kolektivu apod. Analýza dětských prací podle kterých chceme 

diagnostikovat dítě je velmi náročná a spíše patří do rukou odborníka .Dílčí poznatky však 

mohou přispět k práci pedagoga. Jedná se o základní orientační body jako jsou schopnosti 

kresby kruhu, křížku, čtverce, trojúhelníku, kosodélníku a to v určitém věku dítěte. Určitým 

pomocníkem je kniha psychologie“R:Davido: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Portál, 

Praha 2001.  

Můžeme sledovat i správné držení psacího náčiní, uvolnění ruky a plynulost pohybů, 

správné sezení.  

 

Analýza  ŠVP, TVP a dalších dokumentů školy -  v zásadě jde o to porovnat realitu, tedy 

skutečný stav, kterého bylo v uplynulém roce dosaţeno, se záměry a obsahem programu, 

                                                 
27

 Vaštatková, J. : Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Olomouc, 2006, s. 181, s. 175, s. 176, 

s. 174. 
28

  Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, Praha, VÚP, 2005, s. 23. 
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který si škola stanovila; jak a do jaké míry je škola splnila, nesplnila, překročila, do jaké 

míry je program vyhovující, kde jsou jeho silné stránky, na které lze navázat, kde jsou 

slabiny a rizika, na které je třeba dát příště pozor. 

Hospitace, vzájemné hospitace (shadowing) – hospitace je cizí slovo latinského původu, 

které znamená dozorčí nebo vzájemná návštěva. Cílem této návštěvy by mělo být 

oboustranné obohacení účastníků (ředitelka-učitelka, učitelka-učitelka), které by v rámci 

jejich odbornosti posouvalo obě zúčastněné k vyšším odborným i osobnostním kvalitám. 

V současné době (demokratický charakter řízení mateřské školy a změny, které přináší 

RVP PV) nabývá hospitace ještě výraznějšího významu, neboť jde nejen o vzájemné 

ovlivňování a výměnu zkušeností, ale také o hledání optimálních cest naplňování 

stanovených cílů - efektivního předškolního vzdělávání. Výraznějším přínosem hospitační 

činnosti by měl být i posun úrovně kvality sebereflexe pedagogů a tím i následně celkové 

kvality pedagogické práce. Je však známou věcí, ţe hospitační činnost není činností 

populární ani mezi učitelkami, ani mezi ředitelkami všech typů škol. Problémem nebývá 

ani tak otázka, zda vůbec hospitovat, ale jak hospitovat, aby hospitace splnila svůj účel, a 

nedošlo naopak ke zhoršení vztahů mezi ředitelkou a učitelkami – ztráta důvěry ve 

schopnosti ředitelky fundovaně poradit, popřípadě aby nedošlo ke ztrátě důvěry v její 

lidské vlastnosti. Nebo na opačné straně k úplnému selhání hospitované učitelky.
29

       

Shadowing – stínování – realizace stínování spočívá v dlouhodobějším pozorování 

činností sledované osoby s moţností kladení otázek po smyslu jejího konání. Metoda 

stínování je vhodná především pro získání dlouhodobého pohledu, neboť vzorec interakcí 

lze vyvodit z průběhu v čase, nikoli jen z okamţitého záběru. Zvolená osoba je provázena 

někým, kdo ji sleduje „jako stín“ po určité období (například během jednoho týdne, 

měsíce), sleduje činnosti a jejich náplň. Stínování je přínosem pro obě strany, při stínování 

např. manaţera školy je moţno zjistit informace potřebné pro posouzení řídících procesů 

ve škole, při stínování učitelky lze vymezit vzdělávací potřeby obou zapojených osob aj. 

Pozornost lze soustředit nejen na jednotlivce, ale i na menší skupinu osob.
30

 

 

Existují ještě další techniky pro autoevaluační procesy, ty se však většinou v mateřských 

školách nevyuţívají (analýza edukačních produktů; analýza dokumentů; analýza silového 

                                                 
29

 Bečvářová, Z. : Současná mateřská škola a její řízení,  Portál, Praha, 2003, s. 133-134,  ISBN 80-7178-

537-7. 
30

 Vaštatková, J. : Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Olomouc, 2006, s. 182, ISBN 80-244-

1422-8. 
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pole; časový snímek; dílna-workshop; deník; dramatizace; evaluace pomocí obrazu; 

evaluace pomocí fotografie a videozáznamu; měření školních výkonů; myšlenková mapa; 

ohnisková skupina; případová studie …). 
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4   Mezinárodní standardizované nástroje pro vlastní hodnocení školy 

       

Stále více se v některých evropských zemích, ale jiţ i v některých organizacích České 

republiky, dostávají do školství i konkrétní modely řízení kvality, popisy cest a cílů 

produktivních procesů: 

 TQM 

 EFQM 

 CAF 

 ISO 9000 

 CQAF     

      

TQM - model řízení. Za touto zkratkou se skrývá systém komplexního manaţerství 

kvality - Total Quality Management, který lze uplatnit i ve škole. Učí ji chovat se trţně. 

TQM je prostředek na zajištění kvality ve vzdělávání pouţívaný vzdělávacími 

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

 DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI - poskytnout ţákům vzdělání, které jim umoţní zapojení 

do světa práce - učit to, co vyţaduje trh.  

 DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ - nepřetrţitě zlepšovat vzdělávací procesy. 

Podle TQM je vţdy lepší udrţovat kvalitu jiţ od začátku výrobního procesu neţ později 

odstraňovat nedostatky. Kvalitu povaţuje za nepřetrţitý proces, který stojí na vzdělávání. 

Ve škole samozřejmě nelze spoléhat jen na náhodné úspěchy. Kvalita školy musí být 

řízená a vycházet z vnitřního hodnocení. Cílem je zjistit, kam škola směřuje, rovněţ tak i 

hledat odpověď na otázku "Jak dál?". 

Struktura 

TQM ve škole staví na pěti následujících pilířích: 

 Sdílení cílů.  

 Poznání zákazníků (přičemţ za zákazníky povaţují stát, komunitu, ţáky, rodiče, 

učitele, ale i další zaměstnance školy).  
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 Nadřazenost úlohy týmu.  

 Velké cíle (ovšem reálné a dosaţitelné).  

 Efektivní zpětná vazba. 

Správný cyklus manaţerství kvality 

 

 

 

TQM model pomáhá škole zpracovat její vlastní pravidla a pokaţdé by měl probíhat za 

účasti všech zaměstnanců. Ukazuje nové myšlení, které vyţaduje ztotožnění se všech 

zaměstnanců s cíli a kvalitou. Ředitel by měl být členem pracovního týmu a partnerem pro 

učitele, stejně jako jsou učitelé partnery a spolupracovníky ţáků. Při realizaci těchto 

principů je ústřední postavou člověk. Proto úspěch závisí na motivaci lidí, jejich dalším 

vzdělávání a zabezpečení podmínek pro týmovou práci. Kvalitu vytvářejí lidé. Filozofie 

TQM je založená na důvěře, kterou můţeme přijmout, nebo odmítnout. Nemůţe 

fungovat bez vnitřního přesvědčení a vyţaduje spolupráci týmu, neboť se nedá realizovat 

jako nařízení. Základním principem je sebehodnocení.
31

 

Model Excelence EFQM – model excelence EFQM vychází z přístupu TQM – Total 

Duality Management. Při jeho pouţívání je uplatňováno sebehodnocení organizace ve 

všech oblastech její činnosti. Toto sebehodnocení je členěno do devíti kritérií, podle 

kterých se procesy a činnosti v organizaci srovnávají s nejúspěšnějšími organizacemi – 

„Best in clase“ (benchmarking). 

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 modelu excelence EFQM je provedení systematické, komplexní 

                                                 
31

 Matysová, Z. : TQM – Total Duality Management [citace 4.října 2006], Dostupné z :   

http://rvp.clanek/517/934 .   

http://rvp.clanek/517/934
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analýzy, představující sebehodnocení podle prověřeného modelu. Na základě analýzy si 

pak škola stanoví potřebné „léčby“. 

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 jejichţ projednávání není při běţném chodu čas. 

Sebehodnocení podle modelu excelence EFQM a sepsáním sebehodnotící zprávy si škola 

otevírá řadu možností k diskusi o kvalitě procesu, rozdílnosti přístupu, k výměně dobré 

praxe a zkušeností se školami, které provádějí sebehodnocení podle stejného modelu. 

Struktura modelu excelence EFQM: 

 

 

 

 

V případě modelu excelence EFQM platí předpoklad, ţe škola dosáhne vynikajících 

výsledků za podmínky maximální spokojenosti externích zákazníků (zejména ţáků), 

spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí. Musí však také splňovat další 

poţadavky; precizní zvládnutí a řízení procesu, vhodně definované a rozvíjené politiky a 
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strategie; propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů a budování vztahu – 

partnerství.
32

        

CAF – společný hodnotící rámec (tj. Common Assessment Framework) vychází také 

z principů EFQM a je velmi vhodným modelem pro organizace začínající s procesy řízení 

kvality, zejména ve správní sféře. Jedná se promyšlený bodovací systém, kdy hodnocení 

probíhá podle předem stanovených kritérií, subkritérií a otázek (celkem 260). Výsledkem 

práce s ním je stanovení silných stránek a příleţitostí ke zlepšení, akčního plánu zlepšení, 

coţ se následně stává součástí evaluační zprávy
33

 

ISO 9000 –  normy ISO řady 9000 jsou pouze souborem minimálních poţadavků na 

systém jakosti organizace. Nejsou závazné, ale pouze doporučující. Závazné se stávají 

pokud se organizace zaváţe, např. svému odběrateli, ţe u sebe zavede systém jakosti podle  

jedné z norem ISO řady 9000 (OSO 9001, ISO 9002, ISO 9003). Tímto se pak norma stává 

pro organizaci závazným předpisem. Formální uznání systému managementu jakosti 

nezávislým orgánem se nazývá certifikace. Certifikaci provádějí certifikační místa, která 

musí být akreditována u národního akreditačního orgánu. V naší republice akreditaci 

provádí Český institut pro akreditaci (ČIA). Písemné úřední ověření nebo osvědčení, 

pouţívané jak vnitrostátním  tak i v mezinárodním, zejména pak obchodním styku se 

nazývá certifikát.
34

     

Koncepce ISO je ve velké míře direktivní nástroj, který nutí organizaci a všechny její 

zaměstnance dodrţovat směrnice, postupy a předpisy. Velký důraz je kladen na 

dokumentaci systému jakosti. Normy ISO nekompromisně vyţadují, aby všechny činnosti 

zabezpečování jakosti v organizaci byly popsány a byly jasně definovány pravomoci a 

zodpovědnosti zaměstnanců. Mezi základní dokumenty patří: příručka jakosti, směrnice, 

pracovní postupy a další dokumentace (záznamy jakosti, popisy pracovních míst, záznamy 

                                                 
32

 Michek, S. : Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání, Praha, NÚOV, 2006 [citace    

22. září 2006],  Dostupné z : < http.//www.rvp.cz/clanek/517/921 >. 
33

 Vaštatková, J. : Úvod do autoevaluace školy, Univerzita Palackého, Olomouc 2006, s. 51, ISBN 80-244-

1422-8.  
34

 Dudek, M. : Od kontroly jakosti k ISO 9000, [citace červenec 2001], Dostupné z : 

http://www.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj20-cz.htm . 
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o interních prověrkách, dokumenty o rozvoji způsobilosti zaměstnanců, záznamy o 

provedených zkouškách, apod.)
35

   

CQAF – společný rámec zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. 

Společný rámec zajišťování kvality ja nástroj, který vytvořila pro Evropskou komisi 

odborná pracovní skupina s názvem Kvalita v odborném vzdělávání a přípravě (Duality in 

VET). Je to nástroj, který byl vytvořen na základě rekapitulace existujících zkušeností a 

znalostí z členských států a na analýze „dobré praxe“, SQAF má pomáhat členským státům 

EU, zúčastněným zemím, poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy při vytváření, 

zlepšování, monitorování a evaluaci jejich vlastních systémů a praxe. 

CQAF zahrnuje: 

 Model, který usnadňuje plánování, realizaci a posuzování systémů na národní, 

regionální úrovni poskytovatelů v členských státech EU; 

 Metodiku pro hodnocení a posuzování systémů – důraz je kladen na sebehodnocení 

kombinované s externí evaluací; 

 Monitorovací systém vhodný pro národní a regionální úroveň a pokud moţno 

kombinovaný s dobrovolným partnerským hodnocením (peer review) na evropské 

úrovni; 

 Měřící nástroj – soubor srovnávacích ukazatelů, jeţ má usnadnit členským státům 

monitorování a evaluaci vlastních systémů na národní či regionální úrovni; 

 Čtyři vzájemně provázené prvky;  

- plánování; 

- realizaci; 

- evaluaci a hodnocení; 

- posouzení. 
36

   

Výše uvedené modely, se kterými jsem chtěla jenom seznámit, vznikly většinou v oblasti 

podnikání a po určité míře adaptace jsou aplikovány i do školství. Mají společný 

                                                 
35

 Dudek, M. : Od kontroly jakosti k ISO 9000, [citace červenec 2001], Dostupné z : 

http://www.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj20-cz.htm  . 
36

 Společný rámec zajišťování kvality – CQAF, Národní ústav odborného vzdělávání [citace 2005], Dostupné 

z : < http://www.nuov.cz/index.php?page=vzd v cr§s=62§idclanku=385 >. 

http://www.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj20-cz.htm
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sebehodnotící moment a i to, ţe jednotlivým organizacím ponechávají určitou míru 

volnosti při jejich vyuţívání. Uvedené modely jsou pro mateřské školy celkem neznámé. 

V mateřské škole je nejvíce vyuţívána  technika  analýzy SWOT  a objevuje se  také 

metoda  benchmarkingu. 

 SWOT analýza -  název vznikl vyuţitím prvních písmen anglických názvů označujících 

sledované okruhy jevů ve vnitřním a vnějším prostředí školy. Výstupem analýzy SWOT je 

pak stručný závěr informující o aktuální (stávající) situaci školy. 

Interní analýza 

(prováděná ve 

vnitřním prostředí 

školy) 

Silné stránky školy 

(přednosti) 

STRENGTHS 

 

 

 

Slabé stránky školy 

(nedostatky) 

WEAKNESSIS 

 

 

Externí analýza 

(prováděná ve vnějším 

prostředí školy) 

 

Příleţitosti v okolí 

(prostředí) 

OPPORTUNITIES 

 

 

Hrozby v okolí 

(prostředí) 

THREATS 

Mají - li být závěry analýzy opravdu seriózní, je zapotřebí dodrţet následující poţadavky: 

1. Posuzovatel musí postupovat systematicky a důkladně. 

2. Uváděné informace a data musí být maximálně objektivní, získaná 

z hodnověrných informačních zdrojů a patřičnými diagnostickými nástroji. 

3. V závěru analýzy se nemůţe vyskytnout ţádná informace, která jiţ nebyla 

uvedena v rámci interní či externí analýzy. 

Situační analýze SWOT je podobný marketingový audit. Hlouběji se zaměřuje na 

schopnost školy uspokojit očekávání zákazníků školy. Hodnotí velikost trhu školy, 

vhodnost osloveného trhu, potřeby změn vzdělávacího programu a rozšiřujících aktivit 

školy, kultury školy apod. Na mateřské školy, které vystupují jako malé organizace 
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s jednoduchou organizací i řízením, malým rozpočtem, se nevztahuje poţadavek výkonu 

auditu.   

Benchmarking – v ekonomické sféře představuje soustavný, systematický proces, 

zaměřený na porovnávání efektivnosti vlastního podniku z hlediska produktivity, kvality a 

praxe se špičkovými firmami. V případě mateřské školy spočívá v systematickém 

porovnávání s úspěšnými školami, ve zjišťování, v čem jsou na rozdíl od naší školy 

úspěšně a proč.
37

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Prášilová, M. : Projektování v mateřské škole, Hanex, Olomouc, 2004, s. 127-128, 37, ISBN 80-85783-44-

4. 
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5   Úloha ředitele mateřské školy v rozvoji kvality 

       5.1    Systém řízení kvality ve škole 

Ředitelka mateřské školy musí plnit úkoly nejen pedagogické, vyplývající z obecně 

závazných školských předpisů, ale jako statutární orgán organizace řeší i náleţitosti 

ekonomické, personální, obchodní, pracovněprávní, občanskoprávní, finanční, provozní a 

další, potřebné pro činnost organizace. 

Funkce ředitelky mateřské školy je tedy dnes odpovědná, náročná a významná manaţérská 

práce. 

Pokud se vedení školy chce zabývat kvalitou školy, pak by se mělo zabývat především  

otázkou jejího řízení a kontroly.  Systém řízení kvality ve škole má 4 dimenze
38

: 

1. týmové řízení 

2. individuální řízení 

3. management kontroly 

4. externí zprávy 

1.  Týmové řízení 2.  Individuální řízení 

Periodicky kaţdá pracovní skupina hodnotí 

kvalitu výkonu kaţdého člena týmu stejně jako 

celého týmu. Týmy hodnotí svou  práci 

vzhledem k cílům a podmínkám. Skupina 

informuje o dosaţených cílech a hodnotí 

dosaţené výsledky. Sbírá a analyzuje data, 

reflektuje zkušenost, identifikuje výsledky. 

Redefinuje nebo potvrdí postup pro následující 

období. 

Kaţdý učitel definuje osobní cíle, svou 

odpovědnost a své osobní 

potřeby.Individuální kontrola 

umoţňuje korekci, vedoucí k dosaţení 

kvalitních výsledků. 

 

 

 

3. Management kontroly                 4.  Externí zprávy 

Prvotním úkolem managementu školy je               

zajistit, ţe stanovené cíle budou úspěšně a      

efektivně dosaţeny. Úkolem managementu je 

syntetizovat všechna získaná data  

Důleţité je získávání zpráv od externích 

partnerů. Není moţné se spolehnout jen na 

vnitřní hodnocení kvality. Škola získává cíleně 

informace od zástupců praxe, vyššího stupně 

škol, studentů, absolventů, konzultantů, rodičů. 

                                                 
38

 Slavíková, L.; Wojcykowska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu, PF UK, Praha, 2005, 

s. 5. 
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    5.2   Postup při autoevaluaci školy 

Co by měl ředitel školy se svými spolupracovníky zvládnout, pustí-li se do 

autoevaluace  školy? 

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

skupinku sympatizantů, ze které bude ředitel čerpat své spolupracovníky. Nezúčastnění 

kolegové by ale neměli být proti. 

 Potom tato aktivní skupina stanoví problém (nebo problémy), který má být řešen. Pokusí 

obstarat veškeré dostupné informace potřebné pro realizaci autoevaluace. Zde ji čeká 

nejvíce problémů s metodami evaluace, poněvadţ to znamená naučit se technicky 

zvládnout (provádět) potřebné metody. Následuje práce na formulaci zkoumaného 

problému (Jenom konkrétní a jednoznačná formulace totiţ implikuje moţnost 

empirického ověření). Pro svou vlastní potřebu je třeba určit základní proměnné, vyjádřit 

vztah mezi proměnnými a zvolit vyhovující empirické metody pro získání dat. K dalším 

úkolům patří: vymezení základních kritérií úspěšnosti pro sledovanou oblast, stanovení 

postupu pro organizaci sběru dat a získání dostatečného vzorku dat. Po vyhodnocení 

získaných dat je konečně moţno zpracovat závěrečnou autoevaluační zprávu. Na závěr, 

po dohodě se všemi zainteresovanými kolegy, se pak vyuţijí výsledky zprávy a provedou 

potřebné korekce v rámci činnosti školy.
39

 

Iniciátorem procesu vlastního hodnocení školy je ředitel školy. Tuto činnost nemůţe 

delegovat na své zástupce nebo ostatní vedoucí pracovníky. Celý proces hodnocení má 

zastřešovat, iniciovat, sledovat průběh a vyhodnocovat. Je nutné informovat pedagogické 

pracovníky a ostatní zaměstnance. Informovanost pedagogických pracovníků spočívá 

v předání informací o záměrech a průběhu sebeevaluace a odborných teoretických 

informací o hodnocení. Sebeevaluace se dotkne kaţdého učitele školy. Je nutné podporovat 

motivaci k hodnocení finančním ohodnocením i cílenou pochvalou.
40
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 Slavíková, L.; Wojcykowska, C.; Nezvalová, D et al. Řízení pedagogického procesu, PF UK, Praha, 2005, 

s. 5, s. 16. 
40

 MIKŠOVÁ, Z. Vlastní hodnocení školy. Řízení školy, 2006 , roč. III, č. 12, s. 12-13. 
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6  Tvorba evaluačního plánu školy  

Škola realizuje vlastní hodnocení podle stanoveného plánu. Plán vlastního hodnocení školy 

obsahuje vymezení období, ve kterém bude hodnocení prováděno, např. školní rok 

2006/2007. Jednotlivé oblasti hodnocení by měly být specifikovány v cílech s uvedením 

vyuţití výsledků hodnocení. Rozpracovány by měly být podmínky, průběh a výsledky 

vzdělávání, podpora ţákům a studentům, spolupráce s rodiči, řízení školy, personální práce 

a kvalita DVPP. 

 Jednotlivé oblasti hodnocení by měly být rozpracovány z pohledu komponent, 

indikátorů, metod, termínů a odpovědnosti. 

 Komponenta definujeme jako části oblasti hodnocení a vycházejí ze stanovených 

cílů. 

 Indikátory jsou ukazatele kvality (úrovně) hodnocené oblasti. 

 Metody specifikují způsoby získávání informací o dané oblasti. 

 Termíny hodnocení (pouţití metod hodnocení) a odpovědnost za realizaci a 

vyhodnocení. 

Takto detailně je nutno rozpracovat oblasti podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, 

podpora ţákům a studentům, spolupráce s rodiči, řízení školy, personální práce a kvalita 

DVPP. 

Výsledky hodnocení v jednotlivých oblastech by měly definovat  zjištěné výsledky – 

pozitivní i negativní v oblastech podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, řízení školy, 

personalistika a výsledky práce školy. 

 Závěry hodnocení a návrhy opatření svým obsahem definují úspěšné a problémové oblasti 

činnosti školy, které vycházejí ze zjištěných výsledků. Na základě závěrů hodnocení 

zpracovává škola sebeevaluační zprávu. 

Sebeevaluační zpráva není sumarizací všech šetření v rámci sebehodnocení školy. Měla by 

být přehledně členěna a podávat stručný přehled o organizaci, jejíţ hodnocení popisuje, 

průběhu sebehodnocení, výsledků a závěrů včetně nápravných opatření, které jsou 

důleţitým prvkem vedoucí ke zvyšování kvality.  
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 Je účelné vymezit obsah sebeevaluační zprávy následovně: 

I. Charakteristika školy 

II. Realizace evaluace školy 

III. Výsledky jednotlivých oblastí 

IV. Závěry hodnocení a návrhy opatření 

- Úspěšné oblasti činnosti školy 

- Problémové oblasti činnosti školy 

V. Údaje o zpracování zprávy 

 

Jednotlivé oblasti hodnocení by měly být specifikovány v cílech s uvedením vyuţití 

výsledků hodnocení a dalších opatřeních. Měly by být rozpracovány z pohledu komponent, 

indikátorů, metod, termínů a odpovědnosti. Záleţí na tvůrčích schopnostech řídícího 

pracovníka, jak kvalitně dokáţe svou hodnotící zprávu vytvořit. Důleţitější však je, aby 

hodnotící zpráva měla vypovídající charakter, byla smysluplná a vedla k rozvoji dané 

školy. 
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7 Současné přístupy k řízení kvality školy v zahraničí 

 

7.1 Autoevaluace v některých evropských zemích  

Evropské země zaručují kvalitu vzdělávání různými způsoby. Toto téma se stává stále 

častěji diskutované na různých úrovních – na politické (např. tzv. Boliňský nebo Kodaňský 

proces, aktivity v rámci OECD…); na odborné – v zahraniční literatuře je pozornost 

mnoha autorů věnována zkoumání např. fenoménu „dobrých škol“ (srov. např.Mortimore, 

1998; Hopkuns, Aincscow, 1994; Stoll, Fink, 1997 aj.); na laické – (rodiče, studenti…) 

V řadě zemí se shodli na tom, ţe neexistuje ţádné universální měřítko dokonalosti a 

kvality, v mnoha zemích se proto hledají základní charakteristiky, které spoluvytvářejí 

kvalitu vzdělávání. Stále častěji se zdůrazňují autoevaluační mechanismy jakoţto 

významný způsob zvyšování kvality práce a rozvoje školy (např. Belgie – zejména 

vlámská část, Itálie, Nizozemí, Rakousko, Skotsko aj.). Mezinárodní spoluprací 13 zemí 

vznikl významný projekt Efektivní autoevaluace škol – projekt ESSE (tj. project 

Effective Schoul Self-Evaluation) podporovaný evropskou komisí. V závěrech projektu 

jsou formulovány následující myšlenky: Rozsáhlejší proces autoevaluace školy se ve 

většině zúčastněných zemí zákonem nevyţaduje, obecně se však předpokládá, ţe by 

všechny školy měly autoevaluaci provádět. V jedenácti zemích se na autoevaluaci pohlíţí 

jako na základní prvek v plánování rozvoje a zlepšování školy. Ve čtyřech zemích existuje 

formální povinnost provádět autoevaluaci, ve francouzsky mluvící části Belgie musí školy 

kaţdoročně zhodnotit realizaci vzdělávacího programu a musí rovněţ napsat zprávu 

popisující, zda bylo či nebylo dosaţeno stanovených cílů. V osmi zemích legislativa 

bezpodmínečně vybízí k zavedení určité formy autoevaluace. V důsledku legislativních 

poţadavků se ve školách mnoha zemí jiţ ustálil určitý druh autoevaluace; některé jiné 

školy se účastní projektů podněcujících implementaci těchto  procesů.
41
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1422-8. 



 36 

   7.2   Společné trendy ve vzdělávání v zemích EU 

 

Co mají níţe uvedené země společného ve vzdělávání? 

Finsko, Švédsko, Velká Británie, Nizozemsko, Francie: 

 Decentralizace 

 Důraz na komplexní zlepšení celého procesu výuky a vzdělávání 

 Standardy jako součást kurikula (vymezují úrovně kompetencí, které mají ţáci 

prokázat) 

 Snaha o precizní, jasnou stručnou formulaci srozumitelnou veřejnosti 

 Standardy jsou zpravidla svázány s hodnocením (testy, zkouškami, apod.) 

Společné trendy ve vzdělávání jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 
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7. 3 Aspekty a trendy v hodnocení 

 

 

 

 

Výsledky interní evaluace jsou využity pro:    

 Školy 

 Regionální správa, zřizovatelé 

 Školské úřady, lokální vzdělávací autority 

 Centrální autority  

 

Země Využití výsledků interní evaluace: 

Švédsko + Finsko Výsledky interní evaluace se zveřejňují. 

Francie Výsledky interní evaluace slouţí pro stanovení cílů na další období 

nadřízenými orgány 

Velká Británie Zde slouţí výsledky interní evaluace v pětistupňovém procesu zlepšování 

kvality 

 

 

Země Využití výsledků externí evaluace 

Švédsko -obce  Evaluace vede k postihu (změna managementu, omezení finančních 

zdrojů, finanční postihy, propuštění 

Finsko Školy dostávají doporučení nebo návody, jak se mají ve své práci 

zlepšovat. 

Velká Británie Evaluace vede k postihu (změna managementu, omezení finančních 

zdrojů, finanční postihy, propuštění. 

Musejí vypracovat plán opatření na odstranění nedostatků 

 

Země Kritéria pro interní evaluaci: 

Švédsko + Finsko Vyuţívají k sebehodnocení kritéria navrţené nezávislou agenturou na 

základě výsledků externí evaluace. 

Nizozemsko Centrální seznamy kritérií externí evaluace, které mají školy vyuţívat 

v interním sebehodnocení. Tyto seznamy jsou vytvářeny na celostátní 

úrovni. 

V.Británie Kritériem je zde analýza výkonu ţáků s referenční úrovní (benchmarks). 



 38 

Řada zemí na základě externí evaluace sestavuje „národní zprávy“, tzn. hodnotí celý 

vzdělávací systém. 

Země Podpora škol v procesu evaluace 

Nizozemsko Zde jsou školy vyzvány, aby k autoevaluaci pouţívaly sadu indikátorů 

vyuţívaných k externí autoevaluaci. 

Francie Školy zde vyuţívají sadu indikátorů (ţáci, zdroje, výsledky, řízení, 

prostředí) spolu s národními a regionálními průměry.  

 

Společným trendem hodnocení škol a vzdělávacího systému jednotlivých zemí je snaha 

monitorovat výsledky ţáků, posilovat odpovědnost jednotlivých škol pomocí interní evaluace. 

Rozdíly jsou naopak v systematičnosti externí evaluace, v míře vymezení kritérií a v práci 

s evaluačními zjištěními. 

Tak jak jednotlivé země přistupují k hodnocení škol a vzdělávacích systémů je závislé na 

tradicích kaţdé země, aktuálních priorit a různorodosti v uspořádání vzdělávacích systémů. .
42

 

 

Kaţdá škola si musí sama hledat svůj systém, který ji nejlépe vyhovuje. Můţe se však nechat 

inspirovat zkušenostmi z jiných zemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

  Dostupné na internetových stránkách :  < http.//www.tomaszatloukal.cz >. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 
 

 

8  Metodologická hlediska výzkumného šetření  
 

 

8. 1  Cíl výzkumného šetření 

 

Cílem výzkumného šetření bylo získat relevantní poznatky o tom, jakým způsobem jsou 

v mateřských školách realizovány evaluační činnosti a vlastní hodnocení školy. 

 

Výzkum byl cíleně orientován do oblasti managementu se zaměřením na hodnotící a 

evaluační činnosti ředitelky mateřské školy, které by pomohly ředitelce školy zkvalitnit 

výchovně vzdělávací a řídící proces ve škole. 

      

     Dílčí cíle výzkumného šetření: 

 Analyzovat, která z manaţerských činností vedoucího pracovníka je z pohledu 

ředitelky nejvíce zatěţující. 

 Zjistit, jak vedoucí pracovník dostatečně rozumí základním pojmům evaluace a 

hodnocení. 

 Zjistit, zda se na jednotlivých školách dobře provádí autoevaluační procesy. 

 Zjistit, zda je potřeba se dále sebevzdělávat v evaluačních činnostech. 

 Identifikovat míru delegování úkolů v oblasti autoevaluačních procesů. 

 Zjistit, jak funkční je evaluační systém na jednotlivých školách. 

 Analyzovat náročnost  jednotlivých částí RVP PV při jeho  zpracovávání.  

 Zjistit  pozitiva evaluačních procesů. 

 Analyzovat největší úskalí autoevaluačních procesů. 

 Porovnat četnost provádění sebehodnocení vedoucích pracovníků. 

 Porovnat četnost provádění sebehodnocení pedagogických pracovníků.  

 Porovnat četnost provádění sebehodnocení provozních pracovníků. 

 Analyzovat, jakým způsobem byla stanovena kritéria pro autoevaluační činnosti. 

 Zjistit, zda mají oslovené školy jiţ vypracovanou strukturu vlastního hodnocení školy. 
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 Analyzovat, jakým způsobem a kde je vytvářen evaluační plán či vlastní hodnocení 

školy. 

 Zjistit, zda byla jiţ vytvářena evaluační zpráva či vlastní hodnocení školy. 

 Zjistit míru spolupráce pedagogických pracovnic při tvorbě evaluačního plánu. 

 Zjistit, komu bude evaluační zpráva především určena. 

 Zjistit, zda ředitelky mají povědomí o standardizovaných hodnoceních. 

 

 

8. 2  Stanovení výzkumných otázek  

 

S ohledem na uvedený cíl výzkumného šetření, byly stanoveny tyto výzkumné otázky: 

 

1. Mají ředitelky školy ve svých programech zpracovaný funkční evaluační systém? 

 

2. Která část ŠVP činila ředitelkám při zpracování největší potíţe? 

 

3. Jaká vidí ředitelky nejčastější úskalí autoevalučních procesů? 

 

4. Kolik ředitelek má jiţ zpracovanou evaluační zprávu nebo vlastní hodnocení školy? 

 

5. Mají ředitelky jiţ vypracovanou strukturu vlastního hodnocení školy? 

 

 

8. 3   Charakteristika výzkumného vzorku   

 

Sběr výzkumných dat proběhl v únoru a březnu roku 2007. Šetření bylo zaměřeno na 

ředitelky mateřské školy, ředitelky sloučených mateřských škol a vedoucí učitelky 

mateřských škol sloučených se ZŠ. 

Rozesláno bylo celkem 80 dotazníků, návratnost 54 a 2 dotazníky nebyly zařazené z důvodu 

neúplného a nesprávného vyplnění. Celkem  při výzkumném šetření bylo pracováno s počtem 

52 dotazníků. Dotazníky byly rozeslány elektronickou poštou do mateřských škol všech krajů 

naší republiky. Adresy byly získány z internetových stránek mateřských škol, na elektronické 

konferenci Centra školského managementu. Adresy v našem okrese poskytly pracovnice 

školského odboru pověřené obce III. s rozšířenou působností.  
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Dotazníky byly rozeslány  dle náhodného výběru do různých mateřských škol, jednalo se o 

státní mateřské školy - samostatné, sloučené se ZŠ a sloučené s více MŠ 

 

 Počty zařazených a nezařazených dotazníků jsou uvedeny v tabulce. Do šetření byly zařazeny 

pouze správně vyplněné dotazníky. 

 

 

Tabulka č. 8.1 

 

 ředitelky 

 počet % 

rozesláno 80 100 

odpovědělo 54 65,70 

Zařazeno 52 65 

      

Pro lepší orientaci mezi pojmy, byl ve výsledcích souhrnně  pouţíván pojem ředitelka školy, 

který zahrnoval také ředitelky sloučených MŠ i vedoucí učitelky.  

 

8.4    Metody výzkumu a jejich popis 

 

K výzkumnému šetření byla pouţita metoda dotazování, tedy písemného kladení otázek, 

poloţek a získávání písemných odpovědí, která umoţňuje v poměrně krátkém časovém úseku 

získat větší počet respondentů. 

 Byl sestaven nestandardizovaný dotazník pro ředitelky škol, které řídí nebo, při sloučení se 

ZŠ či více MŠ, jsou pověřeny vedením či řízením mateřské školy. 

Dotazník obsahoval mimo obecné charakteristiky, tj. faktografických zjištění, 18 poloţek. 

Vyuţito bylo poloţek uzavřených, polozavřených, otevřených i poloţek škálových. 

Polozavřené poloţky nabízely nejprve alternativní odpovědi, a pak dávaly respondentům 

moţnost dopsat svou vlastní alternativu. Uzavřené poloţky nevyţadovaly velké soustředění, 

šlo o jednoznačné vyjádření.  Důleţité byly i poloţky škálové. Byly zvoleny pro šetření proto, 

aby se od respondentů zjistila intenzita sledovaného jevu přiřazením čísla od nejmenšího 

k největšímu. Nejmenší číslo způsobovalo největší potíţe. Škálová poloţka byla zařazena 
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z důvodů lepšího matematického zpracování. Poloţky byly formulovány tak, aby respondenti 

byli ochotni vypovídat. 

 Získané údaje z dotazníku byly statisticky zpracovány pomocí počítačového programu Excel. 

Jednotlivé poloţky byly různě hodnoceny podle absolutních a relativních četností (výsledky v 

%).    

   

8.5  Pilotní výzkum 

 

Po vypracování poloţek byl v průběhu měsíce ledna 2007 proveden pilotní výzkum se 

záměrem ověřit, zda je formulace poloţek srozumitelná. 

Dotazník byl rozdán ve třech sledovaných typech zařízení (samostatná MŠ, MŠ sloučená se 

ZŠ a  MŠ sloučená s ostatními MŠ). 

Respondenti byli poţádáni, aby sdělili, kolik času bylo potřeba k vyplnění dotazníku, 

eventuelně upozornili na případnou nepřesnou formulaci. 

 Z pilotního výzkumu vyplynulo: 

1. Respondenti mě informovali o tom, abych vyřadila poloţku č. 18 (pojmy 

standardizovaných hodnocení a metod),  kdy jako důvod uváděli, ţe tyto metody  se 

v mateřských školách stejně vůbec vyuţívat nebudou. 

Přesto jsem tuto poloţku ponechala, myslím si, ţe jsou v současné době na jiných typech škol  

a ve světe uţívány a je jistě dobré vědět,  jaký význam mají. K dalším změnám nebylo třeba 

přistupovat. 

Vzhledem k osobní konfrontaci dotazníku při pilotním šetření, bylo řešeno, zda se nemají 

některé poloţky vyřadit, aby dotazník nezabral při vyplňování více času. Bylo zjištěno, ţe 

vyplnění dotazníku zabralo nejvíce 30 minut, a tak byl ponechán v upravené podobě.  

 

8.6  Metodika výzkumného šetření 

 

Do kartografické části dotazníkového šetření byly zařazeny všechny základní údaje o typu 

školy a délky v právní subjektivitě, věku, funkce, dosaţeného vzdělání. 

      

Respondenti vyplňovali kříţkem skutečnost a v některých případech podle pokynů doplňovali 

číslici. 
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      Základní údaje o škole.  

      Prosím vyplňte silně orámovanou část  kříţkem : 

      Položka č. 1: 

 Samostatná MŠ 

 MŠ se sloučenými celky 

 MŠ sloučená se ZŠ 

      

 

      

                                  

                                                                                                                        

 

Základní údaje o ředitelkách a vedoucích pedagogických pracovnicích 

Funkce Věk Délka praxe ve funkci 

Ředitel/ka školy  30 a méně let  1 – 2 roky  

Ředitel/ka sloučených MŠ  31 – 40 let  3 – 4 roky  

Vedoucí učitel/ka  41 – 50 let  5 – 10 let  

Učitel/ka pověřená/ý/ řízením školy  51 – 60 let  11 – 15 let  

Jiný název:  61 a více let  16 a více let - uveďte  

 

  

 

 

 

 

 

 

Právní subjektivita 

1 – 2 roky  

3 – 4 roky  

5 – 6 let  

Více let - uveďte  
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Ukončené vzdělání Pohlaví 

ŠŠ  ţena  muţ  

VOŠ      

VŠ bakalářské      

VŠ magisterské      

Jiné – uveďte: 

 

Položka č. 2:  

Která z uvedených činností je pro Vás nejvíce zatěžující? Uveďte pořadí 1 - 4, přičemž 1 je 

nejvíce náročná: 

 

1 Plánování  

2. Organizování  

3. Vedení lidí  

4. Hodnotící a kontrolní činnosti  

 

 V této poloţce měli respondenti seřadit činnosti podle pořadí  od 1 (nejvíce časově náročná) 

do čísla 4 (nejméně časově náročná). Při vyhodnocování byl, podle pořadí, činnostem přidělen 

bodový zisk - číslo 1 - 1 bod, 2 - 2 body, 3- 3 body, 4 - 4 body. Zároveň byl vypočítán 

aritmetický průměr. Cílem u této poloţky bylo zjistit, zda hodnocení a kontrolní čínnost 

(evaluační činnosti) nejsou činností zatěţující.  

 

Položka č. 3: 

Rozumíte dostatečně pojmům hodnocení a evaluace: 

 

ANO  Částečně ano  NE  Spíše ne  

 

Cílem této poloţky bylo zjistit, zda ředitelky dostatečně rozumí pojmům hodnocení a 

evaluace. Vypočtena byla relativní četnost. 

 

Položka č. 4: 

Domníváte se, že realizaci autoevaluačních procesů provádíte ve škole správně: 
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ANO  Částečně ano  NE  Spíše ne  

  

Cílem této poloţky bylo zjistit, zda v jednotlivých školách provádí autoevaluační procesy 

správně. Vypočítána byla relativní četnost. 

  

Položka č. 5: 

Potřebujete se ještě zdokonalovat v evaluačních činnostech: 

 

 

 

Stejně jako v předchozí poloţce, respondenti vybírali jednu z uvedených moţností. Tato 

poloţka nám pomůţe zjistit, zda se respondenti potřebují dále sebevzdělávat v oblasti 

evaluačních činností. Vypočítána byla relativní četnost. 

    

Položka č. 6: 

Delegujete svou pravomoc na pracovníka, který je zodpovědný za průběh autoevaluačních 

procesů na Vaší škole:       

 

 

 

 

Tato poloţka zjišťovala, zda vedoucí pracovník deleguje pravomoc na další pracovníky v 

oblasti evaluačních činností. Respondenti měli  na výběr jednu z uvedených moţností a byla 

zjišťována relativní četnost. 

      

Položka č. 7: 

 

Domníváte se, že Váš evaluační systém zpracovaný ve ŠVP je: 

1. Zcela funkční, nepotřebuje změnit  

2. Potřebuje mírně vylepšit  

3. Potřebuje přepracovat  

4. ŠVP ještě není zpracovaný  

      

ANO  Částečně ano  NE  Spíše ne  

 

ANO  Částečně ano  NE  Uvaţuji o tom  
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Cílem této poloţky bylo zjistit, do jaké míry mají respondenti na své škole vypracovaný 

evaluační systém ve ŠVP. Respondenti měli u těchto poloţek vybrat jednu z nabízených 

moţností. Byla vypočítána relativní četnost a výsledky vzájemně porovnány. 

 

Položka č. 8: 

Která část ŠVP Vám činila při zpracování největší potíže? Očíslujte stupnicí 1 – 5, přičemž 1 

je největší potíže. 

 

1. Charakteristika školy  

2. Obsah vzdělávání  

3. Podmínky vzdělávání  

4. Vnitřní hodnocení a evaluace  

5. Jiná: uveďte  

  

Tato poloţka zkoumá, která oblast,  při zpracování ŠVP, byla pro respondenty nejobtíţnější. 

Cílem bylo zjistit, jestli vnitřní hodnocení a evaluace činila ředitelkám potíţe. Uvedené 

oblasti seřadil respondent podle obtíţnosti, přičemţ stupnice 1 činila největší potíţe (1 bod) a 

stupnice 5 potíţe nejmenší (5 bodů). Dle bodového ohodnocení bylo sestaveno pořadí a 

vypočítán aritmetický průměr. V této poloţce byla dána moţnost vyjádřit svůj názor.  

 

Položka č. 9: 

Jaká vidíte pozitiva? Prosím, vyberte 3 nejdůležitější: 

 

1. Ţádná  5. Lepší klima důvěry (bezpečnost 

prostředí) 

 

2. Uvědomovat si nedostatky  6. Má svůj význam pro další rozvoj 

školy 

 

3. Zamýšlet se více nad svou činností  7. Týmově pracovat a více delegovat  

4. Vneslo systematičnost a řád  8. Jiné – uveďte:  

      

Tato poloţka nám pomáhá vystihnout, jaká pozitiva nám přináší autoevaluační procesy.  

Respondenti byli poţádáni vybrat 3 z 8 nabízených moţností. Byla vypočítána relativní 

četnost. 
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Položka č. 10 : 

Jaká vidíte nejčastější úskalí autoevaluačních procesů? Vyberte 3 nejčastější: 

 

1. Ţádná  6. Je jen formalitou  

2. Nedostatek času  7. Neadekvátní volba nástrojů  

3. Hodně „papírování“  8. Subjektivnost  

4. Neochota pracovnic dělat něco 

navíc 

 9. Neupřímnost přiznat si nedostatky  

5. Neadekvátní volba kritérií  10 Jiné – uveďte: 

 

Cílem této poloţky bylo zjistit, co je největším úskalím autoevaluačních činností. 

Z uvedených 10 nabízených variant měli respondenti vybrat 3 nejčastější, které jsou pro 

respondenty největší komplikací. Byla zjišťována relativní četnost. 

 

Položka č. 11: 

Jak často provádí respondenti sebehodnocení své činnosti ( ředitelky, vedoucí pracovnice): 

 

1 x ročně  2 x ročně  čtvrtletně  častěji  vůbec  

 

V této poloţce respondenti vybírali jednu z uvedených moţností. Cílem této poloţky je zjistit, 

jak respondenti cítí četnost potřeby sebehodnocení. Byla vypočítána relativní četnost. 

 

Položka č. 12: 

Jak často provádí sebehodnocení své činnosti pedagogické pracovnice: 

 

1 x ročně  2 x ročně  čtvrtletně  častěji  vůbec  

 

  

Stejně jako v předchozí poloţce respondenti vybírali jednu z uvedených moţností. Cílem této 

poloţky je zjistit, jak často je prováděno sebehodnocení pedagogických pracovnic. Byla 

vypočítána relativní četnost. 
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Položka č. 13: 

Jak často provádí sebehodnocení své činnosti provozní pracovnice: 

 

1 x ročně  2 x ročně  čtvrtletně  častěji  vůbec  

 

Tak jako ve dvou předchozích poloţkách i tady respondenti vybírali jednu z uvedených 

moţností.  Cílem poloţky bylo zjistit četnost sebehodnocení provozních pracovníků.  Byla 

vypočítána relativní četnost. 

 

Položka č. 14: 

 Kritéria pro autoevaluační činnosti máte převážně: 

 

1. Převzata z jiných zdrojů  

2.. Převzata a přizpůsobena vlastním podmínkám  

3. Vlastní – odvozena z klíčových oblastí školy  

4. Vlastní – odvozena z RVP PV  

5. Jiné moţnosti – uveďte: 

 

Respondenti byli poţádáni, určit zdroje informací při sestavování autoevaluačních kritérií. 

Byla zde nabídnuta také poloţka k volnému vyjádření. Byla vypočítána relativní četnost. 

 

 

 

Položka č.15: 

 Máte již  vypracovanou strukturu vlastního hodnocení školy: 

 

NE  Částečně rozpracovanou  ANO na 

období 1 

roku 

 ANO na období 

2 let 
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Cílem této poloţky bylo zjistit, jestli jiţ na školách mají zpracovanou strukturu vlastního 

hodnocení školy, které je povinné. Respondenti mohli vybrat jednu z uvedených variant. 

Zpracována byla relativní četnost. 

 

 

Položka č.16: 

Evaluační plán či strukturu vlastního hodnocení vytváříte: 

. na pedagogické radě s vyuţitím individuálních návrhů pracovnic  

2. v průběhu pracovní doby s vybraným týmem pracovnic  

3. pouze ze zástupkyní  

4. Sama  

5. Jiný způsob – uveďte: 

 

Cílem této poloţky bylo zjistit, jakým způsobem je vytvářena struktura hodnocení školy. Dále 

byla nabídnuta moţnost volného vyjádření. 

 

Položka č. 17: 

Vytvářeli jste již evaluační zprávu nebo vlastní hodnocení školy: 

 

ANO  NE  

 

Cílem bylo zjistit, zda jiţ byla vytvářena evaluační zpráva nebo vlastní hodnocení školy. 

Pokud ano, následovalo vyplnění poloţky následující 16 a.     

 Zde byly respondentům nabídnuty pouze dvě varianty. Zjišťována byla relativní četnost. 

 

 

 

Položka č. 17 a: 

Evaluační zprávu (vlastní hodnocení školy) zpracováváte (nebo budete zpracovávat) 

především pro : 

1. sama  

2. s týmem  

3. celý pedagogický sbor  
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4. celý kolektiv  

5. Jinak – uveďte:  

         

Tato poloţka zkoumá, s kým ředitelka či vedoucí pracovník nejvíce spolupracovala. 

Nabídnuta byla moţnost i volného výběru. Sledována byla relativní četnost. 

 

Položka č. 18 

Evaluační zprávu (vlastní hodnocení školy) zpracováváte (nebo budete zpracovávat) 

především pro  

 

1. sebe-svou školu  

2. kontrolní orgány (ČŠI, zřizovatele)  

3. rodiče  

4. ostatní  

 

Cílem bylo zjistit, jestli si pracovnice uvědomují, ţe evaluační zprávu zpracovávají především 

pro rozvoj školy - pro sebe. 
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Položka č. 19: 

Znáte principy uvedených standardizovaných hodnocení a metod: 

 

 ANO Částečně ano Neznám, ale slyšela jsem 

zkratky 

NE 

1. ISO normy     

2. CAF     

3. EFQM     

4. TQM instituce     

5. SWOT     

6. Benchmarking     

 

Cílem této poloţky bylo zjistit, jaké znalosti mají respondenti v oblastech, které se zase tolik 

v předškolních zařízeních  nevyuţívají, ale je moţné, ţe v budoucnu budou upraveny i pro 

potřeby mateřských škol. Zjišťována byla relativní četnost. 

 

V úplném závěru dotazníku  měli moţnost se respondenti volně vyjádřit k celkové 

problematice evaluace a vlastního hodnocení školy.  
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9   Výsledky výzkumného šetření 

 

Kartografické údaje 

 

Kartografické údaje byly zpracovány pro souhrnnou představu struktury uchazečů.  

 

Tabulka č.1 

Soubor všech respondentů podle typu zařízení 

 

typ zařízení počet % 

samostatná MŠ 31 59,62 

MŠ se sloučenými celky 11 21,15 

MŠ sloučená se ZŠ 10 19,23 

celkem 52 100 

 

Nejvíce zastoupena je skupina ředitelek ze samostatných mateřských škol. 

 

Tabulka č. 1.1 

Soubor všech respondentů podle věku 

 

věk počet % 

30 let a méně 7 13,46 

31 - 40 let 18 34,62 

41- 50 let 15 28,85 

51 - 60 let 11 21,15 

61 let a více 1 1,92 

celkem 52 100 

 

Všichni respondenti jsou ţenského pohlaví, coţ je v mateřských školách obvyklé. Věkové 

sloţení nám ukazuje, ţe nejvíce zastoupené jsou věkové kategorie 31 - 50 let.  
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Graf č. 1 

Grafické zpracování věkového složení respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1.2 

Soubor všech respondentů podle funkce 

 

název funkce počet % 

ředitelka školy 31 59,62 

ředitelka sloučených MŠ 11 21,15 

vedoucí učitelka 10 19,23 

učitelka pověřená řízením 

školy 

0 0 

jiný název 0 0 

celkem 52 100 

 

Všichni respondenti jsou ve vedoucích funkcích. Dotazníkového šetření se zúčastnilo nejvíce 

ředitelek ze samostatných mateřských škol. Vedoucí učitelky jsou z MŠ sloučené se ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

Věkové složení respondentů

13%

35%

29%

21% 2% 30 let a méně

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 let a více
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Tabulka č. 1.3 a graf č. 2 

Soubor všech respondentů podle délky praxe ve funkci 

 

délka ve funkci počet % 

1 - 2 roky 5 9,62 

3 - 4 roky 9 17,31 

5 - 10 let 20 38,46 

11 - 15 let 12 23,08 

16 let a více 6 11,53 

celkem 52 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce početná je skupina v rozsahu 5 - 10 let délky praxe ve funkci. Začínajících ředitelek s 

délkou praxe do 2 let je pouze 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka praxe ve funkci

10%

17%

38%

23%

12%
1 - 2 roky

3 - 4 roky

5 - 10 let

11 - 15 let

16 let a více
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Tabulka č. 1.4 

Soubor všech respondentů podle dosaženého vzdělání 

 

dosaţené vzdělání počet % 

SŠ 36 69,23 

VOŠ 0 0 

VŠ bakalářské 10 19,23 

VŠ magisterské 4 7,69 

Školský management 2 3,85 

celkem 52 100 

 

Největší počet ředitelek je se středoškolským vzděláním. Pozitivním zjištěním je, ţe i 

ředitelky mateřských škol mohou dosahovat vyššího neţ středoškolského vzdělání. 

Vysokoškolsky vzdělaných ředitelek našeho souboru je celkem 14.  2 ředitelky mají 

ukončené, dříve nazývané, FS I.  

 

Tabulka č. 1.5 

Soubor všech respondentů podle délky praxe v právním subjektu 

 

 

délka v právní subjektivitě počet % 

1 - 2 roky 0 0 

3 - 4 roky 48 92,31 

5 - 6 let 4 7,69 

více let 0 0 

celkem 52 100 

 

Většina škol z našeho souboru vstoupilo do právní subjektivity před 3 - 4 lety. V době, kdy jiţ 

pro tato zařízení byla právní subjektivita povinností. 
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Tabulka č.2 

Která z uvedených činností je pro Vás nejvíce zatěţující?  

 

 pořadí počet 

bodů 

arit. průměr 

plánování 2. 127 2,44 

organizování 4. 177 3,41 

vedení lidí 3. 128 2,46 

hodnotící a kontrolní činnosti 1. 88 1,69 

celkem  520  

 

Jak je z tabulky patrné, tak nejvíce časově zatěţující je pro respondenty našeho souboru 

hodnotící a kontrolní činnost, která byla záměrem sledování. V managerské literatuře se 

uvádí, ţe právě hodnotící (evaluační) a kontrolní činnosti by měly být základem pro další 

rozvoj řízení a vlastně rozvoj celé školy. Domnívám se, ţe je tato činnost v současné době 

některými ředitelkami podceňována. Řízení právního subjektu zabere ředitelkám dostatek 

času, a tak na kontrolní a hodnotící činnosti zbývá málo času, proto je tato činnost 

povaţována za časově nejvíce zatěţující.   

 

Tabulka č. 3 

Rozumíte dostatečně pojmům hodnocení a evaluace? 

 počet % 

ano 36 69,23 

částečně ano 14 26,92 

ne 0 0 

spíše ne 2 3,85 

celkem 52 100 

 

Se zavedením RVP PV byl pojem evaluace pro ředitelky nový. Pozitivním zjištěním je, ţe 

skoro všechny ředitelky dostatečně rozumí pojmům hodnocení a evaluace, které činily v 

prvopočátku většině pedagogickým pracovníkům potíţe. Pouze dvě ředitelky ještě potřebují v 

této činnosti získat více dovedností. Zcela jasno nemá 14 ředitelek, které zároveň uvedly, ţe 

se ještě potřebují zdokonalovat v evaluačních činnostech.  
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Tabulka č. 4 

Domníváte se, že realizace evaluačních procesů provádíte ve škole správně? 

 počet % 

ano 12 23,08 

částečně ano 37 71,15 

ne 0 0 

spíše ne 3 5,77 

celkem 52 100 

 

 

Praxe ukázala, ţe ředitelky se zavedením těchto pojmů měly problémy a nevěděly, zda tyto 

činnosti provádí správně. Postupem času získaly více zkušeností a dovedností, a tak  více jak 

polovina našich respondentů uvedla, ţe částečně ano. Určité obavy a rezervy v těchto 

činnostech asi zůstávají. Pozitivem je, ţe se stále chtějí v těchto činnostech zdokonalovat, coţ 

by mohlo být určitou výzvou i pro vzdělávací agentury. 

 

Tabulka č. 5 

 

Potřebujete se ještě zdokonalovat v evaluačních činnostech? 

 

 počet % 

ano 14 26,92 

částečně ano 32 61,54 

ne 2 3,85 

spíše ne 4 7,69 

celkem 52 100 

 

Z tabulky je patrné, ţe se chtějí  ředitelky našeho vzorku  dále v evaluačních činnostech 

zdokonalovat. Pouze 2 respondenti zájem nemají a 4 spíše nemají. Z uvedeného není patrné, 

zda zájem nemají  pro to, ţe uţ tyto činnosti zvládají či je povaţují za zbytečné. Domnívám 

se, ţe je potřebné se zdokonalovat ve všech činnostech stále a průběţně. 
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Tabulka č. 6 

 

Delegujete svou pravomoc na pracovníka, který je zodpovědný za průběh autoevaluačních 

procesů ve Vaší škole? 

 

 

 počet % 

ano 7 13,46 

částečně ano 17 32,69 

ne 2   3,85 

uvaţuji o tom 26 50 

celkem 52 100 

 

Překvapivým zjištěním bylo, ţe právě tyto činnosti většina ředitelek částečně deleguje i na 

jiného pracovníka. Ano uvedly většinou ředitelky, které řídí další mateřské školy a delegování 

je nutností. V managerské literatuře je právě delegování pravomocí velmi pozitivním jevem. I 

kdyţ za hodnocení školy je zodpovědná ředitelka školy, je vhodné dílčí činnosti delegovat. 

 

 

Tabulka č. 7 

 

Domníváte se, že Váš evaluační systém zpracovaný ve ŠVP je: 

 

 

 počet % 

zcela funkční, nepotřebuje 

změny 

5 9,62 

potřebuje mírně vylepšit 33 63,46 

potřebuje přepracovat 14 26,92 

ŠVP ještě není zpracovaný 0 0 

celkem 52 100 

 

 

Všechny ředitelky jiţ mají vypracovaný ŠVP (závaznost aţ k 1.9.2007) a  většina si 

uvědomuje,  ţe evaluační systém ve ŠVP musí  ještě, jak se říká, „doladit“ a obohatit o nové 

poznatky. Překvapující je, ţe 14 ředitelek si dokázalo přiznat, ţe tuto kapitolu potřebuje 

přepracovat. Domnívám se, ţe právě umění přiznat si nedostatky, je důleţitým prvkem  

evaluačních procesů. Jak je v teorii uvedeno, jedná se zejména o subjektivní hodnocení, proto 
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je důleţité, být co nejvíce objektivní a umět si  přiznat  své nedostatky a najít co nejlepší 

řešení (opatření) pro jeho vylepšení.   

 

 

 

Tabulka č. 8 

 

Která část ŠVP Vám činila při zpracování největší potíže? 

 

 

 pořadí počet 

bodů 

arit. průměr 

charakteristika školy 4. 208 4 

obsah vzdělávání 2. 104 2 

podmínky vzdělávání 3. 143 2,75 

vnitřní hodnocení a evaluace 1. 65 1,25 

celkem  520  

 

 

Výsledky zjištění korespondují s předcházející poloţkou, kdy pouze pět ředitelek se domnívá, 

ţe jejich evaluační systém nepotřebuje vylepšit. Ostatní jsou jiného názoru a zde se ukazuje, 

ţe asi opravdu je vnitřní hodnocení a evaluace pro většinu ředitelek činností nejvíce zatěţující 

(viz tabulka č. 2) a tato část jim činila při zpracování největší potíţe. Je to dáno asi tím, ţe je 

to v současné době  nový pojem, o kterém se neustále hovoří. Slovo evaluace je cizí, 

"nečeské" a můţe budit nedůvěru a obavy, ostatně jako vše neznámé. Z rozhovorů s 

některými ředitelkami je patrné, ţe si pod  pojmem evaluace nepředstaví proces, ale papír, 

který bude někde zaloţen a vyndán aţ při  případné kontrole, ţe evaluace existuje. S tímto 

názorem koresponduje zjištění v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 9 

 

Jaká vidíte pozitiva? 

 

 pořadí počet  % z 

odpovědí 

ţádná 4. 15 14,42 

uvědomovat si nedostatky 1. 34 32,69 

zamýšlet se více nad svou 

činností 

3. 19 18,27 

vneslo systematičnost a řád 6.-7. 0 0 

lepší klima důvěry 6 -7. 0 0 

má svůj význam pro další 

rozvoj 

2. 28 26,92 

týmově pracovat a více 

delegovat 

5. 8 7,70 

celkem  104 100 

 

 

Respondenti měli vybrat tři nejdůleţitější pozitiva autoevaluačních procesů. Některé z nich  

uvedli pouze dvě moţnosti, proto je počet 104. Pozitivním zjištěním je, ţe mezi 

nejdůleţitějšími pozitivy jsou uvedeny - uvědomovat si nedostatky, význam pro rozvoj školy 

a potřeba se více zamýšlet nad svou činností. Všechny zmíněná pozitiva jsou v teorii 

pojímána jako velice významná. Jak je z tabulky patrné, tak některé ředitelky nevidí pozitiva 

ţádná.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

 

 

Tabulka č. 10 

 

Jaká vidíte nejčastější úskalí autoevaluačních procesů? 

 

 

 pořadí počet  % z 

odpovědí 

ţádná 8. 2 1,45 

nedostatek času 2. 38 27,54 

hodně "papírování" 1. 40 28,98 

neochota pracovnic dělat něco 

navíc 

3. 15 10,87 

neadekvátní volba kritérií 0 0 0 

je jen formalitou 5. 12 8,70 

neadekvátní volba nástrojů 6. 9 6,52 

subjektivnost 7. 8 5,80 

neupřímnost přiznat si 

nedostatky 

4. 14 10,14 

celkem  138 100 

 

 

Zde opět měly ředitelky na výběr tři moţnosti, ale některé  uvedly pouze dvě, proto je součet 

138. Největší úskalí ředitelky vidí v "papírování", mají nedostatek času na tyto činnosti a také 

se objevila neochota pracovnic dělat něco navíc. S přechodem mateřských škol do právní 

subjektivity se práce ředitelek mateřských škol podstatně změnila a přibylo více 

administrativy.  Kaţdá změna potřebuje svůj čas, a tak snad i ono uvedené „papírování“ bude 

částečně odstraněno. Najít svůj systém „ušitý na míru“ je opravdu sloţitou záleţitostí a 

vyţaduje spolupráci celého kolektivu.    
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Tabulka č. 11 

 

Jak často provádí respondenti sebehodnocení  své činnosti (ředitelky, vedoucí pracovnice): 

 

 

 počet % 

1x ročně 9 17,31 

2x ročně 1 1,92 

čtvrtletně 33 63,46 

častěji 7 13,46 

vůbec 2 3,85 

celkem 52 100 

 

 

Nejvíce se asi osvědčilo čtvrtletní hodnocení. Dvě ředitelky neprovádí své hodnocení vůbec, 

zřejmě si neuvědomují, ţe vše začíná u sebe a i řídící pracovník by měl přemýšlet o kvalitě 

svých činností. Ve své škole jsem zavedla minutové pozitivní sebehodnocení. Jedna minuta se 

zdá krátká doba, ale kdyţ se mají vyzdvihnout své klady za určitý časový úsek, zdá se ta 

minuta nekonečná. 

 

 

Tabulka č. 12 

 

Jak často provádí sebehodnocení své činnosti pedagogické pracovnice: 

 

 

 počet % 

1x ročně 6 11,53 

2x ročně 1 1,92 

čtvrtletně 38 73,08 

častěji 5 9,62 

vůbec 2 3,85 

celkem 52 100 

 

      

Výsledek v tabulce koresponduje s předchozím zjištěním (č.11). I kdyţ je zhodnocení své 

práce někdy obtíţné, je však základem pro kvalitnější práci. Sebehodnocení by měly 

pracovnice provádět hlavně samy pro sebe, ale v tomto případě záleţí i na ředitelce školy, zda 

bude vyţadovat u svých pracovnic zlepšování  se a kvalitnější činnosti.   
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Tabulka č. 13 

 

Jak často provádí sebehodnocení své činnosti provozní pracovnice: 

 

 

 počet % 

1x ročně 32 61,54 

2x ročně 1 1,92 

čtvrtletně 11 21,15 

častěji 3 5,77 

vůbec 5 9,62 

celkem 52 100 

 

      

Většina ředitelek vyţaduje sebehodnocení provozních pracovnic 1x ročně. Domnívám se, ţe 

hodnocení jednou za rok je z mého pohledu dostačující. Provozní zaměstnanci nejsou zvyklí 

provádět sebehodnocení, je to pro ně něco nového a musí se k této činnosti hodně motivovat. I 

kdyţ  se nesmí zapomínat, ţe práce i těchto pracovnic tvoří kvalitu celé školy, coţ si 

uvědomuje 11 respondentů, které dbají na pravidelné čtvrtletní sebehodnocení i těchto 

pracovnic. 

  

Tabulka č. 14 

 

Kritéria pro autoevaluační činnosti máte převážně: 

 

 

 počet % 

převzata z jiných zdrojů 

(škol) 

3 5,77 

převzata a přizpůsobena 

vlastním podmínkám 

27 51,92 

vlastní- odvozena z klíčových 

oblastí školy 

10 19,23 

vlastní- odvozena z RVP PV 12 23,08 

celkem 52 100 

 

Nejvíce respondentů uvedlo, ţe kritéria převzala z jiných zdrojů a přizpůsobila vlastním  

podmínkám. Domnívám se, ţe je to velmi důleţité. Není moţné opsat kritéria autoevaluační 
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činnosti  a praktikovat je na své škole, jak uvádí  3 ředitelky. Kaţdá škola je jiná, jiná co do 

velikosti školy, věkového sloţení a úrovně znalostí a schopností dětského kolektivu, 

materiálního vybavení školy … Je proto potřeba „ušít na míru“ své školy i autotoevaluační 

kritéria. Dokonce 10 ředitelek má stanovené klíčové oblasti školy a z nich odvozená kritéria, 

coţ je jevem velmi pozitivním.  

   

Tabulka č. 15 

 

Máte již vypracovanou strukturu vlastního hodnocení školy dle vyhl. č.15/2005 Sb.? 

 

 počet % 

ne 6 11,54 

ano částečně rozpracovanou 33 63,46 

ano na období 1 roku 9 17,31 

ano na období 2 let 4 7,69 

celkem 52 100 

  

      

V současné době má převáţná část respondentů strukturu vlastního hodnocení školy dle 

příslušné vyhlášky ve fázi částečného rozpracování. Povinnost, vlastního hodnocení školy, 

vyplývá školám i ze školského zákona.  Nabízí se otázka, zda tento způsob hodnocení kvality 

splní svůj účel a nakolik se stane formální. K řešení této otázky bude jistě dobré se vrátit za  2 

-3 roky, kdy čas ukáţe, nakolik toto vlastní hodnocení kvality školy splnilo svůj účel. Určitě 

by se tato oblast mohla stát dalším tématem některé  bakalářské práce.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 16 

 

Evaluační plán či strukturu hodnocení vytváříte : 
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 počet % 

na ped.radě společně s 

vyuţitím individ. návrhů 

pracovnic 

27 58,70 

v průběhu pracovní doby s 

vybraným týmem pracovnic 

7 15,22 

pouze se zástupkyní 4 8,69 

sama 8 17,39 

celkem 46 100 

 

Celkem byly  hodnoceny odpovědi 46 respondentů. Je to dáno tím, ţe v tabulce č. 15 bylo 

uvedeno, ţe 6 respondentů nemá vypracovanou strukturu vlastního hodnocení školy dle vyhl. 

č. 15/2005. Sb.    

Domnívám se, ţe vytvářet sama evaluační plán či strukturu hodnocení školy, není dobré, 

přesto 8 ředitelek z našeho zkoumaného vzorku tak činí. Tady uţ záleţí na manaţerských 

dovednostech kaţdého vedoucího pracovníka, jak si dovede na škole zorganizovat týmovou 

práci. Je určitě dobré k tomuto účelu na poradách vyuţít metody brainstormingu. Ze své 

zkušenosti vím, ţe na jednotřídní mateřské škole je obtíţné vytvořit tým a ještě, kdyţ se mění 

kolektiv tak převáţná tíha této práce je na ředitelce. Ve větších školách je dobré sestavit tým 

pracovnic, ale nemělo by se zapomínat na teoretické zákonitosti plánování, kdy je zmiňováno, 

ţe ti co činnosti realizují, by se měli zapojovat i do plánování, protoţe jen tak je činnost co 

nejefektivnější.   

 

 

Tabulka č. 17 

 

Vytvářeli jste již evaluační zprávu nebo vlastní hodnocení školy? 

 

 

 počet % 

ano 18 34,62 

ne 34 65,38 

celkem 52 100 
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Převáţná část respondentů evaluační zprávu nebo vlastní hodnocení školy ještě nevytvářela. 

Důvody mohou být různé, ale v současné době je nutné respektovat jiţ výše zmíněnou 

vyhlášku, která stanovuje povinnost vlastního hodnocení školy nejdéle jednou za dva roky. 

 

 

Tabulka č. 17. a 

 

Závěrečnou evaluační zprávu jste vytvářela: 

 

 

 počet % 

sama 14 77,78 

s týmem 1 5,55 

celý pedagog. sbor 2 11,12 

celý kolektiv 1 5,55 

celkem 18 100 

 

      

Zde je uveden výsledek v procentech z počtu 18 respondentů, protoţe z předcházející tabulky 

(č.17) vyplývá, ţe ještě 34 respondentů uvedenou evaluační zprávu nezpracovávalo. Určitě se 

tato situace co nejdříve změní, jelikoţ vlastní hodnocení školy bude součástí kontroly 

nadřízených orgánů. ČŠI by měla při návštěvě školy vycházet z jejího vlastního hodnocení  a 

porovnat se svým zjištěním jeho objektivitu. Vhodné je získat zkušenosti i účastí na různých 

školeních a seminářích k tomuto tématu, vzájemnými konzultacemi mezi jednotlivými 

školami. Jak jiţ bylo zjištěno výše, tak většina našich respondentů má zájem se v této oblasti 

sebevzdělávat.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 18 
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Evaluační zprávu (vlastní hodnocení školy) zpracováváte (budete zpracovávat) především 

pro: 

 

 

 počet % 

sebe- svou školu 43 64,18 

kontrolní orgány (ČŠI, 

zřizovatele) 

16 23,88 

rodiče 8 11,94 

ostatní 0 0 

celkem 62 100 

 

Někteří z respondentů uvedli dvě moţnosti, proto celkový součet  je  62.   

Velmi pozitivní je zjištění, ţe si většina respondentů uvědomuje, ţe  evaluační zprávu bude 

zpracovávat pro sebe – svou školu. Evaluační zpráva (vlastní hodnocení školy) by se neměla 

zpracovávat pouze pro inspekci jako doklad, ţe se evaluace na škole provádí. Měla by 

především slouţit ke svému rozvoji školy.  Pokud bude zpráva  zpracována  jenom proto, ţe 

to musí být, ţe to bude chtít vidět inspekce nebo zřizovatel, nemá taková práce smysl. 

Inspekce třeba pochválí, ţe zpráva je zpracována dobře, ale bude to mít smysl pro naši práci, 

pro naši školu, pro „naše“ děti …?  

 

 

Tabulka č. 19 

 

Znáte principy uvedených standardizovaných hodnocení a metod? 

 

 

 ano částečně ano neznám, ale 

slyšela jsem 

zkratky 

 ne celkem 

počet % počet % počet % počet % počet 

ISO normy 0 0 0 0 31 59,62 21 40,38 52 

CAF 0 0 0 0 9 17,31 43 82,69 52 

EFQM  0 0 0 0 4 7,69 48 92,31 52 

TQM instituce 2 3,85 6 11,54 11 21,15 33 63,46 52 

SWOT 19 36,54 20 38,46 3 5,77 10 19,23 52 

Benchmarking 8 15,39 21 40,38 16 30,77 7 13,46 52 
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Z tabulky č. 19 je patrné, ţe ředitelky našeho vzorku znají nejvíce principy SWOT analýzy, 

která  je základem kvalitního strategického plánování, rovněţ  analyzuje  odpovídající a 

komplexní prvky okolního prostředí a interní moţnosti školy. Překvapujícím zjištěním jsou 

znalosti metody benchmarkingu. S principy TQM instituce jsou seznamovány studující oboru 

školský management.  Z ostatních nabídnutých metod nejvíce ředitelky znají zkratky ISO 

normy, které jiţ začaly vyuţívat zejména některé střední školy. Domnívám se, ţe  časem 

mohou být v upravené podobě vyuţívána zmiňovaná standardizovaná hodnocení i v některých 

mateřských školách. V roce 2005 byl vyuţit, při sebehodnocení managementu sloučeného 

subjektu mateřských škol v Uhelné ulici v Jablonci nad Nisou, model CAF.
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 PIŇKOVÁ, H. Autoevaluace a sebehodnocení managementu sloučeného  subjektu mateřských škol. Praha :   

     bakalářská práce, 2004. UPRS – CŠM. 
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10  Odpovědi na stanovené výzkumné otázky 

 

1. Mají ředitelky školy ve svých programech zpracovaný funkční evaluační systém? 

 

Šetřením bylo zjištěno, ţe všechny ředitelky našeho vzorku mají vypracovaný ŠVP, který je 

závazný aţ 1. 9. 2007. Do této doby je dána moţnost svůj ŠVP stále zdokonalovat. Této 

moţnosti můţe vyuţít 33 ředitelek (66, 46 %), které si uvědomují, ţe svůj evaluační systém 

potřebují mírně vylepšit. 14 ředitelek se domnívá, ţe je potřeba přepracování. Pouze 5 

ředitelek (9, 62 %) se domnívá, že nepotřebují nic měnit a jejich zpracovaný evaluační systém 

je funkční. Pozitivem je, ţe se ředitelky stále chtějí v těchto činnostech zdokonalovat, coţ by 

mohlo vést k vytvoření funkčního evaluačního systému. 

 

2. Která část ŠVP činila ředitelkám při zpracování největší potíže? 

 

Ředitelkám činila při zpracování největší potíže  část vnitřního hodnocení a evaluace. Ke 

stejnému zjištění dospěla při svém výzkumném šetření, které bylo provedeno v rámci 

zpracování bakalářské práce,  i Marie Horázná
44

, i kdyţ od jejího šetření uplynuly uţ tři roky 

a během této doby proběhla, jiţ po celé republice, řada seminářů. Je však nutné si uvědomit, 

ţe vzorek respondentů nebyl stejný, ale pro informaci jsou výsledky porovnání zajímavé. 

 

 

3. Jaká vidí ředitelky nejčastější úskalí autoevalučních procesů? 

 

Nejčastěji  uváděným úskalím je „papírování“, dále nedostatek času na tyto činnosti a také se 

objevila neochota ostatních pracovnic dělat něco navíc a  neupřímnost přiznat si nedostatky. 

Uvidíme, jestli dlouhodobějšími zkušenostmi ředitelky odbourají „papírování“ a najdou si 

vhodný systém evaluačních procesů, který bude méně administrativní a více efektivní.  

 

 

 

 

 

                                                 
44

  HORÁZNÁ, M. Od jednotných osnov k jedinečnému programu. Praha: bakalářská práce, 2004. UPRS - CŠM 
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4. Kolik ředitelek má již zpracovanou evaluační zprávu nebo vlastní hodnocení školy? 

 

Převáţná část ředitelek evaluační zprávu nebo vlastní hodnocení školy ještě nevytvářela (65, 

38 %).  Pouze 18 ředitelek uvedlo pozitivní odpověď. Podrobnější analýzou bylo zjištěno, ţe 

14 ředitelek vytvářelo tuto zprávu samo bez pomoci dalších pracovníků. Určitě by bylo 

vhodné do zpracování podkladů zapojit i jiné pracovníky zařízení, kteří by se měli dle RVP 

PV spolupodílet na řízení školy. Týmová práce bude i v těchto činnostech nezbytná, ale 

zodpovědnost za zpracování zprávy ponese vţdy ředitelka školy. Otázkou je, jestli zpracování 

evaluační zprávy pomohlo posunout školu o kousek vpřed a jestli tato zpráva byla 

smysluplná.  

 

 

5. Mají ředitelky již vypracovanou strukturu vlastního hodnocení školy? 

 

Šest ředitelek (11,54 %) ještě vůbec nemá vypracovanou strukturu vlastního hodnocení školy, 

která jiţ vyplývá z platných legislativních dokumentů. Převáţná část ředitelek ji  má 

vypracovanou pouze částečně a 13 ředitelek splnilo požadované a strukturu již má vytvořenou 

na období 1 – 2 let.  27 ředitelek (58,70 %) strukturu vytvářelo na pedagogické radě 

s využitím individuálních návrhů pracovnic, coţ je jevem velmi pozitivním. Negativní je 

zjištění, ţe 8 ředitelek strukturu vytvářelo samo. I kdyţ je škola malá, je potřebné zapojit do 

těchto činností všechny zaměstnance školy, protoţe jedině tak bude výsledný efekt účelný. 

Pokud se pracovnice nebudou podílet na vypracování struktury, těţko pochopí smysl všech 

souvisejících činností.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr s využitím pro praxi 

 
Prostřednictvím této závěrečné bakalářské práce jsem chtěla nastínit cestu, jak  přiblížit 

význam autoevaluačních procesů pro vytváření vlastního hodnocení školy, jenž by pomohlo 

ředitelce školy zkvalitnit výchovně vzdělávací činnost a řídící proces ve škole.  Práce přináší  

komplexnější pohled na danou problematiku.  

 

V teoretické části jsem se věnovala terminologii pojmů, fázím, jednotlivým krokům 

autoevaluačních procesů i významům různých technik. Větší důraz byl kladen na  vlastní 

hodnocení školy, které je podle § 12 zákona 561/2004 Sb., (školského zákona) a příslušné 

vyhlášky (vyhláška č.15/2005 Sb.) povinnou a důležitou součástí práce školy.  Prováděcí 

vyhláška ke školskému zákonu určuje rámec toho, čeho by se mělo sebehodnocení týkat. 

Závěr teoretické části přináší stručné informace o současných přístupech řízení kvality školy 

v zahraničí. Inspirací mohou být i zmiňované mezinárodní standardizované nástroje pro 

vlastní hodnocení školy, i když nesmíme zapomínat, že původně byly určeny pro management 

organizací výrobní sféry. Některé z nich jsou již přizpůsobeny systému vzdělávání, ale i tyto 

metody mají svá úskalí. Jak již bylo jednou řečeno, při sebehodnocení managementu 

sloučeného subjektu mateřských škol v Uhelné ulici v Jablonci nad Nisou bylo využito 

modelu CAF. Domnívala jsem se, že také pracovnice mateřských škol by měly být seznámeny 

s novými metodami, kterých bude možná v budoucnu využito, proto jsem se stručně věnovala 

i této problematice.  

 

Analýzou výzkumného šetření bylo zjištěno, že kontrolní a hodnotící činnosti jsou pro většinu 

ředitelek našeho souboru nejnáročnější základní manažerskou funkcí. Pojmy hodnocení a 

evaluace jim potíže nečiní a pouze 3 ředitelky se domnívají, že neprovádí evaluační činnosti 

zcela správně. K hodnocení  převážně používají  převzatá kritéria přizpůsobena vlastním 

podmínkám. Při zpracování ŠVP většině činila potíže právě oblast hodnocení a evaluace, 

kterou potřebují mírně vylepšit (63 %), 7 % ředitelek dokonce přepracovat. Své nedostatky si 

částečně uvědomují, proto mají zájem se dále vzdělávat. Pozitiva evaluace vidí 

v uvědomování si nedostatků, významu pro další rozvoj školy a dále zamýšlením se nad svou 

činností, což je jevem velmi pozitivním, ale zároveň  15 odpovědí bylo negativních, bez 

žádných pozitiv. Mezi úskalí  bylo nejčastěji uváděno „papírování“, nedostatek času a 

neochota pracovnic dělat něco navíc. Určité řešení by se mohlo najít v delegování 

zodpovědnosti na pracovníka (například zástupkyni školy), která by byla zodpovědná třeba 



pouze za průběh evaluačních činností. Tuto možnost většina ředitelek nevyužívá.  I když si  

uvědomují, že evaluační zpráva (vlastní hodnocení školy) slouží hlavně pro sebe – svou školu, 

tak ji vytvářelo pouze 18 ředitelek a převážně bez pomoci svých spolupracovnic. Strukturu 

vlastního hodnocení školy mají zpravidla rozpracovanou pouze částečně,  s využitím 

individuálních návrhů pracovnic, řešené na pedagogické radě. Základem všech procesů je 

umět objektivně posoudit sledované jevy a je dobré, když se začne u sebe. Zde můžeme 

konstatovat, že četnost sebehodnotících procesů je jak u ředitelek, tak u pedagogických 

pracovnic vyhovující, prováděno zpravidla čtvrtletně, u provozních pracovnic jednou ročně. 

K proniknutí zahraničních hodnotících modulů do školského prostředí byla  zjišťována jejich 

znalost. Ředitelky nejvíce znají metodu SWOT, která je často využívána a překvapivě metodu 

benchmarkingu, ale lze se domnívat, že mohlo u některých ředitelek dojít k záměně 

s metodou brainstormingu, která je již v některých mateřských školách známa názvem „bouře 

mozků“.     

 

Výzkumné šetření ukázalo u dotázaných ředitelek na některé dílčí nedostatky při 

implementaci evaluačních procesů do praxe. V rozsahu bakalářské práce již nemohla být 

sledována efektivita vytvořených vlastních hodnocení.  

 

Získáním poznatků o vlastním hodnocení škol se ve školním roce 2005/2006 věnovala Česká 

školní inspekce, která sledovala zejména oblast výchovy ke zdraví ve 341 mateřských 

školách, z toho  pouze 163 (47,8 %) škol v dané oblasti provedlo vlastní hodnocení.  

Z výsledků šetření vyplynulo, že jen ojediněle mělo toto hodnocení charakter uceleného 

systému zpětné vazby, převážně šlo spíše o uplatňování jednotlivých prvků sebehodnocení 

nebo o jeho přípravu. V mnohých školách se vlastní hodnocení opíralo jen o pocity či názory 

ředitele, vycházející z jeho bezprostřední zkušenosti, nikoli o exaktní zjišťování a 

vyhodnocování jevů v konkrétní oblasti prostřednictvím hodnotících nástrojů (hospitací, 

dotazníků…). Čím byla škola menší, tím více  neformální byl proces jejího vlastního 

hodnocení. V hodnocení převažovalo zaměření na podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání  

s využitím metody pozorování (prohlídky, hospitace), zatím jen okrajově kvalita personální 

práce a dalšího vzdělávání. Jen ojediněle byla jasně formulována kritéria vlastního hodnocení, 

která se vztahovala nejčastěji k dřívějším výsledkům dětí (vyhodnocovaly jejich individuální 

rozvoj). Výpovědní hodnota vlastního hodnocení škol byla většinou nízká. V mateřských 

školách mělo vlastní hodnocení relativně největší vliv na vzdělávací strategie školy, ale 

celkově byl účinek vlastního hodnocení na přípravu a tvorbu školních vzdělávacích programů 



a vzdělávací strategie nevýrazný. Z uvedeného vyplývá, že v oblasti hodnocení škol mají 

ředitelky  doposud značné rezervy. 

V tabulce je uvedena účinnost vlastního hodnocení škol, která nejlépe vystihuje kvalitu 

zpracovaného hodnocení. Celkový počet sledovaných škol 163. 
1
 

Poskytuje zpětnou vazbu vzhledem k cílům školy 9 % 

Vypovídá o silných a slabých stránkách školy 6 % 

Vypovídá o účinnosti přijatých opatření 1 % 

Slouží k tvorbě (korekcím) ŠVP 7 % 

Ovlivňuje DVPP 1 % 

Ovlivňuje vzdělávací strategie školy 9 % 

Vede k opatřením ředitele 9 % 

 

Česká školní inspekce (dále jen ČŠI) je zatím asi jediná instituce, která se v současné době 

zabývá vyhodnocováním daného jevu, proto výsledky našeho šetření nemohly být porovnány 

s jiným zjištěním. 

 

Na základě studia teoretických východisek, výsledků výzkumného šetření a z poznatků 

vlastního hodnocení škol ČŠI, vyplývají tyto závěry : 

 Systémově a komplexně se v uvedené tématice vzdělávat. Domnívám se, že 

jednorázové akce nejsou až tak efektivní. Vhodné by bylo sestavit tým lektorů 

z odborníků zabývajících se touto problematikou (např. VÚP, ČŠI, PPP, MŠMT…) , 

zároveň využít zkušeností škol (příklad dobré praxe). 

 Vytvořit metodickou pomůcku, která by pomohla pedagogickým pracovníkům se lépe 

orientovat v této problematice. Určitým záměrem se již zabývá VÚP Praha, který 

navrhuje projekt, jehož výstupem by měla být metodická příručka,  která by nabídla 

pedagogům konkrétní podněty a doporučení, jak si svůj systém evaluace vytvořit a jak 

jej realizovat, jak zpracovávat potřebné podklady. Snahou je přiblížit pedagogům 

konkrétní postupy, metody, techniky, nástroje, které lze v praxi mateřské školy účelně 

využít.  

 Kolektiv pracovnic by se měl naučit týmově pracovat. Osvědčila se forma 

několikadenního školení celého kolektivu, ale problémem je, že v mateřských školách 

                                                 
1
 Vlastní hodnocení škol ve školním roce 2005/2006 [online]. Praha : ČŠI 15. 1. 2007 [cit. 2007-03-03]. 

Dostupné na WWW:< http: // www.csicr.cz>. 



není časový prostor k této aktivitě. Jediným řešením je uspořádat víkendové školení, 

které není sice jevem populárním, ale výsledkem by měla být schopnost týmově 

pracovat, což se určitě vyplatí.   

 Všichni pracovníci školy musí pochopit, že samotný hodnotící proces  je převážně 

interní záležitostí, který má pomáhat všem pracovníkům vylepšovat  jak svoji činnost, 

tak zlepšovat kvalitu celé školy. Zejména důležitá je objektivnost a umění přiznat si 

nedostatky, které je nutné dále řešit či omezovat, jedině tak budou mít hodnotící 

činnosti svůj význam.  

 Základem je společně se všemi pracovníky školy sestavit autoevaluační plán (období 1 

– 2 let), který bude průběžně a systematicky realizován, v průběhu korigován. Důležité 

je určit kompetence se zapojením všech pracovníků a najít si společně ve své škole 

systém, který bude vyhovovat danému účelu. Pasivní účastníci procesu nikdy 

nepochopí jeho smysl. Je nutné si uvědomit, že vlastní hodnocení školy není 

jednorázovým procesem, ale vlastně nikdy nekončící činností. Z každého hodnocení je 

nutné přijímat  a realizovat opatření, která se promítnou do dalšího strategického 

plánování, které se opět průběžně vyhodnocuje a ve spirále se vše opakuje a tento 

proces posouvá školu vpřed. 

 Doporučuji sjednotit terminologii v dokumentech – RVP PV používá pojem 

autoevaluace školy a vyhláška  č. 15/2005 Sb. vlastní hodnocení školy. 

 

Domnívám se, že cíle a očekávání, které jsem si na počátku stanovila se podařilo naplnit a 

práce přináší relativně bohaté i věrohodné poznatky o evaluačních procesech v mateřských 

školách. Přesto jsem si vědoma, že vzhledem k šíři a složitosti problematiky, jakou je 

evaluace, je tato bakalářská práce dílčím krokem na cestě k poznání a zefektivnění kvality 

mateřské školy.   
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aj.                      a jiné 
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                          ( Organization for Economic Cooperation Development, vznik 

                            1961, sídlo v Paříži) 
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