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Úvodem 
Předložený text je výsledkem vědeckého grantového úkolu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky z roku 1996 a aktivit konaných s podporou Open Society Fund 
Praha. 

Cílem práce bylo poskytnout zejména ředitelům základních škol (ale je možné ji v zásadě 
využít i pro jiné typy škol) vstupní informace o procesech autoevaluace školy, které se 
v posledním desetiletí v zahraničí výrazně rozšířily do praxe a mají umožňovat zvýšení efektivity 
a kvality vzdělávacích školních procesů za pomoci využívání především vnitřních zdrojů 
a rezerv. 

Poslední roky transformace českého školského systému ukazují, že je nutné přistoupit k této 
praxi i v České republice. Využívání vnitřních možností zkvalitňování práce školy nesmí být 
ovšem diktováno mnohdy jen krátkozrakými ekonomickými nebo politickými zájmy nejvyšší 
řídící úrovně, ale musí odpovídat potřebám právě zainteresovaných škol a jejich zaměstnanců, 
aby se vnitřně ztotožnili s novými požadavky na učitelské povolání. K němu již bude vlastní 
hodnocení (sebereflexe) a celková autoevaluace školy neodmyslitelně patřit. 

 
Práce se neomezuje jen na teoretické pohledy, ale poskytuje i mnoho praktického 

a konkrétního materiálu k využití přímo v jednotlivých školách. 
 
Jednotlivé kapitoly byly zpracovány týmově, přičemž byla vymezena garance za jejich 

konečnou podobu: l. kapitola byla zpracována K. Rýdlem a V. Horskou, II. kapitola byla včetně 
příloh zpracována V. Horskou a M. Dvořákovou, III. kapitola a její příloha č. 1 byla zpracována 
K. Rýdlem, autorem 2. přílohy III. kapitoly je P. Roupec. 

Autoři jsou si vědomi značné diskusní povahy textu a přivítají jakékoliv doplňky a postřehy, 
které povedou k celkovému prosazení autoevaluační praxe ve vyučování a ve školách vůbec. 
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I. kapitola 

Sebehodnocení a autoevaluace jako teoretický problém 

|. 1 Cíle a smysl sebehodnotících procesů 
V podmínkách všedních školních dnů si pod pojmem sebehodnocení (autoevaluace) většina 

vybavuje kontrolu. Technickoekonomický sběr dat nebo nějakou hierarchizaci postupů 
jednotlivých pracovníků. Pojem evaluace je vším tím velmi zatížen. O to více je nutné věnovat 
pozornost původnímu významu tohoto pojmu. Vymezení pojmů v rámci činnosti školy se věnuje 
druhá část této kapitoly. 

Co se rozumí pojmem evaluace? 
Obecně lze konstatovat. že pod pojmem evaluace lze chápat „systematické zkoumání 

a sledování hodnoty a efektivity určitého předmětu nebo jevu“ (Joint Committee on Standards 
for Educational Evaluation, 1994). Ve vztahu ke škole tedy jde o posuzování a vyhodnocování 
vzdělávací nabídky a pracovních postupů školy. To ale není přece nic nového. Člověk 
každodenně hodnotí své úspěchy i prohry, zaujímá stanovisko k vlastní práci i k práci jiných. Na 
rozdíl od tohoto nahodilého přístupu se pod evaluací rozumí systematicky plánovitý a cíleně 
řízený proces hodnocení a posuzování sledovaných jevů. 

 
Jednotlivé představy o obsahu a cílech evaluace lze rozdělit do tří základních forem: 
1. Evaluace jako kontrola a posuzování. 
2. Evaluace jako vědecký výzkum s cílem získání poznatků. 
3. Evaluace jako proces sebereflexe, plánování a dalšího rozvoje. 
 
1. Od počátku své existence disponují školy velmi obsáhlými hodnotícími možnostmi 

posuzování výkonů žáků. Během doby vyvinuli učitelé celou řadu nástrojů pro posuzování 
učební úspěšnosti žáka a jeho dovednosti: písemné práce, testy, ústní zkoušení, inscenační hry 
apod. Zdálo by se dokonce, jako by hodnotící procesy (evaluační procesy) ve škole byly 
ztotožňovány jen s kontrolou úspěšnosti žáků. Tato evaluační praxe ve smyslu posuzování 
individuálních dovedností se prosadila ve dvou rovinách: při posuzování učitelem a školními 
inspektory. V této rovině mají učitelé hluboké zkušenosti jako individuální „evaluátoři“, ale 
zároveň i jako „předměty hodnocení“ vyšším orgánem školní inspekce, Charakteristické pro 
tento způsob evaluace je, že kritéria a standardy jsou dány hodnotitelem. Hodnocení je tak 
vztahováno k jedné osobě, která se stává předmětem evaluace a na kterou má velmi malý vliv. 

 
2. Vedle evaluace orientované na jednotlivé osoby je velmi důležitá evaluace orientovaná na 

vědecké cíle hodnocením různých pokusů a projektů v oblasti školní praxe. Jde zejména 
o zjištění účinností zkoušených pedagogických opatření nebo reforem. Výsledky se stávají 
argumenty pro širší prosazování uvažovaných změn nebo jejich odmítání. Znakem této formy 
evaluace je orientace na vědecké standardy. Evaluace je většinou plánovaná a prováděná 
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externími odborníky a výsledky slouží k zjištění míry aplikace sledovaného jevu do širšího 
systému. l když zde již existuje širší možnost vlivu vlastní školy na plánování a průběh 
evaluace, v praxi stále převládá přesné plánování procesů evaluace zvenčí a pro školu to 
obvykle znamená jen více práce s nejistým a vždy nepřímým užitkem. 

 
3. Evaluace jako proces sebereflexe je zatím v praxi téměř neznámá a neuplatňovaná. Jde 

o to, že plánování a provádění hodnocení je určováno a řízeno samotnými účastníky evaluace. 
Přitom má právě tato forma hodnocení největší předpoklady přinést přímé podněty pro další 
rozvoj školy. Cílem je rozšiřovat vědění o vlastní práci a vlastní škole a mít možnost prověřovat 
přiměřenost vlastní strategie jednání a organizační struktury. Znakem této formy hodnocení je, 
že zákony jednání záleží na samotných spolupracovnících školy. Orientační rámec pro 
standardy a kritéria úspěšnosti jsou stanovována jednotlivými školami. Metody a postupy mohou 
být přejaty z uznaných vědeckých postupů, výsledky však nesměřují k zobecnění, ale slouží 
jako podklad pro zlepšení konkrétní situace v jednotlivé škole. Evaluace v tomto smyslu se 
stává každodenní potřebou školy a součástí práce všech spolupracovníků. 

 
Důsledkem tradičního vnímání hodnocení ve smyslu posuzování individuálních kompetencí 

nebo ve smyslu vědecky orientovaného výzkumu je, že jsou s evaluací spojovány takové výrazy 
jako vnější kontrola, posuzování, výkazy hodnocení nebo nepřiměřené zatížení. Součástí 
evaluačního vědomí by se měla stát také snaha „poznat něco o své práci, co jsem ještě 
nevěděl“. 

Důležitým předpokladem pro zahájení konkrétních prací je to, aby se všichni zúčastnění 
dohodli na společném vnímání pojmů a jejich vymezení. To je ale velmi obtížné. 

 
Jako příklad různorodých představ jednotlivých lidí o obsahu a cílech evaluace uvádíme tzv. 

kognitivní mapu, která vznikla jako výsledek diskuse v rámci konference k otázkám 
sebehodnocení ve Skotsku (1990). 
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Obr. 1. Kognitivní mapa evaluace 
 

 
 
(pozn.: Některé z pojmů jsou dále vysvětleny v kapitole I.2 
Pojem „top down“ označuje mezní roviny mocenského postavení  
 
Z uvedeného grafu zřetelně vyplývá napěťový vztah mezi evaluací jako kontrolním nástrojem 

na straně jedné a nástrojem rozvoje školy na straně druhé, mezi reálně existujícími mocenskými 
strukturami a potřebnou mírou důvěry a mezi evaluací jako interním úkolem školy nebo jako 
pouhým předpokladem a příležitostí pro vnější hodnotitele (např. inspekci). 

Rozumíme-li sebehodnocení především jako formě sebereflexe práce učitelů a vychovatelů 
nebo celé školy, pak evaluace nepředstavuje pro školy a učitele „nic nového“, jen je to dnes 
jinak nazýváno. Dříve se hovořilo o sběru a výměně zkušeností, dnes se hovoří o posuzování 
a reflexi. Rozdíl je v systematičnosti a předem stanovených kritériích a cílech hodnocení.  
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Pokusíme se to znázornit v přehledu: 
 
Obr. 2: Sebereflexe a sebehodnocení ve školách 
 

 
Vlastní posuzování a reflexe 

 

 
Systematická (auto)evaluace 

Ø neplánovaná Ø plánovaná 
Ø nepravidelná Ø pravidelná aktivita 
Ø spočívá na jednotlivých dojmech a 

míněních 
Ø vychází ze široké databáze 

různorodých hledisek 
Ø základem jsou individuální náhodné 

zkušenosti 
Ø informace jsou cíleně sbírány 

Ø nejasná hodnotící kritéria Ø předem stanovená kritéria 
Ø otázky nejsou dokumentovány Ø jasné otázky dokumentovány 
Ø subjektivní Ø relativně objektivní 
Ø příklad: rozhovor během přestávky o 

bezprostředních zkušenostech z 
vyučování 

Ø příklad: sebe tázání celého sboru 
učitelů pro potřeby dalšího rozvoje a 
podpory 

 
V této souvislostí považujeme za potřebné objasnit dva pojmy, totiž: 
 
• sebehodnocení, pod kterým vnímáme neplánované a necílené nahodilé hodnocení 

každodenní praxe, které provádí každý jedinec bez dlouhodobější přípravy, a 
• autoevaluace, pod kterou rozumíme jíž systematicky připravené a plánovité hodnocení. 

směřující podle předem stanovených kritérií k předem stanoveným cílům. 
 
Pokud někdo vnímá sebehodnocení jako nástroj profesionální pedagogické práce, uvědomuje 

si nutnost osvětové, vzdělávací a přesvědčovací práce, vycházející z výše uvedeného přehledu, 
která musí být vykonána. Ústřední otázkou se potom stává: „ Jaké existují argumenty, které 
ospravedlňují autoevaluace škol?“ 

 

Proč se objevila potřeba autoevaluace škol? 
Na základě zahraničních zkušeností lze konstatovat. ze v podstatě existují čtyři důvody pro 

rozvoj autoevaluačních procesů ve škole. 
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Obr. 3:  Čtyři důvody autoevaluace ve školách 
 

 
 
 

Jak si vysvětlit zesílený zájem o evaluaci? Proč by se školy měly vůbec učit, svou činnost 
evaluovat? K první otázce chceme velmi stručně načrtnout tři souvislosti, které to vysvětlují. 

 
1. Předně se ukazuje již několik let i v oblasti vzdělávání vývoj, který zcela novým způsobem 

na všech úrovních systému ukázal virulenci otázky kvality, přičemž v rostoucí míře jak efektivita 
(to CO) jakož i eficience (to JAK) bylo problematizováno (Eficience znamená vzájemný poměr 
mezi vstupy a výstupy. Pokud jsou vstupy nižší než výstupy je eficience kladná. Řada školských 
manažerů se snaží tento princip uplatnit i u oblasti vzdělávání jako jeden z nástrojů efektivity 
vzdělávacího procesu). Anglo-americké debaty o efektivitě školy jsou toho právě tak výrazem 
jako vývoj národních a nadnárodních kvalitativních a srovnávacích ukazatelů. Německým 
ústředním problémem posledních desetiletí je odpověď na otázku: Co je dobrá škola? Tento 
problém je mimo jiné známkou hlubokého znejistění celého vzdělávacího sektoru nad 
výkonnosti systému vzhledem ke stále komplexnějším nárokům. Současně na nepředvídatelně 
dlouhou dobu zostřuje finanční nedostatek ve veřejných rozpočtech pozornost věnovanou 
nákladům tou měrou, že je prověřováno vše až po jednotlivé školy a hledají se možnosti, jak 
udělat za inflací oslabovanou korunu stále více. 

 
2. Začíná se projevovat nedůvěra i vůči dosavadnímu řídicímu systému a systému 

zabezpečujícímu kvalitu i ve výchovné oblasti. Debata o modernizaci inspekce a vzdělávací 
správy je toho zřejmým signálem. V této souvislosti se jeví vnitřní a vnější evaluace 
a především jejich spojení v nový regulační okruh cílových ujednání a prověřování, zda bylo cíle 
dosaženo, jako pokus o zvládnutí tohoto dilematu při dozoru a řízení. A to společně se sílícím 
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tlakem na decentralizaci úkolů a zodpovědnosti. Pohlížíme-li na evaluaci z tohoto hlediska, jeví 
se konec konců jako cena, kterou je nutno zaplatit za širší autonomii. 

 
3. Obsahové a organizační požadavky na školu a její sociální vnitřní struktury se změnily tak 

dramaticky, že je možno se s tímto vývojem, jenž je důsledkem změněné profesní identity, 
vyrovnat již jenom novými, školské potřebě odpovídajícími manažerskými modely. 

 
Odpovědi na otázku „PROČ?“ jsou na tomto pozadí nasnadě. Školy nemají skoro žádné 

spolehlivě údaje o úspěchu případně neúspěchu své činnosti. To nesouvisí jen se strukturální 
kontrolní nejistotou a nejistotou o úspěšnosti v učitelstvem povolání, nýbrž i s deficitem  
kolegiální kultury zpětných vazeb s chronickou neprůhledností výsledků, která je 
v podivuhodném protikladu k jinak všudypřítomným hodnotícím rituálům. Školám proto zřejmě 
není zcela jasný způsob, jak samy produkují své výsledky, úspěchy a problémy. Evaluace 
v kterékoliv přehledné vnitroškolní oblasti se tedy zakládá na profesním nároku získat 
hodnotové poznatky o podmínkách a výsledcích jednání, aby mohla být efektivnějším 
způsobem převzata odpovědnost a aby se vše utvářelo s orientací na cíl. 

Pokus o uspořádání pojmů 
Prozatímní, velmi obecný pokus přiblížit se definici, by mohl znít: Evaluace ve školství je 

systematickým sbíráním, tříděním, vyhodnocováním a ohodnocováním „dat“ podle určitých 
kritérií o dokumentech, jednání, osobách za účelem dalšího rozhodování. 

 
Tato první definice naznačuje: Evaluace by měla. jestliže se takto nazývá: 
• být systematicky založena, to znamená vykázat explicitně oblast svého předmětu 

a zachytit jeho strukturu, 
• být provedena v metodicky správných krocích, 
• být prováděna pravidelně, 
• řídit se podle vykázaných, přijatelných kritérií a především 
• připravovat rozhodnutí pro další plánování a jednání. 

 
Jestliže bychom měli přesněji určit, jakou formu a jakou funkci evaluace má kdo na mysli, 

potom je nasnadě trochu vyjasnit tento pojem pomocí tří parametrů, které signalizují obsahové 
a metodické napětí vztahující se  k výsledku: 

 
• Evaluační oblasti a kritéria: 

Školy je mohou volit samy, mohou být však také vytyčeny školskými úřady a politikou 
vzdělávaní. 

• Kontrola metod a nástrojů: 
Školy je určují samy, pokud nejsou zadány externími evaluátory. 
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• Posouzení výsledků: 
To by mohlo být uzavřené, to znamená, že evaluovaný nemá žádný vliv na evaluační 
zprávu; nebo je naopak schopné podrobit se diskusi, a je tudíž možné ovlivnit 
hodnocení. 

Čtyři cíle sebehodnocení ve školách 
Při rozvíjení vlastního autoevaluačního modelu školy existují přinejmenším čtyři cíle, které si 

nyní více přiblížíme. 
 
1. Vytváření profesionální skupiny (týmu), ve které budou mít hlavní zastoupení účastníci 

evaluovaných procesů, tedy učitelé a nepedagogičtí pracovníci školy. V případě školy se jedná 
o vyučovací proces, přičemž o celkových závěrech autoevaluační zprávy budou rozhodovat 
samotní učitelé a další zaměstnanci školy. Celková autoevaluační zpráva obsahuje informace 
o profilu školy, jeho pedagogických a didaktických důsledcích z hlediska určitého organizačního 
modelu vyučování a chodu celé školy. Ten by měl vytvářet optimální předpoklady pro realizaci 
i na základě přiměřené personální politiky, aby mohlo být dosaženo stanovených cílů. 
Podmínkou profesionality skupiny musí být schopnost vhledu do každodenní reality školy. To 
v  sobě obsahuje i schopnost využívat zjištěné informace a fakta. 

 
2. Stálá zpětná vazba vedení školy je důležitým předpokladem pro celkový rozvoj školy 

z hlediska jejích mnohotvárných možností vlastní profilace. Zpětná vazba navíc zajištuje udržení 
a stálé zlepšování školy. V této souvislosti je chybné se domnívat, že procesy autoevaluace 
budou školu nějak enormně zatěžovat. Na příkladu Nizozemí můžeme vidět, že dobře 
organizovaný systém autoevaluace se stane běžnou součástí organizace školy a jejího života 
a nebude vyžadovat žádné zvláštní nároky na energii lidí a materiální zajištění. Autoevaluace 
pak probíhá kontinuálně a nikoliv v hektických kampaních, které školu a lidi zatěžují. 

 
3. Informování okolí školy je důležitým cílem autoevaluačních procesů  ve škole. Zejména 

odborné školy musí neustále diagnostikovat trh práce a strukturu poptávky po pracovních silách. 
Aktuální informace, které škola o sobě okolí poskytuje, jsou nejen dobrou reklamou školy 
samotné, ale hrají velkou roli v dalších vztazích školy a okolí (posilování důvěry, respektu, 
souhry institucí apod.). 

 
4. Příprava na externí evaluaci,  která probíhá obvykle periodicky, je posledním cílem 

autoevaluace školy. Autoevaluační zpráva o aktivitách a výsledcích školy vypracovaná 
zaměstnanci dané školy je nezbytným předpokladem pro průběh externí evaluace. Zvláště 
důležitý se ukazuje způsob přípravy na externí evaluaci, při níž mohou být zjištěné informace 
velmi pozitivním materiálem pro skupinu evaluačních expertů, kterou v mnohých zemích tvoří 
buď inspektoři nebo nezávislí odborníci či laikové z jiných rezortů nebo kombinace uvedených 
možností. 

 
Při bližším zkoumání vztahu mezi vnitřní autoevaluací a managementem školy zjistíme, že 

vyhodnocování autoevaluačních procesů se dotýká ve velkých školách jiných problémů než ve 
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školách malých. Nejen z toho důvodu, že malá škola disponuje zjednodušeným vedením a tím 
i informacemi jiného druhu, ale i informační tok v ní probíhá poněkud jinak, než ve velkých 
školních komplexech. Dále je nutné si uvědomit, že z hlediska školního managementu jsou 
autoevaluací vyžadovány i jiné informace, než např. skupinou učitelů, protože účelem 
managementu je jiná činnost, než je činnost učitelů. Ve velkých školách lze rozeznávat 
minimálně tři roviny, pro které jsou nutné informace a jejichž charakter je rozdílný. Jde o rovinu 
ředitele školy, širšího vedení školy a třídního managementu. Tak má ředitel školy jiné infomační 
potřeby než širší vedení (vedoucí oborových skupin, zástupci, atd.), a jejich potřeby se zase 
odlišují od informačních potřeb učitelů, majících každodenní kontakt se žáky. Všichni jsou ale 
zainteresováni na výsledcích autoevaluace školy, např. na výši procenta propadovosti žáků, ale 
existují data, která mají význam jen pro určitou funkční rovinu ve škole. Přitom ale musí být 
zachován princip, že každý má možnost přístupu ke všem informacím, i když jejich využitelnost 
a potřebnost je pro každého jiná. Tak se ukazuje, že např. vypracovávat jednotné autoevaluační 
formuláře pro celou školu je bezpředmětné. 

Sběr nepřesně definovaných informací vede jen ke kupení papírů. Při sestavování dotazníků 
pro jednotlivé skupiny účastníků – zaměstnanců je důležité si položit otázku, která data jsou pro 
dosažení cílů autoevaluace potřebná. 

Sběr informací tak musí být omezován jen na získávání relevantních informací, což nejsou 
všechny informace. 

Dalším důležitým důsledkem je to, že v průběhu evaluace nelze činit rozdíly mezi jednotlivými 
rovinami rozhodování a „postižení“ nesmí být zatěžování pro ně nepotřebnými informacemi. 
Pokud toto respektujeme, pak výrazně snižujeme možný odpor vůči autoevaluaci školy. 

Zkušenosti s těmito procesy jsou i v zahraničí dosud malé. Již nyní však ukazují, že vedení 
školy může pro zainteresování jednotlivých skupin zaměstnanců vykonat velmi mnoho dobrou 
osvětou, která patří k důležitým organizačním a administrativním formám moderního 
managementu. Učitelé jsou tak postupně motivováni k přebírání podílu odpovědnosti za činnost 
a chod školy. Probuzení této potřeby participace u učitelů, která svědčí o důvěře učitelů ve 
vedení školy, patří k prvním podmínkám úspěšného chodu školy a navíc je to předpoklad pro 
zvyšování kvality práce školy. Předpokládá to však vysokou profesionalizaci školního 
managementu a změnu tradičních přístupů, postojů a strnulých metod jeho práce. 

Podmínky pro úspěšnou autoevaluaci 
Podmínkou pro úspěšnou autoevaluaci je ve výše uvedeném smyslu vyjasnit: 
• jakou funkci má evaluační záměr v pevném sepětí s mimoškolním prostředím, 
• kdo evaluaci plánuje a provádí, 
• kdo má být zadavatelem, adresátem a uživatelem a 
• kdo obdrží výsledky a kdo z nich učiní úvěry. 

 
Tím budou upřesněny i podstatné předpoklady pro vlastní průběh. Důležité je chápat evaluaci 

jako účastnický a kooperačně orientovaný proces se složitými personálními a obsahovými 
spojitostmi, ne jako intervenční akt hodnocení. Pro tento proces je nutno dbát nejméně na 
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následující aspekty: fáze, strukturalizaci předmětné oblasti, metody/nástroje, jednající osoby, 
logiku a etiku postupů. 

V ideálním typickém případě se vlastní proces evaluace člení do etap, o nichž pojednává 
II. kapitola. 

Smysluplnou sadu kritérií, aby bylo možno strukturalizovat předmětnou oblast a aby bylo 
možno vyhledávat relevantní informace, tvoří udání, vyhledávání dat ke kontextu, k inputu, 
k  procesu a k výsledku. Vztaženo např. na hodnocení projektového týdne by bylo možno se 
vzhledem ke kontextu ptát: Které rámcové podmínky záměru bránily nebo jej podporovaly? Jaké 
dopady na okolí/vlivy ze strany okolí bylo možno pozorovat? Jak byly předpoklady a potřeby 
obsahově přijaty? K inputu: Kolik času, věcných a personálních zdrojů kdo investoval do 
plánování a provedení, a to celkem a na jednotlivých úsecích? Jaké cíle a programy řídily 
průběh a jak? K procesu: Jak byl organizován celkový průběh a jednotlivé projekty? Jaká byla 
účast ve srovnání s očekáváním? Byli zodpovědní s to splnit své rozdílné úkoly? Jak lze 
hodnotit průběh a stupeň spokojenosti? K produktu: Jaké viditelné a jaké nemateriální výsledky 
lze uvést? Jak je lze kvantitativně a kvalitativně hodnotit? Jaké zamýšlené následky 
a nezamýšlené vedlejší následky lze konstatovat? 

K systematické diferenciaci podobných otázek a průzkumů a vyhodnocení dat existuje 
mezitím řada upotřebitelných metod a nástrojů (např. podklady z kartotéky, sebeinterview, 
dotazníky, interview podle osnovy otázek, dokumentární analýza a další), které se pod 
odpovídajícím řízením nebo s externí pomocí vyrábějí na míru a mohou být levně použity 
i  “laikem“. Získané znalosti z prováděných postupů mají nezřídka podnětný účinek na utváření 
evaluace vyučování za pomoci žáků. 

Ti, kdo provádějí evaluaci, potřebují jasný mandát a jednoznačné zadání ze strany školského 
grémia, aby jejich jednání bylo legitimní a závazné. Pracují  smysluplně v malé, pokud možno 
reprezentativně složené řídící skupině. Musí se uvázat, že všechny výsledky zpětně provází na 
zadavatele a na ty, kdož poskytli informace, aby bylo možno učinit další rozhodnutí. Externí 
experti v evaluaci mohou po modelové opci hrát podpůrnou, poradenskou nebo ohodnocovací 
úlohu. 

 
Evaluace by se zdála být docela racionální, kdyby si i zde psychologická spodní stránka 

organizačního ledovce neosvojovala své právo. Evaluace nemusí jen obsahovat nadměrné 
nároky a příliš vysoké požadavky pokud jde o vědomosti, čas a pracovní sílu, může být také 
nepohodlná, trapná a může dokonce vyvolat i strach. Může se zvrhnout v rejdiště organizačních 
mikropolitiků, kteří si rádi vyrovnávají staré účty. S ohrožením, které z jejich strany hrozí 
jednotlivcům nebo skupinám, je nutno případně počítat i u zcela přehledných záměrů. Proto 
uvádíme pro evaluátory několik hesel k etice evaluace ve formě výzvy. 

K etice autoevaluace 
Nepracuj sám. Informuj všechny relevantní osoby nebo skupiny o druhu, rozsahu a funkci. 

Vyžádej si mandát od legitimního nositele rozhodovací pravomoci. Zajisti spoluúčast dotčených 
a promluv si alespoň s těmi, kterých se to nepřímo týká. Podávej pravidelně zprávy o průběhu. 
Sjednej formy a procesy. Vyžádej si před zjišťováním údajů povolení. Zacházej s údaji 
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zodpovědně a respektuj nároky na důvěrnost. Prováděj zpětnou vazbu dat, analýz a hodnocení 
se zveřejněnými kritérii. Buď sám ochotný se nechat evaluovat. Uveřejni tyto zásady. 

Kdo má důvod ke skepsi, strach a odmítání, ten se jich nezbaví ani po takto jasném postupu 
a zásadách. Mohlo by to však, bude-li to podpořeno důsledně profesionalizací a podpůrnými 
opatřeními, přispět k tomu, aby se z lecjaké hebké „manévrové kritiky“ s pachutí udělala bilance 
hledící kupředu, slibující uvolnit vývojové potenciály. Při veškeré zátěži, kterou autoevaluace 
obsahuje, jsou výsledky trvale podstatně uspokojující. 

I. 2 Procesy hodnocení ve vzdělávacím systému 
Hodnocení procesu a výsledků vzdělávání lze uskutečňovat na různých úrovních podle toho, 

kdo se stává subjektem hodnocení a co od takového hodnocení očekává. V tomto smyslu 
můžeme hovořit o hodnocení ze strany těchto subjektů: 

• žáků (hodnocení učitelů, předmětu, vlastních výkonů; hodnocení výsledků vzdělávacího 
procesu absolventy školy); 

• rodičů (hodnocení vzdělávacího vývoje svých dětí, rozhodování o jejich dalších 
vzdělávacích možnostech, hodnocení svých vztahů se školou, s jednotlivým vyučujícími 
apod.); 

• učitelů (hodnocení procesů a výsledků učení svých žáků, přizpůsobování 
a zkvalitňování vlastní výchovné a vzdělávací činnosti, rozhodování o ukončování studia, 
o podmínkách certifikace žáků apod.. hodnocení svých vztahů se žáky, rodiči, kolegy, 
vedením školy a širší pedagogickou veřejností apod.); 

• rady školy (hodnocení finanční a výroční zprávy školy, kterým schválí nebo neschválí 
celoroční činnost školy a jejího vedení); 

• širšího vedení školy (hodnocení dílčích úseků činnosti školy, např. pedagogického, 
ekonomického atd.); 

• ředitele školy (hodnocení práce celé školy i jednotlivých učitelů, hodnocení chodu 
školy, školního klimatu apod.); 

• inspektorů (vývoj a fungování pedagogických institucí přidělených do rámce působnosti 
školské inspekce); 

• nejvyšších školských orgánů, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
(státní dohled nad fungováním vzdělávacího systému jako celku, hodnocení dosahování 
vytčených vzdělávacích cílů, sběr informací o jeho stavu, problémech, výsledcích 
a rozvoji, přijímání opatření apod.). 
 

V otázkách hodnocení tak můžeme v podstatě vymezit 3 roviny: hodnocení vzdělávacího 
procesu a jeho výsledků může probíhat na úrovni třídy (subjekty mohou být nicméně všichni 
zainteresovaní včetně inspektorů), na úrovni školy (kromě aktuálně vzdělávaných žáků se 
mohou účastnit všechny subjekty, a to včetně absolventů školy) a na úrovní státu (subjekty 
tohoto hodnocení bývají pouze inspektoři a zástupci státních školských orgánů, jako například 
školských úřadů, ministerstva školství, parlamentního výborů pro vzdělání a vědu apod.). 

Každá úroveň má v procesech hodnocení specifické postavení a hodnotící procesy, které v ní 
probíhají, mají odlišný charakter. Podle charakteru hodnotících procesů rozlišujeme hodnocení 
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vnější (= externí evaluace) a hodnocení vnitřní (= interní evaluace). Interní evaluace se 
častěji nazývá sebehodnocením (autoevaluací). Tyto dva typy evaluace ale nejsou vzájemně 
protichůdné, naopak by se měly vzájemně doplňovat a sloužit tak k naplnění společného cíle: 
zkvalitňování poskytovaného vzdělání. Spolehlivé šetření je možné realizovat jedině v jejich 
vzájemné vazbě. 

Externí a interní evaluace představují dvě komplementární stránky hodnocení, které mají jiný 
účel a kladou si proto poněkud odlišné cíle a úkoly. Oba dva tyto typy hodnocení jsou pro 
možné zkvalitňování vzdělávacího systému i jeho jednotlivých součástí vzájemně 
nezastupitelné a nepostradatelné. Tato nezastupitelnost a nepostradatelnost však nutně 
neznamená totožnost všech činitelů odpovědných za rozvíjení těch nebo oněch procesů 
hodnocení; mohou za ně nést odpovědnost rozmanité subjekty. 

Externí evaluace se vyznačuje zaměřením na celkové fungování systému školy jako instituce, 
tj. na její vnější stránku. Naproti tomu interní evaluace je zaměřena na hodnocení procesů 
probíhajících uvnitř školy a na efektivitu jednotlivých činností, způsobů, metod a forem práce, 
jednotlivých učitelů apod. 

Při externí evaluaci jsou cíle stanoveny zvnějšku; při evaluaci interní si naproti tomu cíle 
stanovuje sama škola. Stejně je tomu i s volbou metod a forem hodnocení. Rovněž volba 
měřítka závisí na typu evaluace. U evaluace externí jsou měřítka a kritéria dána examinátorem 
nebo zadavatelem hodnocení, kdežto u evaluace interní si je škola formuluje sama 
Škola vybírá ty kvality, které vyhovují její koncepci výchovy a vzdělání. Je tedy v jistém 

smyslu sítem, kterým propadají jevy a procesy, které škola nepovažuje za důležité. Zde 
vystupují do popředí hodnoty, na které se škola soustředí (např. škola klade důraz na 
zapamatování poznatků a informací nebo naopak na orientaci v poznatcích a na vyhledávání 
informací). 

Utvoříme-li mezi těmito typy evaluace vztahy, vyplývají z těchto parametrů velmi rozdílné 
„modely“ externí evaluace: 

 
Model 1: 
Evaluace vyučování, školského života atd. se provádí externě podle zadaných kritérií 

a požadavků. Škola je objektem evaluace, nemá žádný významnější vliv na závěrečnou zprávu. 
Tento model by se dal srovnat s vnější inspekcí. 

 
Model 2: 
Tento model se odlišuje od prvního jen tím, že škola dostává příležitost ovlivnit výslednou 

zprávu externího evaluátora např. vzájemnými diskusemi, spolupodílením se na hodnocení 
nebo přípravou podkladů. 
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Model 3: 
Zde se jedná o interní školní autoevaluaci podle postupu, který si škola volí sama, ale 

v oblastech, jež jsou zadány, a podle zadaných kritérií, tedy zvnějšku řízená sebeevaluace, 
která například zjišťuje decentralizované údaje pro meziškolní srovnání dosaženého standardu. 

 
Model 4: 
Toto je čistá forma interní školní autoevaluace. Školy si samy určují, jak chtějí evaluovat, 

podle jakých kritérií provádějí vyhodnocení. Plánování, provedení, postup atd., to vše podléhá 
interní odpovědnosti. 

 
Načrtnutí těchto ideálních typických modelů by mohlo sloužit jako témata diskuse orientované 

na kritéria a týkající se otázky: Který způsob evaluace by mohl být smysluplný? Které formy 
evaluace mohou, musí nebo mají existovat vedle sebe? Učitelé, ředitelství škol, rodiče, školské 
úřady, veřejnost, vzdělávací politika, kontrolní úřady atd. docházejí za použití stejných nálepek 
z  pochopitelného důvodu ke zcela odlišným odpovědím Všichni se ale zřejmě shodnou na 
společných cílech sebehodnotícího procesu. 

 
Jedním z možných typů externí evaluace je hodnocení ČŠI. Snaží se o objektivní, srovnatelné 

hodnocení s ostatními školami, udržuje si potřebný nadhled nad dílčími problémy. Pracuje však 
především na základě ministerské objednávky nebo rodičovského zájmu – ověřuje stížnosti. 
Nepracuje ze zájmu školy samotné, často nepostihne všechny příčiny zjištěných jevů a její 
pohled zůstává omezen např. na zjednodušené označení školy jako školy tradiční nebo 
liberální. 

Jako každé vnější hodnocení se hodnocení ČŠI opírá hlavně o studium materiálů a závěry 
z  pozorování; přestože je inspekce prováděna v týmu několika inspektorů, nemusí vždy 
proniknout do podstaty a příčin problémů. Ideální by proto byla možnost spolupráce školy a ČŠI. 
Škola by tak měla zvýšený zájem o vlastní hodnocení práce – autoevaluaci, a ta by byla 
podkladem i pro eventuální inspekční činnost. Zatím se však zásahy ČŠI do života školy 
omezují pouze na kontrolu a hodnocení výsledku vzdělávaní. 
ČŠI má přitom velké možnosti pozitivního ovlivňování vývoje škol. Mohla by přesáhnout pozici 

pouhé kontroly a evaluace stavu vzdělávání a mohla by poskytovat školám metodickou pomoc 
při řešení konkrétních problémů, pomáhat přenášet informace z centra, přenášet zkušenosti 
z ostatních škol, informovat o kvalitních učitelích, pomoci při formování pedagogických kolektivů 
apod. Je tedy zřejmé, že by mohla přesunout těžiště své práce z funkce kontrolní na funkci 
poradenskou a korektivní. 

I sebelepší vnější evaluace však nenahradí autoevaluaci: ta jediná dává možnost vyjádřit 
podstatu problému, postihnout vnitřní vazby a sledovat dlouhodobý vývoj. Při autoevaluaci však 
můžeme narazit na možná úskalí, především na neschopnost nadhledu a přílišné „pohlcení 
problémem“. Objektivnímu hodnocení mohou bránit také úzké osobní vztahy, které mohou vést 
k záměrnému zakrývání chyb. Ideální by proto byla kombinace různých přístupů k evaluaci, 
různých metod, forem, způsobů a činitelů hodnocení. 
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II. kapitola 

K autoevaluaci základní školy 
||. 1 Co je to autoevaluace základní školy? 
Kde se vzal pojem autoevaluace? Nebylo by lepší používat český pojem sebehodnocení? Je 

tento nejasný pojem pouze módním výstřelkem současné doby, nebo je podnětem k zamyšlení 
a nutnou součástí života základní školy? K čemu je dobré hodnotit svoji vlastní práci, kdo ji bude 
hodnotit a jakými prostředky? Proč ale právě autoevaluace, vždyť máme různé nástroje 
„vnějšího“ hodnocení, máme k tomu dokonce specifické orgány, jako například Českou školní 
inspekci? Budou výsledky autoevaluace objektivní, budou srovnatelné s výsledky jiných škol? 
Na všechny tyto otázky budeme nyní hledat společně s vámi odpověď. 

 
Pojem autoevaluace se v současnosti stává stále více používaným pojmem pro oblast 

sebehodnocení, tedy všech aktivit, které se týkají hodnocení vlastní práce (školy, učitele, event. 
jiných subjektů), jejího plánování, realizace, ale i výsledků. Autoevaluace poskytuje informace 
o dosažených výsledcích, hodnotí proto především minulost a aktuální stav, ukazuje však 
i  možnosti dalšího vývoje do budoucnosti. 

Pod pojmem autoevaluace chápeme hodnocení dosažených cílů a obsahů vzdělávání 
samotnou školou za účelem zajištění kvality vzdělávání v rámci realizovaného vzdělávacího 
programu školy. Kvalifikovaná autoevaluace tedy může přispívat ke zlepšení kvality výsledků 
vzdělávání prostřednictvím jejich soustavného a systematického hodnocení. Tímto způsobem 
škola získává zpětnou vazbu o míře úspěšnosti svého vzdělávacího úsilí. 

Autoevaluaci je možné v tomto smyslu chápat jako mechanismus soustavné autoregulace 
vlastní pedagogické práce školy jako celku i jednotlivých vyučujících, jako užitečný prostředek 
k možnému rozpoznání silných a slabých stránek státem garantovaného a školou realizovaného 
vzdělávacího programu. Autoevaluace tak poskytuje zpětnou vazbu o úrovni a kvalitě 
dosahovaných výsledků vzdělávání, resp. očekávaných cílových stavů. 

 
Základním cílem autoevaluace je hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, kterých škola 

v určitém období dosáhla, hodnocení efektivnosti jednotlivých vzdělávacích činností 
probíhajících ve vlastní pedagogické práci školy a ověřování účinnosti a platnosti vybraných 
(event. vytvořených) evaluačních prostředků a nástrojů. Hodnocení kvality dosahovaných cílů 
v různých úrovních, etapách, cyklech a ročnících základní školy má za účel v nejobecnějším 
smyslu zajišťování srovnatelnosti výstupních kvalit absolventů. 

Autoevaluace základní školy má svůj hlavní smysl v možnosti postihnout specifika školy 
a příležitosti zhodnotit její skutečné možnosti. Autoevaluace umožňuje autoregulaci základní 
školy a jejího systému vzdělávání zevnitř. 

II. 2 Proč se zabývat autoevaluací základní školy? 
Současná základní škola se potýká s mnoha problémy, které jsou buď obecného rázu 

a ovlivňují práci každé základní školy, nebo jsou zcela jedinečné a odlišují se především podle 
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podmínek, v jakých ta která konkrétní škola pracuje. Její práci pravděpodobné nejvíce ovlivňují 
místní podmínky, ve kterých působí, a kvalita všech pracovníků školy, žáků, ale i rodičů. 

K obecným problémům patří samotné postavení základní školy ve vzdělávacím systému jako 
školy všeobecně vzdělávací, u které se výrazně projevuje nedostatečně formulovaná státní 
koncepce vzdělání a z toho vyplývající nedostatečná formulace cílů i nejasný profil absolventa 
základní školy. 

Základní škola je tradičně určena pro výchovu a vzdělání všech žáků, v současné době se 
nicméně dostává díky dosud přetrvávajícímu důrazu na encyklopedičnost a intelektualismus do 
rozporu s možností, aby vzdělávacích cílů dosáhli všichni žáci Škola hledá prostředky vnitřní 
diferenciace, aby mohla najít cestu ke každému žákovi a jeho možnostem, zde však velmi 
naráží na neznalost technik vnitřní diferenciace, na rutinní přístup, který vůbec s vnitřní 
diferenciací nepočítá, a na legislativní bariéry, které v praxi brání vyzkoušet ve větším rozsahu 
některé nové myšlenky – projektovou výuku, individuální vzdělávací programy, volitelné 
předměty, slovní hodnocení žáků apod. 

Objevují se nové problémy, které vyplývají ze skutečnosti, že se na některých základních 
školách učí děti různých národností, často bez jakýchkoliv vstupních znalostí češtiny, což 
vyvolává problémy vzdělávací, ale i sociální a výchovné, které se týkají především soužití žáků 
ve třídě. 
Řešení těchto zásadních problémů ještě ztěžuje nedostatek kvalitních učitelů, především ve 

velkých městech, kde je zajímavá nabídka jiných zaměstnání s výrazně vyšším finančním 
ohodnocením. Tato situace ovlivňuje hlavně učitele – muže a mladé učitele – absolventy 
vysokých škol. Do základních škol se nezřídka dostávají učitelé bez dostatečného vzdělání i bez 
odpovídajících morálních kvalit. 

Přitom právě na základní škole by bylo potřeba, aby v ní pracovali co nejkvalitnější učitelé, 
neboť míra vlivu na žáky je na tomto typu školy největší. Celá situace pro školu a učitele se 
ještě komplikuje skutečností, že základní školu opouštějí postupně »nadaní« žáci, odcházejí na 
specializované školy a víceletá gymnázia. Žáci, kteří na základní škole zůstávají, vyžadují od 
učitele mimořádnou znalost oboru, ale i pedagogiky a psychologie, mimořádnou schopnost 
zaujmout a motivovat žáky k učení. Tradiční nástroje udržení pozornosti a kázně žáků zde často 
selhávají. 

Současná situace základní školy je ovlivněna i postoji rodičů. Někteří rodiče se pokoušejí 
konzervovat tradiční podobu školy, vyžadují přísnost, kázeň a dokonalé výkony, jiní rodiče 
naopak upřednostňují individuální přístup k dítěti. Začínají se objevovat i rodiče, kteří využívají 
možnosti zasahovat do života základní školy a pracují v radách škol, zajímají se o výsledky 
práce školy, sledují výroční zprávy školy apod. 

Přestože základní škola představuje v naší republice nejrozšířenější typ školy a měla by mít 
tedy podobné problémy a dosahovat srovnatelné výsledky, její úroveň a specifičnost problémů 
i způsoby jejich řešení se mnohdy velmi liší. Vlastní analýza problémů, stanovení cílů, 
ujasňování postupů, záměrné sledování a srovnávání výsledků může vést k uvědomění si 
vlastní situace a může pomoci i v jejím řešení. Autoevaluace dává možnost podívat se na sebe 
vlastníma očima s vědomím všech problémů a vlivů, které vnější pozorovatel nemusí ani 
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postihnout. Autoevaluace by však neměla ustrnout u sebeobhajoby zjištěného stavu, ale měla 
by vždy ukazovat cestu řešení problémů. 

II. 3 Kdo může autoevaluaci provádět? 
Autoevaluace základní školy může probíhat na pěti úrovních: na úrovni jednotlivého učitele 

(jde o hodnocení vlastní práce ve vyučovaném předmětu), na úrovni „předmětových komisí“, 
tj. skupin učitelů téhož předmětu (jde o společné hodnocení používaných, resp. osvědčených 
forem a metod vyučování tomu kterému předmětu), na úrovni tzv. „balintovských skupin“, 
tj. skupin učitelů, které spojuje určitý výchovný nebo vzdělávací problém (jde o společné hledání 
východisek a optimálních způsobů řešení určitých otázek), na úrovni celého učitelského sboru 
a na úrovni vedení školy. 

 
Co uvedené skupiny obvykle hodnotí? 
• jednotliví učitelé hodnotí výsledky dosahované žáky, zamýšlejí se nad efektivitou 

vlastní pedagogické práce, nad vhodností svých kritérií a používaných metod hodnocení 
žáků, nad spolehlivostí používaných didaktických testů, baterií zkušebních otázek apod.; 

• skupiny učitelů určitého předmětu hodnotí přínos svého předmětu pro žáky a jeho 
význam ve vztahu k ostatním předmětům, posuzují používané metody a formy práce, 
vyměňují si zkušenosti o tom, co se osvědčilo a co se neosvědčilo, diskutují 
o  optimalizaci časové dotace předmětu v učebním plánu, o metodách testování apod.; 

• balintovské skupiny hodnotí přínos určitých opatření pro další práci se žáky, rozhodují 
se o zavedení nových forem a metod práce do každodenní práce školy, hledají 
východiska a optimální způsoby řešení vybraných problémů, efektivní způsoby 
komunikace se žáky i mezi sebou navzájem, vyměňují si zkušenosti apod.; 

• učitelský sbor školy hodnotí výsledky vlastní pedagogické práce s ohledem na ostatní 
požadavky a vlastní vzdělávací program (event. svůj transformační projekt), zamýšlí se 
nad úrovní a kvalitou dosahovaných výsledků vzdělávání, hodnotí své vztahy se žáky, 
rodiči i širší pedagogickou veřejností apod.; 

• vedení školy, resp. sám ředitel, hodnotí výsledky dosahované jednotlivými učiteli, 
zamýšlí se nad efektivitou jednotlivých pedagogických postupů, vnímá a hodnotí každý 
akt hodnocení žáků učitelem jako reflexi kvality jeho vlastních pedagogických činností, 
kterými žáka k výsledkům a jejich kvalitě dovedl apod. 

 
Co mohou jednotliví aktéři od autoevaluace očekávat? Jejím prostřednictvím mohou všichni 

zúčastnění získat důležitou zpětnou vazbu o aktuálním stavu, úrovni a kvalitě poskytovaného 
vzdělání, o podmínkách, ve kterých se proces vzdělávání realizuje, o všech aspektech 
vzdělávacího procesu (tj. o jeho průběhu, kontextech, výsledcích), o slabých a silných stránkách 
výuky, o problémech a nedostatcích, které se v běžném provozu výuky objevují apod. 

Autoevaluace kromě toho poskytuje všem, kdo se na ní podílejí, cennou zkušenost se 
sebereflexí, s používáním rozmanitých forem, metod a způsobů hodnocení a sebehodnocení, 
umožňuje jim rozvíjet vlastní techniky sebehodnocení a využívat získané dovednosti ve vlastní 
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tvůrčí práci (např. individualizace vzdělávacích činností ve vyučování). V procesu autoevaluace 
se mohou naučit prakticky využívat vytěženou informaci ve své každodenní práci. 

II. 4 Jaké zdroje informací lze pro autoevaluaci využít? 
Výběr zdrojů informací pro možnou realizaci autoevaluačního šetření se obvykle řídí účelem a 

cílem autoevaluace. Čím je tento cíl komplexnější, tím více informací je potřeba sebrat a utřídit. 
V každém případě (ať je již cíl jednoduchý nebo komplexní) je ale nutné využívat všech 
možných dostupných zdrojů informací. Čím je obraz studované skutečnosti plastičtější, tím lépe 
a názorněji se „vyjeví“ vzájemné vazby mezi jevy, jejichž postižení bývá vlastně často hlavním 
důvodem, proč se autoevaluace uskutečňuje. 

Za nejdůležitější zdroj informací jsou obvykle považovány produkty činnosti žáků. Hodnocení 
výkonů jednotlivých žáků je v této souvislosti považováno za stejně důležité jako komplexní 
hodnocení výkonů celé třídy. Výkony jednotlivých žáků jsou určitě významným diagnostickým 
údajem o efektivnosti pedagogického úsilí učitele, mají ale dosti omezenou výpovědní hodnotu. 
Týkají se totiž výhradně osobních charakteristik jednotlivce (jeho nadání, píle, zájmu, 
zaměřenosti, osobních vlastností apod.). 

Naproti tomu diagnostika výkonů celé třídy učiteli nabízí cenný zdroj informací o tom, nakolik 
se mu podařilo látku žákům vyložit (protože je bezesporu věcí učitele, aby odhadl přiměřený 
způsob výkladu s ohledem na vstupní úroveň třídy), co asi třídě působilo největší problémy 
v osvojování si daného tématu, jaké další faktory mohly na eventuálním neúspěchu 
spolupůsobit, zda má vyučující přiměřené požadavky na výkony žáků apod. Právě srovnání 
výkonů jednotlivců může sloužit pro autodiagnostické účely. 

Cenným zdrojem informací o výkonech jednotlivců, resp. celé třídy nebo jejích jednotlivých 
skupin se mohou stát např. výkony a vývoj žáka v průběhu školní docházky, jeho výsledky 
v  různých předmětech, výsledky téže třídy v různých předmětech, výsledky různých tříd u téhož 
učitele, výsledky různých tříd ve stejných předmětech u různých učitelů apod. Tyto údaje lze 
využít zejména při rozhodování o změně vyučovacích metod a forem práce, o změně způsobu 
hodnocení, komunikace se žáky apod. 

Dalším zajímavým zdrojem informací může být porovnání výkonu žáků ve standardizovaném 
didaktickém testu s vlastním známkováním nebo hodnocením jejich výkonu. Výsledky žáků 
v diagnostických a didaktických testech se v tomto smyslu mohou stát autokorektivem, resp. 
revizí pojetí předmětu a úspěšného žáka. Dobře konstruovaný test kromě toho dává učiteli 
zpětnou vazbu o tom, zda neopomněl vyložit některý obsahový prvek nebo zda správně vysvětlil 
vztahy mezi důležitými prvky učiva. 

Kromě výsledků didaktických testů lze s úspěchem využit také údaje testů psychologických 
(orientovaných např. na schopnostní složení třídy, na četnost a rozložení osobnostních typů ve 
třídě, na výkonnost třídy, převažující učební styl apod.). Psychologické testy je možné zadávat 
i učitelům; jejich prostřednictvím se dá zjistit, jaké je složení učitelského sboru podle typů 
osobnosti, podle převažujícího výchovného stylu ve škole, podle převládající orientace 
vyučujících na určité způsoby komunikace apod. 

Jako zdroj cenných informací mohou sloužit rovněž rozmanité typy dotazníků ke zjišťování 
názorů a postojů různých subjektů k předem vymezeným tématům. Tyto dotazníky je možné 
zadávat žákům (např. se zjišťuje jejich obliba určitého předmětu, jejich názor na obtížnost 



21 

daného předmětu apod.), jejich rodičům (zjišťuje se jejich názor na své vztahy se školou, 
s jednotlivými vyučujícími apod.). jednotlivým členům učitelského sboru, ev. jiným osobám, které 
mají se školou kontakt a mají o její vývoj zájem. 

Třebaže je spolehlivost názorů žáků základní školy poněkud sporná s ohledem na jejich 
mentální nezralost (s klesajícím věkem zkreslení roste), je třeba tento hlas považovat za 
důležitý diagnostický údaj a tím i nezastupitelný doplněk tradičních metod autodiagnostiky 
učitele. Navíc se při sběru informaci od velkého počtu žáků toto zkreslení zmenšuje (např. při 
zjišťování názorů žáků na konkrétního učitele v několika třídách se mohou odhalit určité 
problémy v jeho výchovném stylu apod.). 

Zajímavé údaje se dají mimoto vyčíst z rozmanitých písemných dokumentů, jako např. ze 
záznamů činností realizovaných se žáky, s kolegy nebo jinými subjekty, z průběžných záznamů 
o výsledcích učení žáků (např. relativně detailní profily žáků v jednotlivých vyučovacích 
předmětech a zájmových činnostech), ze záznamů porad, jednání, týmových setkání a jiných 
aktivit. Možnosti využití výše nastíněných zdrojů informací jsou tedy nepřeberné a mají výhodu, 
že se k nim lze průběžně vracet a korigovat je. 

Il. 5 co všechno se může stát předmětem hodnoceni? 
V předchozích kapitolách jsme se zamýšleli nad tím, co je to evaluace a autoevaluace, jaké 

jsou mezi nimi rozdíly s vztahy, proč se vlastně objevila potřeba se těmito věcmi zabývat, 
k  čemu je vůbec dobré hodnotit vlastni práci, kdo se může stát subjektem autoevaluace a co od 
sebehodnocení může čekat. Nyní se pokusíme odpovědět na otázku, co všechno můžeme 
hodnotit a nakolik je to, co chceme hodnotit, psychologicky a metodologicky přístupné. 

Hodnocení tvoří přirozenou a nedílnou součást vzdělávacího procesu: poskytuje vyučujícím 
zpětnou vazbu o tom, zda a nakolik bylo jejich výchovné a vzdělávací úsilí úspěšné. Učitel tak 
může hodnotit aktuální výkony svých žáků, dlouhodobější účinky svých pedagogických zásahů 
do psychiky žáků (např. změny v hodnotových orientacích a postojích), formování skupinových 
vazeb mezi žáky, projevy mezilidských vztahů mezi členy učitelského sboru a jejich vliv na 
celkovou atmosféru školy apod. 

Některé z výše uvedených hodnocených jevů a procesů je možné poměřovat v předem 
vymezeném a obecně platném měřítku, některé lze vztahovat k měřítkům vlastním. Mezi 
obecně platná měřítka ve výchově a vzdělávání patří různé typy pedagogické dokumentace od 
standardů, učebních plánů a učebních osnov po učebnice s precizně formulovanými úkoly, 
otázkami a cvičeními. Výsledky vzdělávání je možné posuzovat vzhledem k úspěšnosti v řešení 
rozmanitých úloh, projektů, problémů, situací apod. 

Mnohé jevy a procesy probíhající ve školní realitě však často zůstávají na okraji zájmu, 
protože nejsou všeobecně známy nebo nejsou považovány za důležité. Dokumenty navíc 
nemohou postihnout veškerou šíři vzdělávací zkušenosti, kterou mohou žáci v procesu výchovy 
a vzdělávaní získat. V dokumentech lze vyjádřit a přesně vymezit pouze očekávané cílové 
stavy, nelze v nich však uchytit cílové stavy nezamýšlené (které se často stávají 
nepominutelnou součástí vzdělávací a sociální zkušenosti žáků). 

Očekávané (zamýšlené) výsledky vzdělávání tedy nejsou totéž jako výsledky dosažené 
(reálné). Ovšem pod pojmem výsledek si asi představíme finální produkt (např. schopnost 
spočítat příklad, přeložit větu do cizího jazyka, zazpívat píseň, namalovat podle předlohy nějaký 
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objekt apod.), Výsledkem je ale i radost z tvorby nebo z řešení problémů, postoj k určitému 
tématu, způsob chování v nové situaci apod. Proto budeme dále výsledky vzdělávání chápat ve 
smyslu změny určitých stránek osobnosti žáků. 

Z tohoto pohledu jde o změnu aktuálního stavu těchto stránek podle záměrů a očekávání 
pedagogického subjektu. Soubor záměrů, orientací a očekávání vyučujícího ve vztahu 
k očekávaným změnám ve vědomostech, dovednostech, schopnostech, zkušenostech, 
hodnotách, postojích, zájmech a kvalitách osobnosti žáků budeme nazývat zamýšlenými 
cílovými stavy. Učební proces je ale ovlivňován velkým množství proměnných faktorů (podle 
místních podmínek), které mohou mít vliv na reálnou podobu dosažených stavů. 

Zamýšlené cílové stavy se odrážejí ve všech pedagogických činnostech učitelů a představují 
proto především kvalitativní rámec základního vzdělávání. A právě ucelená představa o cílech 
a obsahu základního vzdělávání se nesporně může stát východiskem pro tvorbu soustavy 
evaluačních a autoevaluačních nástrojů, podle nichž bude možné posuzovat kvalitu dosažených 
výsledků vzdělávání na základní škole. 

Všechny výše nastíněné cílové stavy (k nimž se může dojít různými cestami, a to například 
volbou specifických vzdělávacích obsahů, metod, forem apod.) mohou být v průběhu 
pedagogického působení učitele (školy) ovlivněny spoustou faktorů. Aby se vyloučily vlivy 
nahodilé a nepodstatné, je třeba vymezit základní proměnné v rovině vstupních a výstupních 
stavů zjišťovaných jevů a procesů a v rovině podmínek vzdělávaní. Výběr proměnných by měla 
škola zvážit podle míry jejich funkčnosti. 

Hodnocení dosažených cílových stavů bude úspěšné tehdy, když se autoevaluátoři zamyslí 
nad různými faktory (proměnnými), které mohou ovlivnit hodnocení žáka i jeho výkon (výchovné 
a vzdělávací cíle, výchovný styl učitele, vlohy a zájmy žáka, jeho životní zkušenost apod.). 
Jelikož jde o nesmírně významnou otázku, jejíž vyřešení je závislé na konkrétním výzkumu 
v praxi školy, uvádíme pouze orientačně některé z důležitých proměnných: 

• finanční zajištění výuky, 
• legislativní zajištění existence školy, 
• pojetí osobnosti žáka v rozmanitých etapách školní docházky, 
• pojetí profilu absolventa školy, 
• pojetí obsahu vzdělávaní (jednotlivých vzdělávacích oblastí, předmětů, témat apod.), 
• pojetí metod a organizačních forem výuky, 
• předpokládané výsledky vzdělávání v uzlových bodech školní docházky a v jejích 

jednotlivých etapách, 
• způsob průběžného i konečného zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávací práce 

školy, 
• sociodemografické a sociokulturní charakteristiky třídy (včetně schopností a výkonnosti 

třídy), 
• sociodemografické a socioprofesní charakteristiky pedagogického sboru (včetně 

pedagogické praxe), 
• osobnostní charakteristika žáka (učební styl), 
• osobnostní charakteristika učitele (pedagogický styl), 
• pojetí práce jednotlivých učitelů, 



23 

• pojetí práce pedagogického sboru jako celku, 
• osnovní validita používaných evaluačních nástrojů (např. soulad obtížnosti testu 

s požadavky na výstupní kvality žáka toho kterého věku), 
• organizace práce školy (včetně námětů pro organizaci volného času dětí o víkendech, 

o  prázdninách apod.), 
• úroveň spolupráce s rodiči a jinými sociálními partnery (včetně spoluúčasti rodičů na 

práci školy), 
• rozmanité situační proměnné, 
• vztahy ve škole, prostředí školy a mnohé jiné proměnné. 

II. 6 Jaké cílové stavy je možné hodnotit spolehlivě? 
Základní škola by měla žákům poskytovat kvalitní a funkční základy všeobecného vzdělání 

v rozsahu jejich potřeb, možností, předpokladů a individuálních zvláštností. Aby byla schopna 
tento svůj nelehký úkol naplnit, měla by žákům nabízet různorodou sociální a kognitivní 
zkušenost, rozmanité vzdělávací obsahy i činnosti s nimi spojené. Pro lepší orientaci 
v  problému stručně pojednáme o specifičnosti kognitivní a sociální zkušenosti, jakož 
i o charakteristikách jednotlivých vzdělávacích oblastí. 

I relativně „nepodstatné“ aspekty vzdělávání (např. předměty orientované na nonkognitivní 
cíle) mají pro rozvoj osobnosti žáků dalekosáhlý význam. Nelze říci, že je pro život žáků 
v dospělosti významnější matematika než dramatická výchova; oba tyto předměty jsou pro 
rozvoj osobnosti žáka důležité, každý ale jinak. Každá předmětná oblast má ve vzdělávání své 
opodstatnění, protože má svůj vlastní účel a cíl (např. rozvoj intelektu, motoriky, vůle, 
smyslového vnímání, expresivních schopností apod.). 

Z výše řečeného je zřejmé, že výuku nelze orientovat pouze (nebo dokonce výhradně) na 
rozvíjení některé ze složek osobnosti: člověk by se měl naučit život nejen popisovat, ale měl by 
získat rovněž schopnost jej vnímat, prožívat a hodnotit. Na druhé straně právě tyto schopnosti 
mohou obohacovat samo poznávání. Zážitková rovina tak může tvořit nedílnou součást 
poznávání, může prolínat veškerou činností člověka Proto by se měla objevit i jako jeden 
z důležitých prostředků a zároveň cílů vzdělávání. 

Vzdělávací zkušenost žáka, kterou získává ve škole, v sobě zahrnuje řadu kvalit. Mezi nimi 
se škola tradičně zaměřuje na předávání kognitivní a sociální zkušenosti. Proto své vzdělávací 
úsilí nejčastěji soustřeďuje na naplnění kognitivních a sociálních vzdělávacích cílů.  

Pod pojmem kognitivní vzdělávací cíle se v obecném povědomí širší učitelské veřejnosti 
obvykle chápou vědomosti. Na druhé straně se ale vědomosti často staví do protikladu 
k dovednostem. Takovéto oddělování je nicméně právě při hodnocení kognitivních vzdělávacích 
cílů umělé, protože kognitivní učení směřuje k osvojení si určitého systému vědomostí 
a způsobilosti jejich praktické aplikace. Kognitivní vzdělávací cíle by proto měly zahrnovat dosti 
široké spektrum kvalit. 

Hodnocení vědomostí tedy nemá praktický význam bez současného zjišťování schopnosti 
jejich aplikace v rozmanitých kontextech, které jsou odlišeny pouze stupněm operativní 
obtížnosti. Má-li mít evaluace a zejména autoevaluace smysl, je třeba vytvářet a využívat 
komplexní evaluační nástroje pro zjišťování kognitivní kompetence žáků; poznatky jsou v tomto 
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smyslu pouze prostředkem k osvojení si specifických dovedností, které otevírají žákům 
poznávací horizont. 

Pod pojmem sociální vzdělávací cíle obecně chápeme výsledky sociálního učení. Zde 
můžeme také hovořit o formování specifické sociální kompetence žáků, do které se promítají 
vzdělávací cíle spojené s osvojováním si efektivních forem komunikace, chování, jednání apod., 
s formováním žádoucích hodnotových orientací, seberegulačních schopností, postojů apod. 
Jelikož jde o nesnadno postižitelné kvality, evaluační nástroje pro jejich zjišťování na své 
rozpracování teprve čekají. 

Jednotlivé skupiny předmětů (vzdělávací oblasti) kladou důraz na různé aspekty osobnosti. 
Každá skupina předmětů rovněž ve vzdělávacích cílech preferuje různé kvality, přičemž největší 
pozornost bývá věnována aspektům poznávacím. Ve vzdělávacích cílech by ale měly být 
obsaženy nejen cíle poznávací, ale především jejich aplikace, hodnotové a postojové aspekty. 
Vzdělávací cíle by proto měly pokrývat rozmanité stránky osobnosti žáků a respektovat jejich 
odlišnou strukturu. 

V této souvislosti je třeba mít na zřeteli, že různé stránky osobnosti žáků (např. intelektová. 
motorická, afektivní, sociální apod.) vyžadují různé přístupy a různé obsahy, metody a způsoby 
výuky s nimi spojené. Rozmanitost vzdělávacích cílů předpokládá i jejich různou uchopitelnost 
a přístupnost. Jejich specifičnost by se proto měla promítnout i do volby adekvátních 
hodnotících prostředků a nástrojů. K tomu je ale třeba vědět, jaké kvality a charakteristiky 
jednotlivé cíle zahrnují 

Volbu evaluačních nástrojů je třeba přizpůsobit vzdělávací nabídce tak, aby byly schopny 
reflektovat komplex všech cílových stavů osobnosti žáků, a to zejména v uzlových bodech jejich 
vzdělávací dráhy (5. 7. a 9. ročník). Evaluační nástroje by tedy měly zachycovat, sledovat 
a měřit nejen kognitivní sféru osobnosti žáka, ale i sféru dovedností, kompetencí, postojů 
a hodnot (významné dovednosti, žádoucí postojové a hodnotové orientace, sociální návyky, 
vzorce chování apod.). 

Za základní předpoklad pro realizaci efektivního autoevaluačního procesu můžeme tedy 
považovat volbu adekvátních evaluačních nástrojů s ohledem na rozmanitost všech 
zamýšlených cílových stavů. Komplexní autoevaluace je možná jedině s přihlédnutím ke všem 
samostatným předmětům, průřezovým tématům a oblastem i integrovaným předmětům 
a projektům, jakož i ke všem požadovaným kognitivním a sociálním kompetencím (tj. 
vědomostem, dovednostem, návykům, postojům, vzorcům chování, hodnotovým orientacím 
apod.). 

Výsledky vzdělávání je třeba chápat v širokém významu, proto je nutné začlenit je do 
kontextu se samotnými vzdělávacími procesy probíhajícím v té které škole. Proces hodnocení 
výsledků vzdělání musí brát ohled na všechny stránky vzdělávacího procesu, na změny 
metodických postupů, pedagogických přístupů a organizačních opatření, na rozvržení obsahu 
vzdělávání do jednotlivých etap, cyklů a ročníků základní školy apod. Evaluační nástroje by 
proto měly být citlivé i ve vztahu k rozmanitým podmínkám, ve kterých vzdělávání probíhá. 

II. 7 Problémy s hodnocením vybraných cílových stavů 
V minulé kapitole jsme si ukázali, že očekávané cílové stavy jsou velmi variabilní a mnohdy 

i komplexní. To ale taky znamená, že jsou různě uchopitelné a postižitelné. Je tedy zřejmé, že 
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při jejich vymezování a hodnocení mohou vznikat určité problémy. Jako pomoc pro budoucí 
autoevaluátory proto nabízíme stručný přehled problémů hodnocení jednotlivých cílových stavů, 
výstupních kvalit a vzdělávacích oblastí (základní vzdělávací oblasti jsme vybrali po dle 
Standardu základního vzdělávání), 

 
V procesu evaluace se mohou objevit následující problémy: 
❖ problémy s hodnocením vědomostí: 

• vědomosti jsou nejlépe postižitelné v případě standardizace a jasně definovaných 
kritérií; pokud nejsou předem daná kritéria zkoušení a hodnocení žáků (včetně 
klasifikace), je těžké stanovit srovnatelnost úrovně jednotlivých žáků i tříd, 

• mohou se zde vyskytnout rozmanité otázky pro stejnou poznatkovou oblast s odlišným 
stupněm obtížnosti, 

 
❖ problémy s hodnocením dovedností a kompetencí: 

• některé dovednosti jsou postižitelné úplně, jiné jen zčásti, zde záleží na charakteru té 
které osvojované dovednosti (tj. zda jsou senzorické, psychomotorické, intelektuální 
nebo sociální)  

• u některých dovedností vystačíme s výkonovými zkouškami, u jiných nikoliv, 
• sociální dovednosti a kompetence jsou postižitelné jen zčásti, jejich hodnoceni 

vyžaduje psychodiagnostický přístup 
 

❖ problémy s hodnocením hodnot a postojů: 
• hodnoty a postoje jsou těžko postižitelné, někdy je dokonce nelze postihnout vůbec 

(v některých situacích se např. žák může naučit přetvařovat apod.), 
• nezachycené mohou zůstat i podněty ze sociálního prostředí, a to zejména vlivy rodiny, 

vrstevnických skupin a masmédií, které mohou intervenovat ve formování hodnotových 
orientací, 

 
❖ problémy s hodnocením v různých vzdělávacích oblastech: 

• důvodem je okolnost, že v každém předmětu převládá poněkud jiná složka (vědomostní, 
dovednostní, kompetenční, hodnotová, postojová); každá ze složek je postižitelná 
různou měrou a jiným způsobem, všechny jsou stejně důležité, vzájemně 
komplementární a nezastupitelné, nestojí vůči sobě v protikladu. 

• oblast jazyková (český jazyk, cizí jazyk) – postižitelná (znalost gramatických pravidel, 
schopnost je používat v praxi, schopnost kulturně komunikovat v mateřském jazyce, 
resp. domluvit se v běžných životních situacích v cizím jazyce); důraz je kladen na 
praktické užití osvojených vědomostí (intervenuji jazykové schopnosti). 

• oblast matematická (matematika, informatika, výpočetní technika) – postižitelná, důraz 
je kladen na aplikaci získaných a osvojených vědomostí (intervenují matematické 
schopnosti a schopnost logického uvažovaní), 
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• oblast přírodovědná (fyzika, chemie, biologie, geologie, zeměpis) – postižitelná, důraz 
je kladen na aplikaci získaných a osvojených vědomostí (u fyziky a zčásti i chemie 
mohou intervenovat matematické schopnosti), 

• oblast společenskovědní (dějepis, občanská výchova, rodinná výchova) 
o v  dějepise relativně postižitelná, důraz může být kladen jednak na faktografické 

vědomosti (zapamatováni si faktů, orientace v historických epochách), jednak na 
vědomosti kontextuální (orientace ve způsobu života jednotlivých historických epoch, 
kontinuita dějinného vývoje), 

o v občanské  výchově relativně postižitelná, důraz může být kladen jednak na 
vědomosti (zapamatovaní si důležitých poznatků aplikovatelných v pozdější praxi), 
jednak na dovednosti (schopnost orientace v rozmanitých životních situacích, 
způsobilost k věcně a mravně kompetentnímu jednání), jednak na hodnoty a postoje 
(schopnost kriticky vnímat a hodnotit jednaní druhých lidí i své vlastní, adekvátně 
reagovat na rozmanité situace, zaujmout vlastní stanovisko, umět respektovat 
potřeby, názory, práva a zájmy druhého). 

o v rodinné výchově relativně postižitelná, důraz může být kladen jednak na 
dovednosti, jednak na hodnoty a postoje (viz výchova ke zdraví), 

• oblast estetickovýchovná (literární, dramatická, hudební a výtvarná výchova) 
o v literární výchově relativně postižitelná, důraz může být kladen jednak na vědomosti 

(znalost biografických dat autorů, jejich literárního odkazu), jednak na dovednosti 
(schopnost zasadit tvorbu určitého autora do širších biografických a historických 
kontextů), jednak na hodnoty a postoje (osobní postoj k dílu určitého autora, 
schopnost osobní interpretace určitého díla – to je již otázka vkusu, vloh, zájmů, 
životní zkušenosti apod. !), 

o v dramatické výchově téměř nepostižitelná (zde může jít maximálně 
o psychologickou diagnostiku osobnosti žáka, jeho začlenění do sociálních struktur 
členské skupiny a do širší školní, ev. společenské komunity), 

o v hudební výchově téměř nepostižitelná, důraz může být kladen jednak na vědomosti 
(znalosti z hudební nauky a hudební historie), jednak na dovednosti (schopnost 
zazpívat písníčku, zahrát na hudební nástroj – to je již otázka přirozených dispozic 
žáka!), jednak na hodnoty a postoje (tříbení estetického vkusu žáků), jednak na 
sociální kompetence (schopnost spolupráce při sborovém zpěvu apod.); je zde 
patrná častá orientace na výkony žáka, méně již na formování jejich vztahu k hudbě, 

o ve výtvarné výchově téměř nepostižitelná, důraz může být kladen jednak na 
senzomotorické dovednosti (koordinace ruky při malování, schopnost osvojit si 
rozmanité výtvarné techniky a technologie), jednak na hodnoty a postoje (tříbení 
estetického vkusu žáků), 

• oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, rodinná výchova, tělesná 
výchova) 
o v tělesné výchově relativně postižitelná, důraz bývá kladen na výkony žáka 

(intervenují zde pohybové dispozice a schopnosti žáka). 
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o ve výchově ke zdraví relativně postižitelná, důraz může být kladen jednak na sociální 
dovednosti (dovednost odmítat nezdravé prvky ve způsobu života, bránit se 
rizikovým formám chování apod.), jednak na sociální hodnoty a postoje,  

• oblast pracovních činností a technologií (pracovní výchova, pracovní činnosti, 
pěstitelství aj.) – relativně postižitelná, intervenuji zde psychomotorické 
a senzomotorické dispozice žáka; hodnoceny mohou být konkrétní pracovní postupy, 
techniky a technologie, výtvory žáka apod., 

 
❖ problémy s hodnocením v různých vyučovacích předmětech: 

• předměty spíše teoretické – relativně postižitelná, záleží na míře obecnosti 
a konkrétnosti, na tom, co je minimálním požadavkem a co odpovídá náročnosti učitele, 
na preferenci pamětního nebo tvořivého zvládnutí vzdělávacího obsahu apod., 

• předměty spíše praktické – postižitelná při existenci dovednostních norem 
(způsobilost žáka provést úkon), záleží na okolnostech hodnocení (průběh zpracování 
úkolu, jeho výsledek, chyby v průběhu vypracování úkolu, úroveň přiblížení se výtvoru, 
resp. výkonu požadované normě apod.), 

• monodisciplinární předměty – relativně postižitelná, záleží na míře teoretičnosti, resp., 
praktičnosti předmětu a na jeho celkovém pojetí i na volbě adekvátních evaluačních 
nástrojů, 

• multidisciplinámí předměty – relativně postižitelná, záleží na míře rozpracovanosti 
tématu a na jeho celkovém pojetí, na akcentaci nebo preferenci určitých stránek 
vzdělávacího obsahu a zejména na volbě (konstrukci) adekvátního způsobu zjišťování 
a hodnocení jednotlivých předem vymezených kvalit, 

• interdisciplinární předměty – těžko postižitelná, záleží na rozpracovanosti a orientaci 
té které interdisciplíny a na volbě (konstrukci) adekvátních evaluačních nástrojů, 

• integrované předměty (prvouka) – relativně postižitelné, záleží na zaměření předmětu 
a na jeho pojetí, mohou být akcentovány nebo dokonce preferovány pouze určitě stránky 
vzdělávacích obsahů (vědomosti, dovednosti, kompetence, ale i hodnoty, postoje, 
návyky apod.); dtto předměty polointegrované (vlastivěda, přírodověda, estetická 
výchova), 

• průřezová témata a dlouhodobé projekty – zde záleží na charakteru tématu 
(projektu): při jejich vymezování a hodnocení je vhodné se držet charakteristik výše 
uvedených oblastí a předmětů. 

 
Další možné problémy: 
• problémy s hodnocením efektivnosti jednotlivých vzdělávacích činností (skupinové 

aktivity, projekty, modelování životních situací a jejich dramatizace, laboratorní práce, 
terénní cvičení apod.), metodických postupů a přístupů, 

• problémy s hodnocením elektivnosti vzdělávacího procesu vzhledem k zisku žáka 
(získání vědomostí a dovedností, nabytí rozumových a tvořivých schopností, rozvinutí 
zájmových a hodnotových orientací apod.), 
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• problémy s hodnocením jednotlivých úrovní osvojení vzdělávacího obsahu (odlišení 
základních znalostí od schopností jejich aplikace v tradičních i netradičních situacích, 
odstínění kognitivních a sociálních kompetencí). 

• Problémy s rozmanitými způsoby klasifikace s ohledem na jejich orientaci a adekvátnost 
použití (vzájemné porovnávání žáků, tříd, hodnocení pokroků žáka vzhledem 
k předchozímu stavu jeho kognitivních a sociálních charakteristik; preference určitého 
způsobu hodnocení – známkování, slovní hodnocení), 

• problémy s hodnocením spolehlivosti evaluačních nástrojů (např. didaktického testu) pro 
určitou vzdělávací oblast s ohledem na požadavky vzdělávacího standardu a na cílové 
stavy  

• problémy s různými pojetími hodnocení žáků (orientace na výsledky, resp. na průběh 
vzdělávání, na využití chyby jako pozitivního evaluačního a motivačního nástroje apod.), 

• problémy s různými pojetími hodnocení práce učitelů (podle prospěchu třídy, podle 
uplatnění absolventů uzlových ročníků na vyšších stupních vzdělávání; podle jiných 
kritérií), 

• problémy s hodnocením jednotlivých složek osobnosti žáka a s diagnostikou jednotlivých 
proměnných, které ovlivňují jeho výkon a školní úspěšnost (např. sociální složení třídy, 
schopnostní a výkonnostní struktura třídy), 

• problémy s diagnostikou třídy, „souhrnného učitele“ (charakteristika všech učitelů 
vyučujících ve třídě – nemusí být nutně totožné s charakteristikou celého učitelského 
sboru) a učitelského sboru vzhledem k efektivitě a kvalitě vzdělávání, 

• problémy s „odstíněním“ úrovní evaluačních nástrojů pro určitou vzdělávací oblast, 
předmět, 

• problémy s hodnocením obtížnosti a náročnosti didaktického testu s ohledem na 
schopnostní strukturu třídy, 

 
... a mnohé jiné. 
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ll. 8 Jakým způsobem můžeme autoevaluaci provádět? 
Hodnocení bývá vždy motivováno určitými potřebami, přáními a cíli konkrétního subjektu (tím 

může být jednotlivec nebo skupina, resp. samotní posuzovatelé nebo zadavatelé posouzení). 
Potřeby, přání a cíle nejsou v čase nikdy zcela neproměnné; mohou záviset jak na samotných 
osobách, které se hodnocení účastní, tak i na sociálních vztazích, do nichž jsou tyto osoby 
začleněny nebo do nichž teprve vstupují. 

Aby byl výsledek realizované evaluace pokud možno co nejvíce objektivní a dal se vyjádřit 
v podobě jednoznačně formulovaného hodnotícího soudu, nestačí určit pouze hledisko 
evaluace; nutnou součástí příprav k evaluaci a autoevaluaci je stanovení jasných pravidel 
a kritérií (meřítek), podle kterých bude možné plánované šetření uskutečnit. Nyní tedy 
zaměříme svoji pozornost na analýzu kritérií, která může škola v procesu autoevaluace využít. 

Pro oblast vyučování jsou základní hodnotící kritéria dvojí povahy, jednak kritéria, která 
vyplývají ze základních státních dokumentů, jednak z individuálních podmínek každé školy. 
Státní kritéria jsou závazná pro všechny školy, pokud nemají povolenu výjimku v rámci 
experimentu, Individuální kritéria vycházejí z vlastního projektu školy nebo plánu školy, vyjadřují 
specifiku školy a jsou chápána jako nadstandard kritérií státních. 

Státní kritéria pro oblast vyučování vymezují především cíle vyučování, obsah vyučování 
a způsob hodnocení žáků ve vyučování. Významným podnětem především pro ředitele školy 
může být v této souvislosti návrh nové koncepce komplexní inspekce, která podává obsáhlou 
osnovu hodnocených kritérií na škole včetně zevrubného vymezení pozitivních a negativních 
hodnocení (UN č. 39,1995). 

 
Celkově závazné jsou tyto dokumenty: 

❖ z hlediska cíle 
• státní koncepce vzdělaní, která by měla být určena především školským zákonem (je 

třeba se řídit i vyhláškami a pokyny MŠMT), 
❖ z hlediska obsahu 

• Standard základního vzdělávání (formuluje podstatné vzdělávací cíle a obsahy, které by 
neměly být v pedagogické práci školy pominuty; jeho prostřednictvím škola garantuje 
plnohodnotné základní vzdělání pro všechny své budoucí absolventy a zaručuje jejich 
možné uplatnění na trhu dalších forem vzdělávání), 

• učební plán základní školy (udává celkový počet hodin ve vzdělávacích oblastech, resp. 
v jednotlivých předmětech, event. procentově vyjádření počtu hodin, celkový počet hodin 
v týdnu z hlediska duševní hygieny), 

❖ z hlediska hodnocení 
• způsoby hodnocení (klasifikace, širší slovní hodnocení). 

 
Individuální kritéria vycházejí z vlastních podmínek školy,  jsou např. velikost, vybavení 

a umístění školy, ale i kvalita učitelského sboru, sociální podmínky všech činitelů vyučování. 
Individuální kritéria se u každé školy liší, proto by bylo dobré je nejdříve charakterizovat 
v individuálním projektu školy, který vyjadřuje specifiku vlastní školy. Abychom mohli něco 
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hodnotit, potřebujeme vědět, čeho chceme dosáhnout, hodnocení se vždy vztahuje především 
k cíli a možným prostředkům jeho naplnění. 

Jaké oblasti může postihnout Individuální projekt školy? 
❖ Z hlediska cíle: 

• vyjadřuje, které kvality osobnosti žáka bude škola zdůrazňovat (vědomosti, dovednosti, 
kompetence, hodnoty, postoje), 

• vyjadřuje, jakou kombinaci kvalit škola upřednostňuje v jednotlivých oblastech 
a předmětech (zohledňuje jeden aspekt, více aspektů, komplexní působení na celou 
osobnost žáka), 

• vyjadřuje vlastní cíle a záměry školy pro určitá období. 
❖ Z hlediska prostředků: 

• vyjadřuje způsob zpracování obsahu (volitelnost předmětů, integrace předmětů, celková 
orientace školy na určitou oblast, např. sportovní, uměleckou, jazykovou aj.), 

• vyjadřuje převládající orientaci učiva na určitou složku (teoretickou, praktickou, aplikační 
apod.), 

• zdůvodňuje volbu metod (teoretické, praktické, produktivní, reproduktivní, projektové 
apod.) a celkové pojetí vyučování (transmisivní, konstruktivní), 

• zdůvodňuje volbu organizačních forem vyučování (volba rozvrhu hodin, délka vyučovací 
jednotky, práce ve třídě, v terénu, ve specializovaných učebnách, možnosti 
individualizace vzdělávaní), 

• zdůvodňuje způsob hodnocení žáka ve vyučování (kritéria hodnocení, způsoby 
hodnocení, jednotlivé etapy). 

❖ Z hlediska sociální vztahů: 
• vyjadřuje základní přístupy a limity ve všech rovinách sociálních vztahů ve vyučování 

mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi učiteli navzájem, mezi školou a rodinou, 
mezi školou a veřejností (míra demokracie, otevřenosti školy), 

• vyjadřuje adekvátnost sociálních přístupů učitele v rozmanitých výchovných 
a vyučovacích situacích (v rovině režimu, vyučovacího procesu, zájmové činnosti, 
sociálních aktivit), 

• vyjadřuje převládající tendenci v sociální komunikaci učitelů ve škole (přístupy 
dominantní resp. integrativní a jejich přechody) a v jejich sociální adaptabilitě. 

 
Individuální projekt školy však může předjímat i cíle a prostředky (činitele a metody) 

autoevaluace, a pokud je potřeba, stanoví i postupné etapy a kritéria autoevaluace, ty však 
často vyplynou přímo z individuálního projektu školy. 

Proces autoevaluace základní školy v sobě tedy zahrnuje posouzení jak kritérií státních, tak 
individuálních. Přestože státní kritéria jsou pro všechny školy jednotná, předpokládáme, že 
proces autoevaluace je procesem individuálním, takže škola si může určit cíle, etapy i metody 
autoevaluace sama. 

Jako vodítka pro začínající autoevaluátory dále uvádíme rozsáhlou nabídku metod, kterých je 
možno využít pro analýzu a poznání práce školy i jejích výsledků. Podle cíle autoevaluace dané 
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školy doporučujeme vybrat si kombinaci několika metod, výsledky budou objektivnější než při 
použití metody jediné. Tyto metody je možné použít i při tvorbě individuálního projektu školy. 
(Podrobný popis a varianty použití níže uvedených metod jsou blíže rozvedeny v doporučené 
literatuře.) 

Přehled metod 
• Analýza nákladních dokumentů školy (státní, individuální) 
• Vedení dokumentace školy (záznamy, deníky, kroniky, fotodokumentace, 

videozáznamy – záměrné shromažďování materiálů) 
• Vedení záznamů o výsledcích vyučování (individuálně jednotliví učitelé; efektivita – 

čas, energie, trvalost, použitelnost) 
• Analýza prací žáků (ve vlastním vývoji) 
• Didaktické testy (orientované na vědomosti, dovednosti, kompetence, např. na řešení 

složitějšího problému apod.) 
• Projektivní metody (slohové práce, kresby, aktivity – hry) 
• Pozorování vyučování (vzájemné hospitace učitelů, návštěvy rodičů ve vyučování) 
• Sociometricko-ratingové metody (zjišťování vzájemné obliby a vlivu žáků ve třídě, 

resp. učitelů ve škole – ukazují na kvalitu sociálních vztahů, jejích použití však musí být 
velmi citlivé) 

• Dílny (Workshop) – celodenní, vícedenní (společné hledání východisek i řešení 
problémů, vzájemná pomoc) 

• Ankety, dotazníky – písemné, ústní (s vedením školy, učiteli, žáky, rodiči, veřejností – 
okolí školy, obec apod.) 

• Rozhovory (s vedením školy, učiteli, žáky, rodiči, veřejností – okolí školy, obec apod.) 
• Diskuse (panelová diskuse) 

Diskuse na předem jasně zadané téma, ke kterému se přizvou odborníci různých oborů 
nebo představitele různého sociálního statusu (např. psycholog, dětský lékař, ekonom, 
ředitel, učitel, rodič). Každý má možnost vyjádřit se k danému tématu ze svého pohledu, 
který se může od ostatních ovšem velmi lišit. Diskuse by však měla vést k vzájemnému 
vyjasnění stanovisek a k možnému kompromisnímu řešení. Bývá dobrým východiskem 
řešení problémů. 

• Brainstorming (burza nápadů)  
Metoda uložená na oddělení nápadu, myšlenky od jejich kritického hodnocení, tedy na 
překonávání konvenčních bariér a probuzení tvořivosti. Metoda vhodná ke hledání 
nápadu i řešení problému. Probíhá ve třech fázích – vymezení problému, rychlá 
produkce nápadů (nápady zapisujeme, ale nehodnotíme), vyhodnocení nápadů. 

• Metoda mapování mysli 
Doprostřed velkého papíru si napíšeme podstatu problému, potom píšeme či kreslíme 
to, co nám přichází na mysl, nejlépe podle směru hodinových ručiček. Potom můžeme 
zpracovat jednotlivé nápady a jejich vztahy do grafické podoby. 

• Situační metody (modelové situace a jejich rozbor) 
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Umožňují řešit konkrétní problémové situace, které jsou vypozorované z reálného života 
nebo vykonstruované, ale musí působit věrohodně. Podstata této metody je v analýze 
situace, pochopení základních vztahů, které tuto situaci vytvářejí, včetně příčin 
a důsledků. Dovoluje nám zaujmout stanovisko, rozhodnutí, jak danou situaci řešit. 

• Inscenační metody (hraní rolí, životní scénáře) 
Znamenají přenos situační metody do hraní rolí, kdy účastnící přebírají role jednotlivých 
postav problémové situace. Tyto metody pomáhá při řešení odborných i sociálních 
problémů, při zvládání konfliktů, ale i při nácviku sociálně efektivních způsobů chování, 
jednání a rozhodování. Důraz je kladen na sociální vztahy a komunikaci. 

• Experimentální metody 
Pomocí této metody můžeme např. zjišťovat, analyzovat, srovnávat a hodnotit vstupní 
a výstupní kvality dvou tříd stejného ročníku (experimentální a kontrolní skupina), které 
pracují podle odlišných vzdělávacích programů. Rozdíly ve výsledcích mohou být 
důsledkem práce podle experimentálního projektu. V současné době probíhá na školách 
mnoho přirozených experimentů, které jsou však minimálně monitorovány, takže jejich 
výsledky jsou málo známy a jsou spory o jejich objektivitě. 

 
Příklady výběru metod 
Pro proces autoevaluace je možno využít běžných forem práce s žáky (ve vyučování), 

s učiteli (pedagogické porady), s rodiči (třídní schůzky, konzultace, rada školy) nebo volit podle 
potřeby specifické formy (semináře, dílny, výjezdy apod.). 

Pro oblast vědomostí žáků můžeme kombinovat didaktické testy, analýzu prací žáků, 
diskusi, pozorování vyučování. 

Pro oblast dovedností a kompetencí jsou vhodné rozhovory, analýzy prací žáků, 
inscenační metody, práce v terénu, řešení problémů. 

Pro oblast hodnot a postojů můžeme využít projektivní metody, diskusi, dotazníky apod. –
jejich objektivita však může být vzhledem k povaze zkoumaného jevu sporná (nezměřitelná). 

Upozornění při použití testů: oblast vědomostní se lépe měří diagnostickým testem 
orientovaným na normy (typické např. u matematické a přírodovědní oblasti), pro hodnocení 
dovedností jsou užitečnější kriteriální didaktické testy (typické např. u jazykové 
a společenskovědní oblasti), pro hodnocení specifických kompetencí (např. náročnější 
myšlenkové operace, formulační a stylistické dovednosti apod.) jsou nejvýhodnější testy typu 
„esej – test“. 

 
Výsledky autoevaluace nebudou vždy přinášet srovnatelné výstupy, budou sloužit především 

pro sebereflexi dané školy a její vlastní zpětnou vazbu, ukáží možnosti zefektivnění práce dané 
školy a kvalitu školou poskytovaného vzdělání. 

Zcela srovnatelné výsledky nemusí přinést ani standardizované státní didaktické testy, které 
budou pokrývat Standard základního vzdělávání, neboť vždy závisí na okolnostech jejich zadání 
a vypracování. 
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Doporučujeme proto sledovat školu v jejím vlastním vývoji, porovnávat výsledky v jednotlivých 
etapách, krocích, časových úsecích podle vlastního návrhu školy. Podle výše uvedených 
individuálních kritérií nelze objektivně srovnávat školy mezi sebou navzájem, 

Il. 9 Etapy procesu autoevaluace 
Pro usnadnění nelehkých začátků a pro omezení případné bezradnosti („jak na to“) nabízíme 

stručný přehled orientačních etap procesu autoevaluace, tj. jeho jednotlivých kroků. Následující 
stručný popis etap autoevaluace slouží jako pomůcka k dotváření vlastního modelu 
autoevaluace v závislosti na specifických podmínkách té které školy. 

Nejde o dogmatický předpis, ale pouze o náměty a určitou modelovou předlohu k tvořivé 
aplikaci na konkrétní podmínky školy. Etapy si bude upřesňovat každá škola podle svých 
vlastních možností a zkušeností. Autoevaluační proces bude na každé škole probíhat 
individuálně, proto si bude muset ta která konkrétní škola sama promyslet a zvolit svůj vlastní 
postup, který bude nejlépe odpovídat její praxí. 

 
Autoevaluační proces můžeme orientačně rozdělit do zhruba 5 fází: do fáze motivační, 

přípravné, realizační, evaluační a korektivní. Pokusíme se tyto fáze stručně charakterizovat. 
 
Motivační fáze se projevuje v okamžiku, kdy se objeví potřeba autoevaluace (škola chce 

například zjistit, nakolik je úspěšná v přípravě žáků pro gymnázia s jazykovým zaměřením). Pro 
tuto fázi je charakteristické, že se mapují a vytvářejí základní podmínky a předpoklady pro 
možnost započetí autoevaluačního procesu, vytváří se skupina spojenců kolem iniciátora (resp. 
skupiny iniciátorů) myšlenky autoevaluace školy, iniciátoři se pro své záměry pokoušejí získat 
další příznivce a spojence (nové členy řešitelského týmu, rodiče, žáky). V určitém smyslu jde 
o vytváření sítě pracovních kontaktů a užších pracovních vztahů. 

 
Přípravná fáze začíná promýšlením a zpracováním autoevaluačního projektu. Je 

charakteristická tápáním, hledáním a svým bouřlivým průběhem; jde o nejširší vymezení 
společného postupu, o jasné vymezení záměrů a cílů autoevaluace, o rozlišení úkolů, postupů 
a pravidel autoevaluačního procesu a o jejích zdůvodnění. Využívá se přínos a podíl všech 
zainteresovaných osob (tedy nejen řešitelského týmu), vyjasňují se pozice jednotlivých řešitelů 
a pojetí důležitých proměnných, kolektují a diskutují se podněty, inspirace, představy apod. 
Vymezuje se, co lze považovat za úspěch a co nikoliv (např. co se bude považovat za zlepšení 
schopnosti řešit určitý typ problému). 

 
Realizační fáze tato základní východiska a představy konkretizuje podle aktuálních 

podmínek školy, vymezuje konkrétní kroky v procesu autoevaluace (tj. čím by bylo vhodné 
začít, které problémy se budou řešit přednostně, jak se budou sbírat informace apod.). Tato 
fáze je charakteristická velkou flexibilitou. Projekt může podléhat průběžné aktualizaci a revizi 
(některé problémy se "vynoří" zcela nečekaně, některé zásahy mohou mít neplánovaný účinek, 
může být odhalena nepředpokládaná souvislost mezi proměnnými apod.). Dochází ke shodě 
všech řešitelů na výběru proměnných a na způsobech jejich měření. Spolupracuje se 
s externisty (psychology apod.). 
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Evaluační fáze začíná tříděním a vyhodnocováním  získaných dat a informací; jsou 
realizována některá doprovodná šetření, na kterých mohou také participovat externí odborníci 
(z jiných pracovišť, z jiných škol apod.). Interpretační činnost se může protáhnout. Tato fáze 
končí zpracováním závěrečné autoevaluační zprávy, která může sloužit jednak jako vodítko pro 
kontrolní a hodnotící činnost inspekčních orgánů, jednak jako podklad pro zkvalitňování vlastní 
pedagogické práce, jednak jako přípravný materiál pro tvorbu vlastního transformačního 
projektu nebo korektivního programu školy. Jde v nejširším smyslu o vyhodnocení 
realizovaného projektu autoevaluace školy. 

 
Korektivní fáze je vyústěním závěrečné zprávy do konkrétních aktivit (např. návrh opatření. 

zpracování transformačního projektu nebo korektivního programu školy apod.). Je 
charakteristická inovacemi a korekcí případných nesrovnalostí; nejvíce se zde uplatní 
přehodnocování vzdělávacích cílů u obsahu vzdělávání, metod a forem výuky, korekce chyb 
apod. Tato fáze však nemusí být zastoupena, záleží pouze na škole, zda bude usilovat 
o zvýšení (třeba již tak dost vysoké) kvality své pedagogické práce nebo zda se spokojí se 
zjištěným stavem. Jde tedy o fakultativní etapu, která obvykle celý autoevaluační proces 
završuje. Vždyť často se dělá autoevaluace právě pro ni. 

|I.10 Zásady, které je třeba v procesu autoevaluace respektovat 
V předchozích kapitolách jsme si osvětlili, co znamená pojem autoevaluace, k jakému účelu 

autoevaluace slouží, jaké cíle si klade, jaké úkoly pomáhá škole řešit, kdo se může na 
autoevaluaci podílet, jakým způsobem a jakými metodami je možné autoevaluaci realizovat 
a jak vlastní proces autoevaluace probíhá. Na čem ale závisí, aby měl proces autoevaluace 
relativně hladký průběh a byl přínosem pro všechny zúčastněné?  

Aby mohl proces autoevaluace probíhat korektně a efektivně, je třeba se přidržovat určitých 
zásad. Na základě četných ohlasů z praxe jsme se pokusili shrnout hlavní úsady do několika 
bodů: 

 
1. Nepodnikat žádné další kroky dříve, než se nám podaří zajistil podporu (a v optimálním 

případě i spolupráci) rozhodující části učitelů. 
 
Věc, která se týká především výsledků pedagogické práce jednotlivých učitelů, může zdárně 

postupovat jen tehdy, když se učitelé budou podílet na jejím zrodu a vývoji. Proto by měli být 
iniciátory vzniku tzv. projektové skupiny. 

V této souvislosti se mohou objevit následující otázky: Kteří učitelé ze zájemců jsou pro 
projektovou skupinu vhodní? Jakou pozici bude mít ve skupině vedení školy, její ředitel? Jakou 
roli budou hrát sami žáci, jejich rodiče, rada školy? Jak bude přesně formulován úkol a cíl 
skupiny? Jaké výsledky práce skupina očekává? 

Odpovědi na tyto otázky závisí na specifickém rozdělení rolí a jejich vývoji uvnitř školy. Role 
jednotlivých aktérů by měly být přiměřené jejich dispozicím, schopnostem a zkušenostem, jakož 
i hodnotám, postojům a zájmům. Každý člen týmu by měl mít jasně vymezen úkol, který je mu 
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nejbližší (např. koordinátor celého projektu, tajemník pro organizační záležitosti, moderátor 
diskusí a dílen, metodolog apod.). 

Pracovní skupina může pracovat efektivně za předpokladu, že jsou důležité role rozděleny 
mezi účastníky rovnoměrně, tj. že každý člen týmu nese odpovědnost za dílčí úsek povinností, 
které přebírá za ostatní členy. Znamená to ale taky, že se zde vybrané (přidělené) role nedublují 
a že nedochází k přetěžování některých členů týmu nepřiměřeným množstvím úkolů. 

V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu okolnost, že tým je tím efektivnější, nakolik je složen 
z různých osobnostních typů. To v praxi znamená, že je pracovní skupina heterogenní nejen co 
do věku, pohlaví, aprobací, pedagogické zkušenosti aj., ale i co do typů a způsobů myšlení, 
reagování apod. Každý člen týmu tak může přispět k naplnění společných úkolů a cílů právě 
tím, co odpovídá jeho psychickému založení, 

 
2. Nepřistupovat k autoevaluaci dříve, dokud si nevyjasníme, za jakých podmínek se proces 

autoevaluace bude realizovat, tj. dokud si nenastavíme jasná „pravidla hry“. 
 
Takovými pravidly mohou být např. přesné definované způsoby rozhodování, přenosu 

informací, apod. 
 
Zde je třeba mít na zřeteli několik věcí: 
• úkol skupiny by měl být jasně formulován, 
• měl by být sestaven rámcový časový plán jednotlivých kroků, 
• měly by být přesně vymezeny kompetence a povinnosti projektové skupiny jako celku 

i jejích jednotlivých členů, 
• měly by být vyjasněny způsoby a formy komunikace projektové skupiny s ostatními členy 

učitelského sboru, 
• mělo by být rámcově ozřejmeno, kteří další partneři přicházejí v úvahu do realizační 

skupiny (je širší než skupina projektová), 
• měly by být rámcově vymezeny úkoly členů projektové skupiny při realizaci jednotlivých 

kroků autoevaluace. 
 
3. Projektová skupina by si měla hned od začátku vybudovat pozici důvěryhodného partnera, 

který má opravdový zájem o konstruktivní řešení problémů. 
 
Budování této pozice je závislé nejen na vůli členů skupiny, ale zejména na míře pochopení 

ostatních zainteresovaných partnerů. Důvěru k projektové skupině může podpořit např. oficiální 
pověření k realizaci vedením školy. 

 
4. Ve všech etapách autoevaluace by má být průběžná zajišťován co největší konsensus 

mezi všemi zúčastněnými partnery. 
 
Aby byl takovýto konsensus možný, je nutné vytvořit podmínky, za kterých k němu lze dojít. 

Zvolené téma autoevaluace by se mělo probírat nejen v projektové skupině (resp. ve vybrané 



36 

skupině učitelů), ale mělo by být prezentováno rovněž na poradách školy nebo na všeobecné 
konferenci pro ostatní členy učitelského sboru. 

Ve všech etapách autoevaluace je mimoto důležitá podstatná shoda názorů na rozhodující 
aspekty zamýšleného procesu (souhlas s vybraným problémem, zamýšleným postupem apod.). 

 
5. V průběhu autoevaluace by měl být do jednotlivých šetření zapojen co největší počet 

zainteresovaných osob. 
 
Pro uskutečnění projektu jsou totiž často žádoucí i jiné dovednosti, schopnosti, zkušenosti 

a kvality (a někdy i kvalifikace) než k jeho navržení. Proto je výhodné, když se kolem projektové 
skupiny vytvoří širší skupina učitelů (resp. dalších zainteresovaných osob, jako například 
externích odborníků), která je ochotna na projektu participovat a s projektovou skupinou úzce 
spolupracovat. Tato skupina osob může tvořit jádro realizačního týmu. 

V realizačním týmu nemusí být nutně zastoupeni i členové projektové skupiny, mezi oběma 
skupinami by měla nicméně po celou dobu probíhající autoevaluace panovat shoda 
o základních otázkách a přístupech. S ohledem na budoucí úspěch autoevaluace je proto 
žádoucí spolupráce mezi oběma skupinami. Využití různosti úkolů a rolí v rámci této spolupráce 
může být přínosem nejen pro vlastní autoevaluaci, ale i pro všechny zúčastněné. 

Na autoevaluaci je třeba zainteresovat i vedení školy. Pokud není vedení zastoupeno 
v projektové skupině, mělo by být zahnuto do skupiny realizační. 

 
6. Pracovní tým by měl soustředit své úsilí na zkoumání dílčího, přesně definovaného a jasně 

ohraničeného problému. 
 
Tím může být například mapování konkrétních nedostatků v dosahování vytčených cílů, 

silných a slabých stránek školní reality apod., hodnocení účinnosti nově uvedených forem 
a metod práce aj, 

Přesné vymezení a jasné ohraničení problému usnadní zejména jeho uchopení (na jaké 
úrovni je třeba problém řešit, v jaké šíři apod.) a metodické ošetření. Problémy dílčí se lépe 
zkoumají také proto, že jsou relativně přehledné a jednoznačné. Proto je vhodné k řešení 
problémů komplexnější povahy přecházet teprve pozvolna. Komplexní problém je však dobré 
rozčlenit na subtilnější složky, které se dají zkoumat jednotlivě. 

V této souvislosti doporučujeme, aby se řešitelé projektu na počátku orientovali raději na 
problémy věcné povahy a vyhýbali se otevírání problémů, které již delší dobu způsobují silné 
emoční napětí nebo které dělí učitele do dvou vyhraněných táborů. Snáze se tak hledá 
společná platforma, v jejímž rámci je možné vyjasnit vzájemné rozpory a „sladit“ odlišné pozice. 

 
7. V procesu autoevaluace je třeba postupovat po logických krocích; tím lze omezit 

metodologické obtíže na minimum. 
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Problém, jehož vyřešení vyžaduje rozsáhlou operaci, může být lépe vyřešen tím, že se rozdělí 
do několika relativně samostatných, na sebe navazujících kroků (fází), v nichž budou postupně 
realizována všechna potřebná šetření a rozhodování o dalších opatřeních, 

 
8. Učitelský sbor jako celek by měl mít od začátku k dispozici všechny podstatné informace, 

které projektová a realizační skupina shromáždí. 
 
Projektová skupina by měla prezentovat svůj plán na konferenci pro všechny pracovníky 

školy. Rovněž by se obě skupiny měly starat o co možná nejširší informovanost učitelského 
sboru ohledně jednotlivých realizovaných kroků, používaných metod sběru, zpracování, analýzy 
a interpretace dat apod. 

ll. 11 Tvorba autoevaluačního projektu základní školy 
Respektování výše uvedených zásad může zajistit relativně hladký průběh autoevaluace, na 

čem ale vlastně spočívá a závisí její úspěšnost? Za základní kritérium úspěšnosti 
autoevaluace můžeme považovat vypracování autoevaluačního projektu školy. Pro písemné 
zachycování průběhu autoevaluace hovoří především to, že formulace nápadů do písemné 
podoby může vést k jasnějšímu, přesnějšímu a jednoznačnějšímu vyjádření cílů, záměrů, 
principů, prostředků, metod a forem autoevaluace, umožňuje relativně objektivnější posouzení 
toho, zda a jak se řešitelský tým přibližuje nebo nepřibližuje k vytyčeným cílům apod. 

Výhody autoevaluačního projektu souvisejí zejména s tím, že se může stát platformou pro 
sjednocení terminologie pro vzájemnou komunikaci mezi členy řešitelského týmu navzájem 
i mezi řešiteli a širším okruhem zájemců. V případě možnosti zpracování projektu na počítači lze 
s úspěchem využít vytvořenou databanku východisek, inspirací, námětů a nápadů od všech 
členů řešitelského týmu, průběžně ji doplňovat a aktualizovat; kromě toho je zde příležitost 
k zapisování okamžitých nápadů, námětů a inspirací jednotlivých řešitelů a k jejich následnému 
zapracování do projektu po konfrontaci s ostatními kolegy (např. náměty na zkvalitnění 
některých položek v didaktickém testu). 

Zejména při práci s textovými editory a databázovými programy je možné projekt průběžně 
revidovat a tím včas zachytit případné chyby (např. změna prostředků, které se ukázaly jako 
neúčinné, navržení přiměřenějších cest k dosažení cílů apod.); celý materiál tak může na 
základě konsensu všech zúčastněných soustavně procházet změnami, a to zejména 
v situacích, kdy každý člen řešitelského týmu s projektem soustavně pracuje (např. při 
přípravách zkušebních otázek, didaktických testů, nových způsobů hodnocení žáků apod.). 

Autoevaluační projekt se proto může stát zdrojem soustavné sebereflexe v procesu 
autoevaluace. 

Projekt autoevaluace pomůže vyjasnit, které problémy jsou aktuální, důležité, naléhavé apod., 
pomůže při sestavování jejich pořadí podle míry závažnosti i při zkvalitňování způsobů jejich 
řešení (např. náměty na zkvalitnění testových položek v didaktickém testu mohou vést 
k vytvoření vlastní databanky testových otázek podle míry jejich obtížnosti). Autoevaluační 
projekt umožňuje sledování průběhu procesu autoevaluace, shromažďovat relevantní data, 
zjistit a zachytit chybné kroky, rozšířit obzor o faktorech, které ovlivňují kvalitu pedagogické 
práce učitele apod. („zprůhlednění“ vlastní pedagogické práce). 
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Na základě autoevaluačního projektu si mohou řešitelé vyjasnit, co chtějí zjišťovat a jakými 
způsoby to mohou zjistit. Kromě toho mohou průběžně sledovat vytipované proměnné 
a porovnávat etapově cílové stavy se stavem vstupním i výstupním (např. po větším zkoušení, 
po probrání nového tematického celku nebo jeho části, po zavedení nového způsobu práce, 
hodnoceni apod.), a na tomto základě rozhodovat o případných změnách metodiky zjišťování 
relevantních informací. Zapisování vlastních pocitů a dojmů z autoevaluace může posloužit jako 
podklad k poradám řešitelského týmu. 

Autoevaluační projekt ve své písemné podobě může sdělovat ostatním osobám záměry a cíle 
autoevaluace školy. Kopie projektu může být dána k dispozici (event. k nahlédnutí) i jiným 
subjektům (ostatním vyučujícím, rodičům, žákům) za účelem zjišťování připomínek a sbírání 
podnětů. Také může být kopie každé revidované verze projektu rozeslána všem řešitelům 
k připomínkám, doplněním, návrhům apod., díky čemuž mohou být náměty snadno kolektovány 
a připomínky zapracovány. Projekt je možné stále konfrontovat se standardy, vzdělávacím 
programem školy, event. s jejím transformačním projektem. 

V neposlední řadě mohou být v projektu vymezeny odpovědnosti (např. část řešitelů se může 
soustředit na řešení dílčího problému a tvořit tak užší tým, některý z řešitelů se může ujmout 
funkce moderátora diskusí, dílen apod.). V případě, že se do pracovní skupiny přibírá nový člen, 
může se seznámit s aktuálním stavem autoevaluace, s dosaženými výsledky, se získanými daty 
apod. A pokud se na textovém editoru navíc ponechávají původní verze projektu, mají se noví 
členové týmu možnost seznámit se samotným průběhem autoevaluačního procesu, 
s případnými chybami a se způsoby jejich nápravy. 

Projekt autoevaluace základní školy by měl být dostatečně pružný, aby mohl reagovat na 
aktuální změny v průběhu vzdělávacího procesu a mohl být tedy neustále přiměřován 
a přizpůsobován společenským požadavkům a vzdělávacím potřebám. Jednotlivé metody 
autoevaluace mohou být aplikovány na žáky, učitelský sbor, vzdělávací procesy, vzdělávací 
programy, jakož i na samotná školská zařízení. 
 

Na čem lze založit spolehlivý autoevaluační projekt školy? 
Základním předpokladem je předběžné studium následujících dokumentů a pečlivá příprava 

uvedených náležitostí: 
• standardy základní školy (vzdělávací cíle, kmenové učivo), 
• vlastní vzdělávací program školy (zaměření školy, profil absolventa školy, profily 

absolventů uzlových ročníků, učební plán, učební osnovy apod.), 
• vlastní transformační projekt školy (pokud existuje), 
• přesné vymezení cílů a záměrů autoevaluace školy, 
• přesné vymezení zkoumaných proměnných, jejich cílových stavů, 
• volba adekvátních metod měření proměnných a interpretace získaných dat, 

... a může začít vlastní realizace projektu. 
 

Výstup projektu může mít především metodický charakter, měl by se nicméně opírat 
o diagnostiku současného stavu a úrovně sebereflexe pedagogické práce školy 
a dosahovaných výsledků vzdělání. Zvláštní zájem by bylo vhodné věnovat inovačním 
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a transformačním procesům, které v dané škole aktuálně probíhají nebo mohou být vyvolány 
teprve v budoucnosti (projekt tedy může mít zčásti i prognostickou povahu). 

Významnou součástí autoevaluace by mělo být rovněž hodnocení dosažených výsledků 
vzdělávání při ukončování uzlových ročníků základní školy, a to 5. ročníku (ukončení 
elementárního stupně vzdělávání na základní škole, přestup na vyšší stupeň základní školy 
a na osmiletá gymnázia), 7. ročníku (přestup na šestiletá gymnázia) a 9. ročníku (ukončení 
povinné školní docházky, přestup na vyšší typ školy nebo do učebního oboru). 

Spolu se shromažďováním a zpracováním dotazníků o postojích a očekáváních členů školní 
komunity a se zjišťováním výsledků zkoušek výkonnosti žáků bude třeba využít takové techniky, 
jako řízené rozhovory, přímé pozorování, případové studie, analýzu pedagogických dokumentů 
apod. V této souvislosti by měly být zjišťovány postoje a očekávání žáků, rodičů, učitelů apod. 
k vybraným aspektům školní reality i k samotné autoevaluaci. Pro lepší orientaci v získaných 
informacích by bylo vhodné zjištěné údaje dále kvantitativně zpracovat. 

Tento soubor údajů je možné využít jako základ pro zpracování závěrečné autoevaluační 
zprávy, která by se měla pokusit poskytnout relativně vyčerpávající informace o zjištěných 
faktech a dosažených výsledcích. Tato zpráva by mohla rovněž analyzovat účinky a změny, 
vyvolané zavedením autoevaluačních postupů do praxe základní školy, a mohla by rovněž 
zohlednit, zda lze výsledků autoevaluace využit ke zkvalitňování vlastního pedagogického 
působení. 

Jakkoliv není autoevaluační zpráva totožná s výroční zprávou školy, může v ní být zahrnuta, 
neboť obsahuje data významná i pro externí evaluaci. Předpokladem dobré výroční zprávy je 
právě efektivní a systematická autoevaluace. Zpracování autoevaluační zprávy za dané období 
může vést ve svých důsledcích k přehodnocení cílů školy, ke změnám v projektu pro další 
období, vede k prohlubování sebereflexe a sebepojetí školy. 

A jakým způsobem je možné koncipovat autoevaluační zprávu, aby nebyla samoúčelná 
a pomáhala škole ve vymezení a vyřešení aktuálních problémů vzdělávání? Především by měla 
sloužit jako podklad pro zkvalitňování práce školy, a ne pouze pro potřeby inspekce, měla by 
škole ukazovat cestu k nápravě a ke zlepšení pedagogické práce. A měla by jít ještě dál jako 
významný pomocník při vytipovávání problémů, které se mohou řešit (nebo i nově objevit) 
v  budoucnosti. Abychom usnadnili první kroky na cestě k autoevaluaci, v příloze nabízíme 
námět, jak lze sestavit autoevaluační zprávu na základě autoevaluačního projektu školy. 
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Příloha 1 

Rámcový popis orientačních etap autoevaluace základní 
školy 
Motivační fáze 
• objevení se potřeby autoevaluace 
• sestavování sítě zainteresovaných osob 
• utváření projektové skupiny 
• postupné upřesňování názorů na význam a cíle autoevaluace  
• mapování podmínek a předpokladů autoevaluace vlastní školy 
• mapování problémů, které by měly být ve škole řešeny 
• kontakty se zkušenějšími kolegy na jiných školách 
• kontakty s externími odborníky 
• studium relevantní literatury 
• ujasnění koncepce autoevaluace 
• vytvoření prvotního modelu autoevaluace 

Přípravná fáze 
• vytipování problémů, jejich postupné vyjasňování, ozřejmění a upřesnění návrhů na 

jejich řešení 
• představa časového postupu (tj. sestavení časového plánu jednotlivých kroků) 
• finanční rozvaha (rozpočet, náklady apod.) 
• rámcové stanovení priorit a odpovědností 
• návrh způsobu věcné kontroly průběhu autoevaluace 
• vymezení a popis cílových stavů (- základních proměnných) a reálných cest k jejich 

dosažení 
• operacionalizace proměnných (tj. jak a čím se dají zjišťovat a měřit výchozí a cílové 

stavy proměnných), volba relevantních metod a postupů řešení 
• formy uskutečňování cílů (např. zapracování etapových cílů do časových plánů výuky, 

do vnitřního řádu školy, naplňování zásad každodenním životem, vypracování 
samostatných projektů apod.) 

• vymezení základních kritérií úspěšnosti autoevaluace v jednotlivých oblastech (např. pro 
hodnocení vědomostí, pro hodnocení dovedností a kompetencí, pro hodnocení postojů, 
návyků apod.) 

Realizační fáze 
• sestavení realizačního týmu projektu 
• volba vhodné vstupní strategie postupu 
• zjištění výchozího stavu zkoumaných proměnných 
• průběžné zjišťování situačních stavů zvolenými metodami 
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• průběžná autokorekce metod autoevaluace 
• návrh řešení problémů, které se objevily v průběhu autoevaluace nečekaně 
• na konci průběžných etap zjištění, zda došlo ke změnám vytipovaných proměnných 

vzhledem k vytčeným cílovým stavům (- konkrétní kroky na začátku následujícího 
období) 

Evaluační fáze 
• vyhodnocení získaných dat (tj. jejich zpracování, analýza, interpretace) 
• vyhodnocení průběhu celé autoevaluace (kde vznikly neočekávané problémy, jak se 

s nimi řešitelé vyrovnali) 
• zpracování závěrečné autoevaluační zprávy 

Korektivní fáze 
• rozpracování závěrečné autoevaluační zprávy do podoby transformačního projektu, 

resp. korektivního programu školy (po dohodě všech zúčastněných řešitelů a jiných 
zainteresovaných osob) 

• přehodnocení vlastních cílů a záměrů pedagogického působení 
• výběr konkrétních problémů, se kterými se chce škola vyrovnat v dalších obdobích 
• vytipování relevantních metod a postupů řešení problémů 
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Příloha 2 

Ukázka osnovy závěrečné autoevaluační zprávy 
V závěrečné autoevaluační zprávě by mělo být obsaženo: 
 

1. základní data o škole (jak je škola velká, jak je situována v lokalitě a krajině, co z toho 
pro ni vyplývá; uspořádání a vybavení školy, využitelnost přilehlých prostor, okolí apod.), 
místní zvláštnosti a tradice, mimořádné zdroje přírodní, kulturní, materiální, lidské (-s čím 
může škola počítat), 

2. kolik žáků školu navštěvuje, kolik škola zaměstnává učitelů (příp. zaměstnanců dalších 
profesí), jaké je personální pokrytí jednotlivých předmětů (rozdělení aprobací, počet 
neaprobovaných učitelů, počet učitelů bez pedagogického vzdělání apod.); jaké jsou 
sociodemografické a socioprofesní charakteristiky učitelského sboru (jeho struktura 
podle věku, pohlaví, stavu apod.), 

3. úroveň vztahů mezi lidmi (skupinami) ve škole, mezi školou a veřejností (rodiči a jinými 
sociálními partnery v okolí školy a v obci), jakým způsobem je rozvíjena jejich vzájemná 
spolupráce, o koho se může škola opřít, 

4. jak vypadá organizace školy, její vzdělávací program a způsob výuky, příp. čím se daná 
škola liší od jiných škol stejného nebo obdobného typu (např. propojení 1. a 2. stupně, 
integrace předmětů, projektová výuka), jaké jsou silné a slabé stránky školy, 

5. jak vypadala rámcová koncepce autoevaluace školy na začátku sběru relevantních dat, 
6. k jakým výsledkům škola dospěla prostřednictvím autoevaluace, jaké problémy 

identifikovala, 
7. jaká opatření škola přijala ve vztahu k aktuálním problémům a jakými způsoby se je 

pokusí řešit v budoucnu. 
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lll. kapitola 

Nástroje pro hodnocení vnitřní kvality školy 
V této kapitole se budeme zabývat nástroji, které používají různí participanti na školském 

systému. Míníme tím státní a místní úřady, řídící pracovníky škol a řídící roviny uvnitř školy 
(třídy, skupiny). 

Ne všechny nástroje, o nichž bude řeč, jsou použitelné pro všechny úrovně. Je ovšem nutné, 
aby ředitelé školy znali i ostatní možné nástroje, než jen ty, které se bezprostředně vztahují 
k jejich úrovni. Pojem „nástroj“ zde chápeme v nejširším slova smyslu. Obsahuje tedy i to, aby 
např. učitelské vzdělávání jako příprava pro „kvalitní“ vyučování bylo vnímáno jako nástroj, 
stejné jako např. kognitivní testy na úrovni třídy. 

Je také pochopitelné, že ne všechny nástroje mohou být ovlivňovány řediteli škol nebo učiteli. 
Přesto o nich alespoň stručně pojednáme, protože jen velmi dobře vyvážené používání všech 
dostupných prostředků může společnosti garantovat optimální využívání veřejných prostředků 
a účastníkům školského systému garantovat přesvědčení, že každý přispívá v rámci své míry 
odpovědnosti ke kvalitě školy nebo určitého procesu, např. vyučování. 

Náš přehled si také neklade nároky na úplnost. Vycházeli jsme především ze zahraničních 
zkušeností, zejména v USA, Nizozemí a některých skandinávských zemí. Přitom jsme si 
vědomi, že řada nástrojů je v zahraničí přizpůsobena situaci v dané zemi a jen velmi obtížně je 
lze bez přizpůsobení domácím podmínkám bezezbytku převzít. 

 
Pro první informací o možných nástrojích pro zjišťovaní a zajišťování kvality v rámci školství 

jsme zvolili následující členění: 
• politické nástroje, 
• nástroje pro vedení školy, 
• nástroje pro úrovně uvnitř školy. 

 
Protože je text orientován především na poslední dvě roviny nástrojů, uvedeme politické 

nástroje v pouhém výčtu jen jako nadhledovou ilustraci. 

lll. 1 Nástroje politického charakteru 
Stát a státní orgány uplatňují vliv na kvalitu vzdělávání pomocí především těchto nástrojů: 
• formulace státních vzdělávacích cílů pomocí legislativy, 
• zákonnými požadavky v oblasti plánovacích dokumentů a evaluačních zpráv, 
• systémem financování vzdělávací sféry, 
• prosazováním globálních cílů formou „všeobecných učebních cílů“, státními závěrečnými 

zkouškami a jejich podmínkami, 
• budováním systému kontroly kvality přípravy učitelů, 
• podporou podpůrných a doprovodných systémů (věda, další vzdělávání, poradenství 

apod.), 
• systémem inspekce, 
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• dalšími možnými předpisy pro organizaci vyučování atd. 

lll. 2 Nástroje na úrovni řízení školy 
Mezi nástroje, které jsou používány na úrovni řízení školy patří zvláště: 
• vedení diskusí a řízení rozhodovacích procesů vztahujících se k profilu a cílům školy, 
• řízení vyučovacích procesů v rámci školy, 
• posuzování a potvrzování vyučovacích programů, 
• stanovování pracovních plánů v oblasti vyučování, 
• vytváření prospektů (public relations), 
• navození evaluačních procesů, 
• posuzovací a pracovní rozhovory, 
• příprava vnější evaluace, 
• organizace zkušební evaluace externisty, 
• organizace a aktualizace informačního systému, 
• udržování kontaktu s bývalými žáky školy. 

 
O jednotlivých nástrojích již existuje bohatá odborná literatura nebo lze využít i literaturu 

a zkušenosti, vyplývající z jiných společenských oblastí (obchodní nebo reklamní oblast, 
sociální vztahy v podnicích). 

|II. 3 Nástroje pro řízení třídy a skupin 
Do této skupiny lze zařadit následující nástroje: 

Evaluace kurikula 
Učitelé mají tendenci po určité době měnit obsah vyučovací látky a pracovat s ní jinými 

způsoby. Důležitá je vnitřní vůle učitele ke změnám na základě zjištění toho, co žáci očekávají 
a jak jsou na změny připraveni. Učitelé zde musí postupovat podle legislativních možností 
a mohou zadávat podněty k různým organizačními obsahovým experimentům. Patří sem např. 
práce s mezipředmětovými tématy, přesunem látky do jiné vyučovací doby (třídy) apod. 

Podněty pro evaluaci vlastní práce s kurikulem může zavdat i tendence po týmové spolupráci 
v rámci určitého předmětu nebo vnější podněty (tlak zaměstnavatelů). 

 
K tomu je nutné aby učitel: 
• sledoval odbornou literaturu, 
• nové možnosti didaktického a metodického charakteru, 
• připravoval zkušební vstupy v rámci vyučování, 
• podporoval vlastní aktivity žáků, 
• zúčastňoval se dalšího vzdělávání a podával zprávy o výsledcích. 

Stálé hodnocení a posuzování kurikula patří na kvalitativně dobré škole k základním 
povinnostem učitele. 
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Diagnostické a selektivní prověrky 
Vyhodnocování žákovských výsledků patří mezi k nejdůležitějším zdrojům informací 

o efektivitě učebního procesu. Vzhledem k cílům rozlišujeme diagnostické prověřování 
a selektivní prověřování. 

V případě, že jde o zjištění, jak žáci zvládli učivo nebo jakou péči věnují porozumění učivu, 
nejde o selektivní využití výsledků, ale o následné skupinové nebo individuální rozhovory se 
žáky o možných postupech ke zlepšení stavu. 

Selektivní prověřování musí být předem oznámeno i s cíli, aby žáci věděli, o co se jedná. 
Mohou to být různé formy přijímacích zkoušek a pohovorů, vstupní testy pro zařazení žáků do 
výkonnostních skupin, apod. Učitel musí také vnímat rozdílnou formu a působení formy na 
jednotlivé žáky, pokud chce zjistit co možná nejobjektivnější informace o stavu žáka 

Prověrky obou zaměření lze provádět s jednotlivcem, skupinou, celou třídou nebo ročníkem, 
či celou školou. Potom do organizace vstupují i vyšší úrovně řízení školy. 

Evaluace databází a databank 
Předpokladem je vytvoření databáze nebo databanky s tématy a úkoly, které obsáhnou celou 

předepsanou učební látku. Dále je prodiskutován postup, jak tuto databázi mohou jednotliví žáci 
využívat a postupně ji zvládat. Jedná se o uplatnění možností skupinové nebo individuální 
práce, která je velmi efektivní, pokud je žák motivován vlastní snahou naplnit aktivní nebo 
faktickou smlouvu s učitelem (formou např. projektu). Jednotliví žáci jsou potom hodnoceni 
periodicky a musí obhájit své vlastní výsledky před skupinou, což vede k osvojování si 
sociálních a dalších odborných dovedností. 

Tvorba dotazníků pro získání relevantních dat 
Tato forma je známá v různých provedeních a s různými cíli na řadě škol a v mnoha třídách. 

Učitel by měl přesně promyslet cíle dotazníků a jeho vnitřní zpracování. Jde zejména 
o formulaci otázek, což se ukazuje jako stálý problém, který je nutné konzultovat s odborníky 
psychology nebo pedagogy tak, aby otázky skutečně směřovaly k cíli a přitom ponechávaly 
žákům prostor pro vlastní tvořivost. Důležité je zdůvodnit, proč se jedná o anonymní nebo 
neanonymní dotazník, a jak bude s daty dále pracováno. Tato forma slouží zejména k získání 
informací o vztazích ve třídě, o celkové atmosféře, o představách žáků, o jejich potřebách, 
vztazích k předmětům apod. 

Rozhovory s učiteli a žáky 
Rozhovory jsou důležitým (a pro mnohé často jediným) prostředkem k získávání poznatků. 

Zejména řízené a cílené rozhovory musí být předem dobře promyšleny a připraveny. K tomu 
existuje odborná literatura. Vedení rozhovoru zejména mezi učiteli, ale i se žáky má vlastní 
etická pravidla a vždy musíme respektovat postoje druhé strany. 

Rozhovor by neměl vést k přesvědčení druhé strany o vlastní pravdě, ale o získání názorů na 
naše názory v přátelské atmosféře. Rozhovor tak může sloužit i jako výborný prostředek vlastní 
sebereflexe. 
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Hospitace 
Je chronicky známou formou získávání Informací. Nové formy hospitací jsou např. s použitím 

audiovizuálních prostředku, kdy je natočená hodina znovu diskutována po určité době a může 
docházet k srovnávání změn apod. Cíle a průběh hospitace musí být vždy předem 
s hospitovanými projednány. 
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Příloha 1 

Rozvoj jednacích strategií učitele ve vztahu k dítěti v rámci 
vyučování (autoevaluační nástroj učitele) 

 
Aspekty učebního a 
vyučovacího procesu 

Možnosti přenosu praxe 
vyučování 

Vliv na učební procesy 
dítěte 

Určující ideje Formuluji před plánováním 
výuky své učební cíle? 

Zná každé dítě mé učební 
cíle 

Obraz dítěte  Jak zohledňují rozdílné 
učební předpoklady dětí ? 

Umí každé dítě vyjádřit 
své cíle? 

Porozumění výkonu Orientují výuku i na otázky 
dětí? 

je možná spoluúčast dětí 
při plánování? 

Jasnost deklarovaných 
cílů 

 Umí si děti plánovat 
vlastní práci? 

Procesy vnímání a 
pozorování 

Ve kterých situacích se mi 
daří intenzivní momenty 
vnímání? 

jak připravuji dítě 
k sebereflexnímu 
pozorování? 

Diagnostické materiály a 
pomůcky 

Kdy využívám možností 
cíleného pozorování? 
 
Jaké diagnostické 
pomůcky mám pro můj 
způsob výuky k dispozici? 

Vyžaduji a podporuji u dětí 
kritickou reflexi učebních 
procesů? 

Popisování (ústní, 
písemné) 

Plánuji v rámci výuky 
individuální rozhovory? 

Mají děti stabilního 
učebního partnera? 

Partnerství ve výuce 
Vlastní deník 

jak zaznamenávám 
výsledky pozorování? 
(formulář. Deník) 

Je každé dítě vedeno 
k zaznamenávání 
vlastních učebních 
zkušeností? 

Komunikační formy ve 
vyučování 

Ukazuji dětem, jak se 
samy mohou posuzovat? 
Jak využívám individuální 
zkušenosti ve skupině? 

Vede si každé dítě vlastní 
učební deník? 
Zapisuji moje hodnocení 
práce dětí do jejich 
deníků? 
Jak děti individuálně 
využívají 
dokumentovaných 
zkušeností? 

Hodnocení a posuzování Jakých forem hodnocení Má dítě prostor pro vlastní 
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využívám (kontrola, 
rozhovor, společná 
činnost) 

hodnocení? 
(rozhovor se mnou, se 
spolužákem, hodnotící 
archy, apod.) 

Volba druhu vztahových 
norem 

Jakých vztahových norem 
využívám? (individ. – 
sociál.) 

 

Poradenství v učebním 
procesu 

Jsou pracovní a učební 
postupy střídány tak, aby 
vznikl učební dialog učitele 
a žáka? 

Podporuji učební 
partnerství? 
Jsou chyby posuzována 
podle příčin jejich vzniku? 
(Chyby vnímám jako 
pokus o momentální 
optimální řešení) 
Kdy využívám v rámci 
výuky metody individuální 
analýzy? 
Pomoci jakých postupů 
může být v budoucnu 
stejným chybám 
zabráněno? 

Komunikační formy 
s rodiči 

Jakým způsobem a jak 
často informuji rodiče o 
stavu jejich dítěte? 
Podle jakých cílů se 
připravuji na rozhovor 
s rodiči? 

Je dítě rozhovoru 
přítomno? 
Pomoci jakých opatření 
mohu dítě do rozhovoru 
vtáhnout? 

Rejstřík učebních a 
vyučovacích forem 

Jak pestré jsou moje 
formy výuky a učení? 

K jakým formám výuky 
vedu děti? 

Individualizace (vnitřní 
diferenciace) 

Je v rámci mé výuky 
tematizováno, jak rozličně 
jsou děti vyučovány? 

Jak podporuji vlastní 
iniciativu dětí? 
Jakým způsobem může 
dítě samo řídit svůj učební 
proces? 
Jsou podíly individ. A 
skupinových forem práce 
vzájemně vyváženy? 

atd. atd. Každý učitel může vytvářet další skupiny sebehodnotících kvalitativních 
kritérií a nástrojů pro jejich zjišťování. 
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Příloha 2 

Návrh podkladů pro evaluační zprávu o škole a realizaci 
vzdělávacího programu 
 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ZÁZNAM O VÝSLEDCÍCH POZOROVÁNÍ 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 
 

Škola 
 
 
 

 Školní rok  Třída  

Vzdělávací 
program 
školní 

kurikulum 

 Učitel 
(Učitelé) 

 Počet 
dětí- 
žáků 

 

Předměty 
oblasti 

vzdělávací 
činnosti 

 časové údaje (datum) (počet hodin) 

Témata-
náměty 

jednotlivých 
vyučovacích 

hodin 

 Plánovaný cíl 
plánované cíle 
vyučovacích 
hodin nebo 

učebních celků 

  

Poznámka (Důležité podmínky a okolnosti, které měly zásadní vliv na 
vyučování a dosažení vzdělávacích cílů) 

Co zejména podporovalo dosažení cíle: 
 
Co zejména bránilo dosažení cílů: 
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VYBRANÁ KRITÉRIA A UKAZATELE 

 
 

Oblast a kritéria 
 

VYBRANÉ UKAZATELE PLÁNOVÁNÍ 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

PL
ÁN

O
VÁ

N
Í 

Věcná a 
obsahová 
vhodnost 
činností, 

úkolů a cílů 

úkoly a cíle jsou jednoznačně plánem popsány a jsou 
v souladu s realizovaným výchovně vzdělávacím 
programem 
plánované úkoly jsou prakticky zaměřené – je zřejmé, že 
jejich splněním bude dosaženo praktického efektu 
plánované úkoly a cíle respektují reálně ověřené 
(individuální i společné) možnosti – jsou dosažitelné 
cílem je stanovena konkrétní úroveň nebo změna úrovně 
zvládnutí dovedností, postojů nebo sociálních 
kompetencí 
splnění úkolů a dosažení cílů je vyhodnotitelné – je 
plánováno vyhodnocení (kdy, jak a kým) 

Vhodnost 
organizace 
a časového 

rozvrhu 
činností 

plán organizace činností ponechává prostor pro tvůrčí 
řešení konkrétních situací – není striktně svazující 
plán obsahuje rámcovou časovou kalkulaci pro realizaci 
činností a splnění úkolů a počítá s časovou rezervou 
plán předpokládá individuální nebo skupinovou volbu 
organizace času (osobního tempa) plnění úkolu 
plánem je preferována (organizačně i časovou dotací 
samostatná činnost a aktivní učení 
je plánován dostatek času na individuální a společné 
hodnocení splnění úkolů a cílů 

Vhodnost 
plánu 
vzhledem 
k různosti 
zájmů a 
dispozicí 

plán vychází z analýzy potřeb, zájmů a možností 
plán nabízí individuální možnost volby různých činností a 
úkolů 
plán předpokládá možnost součinnosti skupiny při řešení 
úkolů a učení – volbu rolí a podílu na řešení 
plánované úkoly umožňují různé formy a metody řešení – 
cesty k dosažení cílů nejsou předem určeny 
plán počítá i s možností jiného zaměření hlavní činnosti 
vzhledem ke konkrétním okolnostem 

Poznámka: Žádný ukazatel není samostatně vztahován k nějaké „ideální formě“ 
plánu, nýbrž k funkčnosti a užitečnosti obsahu a formy vzhledem k charakteru 
ukazatele v konkrétních podmínkách 
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ZÁZNAM O HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PRÁCE UČITELE NA ZÁKLADĚ 

RAFLEXE PODLE VYBRANÝCH KRITÉRIÍ 
 

Plánování 

Vhodnost (správnost) činností, úkolů a cílů vzhledem k programu, tématu a 
podmínkám 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Vhodnost organizace a časového rozvrhu činností – vzhledem k cílům a 
podmínkám 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Vhodnost plánu vzhledem k růzností zájmů a dispozicím – možnost volby 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 

Prostředí 

Vhodnost a účelnost vybavení – vzhledem k tématu, činnostem a cílům 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Vhodnost uspořádání a vybavení  vzhledem k činnosti, cílům a podpoře 
aktivního učení 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Vhodnost prostředí z hlediska psychohygieny –zdravé, stimulující, estetické, 
příjemné, zabydlené 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 

Učební styl a 
organizace 
vyučování 

Vhodnost učebního stylu, organizace práce, forem a metod – vzhledem 
k podmínkám, úkolům a cílům 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Účinnost podpory aktivního učení – samostatnému (skupinovému) hledání 
řešení 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Účinnost podpory možnosti volby – činností, sdružování, tempa, zdrojů 
učební informace 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 

Motivace, 
pomoc a 

hodnocení 

Účinnost motivace a pomoci – zda učení je projevem vlastního zájmu a volby 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Účinnost podpory sebehodnocení a sebevnímání 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Vhodnost způsobu hodnocení – zda je informací o snaze, motivuje a 
podporuje sebedůvěru 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 

Atmosféra, 
interakce a 
komunikace 

Účinnost podpory společného prožívání a pocitu bezpečí 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Vhodnost a účinnost řádu a dohodnutých pravidel 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Účinnost komunikace a aktivace naslouchání – forem, obsahu, tónu, gest, 
mimiky 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 

Výchovně 
vzdělávací 
výsledky 

Úroveň vědomostí vzhledem k plánu a podmínkám – soulad s normou, 
úroveň osvojení 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Úroveň schopnosti aplikovat vědomosti a využít dovedností při praktických 
činnostech 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
Úroveň postojů a sociálních kompetencí – pozitivní vztahy, aktivita, 
sebevědomí, zodpovědnost 
malá 0 1 2 3 4 5 optimální 
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VYBRANÁ KRITÉRIA A UKAZATELE 

 
 

Oblast a kritéria 
 

VYBRANÉ UKAZATELE PROSTŘEDÍ 
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Vhodnost a 
účelnost 
vybavení 

ve třídě je dostatek potřebných pomůcek, textů, 
dalšího vybavení a pracovního materiálu, potřebného 
k plánovaným činnostem 
pomůcky, texty a pracovní materiál je volně přístupný 
– může být užíván bez výslovného souhlasu učitele 
charakter vybavení umožňuje využívat různé části 
třídy k různým současně prováděným činnostem 
prostředí třídy a její vybavení je zaměřeno pracovně 
– je účelné vzhledem k charakteru všech 
prováděných činností 
vybavení poskytuje dostatek prostoru pro uložení 
pomůcek, materiálu a rovněž pro prezentaci výsledků 
práce 

Vhodnost 
uspořádání 

pracovní místa nejsou výlučně určována učitelem 
pracovní místa nemusí být vždy stejná – jsou různá 
pro různé činnosti 
uspořádání pracovních míst umožňuje práci ve 
skupině – sdružování při řešení úkolů 
různé části třídy jsou různě a vhodně uspořádány 
vzhledem k předpokládané činnosti 
pracovní místo učitele nezaujímá ve třídě dominantní 
místo 

Vhodnost 
z hlediska 

psychohygieny 

prostředí působí esteticky – příjemné, barevně, 
vesele 
prostředí a vybavení je bezpečné, čisté, neohrožující 
zdraví 
prostředí (vybavením, uspořádáním a přítomností 
výsledků práce...) působí zabydleným dojmem 
prostředí umožňuje pohyb, pitný režim, pracovní 
aktivity, odpočinek a relaxaci, aniž jsou rušeni ostatní 
vybavení a uspořádání prostředí je mimo jiné i 
výsledkem společné činnosti a realizací společných 
přání 
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VYBRANÁ KRITÉRIA A UKAZATELE 

 
 

Oblast a kritéria 
 

VYBRANÉ UKAZATELE  HODNOCENÍ UČEBNÍHO 
STYLU A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 
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Vhodnost 
učebního 

stylu a 
organizace 
vyučování 

učební styl a organizace vyučování respektuje zákonné 
normy a v jejich rámci i očekávání rodičů 
učební styl a organizace vyučování respektuje 
individuální pracovní tempo, potřeby a možnosti – 
„zaměření na dítě“ 
učební styl a organizace vyučování podporuje aktivní, 
samostatné a autonomní jednání a zodpovědnost 
učební styl a organizace vyučování umožňuje všem 
úspěšně se uplatnit 
organizace výchovy a vzdělávání podporuje sdružování a 
činnost v týmu 

Účinnost 
podpory 
aktivního 

učení 

vydávání organizačních pokynů a frontální komunikace 
učitele je omezena na nezbytné minimum 
většina času je věnována samostatnému nebo 
skupinovému hledání řešení učebních úkolů – 
samostatným činnostem 
aktivní hledání alternativních způsobů řešení úkolů je 
podporováno a oceňováno 
k dispozici je dostatek volně přístupných různých zdrojů 
informací, pomůcek a materiálu 
autonomní kooperace a komunikace skupin i jednotlivců, 
při řešení úkolů je oceňována 

Účinnost 
podpory 
možností 

volby 

společně je rozhodováno jen o rámci, zásadách a cílech 
činností – je prostor pro skupinovou (individuální) aktivitu 
organizace vyučování umožňuje individuální volbu 
z nabídky různých činností a zdrojů učební informace 
organizace vyučování, charakter úkolů a způsob 
hodnocení podporují možnost pracovat individuálním 
tempem 
organizace vyučování respektuje možnost individuální  
volby způsobu řešení úkolu 
organizace vyučování umožňuje samostatné rozhodování 
o časovém rozvržení práce a odpočinku 
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VYBRANÁ KRITÉRIA A UKAZATELE 

 
 

Oblast a kritéria 
 

VYBRANÉ UKAZATELE  
MOTIVACE, POMOC A HODNOCENÍ  
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Účinnost 
pomoci a 

motivace ke 
splnění 

učebních 
úkolů 

před zadání učebních (kontrolních) úkolů je vždy ověřeno, 
že úkoly mohou být v očekávané kvalitě splněny 
učitelem je vždy ověřeno pochopení zadání úkolů a je 
upozorněno na klíčová úskalí 
všem je vždy zřejmé, jaký je praktický význam 
plánovaných činností a úkolů 
žádost o pomoc při řešení úkolů není vnímána jako projev 
selhání a neúspěšnosti – pomoc je vždy poskytnuta 
vzhledem k přiměřenosti zadání a možné pomoci je 
každý učební úkol vždy splněn – podpora sebevědomí 

Účinnost 
podpory 

sebe- 
hodnocení 

a sebe- 
vnímání 

všem je zřejmé, že dopouštět se neúmyslně chyb a omylů 
je průvodním znakem učení 
charakter činností a úkolů vyžaduje sebekontrolu, 
sebehodnocení a zodpovědnost za vlastní rozhodnutí 
o výsledcích sebekontroly a sebehodnocení se běžně 
individuálně nebo společně diskutuje 
hodnocení učitelem a sebehodnocení nejsou v zásadním 
rozporu – je možné předjímat „oficiální“ hodnocení 
pozitivní pocity, prožitky a postoje jsou hodnoceny stejně 
významně jako reálně dosažené výsledky činností 

Vhodnost 
způsobu 

hodnocení 

hodnocení respektuje individuální dispozice, je 
oceňována snaha a osobní pokrok při řešení úkolů 
hodnocení učitelem je vždy náročné, ale zaměřené 
pozitivně – není cíleným hledáním chyb a nedostatků 
hodnocení učitelem je srozumitelnou informací i o tom, co 
je nutné udělat k dosažení pokroku 
učitelem je oceňována schopnost aplikovat vědomosti, 
hledat alternativní řešení a obhajovat vlastní názor 
učitelem je oceňováno sebevědomí, zodpovědnost, 
schopnost spolupráce ve skupině a vedení skupiny 
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VYBRANÁ KRITÉRIA A UKAZATELE 

 
 

Oblast a kritéria 
 

VYBRANÉ UKAZATELE  
ATMOSFÉRA, INTERAKCE A KOMUNIKACE 
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Účinnost 
podpory 

společného 
prožívání a 

pocitu bezpečí 

styl jednání učitele je partnerský, vyvolává pocit 
bezpečí a pohody 
důvody všech důležitých rozhodnutí jsou vysvětlovány, 
rozhodnutí jsou učiněna po vzájemné dohodě 
vyučování, rozhodování, hodnocení a a kcí třídy se 
mohou vždy zúčastnit rodiče 
pravidelně jsou společně, ve skupinách nebo 
individuálně diskutovány prožitky, úspěch, obtíže a 
problémy 
mimo vyučování jsou pořádány akce pro komunitu 
třídy 

Vhodnost a 
účinnost řádu 

a dohodnutých 
pravidel 

rozhodování a reakce učitele jsou vždy promyšlená – 
vychází z analýzy příčin a možných důsledků 
reakce učitele na konkrétní  situace jsou vždy 
předvídatelné 
dohodnutá pravidla jednání nejsou v rozporu 
s právními normami, jsou komunitou akceptovaná a 
respektovaná 
dohodnutá pravidla respektují princip rovnováhy mezi 
kompetencí a zodpovědností 
 

Účinnost 
komunikace a 

aktivního 
naslouchání 

o všech názorech a přáních může být diskutováno – 
nejsou tabuizovaná témata 
každý sdělený názor je učitelem brán vážně a je o něm 
diskutováno, nejsou předem preferovaná řešení 
při řešení učebních úkolů je běžně diskutováno o 
možných alternativách východisek a postupů 
různost názorů je všemi vnímána jako přirozený stav – 
je důvodem k vyslechnutí a diskuzí, nikoli odmítání 
jsou iniciovány a podporovány formy neformálních 
diskuzí a komunikace s rodiči 
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VYBRANÁ KRITÉRIA A UKAZATELE 

 
 

Oblast a kritéria 
 

VYBRANÉ UKAZATELE  
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY 
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Úroveň 
vědomostí 
vzhledem 
k plánu a 

podmínkám 

za osvojení vědomostí není považována pouhí 
reprodukce zapamatovaných faktů 
klíčové vědomosti, které jsou nezbytné v dalších 
etapách a oblastech výchovy a vzdělávaní, jsou všemi 
osvojeny 
osvojené vědomosti odpovídají nejméně minimu 
požadavků stanovených závaznými učebními 
dokumenty 
úroveň vědomostí odpovídá ověřeným očekáváním – 
zejména rodičů 
ověřená úroveň vědomostí odpovídá možnostem, 
podmínkám a reálným dispozicím 

Úroveň 
schopností 
aplikovat 

vědomosti a 
využít 

dovedností 

osvojené vědomosti a dovednosti jsou samostatně, 
aktivně, správně a účinně využívány při řešení úkolů 
většina je schopna samostatně pracovat se zdroji 
informací, třídit informace a aktivně informací využívat 
většina je schopna obhajovat argumenty vlastní názor, 
zvolený postup nebo výsledek řešení učebního úkolu 
většina je schopna poznat vlastní chyby a jejich příčiny 
– učení na základě vlastních zkušeností 
většina je schopna vysvětlit praktický význam, principy 
a souvislosti jevů nebo činnosti jiným 

Úroveň postojů 
a sociálních 
kompetencí 

úkoly jsou většinou plněny aktivně, na základě vlastní 
volby a s pozitivním očekáváním 
při řešení úkolů je běžné sdružování, dělba úkolů a 
úkolů při týmové práci – podřízení se, vedení 
všichni jsou přesvědčeni o vlastních schopnostech 
vyřešit zadané úkoly – vystupují sebevědomě 
všichni respektují přirozenou různost a odlišnost jiných 
– respektují se navzájem, chovají se vzájemně 
korektně 
většina aktivně využívá svěřených kompetencí a 
přijímá zodpovědnost za vlastní rozhodnutí 
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DOTAZNÍK PRO UČITELE 

bude vyplněn v rámci řízeného rozhovoru. Součástí je záznam o hodnocení práce 
učitele. 

 
Škola: 

Adresa: Počet dětí/počty v ročnících: 

Druh školy: jen 1. st.  – každý ročník samostatné třídy, jen 1. St. – spojené ročníky, 
úplná škola 1. - 9. ročník 
Vzdělávací program:  

Počet tříd (oddělení):  Počet dětí: Počet učitelů: 

Charakteristika lokality: sídliště, stará zástavba, jiná... 

Školu navštěvují dětí: jen z místa, dojíždí z více obcí, jiná 

Velikost obce: nad 100 000, nad 50 000, nad 5 000, nad 1 000 

Jméno ředitele: 

Délka pedagogické praxe: 

Zkušenosti s realizací vzdělávacího programu v hodnocené třídě: 

1. Co bylo očekáváno: 

2. Jaké byly stanoveny cíle: 

3. Jaká pozitiva jsou patrná: 

4. Jaká negativa provázejí realizaci: 

5. Co nejvíce překvapilo: 

6. reakce pedagogického sboru: 

7. reakce rodičů: 

8. Reakce státní správy: 

9. Reakce zřizovatele: 

10. Co zejména podporovalo dosažení cílů: 

11. Co zejména bránilo dosažení cílů: 

Volné sdělení učitele ke klíčovým aspektům, podmiňujícím kvalitu a efektivnost 
vzdělávání: 
Dne: Podpis 
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DOTAZNÍK PRO UČITELE 

bude vyplněn v rámci řízeného rozhovoru. Součástí je záznam o sebereflexi. 
 

Třída: 

Počet ročníků ve třídě: Počet dětí/počty v ročnících: 

Vzdělávací program: 

Třídu navštěvují děti: jen z místa, dojíždí z více obcí, jiné  

Základní charakteristika dětí třídy: 

Základní podmínky pro realizaci vzdělávacího programu: 

Jméno učitele: asistenta: 

Délka pedagogické praxe učitele: asistenta: 

Zkušenosti s realizací vzdělávacího programu: 

1. Co bylo očekáváno: 

2. Jaké byly stanoveny cíle: 

3. Jaká pozitiva jsou patrná: 

4. Jaká negativa provázejí realizaci: 

5. Co nejvíce překvapilo: 

6. reakce pedagogického sboru: 

7. reakce rodičů: 

8. Reakce státní správy: 

9. Reakce zřizovatele: 

10. Co zejména podporovalo dosažení cílů: 

11. Co zejména bránilo dosažení cílů: 

Volné sdělení učitele ke klíčovým aspektům, podmiňujícím kvalitu a efektivnost 
vzdělávání: 
Dne: Podpis 
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Závěrem 
Autoevaluační procesy jsou v našich podmínkách věcí novou (nikoliv jen inovační), 

vycházející ze zcela nových principů pohledu na vzdělávací systém a jeho funkci. V každém 
případě jde o velkou šanci systémově zavádět do činnosti školy prvky nové pedagogické praxe, 
která umožní odpovědět školám na zcela nové požadavky společenského života vůbec. 

Zahraniční zkušenosti ukazují (např. Nizozemí), že autoevaluační procesy nemusí být pro 
školu zátěží, pokud jsou realizovány kontinuálně jako každodenní součást života školy a nikoliv 
v nárazových vlnách. 

Podaří-li se škole tyto procesy zvládnout, získává cenné nástroje k dalšímu zkvalitnění 
jednotlivých procesů ve škole probíhajících, k upevnění pocitu sebejistoty, ke zvýšení stability 
ve vztahu k okolí školy. 

To vše vede školu a její zaměstnance k uvědomění si vlastní odborné schopnosti realizovat 
individuální projekty a hodnotit je. Tato pozice potom umožňuje klást oprávněné požadavky na 
další autonomii školy jako instituce. 
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