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? Proč provádět hodnocení sebe sama? 

 

? Co znamená „profesní růst“? 

 

? Co může pomoci vidět se objektivněji? 

 

? Jakým způsobem realizovat sebehodnocení učitele mateřské školy? 

 
 

Příspěvek přibližuje význam smysluplného hodnocení práce učitele mateřské školy a  

upozorňuje na jeho úskalí. Snaží se na příkladech ukázat jak provádět sebehodnocení a 

jaké nástroje používat. Upozorňuje na využívání výsledků hodnocení pro zkvalitnění práce 

nejen učitele, ale celé mateřské školy. 
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1. Úvod 
 
 
V důsledku změn spojených s kurikulární reformou se mění role učitelky mateřské školy. 
Z učitelky, která řídila činnosti dětí, předávala jim informace dané obsahem výchovných 
složek, zadávala úkoly a kontrolovala jejich plnění, se má stát manažer práce ve třídě 
a facilitátor, který vytváří podmínky pro spontánní činnosti dětí a stává se průvodcem dítěte 
na cestě za poznáním.  

 
Reforma postavila před učitelky mateřských škol hned několik cílů najednou – spoluvytvářet 
školní vzdělávací programy, z nich vytvářet třídní vzdělávací programy, individualizovat 
vzdělávání, být dítěti partnerem, rozvíjet jeho osobnost a kompetence, hodnotit svoji práci, 
práci mateřské školy atd. 

 
Řešit je všechny najednou, může být pro některé z nich za hranicí jejich možností. Výsledkem 
je potom pouze formální zavádění změn, které vede u některých učitelek k udržování 
„osvědčených postupů“. Tyto změny jsou spojeny s vysokou mírou samostatnosti, 
odpovědnosti, a tedy i rizika.  Především však vyžadují jiné osobnostní a profesní 
předpoklady. Nestačí tedy rozšířit rejstřík profesních postupů, ale je třeba změnit u 
učitelů postoje k sobě samým, k dětem i cílům vzdělávání.  

 
Z širšího hlediska stěžuje proměnu učitelské profese také proměna rodiny a rozpad jejích 
tradičních hodnot, stejně tak relativizace morálních, kulturních a duchovních hodnot 
postmoderní společnosti. „V dnešní době se na bedra učitelů nakládají další a nové úkoly, 
s nimiž si společnost  a leckteří rodiče neumějí poradit a očekávají jejich řešení od nebohých 
učitelů“ (Průcha, 2002, s. 7). 
 
Učitelky mateřských škol stojí před velkým tlakem měnit svoje poslání, role a způsoby práce. 
Jak uvádí Helus (2008) ještě nikdy před ně nebyly postaveny tak vysoké nároky jako nyní. 
Pokud se učitelkám nepodaří ujasnit si svoje postavení a stát se aktivními aktéry změny, 
bude jejich profesionalita i nadále zpochybňována. 
 
Otázkou je, zda jsou učitelky na takové změny připravené a zda si vystačí se středoškolskou 
kvalifikací, která je v současné době pro výkon profese dostačující? Odpovědět na tuto otázku 
však není předmětem následujícího textu. Budeme se zabývat především změnami 
v přístupech k předškolnímu vzdělávání, které by se měly stát předmětem učitelčiny 
sebereflexe.  
 
Pokusíme se podívat na sebehodnocení učitelky tak, aby příspěvek pomohl učitelkám 
překonávat problémy, se kterými se setkávají při své práci a motivoval je ke 
zkvalitňování vlastní práce a implementaci požadavků Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání.  
 
 
2. Co je a proč se provádí sebehodnocení 
 
V praxi se běžně používá termín sebehodnocení, ale jak si uvedeme níže, jde o pouhou 
součást procesu sebereflexe. Přesto, že teorie vnímá pojmy odlišně, budeme dále používat 
pojmy sebehodnocení a sebereflexe jako synonyma.  
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Sebereflexí se zabývá mnoho autorů, přičemž akcentují její různé stránky. Z hlediska 
psychologického je sebereflexe velmi složitou strukturovanou oblastí, při které se 
uskutečňuje vývoj osobnosti. Jde při ní o uvědomování si svého vědomí, jednání a charakteru 
osobnosti  v konfrontaci s morálními hodnotami a s ideálním „já“. Tvoří jádro sebeobrazu 
(jáství) a lze ji považovat za nástroj výstavby osobnosti. Jak vnímáme sami sebe ve svých 
reálných a budoucích možnostech, ovlivňuje naše chování a ambice. Na sebepojetí se podílí 
sebepoznání (o svých vlastnostech, schopnostech, předpokladech), dále je to sebecit, tzn. jaké 
city k sobě chováme (např. hanby, sebelítosti, ale také sebedůvěry, sebeúcty, sebejistoty). 
S vytvářením sebepojetí úzce souvisí také sebehodnocení. Při něm posuzujeme a oceňujeme 
vlastní „já“ v rozmezí dvou pólů – od spokojenosti se sebou až po nespokojenost.  
 
Z hlediska pedagogického považují autoři pedagogického slovníku profesionální sebereflexi 
učitelů za nutnou podmínku jejich odborného růstu a přijetí odborné i lidské odpovědnosti. 
Pokládají ji za vnitřní proces, který učiteli pomáhá analyzovat a hodnotit svoje pedagogické 
aktivity, názory a postoje a tohoto hodnocení využívat ke zdokonalování vzdělávací práce.  
Účinná sebereflexe předpokládá umění vést se sebou dialog, při kterém jde o rozdvojení ve 
smyslu „já pozorovaný“ a „já pozorující“.  
 
Švec (1995, s. 31) považuje sebereflexi za „uvědomění si svých zkušeností, pedagogických 
poznatků, způsobů řešení pedagogických situací a srovnání tohoto „sebepohledu“ s pohledy 
jiných osob a se svým ideálním „Já“. Nezvalová (1994) chápe sebereflexi jako proces, 
v jehož průběhu získává učitel cíleně a systematicky informace o své práci od ředitele, kolegů 
či žáků, v našem případě dětí docházejících do mateřské školy.  
 
Můžeme si tedy shrnout, že sebereflexe je získávání poznatků o sobě samém (na základě 
vnitřního dialogu, ale také systematickým sběrem informací o sobě od okolí) za účelem 
zkvalitňování své práce a přístupů k dětem, ale i k sobě samému.  
 
Sebereflexe může být neuvědomělá, spontánní, přirozená součást učitelské profese nebo 
záměrná, cílevědomá a systematická, která učitelce umožňuje poznat důkladně její 
vzdělávací činnost a hledat možnosti její inovace. Neuvědomělá sebereflexe je součástí 
každodenního života člověka, tedy i pracovních aktivit učitelky mateřské školy. V současné 
době se však klade mnohem větší důraz na sebereflexi záměrnou.  
 
Souvisí to se snahou měnit zaběhnuté způsoby vzdělávací práce směrem k individualizaci a 
aktivizaci dítěte. Současný přístup k dítěti je odlišný od přístupů totalitního režimu. Klade 
mnohem větší důraz na aktivní zapojení dítěte do vzdělávání, možnost jeho spontánního 
projevu, možnost seberealizace a realizace jeho potencialit. Sebereflexe by měla pomoci k 
hlubšímu uvědomění, jak a čím ovlivňuje učitelka sebepojetí a rozvíjející se osobnost dítěte  a 
následně měnit svoje postoje k dítěti a přijímat odpovědnost za to, že svým přístupem 
podmiňuje prožití dětství každého dítěte s celoživotními následky. Buď ho lze ovlivnit 
pozitivně, ale také, byť v dobrém přesvědčení, celoživotně poškodit. 
 
Toto uvědomění může učitelce pomoci stát se profesionálem v současném decentralizovaném 
způsobu vzdělávání, který klade požadavky na samostatnost, zodpovědnost, 
spolurozhodování, participaci, autoevaluační dovednosti atd. Stát se vysoce kvalifikovanou 
profesionální učitelku, ne tedy „pečovatelkou“ či „náhradní matkou“. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


SEBEREFLEXE 

SE
B

E
C

H
Á

PÁ
N

Í 
SE

LF
 - 

E
ST

E
E

M
 

SE
B

E
H

O
D

N
O

C
E

N
Í 

SE
B

E
PŘ

IJ
E

TÍ
 

SE
B

E
R

E
A

LI
ZA

C
E 

SE
B

E
V

ÝC
H

O
V

A 

1. 
VL

AS
TN

Í T
ĚL

O 
2. 

JÁ
 JA

KO
 S

UB
JE

KT
 

NO
RE

M,
 H

OD
NO

T 
A 

 
PŘ

ES
VĚ

DČ
EN

Í 
3. 

SO
CI

ÁL
NÍ

  S
LO

ŽK
A 

 H
O

D
N

O
TY

 v
er

su
s J

Á 

 

JÁ
 v

er
su

s M
IN

U
LÉ

 J
Á 

 

JÁ
 v

er
su

s  
M

O
M

E
N

TÁ
LN

Í  
JÁ

 

JÁ
 v

er
su

s  
B

U
D

O
U

C
Í J

Á 

PEDAGOGIKA 

PERCEPCE – PŘEDSTAVY – MYŠLENÍ – VŮLE – INDIVIDUALITA – ZRALOST 

PSYCHOLOGIE 

FILOZOFIE 

 

Propojení psychologického a pedagogického hlediska si můžeme znázornit v následujícím 
schématu, které postihuje utváření osobnosti prostřednictvím tzv. sebeřízení nebo-li 
sebevýchovou. 
 
Schéma č. 1 Obsah vědomé sebereflexe 

Zdroj: ŘEHULKA, E. Sebereflexe náročných životních a profesionálních situací u učitelek ZŠ. Pedagogická 
orientace, 1997, č. 4, s. 7-11. ISSN 1211-4669 
 

Je zřejmé, že cesta ke zkvalitňování (zavádění změn) práce učitelky vede přes poznání sebe 
sama, přesněji řečeno přes autodiagnostiku pedagogické činnosti. Švec považuje 
autodiagnostiku pedagogické činnosti „za proces, v jehož průběhu učitel cíleně a systematicky 
získává a zpracovává (analyzuje, zobecňuje a hodnotí) zpětnovazební informace“ (Švec, 
1994, s. 105).  Za důležité pak považuje, aby učitel na základě těchto informací zkvalitnil 
svoje pedagogické působení. V odborné literatuře jsou pojmy sebereflexe a autodiagnostika 
pojímány jako synonyma. Autodiagnostika je však pouze prvním krokem v procesu 
sebereflexe, který můžeme chápat také jako sebepoznání. Druhým krokem je sebehodnocení. 
Při něm jde o vyřknutí hodnotícího soudu mezi realitou a požadovaným výsledkem 
(kritériem). Následuje stanovení autodiagnózy a následné prognózy, nebo-li plánu dalšího 
rozvoje. Těmito kroky je dán systém sebereflexe, který nikdy nekončí, neboť plán dalšího 
rozvoje je nutné realizovat, vyhodnotit, upravit atd. 
 
 
3. Význam a cíle sebehodnocení  
 
 
Sebehodnocení učitelky je jedním z nástrojů vlastního hodnocení školy. Význam spočívá 
především v tom, že zabraňuje ve stereotypnosti práce  a umožňuje ověřovat nové 
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metody. Umožňuje učitelce naučit se předvídat možné důsledky, ale přispívá také 
k neformálnímu a systematickému sebevzdělávání a stimuluje profesní růst učitelky. 
 
Cílem sebehodnocení v mateřské škole je aktivizovat učitelku k sebeřízení. Jeho základem 
je naučit se získávat a zpracovávat informace o vlastní pedagogické činnosti, přemýšlet o tom, 
kam a jakým způsobem se chceme dostat, co pro to můžeme udělat sami, a jakým způsobem 
k tomu může přispět organizace, respektive ředitelka mateřské školy. 
Prostřednictvím záměrné sebereflexe může dojít k postupné proměně v přístupu učitelek ke 
vzdělávání v mateřských školách a k zavádění kvality jako trvalého jevu v práci učitelky 
mateřské školy. 
 
Aby bylo sebehodnocení kvalitní, je nutné vytvořit v mateřské škole otevřenou pracovní 
atmosféru a komunikaci. Uplatňovat participační styl řízení postavený na pozitivních vztazích 
mezi všemi zaměstnanci. Znamená to, že s učitelkami budou diskutovány záležitosti, které se 
jich týkají. Proces vytváření vhodného klimatu pro sebehodnocení ztěžuje negativní 
zkušenosti s hodnocením z dob minulých, kdy bylo bráno jako čistě kontrolní a velmi 
formální záležitost. 
 
Na vedení organizace, v našem případě na řediteli/ce mateřské školy je, aby učitelce pomohl 
vymezit reálné cíle a byl nápomocen v korekci vnímání sebe sama. V procesu realizace 
vytyčených cílů by měl dávat učitelce zpětnou vazbu o její práci, jejích posunech. Důležité 
pro rozvoj organizace je, aby cíle, které si učitelka stanovuje, byly v souladu s cíli této 
organizace, tedy s cíli mateřské školy. Aby se s nimi učitelka ztotožňovala a byla motivována 
k jejich naplňování. V následující ukázce si můžeme všimnout, že všechny učitelky si ve své 
práci vyhodnocovaly cíle, které si kladly v tomto školním roce - připravovat podnětné 
prostředí a nabídku řízených činností tak, aby umožnily seberealizaci všech dětí v souladu se 
7 typy inteligence (Gardner, 1999) a využívat partnerské komunikace (Kopřiva a kol. 2008). 
 
PŘÍKLAD 
Učitelka 1 Nejvíce se mi daří zařazovat hudební, jazykovou a tělesně-pohybovou inteligenci. Méně 

se mi daří zařazovat interpersonální a intrapersonální inteligenci. Mnohem více se 
musím zaměřit na logicko  matematickou a prostorovou inteligenci. 
Snažím se být pro děti herním partnerem.Při komunikaci se mi daří být empatická, 
snažím se dávat možnost výběru, už méně se mi daří zpětná vazba popisem. Snažím se 
dávat dětem prostor pro samostatné řešení problémů, ale velmi často se mi stává, že 
řeším za ně. 

Učitelka 2 Daří se mi plánovat různorodou řízenou činnost tak, aby se uplatnilo všech 7 typů 
inteligence. 
Daří se mi komunikace - empatie, možnost výběru, JÁ výroky, přirozené důsledky, 
prostor pro samostatné řešení různých situací. 

Učitelka 3 Vytvářím podnětné prostředí tak, aby se ve všech činnostech uplatnilo všech 7 typů 
inteligence (hudební, pohybová, intrapersonální…..), méně individuálně plánuji. 
Více zařazovat zpětnou vazbu popisem, sledovat řešení konfliktů mezi dětmi a udělat si 
zpětnou vazbu pro sebe.   

Učitelka 4 Snažím se uplatňovat všechny typy inteligence. 
V komunikaci používám empatii, výběr, popis,  Já výroky, přirozené důsledky, zpětná 
vazba pro mě je, že  u dětí slyším svoje mluvní modely. Dávám málo prostoru pro 
samostatné řešení problémů. 

Učitelka 5 Vzhledem k velké nabídce her, pohybovému a hudebnímu vyžití ve třídě se domnívám, 
že byl naplňován i požadavek uplatnění všech 7 typů inteligence. 
Děti mají vždy možnost výběru, a také možnost řešit problémy, které se vyskytnou. 
Pokud děti potřebují při sebeobslužných činnostech pomoc, vyžaduji od nich požádání 
s kouzelným slovíčkem a také u starších popis konkrétní činnosti, se kterou si neví rady. 
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Zdroj: SYSLOVÁ, Z. Autoevaluace mateřské školy. Cesta ke  kvalitě vzdělávání.  Praha : Portál, 2012. ISBN 
978-80-262-0183-0 
 
Sebereflexe má několik fází, které vycházejí ze dvou nejznámějších koncepcí – Schönovy 
(1987) a Smythovy (1989). Můžeme si je shrnout do následujících čtyř fází:  
1. fáze – startovací: vychází ze zájmu učitele či jeho motivace k reflexi vlastní práce. 
2. fáze – shromažďovací: zaměření na detaily své práce, posouzení její efektivity.  
3. fáze – interpretační: v této fázi jde o vyvození závěrů ze zjištěných informací. 
4. fáze – projektovací: plánování další pedagogické činnosti na základě výsledků sebereflexe. 
 
Charakteristikými rysy učitelů s dobrými reflektivními praktikami jsou podle Švece (1999, s. 
78):  
- orientace zaměřená více na porozumění lidem než na technické aspekty problémů; 
- spontánnost, zvídavost, přizpůsobivost a otevřenost novým událostem a změnám; 
- orientace na vlastní hodnoty, ale i hodnoty druhých; 
- tendence adaptovat se lépe na změněné situace. 
 
 
4. Psychologické aspekty sebehodnocení a jeho úskalí 
 
Sebehodnocení souvisí se sebepojetím. Dalšími termíny, které se k sebehodnocení vztahují 
jsou sebedůvěra, sebeocenění atd. V přesné definici těchto pojmů bychom museli zajít 
hluboko do psychologie. Pro nás je však důležité si uvědomit, že učitelky jsou odkázány při 
sebehodnocení především samy na sebe. Proces sebehodnocení bude u každé probíhat jinak 
v souladu s individuálními rozdíly mezi jednotlivci. Každý člověk má určitý postoj k životu, 
k lidem kolem sebe, ale i sám k sobě. Závisí to především na jeho zkušenostech, na motivaci a 
možnosti se realizovat. Podle toho se pak v hodnocení sebe sama mohu vyskytovat u 
jednotlivých učitelek různá zkreslení či chyby.   
Základní problém, který s sebou sebehodnocení přináší, je schopnost objektivního 
poznávání, tzn., do jaké míry k sobě dokáže být člověk při sebepoznávání otevřený a 
pravdivý. Jednou z příčin nedostatečné objektivnosti je citový postoj k sobě samému. Velmi 
vysoké sebevědomí je překážkou práce na sobě. Zdravé sebevědomí umožňuje pravdivou 
sebereflexi a menší sebevědomí přináší zkreslené informace o sobě.  
 
Pozorování „vnitřního prostoru“ označuje Říčan (2010) za introspekci, která je považována 
za subjektivní. Poukazuje při tom na nemožnost rozdvojit se a popisovat prožívání toho 
„druhého“. Na druhé straně je to cenný materiál, kterým se při porovnání např. s pohledem 
druhých ,dá přiblížit ke skutečnosti. 
 
Za úskalí, která s sebou může sebehodnocení přinést, můžeme tedy považovat např. 
podhodnocování. Lidé často nejsou schopni hodnotit sebe sama objektivně, mají tendenci se 
podceňovat. Helus (2007) hovoří o tzv.  sebehodnocení negativním, všeobecném a stabilním, 
při kterém se jednotlivec hodnotí vždy jako neschopný (podceňování), čímž vyjadřuje, že si 
nevěří. Často selhává, což zpětně oslabuje jeho sebehodnocení a seberegulaci. 
 
Druhým extrémem může být nadhodnocování, tedy sebehodnocení pozitivní, všeobecné a 
nepřiměřené. Člověk se hodnotí vysoko, za svoje selhávání obviňuje okolí, neumí za sebe 
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přijmout zodpovědnost. Stává se, že člověk chce být považován za lepšího, než ve skutečnosti 
je. V sebehodnocení může být skrytý také záměr o manipulaci s nadřízeným – snaha vyhnout 
se náročnější práci, vypadat lépe apod.  
 
Specifickým problémy sebehodnocení je tzv. sebeklam. Většina z nás chce vypadat ve 
vlastních očích lépe. Málokdo snese negativní informace o své osobě. Proto je snahou 
vysvětlovat svoje jednání přijatelnými důvody a hledat pro ně polehčující okolnosti. 
  
Existují lidé, kteří se nechávají ovlivňovat okolnostmi, jsou snadno manipulovatelní, 
podplatitelní, ovlivnitelní reklamou atd.  Na druhé straně existují lidé s pevným charakterem, 
citlivým svědomím. Jde o tzv. individuálně odlišné procesy kauzálních atribucí, které se 
také podílejí na tom, jakým způsobem jsme schopni podívat se na sebe a hodnotit svoje 
jednání.  
 
Při sebereflexi jde o diskusi se sebou samým a je zde nebezpečí, že se staneme obětí svých 
nevědomých tužeb, které se spojují s hodnotami, na kterých nám záleží. Největším 
nebezpečím je nesoulad (rozpor) mezi reálným a ideálním „já“.  V současnosti také chybí 
„ideál“, to znamená popis kvalit učitele mateřské školy (standard), ke kterému by učitelky 
mohly hodnotit svoje kvality. Málokdy je snaha realizovat ideální „já“. Někdy je 
nesouladem mezi reálným a ideálním „já“ člověk deprimován a může dojít k hluboké vnitřní 
krizi. Velká míra nespokojenosti, stejně jako spokojenosti, může také vést ke stagnaci. 
   
Na druhé straně patří k významnými kladům sebehodnocení aktivizace hodnoceného, jeho 
zamyšlení se nad sebou samým, přijetí odpovědnosti za hodnocení a motivaci. Pokud člověk 
dosahuje stanovených cílů, sám sebe si víc cení, zvyšuje se jeho sebeocenění. Stejně tak platí, 
že lidé, kteří mohou realizovat svoje představy, mají větší sebedůvěru. Právě seberealizace 
stojí v Maslowově pyramidě lidských potřeb na nejvyšším stupínku. Seberealizující se 
pracovník je v zaměstnání pro organizaci  ideální! 
 
Proces záměrného rozvíjení sebereflektivních dovedností je podmíněn: 

- ochotou jedince zabývat se sám sebou, 
- ochotou a připraveností ke korekci vlastních postojů, 
- osvojením si sebereflektivních technik, 
- charakterem sebepojetí, 
- úrovní ideálního já, 
- specifičností osobnostních vlastností a kauzálních atribucí, 
- dostatečným množstvím a charakterem podnětů k sebereflexi. 

 
Toto vše by měl mít na paměti především ředitel/ka mateřské školy. Při vedení lidí a jejich 
motivaci by měl vycházet  z jejich individuálních možností a pomoci jim vnímat 
sebehodnocení jako nedílnou součást jejich profesních dovedností. K základním úkolům 
vedoucích pracovníků by pak mělo patřit vést své zaměstnance k postupnému přebírání 
zodpovědnosti za svůj profesní růst. Nejprve je však nutné pozitivně je k sebereflexi 
podněcovat, naučit je používat sebereflektivní techniky, ale také nastavit jim úroveň 
„požadovaného já“, tzn. jakéhosi modelu ideální učitelky, ke které by měly směřovat. 
 
 
5. Předmět sebehodnocení 
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Stále častěji se hovoří o kompetencích předškolního pedagoga. Kompetence jsou 
způsobilosti, které pedagog potřebuje ke svému povolání. Model, nebo-li soubor těchto 
předpokladů k vykonávání specifických činností je nutné definovat na základě toho, co 
pedagog dělá, jaké činnosti vykonává nikoli na základě jeho vlastností.  
 
Jde o celý soubor činností, kterými se podílí na vytváření klimatu mateřské školy a 
samozřejmě  na rozvoji každého jednotlivého dítěte (Burkovičová, 2011). Právě definování 
očekávaných kompetencí – způsobilostí pedagoga, mu může pomoci lépe si vyhodnocovat 
svoji práci. Pokud si bude mateřská škola takový model zpracovávat, je dobré, aby odrážel 
pracovní náplň a povinnosti pedagogů vyplývající z dalších dokumentů (např. Školní řád, 
Platový předpis, etický kodex apod.). 
 
Aby byl model efektivní je potřeba, aby: 

• vycházel z očekávaného a pozorovatelného chování; 
• obsahoval 10 – 12 jednotlivých kompetencí; 
• platil pro všechny; 
• byl sdílený, což obvykle znamená, že byl vytvořený nejen shora, ale i zdola a je 

neustále oživován. 
 

Schéma č. 2 Příklad kompetencí 

Skupina 
kompetencí 

Dílčí kompetence Kritéria 

Kompetence k 
sebeřízení 

Tvořivé myšlení - využívá podněty a myšlenky ostatních jako 
impulzy ke změně a zdokonalení 

- věnuje čas a energii k vyzkoušení nových 
nápadů 

Řešení problémů - bere na sebe zodpovědnost za vlastní chyby 

Sebehodnocení - je schopen reálného pohledu na svoji vlastní 
činnost 

- umí formulovat svoje silné a slabé stránky 
Integrita - je ztotožněn s cíli organizace 

- je čestný, v druhých budí důvěru 
- je hrdý na svoji práci, má ji rád 

Kompetence 
interpersonální 

Interpersonální citlivost -   je si vědom vlastních předností a nedostatků a 
umí je formulovat 

-    projevuje zájem o pocity a starosti druhých 
-    ptá se a aktivně naslouchá druhým tak dlouho, 

jak je třeba 
Týmová práce - zajímá se o názory druhých, podporuje dialog 

- bere v úvahu nápady a stanoviska druhých 
- je ochoten poskytnout svoje poznatky druhým 

Organizační chování - uznává pravidla chování a směrnice 
organizace 

-   komunikuje jednoduchým, stručným způsobem 
Vedení -   dává najevo aktivní iniciativu    

Kompetence 
pedagogické 

Plánování - umí samostatně vytvářet třídní plány, které 
obsahují jak cíle, tak činnosti pro děti 

- dokáže plány vyhodnocovat a tohoto 
hodnocení využívat pro další plánování 

Moderní metody 
vzdělávání 

- používá metodu prožitkového učení 
- zná a využívá metodu sociálního učení dětí od 

navzájem 
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Individuální přístup - záznamy o dětech vede tak, že je z nich zřejmá 
individualita každého z nich 

- s dětmi hovoří s respektem, uznáním a 
povzbuzováním k vlastním aktivitám a 
činnostem 

Další vzdělávání - je motivován k vlastnímu výběru vzdělávacích 
aktivit 

- dokáže bezprostředně využít výsledků dalšího 
vzdělávání v pedagogickém procesu 

Zdroj: Syslová, Z. Sebehodnocení učitelky. [CD ROM]  In SYSLOVÁ, Z. (ed.) ŠVP a evaluace v MŠ. 3. 
aktualizace. Praha : Verlag Dashöfer, 2008. 9 s. ISSN 1802-4130.  

Jednou z důležitých aspektů při hodnocení a tudíž také sebehodnocení, jsou kritéria. Kritéria 
můžeme považovat za určitá měřítka, která pomáhají hodnotit sledované jevy podle určitých 
znaků kvality, nikoli podle zkušeností, postojů či dojmů hodnotitele.  
 
S pojmem kritérium velmi úzce souvisí pojem indikátor. „Pro přesnější a spolehlivější 
zjištění může být užitečné tato kritéria více konkretizovat, popř. je rozpracovat do podoby 
konkrétních ukazatelů (indikátorů)“ (Smolíková a kol., 2008, s. 10). Indikátor popisuje 
konkrétní projevy, specifikuje podrobnější rysy a vlastnosti daného kritéria.  
 
Při sebereflexi se zpravidla užívá vnitřního dialogu. Ten bývá založen na otázkách - vnitřních 
či vnějších. Při utváření dovednosti sebereflexe zpočátku pomáhají vnější otázky, případně 
s příklady odpovědí. Odpovědi na tyto otázky se vyjadřují zpravidla písmeně, např. do 
sebereflektivního deníku, dotazníku, formuláře apod. Postupně dochází k interiorizaci 
(zvnitřnění) otázek.   
 
Otázky mohou mít různou úroveň. Švec (1998, s. 116) rozlišuje tři kategorie – popisné otázky 
(Co jsem dělala? Jak reagovaly děti? apod.), kauzální otázky (Proč jsem jednala takto? Co 
ovlivnilo moje chování?) a otázky rozhodovací (Jak bych mohla v této situaci jednat jinak? Co 
potřebuji k tomu, abych lépe rozuměla dětem?). 
 
 
6.  Metody sebehodnocení, Videotrenink interakcí 
 
Sledovat a vyhodnocovat svoji práci lze několika způsoby. K základním z nich patří 
sebepozorování a sebereflexe. Tyto metody by měly být doplněny o další pohledy – např. 
vzájemné hospitace s kolegy a zpětnou vazbu od ředitele/ky MŠ. Zpětnou vazbou se 
podrobně zabývá téma týkající se hospitací. Lze využít také rozhovory např. s rodiči, 
dotazníky apod. 
Spoluprácí mezi učiteli a vzájemnými hospitacemi a tzv. peer koučováním se podrobně 
zabývá např. Pol, Lazarová (1999). Týká se sice základních škol s větším počtem 
zaměstnanců, ale lze těchto zkušeností využít i v menších kolektivech, jakými jsou právě 
kolektivy učitelů v mateřských školách. Některé nástroje vznikly také v rámci projektu Cesta 
ke kvalitě a lze je nalézt na www.evaluacninaastroje.cz. 

V současné době se stále více rozšiřuje i metoda zvaná Videotrenink interakcí (dále jen 
VTI). VTI je založen na principech dobré komunikace a na podrobné analýze interakčních 
momentů. Základem této metody je zaměření se a vyhledávání pozitivních momentů 
komunikace a interakce mezi učitelem a dítětem, aby mohly být užívány častěji a efektivněji. 
Z toho je zřejmé, že původně vznikla tato metoda na podporu vedení a usměrňování dítěte.  
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Pro každé dítě je vztah jednou ze základních potřeb. Vztah s dospělými je pro něj zásadní 
vývojovou potřebou. Skrze dospělou osobu se dítě učí rozumět světu kolem sebe i sobě 
samému. Učí se cenit si druhých i sebe sama. Učí se učit se. Dítě potřebuje dobrý kontakt 
s dospělými i vrstevníky, aby se mohlo harmonicky vyvíjet. Právě VTI se považuje za velmi 
efektivní nástroj, jak porozumět dětem, jak na ně reagovat a udržet s nimi kontakt. 

Při VTI se využívá videonahrávky zaměřené především na hru dětí. Ta umožňuje dospělému 
identifikovat často nerozpoznatelné potřeby dítěte a pracovat s nimi. Co je obsahem VTI při 
sledování komunikačních a interakčních dovedností je uvedeno v tabulce VTI, která je 
součástí metodického materiálu (Brons a kol., 1997): 

SKUPINY VZORCE CHOVÁNÍ PRVKY INTERAKCE V „ANO SÉRII“ 

In
ic

ia
tiv

a 
a 

př
íje

m
 Věnování pozornosti 

o otočení se k někomu 
o otočení se jako odpověď na pozici těla       

druhého 
o oční kontakt 
o dívání se směrem na druhého 
o přátelský výraz tváře 
o přátelský tón řeči 
o přátelský postoj 

Naladění se 

o účast na tom co dítě  dělá 
o souhlasné přikyvování 
o vokalizování, žvatlání (u nemluvňat) 
o pojmenování, co dítě dělá 
o pojmenování se souhlasem 
o říkání „ano“ 
o říkání co dělám, co cítím 
o ptaní se 

In
te

ra
kc

e 

Utváření skupiny 
o rozhlížení se 
o zapojení do skupiny 
o potvrzení příjmu 

Střídání se 
o předání a vzetí slova (řady) 
o pravidelné vzájemné střídání se 
o dávání a braní si (věci) 

Kooperace o společná jednání 
o vzájemná pomoc 

Ve
de

ní
 

Usměrňování a vedení  
(k podpoře interakce) 

o ujímání se iniciativ 
o souhlasné přijetí iniciativ, akceptování 
o jasné sdělení 
o odvedení pozornosti 
o pojmenování rozporů 
o navrhování 
o nabízení možností 
o plánování 
o řešení problémů 

Zdroj: BRONS, C., BEAUFOTOVÁ, K., BIDLOVÁ, E., MORAVČÍKOVÁ, V. Videotrenink interakcí ve škole. 
Manuál kurzu pro učitele. Praha : SPIN, 1997. 
 

Tyto ukazatele se mohou stát východiskem pro změnu přístupů učitelky k dítěti a současně 
kritérii pro hodnocení vlastní práce.  
Výhodou videonahrávek je, že: 

• učitelka se vidí tak, jak ji vidí i okolí 
• může se detailně zaměřit na sledování vybraných kritérií 
• může se několikrát a opakovaně vracet k sledovaným sekvencím 
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• může sledovat svůj vývoj – zlepšení, změny atd. 
Další výhodou využívání metody VTI je její pozitivní zaměření. Pokud se s touto metodou 
pracuje v celé MŠ, mohou být videonahrávky využívány jako prostředek hodnocení 
pracovníka při hospitacích. Při společném sledování videonahrávky hospitovaného a 
hospitujícího se lépe vyhodnocují viditelné a konkrétní projevy pedagoga. Pozorování je totiž 
zaměřeno pouze na to, co už se skutečně daří. Na základě tohoto zjištění se pak pracovník 
snaží tyto pozitivní projevy svého chování a jednání dále rozšiřovat. 
 
 
7. Záznam sebehodnocení 
 
 
Záznam sebehodnocení může mít formu zprávy o výsledcích práce či vyplnění hodnotícího 
formuláře. Sebehodnocení může zahrnovat hodnocení: 

• silných stránek 
• slabých stránek 
• cílů, které si učitelka stanovila a jejich naplnění 
• plánů dalšího vzdělávání 
• největších úspěchů v poslední době 
• toho, co se daří a proč 
• toho, co ztěžuje práci 
• pomoci kolegům a vzájemného předávání zkušeností 
• sebevzdělávání (samostudia) 

 
Sebehodnocení by se mělo týkat především pozitiv, tzn. posouzení silných stránek, úspěchů, 
oblastí, kde došlo ke zlepšení. S tím samozřejmě souvisí i to, co se nedaří, případně proč. 
Přiznat si „chyby“ je pro každého velmi těžké. Pro to, aby bylo sebehodnocení co 
nejobjektivnější,  je dobré (Vítková, 2008, s.11): 

• Komunikovat – hodnocený pracovník by měl být srozuměn s tím, že hodnocení bude 
použito v zájmu dalšího rozvoje, zkvalitnění práce a zlepšení pracovních výkonů  

• Vytvářet atmosféru důvěry – respektovat etické normy, nepoužít získané informace 
proti zaměstnanci 

• Poskytovat podporu – návod na hodnocení, informační zdroje, vhodné metody, jasné 
požadavky na pracovní výkon, kritéria hodnocení, indikátory 

• Přijímat mnohostrannou zpětnou vazbu – od kolegů, nadřízeného, rodičů … 
• Podložit sebehodnocení objektivní existencí kritérií – portfolio učitele, dokumentace o 

výsledcích činnosti, pracovním chování a jednání 
 
Příklad  
V rozhovoru mezi ředitelem/kou by se měly objevit otázky, které podporují učitelky v jejich 
profesním růstu a současně je zapojují do systému řízení a plánování rozvoje školy: 
„Je nějaká oblast dalšího vzdělávání, která by Vás zajímala?“ 
„Doporučila byste nákup nějaké odborné literatury?“ 
„Je něco, co Vám dělá starosti?“ (popř. s čím mohu pomoci) 
„Máte dojem, že by mohlo něco pomoci v rozvoji naší mateřské školy?“ 
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Dobré je založit si tzv. profesní portfolio učitele (Vítková, 2008). V něm si učitelka 
shromažďuje materiály týkající se její práce, vypovídá o konkrétních aktivitách. Obsahem 
mohou být: 

• osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání 
• záznamy ze samostudia 
• sebehodnocení z předcházejících let 
• hospitační záznamy 
• fotodokumentace z akcí, které realizoval 
• videonahrávky 
• příspěvky do tisku 
• další materiály dokladující úspěchy učitele 

Forma, v jaké se portfolia uchovávají je různá. Mohou to být desky, šanon, krabice, obálka 
atp.  
 
 
8. Závěr 
 
Z výše uvedeného lze usoudit, že sebehodnocení učitelky má své nezastupitelné místo v práci 
učitelky mateřské školy. V současné době slouží jako jeden z nástrojů vlastního hodnocení 
školy a následně  při zkvalitňování předškolního vzdělávání.  
 
Pokud chceme u dětí rozvíjet takové dovednosti jako je ohleduplnost, tolerance, schopnost 
naslouchat si, být empatický, umět spolupracovat atd., měly by takovými dovednostmi být 
obdařeny také učitelky mateřských škol. Učení dětí předškolního věku probíhá především 
nápodobou, proto by se měly učitelky mateřských škol stát dobrým příkladem pro děti na 
cestě k humanizaci školy a životu v demokratické společnosti. 
 
Pokusme se tedy na sebehodnocení podívat nejen jako na povinnost danou shora a zvýšenou 
administrativní zátěž, ale jako na potřebu postupné přeměny školy a s ní přeměnu postojů a 
přístupů učitelky k dětem a předškolnímu vzdělávání. 
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