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PEDMLUVA
Téma hodnocení ve vzdlávání se v roce 2004 dostalo díky svému
vznamu do stedu zájmu Sboru reprezentant Evropské agentury
pro rozvoj speciálního vzdlávání. Vyjádili potebu zkoumat procesy
hodnocení v inkluzivním rámci a zviditelnit dobré píklady. Za
mimoádn dleité povaovali hledání odpovdi na otázku, jak se
pi hodnocení odpoutat od modelu deficitního (medicínského modelu)
k hodnocení pro vzdlávání nebo k hodnocení interaktivnímu.
Pvodní zájem Sboru reprezentant perostl ve velk projekt, na
nm se úastní 23 zemí – Rakousko, vlámsky a francouszky
hovoící oblast Belgie, Kypr, eská republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Nmecko, ecko, Maarsko, Island, Itálie, Lotysko,
Litva, Lucembursko, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
panlsko, védsko, vcarsko a Spojené království (pouze Anglie).
V souhrnné zpráv pedkládáme hlavní vstupy z první fáze projektu
Hodnocení. Souhrnná zpráva vychází z popisu a dalích údaj o
uplatované politice a praxi hodnocení, které ve svch zprávách
uvedly jednotlivé zúastnné zem. Vechny tyto zprávy jsou
k dispozici na web stránce projektu Hodnocení: www.europeanagency.org/site/themes/assessment/
Na aktivitách projektu se a dosud úastnilo padesát expert
z uvedench zemí. Kontaktní detaily najdete na konci této publikace
a také na web stran projektu Hodnocení. Vysoce si váíme pínosu
vech expert, stejn jako pínosu pana Nicka Peaceyho, z Institutu
pro vzdlávání v Londn (Institute of Education, London), kter na
projektu spolupracoval jako externí expert, pínosu len Sboru
reprezentant a Národních koordinátor. Vichni pispli k úspchu
projektu Agentury, projektu Hodnocení.
Cor Meijer
editel
Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdlávání
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1. ÚVOD
1.1 Agenturní projekt vchodiska
V roce 2005 se zaala Agentura zabvat hodnocením ák, které
podporuje jejich inkluzi v hlavním vzdlávacím proudu v rámci
st ejního tématického projektu, do kterého se zapojily jak lenské
zem Agentury, tak zem v pozici pozorovatel.
Prvotním zámrem projektu bylo analyzovat hodnocení, které
poskytuje informace pro vuku a uení v inkluzivním rámci.
Vchodiskem pro zamení tohoto vzkumu byl posun od deficitního,
medicínsky
orientovaného
modelu
hodnocení
k takovému
hodnocení, které vyu ívá vzdlávací/interaktivní pístup, bere
v úvahu podmínky pro uení, podporuje proces uení a umo uje
pijímat vhodná rozhodnutí ve vyuovacím procesu. Dvodem takové
orientace byl souhlasn názor v ech zúastnnch zemí, e
‚medicínsk‘ model hodnocení svm zamením na
ákovy
‚nedostatky‘ podporuje segregaci. Naproti tomu pojetí hodnocení pro
vzdlávání m e zvt it anci na úsp nou inkluzi tím, e se
zamuje na ákovy silné stránky a informace z hodnocení vyu ívá
pímo pro strategie vuky a uení.
Nicmén, z dal ích diskusí mezi lenskmi zemmi Agentury a
zemmi se statutem pozorovatel vze la poteba roz íit zábr
etení i na aspekty související s legislativním rámcem, s politikou
hodnocení v podmínkách speciálního vzdlávání a na zji ování, jak
se tato politika a právní rámec promítá do hodnocení koly a uitel
v praxi.
Diskuse mezi leny Sboru reprezentant (RBs) a Národními
koordinátory (NCs) vyzdvihla fakt, e hodnocení ák se speciálními
vzdlávacími potebami (SVP) m e mít mnoho úel a zamení:
- Monitorování obecnch standard uení;
- Administrativní úel (zaazení áka; pídl financí, podklady pro
rozhodování atd);
- Diagnostika speciálních vzlávacích poteb (SVP);
- Vyhodnocení vsledk uení (srovnávací hodnocení nebo
závrené hodnocení);
- Získávání informací pro rozhodování pi vuce a uení (prb né,
9

formativní hodnocení).
V ichni úastníci projektu vyjádili shodn názor, e analza
hodnocení ve speciálním vzdlávání musí zahrnovat v echny tyto
potenciální úely hodnocení.
Na projektu Hodnocení zapoala Agentura pracovat v roce 2005
s partnery ze 23 lenskch a pozorovatelskch zemí, lo o první fázi
projektu. Úastníci projektu se shodli na cíli této fáze, kter spoíval
ve zji ování, jak koncepce hodnocení a její praktická realizace
ovlivuje efektivitu uení a vyuování. Klíovou otázkou bylo: jak se
m e hodnocení v inkluzivních tídách stát co nejlep ím zdrojem
podklad pro rozhodování o vyuovacích a uebních pístupech,
metodách a postupech.
Stejn tak bylo dohodnuto, e tato fáze bude zamena na
hodnocení na prvním stupni vzdlávání a to pouze v jeho inkluzivním
rámci (ve kolách a tídách hlavního vzdlávacího proudu).
Specifické cíle byly:
- Vytvoit informaní databázi o politice a praxi hodnocení v zemích
zastoupench v projektu;
- Prozkoumat inovativní píklady v politice a praxi efektivního
hodnocení a vyzdvihnout doporuení a metodiku pro hodnocení
v inkluzivních podmínkách.
Nicmén, abychom mohli zcela prozkoumat hodnocení, které formuje
vuku a uení v inkluzivním prostedí prvního stupn vzdlávání,
bylo nezbytné pro poteby projektu vyhodnotit, jak vliv má specifick
legislativní a politick rámec jednotlivch zemí na:
- obecn rámec kolního hodnocení (nap. národní podmínky pro
hodnocení v ech ák, nejen tch se SVP);
- vstupní a prb né hodnocení ák se SVP;
- zaazování dtí, pijímání opatení a poskytování podpory;
- po adavky na zkou ky a hodnocení vycházející z kurikula;
- vytváení individuálních vzdlávacích plán (IVP) pop. jinch na
ákovské skupiny orientovanch pístup.
Pro první fázi projektu byla naplánována ada aktivit. První aktivita
(koordinovaná projektovm tmem slo enm z pracovník Agentury)
spoívala v krátkém pehledu literatury zamené na hodnocení v
10

inkluzivním vzdlávacím rámci na prvním stupni kol v neevropskch
zemích. Tato re er e prezentovala literaturu (k dispozici je pouze
v anglitin) popisující legislativní rámec, mo né úely hodnocení a
jeho vvojové tendence.
Nejdle itj í aktivity projektu se vá í k píspvkm jmenovanch
expert ze zúastnnch zemí. Ka dá zem nominovala pro
zapojení do aktivit projektu dva národní experty – jednoho ze státní
správy a jednoho odborníka z praxe. Kontaktní detaily m ete najít
na konci této publikace.
Experti projektu se úastnili bhem roku 2005 dvou konferencí, na
kterch si dohodli cíle, zámry a parametry aktivit projektové fáze 1.
Ve Vídni na závr této fáze konal seminá spojen s rakouskm
pedsednictvím v Evropské unii. Úastnili se ho experti projektu,
národní koordinátoi stejn jako ást Sboru reprezentant a dal í
pozvaní hosté z Rakouska. Na seminái pednesli klíové píspvky
eníci z Institutu pro vzdlávání v Londn a z OECD. Navíc byly
v dílnách prezentovány praktické píklady z nkterch zemí a byly
dohodnuty formulace vstup a vsledk projektu.
Nejdle itj í podklady vyplynuly z informací z jednotlivch
Národních zpráv zúastnnch zemí. Ka dá ze zemí participujících
v projektu má jedinen systém vzdlávání, a proto ka dá zem
zpracovala detailní zprávu popisující politiku a praxi hodnocení
v hlavním proudu vzdlávání. Zprávy pipravili experti jmenovaní do
projektu ve spolupráci se svmi reprezentanty a národními
koordinátory.
V echny národní zprávy, re er e mimoevropské literatury, stejn
jako prezentace z vídeského semináe, jsou dostupné na webové
stránce projektu:
www.european agency.org/site/themes/assessment/
1.2 Národní a vstupní zprávy: obsah a cíle
Národní zprávy poskytují popis politiky a praxe uplatované v oblasti
hodnocení v konkrétní zemi, souasn také poskytují informace, pro
se koncepce a praxe v oblasti hodnocení v zemi vyvíjela práv
danm smrem. Dvodem pro vypracování tchto zpráv byla poteba
získat jasn obraz o konkrétní situaci procesu hodnocení v
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jednotlivch zemích pedtím, ne bude mo né v inkluzivních tídách
prvního stupn podrobit zkoumání.
Ve vztahu k politice hodnocení zpráva obsahuje:
- popis systémového legislativního rámce hodnocení (obecn a ve
vztahu ke SVP);
- popis uplatované národní politiky v hodnocení;
- úvahu o existujících problémech a tendencích, inovacích a vvoji.
Ve vztahu k uplatování hodnocení v inkluzivních podmínkách byla
pozornost zamena na nejlep í píklady praxe s drazem na:
- Nejlep í metody a nástroje hodnocení;
- Osoby zapojené do hodnocení;
- Otázky uení a vyuování;
- Píklady inovativní praxe.
Ve vsledku chtla ka dá z národních zpráv prezentovat nejlep í
píklady praxe hodnocení v inkluzivních tídách prvostupového
vzdlávání a také ty linie politiky hodnocení (v obecné i specifické
pro SVP), které tuto dobrou praxi podporují.
Zámrem na í souborné zprávy je shrnout tyto národní informace za
úelem:
- Identifikovat zámry a pístupy v hodnocení v podmínkách inkluze
(soustedí se na n kapitola 2 této publikace);
- Identifikovat problémy, které mají zúastnné zem spolené a
popsat, které kroky a inovativní pístupy jsou k podpoe
inkluzivního vzdlávání pijímány (kapitola 3);
- Formulovat doporuení na evropské úrovni, která vycházejí
z informací obsa ench v národních zprávách. Tato doporuení
jsou uvedena jako principy, které lze oznait jako principy
podporující jak politiku, tak praxi inkluzivního hodnocení (kapitola
4).
Tato publikace poskytuje informace o politice a praxi zúastnnch
zemí, v ádném pípad v ak nepodává srovnání národních systém
hodnocení ani pístup k hodnocení.
Zpráva má ambice poskytnout u itené zdroje informací pro politiky a
pro odborníky z praxe, kteí provádjí hodnocení v podmínkách
inkluzivního vzdlávání na prvním stupni kol. Pochopiteln mezi tyto
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odborníky patí i speciální pedagogové, kteí mají specifick zájem o
politiku a praxi podporující inkluzi. Stejn tak sem patí i státní
úedníci a odborníci z praxe, kteí mají odpovdnost za vytváení a
implementaci koncepcí a strategií hodnocení v hlavním proudu
vzdlávání.
Jedním z dle itch cíl této publikace je zv it povdomí
odpovdnch politik o problematice hodnocení v inkluzivních
podmínkách primárního vzdlávání obecn, nikoliv v rámci
speciálního vzdlávání, aby si uvdomili nutnost zahrnout do v ech
rozhodování o hodnocení také áky se speciálními vzdlávacími
potebami.
Chceme-li naplnit tento zámr, pak si musíme uvdomit vznam
sjednocení terminologie jak v projektu, tak i následn v této zpráv.
1.3 Pracovní definice
V prbhu e ení projektu jsme si na základ píspvk expert,
národních koordinátor a reprezentant uvdomili hrozící nebezpeí,
e toti odborníci, z rznch zemí, nemusejí pou ívat urité pojmy
pro oznaení konkrétního shodného jevu, kdy hovoí o odbornch
otázkách tkajících se hodnocení v inkluzivních podmínkách
primárního vzdlávání.
Tato situace vznikla pravdpodobn ze dvou hlavních dvod. První
souvisí s vznamovm obsahem slova ‚assessment‘, kter je
v rznch jazycích odli n. V nkterch jazycích je termín
assessment (hodnocení) synonymem pro slovo ‚evaluace‘. V jinch
jazycích mají tato dv slova specifick – a velmi odli n – vznam.
Druhm dvodem je skutenost, e v jednotlivch zemích existuje
celá ada formálních i neformálních procedur, které se mohou, ale
také nemusejí oznaovat jako hodnocení. Tyto procedury obvykle
vznikají v souvislosti se zavádním konkrétních politickch a
legislativních rámc pro obecné a také speciální vzdlávání.
V nkterch zemích napíklad uplatují pro hodnocení ák dvoje
odli né zákonné normy: jedny pro hodnocení uvnit obecného
vzdlávání vztahující se k národním osnovám a vzdlávacím
programm, a druhé normy pro identifikaci speciálních vzdlávacích
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poteb. V jinch zemích mají pouze jedny normy, které upravují
v echny formy hodnocení.
U vdomí tchto skuteností jsme zaali uva ovat o pijetí pracovní
definice pro hodnocení v inkluzivních podmínkách primárního
vzdlávání.
Mimoevropská literatura (2005) uvádí, e dokonce i v anglicky
mluvících zemích není terminologie, zejména ve vztahu k pojmm
assesssment (hodnocení) a evaluace, dostaten pesná. Keeves
v publikaci UNESCO (1994) u ívá následující definici – hodnocení se
vztahuje ke zji ování a posuzování fakt o individuálním jedinci
(nkdy i o malch skupinách), které vychází z uritch prkaznch
zji tní; evaluace se vztahuje ke sledování neosobních faktor, jako
jsou organizaní, kurikulální a metodické zále itosti. Informace
získané hodnocením individuálního áka mohou bt vyu ívány jako
ástené podklady pro evaluaci, a tak mohou pispt k posuzování
kol a kolskch systém, ale to nee í podstatu rozdíl mezi termíny
(viz ní e).
Tento popis hodnocení byl jedním z vchodisek pro vytvoení
akceptované pracovní definice pro úely projektu. Z této pracovní
definice vycházíme také v na í publikaci. Tato definice zní:
Hodnocení je zpsob, kterm, uitelé a dal í osoby
zapojené do hodnocení systematicky získávají a
vyu ívají informace o úrovni vkon áka nebo o
úrovni vsledk v rznch oblastech vzdlávání
(akademickch, sociálních, dovednostních), kterch
ák dosáhl.
Uvedená pracovní definice zahrnuje v echny mo né formy, metody a
procedury vstupního (prvotního) a prb ného hodnocení. Souasn
zdrazuje:
- Do procesu hodnocení je zapojena celá kála lidí. Potenciálními
aktéry pi hodnocení mohou bt uitelé, dal í pracovníci koly,
externí odborníci, stejn tak rodie a také áci. Ka d z úastník
m e získané informace u ívat jinm zpsobem;
- Informace z hodnocení nejsou zamené pouze na áka, ale také
na prostedí, ve kterém vzdlávání probíhá (a nkdy dokonce i na
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domácí prostedí).
Pijatá pracovní definice vyjaduje souasn i skutenost, e projekt
Agentury byl specificky zamen na hodnocení a ne na ir í koncept
evaluace vzdlávání. V kontextu projektu Agentury je evaluace
pojímána jako proces, pi kterém se uitelé nebo dal í odborníci
vyjadují k ad faktor tkajících se procesu uení a vzdlávání za
úelem stanovení dal ích koncepních krok ve své práci. Mezi
tmito faktory m e bt nap. obsah programu, zdroje, úsp nost
uplatovanch strategií atd. Informace o dosa ench kolních
vsledcích získané na základ hodnocení jsou jedním z hlavních
faktor evaluace, ale nikoliv jedinm.
V rámci projektu jsme se shodli na sjednocení vznamu uritch
u ívanch termín (nap. hodnocení prb né, formativní,
diagnostické, srovnávací a testování), které oznaují rzné typy
hodnocení a jeho metody. Souhrnn je prezentujeme ve slovníku
pojm na konci této publikace.
Jeliko
se projekt Agentury tkal hodnocení v inkluzivních
podmínkách primárního vzdlávání, museli jsme se proto shodnout
na tom, co se v jednotlivch zemích rozumí pod pojmem primární
vzdlávání a co pod pojmem‚ ‚inkluzivní prostedí‘.
S vyjasnním prvního pojmu jsme se vypoádali pragmaticky –
jednotlivé zem mly ve svch zprávách jasn definovat vkov
rozsah a podmínky primárního stupn vzdlávání.
Shoda na ukazatelích ‚inkluzivního‘ prostedí nebyla tak
jednoznaná. Agentura u ívala v jinch svch projektech (nap.
Meijer, 2003) pracovní definici pro inkluzivní prostedí: ... je to takové
eduka ní prostedí, v n m se d ti se speciálními vzd lávacími
potebami u í v co mo ná nejv t í míe podle stejn ch osnov a ve
stejné tíd (hlavního proudu) jako jejich vrstevníci ... (s.9).
Bhem seminá jsme se s experty projektu dohodli, e na e pojetí
inkluze bude vycházet z Deklarace ze Salamanky (UNESCO 1994):
Inkluzivní orientace základní koly je nejefektivn j í prostedí pro
pedcházení diskriminaci, pro vytváení vstícn ch spole enství,
budování inkluzivní spole nosti a pro dosa ení vzd lanosti pro
v echny; navíc poskytuje efektivní vzd lání v t in d tí a zvy uje
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v konnost a v neposlední ad i ekonomickou hospodárnost celého
kolského systému (s.8).
Rznorodost podmínek kol a pijímanch opatení v jednotlivch
zemích, jak byly popsány v národních zprávách, pedstavuje znan
problém pi provádní srovnávacích studií. Jednotlivé zem jsou: ... v
rzné fázi své cesty k inkluzi, jak byla vyty ená v Deklaraci ze
Salamanky ... (Peacey, 2006). Aspirace na í publikace je podpoit
tuto cestu k inkluzi tím, e poskytne informace potebné k rozvoji a
ir ímu a hlub ímu porozumní role hodnocení v procesu inkluze.
Vznam termínu ‚inkluze‘, se promuje od momentu, kdy byl pou it
v kontextu vzdlávání. Nyní je tento termín v první ad chápán ve
vztahu k ir ímu okruhu dtí ohro ench exkluzí, nikoliv pouze ve
vztahu k dtem se speciálními vzdlávacími potebami. To znamená,
e i kdy je projekt Hodnocení realizovan Agenturou zamen na
dti se SVP, m e pispt svmi závry k úsp nému vzdlávání
ir í skupiny ák.
Zavedení pojmu inkluze pedstavovalo pro mnoho lidí jednoznanou
snahu vzdlávat v echny, kteí stáli mimo hlavní vzdlávací proud.
Ve svém základním vznamu m e bt vzdlávání v hlavním
vzdlávacím proudu chápáno jako fyzická koexistence ák se
speciálními vzdlávacími potebami a
ák bez speciálních
vzlávacích poteb na jednom míst.
V dobách, kdy se zaal tento termín u ívat, bylo velmi typické, e byl
charakterizován vírou v právo ák se SVP na ‚rovn pístup ke
kurikulu‘. Navozovalo to dojem, e ‚kurikulum‘ je nemnná a statická
vc a e ák se SVP vy aduje rzné typy podpory, aby se mohl
vzdlávat podle kurikula hlavního proudu vzdlávání. Souasné
u ívání termínu ‚inkluze‘ vychází z pedpokladu, e áci se SVP mají
právo na takové kurikulum, které odpovídá jejich potebám a e
vzdlávací systém má povinnost mu je poskytnout. Vzdlávací
program není nemnn, ale je to nco, co se musí vytváet, dokud to
neodpovídá potebám v ech ák.
Na tuto my lenku navazují ti klíová vchodiska:
1. Vzdlávací program pro v echny zahrnuje akademické i sociální
uení. Cíle kurikula a jejich naplování by mly reflektovat tuto
dvousmrnou orientaci;
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2. Inkluze není statická, jde o proces. Pedagogové budou muset
svou práci neustále obohacovat, aby poskytovali prostor pro
uení a participaci v em ákm;
3. Vzhledem k tomu, e koly hlavního proudu tvoí základní sí,
v ní se vzdlává v znamná vt ina ák v Evrop, je ‚hlavní
proud vzdlávání‘ ve smyslu ‚umísování‘ ák se SVP trvale
aktuální souástí inkluze.
Závrem je nutné konstatovat, e termín‚ inkluzivní rámec (prostedí)‘
se v na em projektu i publikaci vztahuje k podmínkám vzdlávání
v hlavním proudu kol a tíd, které:
- Pohromad vzdlávají áky se SVP a ostatní áky;
- Pracují na tvorb takového vzdlávacího programu, kter dává
prostor pro uení a spoluúast v em dtem.
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2. HODNOCENÍ V INKLUZIVNÍM PROSTEDÍ
Ve v ech zemích platí, e pi hodnocení uení ák se uplatují
nejen rozdílné metody a postupy, ale e hodnocení má i velmi
rozdíln úel. Vzdlávací politika, stejn jako i aktuální praxe ve
tídách, vedou k poznání, e rozmanité metody hodnocení mohou
bt vyu ívány k rozmanitm úelm.
Pokud sledujeme úel, ke kterému mohou bt informace zji tné
hodnocením u ity pak hodnocení není pouze, není hodnocení pouze
to, co dlá uitel ve tíd, aby se mohl rozhodnout o dal ích
postupech pi vzdlávání ák. Stejn tak, jak m e hodnocení
informovat proces vuky a uení, mohou bt poznatky z hodnocení
vyu ity pro administrativní opatení, vbr a monitorování standard,
diagnostiku, stejn jako pro rozhodování o opateních. Rzné formy
hodnocení mohou bt podkladem pro umístní áka, pro podmínky a
zpsob jeho podpory.
Národní zpráva z Nmecké spolkové republiky popsala situaci
odpovídající vt in zemí: ... hodnocení kolních v kon
ák je
pedagogick proces; nicmén jde také o administrativní proces, kter
je upraven zákonnou normou.
Vzdlávací politika uplatovaná v rámci obecného a speciálního
vzdlávání uruje úel a která metody hodnocení, která budou
uitelé v inkluzivních tídách pou ívat. Na mo né podobnosti a
rozdíly v cílech hodnocení v inkluzivních podmínkách tídy
primárního vzdlávání se zamují následující kapitoly.
2.1 Hodnocení v politice vzdlávání
Pedtím, ne se pustíme do komentování nkterch závr
z národních zpráv, musíme uvést nkteré vznamné informace, které
se tkají obecné politiky vzdlávání ve v ech zemích.
Za prvé, vzdlávací systémy (politika i praxe) jednotlivch zemí se
v prbhu asu rozvíjely v odli ném kontextu, a jsou proto vysoce
osobité. Stejnm zpsobem je systém hodnocení, i pes podobnosti
v pístupech a zámrech ve v ech zemích, také individuální. Politika
a praxe hodnocení je v jednotlivch zemích vsledkem vvoje
právních pedpis, stejn jako vuky a uení.
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Za druhé, systémy hodnocení v inkluzivním prostedí jsou zakotveny
v existujících rámcovch podmínkách obecného i speciálního
vzdlávání jednotlivch zemí. Poteba zkoumat problematiku
hodnocení v kontextu politiky obecného i speciálního vzdlávání se
váe na potebu pln porozumt vlivu hodnocení na vuku a uení
v inkluzivním prostedí. 1
Za tetí, definice pojmu speciální vzdlávací poteby se v jednotlivch
zemích velice lií. Mezi tmito zemmi není shoda na jednotné
interpretaci takovch termín, jako handicap, speciální poteby nebo
postiení. Tyto rozdíly souvisí spíe s administrativními, finanními a
procedurálními regulacemi a nikoliv s reflexí rozsahu a typ
speciálního vzdlávání (Meijer, 2003). Námi uveden pístup
odpovídá spolen akceptovanému pojetí tématu hodnocení
v inkluzivním prostedí, zatímco ve speciáln pedagogické praxi se
meme setkat s dalími rozdílnmi definicemi.
Na závr, inkluzivní vzdlávání není v ádné zemi statickm
fenoménem. Vyvíjelo se rznmi zpsoby a stále se vyvíjí dál, stejn
tak se ve vech zemích kontinuáln mní politika a praxe
inkluzivního vzdlávání. Takové zmny kladou nároky na systémy
hodnocení v inkluzivním vzdlávání, a vyvolává potebu zkoumat
aktuální zpsoby jejich uplatování v praxi v kontextu irích reforem
vzdlávání, ktermi tyto zem procházejí.
V níe uvedench zemích probíhá proces pehodnocování
vzdlávací politiky a následnch úprav relevantních právních
pedpis ve prospch inkluzivního vzdlávání, co ovlivuje proces
hodnocení. Jsou to tyto zem: Kypr, esko, Dánsko, Estonsko,
Francie, Itálie, Holandsko, Litva, panlsko a vcarsko (pedevím
nové zpsoby financování pro SVP).
Frankofonní oblast Belgie v souasné dob ovuje ‚pilotní projekty‘,
které reagují na nedávné legislativní zmny v inkluzivním vzdlávání
a Vlámská oblast Belgie je uprosted procesu politickch a
legislativních zmn, které vychází z probíhajících pilotních projekt.
1

Podrobnjí informace najdete v Národních zprávách projektu www.europeanagency.org/site/themes/assessment, pop. v Národních pehledech na národních
stránkách webovch stran Agentury: www.european-agency.org/site/national
_pages/index.html
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Rakousko, esko, Nmecká spolková republika a Maarsko
pipravují implementaci nové politiky/zákon ve vztahu k systémové
kvalit a monitorování vsledk vzdlávání. Realizace zmn bude
mít vliv na inkluzi a hodnocení v inkluzivním prostedí pedev ím ve
vztahu k hodnocení a monitorování národních vzdlávacích
standard.
V echny díve uvedené faktory ovlivují vvoj politiky a praxe
hodnocení v jednotlivch zemích. To znamená, e zetelné rozdíly
meme spatovat ve zpsobu, jak jednotlivé zem e í zásadní
otázky tkající se hodnocení:
- Pro jsou áci hodnoceni?
- Kdo poznatky z hodnocení vyuívá?
- Kdo provádí hodnocení a kdo dal í se na nm podílí?
- Co se hodnotí?
- Jak hodnocení ák probíhá?
- S ím se porovnávají vsledky hodnocení?
Uvedené otázky souvisejí s úelem hodnocení. Rozdílné pohledy na
základní úel hodnocení vedou k rozdílnm odpovdím na tyto
otázky.
Jednotlivé zem vyuívají informace z hodnocení ák v inkluzivním
prostedí rznm zpsobem. Uplatují uplatovat hodnocení, které
se vztahuje ke v em ákm a jeho zámrem je srovnávat vkony
ák a monitorovat celkové vzdlávací standardy. V echny zem
mají specifické postupy hodnocení jednotlivch ák, jejich úelem
je identifikovat pesnou podstatu speciálních poteb a poskytnout
potebné informace vyuitelné v procesu uení a vzdlávání. Ve
v ech zemích existují rzné vnitní souvislosti mezi tmito formami
hodnocení.
V následujících kapitolách popisujeme hlavní cíle hodnocení
v inkluzivních podmínkách v jednotlivch zemích zapojench do
projektu. Na konci této publikace je uveden pehled rznch úel
hodnocení v inkluzivních podmínkách, jak vyplvají ze vzdlávací
politiky zúastnnch zemí.
2.2 Hodnocení pro identifikaci speciálních vzdlávacích poteb
Zatímco mezi zpsoby, ktermi zem shromaují a uívají
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informace z hodnocení ák, jsou zetelné rozdíly, mají v echny
zem snahu precizn identifikovat speciální vzdlávací poteby
individuálních ák. V echny zem mají ve své legislativ zakotvené
jasné procedurální postupy pro diagnostiku vzdlávacích poteb
ák, kteí mají problémy ve vuce. Nicmén, konkrétní diagnostika
se li í a soubory opatení k její realizaci jsou v jednotlivch zemích
specifické.
Poátení diagnostika ák, u kterch je pedpoklad SVP, mívá dva
mo né úely:
- Identifikace, která se vá e na oficiální rozhodnutí o ‚zji tní‘
speciálních vzdlávacích poteb áka a která na sebe vá e píliv
dal ích finanních zdroj k podpoe jeho uení;
- Poskytnout informace pro vzdlávací programy, kde hodnocení je
zameno na zji tní silnch a slabch stránek áka a jejich
projev v rznch kolních vkonech. Tyto informace bvají
obvykle u ívány ve formativním slova smyslu – nap. jako
vchodisko tvorby individuálního vzdlávacího plánu (IVP) nebo
pro jiná cílená opatení ve vuce – co je astj í, ne
jednoúelov posudek.
V echny zem mají více nebo mén odstupovan zpsob
identifikace SVP
ák. Vt inou mívají pesn vymezenou
odpovdnost v daném procesu. Zaíná ve tíd hlavního proudu u
tídního uitele a jeho role pi identifikaci potí í áka a pi snaze o
jejich peklenutí, následn pokrauje v zapojování dal ích specialist
ve kole samotné a nakonec je zavr ena externím podprnm
pracovi tm.
Tato fáze shroma ování informací o silnch a slabch stránkách
áka, která je stále podrobnj í a více specializovaná, souvisí
s úastí odborník z dal ích oblastí – zdravotnictví, oblasti sociální a
psychologie – kteí mohou provádt rzné formy hodnocení (asto to
jsou diagnostické testy), které poskytují informace o vkonech áka
v rznch oblastech. Ve v ech zemích je v rzné míe zejmé
zapojení multidisciplinárních tm pi vstupní identifikaci speciálních
vzdlávacích poteb.
Identifikace speciálních vzdlávacích poteb ák se ve v ech
zemích realizuje jak ve speciálních kolách, tak v podmínkách
inkluzivního vzdlávání. Nicmén, áci se SVP v inkluzivních
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podmínkách bvají zahrnováni do procesu hodnocení, zatímco áci
v segregovanch kolách zahrnuti bt mohou a nemusí. O této
skutenosti bude pojednáno dále.
2.3 Informativní hodnocení v procesu uení a vzdlávání
V urité form u ívají v echny zem prb n formativní zpsob
hodnocení, kter bvá vázán na vzdlávací program a strategie
uení ák.
Prb né hodnocení v inkluzivním prostedí:
- bvá pímo vázáno na vzdlávací program, podle kterého se uí
v ichni áci (bez i se SVP);
- nebvá srovnávací, je zameno na získání informací pro dal í
postupy uitele pi vuce individuálního
áka (formativní
hodnocení);
- m e i nemusí mít sumativní prvky vztahující se ke strategickm
bodm programu vuky.
V zemích, které mají jasn definované národní kurikulum, bvá
prb né formativní hodnocení cílen zameno a pímo vázáno na
vstupy kurikula u v ech ák. Národní smrnice tkající se
hodnocení mohou uvádt, co je jeho pedmtem a jakm zpsobem
se má provádt. V zemích uplatujících tento pístup je v procesu
hodnocení klíové, e jeho vvoj a realizace spadá do psobnosti
kol hlavního proudu vzdlávání, pota mo do kompetence uitel. Je
to v souladu s úelem této formy hodnocení – poskytnout podklady
pro informované rozhodování o dal ím postupu v uení
individuálního áka.
U ívané metody hodnocení ve smyslu jejich zamení (oblastí
hodnocení) a postup (metod) bvají vt inou stejné pro v echny
áky a s tím souvisí ti hlavní otázky tkající se hodnocení vsledk
vzdlávání ák se SVP:
- poteba propojit prvotní hodnocení SVP s cíli kurikula;
- provázat kurikulární cíle a asové rozlo ení hodnocení s IVP áka
pop. s dal ími cílovmi opateními a pístupy;
- modifikace, pop. pizpsobení metod hodnocení u ívanch ve
tídách hlavního proudu, aby odpovídaly specifickm potebám a
potí ím ák.
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Pro zaji tní co nejlep í efektivity prb ného hodnocení
v inkluzivním rámci je dle ité, aby uitel hlavního proudu vzdlávání
ml mo nost vyu ívat podporu multi-disciplinárního t mu specialist,
kteí mohou pi hledání souvislostí rzn ch aspekt hodnocení
spolupracovat.
2.4 Srovnávací hodnocení vkon ák
V nkter ch zemích je nejvt í pozornost hodnocení v ech ák
v inkluzivním vzdlávání vnovaná zji ování v kon ák v uritém
období jejich vzdlávací dráhy. Vt inou jde o
kolní
souhrnné/sumativní hodnocení, které se vá e na:
- ‚závrenou zprávu‘ pro rodie a jiné zainteresované orgány;
- bodování známkami nebo stupni ve vazb na v sledky uení.
Souhrnné hodnocení shrnuje v kony ák v rzn ch aktivitách za
urité období – nap. kolní rok. Celkové hodnocení má za úel bu
srovnat ákv souasn v kon s v konem dívj ím nebo astji
srovnat v kony individuálního áka s v kony jeho vrstevník.
Srovnávací informace o v konech ve skupin ák m e poskytnout
obrázek relativního pokroku individuálního áka, pop. m e b t
podkladem pro evaluaci nap. úsp nosti nebo jiného hlediska
uritého vyuovacího programu.
Tato forma a úel hodnocení je rodim – stejn jako vt in
veejnosti – nejvíce známa.
Souhrnné hodnocení m e b t podkladem pro v znamná rozhodnutí
o kolní kariée áka. V nkter ch zemích se jedná nap. o
opakování roníku o návrh odborného vy etení SVP.
Sumativní hodnocení ukazuje úspchy a neúspchy ve vztahu ke
specifick m cílm, ale neposkytuje v dy formativní zptnou vazbu,
která by mohla pispt úinnosti v uky a programu uení.
Jak provázat po adavky na sumativní souhrnné hodnocení s cíli IVP
áka je jedna z problematick ch otázek, na které uitelé
z inkluzivních kol hledají odpov. Dále se zva uje, jak je mo né
schéma hodnocení známkami nebo stupni modifikovat ve prospch
naplnní poteb ák se specifick mi potebami a potí emi.
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2.5 Hodnocení monitorující obecné vzdlávací standardy
V rostoucím potu zemí jsou procesy hodnocení zameny na
spolené cíle (standardy) pro v echny áky – na jejich vkony a
vsledky v uení. Dochází k posunu od hodnocení, které je
zameno
na
poteby
individuálního
áka,
k hodnocení
orientovanému na skupiny ák. Vt inou jde o politicky iniciovan
vvoj související s celkovou problematikou evaluace standard uvnit
samotného vzdlávacího systému.
Obvykle jde o formu souhrnného hodnocení shromaující
strategické informace, které souvisí s národním programem
vzdlávání. Nicmén, podstata zamení hodnocení na národní
standardy tkví v ist politickém zámru zv it úrove vzdlání v ech
ák s rznou úrovní nadání a zv it odpovdnost a efektivitu kol.
Hodnocení a monitorování ákovskch vkon jsou chápány jako
hlavní prostedky rozhodovacích proces pi naplování tchto
zámr.
áci podstupují externí testování nebo hodnocení,
‚standardizací‘, take hodnocení odpovídá národním
vysok stupe spolehlivosti. Vsledky z hodnocení
srovnávány na regionální a národní úrovni, vedení
z tchto vsledk vycházejí pi posuzování vkon
skupin ák.

které pro lo
cílm a má
ák bvají
kol a uitelé
jednotlivc i

Tento zpsob hodnocení ukazuje spí e na to, jak áci dosáhli
spolench standard vzdlávání, ne-li na to, eho dosáhli a jak
mají postupovat ve svém dal ím vzdlávání (jako v pípad
prbného formativního hodnocení). Podobné hodnocení nemusí
piná et ádné informace pro vuku a uení a v zemích uplatujících
tuto formu hodnocení dochází ke zetelnému posunu smrem
k propojování standardizovanch test s prbnm hodnocením,
které vytváí a realizuje kola a uitelé.
V tomto kontextu se v prostedí inkluzivního vzdlávání
zúastnnch zemí e í sporná otázka související s právem ák se
SVP podstoupit národní testy a se zpsobem modifikace tchto test
tak, aby odpovídaly potebám ák se specifickmi potebami a jejich
naplnní.
25

2.6 Shrnutí
V pedchozí kapitole jsme se zamili na hlavní zámry hodnocení v
inkluzivních podmínkách v zemích, které se zapojily do projektu
Agentury. Jednotlivé zem nejdou dost dobe a jednodu e rozdlit do
uritch skupin podle úelu, ke kterému vyu ívají hodnocení –
k jednomu nebo k druhému. V echny zem hodnotí áky se zámry,
které jsme uvedli v e. Nicmén, je mo né vypozorovat, e rzné
národní systémy mají své charakteristické pístupy k hodnocení, je
se formovaly pod vlivem po adavk získat specifické informace.
Nem eme jednodu e íct, pro nkteré zem potebují nebo
nepotebují tak nebo onak zamené hodnocení – pokud by tená
chtl vést podobnou specifickou diskusi, odkazujeme jej na zprávy
z jednotlivch zemí. Nicmén, m eme konstatovat, e ani pístupy,
ani zámry hodnocení nemají statick charakter. Zdá se v ak, e
vt ina zemí se ve své politice i praxi piklání k takovému sbru
informací z hodnocení, kter upednostuje jeden cíl.
Nejvt í vliv na áky se SVP v inkluzivních podmínkách mívají
národní cíle hodnocení. Tyto rzné formy hodnocení mohou bt
vnímané jako ‚hodnocení z vy ího zájmu‘ ve shod s definicí
Madause (1988). Takovéto ‚strategické‘ hodnocení se skládá z test
a procedur, které poskytují informace, které áci, rodie, uitelé,
státní správa, pop. veejnost vnímá jako vysoce vznamné pro
okam it a pím vliv na ákovu kolní praxi a budoucnost jeho
vzdlávání.
Píkladem takového strategického hodnocení je ka doroní národní
hodnocení ák ve VB (Anglii). Bvá na nm závislá kariéra a
reputace editel kol, nebo vsledky hodnocení jsou uveejovány
v novinách, tak e rodie a veejnost je mohou srovnávat s vsledky
jinch kol. Hodnotící systém tak ve vysoké míe ovlivuje vymezení
koly, regionální a souasn i národní vzdlávací politiku.
V echny tyi zámry hodnocení uvedené v pedchozích kapitolách
nesou potenciáln vysoce strategické informace, nebo tyto bvají
v jednotlivch zemích vyu ívány pro dle itá rozhodování o
budoucnosti
ák a dokonce i uitel,
kol a samotného
vzdlávacího systému.
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Rozmanitost ú elu vyu ívání informací ukazuje na rozmanité
mo nosti hodnocení, stejn tak i na rozpory a problémy tohoto
procesu. V sou asné dob
elí v echny zem celé kále podn t
souvisejících s politikou a praxí hodnocení v inkluzivním primárním
vzd lávání. Tyto problémy a jejich e ení jsou p edm tem zájmu
následující kapitoly.
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3. PROBLÉMY A INOVACE V HODNOCENÍ
Hlavní problémy, ped jejich e ením jednotlivé zem stojí
v souvislosti s uplatováním své politiky a praxe hodnocení
v inkluzivním prostedí primárního vzdlávání, mají souvislost se
zmnami úvah o tom, jak mohou nebo by mly bt získané informace
vyu ívány. V echny zúastnné zem se zabvají tím, do jaké míry
systém hodnocení:
- poskytuje informace vyu itelné pro politické rozhodování;
- má pozitivní pop. negativní dopad na jednotlivé áky;
- podporuje inkluzi pop. vede k segregaci.
Tyto rozpory vedou v jednotlivch zemích k úvahám, jak by ml bt
systém hodnocení nastaven a uplatován. Pes uvedené odli nosti
v pístupech a zpsobu uplatování hodnocení se zdá, e v centru
zájmu a pozornosti jsou ve v ech zemích ti hlavní spolená témata:
1. Jak zlep it kolní úsp nost v ech ák – i tch se SVP –
efektivnj ím vyu itím informací získanch z hodnocení ve vztahu
k píjemci tchto informací a k úelu jejich vyu ití;
2. Jak se odpoutat od zdrazování vznamu hodnocení pro prvotní
diagnostiku SVP spojenou s finanními dotacemi a asto
zaji ovanou odborníky mimo kolu hlavního proudu vzdlávání a
jak pejít k prb nému hodnocení, které zaji uje tídní uitel a
které je podkladem pro modifikaci proces vuky a uení;
3. Jak rozvíjet systém prb ného formativního hodnocení, kter je
pro koly hlavního proudu vzdlávání efektivní a kter kolám a
uitelm poskytne nástroje pro hodnocení vsledk vzdlávání
ák se SVP a které té poskytne nástroje k pevzetí
odpovdnosti uitel kol za identifikaci speciálních vzdlávacích
poteb ák.
Tato ti témata pedstavují ve v ech zemích nejdle itj í okruhy
problém, ale také vzvy k jejich e ení jak na politické, tak i
praktické úrovni.
Ve v ech zemích se politici i odborníci z praxe sna í vyvíjet strategie
smující k e ení uvedench problém. Dokazují to píklady inovací
v této oblasti, a to jak na politické tak i praktické úrovni. Tyto inovace
pedstavují píklady nejlep í praxe v systémové koncepci a
v praktickém uplatování hodnocení.
V následujících kapitolách strun popisujeme základní problematiku
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související s ka dou z tchto v zev k e ení. Jsou uvádné ve form
klíov ch otázek, které zem aktuáln e í.
Zpsoby, jak zem k e ení tchto otázek pistupují, jsou
prezentované formou specifick ch píklad ve zprávách jednotliv ch
zemí o inovaci v politice a praxi hodnocení. Oblast inovace je
pístupná prostednictvím textové schránky.
Musíme pipomenout, e píklady inovace, které zde uvádíme, jsme
vybrali proto, abychom ilustrovali smr v voje v dané oblasti ve
velkém potu zemí. Pokud se tenái chtjí seznámit s dal ími
specifick mi píklady e ení této problematiky v dan ch zemích,
odkazujeme je na jednotlivé Národní zprávy.
3.1 Vyuití informací získan ch z hodnocení pro monitorování
standard vzd lávání
V echny zem zva ují mo nosti v voje a u ívání jednotného
systému hodnocení cíl (standard) ve kolních v konech u v ech
ák. V takov ch pípadech podstupují áci extern zadané sady
test, pop. hodnocení, a v sledky, které v nich dosahují, u ívají
uitelé nebo vedení koly a hlavn politici k evaluaci celkov
dosahovan ch v konov ch standard.
Mnohé zem mají tento zpsob hodnocení dobe ukotven. Národní
zpráva Velké Británie (Anglie) poukazuje na pozadí u ívaného
hodnocení zameného na národní standardy hodnocení. V echny
zpsoby hodnocení uplatované v Anglii je poteba vidt v kontextu
priorit vlády, mezi které patí vzestup standard vzdlávání a rozvoj
kol. Uvedené priority se vztahují na v echny áky s rzn mi
schopnostmi.
Pro v echny zem jsou diskutovanou oblastí a nejvt í v zvou
otázky spojené s u itím informací z hodnocení individuálního áka –
vetn toho se SVP – k monitorování a následnému vytvoení
vzdlávacích standard. Je poteba brát také v úvahu v sledky
mezinárodních komparativních studií vzdlávacích standard –
zejména v sledky velké ásti v znamn ch OECD PISA studií
(www.pisa.oecd.org), i kdy nejsou pímo zameny na primární
vzdlávání. Skuteností je také to, e v jednotliv ch státech stoupá
tlak na lep í v kony a odpovdnost ve kolství, a to na národní,
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regionální i kolní úrovní, kter zvyuje vznam uívání poznatk o
akademickch vkonech ák pro politická rozhodování ve vcech
vzdlávání.
V zvy
Pokud se zabváme ve uvedenmi problémy a jejich eením,
nesmíme opomenout adu kritickch otázek, které souvisejí
s koncepcí hodnocení na politické i praktické úrovni:
- Do jaké míry by ml bt mechanismus ,strategického rozhodování
a odpovdnosti‘ propojen s vsledky vzdlávání ák? Jak by
mli politici vyuívat informace získané ze standardizovaného
hodnocení pro vyhodnocování sledované kvality vzdlávacího
systému a jeho souástí? Jak tyto informace pouít pi mezních
rozhodnutích, která pímo ovlivují budoucnost kol, vzdlávacích
program, uitel a nkdy i samotnch ák?
- Jaké mají áci se SVP monosti úastnit se národního testování?
Mají vichni áci ve kolách hlavního proudu vzdlávání stejná
práva na hodnocení?
- Znamená právo áka bt hodnocen i právo na vyuití píhodnch
metod hodnocení, které korespondují s individuálními speciálními
vzdlávacími potebami áka? Jaké modifikace mají národní testy
pi odstraování bariér pi hodnocení ák s rznmi typy SVP?
- Jak nejlépe vyuít informace o hodnocení ák se SVP v
interpretaci zpráv o národních standardech? Jak se dají relativní
vsledky a pokroky ák se SVP zapoítávat a souasn pitom
nedopustit vytváení ‚ebík‘ nebo ‚tídní‘ jednotlivch ák,
kol a dokonce i region?
Zpráva z Velké Británie (Anglie) zmiuje, e pístup k hodnocení,
kter je úzce zamen na standardy je: ... nebezpe n pro áky se
speciálními vzd lávacími potebami ..., kteí mají bt testováni.
védská zpráva navrhuje, e by ml bt pijat: ... kompromis mezi
po adavky na proces rozhodování a podmínkami a mo nostmi
místních kol ...
Inovace
Vsledky Národních zpráv dokládají adu inovací, které reflektují
vzvy a problémy v politice a praxi hodnocení a které jsou spojeny
s vyuíváním informací z hodnocení k monitorování vzdlávacích
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standard. Tyto novinky spolu s mnoha píklady jejich uplatování
v rznch zemích uvádíme ní e.
Pístup ke kvalitnímu vzdlání jako právo v ech,
vetn ák se SVP.
Souástí rozvoje a inovace v mnoha zemích je zalenní práva na
kvalitní vzdlání pro áky se SVP do kolské politiky. Ve VB (Anglii)
je koncepce ‚Zále í na ka dém dítti‘ zamena na vsledky ák a
po aduje na kolách, aby vytváely podmínky pro naplnní poteb
v ech ák. Na Islandu mají standardní hodnocení – u ívají je pro
formativní úely – vychází z cíl národního kurikula. Dsledkem této
situace jsou iroké debaty o kvalit a monitorování ‚inkluzivních
standard‘ ve kolách.
V Maarsku je monitorování standard zdrojem informací k debatám
o právu v ech ák na kvalitní vzdlání a dochází tam k posunu
vyu ívání informací z hodnocení, které se vztahují k národním
standardm, pro ovování naplování tchto práv.
Monitorování standard jako jeden, ale ne jedin
zámr národní politiky hodnocení.
Pro stále vt í poet zemí platí, e hodnocení úzce orientované na
posuzování dosa ené úrovn vzdlávacích standard je pouze
jednou ástí politiky hodnocení. Na Islandu je v koncepci hodnocení
jasn deklarováno, e jeho hlavním posláním je jeho formativní
psobení na v echny áky, dal ím jeho úelem je monitorování
národních vzdlávacích standard. Tato politika je pak v praxi
podporována na místní (komunální) úrovni, kde se urují zpsoby
prb ného hodnocení ve kolách hlavního proudu vzdlávání.
Dánsko v souasné dob zavádí ‚systém vyhodnocování kolních
vkon‘ vyu ívan pro monitorování vzdlávacích standard a
spojen s celoplo nm národním testováním a závrenm
hodnocením. Nicmén, zavádní tohoto systému je zeteln
napojeno na: ... formativní hodnocení jako podstatn prostedek
záruky kvality ...
Rakouské ministerstvo kolství rozhodlo, e áky se SVP nebude do
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systému národního testování zapojovat. Upednostnilo definování
‚standard pro vzdlávání dtí se SVP‘, které jsou zameny na
edukaní prostedí a procesy hodnocení ve smyslu jejich pínosu pi
zvy ování kvality vzdlávání. Expertní skupina pipravuje metodick
materiál pro: definování standard inkluzivního edukaního prostedí;
uívání IVP jako prostedku pro evaluaci a záruku kvality;
reorganizaci procedur vstupní diagnostiky SVP; zavádní vt í
flexibility financování SVP; nové pojetí role uitele v souvislosti s jeho
dal ím vzdláváním.
Zajistit v em ákm právo podstoupit procedury
testování národních standard.
Je zejmé, e vt ina zemí si je vdoma práva v ech ák podstoupit
národní procedury hodnocení, a takov systém mají nebo jej zavádí.
Pro zaji tní tohoto práva uívají následující strategie:
- Standardizované hodnocení je postavené tak, aby bylo pístupné
i ákm se SVP;
- Národní procedury hodnocení mají své odvodnní a cíle
v inkluzi, nikoliv v podpoe segregace zdrazováním nedostatk
a roz iováním stigmatizace (nálepkování) ák.
V jednotlivch zemích se stále více zabvají problematikou konceptu
‚univerzálního hodnocení‘, v nm by celé testování a hodnotící
procedury byly vytvoeny a postaveny tak, aby byly co moná
nejlépe pístupné.
V eské republice a v Dánsku je integrální souástí nového systému
upravené hodnocení. Ve VB (Anglii) bylo v prbhu asu vytvoeno
modifikované hodnocení pro dti se SVP. Píkladem je ‚P‘ stupnice,
která umouje provádt specificky upravené testy pro áky
s problémy v uení, kteí nejsou schopni splnit nejni í úrove cíl
národního kurikula.
Pehodnocení
vznamu
hodnocení a testování.

vsledk

národního

V nkterch zemích se inovativní zmny tkají hodnotících procedur.
Píkladem je Loty sko, kde se posunuje pozornost hodnocení od
pomování memorování informací a fakt k vyhodnocování
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dovedností eit problémové úlohy.
V Portugalsku úlohy národních test orientované na hodnocení
kompetencí ák uite se. Zámrem této koncepce je, aby vichni
uitelé jasn rozumli tomu, co, jak a kdy mají hodnotit a aby
vsledky z národního hodnocení umli vyuívat pro formativní úely.
Bohuel, v mnoha zemích je i nadále problém zajistit, aby informace
národního hodnocení neslouily ke srovnávání mezi áky, uiteli,
kolami nebo regiony. Francie dává jasn píklad, jak je moné toto
eit. I kdy se informace spojené s hodnocením individuálního áka
váí na ‚národní protokol hodnocení‘, jeho vsledky neslouí k tomu,
... aby podporovaly rodi e v porovnávání kol ... [a] nemají vliv na
financování.
Uívání informací národního hodnocení jako
podklad pro plánování vzdlávání individuálních
ák.
Tímto smrem se ubírají inovace ve vech zemích, které uívají
systém národního hodnocení, nebo ve své podstat odráí
pedagogické zámry tohoto pístupu – informace z národní úrovn
hodnocení by mly bt vyuívány pro rozvoj vzdlávání kadého
individuálního dítte.
Národní zpráva ze védska upozoruje na dilema, které eí mnohé
zem – jak dosáhnout rovnováhy mezi: ... u íváním informací
z hodnocení ve prosp ch rozvoje individuálního áka a veejn m
zájmem o informace t kající se rozvoje koly.
Strategie Islandu spoívá v tom, e zjitné vsledky národního
hodnocení individuálního áka slouí k ízení vzdlávacího procesu a
rovn k porovnání tchto vsledk s demografickmi indikátory.
Postup regionálního financování a pijímání dalích opatení se ídí
vsledky tohoto hodnocení.
Informace prezentované v Národních zprávách ukazují, e
prostednictvím ve uvedench inovací se v jednotlivch zemích
daí stále lépe naplovat cíle spojené s vyuíváním informací, které
hodnocení pináí, ve prospch vzdlávání vech ák, vetn tch
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se SVP.
3.2 Vyuití vstupní identifikace speciálních vzdlávacích pot eb
pro vyuování a uení
V jednotlivch zemích se e í problém, jak zajistit, aby procedury
hodnocení vztahující se k identifikování SVP piná ely informace
vyu itelné pro vzdlávání a uení. V podstat jde o posun od
orientace na deficit, od medicínského modelu ‚diagnostikování‘ SVP,
k modelu edukanímu, k pístupu zamenému na vzdlávací
poteby, v nm nese uitel koly hlavního proudu vzdlávání vy í
odpovdnost za vstupní a prb né hodnocení.
Ve v ech zemích jsou do procesu prvotní identifikace a diagnostiky
poteb ák zapojeny mezioborové tmy odborník (zdravotníci,
sociální pracovníci a/nebo psychologové) a v nkterch zemích bvá
i nadále vsledkem tohoto procesu rozhodování o finanních
dotacích a o zaazování ák do kol.
Vzvy
Zmny v orientaci hodnocení u ívaného pro prvotní identifikaci SVP
smrem k poskytování informací pro proces vuky a uení a odklonu
od nálepkování a kategorizování na základ vsledk diagnostiky,
piná í odpovdi na ní e uvedené otázky, které by mly jednotlivé
zem zvá it:
- Vykazují vy í úrove segregace ty vzdlávací systémy, které se
zamují na diagnostiku SVP a které zárove nevyu ívají jiné
formy hodnocení? Piná í orientace na diagnózu a identifikaci
SVP vy í poet ák, kteí potebují podporu? Jakm zpsobem
je mo né rozvíjet spravedlivé a objektivní hodnocení, které by
minimalizovalo nálepkování a neroz iovalo poet
ák
doporuovanch pro speciáln pedagogickou podporu?
- Jak se dá zamezit orientaci na zji ování speciálních
vzdlávacích poteb áka pro ‚strategická rozhodování‘? Jaké
jsou souvislosti pímé návaznosti ‚oficiálního‘ zji tní a hodnocení
SVP na finanní dotace? Jaká je vazba mezi po adavky kol,
uitel nebo rodi ák na zji tní SVP a financováním?
- Jak by se mly pehodnocovat vzájemné souvislosti mezi
finanními dotacemi a diagnózou? Jak je mo né pedcházet
potenciální pedpojatosti a subjektivit, kdy je hodnocení vázané
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-
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na vzdlávací podmínky nebo na umístní áka v systému
vzdlávání? Jak se dá zajistit nezpochybniteln zájem nkterch
partner v systému hodnocení o prvotní identifikaci SVP?
Co rozumíme pod korektním vztahem mezi medicínskou
diagnózou a mezi hodnocením zamenm na vyuovací a
uební proces? M e pinést rostoucí pokrok v medicín
informace vyu itelné pro ovlivování uebních strategií?
Jak se dá zajistit, aby proces prvotní identifikace vzdlávacích
poteb, na nm participuje víceoborov tm odborník, probíhal
co nejefektivnji? Kdo nese elementární odpovdnost za celkové
hodnocení? Kdo zajistí, aby informace z hodnocení byly u itené
pro perspektivu vzdlávání? Kdo zajistí návaznost na prb né
vyhodnocování vzdlávání
áka, které vyu ívá speciáln
pedagogické pístupy (speciální nástroje a techniky, speciální
pedagogy a podprné pracovníky, vycházející z IVP)?
Jak m e bt hodnocení pínosné pro situaci áka se speciálními
vzdlávacími potebami, pokud nevyplvají z jeho individuálních
dispozic, ale z faktor kolního prostedí? Jak se zaleují faktory
kolního prostedí do prvotního hodnocení individuálních poteb
áka? Jak se odrá í faktory kolského, domácího a jiného
prostedí do hodnocení, které není zameno jenom na
individualitu dítte, ale i na související faktory vliv.

Inovace
Oblasti inovace jak v politice, tak i v praxi, které zmiují Národní
zprávy, korespondují do urité míry s následující problematikou.
Zmny ve vnímání role a poslání hodnocení pro
prvotní idetifikaci SVP.
Mnohé zem pova ují oblast hodnocení pro prvotní identifikaci
speciálních vzdlávacích poteb jako tu, ve které je nezbytné
realizovat zmny a inovace ve smyslu mnící se role této formy
hodnocení. Vyzdvihují dva klíové aspekty.
První z nich demonstruje jasn Francie ve svém doporuení.
Navrhuje, aby prvotní diagnostické hodnocení jasn upednostnilo
zámr podpoit áka v jeho vzdlávání ve kole hlavního proudu
ped rozhodováním o otázkách spojench s jeho co nejvhodnj ím
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umístním do segregovaného prostedí. Holandsko k tomuto aspektu
dodává: ... diagnostické t my [by nem ly] b t ve své záv re né
zpráv zam eny na obsáhl popis ákov ch nedostatk, n br by
se m ly od samého za átku hodnotícího procesu zam it na
hodnocení v perspektiv rozhodování o vzd lávání a u ení.
Zpráva z Holandska ilustruje druhou vznamnou oblast inovací,
o kterou se snaí mnohé zem – diagnostické hodnocení
vzdlávacích poteb má smovat k rozhodování o zpsobech vuky
a uení a mlo by se vyhnout nadmrnému nálepkování a
‚katulkování‘ ák. Jestlie se podaí, aby se k hodnocení
pistupovalo tímto zpsobem, pak nebude uíváno vhradn pro
úední rozhodování, ale: ... rodi e, áci a u itelé budou spotebiteli,
u ivateli v sledk hodnocení.
Zmny ve vnímání role identifikace poteb jsou úzce spojeny se
vzájemnou provázaností diagnostického hodnocení a finanními
dotacemi. Tato orientace hodnocení je v jednotlivch zemích dalí
diskutovanou a inovovanou oblastí.
Podpora a financování opatení k zajitní podpory
ák se SVP nezávisí pouze na ‚formální‘ diagnostice
a ‚identifikaci‘.
Vechny zem se více nebo mén zaobírají otázkami vztahu mezi
prvotní identifikací poteb a nkterou formou ‚oficiálního rozhodnutí’,
na n navazuje poskytování podpory. Estonsko a VB (Anglie) jsou
dva píklady zemí, kde podpora pro naplování poteb uritch ák
se SVP nemusí bt nutn závislá na oficiálním rozhodnutí, které by
vycházelo z multi-disciplinárního hodnocení. kola má monost
vyuívat jiné zpsoby financování a podpory, které jsou k dispozici
vem kolám hlavního proudu vzdlávání.
Inovace v této oblasti musí vycházet ze zmn v politice speciálního
kolství obecn. Píklady inovace v zavádní a uívání informací
z procesu identifikace SVP, které uvádíme níe, je moné povaovat
za nejlepí píklady z praxe, ze kterch by mohla vycházet
rozhodnutí o zmnách v politice.
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Multi-disciplinární tmy realizují prvotní diagnostické
hodnocení s uitelem koly hlavního vzdlávacího
proudu, s rodii a s áky jako s rovnmi partnery v
procesu hodnocení.
Zmny v pojetí úelu prvotní identifikace vzdlávacích poteb jsou
nezbytn spojeny s diskusí o tom, kdo by tuto hodnotící proceduru
ml ídit. Vechny zem se blíí scénái, ve kterém je prvotní
diagnostika poteb v reii tmu ‚zadavatel‘ procedur hodnocení.
Role rodi je v tomto procesu stejní, ale pedmtem dalích úvah
bvá zapojení samotnch ák, uitel koly hlavního proudu, stejn
jako specialist z rznch obor s odlinm profesionálním zázemím
(ze zdravotních, sociálních a psychologickch slueb).
‚Interdisciplinární‘ tmy ve vcarsku, které pln zapojují rodie a
áky, se zdají bt velmi pokrokové, nebo umoují zakomponovat
zjitné vznamné souvislosti do vyhodnocování ákovch poteb.
Podrobnji se k této oblasti inovací vyjaduje zpráva z Holandska: ...
Uitelé jsou vnímáni jako experti na v uku, rodie jako experti na
‚praktické vci‘ a áci jsou dle it mi partnery pi hodnocení sv ch
poteb. Na v ech stupních hodnocení jsou zdrojem dle it ch
informací, a proto mohou psobit jako spolu-hodnotitelé.
panlsko zmiuje nutnost zajistit jednotn edukaní pístup
v orientaci hodnocení. Multi-disciplinární tmy ve panlsku mají pro
hodnocení stejná kritéria bez ohledu na to, zda uívají odliné
nástroje a vychází z rznch teoretickch koncept.
Cílem prvotního diagnostického hodnocení by mly
bt informace pro pípravu IVP nebo jinch opatení
v pístupech k ákovi.
Oblast inovací zdrazuje pedevím zmnu v druhu informací
zjiovanch v rámci prvotního diagnostického hodnocení. Ve vtin
zemí dochází k posunu od hodnocení poskytující stanovení diagnózy
smrem k doporuení pro vuku a uení. Ve Francii uvádí národní
koncepce vztahující se k prvotní identifikaci poteb, e hodnocení by
mlo identifikovat silné stránky áka a jeho poteby stejn jako
nedostatky s cílem poskytnout informace pro IVP nebo podobn
program pro vzdlávání áka.
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Zprávy z Kypru, Itálie, Holandska a Portugalska zastupují mezi jinmi
názory zemí, které zdrazovaly potebu, aby hodnocení bylo
zasazeno do kontextu dalích souvislostí a vedlo k závrm a
doporuením pro konkrétní postupy. Oblast inovace ve panlsku
tkví v následném sledování, jak jsou doporuení multioborovch
tm, která tvoí souást ákova IVP, dodrována pímo ve kole.
Tato oblast inovací ukazuje na potebu návaznosti prvotního
diagnostického hodnocení na prbné hodnocení. Tyto dv
procedury jsou nezbytn propojeny a mly by si vzájemn pináet
informace. Zpráva z Islandu tento aspekt upesuje: ... formální
hodnocení v voje áka lékai a psychology je dle ité, ale je t
dle it j í je efektivn pekonat existující prázdnotu mezi nálezy
z hodnocení a praktickou v ukou a jinou kolní prací.
Vzdlávání podle IVP vede k separaci ve vztahu k hodnocení v rámci
‚hlavního proudu’. Nkteré vlády – jako teba VB (Anglie) – to vedlo k
podporování posunu individuálního pedagogického plánování pro
SVP do celokolského systému, ve kterém jsou cíle a hodnocení
individuáln formulované pro vechny áky.
3.3 Rozvoj politiky a praxe podporující prbné hodnocení
Prbné formativní hodnocení, které je zdrojem informací pro
rozhodování o vuce a uení, uívají jedním nebo druhm zpsobem
tém vechny zem. Ve kolách hlavního proudu vzdlávání mívá
hodnocení, které poskytuje informace vyuitelné pro vuku a uení,
vazbu na kolní vzdlávací program nebo na program vzdlávání
vech ák – se SVP i bez. Tento pístup me bt povaován za
inkluzivní praxi, nebo metody a nástroje hodnocení nejsou
specializované, ale ve velké míe je jejich zamení a proces shodn
pro vechny áky.
Problémové oblasti
Z rozboru národních zpráv se zdá, e klíovou vzvou pro n nemusí
nezbytn bt uívání prbného hodnocení, které poskytuje
informace vyuitelné pro vuku a uení, ale spíe hledání zpsobu,
jak tento proces podpoit ze strany pijímanch politickch koncepcí a
rámcovch norem.
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V souvislostech s touto vzvou, vyvstávají následující otázky:
- Mají v ichni áci ve kolách hlavního proudu vzdlávání právo na
prb né hodnocení? Mají áci se SVP právo na stejné
procedury prb ného hodnocení jako jejich spolu áci? Jsou tato
práva uvedena v politickch strategiích?
- Kdo je za normativní specifikaci a zavádní prb ného
hodnocení odpovdn? Je tato odpovdnost pevá n na kole
hlavního proudu vzdlávání a na uiteli nebo na externí instituci?
- Pomáhá dosa en stupe autonomie koly pi vbru a zavádní
prb ného hodnocení podporujícího inkluzi?
- Jakm zpsobem dostává kola a uitel radu pro vytváení forem
a zavádní prb ného hodnocení? Jak poskytují tmoví
specialisté podporu? Jestli e je hodnocení vázáno na národní cíle
vzdlávání, jaké ‚metodiky‘ má uitel k dispozici?
- Jaké vztahy by mly bt mezi prvotním diagnostickm
hodnocením, prb nm hodnocením a IVP (nebo podobnmi
cílenmi pístupy) ák s SVP? Jaká jsou rizika nálepkováni
v pípad, e IVP obsahuje pouze diagnostiku a neposkytuje
doporuení pro vuku a uení? Jaká je vlastn role uitele koly
hlavního proudu vzdlávání a tmovch specialist pi posilování
spolupráce v procedurách hodnocení?
Inovace
V národních zprávách informují experti o konkrétních píkladech
inovativních zmn v politice i praxi hodnocení. Mohli bychom je
shrnout do nkolika klíovch oblastí inovací.
Na národních úrovních existuje politika pro podporu
prb ného hodnocení ve tídách hlavního proudu
vzdlávání.
Ve vztahu k národní politice podpory prb ného hodnocení, které
poskytuje informace pro proces vuky a uení, je poteba zvá it více
aspekt. První z nich se vztahuje ke zvy ujícímu se povdomí o tom,
e odpovdnost za pokrok áka nenese jen uitel, ale celá kola a i
státní úedníci regionální/místní a národní úrovn. Podobn pístup
k politice hodnocení vidíme v Norsku, kde do odpovdnosti státních
úedník na národní úrovni spadá zaji tní podmínek pro úspch ve
vzdlávání individuálního áka.
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Zajitní práva ák se SVP na prbné hodnocení se ve vtin
zemí rozvíjí. Napíklad v Litv nejsou ve kolách hlavního proudu
vzdlávání ádné zvlátní procedury pro hodnocení ák se SVP. Na
základ nejnovjí legislativy (2005) zajistilo Estonsko právo pro
prbné hodnocení vem ákm ve kolách hlavního proudu
vzdlávání.
Stejn jako zajistit právo ák na prbné hodnocení je poteba,
aby politika vzdlávání vedla uitele a koly k takovéto form
hodnocení a jeho uplatování. Podporu procesu prbnch
hodnocení zvaují pop. zaínají zavádt ve vtin zemí, v nich
probíhá vzdlávání podle národních vzdlávacích osnov nebo
program. Národní zpráva z Norska zmiuje podstatn dvod pro
vytvoení rámce pro hodnocení: ... vichni uitelé mají monost
pochopit obsah kurikula.
Kypr vytvoil po uritém období dkladnch konzultací dosti konkrétní
smrnice pro uitele kol hlavního proudu vzdlávání s celou kálou
nástroj pro hodnocení, vuku a uení.
Rámcov vzdlávací program uplatovan v eské republice
podobn rámec obsahuje. Podobn jej bude obsahovat i nové
kurikulum v Estonsku, ve VB (Anglii) mají mimo smrnice v národním
kurikulu i ‚standardy‘ a souasn i rámec pro vechny typy
formativního hodnocení.
V rozvojovch plánech kol by mla bt formulováno
pouívání prbného hodnocení.
Vedle národní politiky, která podporuje hodnocení, je pináí
informace pro procesy vuky a uení, je její jasná formulace a rozvoj
na úrovni koly dleitou oblastí inovací.
Národní zpráva Dánska podtrhuje vznam jasné koncepce vedení
koly a nezbytnosti vize ve formulaci podmínek hodnocení. Podobná
specifikace hodnocení se uívá v Belgii (vlámsky hovoící komunita)
a v Maarsku. V tchto zemích jsou procedury hodnocení povinnou
písemnou souástí koncepce a plán rozvoje koly. Ve panlsku
musí mít vechny koly plány ‚zamené na odlinost‘ a procedury
hodnocení v nich hrají stále dleitjí úlohu.
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Vytváení kooperativních tm spolupracujících pi
prbném hodnocení ve tídách hlavního proudu
vzdlávání.
Dalí oblastí rznch inovativních postup jsou opatení spojená
s poskytováním odpovídající podpory kolám a uitelm v hlavním
proudu vzdlávání pro zavádní efektivních hodnotících procedur
pro áky se SVP. Vechny uvedené píklady jsou zamené na
poskytování podpory, informací a finanních zdroj kolám hlavního
proudu vzdlávání. Pozornost je také vnovaná rozvoji vztah
spolupráce expert s uiteli hlavního proudu vzdlávání, které
nesnímají z uitel odpovdnost za hodnocení ák.
V Lucembursku pedagogití pracovníci kol hlavního proudu
vzdlávání asto spolupracují v tmech a spolen vyuívají
vzájemnch konzultací a expertíz. Na Islandu, v ecku a Portugalsku
je hodnocení v odpovdnosti uitele hlavního proudu vzdlávání, ten
me vak poádat o konzultaci a podporu více-oborovch tm ze
specializovanch center. Na Kypru, v ecku, v Maarsku, v Itálii a
v Polsku spolupracují tídní uitelé, pokud je to nutné, se
specializovanmi poradci v ,tmech pro spolupráci pi hodnocení‘.
V Rakousku, v eské republice a v ecku mohou uitelé kol
hlavního proudu vzdlávání a dokonce i rodie dostávat podporu a
radu od speciálních pedagogickch a poradenskch center
vybavench specializovanmi kompetencemi, zkuenostmi a zdroji.
Podobn je to i ve Spolkové republice Nmecko, kde jsou obrazem
rozvoje podpory rzné sít spolupracujících partner – napíklad kol
hlavního proudu vzdlávání, kol speciálních a poraden. Prbné
hodnocení dokumentované v rámci IVP je uplatované ve vtin
region ve kolách hlavního proudu vzdlávání, které jsou
odpovdné za jeho provádní.
Na kooperaci jsou zamené i pilotní projekty v Belgii (Vlámsky
hovoící komunita), v nich speciální koly poskytují kolám hlavního
proudu vzdlávání specializované poradenství a ‚spolupodílí se na
vytváení posudk‘. V Norsku podporují expertní hodnocení z jinch
kol prostednictvím ‚modelovch‘ kol, které jsou metodickmi
centry a od kterch se ostatní koly mohou uit.
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Národní zprávy Dánska a stejn tak i Spolkové republiky Nmecka
podtrhují potebu kooperace mezi mateskmi kolami, kolami
hlavního proudu vzdlávání a specializovanmi tmy na hodnocení.
Procedury hodnocení, které provází nebo mají vztah k pechodu
ák z jednoho stupn vzdlávání na jin, pináejí prospch ákm
se SVP, jejich rodinám a také uitelm.
Roziování oblastí hodnocení z ist akademické i
na jinak zamen obsah.
Pro stále vtí poet zemí je roziování zábru hodnocení na
vechny oblasti kolního vzdlávání na uební strategie, dovednosti,
sociální a vrstevnické vztahy atd. prostorem pro rzné formy
inovativní praxe. Maarsko a Spolková republika Nmecko podtrhují,
e toto rozíení je nezbytou podmínkou pro podporu inkluze
jednotlivch ák.
V Polsku je pozornost vnována vyuívání hodnocení k poskytnutí
zetelné, pozitivní zptné vazby o pokroku v uení. V Lotysku a
Litv jsou informace o úspích áka v jeho kolní práci povaované
za motivující. To, e ák prostednictvím hodnocení porozumí
procesu, jak se nemu nauil a také emu se nauil, pomáhá
ákm pochopit vlastní uební strategie.
Posilování návaznosti mezi IVP (nebo jinmi cílenmi
individuálními pístupy) a hodnocením.
V jednotlivch zemích uplatují rzné strategie k posílení
provázanosti procesu prbného hodnocení a IVP (nebo
podobného
opatení).
Na
tech
specifickch
píkladech
demonstrujeme základní problematiku, se kterou se jednotlivé zem
pi zavádní novch postup potkají.
Zaprvé je to holandsk model ‚Hodnocení zameného na poteby‘,
kter je postaven na principu, e vechna doporuení z prvotního
hodnocení poteb áka mají korespondovat s IVP a dávat jasn
rámec cílm vuky a prbnému hodnocení. Zadruhé je to píklad
védska, kde na politické i praktické úrovni vnují velkou pozornost
co nejlepí návaznosti mezi hodnocením a IVP a provují, jak
nejlépe je jde propojit v podprném slova smyslu. V Belgii
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(francouzsky mluvící ásti) patí ke klíovm faktorm inkluzivních
pilotních projekt ve kolách hlavního proudu vzdlávání zpsob,
jakm se vyu ívají integrované hodnotící procedury v rámci IVP.
Vytvoení kály metod a nástroj hodnocení pro práci
uitel ve kolách hlavního proudu vzdlávání.
V echny zem mají skuten zájem o vytváení novch rznorodch
metod a nástroj hodnocení. Ka dá ze zemí pedstavila ve své
zpráv velmi specifické píklady inovativních metod a nástroj, které
vyvinula. V na í zpráv je nepopisujeme a tenáe, v pípad zájmu
o detailní popis píklad z praxe, odkazujeme na jednotlivé Národní
zprávy.
Pesto bychom zde chtli ukázat dv základní tendence, které se
promítají v inovacích metod a nástroj hodnocení. První z nich
ilustrovalo ve své zpráv Lucembursko. V souasné dob tam
dochází ke zmnám tkajícím se mo ností vyu ití existujících
nástroj hodnocení. Zejména v souasnosti u ívané procedury
hodnocení, které vt inou slou í pro závrené hodnocení, mohou
bt vyu ívané tak, aby psobily jako: ... komunika ní most mezi
rodi i, d tmi a kolou.
Nicmén, nejvíce inovací m eme vidt v oblasti sebehodnocení
ák. Rakousko, Dánsko, Spolková republika Nmecko a Maarsko,
ve svch zprávách poukazují na potebu ák: ... b t p ímo zapojeni
do procesu hodnocení ...
Lucembursko zdrazuje nutnost vést áky k pejímání odpovdnosti
za jejich vlastní uení formou pímého zapojení do hodnocení. Na
Islandu pova ují zapojování ák do sebehodnocení a následnou
specifikaci vlastních vukovch cíl za nejvznamnj í oblast
rozvoje.
V echny zem rznmi zpsoby zdrazují potebu roz iovat
mo nosti vyu ití sebehodnocení ve prospch ák se SVP a jejich
uitel.
Vytváení novch zpsob
z hodnocení a uení áka.
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záznamu

informací

Inovace novch metod a nástroj hodnocení má také souvislost
s inovacemi forem záznamu informací z hodnocení a uení áka. I
v této oblasti poskytují jednotlivé Národní zprávy konkrétní píklady
z praxe, mezi ktermi lze napí v emi zemmi pozorovat nkteré
tendence ve vvoji.
ím dál astji se skoro ve v ech zemích jako podklad pro
hodnocení u ívá portfólio áka – Rakousko, eská republika,
Dánsko, Spolková republika Nmecko a Maarsko poskytují
konkrétní píklady rznch pístup, které m eme pova ovat za
vchodisko portfólia, ilustrující uení áka.
Mnoho zemí poukazuje na vyu ívání informaních a komunikaních
technologií pi záznamech o pokroku v uení áka. Na Islandu nap.
vyu ívají audio záznamy namluvench rozhovor a video nahrávky
rznch situací spojench s uebními procesy áka.
Cílem pozornosti, která je ve v ech zemích zamená, jak na vvoj
novch metod hodnocení ák, tak i forem záznam o uení ák, je
poskytnout uitelm kol hlavního proudu vzdlávání kálu nástroj,
které by jim pomáhaly individualizovat hodnocení ák se SVP.
Belgie (vlámsky hovoící komunita) jasn specifikuje, e vvoj
individuálních pístup k hodnocení má své koeny v individualizaci
vuky ák se SVP obecn ve kolách hlavního proudu vzdlávání –
tyto dva aspekty se nemohou oddlovat. Podobn to komentuje i
Island: ... klí em k inkluzivnímu hodnocení jsou rozmanité metody
v uky ... Je dle ité vidt inkluzivní hodnocení v souvislostech
celkového v voje v inkluzivní kole.
3.4 Shrnutí
Ti vzvy – a s nimi spojené inovace – popisované v pedchozím
textu souvisí s rozlinmi zámry hodnocení, které popisujeme
v kapitole 2. Ve své podstat se tyto vzvy tkají úvah o rovnováze
mezi rznmi zámry v systému hodnocení jednotlivch zemí.
Nejastji se tyto úvahy soustedí kolem tí hodnotících procedur:
hodnocení monitorující standardy, hodnocení pro prvotní identifikaci
poteb a hodnocení pro informování vuky a uení.
Ka dá z tchto procedur hodnocení má v politice i praxi své vhody i
nevhody a ádná z nich není sama o sob ‚nejlep í‘ a ani nem e
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bt pova ovaná za ‚cestu kupedu‘. Rzné nátlaky, historicky dan
nedostatek pozornosti na nkterou z forem hodnocení, nebo píli
velk draz na jinou z nich, jsou dvodem pro vzvy a e ení vedoucí
ke zmnám. Jednotlivé zem se také sna í zeteln vyu ívat pínos
tchto tí hodnotících proces, zárove také sni ovat negativní efekt
tch ostatních.
Na základ studia Národních zpráv se dá íct, e v echny zem se
sna í rznmi zpsoby vytvoit mezi tmito procedurami rovnováhu a
to by mohla bt správná cesta. Tam, kde je tato rovnáva
zachovávána, ka d ‚prvek‘ hodnocení informuje a podporuje ostatní
prvky. Tento vyvá en pístup (systémov pístup – pozn.
pekladatele) vyluuje hodnocení, které je vyu íváno pro ‚rozhodnutí
shora‘ a minimalizuje mo nosti negativních vliv a dsledk proces
a procedur hodnocení na v echny áky – pedev ím na áky se
SVP.
Souhrnn lze ící, e , základní vzva, kterou e í jednotlivé zem, se
tká budování takového systému hodnocení, kter podporuje inkluzi
a kter pro ni nevytváí potenciální bariéry. Podstatnmi rysy politiky
a praxe hodnocení, které nezbytn zabezpeují jeho podprn
charakter a nebrání inkluzi, se zabváme v následující kapitole.
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4. POSTUPY PI ZAVÁDNÍ INKLUZIVNÍHO HODNOCENÍ –
DOPORUENÍ PRO POLITIKU I PRAXI
I pesto, e v jednotlivch zemích mají velmi rozdílné startovní
podmínky a e í rzné problémy, v echny ve svém úsilí
upednostují hodnocení podprné ped hodnocením, které vytváí
peká ky pro inkluzi. Ve v ech zemích probíhá diskuze o tom, jak
upravit systém hodnocení, aby byl pro áky s rznmi SVP více
inkluzivní.
V nkterch zemích – nap. ve Spolkové republice Nmecko a v
Rakousku – to znamená uznání práva ák se SVP na zalenní do
procedur hlavního proudu hodnocení. V zemích, kde je hodnocení
souástí politiky vzdlávání, spoívá posun ke zmnám inkluzivního
charakteru v adaptování a modifikování procedur hlavního proudu
hodnocení tak, aby byly pístupné i ákm s rznmi SVP.
Pozornost bvá asto upena na adaptování procedur hlavního
proudu hodnocení a v jednotlivch zemích dochází k posunu smrem
k ‚univerzálnímu hodnocení‘, kdy jsou materiály plánované a
vytváené tak, aby se mohly vyu ívat pro co nej ir í skupinu ák
bez SVP a s uritou modifikací i v pozdj ím období.
Je v ak zejmé, e v ir ím konceptu pistupují jednotlivé zem
k potebám v kontextu inkluzivního hodnocení. Takto jsou zameny i
následující kapitoly.
4.1 Inkluzivní hodnocení
Inkluzivní hodnocení m eme na základ analzy v ech poznatk
shrnutch v projektu Agentury charakterizovat takto:
Zpsob hodnocení ve kolách hlavního proudu, kter
jak ve své filosofii, tak i v praktickém u ití podporuje
v nejvy í mo né míe uení v ech ák. V obecné
rovin je cílem inkluzivního hodnocení nastavení
systémovch i praktickch proces tak, aby tyto
podporovaly a zvy ovaly úsp nost inkluze a
zapojení v ech ák ohro ench exkluzí, vetn ák
se SVP.
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Pro dosa ení tohoto cíle, je poteba jasn vymezit faktory
inkluzivního hodnocení.
Zásady podporující inkluzivní hodnocení
-

V echny procedury hodnocení by se mly vyu ívat pro zptnou
vazbu a motivaci k uení v ech ák;
V ichni áci by mli mít právo procházet v emi procedurami
hodnocení;
Poteby ák se SVP by mly bt souástí obecnch podmínek
politiky hodnocení a mly by bt e eny jak v jejím rámci, tak
v rámci samostatnch opatení;
V echny procesy hodnocení by se mly vzájemn doplovat a
informovat;
Cílem v ech proces hodnocení by mlo bt ‚ocenní‘ odli nosti
jejím identifikováním a souasn i vyzdvi ením individuálního
pokroku v uení a ve kolní práci v ech ák;
Inkluzivního hodnocení více ne co jiného pedchází segregaci a
to tím, e se do nejvy í mo né míry vyhbá ‚nálepkování‘ a e je
zamené na uební a vyuovací procesy, které podporují inkluzi
v prostedí hlavního vzdlávacího proudu.

Zamení inkluzivního hodnocení
-
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Úelem inklusivního hodnocení by mlo bt zlep ení vzdlávání
v ech ák v hlavním vzdlávacím proudu;
V echny procedury, metody a nástroje hodnocení by mly
formovat vuku uitel a uení ák a pomáhat uitelm v jejich
práci;
Do rámce inkluzivního hodnocení m e bt zahrnuta ada
hodnotících procedur, které mají i jin úel, ne piná et zptnou
vazbu pro vyuovací a uební procesy pro uitele a áky. Mohou
souviset se souhrnnm hodnocením, s primární diagnostikou SVP
nebo s vyhodnocováním vzdlávacích standard. Cílem v ech
tchto proces by mla bt podpora uení. Nkteré hodnotící
procedury mají v ak i jin konkrétní úel. Je poteba si tedy
uvdomit, e metody a postupy hodnocení by mly bt pou ívány
za tím úelem, pro kter byly ureny, a ne za jinm.

Metody uívané v inkluzivním hodnocení
-

-

-

-

Inkluzivní hodnocení ák zahrnuje adu mo nch metod a
postup. Pro v echny tyto mo né pístupy dle ité, aby
poskytovaly jasné informace o uení ák;
Metody inkluzivního hodnocení nejen e referují o vsledcích
pop. o vstupech vzdlávání, ale také poskytují uitelm
informace o mo nostech rozvoje a zkvalitnní vuky jednotlivého
áka nebo skupin ák;
Rozhodovací procedury postavené na inkluzivním hodnocení
vychází z mnoha informací evidovanch a zaznamenávanch
v prbhu del ího asového období vyuovacího procesu (nejen
z ojedinlého nahodilého hodnocení);
Inkluzivní hodnocení nezbytn vyu ívá irokou kálu metod, aby
bylo mo né pokrt sledovanou problematiku v celé íi –
hodnocení v rámci akademickch i vchovnch pedmt;
Metody hodnocení by nemly poskytovat pouze útr kovité
informace, ale mly by pedev ím vést k získání hodnotnch
poznatk o pokroku v uení ák a o jejich rozvoji;
Pi hodnocení bychom mli dávat do kontextu v echny poznatky
vetn tch tkajících se podmínek a faktor celkového
vzdlávacího i domácího prostedí, které by mohly ákovo uení
ovlivovat;
Inkluzivní hodnocení by mlo zahrnovat i zji ování faktor
podporujících inkluzi individuálního dítte, aby je vedení koly a
tídní uitel mohli vyu ívat v rámci pijímanch ir ích rozhodnutí.

Lidé podílející se na inkluzivním hodnocení
-

-

Inkluzivní hodnocení vy aduje aktivní zapojení uitel, ák,
rodi, spolu ák a ostatních jako potenciálních hodnotitel nebo
úastník hodnocení;
Základem koncepce a rozvoje u ívanch postup v rámci
inkluzivního hodnocení by mla bt vzájemná shoda o pojetí
hodnocení a inkluze, stejn tak i o zásadách zapojování a
spolupráci v ech participujících
partner
s rozhodovací
pravomocí;
Jakékoli hodnocení by mlo ákovi zprostedkovat náhled na jeho
uební strategie a motivovat ho k dal ímu vzdlávání, cílem by
mla bt podpora a posílení áka;
Inkluzivní hodnocení zahrnuje v echny áky – áky se SVP
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stejn tak jako jejich spolu áky a vrstevníky.
Inkluzivní hodnocení je zjevn dle it cíl pro celou vzdlávací
politiku, a u pro v echny, kdo ji utváejí, nebo pro ty, kteí jsou
v tchto procedurách zapojeni. Nicmén, inkluzivní hodnocení se dá
realizovat pouze ve vstícném politickém systému, pi odpovídající
vnitní organizaci kol, v podmínkách podprného pracovního
prostedí uitel, kteí v první ad musí mít k inkluzi pozitivní postoj.
Ka dá z národních zpráv zemí, které se podílely na projektu
Agentury, obsahuje klíová poselství o koncepních a praktickch
aspektech podporujících inkluzivní hodnocení. Ve vztahu k pozicím
lidí, kteí se vznamnm zpsobem na inkluzivním hodnocení podílí,
m eme tyto klíové prvky, vycházející z individuální situace té které
zem, seskupit do klíovch témat.
V následujících oddílech vám tato poselství pedstavíme jako
soubory klíovch princip (uvádíme je ve zvraznnch rámecích),
urenm pro jednotlivé skupiny lidí, kteí se inkluzivním hodnocením
zabvají, a na praktické nebo na politické úrovni.
4.2 Doporuení pro práci uitel v hlavním proudu vzdlávání
Pi realizaci inkluzivního hodnocení ve kolách hlavního proudu
vzdlávání je klíová role ve v ech zemích pisuzována uiteli. Ve
vztahu k jeho úloze v procesu inkluzivního hodnocení vyplynul z
etení projektu Agentury hlavní princip:
Jestli e mají uitelé ve tídách hlavního vzdlávacího
proudu uplatovat inkluzivní hodnocení, musí
zastávat urité postoje, uplatovat vhodné nástroje,
mít odpovídající vzdlání a dostávat potebnou
podporu.
V ní e uvedeném pehledu uvádíme specifická doporuení, která se
k tomuto principu vztahují:
Postoje uitel
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Rozhodující jsou postoje uitele v hlavním proudu vzdlávání k

-

inkluzi a k hodnocení, resp. k inkluzivnímu hodnocení. Vhodnm
vzdláváním, podporou, rznmi prostedky a praktickmi
zku enostmi s úsp nou inkluzí se dají rozvíjet vstícné postoje
uitel k inkluzi. Podobné zku enosti je poteba uitelm
zprostedkovat, pomohou jim rozvíjet jejich vlastní pozitivní
postoje;
Praktické zku enosti, podpora a vzdlávání by mly rozvíjet
pozitivní postoje uitel ve vztahu k: e ení odli ností ve tíd
hlavního proudu vzdlávání; chápání souvislostí mezi uením a
hodnocením; porozumní konceptu ‚spravedlivého‘ hodnocení a
rovného pístupu k hodnocení; rozvoji holistického pístupu v
hodnocení, kter piná í zptnou vazbu pro vuku ve tíd a kter
není zamen na identifikaci slabch stránek ák; zapojování
ák i rodi do procesu hodnocení.

Vzd lávání uitel
-

-

-

Pregraduální vzdlávání, dal í vzdlávání a specializované
vzdlávání uitel by ve svém zamení mlo mít prioritu v
píprav uitel hlavního proudu vzdlávání pro inkluzivní
hodnocení;
Vzdlávání uitel by jednak mlo zprostedkovat poznatky, které
vyjasují teorii a základní principy inkluzivního hodnocení a také
poskytuje praktické zku enosti v uplatování inkluzivního
hodnocení, metod a nástroj;
V prbhu vzdlávání by se mli uitelé nauit u ívat prb né
hodnocení jako nástroj pro vlastní práci. Mlo by je vést k
zadávání jasnch a konkrétních úkol ákm a k vyu ívání
vsledk hodnocení jako vchodiska pro plánování dal ích
vzdlávacích aktivit v ech ák. Vzdlávání uitel by mlo
uitelm zprostedkovat pedev ím ty poznatky a nástroje, které
jim umo ní efektivn vyvozovat souvislosti mezi Individuálním
vzdlávacím plánem (nebo obdobnm opatením) a prb nm
hodnocením.

Dostupnost podpory a dalích zdroj pro uitele
-

Pro efektivní uplatování inkluzivního hodnocení v praxi, potebují
uitelé pracovat v takovém kolním prostedí, které jim poskytuje
nezbytnou flexibilitu, podporu, zdroje a zázemí;
Mo nost pracovat v tmu, co dává mo nost spolen plánovat
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-

-

-

-

postupy a vyu ívat pi tom vmnu zku eností, je pedpokladem
úsp né inkluzivní praxe, zejména pak praxe inkluzivního
hodnocení;
Podmínky a píle itosti pro mo né zapojování ák, rodi a
vrstevník do prb ného hodnocení by se mly plánovat a
vytváet na úrovni koly, uitelského sboru a konkrétního uitele;
Hodnocení spojené s diagnostikou poteb dítte by mlo bt
formulováno takovm zpsobem, aby je mohli uitelé vyu ívat
pímo ve tíd pi práci s díttem. Nejlep í zpsob, jak to zajistit,
je, zapojit uitele pímo do procedur specializovaného
multidisciplinárního hodnocení;
Uitelé potebují získávat informace o nejlep ích metodách a
pístupech u ívanch v inkluzivním hodnocení. Vztahuje se to i na
informace o konkrétních píkladech a o inovativní praxi, ze
kterch by mohli erpat inspiraci;
Uitelé potebují mít pístup k celé kále nástroj a prostedk
hodnocení. Patí k tomu nap. píklady záznamovch arch a
portfólií, stejn jako materiály zlep ující úrove hodnocení
v naukovch i vchovnch pedmtech, sebehodnocení a
vzájemné hodnocení mezi áky;
Pokud mají uitelé uplatovat inkluzivní hodnocení a zapojovat se
do plnní po adovanch úkol spojench s tmovou prací, musí
mít mo nost uplatovat pi vuce flexibilitu a musí mít mo nost
aktivitám spojenm s procesem hodnocení vnovat nezbytn as.

4.3 Organizaní doporuení kolám
Pro inkluzivní hodnocení je krom ka dodenní práce uitel ve
tídách podstatn také zpsob vnitní organizace koly. V tchto
souvislostech vyplynul z etení projektu Agentury tento hlavní
princip:
Pokud chtjí koly hlavního proudu vzdlávání
zavádt inkluzivní hodnocení do praxe, mly by
podporovat ‚inkluzivní atmosféru‘, zavádt inkluzivní
hodnocení do svého plánování a mly by mu
pizpsobovat vnitní organizaci.
Souástí efektivní organizace koly, která podporuje inkluzivní
hodnocení, jsou následující aspekty.
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Organizaní kultura/klima‘ koly p íznivé pro inkluzi obecn a zvlát
pro inkluzivní hodnocení
-

-

-

Názory uitel a vedení koly na inkluzi jsou rámcem pro zmny
v pojetí a ve struktue kolní vuky vetn uplatovaného
hodnocení tak, aby vedly ke zlepení vuky vech ák;
Obecn by ml ve kole pevládat názor, e ‚kvalitativní rozvoj
koly‘ je jedinou cestou k efektivnímu zavedení inkluze;
Zmny ve vzdlávání ve kole by se mly zamit na poteby
vech ák, nejen na poteby tch se SVP;
Pracovníci koly by se mli podílet na rozvoji pozitivní kolní
filozofie a ‚klimatu‘, které je zaloené na pesvdení, e efektivní
hodnocení podporuje efektivní vzdlávání a kvalitativní rozvoj
koly;
Pracovníci koly by mli bt pesvdeni o tom, e hodnocení
tvoí nedílnou souást jak vuky, tak uení a e vichni nesou
odpovdnost za rozpoznání a pekonání vech pekáek, které by
se mohly objevit v hodnotících procedurách koly ve vztahu k
hodnocení ák se SVP;
Vichni pracovníci koly by mli bt pesvdeni o tom, e úast
a aktivní zapojení vech ák - tch se SVP i tch ostatních – a
jejich rodi, jako jejich právo, je souástí hodnocení.

Plánování ve prospch inkluzivního hodnocení
-

-

-

-

Pracovníci koly by mli analyzovat kolní edukativní prostedí a
podmínky hodnotících procedur a mli by identifikovat ty kvality,
které smují ku prospchu zjiování vzdlávacích poteb ák
se SVP, a ty, které naopak psobí negativn;
kola by také mla mít pro zavádní a rozvoj hodnocení vech
ák, vetn tch se SVP, celokolní plán, i postup, kter by ml
obsahovat metody hodnocení, metody pro sledování pokroku
ák a také souhrnn evaluaní program hodnotícího procesu;
Plán by ml také jasn ukázat, jak mají vypadat náleitosti
vstupních hodnocení pro externí úady s ohledem na
diagnostické poadavky a potebu rozvoje uebních proces
vech ák, obzvlát tch se SVP;
Pedagogové koly by mli mít monost vzdlávat se v
metodice uívání hodnocení. Souástí by mly bt zpístupnny
techniky zavádní a interpretace rznch zpsob hodnocení,
úelov uívanch v návaznosti na odliné vzdlávací a
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-

administrativní poadavky;
Uitelé by mli umt pracovat s celou kálou hodnotících metod a
nástroj se irokm hodnotícím zábrem (behaviorální, sociální a
kognitivní aspekty uení) a zohledující celou adu souvislostí
(nejen prostedí tídy a koly).

Opatení koly ve prospch flexibility
-

-

-

-

-

koly by mly vytváet dobré a flexibilní pracovní prostedí, které
podporuje spolupráci, kolegialitu a efektivní komunikaci mezi
uiteli, rodii, externími podprnmi institucemi a odborníky z
inspekce, kteí jsou do evaluace jejího systému zapojeni;
kola by mla zavádt strategie pro vzájemnou podporu uitel,
které umoují sdílení vzájemnch pozitivních zkueností mezi
uiteli a které jim poskytují píleitost pro spolené úvahy a
vyhodnocování informací získanch hodnocením;
Vichni pedagogové by mli pracovat na individualizaci
vzdlávání ák, na jejich aktivním zapojení do hodnocení jak
formou evidovaní a zaznamenávání vlastních kolních vkon,
tak i plánováním vlastních vukovch cíl;
koly by mly aktivn podporovat a zlepovat rzné pístupy k
hodnocení, které odráí odliné styly uení ák a které nabízí
rzné formy evidování kolních vkon ák. Pedpokladem je,
e kola dává uitelm prostor pro rozhodování o ase a
pedmtu hodnocení a zpístupuje jim metody a nástroje
hodnocení, které jsou postavené na ákem upednostovaném
zpsobu komunikace;
Rozhodující roli hraje vedení koly – má nejvyí zodpovdnost
za rozvoj inkluzivního hodnocení v praxi. editelé a vedení koly
by mli mít ve svém úsilí efektivní podporu v externích institucích
stejn jako v regionální a národní politice hodnocení.

4.4 Doporuení pro odborníky hodnotícího tmu
Jednotlivé zem se shodly na názoru, e pouze multidisciplinární
tmy odborník na hodnocení z rznch profesních odvtví mohou
zajistit dostaten irok vhled na jednotlivé aspekty uebních
strategií ák se SVP. Podle situace v jednotlivch zemích bvají
souástí tchto tm rzní specialisté a svm specifickm zpsobem
zasahují v uritém ase do ákovy vzdlávací cesty – jak
provedením primární diagnostiky SVP, tak i zapojením do procesu
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prb ného hodnocení ák.
Základní principy, které vyplynuly z etení projektu Agentury, jsou:
Práce v ech podprnch specialist, kteí se podílejí
na hodnocení ák se SVP, by mla efektivn
pispívat k inkluzivnímu hodnocení ve tídách
hlavního proudu vzdlávání.
Konkrétní doporuení vycházející z v e uvedeného principu jsou
následující:
- Specialisté rznch odvtví by mli k hodnocení pistupovat jako
jeho spolutvrci. Znamená to plnou spolupráci s áky, s jejich
rodinou a uitelem;
- innost specializovanch multidisciplinárních hodnotících tm by
mla bt zalo ena na principu spolupráce a interdisciplinárního
pístupu. Podpora inkluze akceptující rozdílné poteby
jednotlivch
ák je nejlépe dosa itelná prostednictvím
spolupráce a spolenm získáváním zku eností s uením. Tká
se to v ech, kteí se na inkluzivním vzdlávání podílejí;
- Bez ohledu na obor, ve kterém specialisté, kteí jsou souástí
tmu, pracují – a u je to medicína, psychologie nebo sociální
oblast, mli by pi hodnocení ák se SVP u ívat spí e
kvalitativní, ne ist kvantitativní metody; mli by vycházet z
názoru, e hodnocení je nedílnou souástí ir ího vzdlávacího
procesu a jeho cílem je piná et informace pro procesy vuky i
uení;
- Specialisté multidisciplinárních tm by mli mít na zeteli, e
poteba pesné a specifické ‚diagnózy‘ individuálních poteb áka
na jedné stran musí bt v rovnováze s nevhodou nálepkování a
katulkování‘ áka jako vsledku této diagnózy.
4.5 Doporuení pro politiku hodnocení
Ve v ech zemích existuje njak legislativní, systémov nebo
metodick rámec, kter upravuje podmínky pro u ívání rznch
forem hodnocení v inkluzivních kolách hlavního proudu. V echny
zem se pokou ejí formulovat taková systémová opatení, která by
v plné míe smovala k podpoe inkluzivního hodnocení v praxi.
S touto skuteností souvisí následující princip:
55

Ve kerá vzdlávací politika, která se vztahuje k
hodnocení – celkov nebo specificky k hodnocení
SVP – by mla usilovat o prosazení inkluzivního
hodnocení v praxi a mla by brát v úvahu poteby
v ech ák v riziku vylouení, vetn tch se SVP.
Konkrétní doporuení vycházející z v e uvedeného principu se
t kají následujících tí oblastí:
Názory na úel hodnocení
Pro by áci mli b t hodnoceni, kdo je hodnotí a jak jsou informace
z hodnocení následn v jednotliv ch zemích vyu ívány a zkoumány
z rzn ch pohled – politick ch a odborn ch. Nicmén, je zejmé, e
i kdy úely, pro které jsou hodnotící procedury u ívané, jsou rzné,
je pro zaji tní efektivní politické podpory inkluzivního hodnocení
nezbytné, aby politici a profesionálové vidli základní cíl inkluzivního
hodnocení v podpoe zalenní v ech ák do procesu hodnocení.
Znamená to, e:
- V ichni áci by mli mít právo zapojovat se do v ech hodnotících
procedur. Hodnocení by mlo b t zpístupnno v em ákm,
vetn tch se SVP;
- V echny hodnotící procedury by mly pomáhat uitelm pi
podpoe ák v uení. Nicmén, v echny by mly navazovat na
kolní vzdlávací program a na IVP áka, pop. na jiné vytyené
cíle a mly by b t zameny na poskytování rzn ch druh
podklad o strategiích uení v ech ák;
- Pedmtem hodnocení by mly b t standardy vzdlávání, ale
jednorázové hodnocení by se nemlo stát podkladem pro
rozhodování o jednotliv ch ácích, uitelích, kolách nebo pro
systémové financování a pidlování zdroj;
- Poskytování podpory, peazování áka a pidlování pídavn ch
finanních zdroj pro naplnní SVP áka by mlo vycházet, ale
ne jenom, z informací získan ch prvotním vy etením nebo
diagnostikováním SVP;
- Pokud b vají u ívány národní testy, mlo by jejich cílem b t
poskytnout ‚pidanou hodnotu‘, pro následná politická rozhodnutí,
povzbuzovat pozitivní rodiovská a uitelská oekávání od ák a
mly by pomoci ke zlep ení kvality kol i praxe uitel;
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-

-

Práce koly by mla bt hodnocena na základ její praktické
vuky stejn jako na základ dlouhodobého hodnocení a
zdokumentovaného pokroku individuálních ák;
Pokud je hodnocení jednotlivch ák vyuíváno pro poteby
systémovch opatení (jako nap. hodnocení dosaeného
pokroku ve tíd) je nezbytné zabránit deformaci nebo ke zru ení
formativního úelu hodnocení;
áci i jejich rodie by mli bt seznamováni s cíli a dvody v ech
hodnotících procedur tak, aby je chápali pozitivn jako proces,
kter vyzdvihuje individuální pokrok a vkon áka.

Zameno na politiku a smrnice hodnocení
Politika vzdlávání podporuje zavádní inkluzivního hodnocení do
praxe jestlie:
- V politice, legislativ a financováním panuje shoda v podpoe
inkluze. Uplatovaná metodika hodnocení by mla navazovat na
ir í systémovou koncepci vzdlávání ák se SVP a koncepci
inkluze;
- Vyhodnocuje a vyhledává nejlep í píklady ze kolní praxe
v rovin vuky, uebních strategií ák a inkluzivního hodnocení,
dokumentuje a následn je vyuívá jako rámec pro politické
koncepce a strategie;
- Je postavena na ir ím porozumní smysluplné decentralizaci
odpovdnosti za uplatované hodnotící procedury v kontextu
národních a místních podmínek. Neuplatuje byrokratické
postupy hodnocení a pi zavádní inkluzivního hodnocení
podporuje autonomii kol;
- Poskytuje kolám prbn informace a poradenství tkající se
zpsobu vyuívání informací, které z hodnocení vyplvají pedev ím ve vyuívání informací ze standardizovanch
hodnotících procedur provádnch za úelem národního
monitoringu pro zlep ení podmínek vzdlávání a vuky v ech
ák, vetn tch se SVP;
- Vnímá hodnocení jako základní nástroj pro vyhodnocování
pokroku áka a pro získávání informací nezbytnch pi dal ím
plánování obsahu a podmínek jeho vzdlávání;
- Nepodporuje
metody
kvantitativního
hodnocení,
ale
upednostuje uívání rozlinch postup a nástroj hodnocení
provádnch jak kolami, tak uiteli a hodnotícími tmy
specialist.
57

Zajitní flexibilního systému podporujícího inkluzivní hodnocení
Pro koncepci hodnocení ve vzdlávacím systému vyplynuly ze
závrench doporuení ti klíové návrhy:
- Pro podporu inkluzivního hodnocení je nezbytné, aby politici pi
formulaci koncepce vycházeli z pedchozí evaluace hodnocení;
- Na jedné stran potebují uitelé pro efektivní hodnocení správné
nástroje, ale na druhé stran by mli politici brát pln v úvahu as
a ekonomické dopady, jestli e chtjí, aby uitelé, koly a ostatní
podraden tí podprní pracovníci opravdu efektivn uplatovali
inkluzivní hodnocení;
- Existuje v ak mo né riziko, e si nkteí politici a ídící pracovníci
ve kolství budou inkluzi vykládat v tom smyslu, e pro její
realizaci je teba sni it vznam a hodnotu expertní diagnostiky.
Inkluzivní systém hodnocení by ml ale naopak expertní
diagnostiku a pístupy do celkového konceptu hodnocení zalenit;
- Zcela zásadní je organizace efektivních podprnch slu eb
kolám. Je poteba organizovat takov systém podprnch
slu eb, kter umo uje spolupráci mezi podprnmi slu bami ve
kolství a v dal ích resortech i jinch institucích, které se na
multidisciplinárním hodnocení podílí. Dle itou souástí takové
spolupráce je sledování a vyhodnocování efektivity poskytované
podpory a slu eb, a to ze zorného úhlu v ech stran, které jsou do
procesu hodnocení zapojeny;
- Uitelé i ostatní pracovníci specializovaní na poskytování
podprnch slu eb by mli dostávat píle itost úastnit se na
odpovídajícím dal ím vzdlávání. Mla by existovat jasná
koncepce pregraduálního vzdlávání a následného profesního
rstu v ech odborník, kteí provádjí hodnocení. Zásadní
element takové koncepce je zamení hodnocení na e ení
problém, nikoliv na samotnou diagnostiku deficit a nedostatk
áka, které by ve svém dsledku mohlo bt vnímáno jako
peká ka pro jeho inkluzi. Vzdlávání zúastnnch odborník by
mlo bt zameno na u ívání hodnocení pro identifikaci a rozvoj
silnch stránek a dovedností áka jako klíového nástroje pro
podporu jeho vzdlávání.
4.6 Shrnutí
V e uvedená doporuení uvádíme, abychom vyzdvihli klíové
aspekty pro politiku a praxi, které vedou k podpoe inkluzivního
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hodnocení v primárním vzdlávání kol hlavního proudu. Na ím
zámrem je vyprovokovat mezi politiky a lidmi z praxe debatu, stejn
tak i pimt je k pem lení o klíovch zásadách inkluzivního
hodnocení.
Tato doporuení podtrhují mo nosti u ívání hodnocení ve prospch
podpory v ech ák tíd základních kol hlavního proudu vzdlávání.
Uvedená doporuení apelují na politiky a lidi z praxe, aby dkladn
zvá ili, zda má hodnocení v inkluzivním kolském prostedí slou it ke
konkrétní smysluplné facilitaci inkluze, anebo k vytváení
potenciálních peká ek pro její realizaci.
I kdy etení Agentury bylo zameno na první stupe základního
vzdlávání, je zejmé, e základní principy, cíle a smysl inkluzivního
hodnocení jsou aplikovatelné i na ostatní úrovn vzdlávání jako
nap. na rannou intervenci i na vy í stupe základního vzdlávání.
Orientace a metody hodnocení se mohou mnit, ale zásadní
principy, které jsme uvedli v e, platí pro v echna prostedí
inkluzivního vzdlávání.
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5. ZÁVRENÉ POZNÁMKY
V posledních letech se dramaticky zmnily pístupy k hodnocení ve
vtin zemí Evropy. Dramatické zmny jsou patrné v celkovém
pojetí hlavního smyslu hodnocení. Soubn dolo k posunm
v porozumní zpsobm uení ák s rznmi speciálními
potebami; v pehodnocování orientace vzdlávacích cíl a program
a, co je nejdleitjí, k pochopení slabin hodnocení postaveného
vhradn na ‚testování‘. Zárove s tímto vvojem se rzné skupiny –
politici, rodie, dokonce i média – zajímají nejen o vsledky, ale
dokonce i o procesy hodnocení ve kolách.
V pohledu na dít dolo ke zmnám. U nepohlííme pouze na dít
samotné, ale i na kontext jeho uení. Souasn se posunulo
hodnocení od ‚nárazového‘ pístupu, v nm byli zapojeni externí
specialisté, k prbnm procesm, v nich uitelé, rodie a áci
samotní hledají porozumní nejen tomu, co se áci uí, ale také
tomu, jak se to uí.
Pístupy, metody a prostedky, stejn jako postoje a innost lidí, kteí
jsou souástí hodnocení, se vyvíjí. Souasné pojetí vychází
z filosofie, e hodnocení by mlo bt základní souástí proces
vuky a uení. Nicmén, tyto tendence úpln nepekonaly mon
negativní dopad hodnocení – vyuité metody hodnocení nemusí bt
zrovna ve prospch tohoto procesu. Podobn i informace
z hodnocení se mohou interpretovat a vyústit k pedagogickému
rozhodnutí, které pln neodpovídá pvodnímu zámru nebo kontextu
hodnocení.
irí názorové stety a debaty tkající se vzdlávacích systém
ovlivují té úvahy a diskuse o inkluzivním hodnocení. V roce 1996
UNESCO vydalo zprávu: Learning: the Treasure Within - Uení: Jeho
poklady), kde bylo popsáno sedm tenzí ve vzdlávání 21. století.
Minimáln ti z nich se vztahují k hodnocení a jsou i dnes aktuální a
stojí za zváení.
Existence urité tenze mezi krátkodobmi a dlouhodobmi cíli ve
vzdlávání, která se promítne do snahy naleznout rychlá eení tch
problém, které vyadují dlouhodobou strategii reforem. Pouití
hodnocení ák pro monitorování vsledk ve vzdlávání je jedním
z píklad toho, kdy se sílící poadavky na pijetí zmn promítají do
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zmn politiky a praxe bez pedchozí analzy.
Rozpor mezi kompetitivním prost edím a filosofií rovn ch p íleitostí
– je poteba zachovat rovnováhu mezi sout ivostí, která motivuje a
stimuluje, a kooperací, která podporuje rovnost a sociální
spravedlnost pro v echny. Hodnocení ák m e bt postaveno na
systému sout e, nebo se m e rozvíjet ve prospch podpory
inkluze prostednictvím spolupráce a spolench zku eností z uení.
Rozpor mezi objemem znalostí a kapacitou jednotlivc – je poteba
zajistit, aby kurikulum obsahovalo poznatky odpovídající potebám
áka, stejn jako i píle itosti k uení se uebním strategiím.
Hodnocení je klíovm nástrojem uitele, aby mohl urit nejen, co se
ák má uit, ale i to, jak nejlépe se to m e nauit.
Doufáme, e tato souhrnná zpráva m e podat informace, jak se dají
tyto tenze peklenout. Navíc víme, e ilustruje, jak vitální nástroj
m e bt hodnocení pro uitele a jiné profesionály pi podpoe
úsp nj ího uení v ech ák v inkluzivním prostedí.
St ejním argumentem projektu Agentury je, e inkluzivní hodnocení
v praxi by mlo vést k obecnm strategiím hodnocení. Zavádní
inkluzivního hodnocení vede uitele, vedoucí pracovníky kol, dal í
odborníky
ve
kolství
a
politiky
k pehodnocování
a
restrukturalizování vuky a píle itostí k uení ve smyslu zlep ení
vzdlávání v ech ák.
M eme íct, e klíové poselství vyplvající z jednotlivch
Národních zpráv zemí zúastnnch v projektu Agentury Hodnocení
nás opravuje k následujícímu obecnému závru:
Principy inkluzivního hodnocení jsou principy, které
podporují vuku a uení v ech ák. Praxe ukazuje,
e nové inkluzivní zpsoby hodnocení jsou dobré pro
v echny áky.
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P ÍLOHA
Cíle hodnocení v národní politice vzdlávání
Níe uvedená tabulka uvádí pehled cíl hodnocení, jak jsou ovlivovány národní
vzdlávací politikou.

Zem
Belgie (Fr)
Belgie (Vl)
esko
Dánsko
Estonsko
Francie
Holandsko
Itálie
Island
Kypr
Litva
Lotysko
Lucembursko
Maarsko
Nmecká
spolková r.
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
ecko
panlsko
védsko
vcarsko
VB (Anglie)

Vstupní
identifikace
SVP


























Pr bné
hodnocení

Celkové
hodnocení





Hodnocení
vzdlávacích
standard

Vytváí se
Vytváí se


































Vytváí se
Vytváí se






Vytváí se




Vytváí se

Zavádí se
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SLOVNÍK POJM
Tento slovník vznikl na základ odborné debaty, kterou mezi sebou
vedli experti projektu po celou dobu jeho trvání. Jde spí e o slovník
‚pracovních definic‘, které jsme v prbhu projektu u ívali. asto
jsme pi popisu uritého termínu museli pistoupit ke kompromisu,
proto e vznam uritch specifickch termín m e bt odli n v
rznch jazycích a v situaním kontextu jednotlivch zemí.
Diagnostika – je jedním ze specifickch úel hodnocení, pi kterém
se stanovují urité silné a slabé stránky áka ve vztahu k jedné nebo
více funkním oblastem. Diagnostika asto vy aduje sbr a
interpretaci informací z medicínského pohledu, i kdy se objevuje té
tzv. pedagogická diagnostika. Diagnostika je asto postup pou ívan
pi vstupním stanovování speciálních vzdlávacích poteb áka.
Evaluace – reflexe uitele nebo jiného odborníka tkající se v ech
faktor, které se spolupodílejí na celkovém vyuovacím a uebním
procesu (m e zahrnovat i hodnocení ákova uení) s cílem získat
podklady pro rozhodnutí o dal ích postupech v práci.
Hodnocení – odrá í zpsob, jakm uitelé pop. dal í odborníci
systematicky shroma ují a u ívají informace o úrovni vkonu
a/nebo vvoji
ák v rznch oblastech jejich vzdlávání
(akademickch, dovednostních, sociálních).
Hodnocení poteb – je rozhodovací proces, pi kterém hodnotitel
analyzuje ákovy problémy v uení a pokou í se formulovat
doporuení k pekonání zji tnch obtí í. Tato doporuení jsou
vt inou vyu ívána pro sestavování individuálních vzdlávacích
plán (IVP).
Hodnocení pro u ení – v mnoha zemích je termín u íván v obecné
rovin jako kvalitativní hodnotící procedura poskytující informace pro
rozhodování, která se tkají vukovch metod a dal ích postup
v uení ák. Realizuje se obvykle v prostedí tídy, provádí jej uitel
a odborníci, kteí s ním spolupracují. Nicmén, ve Velké Británii
(Anglii) má tento pojem velmi specifick vznam – Assessment
Reform Group (2002) (Skupina pro reformu hodnocení, 2002)
definuje Hodnocení pro u ení jako: ... proces zji ování a
interpretování v sledk pro poteby ák a jejich u itel, aby mohli
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stanovit úrove dosa en ch vdomostí, stanovit, kam se ák v rámci
vzdlávání má dostat a jak nejlépe se tam dostane.
Hodnocení ve vztahu k osnovám – hodnocení vázané na vzdlávací
programy; uívá se pro informování uitel o pokroku a problémech
v uení jejich ák ve vztahu ke vzdlávacímu programu. Je
podkladem pro rozhodnutí uitele, co se má ák uit následovn a
jakm zpsobem mu to má uitel zprostedkovat.
Mení – vztahuje se k hodnocení vyjadovanému njakou formou
íselné kvantifikace (skóre, známka, stupe). Mení obvykle nabízí
monost srovnávání ákova skóre/známek se skóre/známkou jiného
áka.
Procesuální hodnocení – hodnocení, které se orientuje na zvy ování
úrovn uení áka prostednictvím úprav, resp. zdokonalování
podmínek k uení áka. Vyuívané metody jsou zpravidla
orientované na áka, nap. ízené rozhovory se ákem, portfólia
apod.
Prb né hodnocení – je proces, kter probíhá ve tíd, provádí je
vt inou uitel nebo dal í odborník, kter s uitelem ve tíd pracuje
za úelem zji tní informací potebnch k dal ímu pedagogickému
postupu, vbru pedagogickch metod a stanovení dal ích krok v
procesu uení áka. Termín formativní hodnocení se vztahuje ke
konceptu prbného hodnocení.
Screening – ti [skrinink] / hromadné vyhledávání po áte ních forem
obtí í – je pedbn proces zamen na identifikaci potenciáln
ohroench ák problémy v urité oblasti s cílem zajistit tmto
ákm potebnou intervenci, resp. pomoc. Screening je zamen na
v echny áky, a proto pouívané testové metody nebo mení jsou
obvykle rychlé, jednoduché na administraci a také je snadné je
vyhodnotit a interpretovat. Screening je obvykle prvním krokem k
dal ímu, detailnj ímu procesu hodnocení (nap. diagnostickému
testování).
Souhrnné hodnocení – je ‚jedno‘ z tch, která jsou uívána
k periodickému hodnocení úrovn ákovch vsledk ve vztahu ke
vzdlávacímu programu. Vt inou se provádí na konci uritého
období nebo na konci studijního programu. asto mívá kvantitativní
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charakter a b vá vyjádeno známkou nebo stupnm hodnocení, b vá
podkladem pro porovnávání ák mezi sebou. Se souhrnn m
hodnocením b vá spojován termín ‚hodnocení zam ené na
vsledek‘.
Standardizované hodnocení – sbr kvantitativních ukazatel
t kajících se v sledk vzdlávání áka vztahující se k pevn
stanoven m testm vetn hodnotících kál a skóre. Testy a
hodnotící kály jsou standardizovány na základ jejich pedchozího
administrování a vyhodnocování na velkém vzorku populace, a proto
jsou spolehlivé (to znamená, e opakovan poskytnou shodné
v sledky) a také vypovídající (t.j. mí to, k emu byly vytvoeny).
Testování – je jednou z mo n ch metod hodnocení ák v urit ch
oblastech. Testy b vají pomrn specializované, vázané na urité
souvislosti a u ívané pro specifické úely.
Tm specialist , resp. multidisciplinární tm odborník pro hodnocení
– t my specialist z rzn ch obor (pedagogiky, psychologie,
zdravotnictví, sociální pracovníci apod.), kteí mohou hodnotit áka
rzn mi zpsoby, a tak pispt k získání ir í, víceoborové informace
o ákovi, kterou lze následn vyu ít v rámci opatení k podpoe
vzdlávání áka.
Úprava hodnocení/uzp sobení/modifikace – alternativní zpsob
hodnocení a testování, zadávání. Úelem úpravy hodnocení je dát
ákm se SVP mo nost ukázat, co znají a umí, odstranním bariér,
které mohou b t souástí samotného procesu hodnocení (nap.
zprostedkovat slovní interpretaci psaného testu ákovi se zrakov m
posti ením).
Vstupní identifikace – rozpoznání, zji tní, zachycení mo n ch
speciálních vzdlávacích poteb (SVP) áka. Toto zji tní zahajuje
proces systematického sbru informací, které jsou vyu ívány pro
vytváení profilu áka, jeho siln ch a slab ch stránek, vzdlávacích
poteb. Vstupní zji tní speciálních vzdlávacích poteb m e b t
provázáno s dal ím hodnocením a m e rovn vyvolat potebu
zapojení dal ích externích odborník vn koly hlavního proudu
vzdlávání (vetn léka, resp. odborník z oblasti zdravotnictví).
Ve vt in zemí existuje samostatná právní úprava t kající se
procesu zji ování SVP.
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Základní hodnocení – prvotní hodnocení obecné nebo specifické
oblasti fungování áka, profilující jeho silné a slabé stránky v uritém
období. Základní hodnocení je asto uíváno p i zavádní nového
vzdlávacího programu jako vstupní m ení pro vyhodnocování
pokroku za urité období.
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HOLANDSKO

Ms. Noëlle Pameijer
Mr. Sip Jan Pijl

noelle.pameijer@xs4all.nl
s.j.pijl@rug.nl

ITÁLIE

Mr. Pasquale Pardi
Ms. Lina Grossi

pasquale.pardi@istruzione.it
lgrossi@invalsi.it

ISLAND

Ms. óra Björk
Jónsdóttir
Mr. Arthúr Morthens

thorabj@skagafjordur.is

Ms. Merope Iacovou
Kapsali
Mr. Andreas
Theodorou
Ms. Laimut
Motuzien
Ms. Ramut
Skripkien

miacovou@cytanet.com.cy

KYPR

LITVA

LOTY SKO

Ms. Anitra Irbe
Ms. Solvita Zarina

arthur@reykjavik.is

atheodorou@moec.gov.cy
laimute.motuziene@sppc.lt
ramute.skripkiene@spc.smm.lt
anitra.irbe@isec.gov.lv
solvita.z@inbox.lv
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LUCEMBURSKO

Ms. Joëlle Faber
Mr. Lucien Bertrand

joelle.faber@srea.etat.lu
lubert@pt.lu

MA ARSKO

Ms. Zsuzsa
Hámoriné-Váczy
Ms. Mária
Kpatakiné-Mészáros

zsuzsa.vaczy@om.hu
kopatakim@oki.hu

N MECKO

Mr. Ulrich von Knebel
Ms. Anette Hausotter
Ms. Christine Pluhar

von.Knebel@gmx.de
a.hausotter@t-online.de
Christine.Pluhar@kumi.landsh.de

NORSKO

Ms. Yngvild Nilsen

yngvild.nilsen@ude.oslo.kommune.
no
bjarne.oygarden@utdanningsdir
ektoratet.no

Mr. Bjarne Øygarden
POLSKO

Ms. Jadwiga Brzdak
Ms. Anna Janus

jbrzdak@oke.jaworzno.pl
annajanuska@poczta.onet.pl

PORTUGALSKO

Ms. Teodolinda
Silveira
Ms. Margarida
Marques

linda.silveira@netvisao.pt

RAKOUSKO

Mr. Peter Friedle
Mr. Wilfried Prammer

p.friedle@tirol.gv.at
spz-uu@aon.at

ECKO

Ms. Mara
Pantazopoulou
Ms. Maria Palaska

grssgraf33@sch.gr

PAN LSKO

SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ
(ANGLIE)
VÉDSKO

V CARSKO
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Ms. Mª Luisa Arranz
Mr. Victor Santiuste
Bermejo
Ms. Victoria Alonso

margaridaecae@portugalmail.pt

mpalask@sch.gr
mlarranz@yahoo.es
victorsantiuste@med.ucm.es
victorialonso@wanadoo.es

Mr. John Brown
Ms. Tandi ClausenMay

brownj@qca.org.uk
t.clausen-may@nfer.ac.uk

Ms. Ulla
Alexandersson
Mr. Staffan Engström

ulla.alexandersson@ped.gu.se

Ms. Annemarie
Kummer
Mr. Reto Luder

annemarie.kummer@szh.ch

Staffan.Engstrom@skolverket.se

reto.luder@phzh.ch

