
Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Povinně volitelná aktivita č. 7

Odborný a didaktický posudek programu

Dva odborné a didaktické posudky jsou součástí finální verze každého vytvořeného programu. Dva
posuzovatelé zpracovávají posudky nezávisle jeden na druhém a současně se nepodíleli na tvorbě
posuzovaných programů a s nimi souvisejících materiálů.  Smysl a podmínky zpracování odborných
a didaktických posudků jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část,
kap. 5,2,4:

Případné připomínky a návrhy posuzovatelů příjemce vypořádá a zadá posuzovatelům (kteří
zpracovali původní posudek) následně vypracování nového posudku. Podmínkou pro schválení
výstupu jsou dva doporučující posudky, které budou součástí finální verze programu.
Schvalující posudky potvrzují soulad nově vytvořeného programu se zaměřením výzvy, soulad se
strategickými dokumenty, s pojetím Kompetencí pro demokratickou kulturu, s požadavky na výstupy
této aktivity a potvrzují potřebnou odbornou a didaktickou úroveň vytvořeného programu.

I.

Příjemce
NESEHNUTÍ

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008296

Název projektu Schools of equality: rovnost začíná ve škole

Název vytvořeného programu Rovnost a participace

Pořadové číslo zprávy o realizaci, 
ke které je posudek dokládán
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II.

1. Celkové zhodnocení programu

a) Je název programu srozumitelný a vyjadřuje jeho obsah?
Název program Rovnost a participace reflektuje klíčové koncepty, na nichž je program
založen. Je však možné, že z hlediska veřejnosti je název obecnějšího charakteru a
srozumitelnosti by pomohlo dodat i doplňující informace, např. více do popředí dostat
přístup akčního výzkumu a cíl programu založený na iniciaci konkrétních změn ve škole.

b) Odpovídá název programu názvu, který příjemce uvedl do přílohy žádosti o podporu
Přehled vytvářených programů a zvolených tematických oblastí?
Ano.

c) Je jasně stanoven cíl programu?
Cíle programu jsou přehledně stanovené, srozumitelné. Obdobně jako v názvu doporučuji i
zde vyzdvihnout podíl na realizaci akčního výzkumu, obsahově je to důležitá komponenta
vzdělávacího programu a zde je spíše obecně naznačen, než explicitně využit.

d) Je dosažení vzdělávacího cíle programu reálné?
Dosažení cílů považuji za reálné.

e) Je vzdělávací cíl stanoven v souladu s Kompetencemi pro demokratickou kulturu – viz kap.
2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část?
Ano.

f) Pokud je program určen dětem a žákům, jsou rozvíjeny odpovídající klíčové kompetence?
Je vzdělávací cíl stanoven v souladu s příslušným RVP?
Klíčové kompetence jsou v programu komplexně rozvíjeny, zejména s důrazem na KK
k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a občanská. Program v tomto
ohledu považuji za velice účinný, zapojení na opravdu aktivním zapojení participantů.

g) Pokud je program určen pedagogům, odpovídá vzdělávací cíl programu potřebám jejich
pedagogické praxe?
Není určen pedagogům.

h) Je jasně stanovena cílová skupina?
Ano, cílová skupina jsou žáci druhého stupně ZŠ a středoškoláci. Lze realizovat s celou
třídou.

i) Odpovídá zvolená cílová skupina programu údaji, který uvedl příjemce do přílohy žádosti
o podporu Přehled vytvářených programů a zvolených tematických oblastí?
Ano.

j) Odpovídá zaměření a obsah programu zvolené cílové skupině?
Ano.
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k) Pokud se jedná o program s uzpůsobením pro žáky se SVP ve smyslu společného
vzdělávání, je splněna podmínka, že jej mohou žáci se SVP bez problému absolvovat?
Program není specificky uzpůsoben pro žáky se SVP.

l) Odpovídá obsah a pojetí programu Kompetencím po demokratickou kulturu a pojetí aktivity
č. 7 ve výzvě?
Projekt svým zaměřením odpovídá pojetí aktivity č. 7. V kontextu Koncepce podpory
mládeže 2014-2020 reaguje především na strategický cíl č. 7: Podporovat všestranný a
harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální
zodpovědnost

m) Není koncepce programu v rozporu s pojetím Kompetencí po demokratickou kulturu a
pojetím aktivity č. 7 ve výzvě?
Žádný rozpor nenacházím.

n) Odpovídá obsah programu zvolené tematické oblasti (viz kap. 5.2.4 Pravidel pro žadatele
a příjemce – specifická část), kterou příjemce uvedl do přílohy žádosti o podporu Přehled
vytvářených programů a zvolených tematických oblastí?
Program odpovídá Aktivitě č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu.

o) Odpovídá hodinová dotace obsahu a cílům programu?
Zvolenou hodinovou dotaci považuji za dolní hranici, na níž lze program komplexně
realizovat, bylo by možné využít i dotaci delší.

p) Je program zpracován na dostatečné grafické úrovni s využitím vzoru přílohy pro vzdělávací
program (viz vzor na webu MŠMT)?
Program je přehledně zpracovaný, grafika je v jednoduchém moderním stylu.

q) Je program zpracován ve všech částech, které obsahuje vzor přílohy pro vzdělávací
program (viz vzor na webu MŠMT)?
Program je kompletní.

r) Obsahuje program všechny povinné dílčí výstupy vzdělávacího programu tak, jak jsou
uvedeny v popisu aktivity č. 7 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část?
Program zajišťuje minimální časovou dotaci (16 hodin), program byl nabídnut ke zveřejnění
na rvp.cz. Výukové prvky jsou nové, případně zásadně inovované. Povinné dílčí výstupy
jsou připraveny.

s) Obsahuje program všechny povinné dílčí výstupy vzdělávacího programu minimálně tak, jak
je příjemce uvedl v příloze žádosti o podporu Přehled klíčových výstupů k naplnění
indikátorů projektu ESF?
Ano.

t) Proběhlo ověření programu dle podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce –
specifická část – viz kap. 2 a kap. 5.2.4?
Ověření programu proběhlo se dvěma třídami jedné školy, s ohledem na epidemickou
situaci proběhlo ověřování online. Testování bylo systematické.
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u) Je součástí finální verze programu Zpráva o ověření programu v praxi (viz vzor na webu
MŠMT)? Byly do finální verze programu skutečně zapracovány poznatky z ověření
programu v praxi?
Ano.

v) Vypořádal a zapracoval příjemce Vaše případné připomínky a návrhy, pokud jste je před
vypracováním této finální verze posudku vznesl/a?
Ano.

w) Jaké jsou slabé a silné stránky programu?
Jedná se velmi zajímavý program, který nejenže stojí na aktivní participaci na vzdělávání
aktivitě, ale zároveň podporuje aktivní zapojení studujících do života školy. V tomto ohledu
posiluje aspekty inkluze, budování pocitu přináležení k dané instituce, což jsou faktory
pozitivně ovlivňující školní klima, s dopadem na psychickou pohodu i akademickou
úspěšnost studujících.
- Silné stránky: aktivní angažování, prostor pro kreativní a nápadité zapojení studujících,

seznámení se s výzkumnými metodami používanými v sociálně-vědním či
pedagogickém výzkumu

- Slabé stránky: klade velké nároky na účastníky, reflexe vlastních zkušeností a prostor
pro tvoření vlastních nápadů může někdy v typicky relativně více strukturovaném
školním prostředí (kde je navíc obvykle důraz na to, co je správný výsledek práce a co
ne) být pro někoho stresující a náročnější na zapojení, je potřeba intenzivně ošetřit ze
strany lektorského týmu; realizace programu vyžaduje velmi korektní a podpůrný vztah
celé instituce, kde je program realizován

x) Jak hodnotíte celkové zpracování programu a jeho kvalitu? Vložte slovní hodnocení.
Pokud byste měl/a program ohodnotit známkou, jakou mu udělíte? Známkování jako ve
škole, tj. od jedničky (nejlepší hodnocení) do pětky (nejhorší hodnocení).
Program je kvalitně připraven, aktivity provázané, hodnotím za 1.

y) Doporučujete program k realizaci tvůrcem programu?
Ano.

z) Doporučujete program k realizaci i dalšími subjekty?
Ano, domnívám se program je dobře přenositelný pro lektorské týmy, které mají alespoň
základní znalosti v oblasti nerovností a pokročilejší znalosti v oblasti akčního nebo
participativního sociálně-vědního výzkumu.

2. Zhodnocení programu z odborného hlediska
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a) Je program ve všech dílčích výstupech zpracován kvalitně a na potřebné odborné úrovni?
Program je srozumitelný, dobře popsané postupy. Je ke zvážení některé další metodické
podklady také graficky atraktivně zpracovat do příloh a rozšířit tak množství poskytovaných
příloh.

b) Je z odborného hlediska program koncipován logicky?
Program je koncipován s jasným záměrem, logicky předkládá témata tak, aby bylo možné
vždy s další aktivitou navázat a jít více do hloubky, od znalostí a sebereflexe se posouvá
k praktickým výstupům.

c) Je program ve všech dílčích výstupech zpracován dostatečně přehledně?
Ano.

d) Jsou jednotlivé obsahové části programu propojeny, existuje potřebná návaznost
jednotlivých obsahových celků?
Jednotlivé celky jsou logicky strukturovány, pořadí je většinou nezbytné dodržet.

e) Odpovídá odborná úroveň programu současným poznatkům a je dostatečně aktuální?
Odborná úroveň je vysoká, koncepci programu vnímám jako odborně podloženou
v návaznosti na celou řadu konceptů, zejména bych vyzdvihla otázku školního/třídního
klimatu.

f) Je program z odborného hlediska zpracován v souladu s Kompetencemi pro demokratickou
kulturu?
Ano.

g) Je program ve všech dílčích výstupech dostatečně podrobně rozpracován (tj. tak, aby mohl
být bez problémů realizován bez dalšího doplňování obsahu učiva apod. i jiným subjektem,
v jiné škole)?
Ano.

h) Je program ve všech dílčích výstupech zpracován tak, že je možná jeho bezproblémová
přenositelnost (vyjma částí programu, které jsou popř. vázány na konkrétní region, konkrétní
objekt atd., popř. obsahuje program varianty pro jiný region, objekt nebo metodický návod
na možnou úpravu pro realizaci v jiném regionu, objektu apod.)?
Ano.

i) Pokud je program určen pedagogickým pracovníkům, je zpracován ve formě odpovídající
požadavkům na akreditované programy DVPP:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/akreditace-v-systemu-dvpp?
Není určen pro DVPP.

j) Pokud je program určen pedagogickým pracovníkům a obsahuje distanční část, je
zpracován dle akreditačních požadavků na programy DVPP s distanční částí:
http://www.msmt.cz/file/36202?
Není relevantní.

k) Je soubor odkazů na materiály, které byly pro danou problematiku vytvořeny v předchozích
projektech, dostatečně rozsáhlý, jsou anotace výstižné a jsou odkazy funkční?
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Zdroje jsou uvedeny, pouze částečně se jedná o online dokumenty.

l) Je terminologie používaná ve všech dílčích výstupech na odpovídající odborné úrovni, popř.
je v odůvodněných případech dostatečně vysvětlena?
Terminologie je odpovídající, považuji ji za srozumitelnou.

m) Obsahuje program potřebné odkazy na použité zdroje?
Ano.

n) Jsou citace uváděny v souladu s platnou normou?
Ano.

o) Prošel program ve všech dílčích výstupech jazykovou korekturou?
Ano.

p) Je program ve všech dílčích výstupech na potřebné jazykové, stylistické a grafické úrovni?
Jazyková a stylistická úroveň jsou dostatečné. Grafická úroveň je odpovídající.

q) Je program ve všech dílčích výstupech zpracován tak, že splňuje všechny požadavky
uvedené v Kritériích kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných
rozpočtů:
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21071/kriteria_kvality_digitalnich_vzdelavacich
_zdroju.pdf?
Ano.

r) Doložil příjemce, jak nabídl program ke zveřejnění na portálech uvedených v Pravidlech pro
žadatele a příjemce – specifická část?
Ano.

s) Jak hodnotíte celkovou odbornou úroveň programu?
Projekt je kvalitně zpracován, odborná východiska jsou zřejmá a důvěryhodná. Odbornou
bázi programu by ještě bylo možné rozšířit o zdroje z oblasti sociální a pedagogické
psychologie.

3. Zhodnocení programu z didaktického hlediska

a) Jsou zvolené metody, postupy a formy výuky/realizace programu vhodné?
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b) Odpovídají zvolené metody, postupy a formy dané cílové skupině?

c) Odpovídá obsah a odborná náročnost programu zvolené cílové skupině?

d) Pokud je program určen pro děti a žáky, jsou zohledněny věkové zvláštnosti dané cílové
skupiny?

e) Pokud je program určen pro pedagogy, jsou z hlediska andragogiky zvoleny odpovídající
formy výuky?

f) Je v programu zvolena a realizována vhodná forma motivace cílové skupiny?

g) Jsou využity vhodné aktivizační metody?

h) Jsou v programu využívány vhodné didaktické pomůcky?

i) Je metodika programu zpracována na potřebné didaktické úrovni?
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j) Obsahuje program všechny potřebné materiály, prezentace, odborné texty, baterie příkladů
dobré praxe, seznam doporučené literatury, internetové odkazy, klíče
k listům úkolů, křížovek, kvízů, poznatky z ověření v praxi atd.?

k) Jak hodnotíte celkovou didaktickou úroveň programu?

Případné další komentáře/poznámky k programu

Potvrzují soulad tohoto programu se zaměřením výzvy, se strategickými dokumenty, s pojetím
Kompetencí pro demokratickou kulturu a s požadavky na výstupy aktivity č. 7, které jsou
uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (navazující dokument výzvy
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Budování kapacit pro rozvoj škol II). Program je zpracován kompletně a je na potřebné
odborné a didaktické úrovni.

Jméno, příjmení, titul Datum a místo Podpis

Zpracoval/a Kateřina Machovcová,
Ph.D. Praha 7.9.2021
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