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!l.

a) Je

název programu srozumitelný a vyjadřuje jeho obsah?

Ano. Název programu Rozvoj všeobecnéhopřehledu a občanských kompetencí je srozumitelný,a
výstižně vyjadřuje jeho obsah

b)

Odpovídá název programu názvll, který příjemce uvedl do přílohy žádosti o podporu
Přehled vyťvářených programů a zvolených tematickych oblastí?

Ano, Název odpovídá tomu, co příjemce uvedl v žádosti o podporu.

c)

Je jasně stanoven cíl programu?

Ano. Je stanoven hlavní obecný cíl programu (poskytnout podporu středoškolským učitelůma
učitelkám pro výuku a výchovu v oblasti občanských kompetencí a kompetencí pro demokratickou
kulturu), který je dále konkretizován ve třech bodech (seznámení s aktuálními problémy v dané
oblasti zilmv, její současnou odbornou reflexí a možnostmi aplikace ve výuce, prezentace
vzdělávacích materiálů a aktivit vhodných k využitíve výuce na střední škole, vytvoření prostoru
pro sdílenízkušenostímezí účastníkya účastnicemiprogramu)

d) Je dosaženívzdělávacího cíle programu reálné?
Ano. Stanovenívzdělávacího cíle programu je zcela reálné.

e) Je

vzdělávací cíl stanoven v souladu s Kompetencemi pro demokratickou kulturu
2 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část?

-

viz kap.

Ano. Vzdělávací cíl je plně v souladu s Kompetencemi pro demokratickou kulturu, zaměřuje se
primárně na oblast kompetence ,,odpovědnost", ,,občanský postoj", ,,znalost a kritické pochopení
světa".
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Pokud je program určen dětem a žákům, jsou rozvíjeny odpovídajícíklíčovékompetence?
Je vzdělávací cíl stanoven v souladu s příslušným RVP?

Program je určen pedagogům a pedagožkám.

g)

Pokud je program určen pedagogům, odpovídá vzdělávací cíl programu potřebám jejich
pedagogické praxe?

Ano. Vzdělávací cíl programu plně odpovídá potřebám pedagogické praxe stávajících i budoucích
učitelůa učitelek. Nabízíseznámení s aktuálními problémy a jejich reflexí, soubor vzdělávacích
aktivit a materiálů, ktený je přímo a bez úprav použitelných ve uýuce a také vzájemné sdílení
pedagog ických zkušeností,

h)

Je jasně stanovena cílová skupina?

Ano. CÍlovou skupinou jsou především středoškolštíučitelé,učitelky adekvátních předmětů a
vysokoŠkolŠtístudenti a studentky, kteří malí zá4em v budoucnu na střední škole učit.

i)

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

Ano. Cílová skupina je totožná s informacemi uvedenými v příloze žádosti,

j)

Odpovídá zaměření a obsah programu zvolené cílovéskupině?

Ano. Zaměřenía obsah programu považuji pro danou cílovou skupinu zaideální,

program s uzpůsobením pro žáky se SVP ve smyslu společnéh'o
vzdělávání, je splněna podmínka, že jej mohou žácíse SVP bez problému absolvovat?

k) Pokud se jedná o

Program neníurčenžákům ažákyním se SVP.

l)

Odpovídá obsah a pojetí programu Kompetencím po demokratickou kulturu a pojetí aktivity
č. 7 ve výzvě?

Ano. Obsah a pojetí programu odpovídá Kompetencím pro demokratickou kulturu včetně aktivity č.
7,

m) Není koncepce programu

v

pojetím aktivity č. 7 ve výzvě?

rozporu s pojetím Kompetencí po demokratickou kulturu a

Ne. Kohcepce programu není v rozporu s pojetím Kompetencí pro demokratickou kulturu včetně

aktivity č. 7.

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?

Ano. Obsah programu odpovídá zvolené tematické oblasti a shoduje se s informacemi uvedenými
v příloze žádosti.

o)

Odpovídá hodinová dotace obsahu a cílůmprogramu?

Ano, Hodinová dotace odpovídá obsahu a cílůmprogramu. Jednotlivým částem programu (Teorie,
Praxe, lnovace, Sdílení) je věnována adekvátní časová dotace. Oceňuji zejména to, že poslední
část Sdílenínebyla pojata ,,formálně", ale opravdu vzniklo dost ěasu na výměnu zkušenostímezi
účastníkya účastnicemiprogramu.

p)

Je program zpracován na dostatečné grafické úrovni s využitím vzoru přílohy pro vzdělávací
program (viz vzor na webu MŠMD?

Ano. Program je zpracován podle vzoru z webu VtŠtUr.

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

Ano. Program je zpracován ve všech částech v souladu se vzorem přílohy pro vzdělávací program.
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Obsahuje program všechny povinné dílčívýstupy vzdělávacího programu tak, jak jsou
uvedeny v popisu aktivtty č. 7 v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část?

Ano. Program obsahuje všechny povinné dílčívýstupy v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce
- specifická část.

s)

Obsahuje program všechny povinné dílčívýstupy vzdělávacího programu minimálně tak, jak
příjemce uvedl v příloze žádosti o podporu Přehled klíčovýchvýstupů k naplnění
indikátorů projektu ESF?

je

Ano. Program obsahuje všechny povinné dílčívýstupy vzdělávacího programu v souladu se žádostí
o oodporu.

t)

Proběhlo ověření programu dle podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce
- specifická část - viz kap. 2 a kap. 5.2.4?

Ano. Proběhlo ověření podle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část. Ověřeňí
se vzhledem k pandemickým restrikcím uskutečnilo jednou, 21,-22, 11, 2019 v Brně.

u) Je součástífinální verze programu Zpráva o ověření programu v praxi (viz vzor na webu
MŠMD? Byly do finální verze programu skutečně zapracovány poznatky z ověření
programu

v

praxi?

Ano. Součástí finální velze programu je Zpráva o ověření programu v praxi. Účastníci a účastnice
hodnotili v evaluačním dotazníku ověřovaný program jako velmi podnětný, přínosný, poučný,
inspirující.

v)

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

Před vypracováním této finální verze posudku nebyly vzneseny žádnépřipomínky a návrhy.

w) Jaké jsou slabé a silné stránky programu?
Mezi silné stránky programu řadím především aktuálnost a přínosnost zvoleného tématu, celkový
koncept programu a vyváženost jednotlivých jeho částízahrnujícíjak teoretické seznámení a
prohloubení znalostí a dovedností, tak praktické ověřování, inovace a v neposlední řadě rovněž
dostatečný prostor pro sdíleni vzáiemných zkušeností.Mezi silné stránky patří také využití
programu.
aktivizačníchmetod, které umožnily aktivní přístup účastnica účastníků
Žaane slabé stránky programu jsem neshledala.

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 (nejhoršíhodnocení).

Celková kvalita zpracování je na vysoké úrovni. Potvrzují to na jedné straně evaluačnídotazníky
účastníků
a účastnicprogramu, kteří ho hodnotilijako velmi podnětný, přínosný, poučný, inspirující.
Na druhé straně také samotní realizátoři a realizátorky programu ho vnímali velmi pozitivně,
program již nepotřebuje žádné úpravy.
Celková kvalita zpracováníje dána také silnými stránkami programu spočívajícívaktuálnosti
zvoleného tématu, promyšleným konceptem a strukturou, dostatečným prostorem pro aktivizaci
účastníků
a účastnic.
Program také výborně rozv'ljí a je v plném souladu s Kompetencemi pro demokratickou kulturu.
Program hodnotím známkou 1.

y)

Doporučujete program k realizacitvůrcem programu?

Ano, Doporučuji program k realizacijeho tvůrcem.
z)

Doporučujete program k realizaci i dalšímisubjekty?

Ano. Doporučuji program k realizaci i dalšími subjekty, program lze ve stávající podobě bez uprav
využít.
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a)

Je program ve všech dílčíchvystupech zpracován kvalitně a na potřebné odborné úrovni?

Ano. Program je na všech úrovníchzpracován kvalitně a na potřebné odborné úrovni. Opírá se o
práce současných odborníkůa odbornic na problematiku.

b) Je

z odborného hlediska program koncipován logicky?

Ano. Program je koncipován logicky. Struktura je promyšlená a smysluplně na sebe jednotlivé části
navazují. Oceňujijasné rozdělení (ale zároveň propojení) programu na části Teorie, Praxe, lnovace
a Sdílení.

c)

Je program ve všech dílčíchvýstupech zpracován dostatečně přehledně?

Ano. Program je ve všech dílčíchčástech zpracován přehledně. Jednotlivé části jsou dobře
strukturované.

d) ",lsou jednotlivé obsahové části programu propojeny, existuje potřebná návaznost
jednotlivých
obsahových celků?

Ano, Jednotlivé obsahové části jsou propojeny a provázány, Každá část (viz Teorie, Praxe,
lnovace, Sdílení) na sebe navazuje, problematika je řešena zrůzných úhlůpohledu, které dané
téma přibližují v patřičném uceleném kontextu. Zároveň je propojenost patrná i mezi čtyřmi
uvedenými většími celky, dřívějšíinformace, dovednosti a hodnoty jsou využívány a rozvíjeny
v dalších segmentech programu.

e)

Odpovídá odborná úroveň programu současným poznatkům a je dostatečně aktuální?

Ano, Odborná úroveň programu je na vynikající výši a opírá se o současnépráce předních
badatelů a badatelek, stejně jako dalších významných subjektů zabývalícíchse aktuálně danou
probIematikou.
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Je program z odborného hlediska zpracován v souladu s Kompetencemi pro demokratickou
kulturu?

Ano. Program je z odborného hlediska zpracován v souladu s Kompetencemi pro demokratickou
kulturu, roantlí uvedené hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti a kritickou reflexi.

g) Je

program ve všech dílčíchvystupech dostatečně podrobně rozpracován (tj. tak, aby mohl
b t bez problémťtrealizován bez dalšího doplňování obsahu učiva apod. ijin m subjektem,
v jiné škole)?

Ano. Program je natolik podrobně a jasně zpracován, že můžebit bez obtížía pot eby dalšího
doplnění realizován jin m subjektem v jiné škole.

h) Je program ve všech dílčíchvystupech zpracován tak; že je možná jeho bezproblémová
p enositelnost (vyjma částíprogramu, které jsou pop . vázány na konkrétní region, konkrétní
objekt atd., pop . obsahuje program varianty pro jin , region, objekt nebo metodicky návod
na možnou (tpravu pro realizaciv jiném regionu, objektu apod.)?

Ano. Program je plně p enositeln , realizovateln jin m subjektem na jiné škole, Program Rozvoj
všeobecného p ehledu a občansk ch kompetencí neobsahuje také žádná regionální nebo další
specifika, která by komplikovala jeho p enositelnost.

i)

Pokud je program určen pedagogickým pracovníkům,je zpracován ve formě odpovídající
požadavkům na akreditované programy DVPP:
?

Ano. Program je zpracován zcela v souladu s požadavky na akreditované programy DVPP.

j)

Pokud je program uňen pedagogickým pracovníkůma obsahuje distančníčást, je
zpracován dle akreditačních požadavkůna programy DVPP s distančníčástí:
?

Program neobsahuje distančníčást.

k) Je soubor

odkazů na mateiály, které byly pro danou problematiku vytvořeny v předchozích
projektech, dostatečně rozsáhlý, jsou anotace výstižnéa jsou odkazy funkční?

Ano. Soubor odkazů na materiály obsahuje desítky webových adres zahrnujícíchtexty i videa.
Součástíjsou také klíčováslova, časová dotace a náročnost a také celkové hodnocení a
využiteilnost ve výuce. Vše je jasné a výstižné,odkazy jsou funkční.Daný soubor považqi za
výborně pojatý a zpracovaný.

l)

Je terminologie používaná ve všech díIčíchvýstupech na odpovídajícíodborné úrovni, popř.
je v odůvodněných případech dostatečně vysvětlena?

Ano, Přednášejícípoužívali adekvátní terminologický aparát, ktený byl dostatečně vysvětlen. Díky
tomu, je mohou učiteléa učitelky středních škol s danými pojmy pracovat nejen v rámci
zdokonalování suých vlastních znalostí a dovedností, ale také je aplikovat ve uýuce.

m) Obsahuje program potřebné odkazy na použitézdroje?
Ano. Přednášející nabízeli dostateěné množství odkazů na odbornou literaturu iwebové stránky.

n) Jsou citace uváděny

v souladu s platnou normou?

Ano. Citace jsou v souladu se standardními způsoby odborné práce, s platnou normou.

o)

Prošel program ve všech dílčíchvýstupech jazykovou korekturou?

Ano. V programu se neobjevují stylistické ani gramatické chyby.

p)

Je program ve všech dílčíchvýstupech na potřebné jazykové, stylistické a grafické úrovni?

Ano. Program je ve všech těchto ohledech na výborné úrovni.

q)

Je program ve všech dílčíchuýstupech zpracován tak, že splňuje všechny požadavky
uvedené v Kritériíchluality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných

rozpočtů:

?

Ano. Program je v souladu s uvedeným dokumentem.

0

Doložil příjemce, jak nabídl program ke zveřejnění na portálech uvedených v Pravidlech pro
žadatele a příjemce - specifická část?

Program bude nabídnut ke zveřejnění až po vypracování odborných posudků, tj. na podzim 2021.
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s,) Jak hodnotíte celkovou odbornou úroveň programu?
Program je na všech úrovníchzpracován na vynikajícíodborné úrovni. Yyužívápráce a prezentacb
současných předních odborníkůa odbornic na danou problematiku, velmi přínosné je také zapojení
subjektů, které se problematice věnují nejen teoreticky. Struktura programu je promyšlená a
jednotlivé části (Teorie, Praxe, lnovace a Sdílení)na sebe smysluplně navazují. Oceňuji jasné
rozdělení, ale zároveň jejich propojení ve dvou ohledech. Každá část na sebe navazuje,
problematika je řešena z různých úhlůpohledu, které dané téma přibližují v patřičnémuceleném
kontextu. Zároveňje propojenost patrná i mezi áyřmi uvedenými většími celky, dřívějšíinformace,
postoje, dovednosti a hodnoty jsou využívány a rozvíjeny v dalších segmentech programu.

a) Jsou zvolené metody, postupy a formy výukyhealizace programu vhodné?

Ano. Všechny metody, postupy a formy realizace programu považuji za vhodné a přínosné.Jednalo
se o jejich vyváženou kombinaci (přednášky, práce ve skupině, individuální práce, diskuze apod.),
což ve výsledném celku umožňovalo adekvátně a zqimavě přijímat sdělované informace a zároveň
vytvářelo dostatečný prostor pro vlastníaktivity účastníků
a účastnic.
b)

Odpovídajízvolené metody, postupy a formy dané cílovéskupině?

Ano. Zvolené postupy, metody a formy odpovídajícíIovéskupině.
C)

Odpovídá obsah a odborná náročnost programu zvolené cílovéskupině?

a odborná náročnost programu zcela odpovídala cílovéskupině. Prezentace
akademicklich odborníkťr a odbornic kombinovaná s dalšími subjekty, které se věnují dané
problematice nejen teoreticky, považuji za v bornou volbu.

Ano. Obsah

d)

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

Program není určen pro žáky a žákyně.

e)

Pokud je program určen pro pedagogy, jsou z hlediska andragogiky zvoleny odpovídající
formy v uky?

Ano. P ímá forma vzdělávání je pro učitele a učitelky ideální zpťtsob, protože jsou zbaveni svyich
obvykl ch pracovních povinností a mohou se plně věnovat prezentovan m témat m.
Je v programu zvolena a realizována vhodná forma motivace cílovéskupiny?
Ano. Program zvolil a realizoval vhodné formy motivace cílovéskupiny, p edevším díky zdťrraznění
vyznamu samotného tématu, jednoduché využitelnosti nov ch poznatk a dovedností
v pedagogické praxi a také díky aktivizačníchmetodam.
g)

Jsou využity vhodné aktivizačnímetody?

Ano. Program využil adekvátní množstvíaktivizačníchmetod, díky nimž častnice a častníci
programu nebyli jen pasivními p ihlížejícími.Za velmi p ínosnépovažuji diskuze po každém
seminá i/p ednášce, workshopy, závěrečnou evaluaci a možnost sdílenízkušeností.

h) Jsou

v programu

využívány vhodné didaktické pomůcky?

Ano. Účastníci a rjčastnice programu měli k dispozici textové i obrazové materiály, videa apod., což
umožňovalo jejich aktivnější p ístup k prezentovan m témat m a naplňovalo zásadu názornostijako
jednoho z hlavních principťt moderního vyučování.
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Je metodika programu zpracována na pot ebné didaktické urovni?

Ano. Metodika programu je zpracována na adekvátnídidaktické rovni. Zohledňuje všechny aspekty
vzdělávacího a v chovného procesu, a to nejen v obecné rovině, ale také se zohledněním
praktick ch detailťr (nap . pot eba dataprojektoru, psacích pot eb, p emístění lavic p i debatě),

j)

Obsahuje program všechny potřebné materiály, prezentace, odborné texty, baterie příkladů
dobré praxe, seznam doporučenéliteratury, intemetové odkazy, klíče
k listům úkolů,křížovek,kvízů,poznatky z ověření v praxi atd,?

Ano. Program obsahuje všechny potřebné materiály. Přednášející poskytovali své prezentace,
seznamy doporuČené literatury k dalšímusamostudiu, součástíjsou dalšímateriály vytvořené
v předchozích programech, odkazy navýznamné webové stránky apod.

k)

Jak hodnotíte celkovou didaktickou úroveň programu?

Celková didaktická úroveň je vysoká. Všechny metody, postupy a formy realizace programu
povaŽuji za výborné. Přímá forma realizace programu usnadnila větší soustředění učitelůa učitelek
na danou problematiku a tím i zvýšila možnost následné využitelnosti v pedagogické praxi.
Didaktické metody byly zvoleny velmi vhodně, jednalo se o jejich kombinaci (přednášky, práce ve
individuální práce, diskuze apod,), což ve výsledném celku umožňovalo adekvátně a
skupině,
.,
!
zajímavě přryímat sdělované informace a zároveň vytvářelo dostatečný prostor pro vlastní aktivity
účastníkůa účastnic.K výuce a vzdélávání byly využity také didaktické pomůcky v souladu
s moderním požadavkem názornosti. Celková metodika programu je výborně zpracována, program
mohou bez jakýchkoli úprav a obtížívyužítdalšísubjekty.
Případné dalšíkomentáře/poznámky k programu
Bez komentáře

Potvrzují soulad tohoto programu se zaměřením výzvy, se strategickými dokumenty, s pojetím
Kompetencí pro demokratlckou kulturu a s požadavky na výstupy aktivity ě. 7, které jsou
uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část (navazujícídokument výzvy
Budování kapacit pro rozvoj ško! ll). Program je zpracován kompletně a je na potřebné
odborné a didaktické úrovni.

Zpracoval/a

Jmétro, prljmení, titu!
doc. Mgr. Denisa
Nečasová, Ph. D.

Datum a místo
}

12. 7. 2021
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