
Posudek diplomové práce

Téma práce: Evaluace a autoevaluace v denní praxi škol

Autorka: Marek Václavík

Vedoucí práce: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.

Předložená diplomová práce má 71 stran a je doplněna pěti funkčními

přílohami.  Vlastní text je rozčleněn do čtyř kapitol. Členění je přehledné  a vychází 

z logiky řešeného problému. Autor si vybral aktuální téma, jehož řešení se 

v současné době dotýká všech základních a středních škol.

V teoretické části práce autor na základě prostudované literatury vymezuje 

základní pojmy vztahující se k tématu autoevaluace. V této části práce autor

prokázal, že se velmi dobře orientuje v informačních zdrojích různého typu. Využívá

adekvátně zvolenou  odbornou monografickou literaturu pro vymezení základních 

teoretických východisek, jednak  aktuální články a příspěvky z internetových portálů, 

kde jsou zachyceny konkrétní zkušeností  z praxe. Bohatý seznam použité  literatury  

dokazuje, že ke zpracování tématu přistupoval autor velmi systematicky a 

zodpovědně. Prokázal, že  s literaturou dokáže velmi dobře v textu pracovat. Snaží 

se pojmenovat řešený problém z různých pohledů. Stručně ale přehledně 

charakterizuje např. legislativní rámec dané problematiky, nabízí řadu metod pro 

získávání dat o kvalitě práce školy.

Cílem projektové části práce bylo vytvoření příručky, která by pedagogickým 

pracovníkům škol pomohla při realizaci různých forem autoevaluace. V této části 

práce autor zúročil  nejen odborné znalosti, ale i několikaletou spolupráci se školami, 

kde se na hledání cest k neformálnímu přístupu autoevaluaci aktivně podílel. Velkým 

kladem práce je fakt, že autor projevil při zpracování  projektu schopnost tvořivě 

propojit teoretické znalosti s proměnlivou realitou školní praxe. Je však otázkou, zda 

se v textu dokáže snadno orientovat pedagogický pracovní, který se s danou 

problematikou setkává poprvé. Vzhledem k složitosti problematiky je však  nereálné 

klást na práci takový požadavek.



  Formální stránka diplomové práce v zásadě splňuje daná kritéria. Autor jen 

v nadměrné míře používal zvýraznění částí textu a někdy přehlédl překlepy. Citace 

literatury v textu práce i seznam literatury v jejím závěru zcela odpovídá normě

Závěr: 

Předložená práce  po obsahové i formální stránce splňuje požadavky kladené na 

práci tohoto druhu. Je možné ji  doporučit k obhajobě. Při ní by měl autor 

charakterizovat klady a zápory metod, které navrhuje používat při zpracování 

podkladů pro autoevaluaci. Dále by měl zhodnotit, zda a jakým způsobem 

zkušenosti získané při zpracování diplomové práce zúročí ve své další profesní 

činnosti.
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