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- Jaké evaluační nástroje by byly potřeba, aby přesněji zhodnocovaly vzdělávací 
výsledky v multikulturní výchově?

- Jsou autorovi známy evaluační nástroje vzniklé v projektu Cesta ke kvalitě? Pokud 
ano, které by mohly být inspirativní pro MKV? 

- DP na důležité, nové, avšak velmi komplikované téma (škoda, že nebylo více 
konzultováno)

- Autor prokazuje schopnost diskursu na toto komplikované téma včetné kritické linky
- Podle mého názoru by práci prospěla promyšlenější koncepční rozvaha: zatímco 

téma multikulturalismu a multikult. výchovy je pojednáno poměrně obsáhle, jádro 
práce – evaluace vzdělávacích výsledků je podceněno. Protože druhou část textu 
tvoří návrh evaluačních nástrojů, chybí zde především část věnovaná tvorbě 
evaluačních nástrojů (obecněji, poté se zaměřením na oblast výchov). 

- Výklad tématu je srozumitelný, v kapitolách týkající se pojetí školní MKV bych 
očekávala, aby tento výklad byl konzistentněji veden k tématu evaluace. Tyto 
partie také obsahují některé nepřesnosti (skup. vyučování není metoda aj.)

- V návrhu evaluačních nástrojů autor prokazuje invenci, zároveň však by tato část 
zasluhovala přesnější popis tvorby nástrojů (i konkrétního návrhu položek) a jejich 
základního ověřování

- Za problematické považuji, že evaluace vzdělávacích výsledků je založena pouze 
na dotazování, tj. zjišťuje se spíše mínění aktérů o výsledcích

- V textu jsou občasné jazykové chyby




