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Kurikulární reforma ve Velké Británii a její hodnocení Uako inspirace pro řešení 

současných problémů v českém školství) 

Tématem diplomové práce Je kurikulární refornla ve Velké Británii a způsoby její 

evaluace. Tato problematika jev současné době mimořádně významná, ale v českém prostředí 

není zpracovaná. Přitom i v České republice probíhá kurikulární reforma a diskutuje se o 

možnostech její evaluace včetně plošného testování žáků v 5. a v 9.třídách. Předložená práce 

nabízí mnoho podnětů k řešení našich problémů. 

Práce je koncipována jako teroreticko- empirická. V teoretické části autorka zpracovala 

mimořádné množství pramenů a literatury, konkrétně přes padesát původních titulll, které 

dosud nebyly přeloženy. Analyzovala náročný kontroverzní materiál zcela samostatně a 

velmi pečlivě s důrazem na historický vývoj celé problematiky a s vynikající znalostí 

společenských podmínek. Autorka se dokonale orientuje ve složitém vývoji kurikulární 

refonny a jejího testování, problematiku nezjednodušuje, přitom je schopna ji přesně popsat, 

pojmenovat a kriticky zhodnotit. 

Teoretická zjištění ověřila autorka vlastním výzkumem, který provedla na 

reprezentativním vzorku čtyřiceti škol v regionu A von v jihozápadní Anglii. Výzkumné 

šetření zaměřila nejen na učitele základních a středních škol, ale i na žáky a rodiče. Pro 

výzkum vytvořila velmi vhodné dotazníky vlastní konstrukce, které jsou uvedeny v příloze. 

Výsledky dotazníků byly ještě doplněny a ověřovány rozhovory. Právě výsledky empirického 

šetření jsou svým významem zcela mimořádné a budou poskytnuty "Centru pro zjišťování 

výsledků ve vzdělání", kde právě probíhá příprava celoplošných testů pro české školy, jako 

podklad pro řešení otevřených problémů v českých podmínkách. Práce obsahuje i cenné 

dokumenty. Konkrétně ukázky testů, které se používají k evaluaci výsledků vzdělání ve Velké 

Británii. Jsou uvedeny v přílohách. 

Jak teoretická, tak empirická část práce přináší natolik cenné poznatky, že byla navržena 

k publikování a na udělení Ceny Jana Palacha. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: výborně. 
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