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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Diplomová práce vzhledem k aktuálnosti řešeného tématu, vyvolává celou řadu podnětných
otázek:
1. Na str. 25 autorka uvádí rizika, která existují při použití metody „360st. zpetne
vazby“. Podle mého názoru je jich mnohem více a jsou vážnější. Jaký je názor
autorky?
2. Hodnocení učitele a jeho přístupu k rozvoji kompetencí naráží na celou řadu
problémů. Které jsou podle autorky ty hlavní ?
3. Jakou metodu byste doporučila řediteli školy pro hodnocení svých učitelů ?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předloženou diplomovou práci považuji za zdařilý pokus, jak přispět k náhledu na jeden
z aktuálních pedagogických problémů - evaluaci, konkr. evaluaci rozvíjení kompetencí u
žáků. Práce je teoreticko empirická, obě části jsou funkčně propojené a vytváří smysluplný
celek. Smysluplné je rovněž autorčino rozhodnutí získat vhled, na jaké úrovni probíhá
rozvíjení kompetencí u žáků. Pro tento účel je v teoretické části vymezen pojem kompetence
žáka a kompetence učitele včetně modelů pro tento rozvoj. Jejich šíře a výběr nabízí kromě
jiného možnost kritického náhledu na srovnání žákovských a učitelových kompetencí, na
jejich vyváženost a možnosti reálného uplatnění. Dotazník, který autorka na základě jednoho
z těchto modelů zkonstruovala byl v rámci systému „360 st. zpětné vazby“ zadán příslušným
cílovým skupinám (viz. text d. p.), které následně tuto metodu hodnotily. To byl vlastní cíl
výzkumného šetření, jehož výsledky ve všech třech hypotézách potvrdily, že metoda „360st.
zpětná vazba“ není nástrojem, který poskytuje podněty pro reflexi a podněty pro rozvoj
kompetencí. Není rovněž nástrojem, který umožňuje funkční hodnocení učitelovy činnosti.
Diplomová práce splnila požadavky kladené na diplomové práce.
Kromě množství překlepů a gramatických chyb je diplomová práce užitečným příspěvkem
k řešení problému evaluace učitele, především k hledání jiných, efektivních postupů.
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