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OPONENTSKÝ POSUDEK NA DISERTAČNÍ PRÁCI 

 

Autorka práce: Mgr. Veronika Laufková 

Disertační práce: Formativní hodnocení (282 s., 2 strany tvořeny seznamem příloh) 

 

Mgr. Veronika Laufková předkládá k obhajobě disertační práci, jejíž název by mohl svádět 

k představě, že v centru pozornosti stojí dílčí téma spadající do oblasti školního hodnocení. 

Autorka však ústřední koncept své práce nahlíží optikou, v níž formativní hodnocení 

prostupuje napříč procesy vyučování a učení, čímž svou prací vytváří hodnotný příspěvek do 

aktuálního uvažování nejen v rámci školní didaktiky.  

Práce je tradičně rozdělena na část teoretickou, metodologickou a empirickou. 

Teoretická část svým rozsahem překračuje polovinu rukopisu a autorka v ní prokazuje, že 

disponuje rozsáhlými znalostmi reprezentativních českých i zahraničních zdrojů teoretické i 

empirické povahy a současně se orientuje v české i zahraniční vzdělávací politice. Autorka 

práci otevírá představením školního hodnocení jakožto širšího kontextu, do něhož posléze 

zasazuje hodnocení formativní. Autorce se podařilo vhodně postihnout posun v přístupu ke 

školnímu hodnocení, čímž si připravila půdu při uvedení klíčového konceptu celé práce. 

Definování formativního hodnocení a jeho zasazení do sítě pojmů souvisejících, resp. 

alternativních (hodnocení pro učení, hodnocení jako učení, zpětná vazba apod.) lze považovat 

za přesvědčivé a syntetizující, nacházející styčné charakteristiky napříč uplatňovanými 

definicemi.  

Následující kapitola zachycuje hlavní determinanty implementace formativního 

hodnocení do výuky, uvádí překážky, které do tohoto procesu vstupují, a možnosti, jak se 

s těmito bariérami vyrovnat. Kapitola staví na závěrech četných, zejména zahraničních 

výzkumných šetření, které autorka při popisu překonávání potenciálních bariér třídí 

v závislosti na úrovni vzdělávací politiky, v rámci přípravy budoucích učitelů i na úrovni 

jednotlivých škol a tříd. 

V souvislosti s popisem stavu poznání v oblasti formativního hodnocení považuji za 

hodnotnou zejména subkapitolu 4.2, v níž autorka vykresluje komplexní obraz o situaci 
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v České republice, a to nejen s ohledem na (nemnoho) realizovaných šetření, ale také 

v kontextu popularizačních textů a pedagogických publikací mířících do praxe. Kapitola 

v tomto ohledu dobře ilustruje vzdálenost mezi normativní rétorikou vztahující se 

k formativnímu hodnocení a explanačním stavem věcí, čímž současně nalézá opodstatnění pro 

vlastní výzkumné šetření. 

Nejobsáhlejší pátou kapitolu lze považovat svým způsobem za operacionalizaci 

zkoumaného konceptu pro účely navazující části empirické. Autorka zde vymezuje pět 

oblastí, o nichž hovoří jako o metodách formativního hodnocení. Těmito metodami jsou 

výchovně-vzdělávací cíle, kritéria hodnocení, zpětná vazba, vrstevnické hodnocení a 

sebehodnocení žáků. Autorka se na začátku této kapitoly vyrovnává s tím, proč o uvedených 

oblastech hovoří jako o metodách, a to synonymně s pojmy postupy, techniky či strategie. 

Domnívám se však, že označení metody není vhodně zvoleno, neboť metody jsou (na rozdíl 

od výchovně-vzdělávacích cílů a kritérií hodnocení) činnostními kategoriemi (viz uplatněné 

definice vyučovacích metod přímo v disertační práci). Za určité metody by bylo možné 

považovat například stanovování cílů či sdílení kritérií, což autorka činí na s. 86. Zařazení 

výchovně-vzdělávacích cílů a kritérií hodnocení pod metody formativního hodnocení by 

současně znamenalo, že se jedná o kategorie hierarchicky podřízené formativnímu hodnocení, 

z čímž nelze souhlasit. Jak by autorka mohla reagovat na tento komentář? 

Metodologická kapitola představuje detailní popis jednotlivých kroků a rozhodnutí, 

které autorka při plánování a realizaci svého šetření činila. Výzkum je koncipován jako 

kvalitativní výzkumné šetření v designu deskriptivní vícepřípadové studie, s čímž vhodně 

korespondují zvolené specifické výzkumné otázky i metody konstruování dat. S ohledem na 

design se autorka opírá zejména o R. Stakea a R. K. Yina, jejichž publikace lze v oblasti 

případových studií považovat za kánonické, nicméně prokazuje také znalost dalších zdrojů. 

Celkově lze konstatovat, že autorka rozumí principům kvalitativního výzkumu a je schopná je 

uplatnit ve vlastní praxi.  

Vlastní empirická část sestává z popisu jednotlivých případů, které autorka důsledně 

kontextualizuje popisem jednotlivých škol, jejich přístupů k hodnocení a epizodickou životní 

dráhou jednotlivých učitelů s ohledem na jejich předchozí pedagogické zkušenosti a další 
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vzdělávání. Autorský vklad výzkumu je u všech případů koncentrován do subkapitol o 

implementaci hodnocení a jeho percepci ze strany žáků. V těchto subkapitolách si autorka 

napomáhá operacionalizací pojmu formativní hodnocení z teoretické části, a zabývá se proto 

dominantně cíli, kritérii hodnocení, zpětnou vazbou, vrstevnickým hodnocením a 

sebehodnocením, včetně konkrétních nástrojů. Výsledky se dominantně opírají o analýzu 

dokumentů a rozhovorech (například na ZŠ Písmenové téměř absentují data z pozorování), 

v důsledku čehož data jen v omezené míře pojednávají o ústní zpětné vazbě. Za velmi 

hodnotné však považuji zachycení subjektivních teorií učitelů o formativním hodnocení, popis 

různých způsobů implementace písemné zpětné vazby i percepci žáků k jednotlivým 

způsobům uplatnění formativního hodnocení (v práci se místy pravděpodobně chybně hovoří 

o postojích žáků). Empirická část přitom poukazuje na to, že není možné nalézt univerzální 

všelék, který by při snaze o zavádění formativního hodnocení fungoval všem učitelům, což je 

evidentní například při práci s portfolii, ale také při způsobech zajištění spravedlivosti 

hodnocení, které jsou mnohdy protichůdné (viz například zakrývání jmen žáků vs. 

individuální přístup). 

 

Podněty k zamyšlení a otázky: 

Vzhledem k tomu, že jednotlivými případy se stali konkrétní učitelé, stálo by za zvážení, aby 

na ně byla orientována také hlavní výzkumná otázka.  

Autorka pro svůj vzorek volí šest učitelů, z nichž pět označuje za případy extrémní a jeden za 

případ typický. Ráda bych se v této souvislosti zeptala, jakým způsobem autorka rozhodla o 

„typičnosti“ zvoleného vybraného případu a oproti čemu byly ostatní případy definovány jako 

extrémní? Proti sobě navzájem? Proti případu typickému?  

Autorka pro interpretaci výsledků používá paradigmatického modelu, nicméně se v práci 

nezmiňuje o axiálním a selektivním kódování. Jak autorka dospěla k naplnění 

paradigmatického modelu? Fungují jeho kategorie kauzálně napříč všemi prezentovanými 

případy? Jak je možné, že se analogické obsahy stávají napříč případy obsahem různých 

kategorií (hodnocení jako záležitost celé školy na ZŠ Stupnicové tvoří kategorii kontextu, 

zatímco na ZŠ Písmenkové se stává intervenující podmínkou)? 
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Autorka v metodologii popisuje reflexi vlastní subjektivity, což je jistě ku prospěchu věci, 

neboť z celé práce je cítit, že je silnou zastánkyní formativního hodnocení. Ráda bych se 

zeptala, zda k reflexi subjektivity docházelo také v průběhu analýzy dat, a případně jak.  

Domnívám se, že práci by obohatila přítomnost diskuse, v níž by se autorka vrátila 

k termínům uvedeným v teoretické části práce. Zajímavé by jistě byly například otázky, jak 

učitelé při implementaci formativního hodnocení uplatňují lešení (a v které oblasti 

formativního hodnocení je to vůbec možné) či jak vnímají postulované podmínky 

implementace (v teoretické části se pojednává například o nutné spolupráci s rodiči) atd. 

 

Závěrem lze konstatovat, že autorka ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné 

tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce 

v oboru pedagogika.  

 

 

V Brně dne 25. května 2016 

Mgr. Zuzana Šalamounová, Ph.D. 
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