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Aktuálnost zvoleného tématu 

Autorka PhDr. Veronika Laufková otevírá předloženou prací velmi aktuální a 

naléhavou otázku současné pedagogiky – potřebu proměny školního hodnocení 

v souladu s humanisticky orientovanou koncepcí edukace. Formativní hodnocení 

zasazuje do kontextu změn v kultuře učení a vyučování, s nimiž se naše společnost 

potýká od konce 20. století. Svojí prací navazuje na monografické práce českých autorů, 

kteří se zabývají školním hodnocením v širším kontextu (např. Slavík, 1999; Starý & 

Novotná, 2008; Kolář & Šikulová, 2009; Košťálová, Miková, & Stang, 2008; 

Košťálová & Straková, 2008; Kratochvílová, 2011, 2012; Straková & Slavík, 2013), na 

výzkumné a teoretické studie (např. Horká & Kratochvílová, 2011; Žlábková a Rokos, 

2013).  Teoreticky i výzkumně se do hloubky zabývá fenoménem formativního 

hodnocení, který nebyl, na rozdíl od zahraničí, v českých podmínkách v takovéto šíři 

dosud zpracován. Naopak v českém vzdělávacím systému formativní hodnocení bývá 

předmětem kritiky zahraničních i domácích odborníků. Jeho rozvoj pro český 

vzdělávací systém je tedy velmi žádoucí.  

Práce je zpracována na 282 stranách a je členěna do jedenácti kapitol. Je koncipována 

v tradiční struktuře: kapitoly 1. až 8. jsou věnovány teoretickým východiskům, kapitoly 

9. až 10. prezentaci výzkumného šetření. Jedenáctá kapitola je sumarizující. 
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Přílohy (celkem 18) jsou na CD nosiči, který je nedílnou součástí disertační práce.  

Bibliografický seznam odborné literatury na stranách 264-280  obsahuje řadu 

zahraničních zdrojů, na něž se vhodně autorka odkazuje v teoretické, ale i empirické 

části. Z celkového počtu 368 použitých odborných pramenů je 42% pramenů 

v anglickém jazyce. 

 

K cílům práce a jejich splnění 

V teoretické části své práce si autorka zvolila:  

a) objasnit pojmový aparát termínu „formativní hodnocení“, 

b) popsat současný stav teorie a výzkumu ke zvolenému tématu, 

c) popsat metody, nástroje a techniky, které implementaci formativního hodnocení 

do výuky na druhém stupni ZŠ podporují. 

 

Na formativní hodnocení nahlíží komplexně v širším kontextu interpretačního a 

komunikačního procesu školního hodnocení a ve vztahu k účastníkům hodnoticího 

procesu. Hodnocení spojuje vhodně se sebepojetím žáků, s diagnostikou typu osobnosti 

dítěte, a to dle modelu MBTI autorek Briggs Myersové a Cook Briggsové (str. 37-38), 

dále zmiňuje typologii Heluse – poznávací styl.  Akcentuje tak nezbytnost 

individualizace hodnocení, která je slabým prvkem  teorie i praxe školního hodnocení. 

V této souvislosti bych očekávala, že problematika individualizace hodnocení bude 

v práci více rozpracována a to například ve vztahu k různým učebním stylům žáků a 

užití rozmanitých forem hodnocení s ohledem na individuální potřeby žáků. V celé 

teoretické části autorka nabízí adekvátní přehled dostupných poznatků o problematice 

z různých relevantních domácích i zahraničních pramenů. Teorii hodnocení (formy 

hodnocení, vliv sumativního a formativního hodnocení na výsledky žáků, metody 

podporující implementaci formativního hodnocení) provazuje s výzkumnými zjištěními 

a syntézou dochází k vymezení principů tzv. desatera formativního hodnocení (str. 63). 

V tomto desateru vnímám poslední desátý bod „formativní hodnocení patří mezi klíčové 

profesní dovednosti učitelů“ nikoliv jako jeden z principů formativního hodnocení, ale 

zásadní předpoklad k výkonu formativního hodnocení.   

Jádrem teoretické i praktické části práce jsou metody formativního hodnocení, za něž 

autorka považuje, jak uvádí, pět základních postupů/technik/strategií: výchovně 

vzdělávací cíle, kritéria hodnocení, zpětnou vazbu od učitele, vrstevnické hodnocení a 

sebehodnocení. Osobně nahlížím na výchovně vzdělávací cíle a kritéria hodnocení spíše 

jako na cílesměrné kategorie, k nimž se formativní hodnocení vztahuje a které jsou při 

formativním hodnocení využívány; sebehodnocení a vrstevnické hodnocení pak jako 

typ hodnocení z hlediska nositele zpětné vazby. Nicméně autorka své pojetí metod 

formativního hodnocení zdůvodňuje a zvolený pojmový aparát užívá promyšleně v celé 

práci.  

 Obecně autorka v práci prokazuje velmi dobrou způsobilost shromáždit údaje, 

systematicky je uspořádat, kriticky analyzovat a získané znalosti pak problematizovat, 

syntetizovat a zpřehlednit graficky. Promyšlená interpretace názorů vybraných autorů, 

jasné a precizní formulace a přehledné strukturování textu umožňují velmi dobrou 
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orientaci a nepochybně přispívají k jeho čtivosti. Výjimkou je text na straně 19, v němž 

chybí některé podstatné informace, což znesnadňuje porozumění textu. 

Souhrnně lze konstatovat, že cíle teoretické i praktické části (viz níže k metodám 

disertace) práce byly splněny.  

 

K metodám disertace 

Pečlivě zpracovaná teoretická část tvoří odpovídající východisko pro empirickou část 

(119 stran), kde je podrobně rozepsána metodologie kvalitativního výzkumu.  

Zvolený design šesti případových studií škol a následně provedená cross-case analýza 

umožnily dosáhnout stanoveného cíle „popisu reálné podoby implementace 

formativního hodnocení ve výuce na záměrně vybraných českých školách ve 

vzdělávacím oboru ČJL na sekundárním stupni vzdělávání a zjistit postoje žáků k této 

problematice“. 

Ocenění zaslouží odpovědný přístup autorky k výzkumu, o čemž svědčí výstižný popis 

a zdůvodnění použité metodologie, včetně etické dimenze výzkumu.  Autorka věnovala 

velkou péči zajištění validity i reliability kvalitativních výzkumných postupů. 

Metodologická čistota a důsledné dodržení principu metodologické triangulace ve 

výzkumných strategiích a interpretaci výsledků zajišťují výslednou kvalitu zjištění o 

formativním hodnocení vybraného vzorku škol. Autorka prokázala dovednost pracovat 

s vybranými metodologickými nástroji. 

 

K výsledkům disertace 

Předložená disertace PhDr. Veroniky Laufkové soustřeďuje cenné teoretické poznatky 

z oblasti formativního hodnocení: genezi pojmu, jeho obsahové vymezení v zahraniční i 

domácí literatuře, definování společných rysů formativního hodnocení, k nimž dospěla 

analyticko-syntetickými postupy a metody implementace, což je v souladu s praktickým 

cílem autorky, který si stanovila. Ocenění zasluhuje precizní vymezení pojmového 

aparátu a jeho grafické znázornění.  

Autorka nenahlíží na formativní hodnocení izolovaně, nýbrž v kontextu dalších 

pedagogických jevů jako jsou motivace žáků, teorie mastery learning, zóna 

proximálního vývoje dítěte, scaffolding, které ve vazbě na formativní hodnocení 

podporují individuální rozvoj jednotlivce.  

Řádně provedená analýza zahraničních a domácích vybraných výzkumných prací a 

dovednost autorky vést odbornou diskusi ke zvolenému tématu přispěla k hlubšímu 

pochopení problematiky, což se promítlo ve stanovení základního konceptuálního 

rámce jako podstatného východiska empirického výzkumu. Za cenné považuji 

výzkumná zjištění sumarizující vliv formativního hodnocení na výsledky žáků.   

Zásadním přínosem empirické části práce je také solidní deskripce, analýza dat a jejich 

velmi pečlivá a fundovaná interpretace ve vazbě na axiologickou dimenzi škol, a to i 

graficky prostřednictvím schémat paradigmatického modelu zakotvené teorie.  
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V něm se objevuje i širší kontext výuky, což by mohlo být vnímáno jako negativum, 

současně to však poukazuje na provázanost školního hodnocení s edukačními procesy. 

V závěru jednotlivých případových studií oceňuji shrnutí získaných poznatků, kterému 

by dle mého prospěla stručná komparace výsledků z reálné implementace formativního 

hodnocení učiteli v praxi s požadavky na formativní hodnocení a třeba i s nabízeným 

desaterem formativního hodnocení.  Např. z interpretace výsledků ZŠ Slovní vyplývá 

jistý rozpor mezi klimatem školy a požadavky na formativní hodnocení. Učitelka 

nepracuje s cíli, nevyužívá autonomního hodnocení, výstupy nejsou srozumitelně 

převedeny do jazyka dětí.  

Autorka splnila také praktický cíl, který si kladla, a ve své práci nabízí techniky i 

způsoby implementace formativního hodnocení učitelům v praxi. Svojí prací přispěla 

významně k teorii i výzkumu formativního hodnocení a v případě publikování této 

práce může dále ovlivnit rozvoj tohoto typu hodnocení v praxi.  

Nedostatky disertační práce:  

V práci lze identifikovat jako nedostatky nedodržení jazykové normy (větší množství 

gramatických chyb, chybějící interpunkce a překlepy, např. str. 13, 14, 17, 19, 21, 36, 

41, 50,73, 103, 175…) a dále nedodržení jednotné citační normy. Velmi zajímavé citáty 

uvozující kapitoly často postrádají přesný citační odkaz (např. 15, 24, 39, 66); na straně 

145 najdeme jiné fonty písma uprostřed strany. Ocenění však zaslouží celkové tvůrčí 

pojetí formy a struktury práce.  

K významu pro společenskou praxi a další rozvoj vědy 

Problematiku disertace považuji za významnou, její zpracování po stránce věcné a 

metodologické je na velmi dobré úrovni. I když vzhledem k malému počtu respondentů 

nemohou být výsledky zobecňovány, teoretické poznatky i výzkumné výsledky 

představují teoreticko-aplikační východiska pro rozvoj formativního hodnocení v praxi 

a jeho další zkoumání. Mohu konstatovat, že teoretikům, výzkumníkům, studentům 

pedagogických oborů a učitelům v praxi práce přináší zajímavé a cenné podněty pro 

rozvoj formativního hodnocení, o což autorka zajisté usiluje. 

 

Závěr  

Disertační práce PhDr. Veroniky Laufkové podává ucelené informace o zvolené 

problematice a je přínosná pro rozvoj oboru pedagogika. Přináší ucelenou teorii 

formativního hodnocení a výsledků výzkumů (zejména zahraničních.) Jako velmi 

přínosné hodnotím výsledky poctivě realizovaného kvalitativního výzkumu a využití 

pestré škály metod ke sběru dat. Autorka prokázala dovednost pracovat s kvalitativními 

postupy pedagogické metodologie. Oceňuji snahu a úsilí zabývat se tématem, které není 

v našich podmínkách dosud probádáno a při tom ovlivňuje značně kvalitu života žáků a 

postoj k celoživotnímu učení. Závěry se mohou stát rovněž užitečným zdrojem pro 

zefektivňování profesionální pregraduální a postgraduální přípravy učitelů. 

Ve své disertační práci PhDr. Veronika Laufková prokázala schopnost samostatné 

tvůrčí činnosti v dané oblasti výzkumu. Práce splňuje požadavky standardně 
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kladené na disertační práce v daném oboru, a proto ji doporučuji k obhajobě. Po 

úspěšné obhajobě navrhuji udělit vědeckou hodnost Ph.D. 

 

Otázky k diskusi a zamyšlení 

1) Ve své práci se zabýváte pozitivní a negativní zpětnou vazbou, prací s chybou. 

Za pozitivní zpětnou vazbu zmiňujete pochvalu (str. 102). Mohla byste vysvětlit 

pojetí ocenění a pochvaly psycholožky PhDr. Jany Nováčkové, CSc. a Váš 

názor na rozdíl mezi těmito koncepty a jejich vazbou na formativní hodnocení?   

2) Při formativním hodnocení hrají významnou úlohu kritéria hodnocení, která 

pojímáte jako metodu formativního hodnocení. Uvádíte, že je vhodné stanovit 

kritéria dříve, než začnou žáci pracovat na zadaném úkolu. Dovedete si 

představit opačný postup?  

3)  Školní hodnocení, včetně formativního ovlivňuje sebepojetí žáka, jeho školní 

úspěšnost, sebevědomí, motivaci a mnoho dalších faktorů. Má vliv na pojetí 

kvality života žáka. Zamyslete se nad požadavky na formativní hodnocení ve 

vztahu k rozvoji všech dimenzí kvality života žáka.    

4) Paní učitelka Jana ve škole Písmenkové využívá velké množství známek. Jak 

tuto skutečnost vnímáte ve vztahu k informativní a korektivní funkci 

formativního hodnocení? 

5) Co udělat pro rozvoj formativního hodnocení v praxi, zejména pro jeho přijetí 

učiteli a účinnou implementaci?  

 

 

 

V Brně 26.5.2016 

 

 

      Doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. 


