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oponentský posudek 

 

Aktuálnost tématu práce: 

Předložená dizertační práce se zabývá velmi aktuálním tématem evaluace v oblasti vzdělávání 

a školství. Toto téma je dlouhodobě aktuální především z hlediska ekonomických ukazatelů 

materiálního zabezpečení tzv. kvality ve vzdělávání. Autor se soustředil na problematiku 

evaluace učitele, která dosud není uspokojivě zpracována ani z hlediska analytického, 

vývojového, specificky individuálního a implementačního. Domnívám se, že autor předložil 

práci, ve které se úspěšně snažil zaujmout k výše uvedeným hlediskům na základě pečlivé 

heuristiky a osobních zkušeností vlastní názory spojené s hodnocením procesů a dosavadních 

výstupů sledované problematiky. Nicméně vývoj tématu nadále pokračuje včetně proměn již 

schválených a respektovaných procesů a jejich výstupů.            

Naplnění cílů práce: 

Autor v práci nespecifikuje cíle práce, což značně ztěžuje formulování odpovědi sdělující 

míru naplněnosti takových cílů. Nicméně již z úvodu práce je zřejmé, o co autorovi šlo a na 

základě toho lze konstatovat, že autorovi se podařilo předpokládané cíle naplnit. Za 

sympatické považuji zejména to, že autor vnímá, i přes rozličná ohrožení a rizika, evaluaci 

práce učitele jako výzvu, příležitost a možnost k prohloubení péče o profesní a osobnostní 

rozvoj učitele. Je schopen kriticky zhodnotit i nenaplňování vnějších podmínek umožňujících 

prohlubovat motivaci učitelů k provádění evaluačních procesů.       

Metody zpracování práce: 

Je evidentní, že text práce vznikal dost obtížně, což je vzhledem k šíři existujících dokumentů 

domácí i zahraniční provenience pochopitelné, přičemž musíme vzít v úvahu také dosud málo 

rozpracované metodologické přístupy k technikám řady formativních i sumativních evaluací.  

Výsledky práce a možnosti jejich uplatnění: 

V současné době existuje velmi mnoho vědeckých, odborných i popularizačních prací o 

obecných problémech evaluace a jejím využití v oblasti školství. Méně již je prací o 

evaluačních procesech týkajících se učitelů. Autorovi předložené práce patří primát v tom, že 

dokázal prostudovat dosavadní literaturu, analyzovat praktické zkušenosti a to vše z hlediska 

uplatnitelnosti v běžné (vlastní manažerské) školní praxi.  

Význam práce pro společenskou praxi a další rozvoj vědy: 



Autor ukázal funkční možnosti využitelnosti řady evaluačních technik v běžné praxi ve 

smyslu efektivní kvality učitelské reflexe. Uplatnitelnost je ovšem limitovaná organizací 

vnitřních procesů ve škole a motivací učitelů k (sebe)evaluačním činnostem. Na závěrech 

Trundovy práce je možné dále téma rozvíjet a obohacovat běžnou školní praxi, ale i poznání 

vnitřní logické provázanosti evaluačních procesů. Trundova práce přispívá k vyšší 

profesionalizaci učitelů.        

Naplnění podmínek kladených na dizertační práce: 

Na základě výše uvedených hodnocení lze konstatovat, že předložená práce splňuje formální i 

obsahové podmínky kladené na dizertační práce a na základě toho doporučuji práci 

k obhajobě a po jejím úspěšném provedení i přiznání vědeckopedagogického titulu PhD. 
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