
Posudek na disertační práci 

Autorka: Ladislava Šlajchová 

Název práce: Autoevaluace v praxi základních škol 

Školitel: doc. PhDr. Vladimír Smetáček, CSc. 

Obor: pedagogika 

Hned na začátku mohu napsat, že se jedná o práci, vzhledem ke zvolenému tématu, velmi 

aktuální. V úvodu lze najít infonnaci o tom, čím byla autorka motivovaná (kromě vlastní 

profese) k sepsání tohoto tématu, ať už tím, že se autoevaluace školy stává (ne stala, jak 

konstatuje) součástí dokumentů, které zásadně ovlivňují vývoj školství České republiky, nebo 

tím, že se s ní počítá jako s jednou z cest ke zvyšování kvality vzdělávání. 

Cíl představila autorka souborem "stále otevřených" otázek, jako např. Co znamená kvalita 

ve vzdělávání? Jak hledat vlastní kvalitu? Za jakých podmínek provádět vlastní hodnocení? 

Komu budou sloužit výsledky vlastního hodnocení? Kde najdou školy podporu? aj. 

(poznámka: proč nepoužívá tennín autoevaluace?). 

Práce je empirického charakteru a proto ji tradičně rozdělila na dvě části, na část teoretickou 

a praktickou, výzkumnou. 

V teoretické části čerpá z analýzy prostudované literatury, kterou hledala v monografiích. 

odborných časopisech, na internetu, ve sbornících z různých konferencí, z evropské 

infonnační sítě aj. Především je dobře, že studovala ze sborníků z různých konferencí, kde 

jsou uvedeny aktuální výzkumy, mimo jiné i z oblasti evaluace škol. ./e fakt, že přečíst vše 

z této oblasti není jednoduché. A proto nejde o vyčerpávající literaturu předmětu zájmu, vím o 

některých dalších statích a sbornících s tímto tématem, ať už se jedná o odborný pedagogick)' 

časopis Č. 2 v České republice (Pedagogická orientace), nebo např. sborník Klíma současné 

české školy (problém klimatu školy se objevuje několikrát), aj. Ovšem na druhé straně nelze 

autorce upřít to, že studovala rovněž v literatuře cizojazyčné, např. Bennet (1994), MacBeath 

(2006), Nevo (1995), Petty (1996) aj. 

První, teoretická část, se zaměřuje na evaluaci české školy, tak jak je obsažena v různých 

strategických, refonnních či realizačních dokumentech. Na první pohled vypadá kapitola ::; 

jako mírně neústrojná část práce, ale po přečtení celé první části s ní lze souhlasit jako 

s ústrojnou součástí přemýšlení o evaluaci ve spojení s různými modely a řízení kvality 

v jiných resortech než školství. V kapitole 3 se zdařile vypořádala s termínem evaluace ve 



srovnání s pojmem hodnocení, protože název evaluace může pro někoho vypadat stejně cíze, 

jako před nedávnem některými pedagogy vehementně zaváděný tennín kurikulum, který se 

ale (naštěstí) v běžné školské praxi neujal a zůstal nám běžně užívaný "program". Naproti 

tomu u evaluace se zdá, že jistou logiku jeho užívání má (stejně to platí u "sebehodnocení" a 

"autoevaluace") a rozdíly v tabulce na str. 48 lze přijmout. V této kapitole se věnuje okrajově 

i České školní inspekci, ale možná by nebylo na škodu, kdyby si doktorandka ještě před 

obhajobou práce našla chvíli pro návštěvu této instituce a třeba by se i podivila, jaké úkoly 

"externí evaluace" tato instituce plní a že o nějaké systematické a pravidelné práci nelze 

mluvit. protože mají co dělat s úkoly, které se objevují kampaňovitě, nebo jsou reakcí na 

vzniklé problémy a stížnosti rodičů ... Kapitola číslo 4 na téma "Plán autoevaluace" je 

spojena s plánováním evaluace jako takové. Autorka snesla spoustu různých infonnací na toto 

téma, ale neodpustím si malou poznámku někdy méně znamená více. Informací, různých 

přehledů, kritérií, postupů aj. je zde na malém prostoru velmi mnoho, až se v tom může čtenář 

mírně ztrácet. K dobru ale lze připsat to, že nejde o infonnace "vatového" charakteru, ale 

k věci a nejde o žádné encyklopedické heslo ale o touhu vybrat všechny relevantní 

infonnace, což se podařilo. V kapitole 5 o plánování či realizaci autoevaluace se tohoto 

vyvarovala. 

Otázky k teoretické části disertační práce: 

na str. 6 píše o "rozsáhlé refonně'\ ale to si nemyslím, u nás neproběhla nějaká 

rozsáhlá refonna, spíše jakási modernizační tady a teď, až snad nyní v tomto roce 

(RVP). Stejně tak nelze souhlasit, že šlo pouze o změny kvantitativní ve školství, že se 

týkaly pouze financování. 

na str. 8 avizuje v teoretické části "popis vývoje evaluace české školy" a potom 

popisuje spíše aktuální stav či situaci posledních několika mála let, ale o vývoji 

v nějakém alespoň středním horizontu neinfonnuje. 

reakce na stranu 12 jak instituce ČŠI změnou svoji činnosti v posledních 15 letech 

přispěla k otevření "prostoru pro evaluaci či autoevaluaci škol v ČR? Částečně na to 

odpovídá v kapitole 7 výzkumné části .. 

str. 13 1.1. Vlastní hodnocení školy ... v dokumentech .... Je fakt že ve-

zmiňovaných dokumentech, kromě Bílé knihy, toho moc není, objevuje se až jako 

povinná součást RVP či ŠVP. 

Cílem praktické části disertační práce bylo s pomocí empirického výzkumu ověřit schopnost 

základních škol realizovat vlastní hodnocení. To v sobě zahrnulo dílčí výzkumné cíle, cituji: 



.. 

,.identifikovat nutné podmínky pro úspěšnou realizaci, nejčastěji evaluované oblasti a 

používané nástroje k hodnocení, zmapovat proces autoevaluace ve smyslu náročnosti jejich 

jednotlivých etap a popsat způsoby využití výsledků autoevaluace pro další rozvoj školy". 

Hypotézy výzkumu jsou stanoveny správně, tj. v souladu s cílí práce i s dílčími cíli 

výzkumné části. Soubor výzkumného vzorku vzhledem k tomu, že se doktorandka zaměřila 

na situaci škol v Plzeňském okrese, je dostačující. Ovšem tvrzení na str. 109, že se výběrem 

škol "v zásadě jedná o obraz základních škol v České republice" neobstojí.. Na stejné straně 

autorka správně konstatuje, že se jedná o "záměrný vzorek" s ohledem na vlastní lektorský 

rádius. Vybrané metody a výzkumné nástroje jsou postačující, tj. dotazníky. rozbor 

dokumentů a strukturované rozhovory. Na str. I 12 dole mimo jiné píše, že se jednalo o 

kvalitativní výzkum. V rozpravě o práci by autorka mohla pohovořit o tom, zda se jednalo o 

kvalitativní, kvantitativní nebo obojí výzkum. Statistické zpracování dat je na velmi dobré 

úrovni. Stejně tak vyhodnocení výzkumu a hypotéz, analýz jednotlivých položek výzkumných 

nástrojů je přehledné a nebudu se na tomto místě rozepisovat na toto téma, protože to jistě 

zazní při rozpravě. I když jednu otázku: na str. 123 byla hypotéza potvrzena, tj. "autoevaluace 

je úspěšně realizována v dobrém klimatu školy". Jak autorka zajistila, že účastníci výzkumu 

chápou klima školy stejně či podobně? 

Na závěr lze konstatovat, že autorka disertační práce splni la cíle, které si stanovila na 

začátku svého bádání. Nelze říci, že by práce přinesla nějaké nové převratné poznatky. ale 

význam pro edukační praxi (přinejmenším v Plzeňském kraji) bude mít nemalý, A pokud 

projdou "rukama" doktorandky další ředitelé a učitelé s cílem sebehodnotit vlastní školu, tak 

význam této práce ještě vzroste. 

Disertační práce je doplněna přehledem pojmů vztahujících se k vlastnímu hodnocení školy. 

se kterými se v textu setkáváme, dále seznamem a stručným popisem nejčastěji používaných 

evaluačních metod, se kterými školy pracují, a pro ilustraci je přiložena fotodokumentace ze 

vzdělávacího programu Vnitřní evaluace školy, kterého se ředitelé "výzkumných" škol 

účastnili pod vedením doktorandky. 

Disertační práce je solidně zpracována, splňuje všechny podmínky kladené na toto řízení a 

lze ji připustit k rozpravě před komisí pro obhajoby. 

V Praze 1.5.2007 

Doc.PhDr. Jiří Prokop, PhD. 
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