
Oponentský posudek 

na doktorskou disertační práci Mgr. Ladislavy Šlajchové " Autoevaluace v praxi 
základních škol. Praha: březen 2007, 156 s. + přílohy A - E. 

Předložená doktorská disertační práce zpracovává velmi významné a nosné téma. 
Problematika auto evaluace nebyla donedávna v české pedagogice a zejména ve výchovně 
vzdělávací praxi tak frekventovaná, avšak aktualizovala se v rámci realizované reformy 
školství, zejména pak v souvislosti s přijetím rámcových vzdělávacích programů a jejich 
transformace do školních vzdělávacích programů ZŠ. Jak autorka disertace zdůrazňuje vlastní 
hodnocení škol je jedním z nástrojů zvyšování kvality a efektivity vzdělávání a bez něho 
nelze účinně řídit a zvyšovat úroveň školské organizace. Uvědomění si nedostatků je prvním 
krokem ke změně strategie a taktiky organizace. V tomto smyslu se disertace zabývá zcela 
zásadním problémem. Význam disertace se násobí i přijetím příslušné legislativy MŠMT 
ČR. 

Disertační práce je strukturovaná do úvodu, devíti kapitol a závěru. Je bohatě 
vybavena přílohami dotvářejícími celkové záměry autorky. Práci velmi vhodně doplňuje 
autoreferát disertace, který jednoznačně přesvědčuje čtenáře o kvalitě práce, protože na 
některé otázky čtenáře dává pregnantnější odpověď. 

Práce má teoreticko empirický charakter. První část s oporou o analýzu odborné 
literatury konstatuje stav poznání problematiky evaluace české školy a jejího vývoje a to 
v kontextu kvality poskytovaného vzdělání. Druhá část na základě empirického výzkumu 
podává svědectví o schopnosti základních škol realizovat vlastní hodnocení. Výzkum se 
zaměřil na proces autoevaluace , na nutné podmínky pro úspěšnou realizaci autoevaluace, na 
evaluluované složky, používané metody, náročnost jednotlivých fází procesu a na účinnost 
využívání zjištěných skutečností pro zvyšování kvality a efektivnosti výchovně vzdělávacího 
působení. Základní výzkumný problém byl vymezen otázkou "Jaká je praxe ZŠ při 
implementaci auto evaluace do své činnosti ?" Cílem výzkumu pak bylo: ověřit schopnost ZŠ 
realizovat autoevaluaci. 

Autorka oprávněně ústřední cíl konkretizovala do šesti dílčích cílů zaměřených na: 
identifikaci podmínek auto evaluace, identifikaci nejvhodnějších položek s určeným stupněm 
náročnosti, identifikaci používaných metod, na analýzu fází realizace, na zjištění jak efektivně 
se pracuje s výsledky a na popis hlavního přínosu autoevaluace pro školu. 

Stanovený vědecko výzkumný problém a sledované cíle zpracovává jednak obecně 
logickými metodami, jednak metodami speciálními, odpovídajícími metodologii 
pedagogického výzkumu.Vedle analýzy pedagogické dokumentace byla adekvátně použita 
metoda dotazování a škálování (ratingová metoda), přičemž se vedle techniky dotazníku 
využívalo i interview. Užité metody byly zvoleny adekvátně k charakteru sledované 
problematiky, stanovených cílů. 

Dobře zvolené metody jsou pak jedním z faktorů, které pozitivně ovlivnily 
dosažené výsledky. Autorce se podařilo vhodnou kombinací metod docílit poměrně vysoké 
výpovědní hodnoty získaných dat a to i přes to, že metody nejsou standardizované. Především 
se podařilo odhalit stav a příčiny poměrně nízké úrovně vlastního hodnocení základních škol 
v souvislosti s realizací školních vzdělávacích programů. Přínos lze spatřovat i v řadě 
problémů a otázek na které autorka narazila v souvislosti s úrovní auto evaluace ZŠ, které 
identifikovala a popsala ( jako je např. zájem ZŠ provádět auto evaluaci obecně, novými 
metodami, potřeba vytvoření podpůrného systému auto evaluačních procesů, další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti evaluace, vztah systému hodnocení škol Českou školní 



• 

inspekcí a auto evaluace ZŠ apod.). Podle oponenta přínos disertační práce lze spatřovat i 
v metodologické rovině, neboť autorka na základě dlouholetých zkušeností z výchovně 
vzdělávací praxe modifikovala výzkumné metody tak, aby výzkumné výsledky měly 
náležitou výpovědní hodnotu právě v problematice autoevaluace. Lze jen litovat, že se 
autorka v práci více nezmínila o tvorbě jednotlivých výzkumných nástrojů, které využívala. 

Z výše popsaných dosažených výsledků vyplývá, že předložená disertační práce má 
zcela nezpochybnitelný význam pro společenskou praxi, protože analyzuje a popisuje jeden 
z klíčových problémů probíhající školské reformy, komplexní systém hodnocení na pozadí 
vlastního hodnocení škoL Výrazně přispívá k jejímu dotvoření detailním rozborem procesů 
auto evaluace, zachycením objektivních zákonitostí, nedostatků i otevřených problémů. 
Disertační práce Mgr. Šlajchové má podle oponenta i význam pro další naplňování poznávací 
a diagnostické funkce pedagogické vědy. Problematika hodnocení není často frekventovaným 
tématem pedagogických věd. Od doby, kdy Ján Velikanič vydal monografii zabývající se 
hodnocením jako závěrečnou etapou výchovně vzdělávacího procesu ve vyučování, objevilo 
se jen málo studií věnujících se problematice hodnocení. Přístup, který zvolila Mgr.Šlajchová 
zde dosud scházel k tomu, aby problematika mohla být řešena komplexně a uceleně. 

Práce má samozřejmě i některé slabší stránky. Od studie, která má přesvědčit o 
připravenosti kandidáta na vědecko výzkumnou činnost lze očekávat, že bude důsledněji 
pracováno s jednotlivými atributy badatelské práce. Čtenář např. spíše tuší ústřední hypotézu 
práce, ale pregnantně vyj ádřena není. Obdobně metodám práce není věnována taková 
pozornost jakou by si zasloužily, vědecko výzkumný problém se týká převážně empirické 
části práce, nezahrnuje však teoretickou část v celé šíři sledované problematiky. Tato některá 
nedotažení se v práci projevují nižší kompaktností studie a oslabují celkovou výpovědní 
hodnotu. 

Nicméně celkově převažují v předložené disertační práce pozitiva. Autorka 
prokázala, že si osvojila vědeckou akribii, je připravena pro badatelskou práci a je schopna 
účinně propojovat vědecko výzkumné poznání s výchovně vzdělávací praxí. Práce splňuje i 
po formální stránce všechny náležitosti požadované od doktorské disertační práce. Doporučuji 
proto, aby po úspěšné obhajobě byla Mgr. Šlajchové přiznána hodnost Ph.D. 

V Praze dne 6.5.2007. Doc.PhDr. Jiří Semrád, CSc. 




