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Diplomant Dominik Raška se rozhodl ve své práci věnovat tématu formativního hodnocení, 

konkrétně zavádění několika prvků formativní hodnocení do výuky. 

Předností práce je již sama volba tématu, protože v českém prostředí se jedná o téma nepříliš 

intenzivně zkoumané, jak píše Straková a Slavík (2013, s, 280): „Vše nasvědčuje tomu, že čeští 

výzkumníci se málo zabývají studiem konkrétních podob hodnocení v konkrétních předmětech 

a nezaměřují se ani na sledování dopadů hodnocení na učební výsledky žáků“. Dominikovi 

Raškovi se podařilo v této práci nahlédnout na konkrétní podoby zavádění prvků formativního 

hodnocení do výuky na 2. stupni základní školy v humanitních předmětech  včetně dopadů 

těchto snah na učení žáků (alespoň z jejich pohledu, konkrétní dopady na učební výsledky žáků 

nebyly předmětem této práce). 

V teoretické části autor vymezil logickou strukturou výkladu základní témata a okruhy vztažené 

nejen k problematice školního, a zejména formativního, hodnocení, ale rovněž k obecným 

principům zavádění změn do organizace (tj. školy). Nejen touto kapitolou (1.3) se mu podařilo 

velice dobře provázat teoretickou a empirickou část práce. 

Vzhledem k cíli práce (který mohl být vyjádřen již v úvodu, nejen v abstraktu a na straně 48) 

považuji volbu designu případové studie za vhodnou. Metodologie výzkumu je vhodně popsána 

a dokumentována – cíl výzkumu, výzkumné otázky, metody sběru dat. Pro výzkum a 

interpretaci výsledků považuji upravený paradigmatický model za dobře zvolený. 

Ačkoliv počet případů (co autor chápe případem, není v práci vymezeno) není veliký, popisuje 

zavádění zvolených případů do hloubky a snaží se zmapovat všechny oblasti paradigmatického 

modelu. Interpretace dat je prezentována s výstižnými autentickými výroky respondentů (byť 

někdy příliš rozsáhlými).  

Závěr práce je pojat netradičně a rozdělen do tří částí, avšak přesahuje obsah diplomové práce 

v hlubší reflexi a hodnocení. V první části se autor vrací k paradigmatickému modelu, avšak 

neodpovídá explicitně na stanovené výzkumné otázky. Druhá část je shrnutím velice stručným 

výzkumu, možná spíše upozorněním na několik podmínek, aby proces zavádění formativního 

hodnocení do výuky v organizaci školy fungoval. Standardům se potom vymyká kapitole 3.2 

(Na pomezí teorie a praxe – ďáblův advokát, aneb formativní hodnocení podrobené kritice), 

kterou se autor snažil otevřít odborný diskurz k zavádění formativního hodnocení do praxe. Je 

škoda, že alespoň v ní autor nezařadil odkazy na odbornou literaturu, jimiž by stala jeho 

argumentace výhod více přesvědčivější. V empirické části mohla být ještě zařazena diskuzní 

kapitola, která by zapojila zjištění z výzkumu do kontextu existujících teorií. 



Práce splňuje veškeré formální požadavky, všechny odkazy a citace jsou řádně dokumentovány 

(kladně hodnotím také množství a kvalitu aktuálních a zahraničních zdrojů k tématu). Oceňuji 

také jazykovou úroveň práce i její grafické zpracování. 

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

1) Jak byste definoval svůj  „výzkumný případ“. Co jím bylo? 

2) Jak a čím si vysvětlujete žákův zájem o verbální (jak uvádíte slovní) hodnocení (viz kapitola 

2.5.4) a (ne)zájem o klasifikační stupeň hodnocení výsledků? 

3) Která z výzkumných zjištění považujete za nejvíce přínosná pro reálnou školní praxi? 

 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce a nevykazuje 

žádnou shodu v systému Theses.cz s jiným dokumentem. 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

                     

 

2. 9. 2018, Veronika Laufková 

 

 

 

 

 


