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Posudek vedoucího práce 

Dominik Raška si zvolil téma, které zpracovával již jako svou bakalářskou práci. Téma však 

výrazně rozšířil a prohloubil. V diplomové práci se zaměřil na zavádění formativního 

hodnocení do pedagogické praxe. Autor byl zapojen do výzkumného projektu GA ČR 

řešeného na ÚVRV v letech 2015-2018. To mu usnadnilo přístup do terénu a vyhledání 

vhodných účastníků výzkumu. Sběr dat, jejich vyhodnocení a interpretaci prováděl 

samostatně.  

Teoretická část DP je přehledně členěna od obecnějších rámců školního hodnocení ke 

konkrétním metodám a technikám formativního hodnocení. V textu je bohatě a účelně 

odkazováno na relevantní literaturu. Autor práce projevil dobrý přehled především 

v zahraničních zdrojích.  

Empirická část diplomové práce je vystavěna přehledně a logicky. Základní výzkumná otázka 

je vyjádřena v popisu metodologie výzkumu takto: „Jako cíl výzkumu si klademe odhalit 

faktory, které ovlivňují zavádění změn ve spojení s formativním hodnocením do edukační 

reality“.  Design případové studie byl vhodně vybrán a použité metody směřovaly na podstatu 

výzkumného problému. Triangulací zdrojů informací se podařilo zajistit poměrně hluboký 

vhled do argumentace různých aktérů. Všechna data byla sbírána při respektování etických 

aspektů výzkumu, pečlivě přepsána do textu a analyzována pomocí software pro kvalitativní 

výzkum. Výzkumná zjištění jsou přehledně upořádána podle kategorií, které byly vytvořeny 

v průběhu analýzy. Výroky učitelů a žáků jsou citlivě interpretovány a systematizovány. 

Závěr shrnuje hlavní výzkumná zjištění a obsahuje argumentovaná stanoviska autora. Práce je 

napsána čtivým jazykem, ze kterého je patrný hluboký zájem autora o problematiku školního 

hodnocení.  

1) S jakými největšími obtížemi jste se setkal při realizaci empirického výzkumu?   

2) Jaká výzkumná zjištění považujete za nejzásadnější?  

Diplomová práce vychází z pokynů k vypracování a vyhovuje stanoveným podmínkám. 

Doporučuji ji k obhajobě.  

V Praze 2. 9. 2018     PhDr. Karel Starý, Ph.D.   

 


