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Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda jsou žáci 2. stupně vybrané základní školy 

schopni účinné sebereflexe a zda jim s budováním sebehodnotících dovedností někdo na škole 

pomáhá. 

Téma je velice aktuální, neboť dovednost sebehodnocení je jedním z pilířů Delorsovy zprávy, a to 

učit se být. Je jedním z cílů současného vzdělávání – tj. aby se žáci nejen naučili přijímat to, jak je 

hodnotí někdo jiný, ale také realizovat vlastní hodnoticí aktivity, provádět analýzu svého výkonu, 

reflektovat své úspěchy i chyby a plánovat další postupy v učení.  To je důvod, proč bývá 

sebehodnocení považováno za základní metodu formativního hodnocení. Neznamená to, že učitel se 

vzdává své zodpovědnosti, ale že ji sdílí s žáky a vede je k vlastní zodpovědnosti za učení. 

 

V teoretické části se autorka seznámila s důležitými pojmy a tématy, které dále využila při přípravě 

empirické části práce. Téma sebehodnocení zasadila do širšího výchovně-vzdělávacího procesu. 

Postrádám trochu vazbu na Slavíkův pojem autonomní hodnocení a zahraniční pojem „assessment as 

learning“. Je také škoda, že autorka k tématu nevyužila aktuální zahraniční zdroje, nicméně je třeba 

ocenit využití aktuálních domácích zdrojů. 

 

Empirická část představuje výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli a žáky na záměrně vybrané 

základní škole s tradičním přístupem ke vzdělávání, kterou autorka anonymizovala. Vzhledem 

k výzkumným otázkám považuji metodu anonymního online dotazníkového šetření za vhodně 

zvolenou a oceňuji i pilotáž dotazníku v 7. ročníku. Návratnost dotazníku (zejména mezi žáky) je 

velice vysoká. Velice oceňuji zejména formulace otevřených otázek, které přináší od žáků velice 

upřímné výpovědi.  

Líbí se mi, že autorka porovnává výsledky online dotazníkového šetření, které vyhodnotila nástroji 

deskriptivní statistiky, napříč ročníky, protože víme, že dovednost sebehodnocení se s věkem 

a zkušenostmi zlepšuje. A zároveň velice oceňuji, že autorka doplnila dotazníkové šetření rozhovory 

s vybranými žáky, které pomohly rozkrýt nejasnosti v interpretaci některých položek dotazníku, 

a deskripce sebehodnocení v žákovské knížce. Triangulace dat přinesla zajímavé pohledy na téma 

sebehodnocení na vybrané škole. 

Práci by ještě prospěla interpretace výsledků (které jsou bohaté) s odkazem na odbornou literaturu 

a výsledky prací na podobné téma. Zdá se mi totiž, že škola by potřebovala podporu nejen 

v zaběhlém systému sebehodnocení, ale obecně se zaváděním formativního přístupu k hodnocení 

žáků. 

Práce splňuje formální náležitosti, stanovený cíl byl reálný a splněný. Práce je na dobré jazykové 

úrovni. Uvítala bych jen studium zahraničních zdrojů,  větší funkční provázanost teoretické 

a praktické části a hlubší interpretaci zjištěních. 



Celkový přínos práce spatřuji jak pro autorku práce, tak zejména pro školu, kde byl výzkum 

realizován, protože výsledky ji mohou pomoci přehodnotit své zaběhlé postupy a vést učitele 

k dalšímu vzdělávání v této oblasti, aby se sebehodnocení stalo pro žáky opravdu dovedností, při níž 

sami rozpoznají, zda dosáhli stanoveného cíle; uvedou, co jim k tomu pomohlo; reflektují kvalitu 

vlastní práce, identifikují své silné a slabé stránky; plánují, co udělat do příště (stanovují si reálné 

cíle a postupy do budoucna), a to vše za účelem zlepšení.  

Předkládaná kvalifikační práce splňuje požadavky na ni kladené a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

1. Proč jste si vybrala právě tuto školu? Měla jste dopředu stanovena kritéria jejího výběru? 

 

2. Na straně 51 píšete, že 78 % učitelek odpovědělo, že občas používá ve své praxi sebehodnocení 

žáků k rozvoji jejich osobnosti? Ve své interpretaci píšete, že to „napovídá o tom, že stále je 

dominantní hodnocení pomocí známek“. Jaká je podle Vás souvislost mezi používáním 

sebehodnocením a hodnocením pomocí známek? 

 

3. Uvádíte celou řadu metod / technik / nástrojů sebehodnocení. Jakou z nich považujete za 

nejefektivnější pro rozvoj sebehodnoticí dovednosti u žáků 2. stupně základní školy? 

 

4. Poukazujete na fakt, že učitelé nejspíše nedávají ve svých hodinách prostor pro sebehodnocení 

a žáky k němu systematicky nevedou, nevysvětlují jeho podstatu ani jim neposkytují žádnou podporu 

v tom, jak se sebehodnotit a proč tak činit (žáci mnohdy také mají pocit, že sebehodnocení neslouží 

jim, ale učitelům, potažmo rodičům). Jak byste se s tímto problém vyrovnala jako ředitelka školy? 

Jaké cesty k nápravě byste volila?  

 

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 

 

 

Navržená známka:  

   

                      13. 5. 2018, Veronika Laufková 

 


