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Autorka si zvolila téma, které ji zaujalo a které je velmi důležité. Hodnocení žáků je v českých 

školách věnována nedostatečná pozornost. Stále převažuje známkování a pokud jsou zaváděny 

další sofistikovanější způsoby hodnocení často naráží na problémy, které výsledek značně 

oslabují. Častým problémem je, že hodnocení je chápáno jako záležitost jednotlivých učitelů a 

nikoli jako celoškolní strategie. Dokonce i když jsou postupy formativního hodnocení zaváděny 

v rámci celé školy, stále může být výsledná podoba oslabována různými nedostatky. Právě 

tímto směrem se vydala autorka ve své diplomové práci. Rozhodla se pro výzkum na škole, kde 

se sebehodnocení stalo „běžnou“ součástí práce a zaměřila se vnímání sebehodnocení ze strany 

aktérů školy – žáků a učitelů.  

V teoretické části autorka představila širší rámec školního hodnocení a koncept formativního 

hodnocení. Čerpala především z relevantních publikací české provenience. Aktuální zahraniční 

trendy ve školním hodnocení jsou zmíněny pouze výjimečně. Hlubší prostudování zahraničních 

zdrojů by práci jistě zkvalitnilo.  

V empirické části bych rád ocenil pečlivou přípravu a realizaci dotazníkového šetření. Díky 

vysoké návratnosti anonymního dotazníku se podařilo získat dobrý vhled do vztahu žáků 

k sebehodnotícím aktivitám. Nechybí ani pokus o prohloubení výzkumných zjištění formou 

rozhovorů se žáky. I když návratnost dotazníků mezi učiteli byla ve srovnání se žáky nižší, 

poskytl tento a další zdroje jako pozorování a analýza dokumentů komplexní obraz o tom, jak 

sebehodnocení probíhá, jaké jsou jeho silné a také slabé stránky. Celkové závěry jsou poněkud 

skeptické. Domnívám se, že i přínos práce spočívá v poučení o úskalích se zaváděním metod 

formativního hodnocení v podmínkách české školy.  



 

 

 

 

Závěr shrnuje hlavní výzkumná zjištění a obsahuje argumentovaná stanoviska autorky. Práce 

je napsána čtivým a srozumitelným jazykem.  

 

Návrh otázek k obhajobě: 

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

2) Jaká výzkumná zjištění považujete za nejzásadnější?  

3) Jaké změny v realizaci sebehodnotících aktivit byste na zkoumané škole navrhla? 

 

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

Doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

V Praze 13. 5. 2018     PhDr. Karel Starý, Ph.D.   

 


