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Předložená bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu sebehodnocení a jeho rozvoji. Je 
klasicky rozdělena na teoretickou a empirickou část.  

Teoretická část se zabývá všemi podstatnými tématy. Kapitoly udržují logickou linii textu. 
Sebehodnocení zasazuje do kontextu formativního hodnocení, teorie sebepojetí i 
psychologického vývoje žáků odpovídajícího věku. Vybrané techniky sebehodnocení jsou 
popsány výstižně a detailně a tvoří dobrý základ pro pochopení empirického výzkumu, 
nicméně autorka nechává čtenáře na pochybách, zda si je vědoma ještě dalších technik 
sebehodnocení nebo proč vybrala za adekvátní právě zmiňované techniky. Oceňuji autorčin 
postřeh, že žáci přicházejí s určitým obrazem o sobě a zkušenostmi se sebehodnocením, které 
mohou ovlivnit následný proces a výsledek (Fischerovo rozdělení žáků podle orientace na 
zvládání či naučenou bezmoc a Marešovo rozdělení žáků na začátečníky a pokročilé). 
K tomuto tématu doporučuji autorce ještě publikaci Carol Dweckové Nastavení mysli. 
Kapitoly by mohly být více obsahově či stylisticky provázané. Mohlo by pomoci ukončit 
empirickou část krátkým shrnutím, které by explicitně ozřejmilo provázanost jednotlivých 
pojmů.   

Empirická část je případovou studií jedné třídy, konkrétně primy víceletého gymnázia.  
Výzkumné otázky jsou formulovány v souladu s cílem práce a zvolená metoda sběru dat je 
adekvátní. V pěti krocích se autorka rozhodla zavést sebehodnocení do výuky českého jazyka 
v roli vyučující. V první fázi žáci vybírali odpověď na otázku na škále emotikonů a v poslední 
fázi psali dopis sobě. Zde je třeba vyzdvihnout, že proces zavádění sebehodnocení byl 
pozvolný a logický. Z práce je zcela patrné autorčino vlastní nadšení pro formativní 
hodnocení, přitom si je vědoma, že je nutné jej zavádět postupně, a že zavádění 
sebehodnocení je zdlouhavý proces. Obzvláště oceňuji autorčino vědomí toho, že pro žáky je 
nutné bezpečné prostředí, a i její úspěšnou snahu takové prostředí vytvořit. Autorka 
naplánovala  svůj výzkum adekvátně zmíněným požadavkům a postavila ho na analýze 
žákovských prací. Škoda, že ohledně způsobu analýzy dat autorka žádné informace 
neposkytuje. Ani důvod výběru právě zvolených technik sebehodnocení není objasněn, což 
ovšem nezpochybňuje jejich adekvátnost. Obsah příloh dokazuje pečlivé zpracování a 
přepsání získaných dat. Ovšem postrádám detailnější popis realizace výzkumu, tj. kolik času 
bylo věnováno vyplňování sebehodnotících lístečků, kdy je žáci vyplňovali, jaké dostali 
instrukce či časové rozmezí jednotlivých kroků. Osobně bych také ocenila autentickou ukázku 
vyplněných sebehodnotících lístečků, tedy několik nascanovaných žákovských prací, které by 
mohly sloužit jako dobrá inspirace pro učitele i další badatele.  

Závěrečná zjištění, v autorčině podání odpovědi na čtyři výzkumné otázky, tvoří samostatnou 
podkapitolu, kdy nejvíce prostoru věnuje doporučením, jak vést žáky k sebehodnocení, kde 



reflektuje proces jeho zavádění. Tuto část považuji obsahově za nejzdařilejší a 
nejinspirativnější. Autorka však zůstává  dlužna zdůvodnění, proč se nejvíce osvědčila 
technika dopis sobě, či kteří žáci udělali největší pokrok.  Škoda je, že se autorka 
v závěrečných zjištěních nevrací k teoretické části, konkrétně psychologickému vývoji žáka a 
především zmiňovanému rozdělení žáků na pokročilé a začátečníky v sebehodnocení dle 
Mareše a rozdělení žáků dle Fischera (viz.výše). Na druhou stranu je nutné ocenit postřeh 
autorky, že sebehodnocení zviditelňuje proces myšlení žáka pro učitele, což je samo o sobě 
velkým posunem na cestě ke zkvalitnění učebního procesu, i když sama připouští, že v rámci 
šetření žáci v sebehodnocení neudělali viditelný pokrok.   

Ještě pár slov k designu výzkumu, kontext výzkumu, průběh vlastního šetření, závěrečná 
reflexe i celková stylizace empirické části spíše odpovídá akčnímu výzkumu. Naznačovala by 
to i skutečnost, že autorka je výzkumníkem i zkoumaným v jedné osobě. Jako velmi užitečné 
a inspirativní považuji detailní rozbor vlastních chyb při zavádění sebehodnocení i formulaci 
doporučení pro učitele v závěru, nicméně i takový postup odpovídá spíše akčnímu výzkumu. 
Pojetí akčního výzkumu by dovolilo autorce nahlížet a popisovat výzkum z jiné perspektivy, 
což by mohlo být pro práci přínosem. 

Z hlediska formálních požadavků je bakalářská práce zpracována velmi zdařile. Ve své práci 
Veronika Müllerová vychází z klasických domácích autorů (Starý, Laufková) i ze zdrojů 
zahraničních (William, Leathy), i když převážně v překladu do českého jazyka. Oceňuji 
srozumitelnost i přehlednost textu, ale práci by se dal vytknout mnohdy neodborný jazyk 
(bylo opět na nich, nekoukám se na ně skrz prsty, rozhodně se mi potvrdilo), který 
v některých místech sklouzává až k prostě sdělovacímu stylu. Orientaci v textu by zlepšily 
odkazy na jiné části textu, ať už přílohy či teoretickou část.    

 

Komentáře a otázky k obhajobě: 

1. V popisu zkoumaných žáků je u každého uvedena jeho pokročilost v sebehodnocení, i zda 
je orientován na zvládání či naučenou bezmoc. Jak jste dané charakteristiky zjišťovala?  

2. Popište prosím detailněji realizaci výzkumu, především sběr dat a jejich analýzu.   

3. V závěru píšete, že se „nejvíce osvědčila technika dopis sobě“. V textu dále tuto skutečnost 
detailněji nepopisujete. Co znamená, že se tato metoda osvědčila a proč?  

 

Studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce. Stanovený cíl práce splnila, přičemž 
jako hlavní přínos práce spatřuji ověření určitého postupu zavádění hodnocení, který může 
sloužit jako inspirace pro učitele, kteří chtějí začlenit sebehodnocení do svých hodin.   

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce a nevykazuje 

žádnou shodu v systému Theses.cz s jiným dokumentem. 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení:  

       

13. 5. 2019, Kateřina Novotná 


