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Studentka si nakonec vzhledem ke své praxi a zaměstnání zvolila téma, které je jí blízké z pohledu začínajícího 
učitele. Rozvoj sebehodnocení u žáků prvního ročníku víceletého gymnázia vnímala jako velkou výzvu 
a zároveň jako důležitou dovednost každého žáka. Autorka konzultovala postupy své práce, zároveň pracovala 
velice samostatně a s velkým zaujetím. Výběr tématu oceňuji zejména vzhledem aktuálnímu tématu ve 
školství (formativní hodnocení) i ve vztahu ke klíčovým kompetencím a dovednostem, které má ovládat každý 
jedinec v 21. století (učit se být – jeden z pilířů Delorsovy zprávy). Zároveň žák přebírá i zodpovědnost za své 
učení a učiteli umožňuje sebehodnocení žáka blíže poznat, pomoci mu dosahovat cílů a rozvíjet ho v jeho 
zóně nejbližšího vývoje. 
Cílem této práce bylo zjistit, jak nejlépe vést žáky k sebehodnocení, a podpořit je tak v oblasti metakognice; 
ověřit účinnost vybraných technik a nástrojů sebehodnocení a pokusit se navrhnout doporučení, jak zavádět 
sebehodnocení u svých žáků. 
Autorka v teoretické části vymezila všechny klíčové pojmy, s nimiž pracovala v praktické části. Metodu 
sebehodnocení zasadila do širšího kontextu školního hodnocení s důrazem na hodnocení formativní. Toto se 
ukázalo jako důležité ve vztahu k praktické části, v níž autorka nerozvíjela u svých žáků jen sebehodnocení, 
ale pokusila se zavádět více metod formativního hodnocení, resp. využívat formativní přístup ve vzdělávání 
ve vztahu ke svým žákům. Své místo v teoretické části má i kapitola s charakteristikami žáků na úrovni ISCED 
2 (autorčina cílová skupina). Je pozitivní, že autorka si uvědomuje vztah mezi sebehodnocením a kognitivními 
vlastnostmi žáků včetně jejich dovednosti metakognice. Autorka v této části práce nepřináší nové informace, 
ale přehledně uvádí všechny klíčové koncepty a pojmy pro zpracování praktické části a vhodně se vypořádala 
i s rozdílnou terminologií, která k tématu formativního hodnocení existuje. 
Oceňuji dovednost autorky vystihnout klíčová témata, a tím podpořit provázanost teoretické a praktické části. 
V praktické části bylo cílem práce promyslet, navrhnout a popsat pokrok žáků v dovednosti sebehodnocení 
žáků vybrané třídy, a to po dobu čtyř měsíců. Vzhledem k cíli práce považuji stanovené výzkumné otázky 
a metody sběru dat za vhodně zvolené. Pro pochopení kontextu pomáhá popis výzkumného vzorku v celé jeho 
šíři – od profilu školy, třídy až po jednotlivé žáky, které autorka charakterizuje dle stejné struktury: typ školy, 
z níž žák přichází, jeho kognitivní schopnosti, zasazení žáka do kontextu třídy – postavení v kolektivu, 
osobnostní rysy – snaha o typologii osobnosti žáka a orientace na zvládání a naučenou bezmoc (Fisher, 2011) 
a dělení z hlediska sebehodnocení na začátečníky a pokročilé dle Mareše (2013). Již tato samotná diagnostika 
žáků byla pro autorku velmi cenná i pro její další práci s žáky ve třídě a současně s její empatií a odbornými 
znalostmi vedla ještě k větší individualizaci úkolů a snaze pomoci každému žákovi, aby uspěl, s ohledem na 
jeho individuální zvláštnosti. 
Analýzy prací žáků jsou stručné, ale oceňuji zejména promyšlenost postupného zavádění technik 
sebehodnocení a systematičnost při jejich zavádění (od jednoduchých s hodnocením pomocí emotikonů či na 
škále až po dopis sobě, který žáci prokázali, že za pomoci dalších materiálů, které mají k dispozici, jsou 
schopni zformulovat kvalitní sebehodnocení, které jim může pomoci v dalším učení). Samotné analýzy potom 
doplňují rozsáhlé přílohy s autentickými odpověďmi žáků (vše přepsané tak, aby autorka mohla všechny práce 
obsahově analyzovat). Za zajímavý poznatek pro mě bylo, že žáci byli schopni adresněji formulovat 
hodnocení při zadání nedokončených vět (než při otevřených otázkách). Závěrečná technika Dopis sobě se 
osvědčila – ale ukázalo se, že na úrodnou půdu dopadla zejména proto, že žáci měli k dispozici svá portfolia, 
což je rozhodně jeden z důležitých nástrojů formativního hodnocení. 



Vývoj žáků by si zasloužil podrobnější rozpracování včetně individuálních pokroků žáků vzhledem k jejich 
charakteristikám, které byly tak podrobně popsány v metodologické části. Autorka by mohla na základě 
analýzy přijít i s případnou typologií žáků. 
Za nejvydařenější z praktické části považuji kapitolu 4.7 Shrnutí, která odpovídá na výzkumné otázky 
a zamýšlíme se i nad doporučení pro učitele. Práci by ještě prospělo shrnout v závěru více propojení 
nastudované literatury v teoretické části s výsledky části praktické a s odkazem na prostudovanou odbornou 
literaturu. 
Autorka pracovala s relevantní a aktuální literaturou, dokonce využila i zahraniční literaturu (3 zdroje k tématu 
hodnocení). 
Práce splňuje veškeré formální požadavky kladené na bakalářské práce, vše je řádně zdokumentováno 
a odcitováno. 
 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 
Autorka bych poprosila, aby se zamyslela nad individuálními posuny svých žáků a pokusila se je zobecnit. 
Zároveň prosím o závěrečné shrnutí, které by shrnulo práci jako celek a v širších souvislostech i s odkazem 
na literaturu prostudovanou v teoretické části práce. 
 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce, shody v systému Theses jsou 
pod 5 % a všechny zdroje jsou řádně citovány. 
 
Závěr: Práci považuji i přes drobné výtky za inspirativní do praxe české základní školy, oceňuji autorčinu 
samostatnost a systematičnost při zpracování bakalářské práce, kterou doporučuji k obhajobě. 

 
Navrhovaná známka:  
                     
 

12. 5. 2019, Veronika Laufková 
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