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1. stupni Z8 

Oponent: PhDr. Marie Linkova, Ph.D. 

Diplomova prace Aleny Pospfsilove je zajimavy'ffi pi'ispevkem k diskusi 0 vnitfuf promene 
ceskeho skolstvf. ZabYva se stale aktualnf otazkou skolnfho hodnocenf. Rukopis 0 rozsahu 
107 stran (se 6 pi'flohami) je promyslene strukturovan a sepsan jasny'ffi, pi'ehledny'ffi a 
kultivovan)'ffi zpusobem. 

Teoreticka cast rna dobrou logickou stavbu, zauj fma komplexni pohled na danou 
problematiku: vymezenf zakladnfch pojmu, funkce, pi'edmet, druhy a jednotlive formy 
skolniho hodnocenf, jeho strucny historicky vYvoj. Zpusob hodnocenf zaku je chapan v 
sirsfch souvislostech jako soucast celkoveho pojetf vyucovanf. V duchu pedagogicke 
psychologie jsou analyzovany otazky validity a reliability hodnocenf, motivace k ucenf, v 
duchu komparativnf pedagogiky mechanismy hodnoceni zaku v evropskych skolach. 
Pi'edstaveny jsou koncepce hodnocenf v kurikularnfch dokumentech, opomenuta nezustala 
ani legislativnf podpora teto problematiky. Po obsahove strance jde 0 text vyvazeny, 
zpracovany s argumentacnf vyspelostf, peclive bibliograficky dolozeny. Kapitoly teoreticke 
casti vhodne oteviraji cestu k vYzkumnym aspekllim prace a svedci 0 odborne erudovanosti 
autorky. 

Vyzkumna cast shrnuje vysledky vYzkumneho seti'eni, jehoz primarnim cHern byla 
deskripce aktualniho stavu hodnoceni zaku prvniho stupne dvou prazskych zakladnich 
skot. Data, ziskana metodou pi'imeho pozorovani ti'i vyucovacich hodin ceskeho jazyka v 
kazde ti'ide vsech rocniku celeho prvniho stupne, jsou podpoi'ena analYzou pravidel 
hodnoceni obou zkoumanych skot. Zjistene skutecnosti jsou porovnavany s nazory ti'idnich 
uCitelu. Za velmi cenne lze povaZovat i pi'ipominky a osobni komentai'e autorky, ktere 
dokladaji jeji pi'ipravenost reflektovat pedagogickou zkusenost. Zavery vyzkumne prace 
jsou citlive formulovany. 

Namety k obhajobe: 

Jake jsou (dIe Vaseho nazoru) nezbytne pi'edpoklady pro zavadenf autonomnfho 

hodnoceni? 

Podle vyjadi'eni uCitelu jsou pravidla hodnoceni skoly "A" ve fazi urcite rozpracovanosti. 

eim by bylo vhodne je doplnit, popi'. co by bylo vhodne zmenit? 


Diplomova prace svedci 0 autorcine bezpecne orientaci v dane problematice. 
Pozitivne ocenuji iniciativnf a zodpovedny pi'istup k organizaci a zpracovani vyzkumu, 
vhodne vyuzitf podneru odborne literatury i vlastni erudice, kterou s opravnenym zi'etelem 
k zivym otazkam pedagogicke praxe pi'ispela do diskuse 0 kvalite skoly a vzdelavanf. 
Diplomovou praci Aleny PospiSilove lze charakterizovat jako velmi zdai'ilou, pi'fnosnou a 
teoreticky i vyzkumne fundovanou. 

Doporucuji pnici k obhajobe a navrhuji hodnoceni vYbome. 

V Praze dne 30. dubna 2008 Podpis oponenta 
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