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Autorka svou prací reaguje na situaci distanční výuky a zabývá se otázkou hodnocení žáků, a to 
jak z pohledu pedagogů, tak žáků.  
V teoreticke  c a sti autorka pr edstavuje za kladní  te mata, ktera  tvor í  vhodny  kontext pro c a st 
praktickou. Ocen uji, z e ra mec s kolní ho hodnocení  autorka vztahuje k dals í m te matu m, ktere  
formu hodnocení  ovlivn ují , jako je napr í klad motivace z a ku  k uc ení . Pro danou problematiku je 
podstatny  take  legislativní  ra mec, ktery  autorka vhodne  shrnuje v poslední  kapitole teoreticke  
c a sti. 
Teoreticka  a prakticka  c a st je funkc ne  prova za na – jako funkc ní  se ukazují  zejme na kapitoly 
ve novane  motivaci z a ku  k uc ení  a doporuc ení , jak psa t slovní  hodnocení . 
 
Empiricka  c a st si kladla celkem c tyr i cí le. Autorka jako metody sbe ru dat kombinovala 
rozhovory s uc iteli, dotazní ky pro z a ky te chto uc itelu  a doplnila je obsahovou analy zou slovní ho 
hodnocení  na vysve dc ení . Toto povaz uji za vhodnou triangulaci dat. 
Vzhledem k tomu, z e autorka si byla ve doma toho, z e z a ci budou ovlive ne ni pr i preferenci 
urc ite ho typu hodnocení  svy mi pr edchozí mi zkus enostmi, volila tr i skupiny respondentu , aby 
zajistila potr ebnou variabilitu. Autorka distribuovala dotazní ky pro z a ky tis te ne , proto musela 
vynaloz it znac ne  c asove  u silí  pr i jejich zpracova va ní . 
Metodologicky je ptarne , z e ve ts í  smysl by da valy ví cepr í padove  studie – ale respondentka 
vzhledem ke svy m mater sky m povinnostem volila pro z a ky formu dotazní ku, a proto kombinuje 
vy zkumne  ota zky a stanovene  hypote zy, ktere  ove r uje. Moz na  by by valo bylo leps í  vyuz í t cross-
case analy zu, ktera  by zpracovala ne kolika pr í padovy ch studií  a na sledne  porovnala jejich hlavní  
charakteristiky. Ale autorka se necí tila dostatec ne  kompetentní  k te to metodologicke  vy zve  
(vzhledem ke sve mu studiu ve vzde la va ní  biologie).  
 
Autorka vhodne  odlis uje vy zkumne  a tazatelske  ota zky, hypote zy jsou formulova ny pouc ene , 
vy zkumny  vzorek je pec live  popsa n. Chybí  vs ak informace o zpu sobu ko dova ní  v pr í pade  
analy zy rozhovoru . To vede k tomu, z e pr i analy ze odpove dí  od vyuc ují cí ch autorka neuva dí  
z a dne  kategorie, ktere  si stanovila, ale postupuje spí s e intuitivne . Vz dy vs ak odpoví d na danou 
vy zkumnou ota zku (ta ji funguje jako kostra ko dova ní ), uva dí  autenticke  vy pove di vyuc ují cí ch 
a komentuje je, na ne kolika mí stech je interpretuje s informacemi z odborne  literatury. Za velmi 
cenne  povaz uji, z e se autorce podar ilo zí skat take  uka zky slovní ho hodnocení  na vysve dc ení , 
ktere  zahrnula do zpracova ní  dat. U analy zy z a kovsky ch dotazní ku  autorka vyuz í va  jak 
zpracova ní  do grafu , tak slovní  popis a komenta r . 
Ocen uji, z e autorka pr i shrnutí  svy ch zjis te ní ch vz dy du sledne  uva dí , od ktere  skupiny 
respondentu  data zí skala a analyzuje je s ohledem na znalost dane  skupiny respondentu , citlive  
i pouc ene , pr izna va  kriticka  mí sta sve  pra ce – toto uve dome ní  povaz uji za nesmí rne  cenne .  
 
Autorc ino zjis te ní , z e z pohledu pedagogu  i z a ku  je nejvhodne js í  kombinace slovní ho hodnocení  
a zna mek (a to jak z pohledu pr ehlednosti a srozumitelnosti, tak z pohledu motivace z a ku  
k uc ení ), povaz uji za nesmí rne  podstatne  a vyuz itelne  pro dals í  vy zkumní ky. Zejme na proto, z e 
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slovní  hodnocení  ma  potencia l sledovat pokrok z a ka a poda vat bliz s í  informace o jeho vy konu, 
znalostech, dovednostech a pr í stupu k vy uce. 
 
Drobne  pr eklepy c i interpunkc ní  chyby nesniz ují  celkovou kvalitu zpracova ní  diplomove  pra ce, 
v ní z  autorka pouz í va  kultivovane  vyjadr ova ní  a vhodne  jazykove  prostr edky.  
 
V cele  pra ci autorka prokazuje vlastní  invenci, systematic nost, schopnost pracovat s odbornou 
literaturou, včetně zahraničních publikací. Nejvíce oceňuji množství času, které autorka 
věnovala zpracování práce, zejména sběru dat, jejich přepis, interpretaci, analýzu a zpracování.  
 

Celkové hodnocení  *) Systém Theses ani Turnitin nezaznamenal shodu s žádnou jinou 
kvalifikační prací, všechny zdroje jsou řádně citovány či 
odkazovány. Předložená závěrečná práce splňuje všechny 
požadavky kladené na tento typ prací. 
Pra ci jako celek povaz uji, vzhledem k okolnostem, za ktery ch 
pra ce vznikala, za zdar ilou a doporuc uji ji k obhajobe . 

 
 
 
 
Datum a podpis autora posudku bakalářské práce:  12.5.2022, V. Laufková 


