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Téma diplomové práce je aktuálnl a z hlediska fešení ve vztahu k práCi současné školy 
významné. Autor se soustfedil na problematiku hodnoceni, analyzuje pojem hodnoceni, jako 
nedflnou součást vyučováni, zároveň obracl pozornost na dovednosti učitele hodnotit žáky a 
v dotazníkovém šetřeni zjišťuje, jak pedagogové pracuji s hodnocenlm, zejména s klasifikaci. 

Práce je logicky členěna na 3 tematické celky. Vlastní text práce je pfehledně strukturován. V 
teoretické části autor systemizoval poznatky z odborné literatury, jež se váži k tématu hodnoceni, 
v dalšl časti se soustředl na problematiku kvality školnlho hodnoceni, v empirické části prezentuje 
realizaci. a výsledky dotaznlkového šetfenl. Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovni. 
Autor prokázal schopnost práce s odbornou literaturou, výběr pramenů je dostatečný. 

Těžiště práce spočlvá pfedevšlm v praktické části. Autor formuluje cfl průzkumu: zjistit, jak 
učitelé pracuji s hodnocenlm formou klasifikace. Použitý dotaznlk je poměrně rozsáhlý. Formulace 
některých otázek v dotaznlku jsou diskutabilnl. V dotaznlku se objevuji otázky, které nemusl být 
z hlediska srozumitelnosti pro učitele zcela jednoznačné a zároveň mohou pfedjlmat očekávanou 
správnou odpověď. Napflklad otázka č.2: Stanovujete předem jasná kritéria, podle kterých budete 
hodnotit? Z vyhodnocení uvedené otáZky je patrné, že učitelé ve většině přlpadů odpověděli kladně, 
protože je zřejmé, že je to žádoud. Formulace otázky č.7: Souhlasite s tvrzen lm, že hodnoceni je 
ústfednlm bodem celého školnlho hodnoceni? či otázky č.4: Jak hodnotlte komplexnl úlohy?, může 
být pro učitele nejasná a přlliš obecná. 

Na základě vyhodnocených výsledků dotamlkového šetření mohl autor komplexněji analyzovat 

získané infonnace a fonnulovat jednak konkrétní návrhy ke konstruktivnímu řešení problematiky 

hodnocen! a zároveň jistá zobecnění vzhledem k problematickým momentům pfedevšlm ,oblasti 

dovednosti učitele hodnotit žáky. Prezentované závěry jsou spíše popisné a chybí vlastni hlubší 

hodnotíc! úvahy a soudy. 

Po fonnáln! stránce je práce na velmi dobré úrovni. Text vhodně doplňují přehledné tabulky a grafy 

Jazyk práce je jasný a srozumitelný. 

Vzhledem k tomu, že práce splňuje požadavky kladené na dil)lomovou práci, doporučuji jl k obhajobě 
a v závislosti na výsledku obhajoby navrhuji hodnocení výborně - velmi dobfe. 

Otázka k obhajobě: Uved'te přednosti a meze zvolené výzkumné metody vzhledem k cRl práce. 

Které dalll metody by byly vhodné jako doplňujlcl a proč? 4 ,;'" i" J ..,L.-"'/ 
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V Praze 12.9. 2009 PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 


