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   Téma diplomové práce Kateřiny Kubalové vychází z jejího zájmu o 
průběh hodnotících procesů ve výuce, který projevila již v průběhu 
magisterského studia. Tématem se zabývala ve výběrovém semináři 
Efektivní výukové strategie. V diplomové práci autorka svůj zájem 
projevila zevrubným prostudováním domácí literatury vztahující se k 
tématu školního hodnocení, které doplnila o několik zásadních publikací 
zahraničních. Z použitých zdrojů bych chtěl ocenit především jejich 
aktuálnost, šíři a zaměřenost. Také využití diplomových a disertačních 
prací kolegů z jiných fakult ukazuje na pečlivou práci s prameny. 
   Výběr tématu považuji za velmi vhodný, protože se jedná o fenomén, 
který je integrální součástí prožitku školního vzdělávání každého učícího 
se subjektu a přitom mu v odborné literatuře není věnována příliš velká 
pozornost. Psychologická literatura k tématu sebedůvěry jedince sice 
poskytuje velké množství podnětů, ale zpravidla již se nezabývá důsledky 
konkrétních učebních činností na sebedůvěru žáka. Kateřina Kubalová 
tedy zvolila téma na pomezí pedagogiky a psychologie, které je někdy 
označováno jako psychodidaktika. Poznatky osobnostní psychologie 
autorka použil jako východisko pro prozkoumání vztahu konkrétní 
výukové činnosti - mluveném projevu žáka, ve které se ještě zaměřila 
především na různé formy reakce na chybu. 
   V teoretické části tak vymezuje základní pojmy související s konceptem 
sebepojetí. Postupně se dostává k pojmu sebedůvěra, vymezuje jeho 
význam v kontextu své práce a poukazuje na vývojové aspekty 
sebedůvěry, které využila při srovnání dvou různých věkových skupin v 
empirickém výzkumu. Pokračuje obecným vymezením chyby a postupně 
ji vztahuje k hlavní výzkumné otázce k mluvenému projevu. Vychází jak 
z klasických domácích autorů (Kulič: Chyba a učení), tak ze zdrojů 
zahraničních. Vybírala je s ohledem na předmětovou oblast učiva, kterou 
je v jejím případě výuka angličtiny jako cizího jazyka. Zaměření na jeden 
vyučovací předmět umožnilo rozpracovat hlavní výzkumnou otázku do 
dílčích otázek, které se staly základem empirické části diplomové práce. 
   V oblasti metodologie výzkumu se Kateřina Kubalová bez předchozích 
zkušeností pustila do kvalitativních metod shromažďování dat. Dobře 
pochopila princip triangulace jako základní přístup k zajištění kvality 
výzkumu. Jako hlavní techniku sběru dat použila individuální hloubkové 



rozhovory se žáky a ty kombinovala jednak se zúčastněným pozorováním, 
jednak s anketou (jednoduchým dotazníkem). Anketa byla ve výzkumném 
designu sekvenčně zařazena před rozhovory a posloužila při tvorbě 
osnovy hloubkového rozhoru a výběru účastníků výzkumu. V tomto 
případě by se tudíž dalo hovořit o triangulaci zdrojů a metod 
shromažďování dat. Etická stránka byla zajištěna pečlivou anonymizací 
respondentů a jejich poučeným souhlasem se zvukovým záznamem 
rozhovoru. 
   Velmi pečlivě autorka všechny rozhovory zpracovala. Provedla úplné 
transkripty rozhovorů s využitím transkripční konvence a poté je 
analyzovala pomocí software pro kvalitativní analýzu MAXQDA. 
Výzkumná zpráva poskytuje zevrubný popis zjištění. Určitě by prospělo je 
více strukturovat a zdůraznit nejdůležitější zjištění. Nejvíce zůstala 
autorka dlužna přístupu zakotvené teorie, který by mohl být v budoucnu 
ještě na získaná data aplikován. Mimo jiné ve své diplomové práci jako 
jedno z hlavních zjištění popsala skutečnost, že při opravování chyb v 
mluveném projevu má kromě obsahu a formy hodnocení na jeho vnímání 
velký vliv i osoba hodnotitele - zda je jím vrstevník nebo učitel. 

Závěr: 
Kateřina Kubalová osvědčila mimořádnou samostatnost při výběru 
tématu, shromažďování a prostudování odborné literatury. Formulovala 
důležitou výzkumnou otázku, zdatně se vypořádala s hloubkovými 
rozhovory a provedla pečlivou analýzu dat. Její práce může přispět k 
porozumění vlivu konkrétního jednání učitele na učení žáka. 

Pro obhajobu doporučuji položit otázky: 
Jak výsledky empirického výzkumu ovlivnily pohled autorky na školní 
hodnocení? 
S jakými metodologickými problémy se setkala autorka při aplikaci 
kvalitativního přístupu? 
Jakými dalšími směry by bylo možno studii rozšířit? 

Doporučení vedoucího práce: 
Doporučuji diplomovou práci Kateřiny Kubalové k obhajobě a navrhuji 
klasifikaci: Výborně 

V Praze dne 12. 5. 2010               Karel Starý . 




