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(Poznámka 1.: Vzhledem k tomu, že oponenti prací nejsou členové státnicové komise, 
prosíme je, aby do svého posudku napsali návrh známky, příp. doporučili, na co se má 
obhajoba zaměřit. 
Poznámka 2.: Vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít k obhajobě /kde o výsledku 
rozhoduje státnicová komise/ i v případě záporných posudků, je bezpředmětné psát v závěru 
posudku" nedoporučuji k obhajobě". V tomto případě může pedagog navrhnout známku" 4 ", 
tj. "nepro.spěl ". Děkujeme za pochopení.) 

Bakalářská práce Petry Kopecké s názvem Chyby v poznávání a hodnocení lidí v rozsahu 50 
stran je členěna do 4 kapitol. Témaje aktuální vzhledem k profesi, pro kterou se studenti 
HTF připravují. 

V I.kapitole se autorka zabývá poznáváním osobnosti. Jako hlavní metodu uvádí 
. pozorování. Ve druhé kapitole: popisuje chyby v hodnocení. Následující kapitola je věnována 

školnímu hodnocení, poslední kapitola pojednává o komunikaci. V textu není uvedeno, proč 
se v poznávání lidí věnuje právě školnímu věku a též nezdůvodňuje proč je v poznávání lidí 
uvedena právě kapitola o komunikaci. 

Jednotlivé připomínky v textu: 
s.11 Co jsou přímé testy. Jsou i jiné? Musí být dotazník vždy předložen v písemné formě? 
s.12 Je vždy cílem diagnostika určení duševního stavu pozorovaného jedince? 
s.12 " ... pozorování je objektivní metoda, jejímž cílem je minimalizování nebezpečí zkreslení 
získaných informací." Není to málo? 
s.14 Jak si představujete "můžeme videokameru použít k řešení některých výchovných 
problémů v rodině". Znáte tuto metodu? 
s.14 "Cílem pedagogické diagnostiky je odhadnutí osobnosti a povahy žáka a stanovit 
výchovně vzdělávací postup." Je to pravda? 
s.16 Záměna metody a techniky. Jednou je dotazník metodou (s.II), jindy technikou s. 16 
s.16 Proč je zájmový dotazník více konkrétní než anamnestický? 
s.17 Proč jsou v podkapitole 1.2. Pozorování osobnosti uvedeny testy? Proč jsou to objektivní 
testy, jsou ještě nějaké subjektivní? 
s.18 Proč se stále hovoří o psychologovi a potom náhle "učitelova práce" 
5.20 Podkapitola Hodnocení osobnosti - patří do hodnocení osobnosti analýza výsledků 
činnosti žáka? 
s.21 Náhlé shrnutí všeho, co lze hodnotit. 
s.22 I.Věta - je to citace nebo parafráze? 
s.22 Podkapitola 2.2. Nelze začínat pojednání větou "Můžeme zmínit". Odborný text musí mít 
logickou svatbu. 



Literatura není řazená podle abecedy 

Školní hodnocení 
Každá obor a jeho součásti má svoji terminologii a systém. Oblast školního hodnocení je 
poměrně podrobně zpracovaná. Autorka zaměňuje cíle, smysl, funkci.(např. motivace s. 32 a 
35). Nelze používat proklamace "měl by". 
Kdyby se autorka držela systému, nedopouštěla by se nepřesností a nepsala věty vytržené 
z kontextu, např. s. 34 "Pedagog by žáka neměl srovnávat s ostatními a hodnotit ho vzhledem 
kjeho možnostem." (Nemá být "ale" místo "a") 
s.37 Proč náhle na konci stránky jeden odstavec o sebehodnocení v podkapitole o chybách ve 
školním hodnocení? 
s.38 Proč je zařazena kapitola o komunikaci? 
s.42 Nepřesná vyjádření. "takový rozhovor" - 2x. Jaký? 
s.42 "Cílem sezení je vzbudit v klientovi potřebu co nejpodrobněji se pracovníkovi vyjádřit a 
svěřit." Jenom? 
s.44 Proč je zařazen právě kontakt s rodiči? V tomto zpracování se nevztahuje se k chybám 
při poznávání lidí. 

PráCe působí dojmem jakoby si studentka povídala a občas něco nepřesně vybrala 
z literatury. V textu jsou vyjádření, které do odborné práce nepatří (např. "zdárně poprala") a 
stylistické nepřesnosti ( české věty mívají přísudek, např. s 8). 

Absolvovala autorka v průběhu studia některé předměty, týkající se sledovaného tématu? Proč 
popisuje poznávání" člověka jako aktivitu vyhrazenou psychologům (např. psychologické 
interview, psychologická dotazník a jiné na s. 16). Pokud absolvovala např. předmět 
Diagnostika, proč nepracuje se získanými poznatky a literaturou? 

Otázky k obhajobě: 
1. Co je "halo efekt", Pygmalion - efekt (efekt očekávání) 
2. Proč zařazujete kapitolu o komunikaci? 
3. Kdy používáme hodnocení normativní, kdy individuální? 

Práci doporučuji k obhajobě, při které má autorka možnost doplnit před komisí několik 
informací. 
Klasifikace: Neprospěla 

Praha 18.8.2010 

Olga Zelinková fr U,~·/ 


