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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

x B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

x A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

x C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
Předložená bakalářská práce je vhodně rozdělena do 9 základních kapitol, které svým pořadím, vnitřním 
členěním i obsahem odpovídají zadání. Pozn. : Je-li kapitola 7 nazvána Zjišťování dovedností…, pak bych i 
v názvu podkalitol používala tento termín. 
Přehled literárních zdrojů prokazuje, že se autorka s danou problematikou dobře seznámila. Použité 
zdroje jsou relevantní. Pozn.: Na str. 18 je citována práce z J. of research in science teaching  - 
Barton, Krajcik, 2010, ale autory článku jsou Wilson, Taylor, Kowalski and Carlson. V seznamu 
literatury jsou autoři uvedeni skoro spravně. V citované literatuře se vyskytují drobné formální 
nepřesnosti. 
Vzhledem k charakteru práce jsou výsledky dobře interpretovány a svědčí o tom, že autorka 
pochopila možnosti i limity didaktického výzkumu. 
 
Pokud autorka považuje tuto práci za předstupeň diplomové práce, ve které se bude věnovat novým 
formám a metodám ve výuce přírodních věd, pak je pro ni dobrým základem. 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Od kdy jsou v ČR realizovány výzkumy TIMSS a PISA a v čem se tyto dva výzkumy 
shodují a v čem se naopak liší? 

2. V tabulce 1 a 2 uvádíte bodové hodnocení vybraných zemí v těchto výzkumech. Jaký byl 
maximálně možný bodový zisk? Pozn.: V názvu tabulky je nutné uvést rok, ke kterému se 
výsledky vztahují. 

3. Vysvětlete vztah mezi pojmy schopnost a dovednost. 
4. Kdo byl autorem testu, který jste ověřovala a jaký význam měl Vámi prováděný výzkum v 

širším kontextu (pro projekt, jehož je součástí)? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji  k přijetí k dalšímu řízení:  ANO    
 
Navrhovaná celková klasifikace:   
 
Datum vypracování posudku:  13.6.2012 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 


