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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a p řínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 Na str. 72 uvádíte, že některá vysvědčení byla naprosto shodná? Je to možné, pokud 
se jedná o různé žáky, příp. stejného žáka v jiném ročníku?  

Na stejném místě uvádíte, že v některých případech nebyly na vysvědčeních 
zmíněny všechny očekávané výstupy, jako možný důvod uvádíte nemožnost vtěsnat 
všechny očekávané výstupy do formuláře. Jaké byste navrhla řešení? Podle jakého klíče 
vybírat důležité očekávané výstupy? Nebo snad navýšit rozsah vysvědčení?  

Ve výsledcích dále uvádíte, že při hodnocení v první třídě se neobjevují žádné 
zmínky o sociálním chování žáka. Proč? Proč by to tak mělo/nemělo být?  

V závěru se objevuje tvrzení: „Zažila jsem takovéto pedagogy, kteří byli v podstatě 
„donucení“ slovně hodnotit a mohu potvrdit, že z odvedené práce neměl radost nikdo“. Proč 
jste do analýzy vysvědčení nezařadila i vysvědčení psaná pedagogy s tímto postojem? 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce Lenky Šimáčkové „Formy závěrečného hodnocení ve vzdělávacím 
programu Začít spolu“ je aktuální a její výsledky jsou uplatnitelné v praxi.  

Formální úroveň práce je dobrá, jazyk je čtivý, srozumitelný a umožňuje čtenáři 
sledovat tok myšlenek autorky. V práci se vyskytují překlepy s přijatelnou četností (např. str. 
12 ř.4; str. 12 neaktualizovaný odkaz, str. 22 i jinde zarovnání textu, str. 34 ř. 13 atd.), 
z formálního hlediska je největším nedostatkem chyba v obsahu na str. 7.  

Struktura práce je logická, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Každá kapitola 
obsahuje úvod a shrnutí, což napomáhá čtenáři v orientaci v textu. I přes logickou strukturu 
se na některých místech práce objevují nesrovnalosti. Např. v kapitole České školství 
autorka nejprve popíše východiska konstruktivistického přístupu a teprve poté uvádí jako 
východiska konstruktivistické pedagogiky principy, které z východisek vycházejí (srovnej 
např. s pracemi Grecmanové). 

Zpracování teoretické části práce odpovídá řešeným výzkumným otázkám 
v empirické části a ukazuje porozumění autorky tématu, která s programem Začít spolu má 
vlastní zkušenosti.  

Autorka pracuje s dostatečnou literaturou, škoda že nevěnovala pozornost zahraniční 
literatuře a neodkazuje se na jedinou původní zahraničí práci. Ve velké míře pracuje se 
základními učebnicemi a metodickými příručkami a téměř se nevěnuje práci s původními 
vědeckými články, výjimkou jsou výsledky výzkumů o. s. Step by step a OECD.  

Autorka cituje použitou literaturu, nicméně někdy používá v textu odkazy na literaturu, 
které jsou nestandardní a komplikují vyhledávání literatury v jejím seznamu. Např. str. 13 na 
konci 2. ods.; citace výzkumů organizace Step by step, kde ani v souhrnu literatury není 
uvedený autor, totéž platí i o ostatních citovaných internetových zdrojích. Citace „kol. autorů 
1994“ už neodpovídá žádné citační normě (např. na str. 40 i jinde). Další nevhodný případ 
citování je na straně 41, kde se autorka odkazuje na kapitolu autorky Markéty Dvořákové, 
nicméně citovaná kapitola knihy v závěrečných citacích není uvedena.  

V některých případech autorka uvádí tvrzení, která by bylo vhodné podložit citací, 
např. principy programu Začít spolu na straně 19.  

Z teoretické části práce pozitivně hodnotím zejména část textu věnovanou shrnutí 
pozitiv a negativ slovního hodnocení od různých autorů (str. 42) a aktuální shrnutí výsledků 
výzkumů OECD.  

V práci jsou jasně vymezené cíle, autorka volí vhodnou metodologii k získání 
odpovědí na výzkumné otázky a všechny položené otázky na základě kvalitativního výzkumu 
zodpovídá.  

Přílohy jsou vhodně zvoleny, autorka se k nim odkazuje v textu. 
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