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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

x 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 

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



4. Jazyk práce 

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

 
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 

x A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 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. : 

Dílčí připomínky k DP: 

Ad1) 

Některé texty zařazené do příloh mohly být logicky nedílnou součástí vlastního textu 

diplomové práce, např. příloha D - Metodický komentář chemie, či příloha H - Evropské 

portfoliové standardy EPC s následným hodnocením autora. 

 

Ad2)  

Jeden z formulovaných cílů diplomové práce – cíl označen č. 2 – Ukázat možnosti využití 

žákovského portfolio jako nástroje pro hodnocení kompetencí (s ohledem na výuku chemie) není 

zcela naplněn. Cíl by si zasloužil hlubší propracování. Autor předkládá pouze dílčí možnosti využití 

portfolia pro hodnocení kompetencí. Domnívám se, že by bylo vhodné využít strukturované 

hodnocení na základě předem jasně vymezených oblastí hodnocených kompetencí. 

Je ke škodě diplomové práce, že autor dostatečně nevyužil potence práce s žákovskými 

portfolii a předkládá komentáře pouze čtyř vybraných portfolií žáků, bez zásadnější analýzy se 

zaměřením na všechny dříve prezentované kompetence s důrazem na výuku chemie. 

V kapitole č.5 Výuka chemie na českých waldofských školách autor předkládá popis 

hospitací a vlastního pedagogického působení, aniž předem vymezuje jasné didaktické kategorie na 

které se v hospitacích a vlastním pedagogickém působení bude zaměřovat.Postrádám jasné cíle 

hospitací, strukturu hospitační činnosti apod. 

V podkapitole kapitole č.7.4 – Možné přínosy portfoliové práce by bylo vhodné se více 

soustředit na vlastní výuku chemie a analyzovat tak nejen nadpředmětové kompetence žáků,ale 

zároveň kompetence týkající se předmětu chemie. Prezentované tři proudy v oblasti práce s 

žákovským portfoliem ve waldorfských školách v Německu (s.45-47) autor dipl. práce nekomentuje 

a nehodnotí. 

Pro naplnění předloženého cíle č.1 - Porovnat výuku chemie na českých SWŠ s 

waldorfským učebním plánem a českým vzdělávacím kurikulem a porovnat úroveň výuky na 

českých waldofských školách by bylo vhodné si předem vymezit jasná kriteria pro srovnávání. 



Kapitola č.6 s názvem Kompetence a jejich hodnocení  není vzhledem k formulovaným 

cílům diplomové práce propracovaná.Autor předkládá celou řadu zajímavých, aktuálních poznatků 

k problematice kompetencí ve vzdělávání, avšak nezaujímá kritické stanovisko, ač by si uvedená 

problematika zasloužila hlubší reflexi především z úhlu pohledu waldorfské pedagogiky.Zmínka o 

tom, že waldorfské školy vykazují široké pole působnosti zejména v oblasti osobnostních a 

sociálních kompetencí by bylo třeba dokladovat či alespoň podrobněji okomentovat.Zajímavý 

postup pro hodnocení projevených kompetencí v pojetí Vriese (s.42) zůstává  v rovině konstatování 

bez dalšího komentáře a reflexe. 

Z důvodu ochrany osobních údajů doporučuji autorovi ve veřejně dostupných dokumentech 

zvážit zveřejnění informací jako např. jména a příjmení pedagogů a žáků. 

 

Celkové hodnocení DP: 

Diplomová práce řeší aktuální a podnětné téma z oblasti oborové didaktiky chemie s 

přesahem do obecně didaktické roviny. Zabývá se významnou didaktickou kategorií – analýzou 

učiva a dále hodnocením cílů výuky chemie v kontextu hodnocení klíčových kompetencí žáků v 

procesu výuky ve waldorfské škole. Je třeba ocenit výběr tématu i jeho náročnost zpracování. 

Problematika hodnocení klíčových kompetencí žáků v souvislosti s realizací RVP a ŠVP v našich 

školách je aktuální, významná, avšak jak autor připomíná, velmi složitá.  

Práce je logicky strukturována. Autor uchopil zpracování tématu tvořivě, je třeba ocenit jeho 

vhled do výuky chemie na waldorfských školách v ČR i schopnost analyzovat a kriticky nahlížet 

vybrané aspekty. Charakter zpracování DP koresponduje s východisky a koncepcí waldorfské 

pedagogiky. Diplomová práce je čtivá, zvláště kapitola č.4 –  Šest let s chemií a kapitola č.5  Výuka 

chemie na českých waldorfských školách je tvořivě zpracovaná, více se blíží pojednání o výuce než 

analýze didaktických aspektů výuky chemie. 

Vzhledem k formulovaným cílům DP bych očekávala zřetelnější didaktické ukotvení práce 

např. jasné vymezení didaktických kategorií hodnocení výuky chemie při hospitacích a také ve 

vlastní výuce, využití strukturovaného pozorování, hospitačních archů, kriterií pro hodnocení 

klíčových kompetencí žáků, zpracování didaktické analýzy učiva chemie apod. 

Z práce je patrné, že autor řešenou problematiku velmi dobře zná a poznatky vhodně doplňuje 

vlastní zkušeností s výukou. Je třeba ocenit pedagogický optimismus a nadšení autora. Velmi 

oceňuji především kapitolu, jež zpracovává téma žákovského portfolia, i přes uvedené připomínky 

ji považuji za významnou a průkopnickou. Autor prokázal schopnost práce s odbornou literaturou a 

zdroji informací, pouze bych doporučila více pracovat s obecně a oborově didakticky zaměřenými 

odbornými prameny. Jazyk práce je srozumitelný a odborný, drobné nedostatky jsou ve stylistice. 

Text vhodně doplňují přílohy. Přes uvedené připomínky se jedná o zajímavou a kvalitní 

diplomovou práci, která otevírá další podnětné otázky k řešení.  

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Které poznatky o jednotlivých modelech hodnocení kompetencí (viz kapitola Portfolio na 

waldorfských školách v Evropě) autor doporučuje využít pro vlastní práci hodnocení 

kompetencí žáků v portfoliu z chemie? 

2. Zobecněte poznatky a zkušenosti z vlastní výuky se zaměřením na možnosti a meze 

využití portfolia žáků jako nástroje pro hodnocení kompetencí žáků v oblasti výuky 

chemie. 

 



Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   

 

Navrhovaná celková klasifikace velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 15. 9. 2012 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): PaedDr.Nataša Mazáčová,Ph.D. 

 


