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Hodnocení práce:

Studentka si vybrala poměrně náročné téma na zpracování. Tomu odpovídá rozsah celé práce, který bez 
příloh čítá přes 130 stran. Formulováním svých cílů si navíc zvolila úkol, který nebyl v jejich silách. 
Přesto se autorka domnívá, že se jí podařilo všech cílů dosáhnout. Mám o tom své pochybnosti. 

Studentka např. uvádí, že „navrhla systém hodnocení v oblastech, kde chyběl“. Obávám se však, že 
dotazník, který v rámci své práce vytvořila, má ryze anketní charakter a o jeho validitě a reliabilitě jde 
s úspěchem pochybovat. Představa, že jeho „funkčnost“, jak píše autorka, lze ověřit na pilotním vzorku
s osmi respondenty a po té sesbíráním dat mezi studenty 3. ročníku a grafickým znázorněním výsledků,
je naivní. K ověření dotazníku, který by měl sloužit dlouhodobě k účelům hodnocení učitelů z řad 
studentů, vede mnohem obtížnější cesta. Od vymezení oblasti vlastností (teoretických konceptů), jež 
chceme měřit (tzv. behavioral domain), přes posouzení expertní validity až po hodnocení reliability a 
stanovení počtu proměnných včetně určení jejich faktorových zátěží.

Zcela uznávám, že toto je nad rámec úkolů kladených na diplomantku a pouze tím poukazuji na 
skutečnost, že si studentka hned na začátku vytyčila cíle, jichž nemohla sama v tak krátké době (1 rok) 
splnit.

Studentka sama připouští, že aplikovat hodnotící systémy z komerční sféry do univerzitního prostředí je 
problematické. V kontrastu s tím, je skutečnost, že v teoretické části práce se věnuje výhradně tomuto 
způsobu hodnocení. To i přesto, že existuje řada dostupných zdrojů, které pojednávají o možných 
formách hodnocení učitelů studenty a problémů, které přináší výsledky dosažené pomocí těchto metod. 

Práce obsahuje také řadu formálních nedostatků, zejména stylistických a gramatických chyb. 



Připomínky:

Doporučený stránkový rozsah diplomové práce je 60-80 stran. Stránkový rozsah práce studentky je 
prakticky dvojnásobný. Je jistě nutné přihlédnout ke skutečnosti, že zpracovávané téma bylo obsahově 
velmi náročné, nicméně k celkovému rozsahu práce „přispěla“ studentka sama tím, že zbytečně 
vynechává prostor za každou podkapitolou tak, aby další začala až na další straně (zvlášť zarážející je to 
na str. 7). Stejně tak názvy „nadkapitol“ nechává osamocené na jedné straně, přičemž samotný text 
kapitoly začíná až na straně následující. Podle mého názoru toto úpravě práce nepřispívá a zbytečně to 
„natahuje“ už tak dosti dlouhou práci.

Úpravu kazí také další nedostatky. V kapitole 3.1 se objevuje jiné řádkování textu. Také pro číslování 
internetových zdrojů je někdy použita kurzíva, jindy nikoliv. Studentka před tiskem nezkontrolovala 
dostatečně ani Obsah práce (na třetí straně Obsahu jsou kapitoly 3.8.3 a 3.8.4 rozhozené a čísla stran 
se v důsledku toho posunuly).

V některých případech chybí uvedení zdroje informací, které evidentně nejsou „autorčinými výpočty“ 
(např. v Úvodu informace o tom, že „podle žebříčku vysokých škol, který každoročně vytváří Shanghai 
Jiao Tong University ARWU, je naše univerzita na 201-300. místě.“).

Připomínky mám také k obsahové validitě dotazníku. 
U otázky „Jak často jste docházeli na přednášku/cvičení?“ není, podle mého názoru, vhodné spojovat
přednášku a cvičení. Respondent pak může pochybovat o své odpovědi. Jak má např. odpovědět 
student, který nebyl ani na jedné přednášce, ale nevynechal jediné cvičení (obvyklý jev na FTVS UK)?
Otázky a nabízené odpovědi musí být formulovány tak, aby na sebe logicky navazovaly. Nikoliv stylem: 
otázka (tvrzení): „Vyučující byl vždy na hodinu vždy dobře připraven“, nabízená odpověď: „Vyučující byl 
na hodinu připraven výborně“.
Metodologicky špatně je také otázka, zda byl vyučující při hodnocení buď a) spravedlivý-objektivní či b) 
nespravedlivý-subjektivní. Nelze tyto dvě adjektiva dávat na roveň, či je dokonce považovat za 
synonyma. Je zřejmé, že hodnocení vyučujícího může být subjektivní, přesto spravedlivé a naopak.

Nešťastné je po mém soudu i volba pořadí grafů znázorňující výsledky a jejich interpretací. Vhodnější by 
bylo interpretovat výsledky teprve poté, co je s nimi čtenář obeznámen. A to podrobněji, se zamyšlením 
se nad příčinami výsledků, jejich dopady apod. Ve většině případů studentka pouze opakuje (v jejím 
případě předesílá) to, co čtenář sám může shlédnout v tabulce. Chybí jakékoliv vysvětlení, polemika, 
pochybnosti o spolehlivosti odpovědí, návrhy vycházející z výsledků apod.).

V práci se objevuje velké množství gramatických a stylistických chyb. 
V některých větách se objevují opakovaně některá slova (např. „Zásadním tedy považuji tedy i 
přístup…“ a v některých odstavcích dokonce opakovně i některé celé věty (např. v Úvodu “Mým cílem 
rozhodně není kritizovat učitele na základě dotazníků od studentů“).
Řada chyb je spojena se špatnou shodou podmětu s přísudkem. V některých případech je to více než 
markantní (např. Další otázkou, ve které se rozcházely odpovědi, i když zde měli být stejné, byla otázka 
ohledně zakončení předmětu“). 
Největší problémy však činí studentce zejména vkládání čárek do vět a souvětí. V některých větách 
čárky přebývají (např. „Celosvětové hodnocení univerzit a sestavování žebříčků nejlepších z nich, 
probíhá již několik let“), v jiných čárka ve větě chybí (např. “Pokud manažer rozpozná u svého 
zaměstnance talent a potenciál měl by ho rozvíjet.“) a někde je umístěna čárka na špatném místě ve 
větě (např. „Každému hodnotiteli zabere čas než, odpoví na otázky v dotazníku“. Ukázkovým příkladem 
tohoto problému budiž odstavec na straně 23, kde výše uvedené „chyby s čárkami“ studentka 
zopakovala dokonce čtyřikrát.

Diplomová práce je odbornou prací. Je proto nutné ji psát odborným jazykem. Tedy nikoliv „Mě tedy 
toto hodnocení uniklo jen o chvilku.“ či „Tyto skutečnosti ve mně vyvolali pocity nespravedlnosti a 
otázky“. Pominu-li gramatické chyby v obou větách, které zde slouží jen za příklad, je třeba zdůraznit, 
že takovéto vyjadřování autorčiných pocitů do odborné práce nepatří. 
Jak při popisu jednotlivých fází práce, tak při analýze a interpretaci dat by měla studentka prokázat 
schopnost využívat odborného jazyka na úrovni, která se očekává od studenta magisterského studia. U 
řady autorčiných vyjádření (např. Pro svoji práci chci po vytvoření svého dotazníku ho otestovat na 
vzorku studentů“) toto pravidlo není ctěno.



Otázky k obhajobě:

1. Spolupracoval jste při tvorbě dotazníku také s jinými odborníky než „jen“ s vedoucím práce?

2. V práci uvádíte, že „vzhledem k náročnosti zpracování všech dotazníků a jejich počtu jste se 
rozhodla, že použijete jen některé, dle Vašeho názoru, důležité grafy“. O zbylých výsledcích se 
čtenáři můžou jen dohadovat, nebo je složitě z tabulky uvedené v přílohách práce „luštit“.

Můžete ve stručnosti shrnout výsledky pro vás tzv. „nedůležitých grafů“?

3. O jaké informace se opírá Vaše přesvědčení, že „na základě hodnocení si škola určuje poplatky 
za studium“?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře – dobře v závislosti na průběhu obhajoby

V Praze dne 6. května 2012
….............................................................

Mgr. Jan Šíma




