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Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 48
Počet stránek příloh: 
Počet titulů v seznamu literatury: 10 + internetové zdroje

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 přínos 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:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: v e l m i  d o b ř e

Datum: 30. května 2015                                  podpis: doc.PhDr.Hana Kasíková, CSc.

- Prosím autorku, aby jasně zformulovala cíl BP.
- Definice žákovské knížky není uvedena ani v publikaci Viktorové a Smetáčkové?
- Co považuje autorka za nejdůležitější výsledky svého bakalářského úkolu?

- Ojedinělá je volba tématu (vlastní volba autorky) –  téma žákovské knížky není ve 
studentských pracích prozatím zkoumáno. Autorka se však mohla v základních 
poznatcích opřít o novou publikaci (Viktorová, Smetáčková).

- Cíl BP by se měl shodovat v abstraktu a úvodu, v daném textu tak tomu není.
- Text působí spíše jako několik vedle sebe položených pohledů na žákovskou 

knížku (legislativa, struktura žákovské knížky a její proměny v čase, žákovská 
knížka  a hodnocení) než odborný text s jasnou (cílem zaměřenou) linkou výkladu.

- Zajímavou kapitolou je ta, v které je popis proměn žákovské knížky používaných na 
jedné škole: zasluhovala by si však širší interpretační rámec (konstatování, že byly 
poplatné době, nestačí).

- Kapitola týkající se hodnocení by měla být zaměřena jasněji k tématu práce, 
postrádám také alespoň pojmenování dalších oblastí školní pedagogiky, se kterými 
dané téma souvisí. (Jasněji by mělo být doloženo, že charakter žákovské knížky 
souvisí s koncepcí práce celé školy a výuky). 

- Text obsahuje i empirickou sondu, což lze hodnotit pozitivně. Za problematické 
ovšem považuji, že se nezaměřuje zřetelněji na téma práce (proměny žákovské 
knížky), a malý počet respondentů v dotazníku z řad učitelů (5)  a rodičů (1 rodič).

- Styl psaní textu není zcela vyrovnaný:  přechod od odborného stylu k výrazně 
popularizačním prostředkům (viz s. 41 aj)

- Závěry jsou vlastně jen shrnutím tematiky.
- Chudý je seznam literatury, literatura není uvedena v abecedním pořadí. 
- Nejasné je, proč autorka píše o žákovských knížkách s velkým „Ž“ (s.18)
- Autorka mi děkuje za vedení, ale příliš mnoho příležitostí vést mi neposkytla. (Podle 

mého názoru také odevzdala práci předčasně, bylo nutné ji dopracovat).




