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Autor práce 

Název práce

Autor posudku

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu 
a charakteru práce).

8

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné 
vzhledem k cílům a dalším parametrům práce). 

10

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a 
metodám práce, text je jasně a logicky strukturován). 

9

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na 
úrovni, která odpovídá charakteru práce).

9

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží 
znalost relevantních pramenů a literatury).

9

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o 
tvůrčím zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené 
problematice).

10

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, 
jsou postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří 
logický celek).

10

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň 
odpovídá nárokům na diplomovou práci, terminologie je korektní a 
jednotná).

9

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel 
(zdroje v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně 
citovány a interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje 
příslušné normy).

9

10
.

Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru).

10

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň

Otázky k obhajobě

Bc. Vlasta Beranová

Využití metody ukotvujících vinět: subjektivní hodnocení úrovně anglického 
jazyka žáků základních škol a osmiletých gymnázií

 PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.



1) Tvorba ukotvujících vinět na základě Společného referenčního 
rámce pro jazyky se ukázala v předvýzkumu na základě rozhovorů s 
žáky jako nevhodná. Toto autorka detailně popisuje. K tvorbě vinět 
nakonec používá RVP. Není však zřejmé, zdali byly viněty tvořené na 
základě RVP též validizovány např. pomocí rozhovorů s žáky. 
2) Doporučuje autorka konečnou verzi vinět použít k identifikaci 
rozdílného užívání škály u žáků na nižším sekundárním stupni i v 
jiných zemích? Toto by bylo velmi žádoucí, neboť metoda ukotvujících  
vinět se snaží primární odstraňovat neporovnatelnost užívání škály 
napříč různými kulturami a zeměmi.
3) Po korekci sebehodnocení žáků dochází ke změně pořadí dvou 
vybranách základních škol (ZŠ Štechovice dosahuje po korekci lepších  
výsledků než ZŠ Mendelova, před korekcí je tomu naopak). Je změna 
tohoto pořadí v souladu s objektivní situací výuky anglického jazýka 
na těchto školách? 
4) Co může být důvodem pro nesignifikantně odlišné průměrné 
hodnocení žáků 6. a 9. ročníků před korekcí o odlišné užívání škály? 

Poznámky Diplomová práce má originální myšlenku, metoda ukotvujících vinět 
ještě nikdy nebyla využita pro korekci sebehodnocení znalosti 
anglického jazyka u žáků základních škol a nižšího stupně víceletých 
gymnázií. Autorka přizpůsobovala tvorbu vinět uvedené věkové 
skupině žáků, což byl nepochybně jeden z náročných prvků její 
výzkumné práce. Porovnání výsledků vybraných škol a ročníků 
doporučuji publikovat v odborném pedagogickém časopise. 

Celkové hodnocení Práci doporučuji k obhajobě.
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