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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
 

Práce se zabývá analýzou dat PISA. Má dvě části, teoretickou a empirickou. Je obdivuhodné, 
jak autorka „nasála“ všechny možné aspekty a metodologii PISA šetření a jakým způsobem toto 
shrnula v teoretické části. V empirické části pak analyzuje, jaké faktory působí v Čechách na 
dosažené výsledky žáků. Zejména oceňuji, že si autorka všímá i vlastností datového souboru, se 
kterým pracuje. Používaná metoda je použita správně (pokud to mohu posoudit), interpretace 
výsledků jsou jasné a závěry taktéž. 

Autorce jsem podrobně konzultoval předešlé verze práce a v této finální verzi není nic, s čím 
bych nebyl spokojen. 

Autorka by mohla  přemýšlet o tom, práci předělat do „paperu“ rozumné délky a zkusit ho 
publikovat.  

K diskuzi u obhajoby doporučuji interpretace výsledků, které nejsou v rozporu s tím, co by 
člověk intuitivně očekával. 

Podle mého názoru práce odpovídá požadavkům na bakalářské práce na IES, doporučuji ji 
k obhajobě. 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


