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1. Celková 

charakteristika 
Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného 
cíle, logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 
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2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části 
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3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 
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4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
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5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost 
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

3 

6. Práce s odbornou 
literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe  
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
	
Předkládaná práce posluchačky Nelly Dejové se zaměřuje na aktuální téma metod evaluace žáků ve 
výuce anglického jazyka. V teoretické části toto téma představuje v obecné rovině a následně 
provádí srovnání užívaných metod hodnocení v Belgii a v České republice. Při srovnání vychází 
jednak z kurikulárních dokumentů a následně prostřednictvím rozhovorů s vybranými učiteli u nás a 
v Belgii ilustruje rozdílnost přístupů k hodnocení žáků ve výuce AJ na ZŠ. 
 
Kladně hodnotím výběr tématu a zájem autorky o dané téma. Za přínosnou považuji i snahu srovnat 
konkrétní aspekt výuky AJ (hodnocení) na základě dostupných kurikulárních dokumentů a dále 
snahu získat relevantní data ke srovnání na základě rozhovorů s učiteli. Práce si neklade za cíl 
vyvozovat obecné závěry zejména s ohledem na povahu výzkumného vzorku (výběr a množství 
respondentů), nicméně v kombinaci s analýzou dostupných dokumentů získaná data přispívají k 
vytvoření platičtější a barvitější představě o hodnocení žáků ve výuce AJ na ZŠ. Výstupy této 
výzkumné sondy mohou tedy posloužit jako výchozí bod pro další výzkumného šetření. 
 
Slabší stránkou práce jsou některá místa v textu, která představují tematické skoky či nárazy – např. 
absence závěru teoretické části na str. 23 či úvody některých oddílů. Přestože text teoretické části 
obsahuje podstatné aspekty zkoumané problematiky, působí spíše jako celkem zdařilý kompilát 
myšlenek a teorií jiných autorů bez výraznější názorové linky autorky. Od práce bych očekával více 
vhledu včetně kritického posouzení jednotlivých zdrojů či faktů. 

																																																								
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 

Karel Zdarek



 
Po formální stránce práce splňuje nároky kladené na tento typ práce a přes uvedené nedostatky 
hodnotím práci jako celkem zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
Témata a náměty k diskusi při obhajobě 
	
Zaregistrovala jste u nás nebo v Belgii nějaké výraznější inklinace k alternativním metodám 
hodnocení (absence známkování, slovní hodnocení)? Jak Vy osobně vnímáte tyto alternativy? 
 
 

Práci tímto doporučuji
 

nedoporučuji
 k obhajobě.2 
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Podpis: 

																																																								
2	Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby.	
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