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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
(0-5)1 

1. Celková 
charakteristika 
 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, logická 
struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

 
3 
 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  
 

3 

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a srozumitelná 
argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace závěrů práce 

 
2 
 4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, interpunkce a 

stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
 

2 
 5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost úpravy 

práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
 

2 
 6. Práce s odbornou 

literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, odpovídající úroveň 
citační praxe 

 
3 
  

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

Bakalářská práce Nelly Dejové se věnuje porovnání metod evaluace na primárním stupni školské soustavy 

v České republice a v Belgii. Autorka se nejprve podrobně zabývá vymezením termínu ´evaluace´ a 

způsobem, jakým je v obou jednotlivých školských systémech reflektován Společný evropský referenční 

rámec pro jazyky. Posléze pak formou interview s učiteli sleduje styčné body i odlišnosti v pojetí evaluace 

na primárním stupni základní školy v Belgii a v České republice.  

Téma předložené bakalářské práce je nanejvýš nosné vzhledem k současným trendům v rámci EU; otázka 

zní, zda je možné školské systémy v partnerských zemích EU zcela nivelizovat, ale také zda je taková 

politika žádoucí. Autorka se k těmto otázkám bohužel nevyjadřuje.  

Autorka pracuje systematicky se sekundární literaturou, cituje zdroje a ke svým zjištěním poskytuje vlastní 

komentář. Praktická část je nicméně velmi stručná; práce by byla bez pochyby mnohem sdělnější, pokud 

by se jí autorka věnovala podrobněji a zjištěné skutečnosti se pokusila vyhodnotit. 

Po formální stránce je práce na poněkud nižší úrovni; jazykové nedostatky (a test sitted, a pupils, a 

                                                 
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.  



communication jako abstraktum,  nesprávné použití aspektu a špatná interpunkce ve vztažných větách i 

mimo ně) jsou bohužel četné. Sekundární zdroje jsou v souladu s požadavky na kvalifikační práci.  

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

1. Na s. 20 autorka zmiňuje Bloomovu teorii o možnosti 95% úspěšnosti v získání nejlepšího 

hodnocení u všech žáků bez rozdílu. Jaký je názor autorky na toto tvrzení? 

2. Které z charakteristik evaluace v obou srovnávaných systémech by autorka vyzvedla jako příkladné 

(v případě Belgie i České republiky)?  

 
 
 
 
 
 

 
 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 15. 1. 2018 
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