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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném  poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné 

nedostatky ve 

stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady):  

 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 

          

A 
          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části 

 

 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           

A 

          

B 
             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 
          

B 

             

C 

          

N 

Hodnocení žáků na 1. stupni základní školy 



 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 
          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 
          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 
 

Pavla si pro svou diplomovou práci zvolila téma Hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ v souvislosti s jejich sebehodnocením, 

především s vývojem sebehodnocení od prvního do čtvrtého ročníku. Motivace k danému tématu mi není zcela zřejmá, možná 

proto, že práce neobsahuje žádný úvod, autorka však na začátku práce uvádí, že se tématem zabývá, protože chce zařadit 

systematické a pravidelné sebehodnocení do výuky. Cílem diplomové práce je zjistit, jakými metodami, postupy a strategiemi má 

dávat učitel analytickou zpětnou vazbu tak, aby vedla k rozvíjení jejich sebehodnocení. Teoretická část je postavena na vymezení 

pojmů a základních východiscích. Autorka téměř vůbec nepracuje se zahraniční literaturou. Dále mi připadá škoda, že autorka 

nepracovala s aktuálními zdroji či s výsledky řady výzkumů, které v posledních letech na téma hodnocení v primární škole 

proběhly. Stačilo zůstat na půdě naší fakulty (např. výzkumy ÚVRV – dr. Starý, dr. Laufková apod.). Například publikace 

Formativní hodnocení ve výuce (Starý, Laufková, 2016) mohla autorku navést na řadu zajímavých zdrojů a směrů. V závěru 

teoretické části práce postrádám shrnutí, které by tuto část lépe uzavřelo. 

Praktická část je tvořena akčním výzkumem autorky. Velmi si cením toho, že se jedná o dlouhodobý výzkum a postihnutí 

téměř celé primární školy. Metodologicky vychází Pavla opět pouze z českých zdrojů, což je u akčního výzkumu možná také 

trochu škoda, nicméně si s tím takto vystačila. Pavla detailně popisuje průběh výzkumu a jeho dílčí etapy. Své postupy vztahuje 

k odborné literatuře, opět ne vždy zcela aktuální, což je opět škoda. V závěru práce je grafický souhrn získaných dat. Některá data 

Pavla dle mého názoru až příliš generalizuje (jako např. že dívky se hodnotí hůře než chlapci apod.), to může nepoučené čtenáře, 

kteří si neuvědomí, že se tyto závěry vztahují k jedné třídě, mást. Velkým přínosem pro učitele z praxe či studenty učitelství 

budou především přílohy práce. Grafy v závěru příloh by však zasluhovaly komentář či lepší vztažení k předcházejícímu textu. 

Práce si říká o pokračování. Doporučila bych autorce, aby se problematice dál věnovala a práci rozšiřovala, místy na mě 

působí jako předčasně dokončená, autorka má velký potenciál. Nicméně i tak tuto diplomovou práci považuji za zdařilou a cennou 

pro náš obor. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Rozveďte podrobněji vaši větu ze strany 54: „Na konci školního roku se k sebehodnocení dětí vyjadřovali i rodiče.“ Jak? 

2. Popište, proč ve druhé třídě „…přestaly stačit smajlíci…“? 

3. V závěru práce píšete: „Zkušenosti nabyté tímto akčním výzkumem budu využívat i při dalším pedagogickém působení.“ 

Jmenujte tři konkrétní zkušenosti, které budete využívat. 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Podpis: 

 


