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Abstract 

The presented thesis is focused on the evaluation of products from hours of practical activities 
for children at primary schools and on evaluation of these products by different groups of evaluators. 
Furthermore, the comparison with previously conducted research with pupils of the 2nd level of 
primary schools and the comparison of results based on an identical evaluation protocol. To produce 
the product, a demonstrative set of modular components will be used, built on a similar 
constructional element principle as in the first research. The thesis will also compare the views of 
different groups of evaluators on pupils' creativity, depending on the age of the assessors and the 
type of their education, also on a gender basis. We will assess the consistency or variance of 
assessment in each of the evaluator groups. The output of the research should be a preview of 
possibilities how to classify or evaluate the creativity of pupils at primary school. 
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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na hodnocení výrobků z hodin praktických činností u 
dětí na 1. stupni základních škol a na hodnocení těchto výrobků různými skupinami hodnotitelů. Dále 
na porovnání s již dříve vedeným výzkumem se žáky 2. stupně základních škol a srovnání výsledků na 
základě identického evaluačního protokolu. K výrobě výrobku bude použita demonstrativní sada 
stavebnicových komponent, sestavena na podobném principu stavebnicových prvků, jako v prvním 
výzkumu. V diplomové práci bude rovněž porovnán náhled různých skupin hodnotitelů na kreativitu 
žáků, a to v závislosti na věku hodnotitelů a druhu jejich vzdělání, rovněž na gendrové bázi. Budeme 
posuzovat soulad nebo rozdílnost hodnocení v jednotlivých skupinách hodnotitelů. Výstupem výzkumu 
by měl být náhled do možností, jak klasifikovat nebo hodnotit kreativitu žáků na 1. stupni ZŠ. 

Klíčová slova: Tvořivost, kreativita, demonstrativní sada stavebnicových komponent, evaluační 
protokol, hodnocení produktů, skupiny hodnotitelů. 
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