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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

9 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

9 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

9 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

10 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

9 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 

nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 
10 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 

v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 

interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

9 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné uplatnění 

v teorii či praxi daného oboru). 
10 

 CELKEM 92 
*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě Jak probíhal výběr žáků pro předvýzkum?  

Jak se do výsledků promítlo působení vyučujícího českého jazyka? 

Jaké byly důvody pro zařazení dětí z Montesorri školy a jak se Vaše 

očekávání naplnila?  

Jak děti formulují čtenářský prožitek konkrétních knih např. chlapci 

Deník MP nebo dívky Harry Potter?  

Vyberte dvě zjištění, které považujete za nejzajímavější? 

Jak tedy může  základní škola motivovat žáky druhého stupně ZŠ ke 

čtení? 

 
 
 
 
 

Poznámky Bakalářská práce je vypracována pečlivě s vysokou mírou vhledu do 

Kateřina Svobodová  

Jak může  základní škola motivovat žáky druhého stupně ZŠ ke čtení?    
 

  Karel Starý  



 
 
 
 

problematiky čtenářské gramotnosti, motivace ke čtení a vývojových 

charakteristik pubescentů. U 3. kapitoly mohl být zařazen úvod , které by 

čtenáři objasnil, proč začíná popisem programu RWCT. Oceňuji přehled 

projektů, které si kladou za cíl motivovat žáky ke čtení.  

Cíle praktické části jsou v podstatě dva. První je zmapovat co žáci a žákyně 

ve věku 12-15 (na vybraných školách) čtou a druhým cílem je, jak může 

škola žáky motivovat ke čtení. Metody výzkumu byly zvoleny adekvátně 

tématu. U prezentace výsledků oceňuji rozdělení výsledků podle pohlaví a 

porovnání s výsledky jiných výzkumů. Za nejcennější část považuji 

ohniskové skupiny se žáky. Výsledky jsou zajímavé. Možná mohlo být 

pokládáno méně otázek a jít více do hloubky. V závěru trochu postrádám 

vyjídření k otázce v názvu práce. 

Práce je napsána čtivým a srozumitelným jazykem. Drobné stylistické 

nedostatky nenarušují obsahovou bohatost textu práce. 

 

Celkové hodnocení  *) Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.  
 
*) 100-86 bodů: výborně, 85-71 bodů: velmi dobře, 70-55 bodů: dobře, 54 a méně bodů: neprospěl(a) 

 
Datum a podpis autora posudku bakalářské práce:  13. května 2019  Karel Starý  


