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"Jak může základní škola motivovat žáky druhého stupně základní
školy ke čtení", témata teoretické části, metodologii, výsledky
empirické části a v sebereflexi uvedla, co vše se při zpracování
bakalářské práce naučila.
Vedoucí práce zdůraznila výběr aktuálního tématu, samostatnost
autorky při zpracování práce a její zlepšování ve vyjadřovacích
dovednostech, pokládání otázek při ohniskových skupinách a
průběhu práce na ní. Zejména ocenila propojování svých výsledků s
výsledky českých i zahraničních výzkumů a práci s aktuálními
českými i zahraničními zdroji.
Oponent zdůraznil zájem studentky o téma, které není jejím
aprobačním předmětem. I přes chyby, které tam byly (například v
rámci předvýzkumu), prokázala nadstandardní dovednosti v oblasti
metodologie. Práci by prospělo pokládat více otázky typu proč - i v
oblasti kvalitní literatury, tj. klást si otázky, proč čtu to, co čtu (tj.
čtení není o kvantitě).

Studentka odpovídala na tyto otázky členů komise:
1. Jak probíhal výběr žáků v rámci předvýzkumu a ohniskové
rozhovory?
2. Co Vás osobně na výsledcích nejvíce překvapilo?
3. Kdo je čtenář? V jaké fázi se žáci považují za čtenáře?
4. Proč dívky čtou Harryho Pottera?

Komise hlasovala a shodla se na známce výborně.
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