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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. 

Nedostatky 

v obsahové a 

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. 

Drobné 

nedostatky 

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 



 

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: 

 

Tématem práce je ilustrace, respektive práce s obrázkem, a její možné využití pro rozvoj 

porozumění předčítanému příběhu, tedy téma velice aktuální a přinášející možnost hledání 

cesty, jak zlepšit rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřských školách. Cíl práce je i takto 

formulován.  

V teoretické části autorka stručně, ale dostatečně, vymezuje pojem čtenářská gramotnost a 

pregramotnost a dále uvádí charakteristické rysy předškolního dítěte vztahující se 

k dovednosti „číst“ obrázek, což je velmi přínosné.  Velice cenná je část věnována ilustraci a 

vizuální gramotnosti spolu s autorčinou interpretací vlivu ilustrace na porozumění příběhu. 

Obdobně kvalitní se mi jeví snaha o systematické uspořádání jednotlivých metod pro práci 

s ilustrací, které pak autorka využívá v praktické části. Teoretická část je tak smysluplně 

pojatá, funkční, provázaná s empirickou částí.  

Empirická část je věnována návrhu a ověření způsobů práce s ilustrací s cílem zlepšit 

porozumění předčítanému textu. Je zvolen design akčního výzkumu, který je vhodným 

způsobem pro zlepšení práce učitele. Vysoce hodnotím originální a funkční přístup k tvorbě 

pre-testu a post-testu, který autorka vytvořila pro potřeby této práce na základě analýzy 

očekávaných výstupů z RVP PV. Také navržené lekce pro práci s ilustracemi jsou velmi 

zdařilé a mohou sloužit jako inspirace pro práci dalších učitelů MŠ. Výsledky výzkumu jsou 

prezentovány velice podrobně, až je někdy obtížné se v množství údajů zorientovat. Autorka 

zodpovídá na všechny své výzkumné otázky, zohledňuje vliv přirozeného vývoje dítěte. Ke 

zvážení je, zda všechny položené výzkumné otázky jsou relevantní s tématem práce, např. u 

jakých dětí došlo k největšímu posunu. Závěrečné shrnutí pak obsahuje doporučení pro práci 

učitelů MŠ, které se zakládá na výsledcích výzkumu. 

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

 

1.) Jaké metody práce s ilustrací by měly být běžnou součástí vzdělávací nabídky 

v MŠ a proč? 

 

2.) Jak se lišil přístup k práci s ilustrací u výzkumné a experimentální skupiny?  

 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 


