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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: 

 

Martina Vančová si pro svou diplomovou práci zvolila důležité téma a uchopila jej tvůrčím 

způsobem. Za největší přínos diplomové práce považuji citlivý vhled do intimního světa 

sdílení obsahu rodiče a dítěte nad podnětnou obrázkovou knihou.  

 

Teoretická část je strukturována do třech kapitol. První objasňuje použité pojmy, především je 

vysvětlen a vymezen pojem čtenářská pregramotnost. Druhá charakterizuje specifický druh  

obrázkové knihy, tzv. wimmelbuch v kontextu dětské literatury. Třetí se pak zabývá tématem, 

který není tak obvyklý v preprimárním vzdělávání, totiž rolí dospělého jako zprostředkovatele 

dětské knihy.  

 

Empirická část byla připravena velmi pečlivě a studentka nasbírala velké množství dat. 

Výzkum má kvantitativní a kvalitativní část. Kvantitativní výzkum předcházel a studentka 

formulovala hypotézy. Vzhledem ke způsobu sestavení vzorku nemělo  smysl hypotézy 

testovat. Nicméně online dotazník je promyšleně sestaven a poskytl dobré východisko pro 

následnou kvalitativní část. Nejcennějším zdrojem jsou nepochybně videozáznamy 

pozorování rodičů a dětí při interakci nad obrázkovými knihami doplněná o hloubkové 

rozhovory.  

 

Výzkumná zjištění jsou prezentována různou formou. V typologii rodičů se dle mého názoru  

jedná spíše o typologii rolí, do kterých rodiče vstupují. To umožňuje, aby jeden rodič 

naplňoval během čtení s dítětem více rolí. To, co je autorkou označeno jako schémata, 

považuji za určité shrnující vyjádření kauzálních vztahů mezi přístupem rodiče a reakcí dítěte.  

  

Výzkumná zjištění jsou prezentována trochu „napřeskáčku“, když po typologii rodičů 

vyvozované z dotazníku následuje analýza rodin vzhledem k výzkumným otázkám 

z kvalitativního výzkumu. Následuje podrobný popis odpovědí na výzkumné otázky 

v jednotlivých rodinách. Je zde mnoho dobře vybraných autentických citací výroků rodičů, 

které jsou doprovázeny postřehy autorky. Autorka za otevřené otázky označuje i otázky 

zjišťovací jako „tady je kdo?“ 

Následuje analýza rozhovorů s rodiči. Za přehlednější bych považoval, kdyby pozorování a 

rozhovory v jedné rodině, byly prezentovány na jednom místě. Pro případné publikování by 

to bylo ukázkou vyspělejší analytické práce. Shrnující schémata na str. 86-88 dobře vystihují 

nejpodstatnější zjištění.  

V kapitole limity výzkumu autorka uvádí, že výsledky kvalitativního šetření nelze 

generalizovat. Myslím, že tím se autorka nemusí trápit. Cílem bylo popsat různé přístupy ke 

společnému čtení rodičů a dítěte a tento cíl byl vrchovatě naplněn.  

 



 Přes uvedené drobné nedostatky považuji diplomovou práci za kvalitní a přínosnou.  

 

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

 

1) Jak chápete otevřené a zavřené otázky?  

2) Co byste v empirickém výzkumu dělala jinak, kdybyste měla možnost jej opakovat?  

3) Jaké výzkumné zjištění považujete za nejzásadnější? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 


