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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. 

Drobné 

nedostatky 

v obsahové a/nebo 

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. 

Nezřetelné 

oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu 

literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné: rozsah na 

spodní hranici 

požadovaného 

rozsahu DP 

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): 

Nedostatečná 

jazyková korektura, 

neobratné 

formulace 

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: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Diplomová práce zpracovává aktuální téma, ke kterému autorka přistoupila s hlubokou vnitřní 

motivací. Zachovala členění na teoretickou a výzkumnou část. Rozsáhlejší teoretická část 

obsahuje témata logicky vybraná, i když mohla být zpracována s ještě větším ohledem na cíle 

diplomové práce a výběrověji. Kapitola o programu RWCT působí především jako výklad o 

programu, jehož jádrem je konstruktivistické učení. Diplomantka vysvětluje klíčové pojmy 

s oporou o odbornou literaturu, i když místy přetrvává jejich ne zcela přesné další používání 

(gramotnost – kompetence, čtenářská a funkční gramotnost, čtenářská gramotnost a čtenářství, 

čtenářské dovednosti – strategie, klíčové – dílčí kompetence). Každou dílčí kapitolu 

diplomantka zakončuje stručným shrnutím. Rovněž celou teoretickou část shrnuje. 

Jádrem práce je akční výzkum. Součástí výzkumu se stalo také zpracování závěrečné zpětné 

vazby. Problém, který má řešit akční výzkum, diplomantka identifikuje během poznávání 

školy a pozorování výuky (s. 62). Stanovuje si cíl zlepšit výuku/rozvoj čtenářské gramotnosti 

v konkrétní třídě/škole a zároveň rozvinout své profesní kompetence. Jde jí rovněž o 

ovlivnění kolegů ve škole a jejich pedagogických postupů. Zvolenou strategií je plánování, 

realizace a reflexe modelových hodin v duchu programu RWCT. Diplomantka zodpovědně 

plánuje a konzultuje zajímavé a rozdílné lekce, které kulminují přípravou a realizací společné 

práce žáků 1. a 8. ročníku. Reflektuje především integrování zvolených metod a své profesní 

pokroky, méně v souvislosti s dosahovanými pokroky ve čtenářské gramotnosti (jednotlivých) 

žáků. 

Diplomová práce neprošla dostatečnou jazykovou korekturou. V textu místy přetrvaly 

neobratné formulace (s.15, 21). 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 Upřesněte, jak pracuje s pojmem čtenářská gramotnost RVP ZV (s. 23). 

Vysvětlete, jak rozumíte vztahu čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí – 

viz s. 26: Čtenářská gramotnost, která se vyskytuje v některých klíčových 

kompetencích, přispívá k jejich rozvoji. 

 Specifikujte s oporou o teorii, co má umět učitel RWCT, aby funkčně podporoval 

rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. 



 Na jedné z modelových lekcí z výzkumné části práce znovu cíleně reflektujte 

naplnění výukových cílů spjatých s rozvojem strategií a složek ČG, které 

popisujete v teoretických východiscích. Které dílčí cíle rozvoje ČG vybranými 

lekcemi přednostně prezentujete?  

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis:  


