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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP: 

 
           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 

(abstrakt, klíčová 

slova, angl. 

překlady, 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. Expertní posouzení kvality obou částí DP: 

 

Legenda:  

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 

 

Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Cílem diplomové práce bylo „prozkoumat a analyzovat funkční cesty rozvoje čtenářské 

gramotnosti … a cíle dosahované využitím těchto cest“. Autorka zvolila metody RWCT jako 

„cesty“ a připravené „modelové lekce“ jako „cíle“, respektive obsahové zacílení na určité 

jevy, jejichž zobrazením v literární výchově se mohou žáci rozvíjet v kognitivní i sociálně 

emocionální oblasti. Jako takové však lekce nebyly vědomě zacíleny, ani analyticky 

reflektovány. Je tedy otázka, do jaké míry se podařilo cíle práce naplnit.  

Teoretická část postihuje všechny podstatné souvislosti (i když např. zdůvodnění, proč jsou 

charakterizováni i žáci 2. stupně, vyplyne až v praktické části jako výsledek společně sdílené 

akce 1. a 8. ročníku, která byla využita i pro akční výzkum). Celkově je ale výklad přehledný, 

podporovaný průběžně kladenými otázkami a dílčími, spíše popisnými shrnutími. Výtahy 

z RVP ZV by mohly být více konkretizovány vztažením k tématu – obsah i kompetence. Za 

stěžejní kapitolu autorka považuje kapitolu popisující program RWCT a jeho metody, který 

byl cíleně vytvořen pro rozvíjení čtenářské a funkční gramotnosti. 

Výzkumná část si stanovuje 2 otázky. Prvá je formulována obecně Jak efektivně rozvíjet 

čtenářskou gramotnost žáků ZŠ, druhá je zdvojená Jak a s jakými výsledky si lze osvojovat 

funkční cesty rozvoje čtenářské gramotnosti. Nezaměřují tak dostatečně jasně praktické/ 

výzkumné kroky. Za přínosné považuji vytvořené lekce, bohužel však nejsou dostatečně 

podrobně popsány všechny jejich etapy (jak žáci procházeli fází uvědomění si významu a 

reflexe, jak ji učitel řídil nebo pozoroval), mají tak spíše význam pro třídy, kde byly 

realizovány, nepřesáhly do inspirativního materiálu pro jiné školy a učitele. Reflexe jsou spíše 

popisné, proto doporučuji reagovat na otázky viz níže k diskusi. Pozorované hodiny jsou 

reflektovány vcelku analyticky, i když některé postřehy se opakují na vícero místech. 

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

- Slovo porozumění se pojí se 3. pádem, nikoliv s 2. pádem (v textu: porozumění 

…čteného textu (s.18)… získaných informací (s.37). 

- V jakém vztahu je Zagaševova klasifikace otázek k Bloomově taxonomii kognitivních 

cílů výuky? Vztah je pouze konstatován, nepojmenován. 

- Modelové lekce asi nebyly sestaveny jen na základě pozorování, ale zřejmě i na 

základě nastudování konceptu a metod RWCT. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Znáte ještě jiné komplexnější strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti kromě RWCT? 

 

2. Precizujte cíle modelových lekcí (vyberte jednu) z hlediska kognitivního a z hlediska 

sociálně emocionálního (afektivního) učení žáků ve vazbě na čtenářskou gramotnost. 

Cíle jsou zatím hlavně popisy činností. Např. Na jaké fáze čtenářské gramotnosti byly 

lekce zaměřeny (zvláště proto, že je označujete jako modelové) a jaké kompetence 

učitele vyžadovaly. 

 

3. Jaké byly indikátory pokroku v používání metod RWCT u Vás a dalších učitelek? 

Pokrok je pouze konstatován. 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


