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Diana Dufková se v předložené diplomové práci věnuje otázkám čtenářství žáků druhého stupně 

základní školy – s důrazem na žáky deváté třídy. Z pohledu čtenářství a knihoven se jedná o nesnadno 

uchopitelnou cílovou skupinu. O věkovou skupinu, která – dle dostupných výzkumů – uniká k mnoha 

jiným volnočasovým aktivitám. Věk mezi 11 a 14 lety je kritický právě – mimo jiné - z pohledu 

čtenářství. V tomto období se rozevírají nůžky mezi náruživými čtenáři a nečtenáři – se silným 

genderovým akcentem (výrazně více nečtenářů mezi chlapci než mezi dívkami). Vedle doposud silně 

určujícího rodinného zázemí hraje velmi důležitou roli škola a způsob, jakým je pojata výuka literatury, 

práce s povinnou či doporučenou literaturou, organizace čtenářských klubů, případně spolupráce 

s knihovnou. Diplomová práce nám tématiku čtenářství žáků druhého stupně a jednotlivých vlivů 

popisuje velmi komplexně a poskytuje i malou kvalitativní sondu mezi žáky 9. třídy jedné základní 

školy.  

 

Jednotlivé aspekty diplomové práce hodnotím následujícím způsobem:  

Aspekt diplomové 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

V teoretické části práce se autorka věnuje 

čtenářství obecně, významu četby pro život 

člověka a poté se zaměřuje detailněji na faktory, 

které ovlivňují čtenářství dětí a mládeže. 

Následně podrobně rozebírá možnosti, které má 

škola právě v oblasti podpory čtenářství. 

Můžeme se seznámit s detaily rámcového 

vzdělávacího programu pro tuto oblast, stejně 

jako s různými metodami výuky literární 

výchovy. Teoretická část je zakončena zmínkou 

o dalších doplňkových aktivitách zaměřených 

na podporu čtenářství. Následuje výzkumná 

část, v níž je rozebrána výzkumná sonda, kterou 

diplomantka provedla mezi žáky 9. ročníku na 

vybrané základní škole.  

Teoretická část je velmi pěkně zpracovaná. 

Diplomantka nás průřezově seznamuje 

s několika koncepty čtenářství, které se 

v knihovnické odborné literatuře příliš často 

nevyskytují. Detailně se věnuje i otázkám 

motivace ke čtenářství, čtenářské potřebě a 

čtenářskému zájmu. Text je logicky 

strukturovaný, vede nás od obecného ke 

konkrétnímu. Výzkumná část má dobře 

0-40 bodů 38 
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Bodový zisk za práci Hodnocení 

zpracovanou metodologickou část, obsahuje 

všechny potřebné úvodní informace – 

informace o postupu přípravy výzkumu, o 

základní škole, ve které se výzkum odehrával a 

výzkumné otázky. Následuje podrobná a grafy 

doplněná analýza výsledků a detailní shrnutí.  

přínos a novost práce Velmi pozitivně hodnotím obě části práce. 

Teoretická část nám nabízí kvalitní práci 

s informačními zdroji a pohled na téma 

dětského čtenářství z trochu jiného pohledu 

než býváme v pracích odevzdávaných studenty 

knihovnictví zvyklí. Velmi správně je 

akcentována role školy, role učitele literatury - 

- samozřejmě s vědomím toho, že základy 

čtenářství musejí být položeny v rodině. Jsem 

přesvědčena o tom, že je nutné, aby knihovníci 

znali pedagogické aspekty čtenářství, detaily 

RVP a styly výuky literatury a práce 

s doporučenou literaturou. Umožní jim to lépe 

spolupracovat s pedagogy a připravovat 

kvalitní programy pro nesnadno uchopitelnou 

skupinu žáků 2. stupně. U výzkumné části 

práce oceňuji spolupráci s vedením ZŠ, 

komunikaci ohledně přípravy dotazníku i velmi 

zevrubnou závěrečnou zprávu.  

0-20 bodů 17 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr informačních pramenů je velmi 

dobrý. Zastoupení zahraničních publikací 

a dokumentů je pro toto téma dostačující. 

Oceňuji přesahy mezi knihovnickou a 

pedagogickou odbornou literaturou – pro 

dané téma jde o velmi vítaný jev. Prameny 

jsou citovány korektně.  

0-20 bodů 20 

slohové zpracování Práce má logickou strukturu. Text práce je 

přehledný a odborný styl je dobré úrovni.  

0-15 bodů 15 

gramatika textu Text neobsahuje žádné zásadní překlepy 

ani gramatické chyby.  

0-5 bodů 5 

CELKEM   max. 100 

bodů 

95 
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0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce splňuje požadavky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Doporučuji hodnotit stupněm 

„výborně“.  

                                                                                                                     ………………………. 

PhDr. Hana Landová, Ph.D.  

V Praze dne 19. 1.  2020 


