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A. Požadované náležitosti bakalářské 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 BP 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:  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 bakalářské 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: 
 

Obhajovaná diplomová práce si vybrala jedno z vysoce aktuálních témat souvisejících 
s rozvojem čtenářské gramotnosti, konkrétně uplatňování čtenářských strategií u žáků 1. 
stupně. V průběhu jejího zpracování se musela potýkat se současnou pandemickou situací, 
avšak svým proaktivním přístupem se jí podařilo potřebná data získat a zpracovat. 
 
Teoretická část vymezuje všechny důležité oblasti a pojmy, které souvisí s tématem práce – a 
to uchopení pojmu čtenářská gramotnost a s ní související pojmy; zvláštní kapitola je 
věnována čtenářským dovednostem a strategiím a metodám rozvoje čtenářské gramotnosti 
v programu RWCT, s nimiž autorka také pracuje v připravené lekci. Nedílnou součástí práce 
je potom analýza tématu v současném RVP ZV. Teoretickou část uzavírají výsledky českých 
žáků v mezinárodních šetřeních PIRLS a PISA. Oceňuji kompilaci několika informačních 
zdrojů. Autorka při zpracování sice vychází z menšího počtu literatury a absencí zahraničních 
zdrojů, avšak aktuální domácí literatura je vhodná, terminologie jednotná a obsahově funkční. 
 
Empirická část si kladla za cíl zjistit, jaké čtenářské strategie uplatňují vybraní žáci 4. ročníku 
ZŠ. Kromě pozorování žáků a jejich dotazování použila jako stěžejní metodu sběru dat online 
skupinové rozhovory s žáky nad literárním textem. Výzkumné otázky ne vždy směřují do 
hloubky, ale směřují na zásadní otázky vztahující se k tématu práce.  
Za velmi přínosné považuji úvodní informace o žácích podle vzoru mezinárodních výzkumů 
PIRLS a PISA, která umožnila data porovnávat a hledat souvislosti např. mezi zájmy žák a 
jeho úrovní čtenářské gramotnosti. Autorka pro naplnění cíle volila vhodný, ucelený text, na 
němž by bylo možné uplatnit všechny sledované čtenářské strategie. Oceňuji tento kvalitní 
výběr textu i připravenou lekci, která nezůstala po povrchu, kladla otázky, které umožňovali 
aktivitu žáků a prohloubení porozumění textu, stavěla na životních a čtenářských 
zkušenostech dětí. 
Za zdařilou potom považuji také jednotnost a přehlednost v prezentování výsledků, a to jak po 
stránce vizuální, tak slovní. Cenné jsou také ukázky přepsaných rozhovorů z rozhovorů 
s žáky, kterými autorka dokazuje svá stanoviska. Odpovědi na výzkumné otázky jsou stručné, 
ale shrnutí využívání všech čtenářských strategií napříč skupinami žáků je dostačující. 
Kapitola Diskuze je řádně zpracována, autorka v ní reflektuje limity práce  a zároveň 
komentuje výsledky své práce s výsledky výzkumu Veroniky Najvarové z roku 2008 a Jolany 
Ronkové z roku 2015. 
 
Autorka na zpracování diplomové práce systematicky, dlouhodobě a odpovědně pracovala, 
což se projevilo také tím, že i přes zavřené pobočky knihoven a komplikace s pandemickými 
opatřeními při zpracování praktické části byla schopná nastudovat základní odborné texty a 



realizovat rozhovory s žáky. S tématem se vypořádala obstojně a za to jí patří poděkování 
i obdiv. 
 

 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
 

1. Kterou kapitolu teoretické části považujete za nejpřínosnější pro zpracování diplomové 
práce a kterou za nejpřínosnější do své budoucí praxe?  
 
2. Přibližte nám, jakým způsobem jste analyzovala data. 
 
3. Ve shrnutí výsledků výzkumu konstatuje, že pociťuje potřebu se ve Vaší praxi zaměřit na 
nejslabší čtenáře. Popište kroky, kterými toho chcete docílit. 
 
Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce ve studijním 
programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a nevykazuje žádnou shodu v systému Theses.cz 
ani Turnitin s jiným dokumentem. 
 
 
Práci doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
 
 

 
 

14. 5. 2021   Veronika Laufková 
 


