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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A–B  
 
Slovní komentář: 
 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 
 
Slovní komentář: 



 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
Práci považuji za velice zajímavou a zdařilou, autorka prezentuje, jak rozvíjí vztah žáků ke knize na 
základě celoročního projektu, v němž splňuje většinu požadavků stanovených RVP. Její výzkum 
kromě toho prokazuje, že vede ke čtení a práci s literaturou i rodiče svých žáků, kteří si uvědomují, 
že práce s knihou (a knihovnou) je pro rozvoj dítěte nezbytná. Práci ubírá na kvalitě jazyková 
stránka textu – některé nejasné syntaktické konstrukce, stylizace a interpunkční chyby (naznačeno 
v textu práce). V literatuře bych uvítal i práce slovenských kolegů, především monografii D. 
Slančové Reč autority a reč lásky, pro charakteristiku foneticko-fonologické roviny řeči by bylo na 
místě využít i jiné publikace věnované přímo rétorice (např. práci E. Hájkové). Autorka často 
zaměňuje termíny mluvený a hovorový jazyk.  
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 V úvodu autorka říká, že žijeme v době, kdy se nikdo z nás bez řeči a komunikace 

neobejde. Mohla by říci, kdy tomu tak nebylo?  

4.2 Jak rozvíjí pragmatickou rovinu komunikace hraní rolových her na pohádkové postavy 
(vlk, čert apod.), vyprávění či odpověď na otázku „Jak jsi pomáhal mamince?“ (s. 30) 

4.3 Věta „Jaké písmenko slyšíš na začátku slova?“ by neměla zaznít ani ve školce (s. 32) 

4.4 Nesouhlasím s tvrzením, že učitelka v mateřské škole je pro dítě jedním z prvních 
dospělých, se kterými se mimo okruh vlastní rodiny setkává. (s. 38) Prosím, aby ho autorka 
zargumentovala.   

4.5 Autorka na s. 59 uvádí aktivitu, při níž měly děti vymýšlet slova podobná slovu kůň. V čem 
měla spočívat podobnost?  

4.6 Překvapuje mě, že autorka nevyužila více knihy I. Březinové, pokud ji děti poznaly na 
besedě, nebo obrázky H. Zmatlíkové, o kterých probíhala debata.  

 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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