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Předložená bakalářská práce řeší velmi aktuální téma nejen v kontextu práce současné školy, ale 

jedná se o významné celospolečenské téma. Výzkumu čtenářské gramotnosti žáků nižšího 

sekundárního stupně vzdělání se věnují odborníci u nás i v zahraničí. Autorka se zaměřuje na 

problematiku vztahu ke čtenářství u žáků ve starším školním věku. 

Autorka formuluje cíle v rovině teoretické a empirické. Formulace cílů v oblasti teoretické jsou 

formulovány spíše jako dílčí úkoly, které mohou podpořit realizaci cílů. Cíl empirické části práce je 

formulován celkem adekvátně k řešení problematiky bakalářské práce.

Práce je strukturována do dvou základních částí – teoretické a praktické. V teoretické části práce 

autorka prezentuje dílčí poznatky k problematice čtenářství, přináší stručný vhled do řešené 

problematiky u nás. Autorka pracuje s relevantními odbornými zdroji z českého prostředí, které 

často cituje, ale nijak výrazněji neanalyzuje. Vzhledem k aktuálnosti a naléhavosti řešení dané 

problematiky by byly jistě inspirativní také zahraniční poznatky a zkušenosti.

Praktická část bakalářské práce přináší výsledky průzkumu, provedeného prostřednictvím 

dotazníkové šetření mezi 172 žáky základních škol a víceletého gymnázia a výsledky realizovaných 

rozhovorů se 3 pedagogy z uvedených škol. Autorka konstruovala dotazník, určený žákům 8.

ročníku ZŠ. Je třeba ocenit samostatnou práci při konstrukci dotazníku, i když formulace některých 

položek v dotazníku jsou diskutabilní. Realizovaný polostrukturovaný rozhovor s učiteli vhodně 

doplňuje šetření mezi žáky. Interpretace výsledků polostrukturovaného rozhovoru s učiteli je velmi 

stručná a spíše popisná.

Vyhodnocení získaných dat realizuje autorka především cestou kvantitativní analýzy a získané 

výsledky komentuje spíše v rovině popisné bez hlubší analýzy. Lze ocenit snahu autorky samostatně 

interpretovat některá zjištění. Je jistě obtížné bez vlastní pedagogické zkušenosti kriticky hodnotit 

výsledky dotazníkového šetření, přesto by bylo vhodné je analyzovat a porovnat např. s výsledky 

šetření mezi pedagogy v těch oblastech, které spolu velmi úzce souvisejí.



Z bakalářské práce je patrný osobní vztah autorky k řešené problematice, lze ocenit zaujetí tématem 

a získanými výsledky šetření.

Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Vyhodnocení dat je doplněno názornými grafy a 

tabulkami.                             

Jazyk práce je srozumitelný a vcelku odborný. Autorce doporučuji ujednocení terminologie dítě/ 
žák.

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji k obhajobě. V závislosti na 

výsledcích obhajoby navrhuji následující hodnocení:  velmi dobře / dobře

Otázky k diskusi při obhajobě:

1. Formulujte základní strategie rozvoje čtenářských dovedností žáků na druhém stupni 

základní školy

2. Proveďte srovnání výsledků dotazníkového šetření mezi žáky s výsledky 

polostrukturovaného rozhovoru s učiteli v těch oblastech, které spolu korespondují.

V Praze 28.5.2013                              PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.


