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1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

10 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

10 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

9 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

10 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

9 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

10 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

10 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

9 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

10 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

9 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky 
 k obhajobě 

1. Ve rámci výzkumného šetření byli (elektronicky) osloveni žáci od 3. do 9. ročníků 

základních škol a učitelé/učitelky českého jazyka. Dle zjištěného věkového rozložení 

žáků-responentů a s přihlédnutím k popsanému způsobu sběru dat, lze usuzovat, že 

odpovědi byly získány od  učitelů/učitelek, z nichž někteří působí na žáky v českém 

jazyce v úrovni primárního a někteří v úrovni sekundárního vzdělávání. Nabízí se zde 

otázka: Je možné  předpokládat určité rozdíly ve výsledcích empirického výzkumu, 

pokud by oslovení respondenti  (žáci a učitelé) byli buď pouze z 1. stupně ZŠ či jen 

z 2. stupně ZŠ? Zdůvodněte.  

 

2. Vzhledem k současné feminizaci základního školství (a skutečnosti, že sledovaná 

skupina pedagogů zahrnovala 95 % žen) je zajímavé otevřít otázku genderových 

aspektů i ve vztahu: „učitelka“ a její genderový  přístup při působení na žáky a 

žákyně v dané oblasti. Domníváte se, že složení respondentů (ženy) ve výše uvedeném 

smyslu má vliv na výsledky výzkumného šetření?  

  

 
 
 
 
 

Poznámky 
 
 
 
 
 

Bakalářská práce otevírá  aktuální otázky vztahu genderu k rozvoji čtenářské gramotnosti, 

což představuje novou výzvu pro pedagogickou teorii i praxi.  

Výzkumný problém autorka výstižně redefinovala do problémů dílčích. To jí umožilo jasně 

formulovat cíle a úkoly práce. Volba výzkumných metod v části teoretické i empirické 

koresponduje s vymezenými záměry autorky. Data získaná dotazníkovým šetřením jsou 

Jolana SVOBODOVÁ 

Genderové aspekty rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti 
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vyhodnocena přehledně pomocí tabulek a grafů a následně náležitě komentována. Práce má 

vysokou stylistickou i jazykovou úroveň. Informační zdroje (vč. zahraničních) jsou citovány 

dle platné normy ISO.  

 

Výsledky práce považuji za přínosné zejména v souvislosti se získáváním podkladů pro 

připravovanou revizi základních kurikulárních dokumentů.  

 

Teoretická analýza zkoumané problematiky a metodologický postup řešení vypovídají 

o odborné a zejména metodologické erudici autorky práce. Celkově předložená bakalářská 

práce svým obsahem i způsobem zpracování vysoce překračuje požadavky kladené na tento 

typ prací.   

  

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě.  

 
Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 1.6.2013     


