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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP 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 diplomové 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: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Rozvoj prvopočátečního psaní představuje náročnou vzdělávací etapu. Už nyní existují 

didaktické koncepty, kdy žáci začínají číst a psát texty s výhradně velkými tiskacími 

písmeny (srov. genetická metoda). Tento postup vychází z principu „od jednoduššího ke 

složitějšímu“: žáci si na začátku osvojují 26 základních písmen abecedy v jediné tvarové 

variantě, a teprve později přibírají písmena malé sady a pak jejich psací ekvivalenty.  Se 

vznikem bilingvních škol a tříd, což je patný trend v českém školství, jsou před vyučující 

na elementárním stupni i před žáky samotné postaveny nové výzvy.  

Česká a anglická kultura jsou každá reprezentovány specifickou tvarovou normou písma. 

Pokud se tedy žáci učí souběžně prvopočátečnímu psaní v dvojjazyčném prostředí, „skočí 

rovnýma nohama“ do situace, kdy (ad absurdum) musejí obsáhnout 26 liter krát 2 jazyky 

krát 2 (velká/malá písmena) krát 2 (psací/tiskací font). To zcela určitě představuje 

didaktický problém, jemuž dosud nebyla v české primární pedagogice věnována náležitá 

pozornost. Z tohoto pohledu hodnotím práci Jany Kolafové za průlomovou.  

Diplomantka přehledně a v logické struktuře výkladu shrnula problematiku „zmatení 

jazyků“ v multikulturním prostředí, které je dnes realitou mnoha dětí, zpřístupnila 

českému čtenáři zcela nové poznatky ze zahraničních zdrojů a položila si přemýšlivé 

výzkumné otázky. Dospívá k třem zralým závěrům, z nichž si zde dovolím odcitovat 

tento: „Další přiblížení obou světů metodik jsou závislá na dalším vzdělávání v oblasti 

prvopočátečního rozvoje čtení a psaní, jazykových kompetencích obou učitelů a vytváření 

kompromisů, tvorbě společných pravidel pro oba jazykové světy, která nebudou 

zasahovat do autentičnosti jich samotných, ale naopak budou vytvářet a pozitivně se 

ovlivňovat v multikulturním prostředí.“ (s. 73)    

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Jak už jsem poukázal výše, cenný je zvláště komparativní pohled na českou a anglofonní 

didaktiku prvopočátečního psaní, s přihlédnutím k lingvistickým odlišnostem obou 

jazyků. Dále autorka informovaně bilancuje potenciální přínos inovativního českého fontu 



Comenia sript, který se jeví slibnou cestou obzvláště pro nácvik psaní v multikulturním 

prostředí, neboť tvarově sbližuje českou i anglickou tvarovou normu. 

Hodný zřetele je poctivý, pracný a cílevědomý výzkum psaní žáků v reálném prostředí 

bilingvní školy, v rámci něhož diplomantka shromáždila přes dvě stovky písemných prací 

žáků reprezentujících vývoj jejich písařských dovedností v horizontu dvou školních let. 

Autorka následně práce žáků roztřídila, analyzovala a z bohatého materiálu vybrala do své 

diplomové práce ty ukázky, které výstižně reprezentují dílčí momenty průběžného 

osvojování písařské gramotnosti.  

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Rozveďte, popř. ilustrujte na konkrétních případech, v jakých oblastech a jak mohou 

čeští vyučující a rodilí mluvčí směřovat k „vytváření kompromisů, tvorbě společných 

pravidel“ (s. 74). Pozorovala jste toto sbližování na plánovacích schůzkách 

vyučujících, o kterých se zmiňujete v textu na s. 58?   

2. Ve své práci jste se soustředila primárně na psaní ve škole. Lze však předpokládat, že 

žáci budou podle zadání školy psát i doma, s rodiči (např. domácí úkoly). Pokuste se 

jít za rámec svého výzkumu a přemýšlet, jaké konsekvence má multikulturální 

prvopočáteční psaní na švu rodiny a školy.  

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO        NE                      

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře Dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


