
   

Název práce:

Indikátory kvality MAGISTERSKÉ práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Označte x, zda a v jaké míře předložená práce obsahuje 

následující znaky A-F:

Obsahuje Spíše 

obsahuj

e

Spíše ne-

obsahuje

Ne-

obsahuj

e

  A Klíčové znaky: úvodní část

A1 Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální 

pedagogika resp. příbuzných oborů. x

A2 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co 

má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co 

chce autor zjistit.

x

  B

B1 Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů 

našich a zahraničních autorů. Práce obsahuje přehled 

názorů vztahujících se k danému tématu na základě 

odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých zdrojů 

včetně internetu.

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 

literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 

z literatury).

x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje 

hypotézy formulovat).

x

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a 

zdůvodněné, způsob a obsah interpretace dat či údajů 

umožňuje zpracování závěrů.
x

Výzkumná část, pokud je obsažena
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  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 

komentované vyjádření číselných údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování 

závěrů, doporučení, výstupů práce.
x

  E

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného 

cíle práce. (Závěr práce není redukován jen na výsledky 

a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení 

hypotéz.)

x

E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální 

pedagogiky resp. příbuzných oborů.  x

E3 Přínos pro obor je formulován. x

   F Prezentace - formální úroveň práce

F1 Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních 

náležitostí a struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, 

klíčová slova, obsah aj), grafická a typografická úroveň 

práce.

x

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 

skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 
x

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

          Komentář hodnotitele :  

Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce může   

vyjádřit,  zda autor pracoval samostatně, práci si náležitě organizoval, byl kreativní apod.  

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

V teoretické části se diplomantka mj. věnuje předčtenářskému období i období počátečnímu rozvoji 

čtenářské gramotnosti, rozvoji dovedností potřebných pro rozvoj techniky čtení a představuje také 

historický vývoj metod výuky čtení i metody uplatňované v současnosti v českých školách. Ve výzkumné 

části, která je v porovnání s teoretickou částí výrazně kratší, si klade za cíl zhodnotit celkovou efektivitu 

metod – analyticko-syntetické, genetické a metody splývavého čtení Sfumato – ve vztahu k dosažené 

úrovni techniky čtení a čtenářské gramotnosti testovaných žáků 2. ročníků ZŠ. 

Data, získaná časově i organizačně jistě velmi náročným výzkumem, autorka předkládá v podobě 

přehledných tabulek a grafů, ve shrnutí a závěru práce jde však spíše o pouhé konstatování zjištěných 

faktů, jejich důkladnější interpretace chybí. Výzkum přinesl zajímavá zjištění, ale je třeba zohlednit to, 

že ověřování efektivity každé metody probíhalo vždy pouze na vzorku jedné třídy. Je možné 

předpokládat, že výsledky v jiných třídách, v nichž učitelé využívají stejné metody výuky elementárního 

čtení, by se mohly lišit – např. podle toho, jakou sadu učebních materiálů a metodické příručky učitel 

využívá a zda a do jaké míry ne/dodržuje zásady jednotlivých metod (např. v případě genetické metody 

časový harmonogram osvojování jednotlivých dovedností atd.).  

Domnívám se, že vzhledem k zaměření práce by bylo vhodné kapitolu o hodnocení čtenářských 

rozpracovat více do hloubky a seznámit čtenáře podrobněji s formami/metodami diagnostiky čtení 

užívanými v současné praxi. Pouze velmi okrajově diplomantka zmiňuje (dle mého názoru podstatné) 

informace o tom, z jakých metodických příruček v současné době učitelé (nejen) testovaných tříd při 

výuce čtení vycházejí a s jakými materiály pracují (v případě genetické metody lze uvažovat nejméně o 

čtyřech řadách učebních materiálů a metodických příruček – z nakl. SPN, Fortuna, Fraus a Klett). 

Co se týče textu a testu, který byl využit pro ověřování čtenářských výkonů a čtení s porozuměním, 

nejsem si jistá, že (z hledika objektivity) je vhodné pro šetření využít text z příručky (Šafránková, Čteme 

s porozuměním každý den – 2. třída), která je běžně dostupná a řadou učitelů (i rodičů) žáků 1. stupně 

využívaná (u nás bohužel existuje jen velmi málo učebních materiálů, které alespoň ve stejném rozsahu 

rozvíjejí pokročilješí čtenářské strategie). 

Po formální stránce bych autorce vyčetla časté chyby v interpunkci a některé formulační nedostatky. 

Drobné výhrady lze mít ke způsobu uvádění bibliografických údajů. 

Přes výše uvedené nedostatky práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji  k 

obhajobě. 

Analytická část 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: 
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 Otázky k obhajobě MAGISTERSKÉ práce:

Dne: Podpis:

1. Upřesněte, proč jste využila pro testování právě tento text – uvažovala jste i o jiném textu?  

Nezvažovala jste i možnosti vytvořit vlastní test? 

2. V práci nejsou uvedeny žádné u nás realizované výzkumy, které by zkoumaly efektivitu různých 

metod uplatňovaných ve výuce  čtení ? Takové výzkumy u nás doposud nebyly provedeny? Pokud ano, 

mohla byste některé z nich uvést?

3. Lze z dat získaných Vašim výzkumem vyvodit nějaké závěry a interpretovat je? 

V teoretické části se diplomantka mj. věnuje předčtenářskému období i období počátečnímu rozvoji 

čtenářské gramotnosti, rozvoji dovedností potřebných pro rozvoj techniky čtení a představuje také 

historický vývoj metod výuky čtení i metody uplatňované v současnosti v českých školách. Ve výzkumné 

části, která je v porovnání s teoretickou částí výrazně kratší, si klade za cíl zhodnotit celkovou efektivitu 

metod – analyticko-syntetické, genetické a metody splývavého čtení Sfumato – ve vztahu k dosažené 

úrovni techniky čtení a čtenářské gramotnosti testovaných žáků 2. ročníků ZŠ. 

Data, získaná časově i organizačně jistě velmi náročným výzkumem, autorka předkládá v podobě 

přehledných tabulek a grafů, ve shrnutí a závěru práce jde však spíše o pouhé konstatování zjištěných 

faktů, jejich důkladnější interpretace chybí. Výzkum přinesl zajímavá zjištění, ale je třeba zohlednit to, 

že ověřování efektivity každé metody probíhalo vždy pouze na vzorku jedné třídy. Je možné 

předpokládat, že výsledky v jiných třídách, v nichž učitelé využívají stejné metody výuky elementárního 

čtení, by se mohly lišit – např. podle toho, jakou sadu učebních materiálů a metodické příručky učitel 

využívá a zda a do jaké míry ne/dodržuje zásady jednotlivých metod (např. v případě genetické metody 

časový harmonogram osvojování jednotlivých dovedností atd.).  

Domnívám se, že vzhledem k zaměření práce by bylo vhodné kapitolu o hodnocení čtenářských 

rozpracovat více do hloubky a seznámit čtenáře podrobněji s formami/metodami diagnostiky čtení 

užívanými v současné praxi. Pouze velmi okrajově diplomantka zmiňuje (dle mého názoru podstatné) 

informace o tom, z jakých metodických příruček v současné době učitelé (nejen) testovaných tříd při 

výuce čtení vycházejí a s jakými materiály pracují (v případě genetické metody lze uvažovat nejméně o 

čtyřech řadách učebních materiálů a metodických příruček – z nakl. SPN, Fortuna, Fraus a Klett). 

Co se týče textu a testu, který byl využit pro ověřování čtenářských výkonů a čtení s porozuměním, 

nejsem si jistá, že (z hledika objektivity) je vhodné pro šetření využít text z příručky (Šafránková, Čteme 

s porozuměním každý den – 2. třída), která je běžně dostupná a řadou učitelů (i rodičů) žáků 1. stupně 

využívaná (u nás bohužel existuje jen velmi málo učebních materiálů, které alespoň ve stejném rozsahu 

rozvíjejí pokročilješí čtenářské strategie). 

Po formální stránce bych autorce vyčetla časté chyby v interpunkci a některé formulační nedostatky. 

Drobné výhrady lze mít ke způsobu uvádění bibliografických údajů. 

Přes výše uvedené nedostatky práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji  k 

obhajobě. 
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