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Diplomantka si vybrala aktuální téma. Předložila jasně strukturovanou práci. 
V samostatném úvodu objasnila motivy volby tématu a základní cíle. 

Do teoretické části zařadila pět kapitol. Představila vývojová období od narození po 
adolescenci. Vývojová období nijak zásadně nekomentuje vzhledem к tématu své diplomové 
práce. Ve druhé kapitole dokazuje, že porozuměla základním tendencím reformy školství. Zde 
už jsou výrazněji zastoupeny i vlastní úvahy, zvi.pokud jde o vztah klíčových kompetencí a 
čtenářství. V kapitole věnované čtenářství autorka zpracovala více zdrojů, zvl.oceňuji využití 
myšlenek D. Pennaca. V této kapitole autorka dál stupňuje množství vlastních vstupů, názorů, 
zkušeností a úvah. Nejasně vyznívá autorství 13 rad к rozvoji čtenářství (s.23) a cílů 
čtenářství na 1.stupni ZŠ (s.24). V posledních dvou kapitolách se pak už věnuje metodám, 
vzhledem к obsahu praktické části i analyticko-syntetické metodě výuky čtení, metodám 
literární a dramatické výchovy a metodám programu RWCT. Tři vybrané přístupy 
charakterizuje nutně výběrově, každý z nich by vydal na samostatné téma diplomové práce. К 
ujasnění zásadních východisek, důležitých pro praktickou část diplomové práce, by prospělo 
zařazení závěru teoretické části. 

Praktickou část autorka koncipovala jako akční výzkum, který může posloužit nejen jí, 
ale i její škole v procesu tvorby školního vzdělávacího programu. Oceňuji kroky, které učinila 
v procesu akčního výzkumu. Kvalitně popsala výzkumný vzorek (školu a její cestu ke 
školnímu vzdělávacímu programu, třídy, stav čtenářství ve třídách). Zmapovala a analyzovala 
problémy, které se ve zkoumaných třídách vyskytovaly a které souvisely s kvalitou čtenářství 
žáků. Nej větší pozornost věnuje výběru, prezentaci a reflexi kroků, které postupně podnikala 
к naplňování cílů spojených s rozvojem čtenářství žáků. Nabízí dílčí aktivity i rozsáhlé celky, 
strategie, metody, formy a příležitosti к rozvoji čtenářství ve třídě, přiměřené věku a potřebám 
dětí v daných třídách. I když se soustředí na postupy, na to jak rozvíjet čtenářství, nutně 
odhaluje další související otázky a problémy, zvi.otázku cílů, volby textů, ale i hodnocení či 
komunikace s rodiči. V reflexích nacházím velmi konkrétní postřehy к průběhu i výsledkům 
aktivit i úvahy o tom, jak příště postupovat ještě lépe. Oceňuji, že je autorka žákům vzorem 
nadšené a přemýšlivé čtenářky, která si také vede čtenářský deník, dokonce sama napsala 
knihu. Výsledky akčního výzkumu jsou shrnuty do jasných závěrů. 

Pro svou práci autorka prostudovala dostatek odborných zdrojů. 
Její práce je psaná velmi kultivovaným jazykem. 

Otázky: 
Jaké poznatky z vývojové psychologie jsou zvláště důležité pro rozvoj čtenářství žáků na 
1.stupni ZŠ? 
Jak lze charakterizovat vztah mezi vybranými přístupy к rozvoji čtenářství (literární, 
dramatická výchova a program RWCT)? 
Formulujte svou vizi místa a podob rozvoje čtenářství ve škole, ve které učíte. 

Diplomovou práci doporučuji к obhajobě. 
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