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Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce mapuje situaci informační gramotnosti v České republice a v 

zahraničí. Jde o teoreticky-analytickou práci, která shrnuje a porovnává oficiální prameny a 

vědecké práce k tématu informační gramotnosti u školáků. Použitá literatura zahrnuje obsáhlý 

a kvalitní soubor titulů vztahujících se k danému tématu; obecně práce splňuje charakteristiky 

odborného textu i formální požadavky na diplomovou práci. 

 

První polovina práce rozebírá teorii, zde autorka velice kvalitně naznačuje teoretická 

východiska a současný stav vědeckého poznání. Následně autorka analyzuje školní vzdělávací 

programy vybraných škol, přičemž v závěru navrhuje standardy informační gramotnosti pro 

základní vzdělávání. Tato část je zpracována precizně, nemám k práci zásadních námitek.  

Práci doporučuji k obhajobě. K obhajobě doporučuji malou diskuzi o nejzásadnějších rozdílech 

mezi českými vzdělávacími programy a těmi zahraničními. Jsou zde náměty pro zlepšení? 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
Viz slovní hodnocení, 35 bodů 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce Viz slovní hodnocení, 15 bodů 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. Zdrojů 
Viz slovní hodnocení, 20 bodů 0 – 20 bodů 

slohové zpracování Viz slovní hodnocení, 15 bodů 0 – 15 bodů 

gramatika textu Viz slovní hodnocení, 5 bodů 0 – 5 bodů 

CELKEM  90 

Výsledné hodnocení práce 
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Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 5. 8. 2015                                    Mgr. Michaela Slussareff (roz. Buchtová), Ph.D. 

 


