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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP: 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné 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. Expertní posouzení kvality obou částí DP: 

 

Legenda:  

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 

 

Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Z práce je patrná zaujatost autorky tématem, její snaha porozumět všem souvislostem 

teoretickým i empirickým, to je třeba ocenit. Avšak cíl diplomového úkolu je vymezen 

nekonkrétně výrazem „rozklíčovat“, není jasný rámec analýzy. Teoretická část jako celek 

nabízí spíše zjednodušující pohled na problematiku s ne vždy podloženými komentáři (zřejmě 

vyplývají z relativně omezených zdrojů), soudy zaměřené na posouzení komplexních jevů 

jsou povrchnější (k tomu otázky k diskusi viz níže), některé aspekty problematiky jsou 

sděleny jen na úrovni informací, nejsou vyloženy – např. co znamená žákova dyslexie pro 

rozvoj jeho čtenářství (s. 48-50, celá kap. 5), místy nejsou soudy jasné (např. s. 22). Při 

obhajobě doporučuji dále: vysvětlit složky čtenářské gramotnosti, které jsou v textu DP 

sesazeny do jednoho výčtu od dvou autorů, kteří se jimi zabývají; proč je vymezování 

kompetencí u Spilkové a Heluse stavěno do opozice, nejedná se spíše o různé úhly pohledu? 

Výzkum je založen jako popisný a srovnávací, obsahující 2 případové studie. Výběr 

obsahových kritérií pro analýzu a popis případu je třeba zdůvodnit podstatněji než jen jako 

„přišly mi jako zásadní“ (s. 56). V kazuistikách jsou i nadbytečné popisy (např. kauza 

koberec, s. 56), které nepřispívají k srovnatelným údajům, naopak vedou autorku 

k subjektivnímu posuzování (s. 64 recitace). Hodnotící soudy autorky nejsou vždy podloženy 

argumenty (ani s oporou o teoretické poznatky z první části DP). Prezentační, interpretační a 

subjektivně hodnotící roviny jsou v kazuistikách promíchány. Nicméně lze si způsob výuky a 

péči o rozvoj čtenářství u obou učitelek celkem dobře představit. Čtenářství je v nich ale jen 

příkladem dokladujícím úroveň kompetencí učitele, nikoli odpovědí na úkol: jak se 

v rozvíjení čtenářství žáků projevují učitelovy kompetence. Autorka také místy zaměňuje 

subjektivní vyjádření učitele o jevu za jev sám. Obě kazuistiky jsou tak především sondami do 

práce dvou učitelek. Poslední část, kterou autorka uvádí jako svůj návrh projektu (s. 79-80), je 

více než projektem shrnutím předchozích poznatků, normuje práci učitele s hypotetickým, zde 

bezobsažným, projektem rozvoje čtenářství. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

V práci jsou občasné gramatické chyby a výraznější nedostatky v interpunkci v praktické 

části. 

Odkud je převzat termín „otevřené pozorování“? 

 

 

 

 



Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Jak rozumíte obsahu pojmu čtenářská gramotnost a čtenářská kompetence a vztahu 

mezi nimi? 

 

2. Čím zdůvodňujete tvrzení, že učitelé nemusí ovládat všechny kompetence, které 

vymezuje profesní standard (s. 22, srov. s. 27)? 

 

3. Čím byste zdůvodnila význam četby, když prokazatelně dnes není jediným zdrojem 

poznání – informace jsou zpracovávány různorodými technologiemi do různých 

formátů. Propojila by, podle Vašeho názoru, technologie a čtení čtečka (s. 54)? 

 

4. Jak je v literární výchově zdůvodněn požadavek recitovat báseň na rozdíl od jejího 

prostého zapamatování? 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


