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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. 

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: rozsah na 

spodní hranici 

požadovaného 

rozsahu DP 

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: 

Diplomantka si vybrala téma, které integruje oborový a obecně pedagogický a didaktický 

aspekt. 

Teoretická východiska zapracovávají šíři souvisejících témat a podtémat a přinášejí 

zásadní myšlenky, ale i množství jednotlivostí. Přetrvává nejasné ukotvení pojmu z názvu 

práce „čtenářství“. Ke specifice profesních kompetencí učitele pro rozvoj čtenářství žáků 

šla autorka od obecně formulovaných profesních kompetencí učitele k postupům, kterými 

učitel rozvíjí čtenářství žáků. Oceňuji uvedení dalších projektů rozvoje čtenářství a 

uvažování o dalších podmínkách rozvoje čtenářství. V metodách a strategiích přetrvává 

jistá nelogičnost předkládaných informací (např. jednotlivé metody, pak program RWCT 

s modelem EUR,…). Autorka pracuje v jednotlivých kapitolách s různou mírou opory o 

odbornou literaturu a vlastního názoru. 

Výzkumná část je vedena základní výzkumnou otázkou „Co a jak dělá pro rozvoj 

čtenářství učitel začínající a zkušený?“ Autorka konstatuje (už i v teoretické části práce 

s.53), že faktor začínajícího nebo zkušeného učitele není podstatný. K tomuto tvrzení však 

v práci chybí dostatečné argumenty a důkazy o kvalitě čtenářství žáků a jejich pokroků. 

V práci přetrvávají drobné nedostatky v korektuře textu. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 Vymezte vztah mezi čtenářskou gramotností a čtenářstvím, dále mezi složkami 

čtenářské gramotnosti a čtenářskými strategiemi (s.31, 79). 

 Porovnejte své uvažování o profesních kompetencích učitele k rozvoji čtenářství 

žáků s návrhem Souboru kvalit studentovy práce na didaktické praxi z literární 

výchovy (viz Spilková, V. a kol. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. 

2015). 

 Jak založit výzkum, abyste získala ještě plastičtější obraz o postupech, úspěších i 

neúspěších obou kategorií učitelů v rozvoji čtenářství žáků? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Anna Tomková 


