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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)1 
1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 
odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

5 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod  
a zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

5 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost  
a provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 
poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

5 

4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací, 
absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 
stylu 

5 

5. Věcná správnost  
a přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost, 
podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 
schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

5 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 
danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 
potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

5 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
 
Předkládaná diplomová práce tematicky navazuje na vynikající bakalářskou práci a stejným 
způsobem – úspěšně a zdařile – je v ní zpracovaná oblast tichých písmen (silent letters SL), 
tentokrát z didaktického hlediska. Na práci Markéty Pospíšilové, která splňuje všechny požadavky 
kladené na diplomovou práci, si velice cením dvou momentů. Zaprvé se jedná o vytvoření a 
přehledné představení typologie aktivit zaměřených na SL na základě analýzy široké škály 
materiálů, která je přínosná pro učitelskou praxi, stejně jako úžasná prezentace představující SL 
žákům 2. stupně ZŠ nebo SŠ. Zadruhé se jedná o zcela mimořádný počin v praktické části: autorka, 
zkoumající funkčnost své pedagogické intervence, posbírala data (produkční test) hned po 
ukončení experimentu a s časovým odstupem jednoho měsíce. Právě longitudinální charakter 
výzkumu je velmi cenný a bylo by zajímavé provést měření ještě jednou, např. po letní pauze. 
Nejednoznačné výsledky týkající se reziduálního účinku ukazují, že by bylo potřebné v započatém 
výzkumu pokračovat. Po jazykové a formální stránce nemám k práci žádné připomínky. 
 
Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
Z jakého důvodu se autorka rozhodla zvolit krátkodobý a intenzivní trénink (tři na sebe navazující 
výukové jednotky) oproti dlouhodobější výuce SL, která by byla více propojena s normální výukou 
a pravděpodobně by poskytla prostor pro lepší upevnění a zapamatování slov s tichými písmenky? 

                                                      
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 
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