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               P O S U D E K    D I P L O M O V É    P R Á C E 
 
Čtenářská gramotnost jako pedagogický pojem a jako cíl výuky literární 
výchovy 
                          ................................................................................................................................................. 

                                             ( téma)                    
  

 Diplomová práce Martiny Švárové měla za cíl vytvořit, v praxi prověřit a podle 

poznatků z praxe dopracovat a uceleně prezentovat soubor materiálů podporujících výuku 

literární výchovy na 2. stupni ZŠ, se zaměřením na čtení s porozuměním a zvyšování 

čtenářské gramotnosti. 

 Text předložené DP je rozdělen na úvod, podávající mj. motivaci celé DP , dále 

teoretickou část, podávající výměry základních pojmů a informující o některých 

mezinárodních výzkumech čtenářství, praktickou část, představující ukázky z vytvořeného 

souboru testů a materiálů, a závěr, v němž je celá DP rekapitulována a je zde zdůrazněn 

přínos vytvořeného materiálu pro vyučovací praxi. 

 Soubor materiálů podporujících výuku, do něhož autorka nakonec zařadila 20 

textových souborů, představuje pkus o výběr reprezentující široké pole učebních látek, témat 

a námětů. 

 Ukázky 6 vybraných testových souborů, zařazené do textu předložené DP (s. 44-81), 

dokládají systematické členění souborů na oddíly (texty, otázky a úkoly a metodické 

poznámky) i snahu o tematickou šíři. 

 Slabší stránkou DP je menší teoretická propracovanost – projevilo se praktické 

zaměření autorky. Naopak důležité je, že praktického výstupu – souboru materiálů 

podporujících výuku – bylo dosaženo v těsném sepjetí s praxí, v součinnosti s učitelskými 

praktiky, a v neposlední řadě s využitím multimediálních prostředků. Pro profesní přípravu 



učitelů je cenná tato provázanost přípravy materiálů s vyučovací praxí, včetně 

přehodnocování a přepracovávání materiálů na základě zkušeností s tím, jak se původní verze 

(ne)osvědčily. 

 S ohledem na výše uvedené doporučuji DP M. Švárové k obhajobě a v případě 

úspěšného průběhu a výsledku obhajoby navrhuji klasifikovat tuto DP jako velmi dobrou. 
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