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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

Slovní komentář: Práce analyzující cvičebnice pravopisu se v teoretické části zabývá pravopisem 

a jeho didaktikou. Krátké kapitoly o normě a o nespisovnosti jsou v podstatě zbytečné. 

Jádrem práce je analýza pěti pravopisných cvičebnic vydaných v letech 2002–2005. Autorka 

posuzovala vhodnost zařazených cvičení z didaktického hlediska, jejich využitelnost pro 

komunikační výchovu, ale i formální stránku těchto publikací. U řady cvičení navrhla alteraci 

zadání nebo návazné/doplňující aktivity. 

S jejím hodnocením jednotlivých cvičení lze v některých případech nesouhlasit (s. 37 bidlo/bydlo), 

popř. pokládat výtky cvičením činěné za přemrštěné (s. 56/57), ojediněle se hodnocení nezdá jasné 

(na s. 55 je jedno cvičení označeno jak za příliš obtížné, tak za přínosné), popř. není jasná navržená 

alterace (s. 66 hovězí maso); v zásadě však jde o hodnocení uvážlivá a návrhy podnětné. 

 

 

 

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: Práce není psána úplně vzorovým odborným stylem, místy je spíš upovídaná 

a kostrbatě formulující. Po formální stránce je uspokojivá, napočítal jsem čtyři chyby mluvnické, 

dvanáct interpunkčních a pět překlepů. Užívání kurzívy není vždy soustavné, autorka má potíže 

s citací internetových zdrojů (v textu, nikoli v závěrečném seznamu). 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk. 

 

Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: Diplomantka svá hodnocení i návrhy dodatečných aktivit konzultovala s 43 učiteli 

češtiny, ale bohužel není zcela jasné, jak takové konzultace vypadaly, co všechno ti učitelé dělali. 

Bez patřičného komentáře zůstává autorčino zjištění, že všichni dotazovaní učitelé mají výhrady 

k obsahové stránce textů ve cvičeních a že jich většina nachází v analyzovaných cvičebnicích 

chyby. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Jaké chyby Vámi oslovení učitelé v příručkách nacházejí? Zjišťovala jste to konkrétně, 

a pokud ano, jak jste s tím pak pracovala? 

4.2 Jak přesně probíhaly konzultace s 43 učiteli? 

4.3  
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