
Posudek bakalářské/magisterské diplomové práce 

 

Student: Bc. Lucie Urbanová 

 

Obor:  ČJ - ZSV 

 

Název práce v českém jazyce: Současné cvičebnice a příručky českého pravopisu 

 a jejich didaktické využití 

 

Název práce v anglickém jazyce: Contemporary Czech orthography workbooks 

      and guides and their didactic use 

 

Vedoucí práce: doc. Robert Adam, Ph.D. 

                                               

Oponent práce: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 

 

Typ posudku: oponentský 
 

 

1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury D 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů D 

 

Slovní komentář: 

Autorka začíná svůj výklad zeširoka, a sice výkladem o tom, co je to didaktika. Tato pasáž zde 

nemusela být, pokud už však ji autorka zařadila, není možné přestat na definici J. A. Komenského a 

Výkladového slovníku z pedagogiky (zejména po několika semestrech výuky oborové didaktiky). 

Podobně poněkud na povrchu se mi zdá pojednání o rozdělení pravopisu z didaktického hlediska; 

čtenář je pravděpodobně obeznámen s principem analogie („např. kusy jako hrady“, s. 15), snad ani 

tento výklad nebyl nutný. 

Vlastně tápu i nad zařazením celého metodického exkurzu v úvodu, kde autorka převážně vypisuje 

známé informace z běžně dostupné sekundární literatury (jaký je vztah podrobné metodiky psaní 

diktátu k výzkumnému tématu práce?, s 21–23). Navíc tím, že autorka vychází vesměs ze starší 

didaktické literatury, příliš ulpívá na tradičních metodách procvičování pravopisu na úkor některého 

z typu kreativní autorské činnosti apod. Podobně se myslím, že i pojednání o jazykové normě a 

kodifikaci (navíc na s. 25 je poměrně rozsáhlá neozdrojovaná pasáž) je poněkud nadbytečné, tím 

spíše, že posléze z hlediska TJK nekomentuje požadavek „správného psaní“ v druhé analyzované 

cvičebnici (s. 41). To vyvolává podezření, že principy TJK bezezbytku nepochopila. 



Naopak četné práce věnující se různým aspektům analýz edukačních médií autorka do teoretické 

části vůbec nezařadila, jako kdyby podobné téma nikdo dříve nezkoumal. 

Výstavba kapitol se mi nejeví jako zcela logická (viz 2.5.1. a navazující 2.6). 

Jádro diplomové práce začíná na s. 29. Musím však konstatovat, že z metodologického hlediska se 

autorka vyjadřuje poněkud neexpertně („V samém počátku byla zcela jednoduše vyslovena 

prosba…“, s. 29, „školy byly voleny skrze kontakty na další lidi…“, ibid.). 

Pokud se dá vytušit z mlhavých formulací, další výzkumným nástrojem byl zřejmě rozhovor 

s učiteli a dotazník? Jaké jejich typy? Výsledky jsou představeny prostřednictvím grafu, ten však 

není interpretován a komentován. Dále snad jako by z textu vyplývalo (s. 35), že autorka ještě 

prováděla rozhovory s žáky. 

Pozastavuji si i nad neterminologickým vyjadřování autorky diplomové práce, viz např. při výkladu 

významu slova lůza: „Považuji za vhodné zdůraznit žákům, že pokud člověk žije slušný život a pouze 

třeba vydělává výrazně méně než ostatní, do daného výrazu bychom jej neměli zahrnout.“ (s. 34) 

Při dalším vysvětlování významu slova kytka: „Jednak kytka/ květina obvykle kvete a má květy. A ne 

všechny byliny je mají. Dále platí, že mnoho bylin/květin utrhnout nemůžeme, protože jsou chráněné, 

anebo patří do veřejného majetku národního parku či města. Ačkoliv je pravdou, že mechanicky je 

utrhnout nám nečiní potíže a nebývá nutností pilka.“ (s. 35) Takováto zjištění nemají valnou hodnotu ani 

lingvistickou, ani didaktickou. Neterminologické, málo expertní vyjadřování prostupuje více či méně 

celou prací, dále už na jednotlivé případy nebudu upozorňovat. 

Co autorka míní tvrzením o slově býlí (s. 37): „Napříč slovníky vydanými ve 20. století se skutečně 

dočteme, že se jedná o synonymum ke slovu plevel, nicméně hojně se také dozvídáme, že chronologicky 

dříve v historii slovo označovalo jakékoliv byliny, i ty léčivé. Teprve později se slovo uchytilo (sic!) v 

užším významu pro plevel. Nicméně v dnešní době je užití dosti nejednotné, když už někdo tento knižní 

výraz použije.“ O které slovníkové doklady autorka své tvrzení opírá? O který zdroj opírá závěrečnou 

konstataci? 

Je otázka, jak hodnotit předložené analýzy. U publikace Schneiderové se soustředí ve větší míře na to, 

nakolik je publikace zábavná. S ohledem k teoretickému výkladu v úvodu bychom předpokládali 

analýzu publikace z hlediska lingvistického a didaktického, posouzení výběru jazykových jevů i cvičení 

vedoucích k jejích osvojení.  

U publikace Eislerové by vedle už zmíněného požadavku na správné psaní autorka měla komentovat 

požadavek na „schopnost psát rychle“ – jaké to má didaktické oprávnění? Doporučení, která autorka 

vyslovuje, nemají charakter teorie opřené o seriózně podložená výzkumná data, jedná se s píše o 

prakticistní metodické návody (viz obligátní „kartičkové“ aktivity na s. 43–44). 

Co se týče Styblíkovy a kol. příručky Cvičení z pravopisu…, autorka si sice vybrala vročení z roku 

2005, nicméně 1. vydání vzniklo v roce 1993. Je tedy analyzována příručka čtvrt století stará. Jak 

autorka zjistila, že úvod této publikace získá „velké sympatie“ rodičů. A bylo to vůbec cílem její 

analýzy? 

V tomto duchu se nese i analýza dalších příruček. Ačkoliv oceňuji evidentně svědomitý přístup 

autorky, celkově konstatuji, že předložená analýza je eklektická, ulpívá na vybraných detailech 

z jednotlivých příruček, trpí často laickým vyjadřováním a neumožňuje čtenáři utvořit si přehledný 

a jasný obrázek o zkoumané problematice „z nadhledu“. Tento nedostatek je ještě umocněn velmi 

sporým závěrem a absencí diskusí závěrů. 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu C 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 



 

Slovní komentář: 

Literní chyby, nadbytečná slova, pravopisné chyby (jsou označeny v textu práce) – např. na s. 10, 

11, 14, 27, 34, 37, 40, 51 apod. 

Stylové nedostatky – skrze, raději prostřednictvím (s. 11, ale objevuje se opakovaně), 29, tam i málo 

srozumitelná formulace, dále s. 32, 36 apod. 

Často se autorka odchyluje od odborného stylu („Člověk od počátku školní docházky přivyká 

pravidlům“, s. 26). 

Na s. 23 a 24 doslovně stejná formulace, jednou s uvedením bibliografického údaje, podruhé bez. 

Citát na straně 24 úplně dole není opatřen bibliografickým údajem. 

O neexpertním vyjadřování už byla poznámka učiněna výše. 

 

 

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: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Používáte ve svém výkladu bez bližšího komentáře pojmu obojetné souhlásky. Je vám něco 

známo o odborných diskusích, tohoto pojmu se týkajících? 

4.2 Píšete, že ovládnutí pravopisu je známkou vzdělanosti (s. 17). Dokázala byste dát pravopis 

do vztahu s termínem teorie jazykové kultury? 

4.3 Vysvětlete, proč při klasifikaci pravopisných cvičení vycházíte z publikace z roku 1977. 

4.4 Z hlediska oborové didaktiky shrňte, která z posuzovaných příruček nejlépe odpovídá 

současnému stavu poznání i nárokům na moderní vyučování češtiny. Argumentujte z pozice 

lingvistiky a didaktiky. 

4.5 Odpovězte i na ostatní otázky z posudku. 

4.6  

4.7  
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