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Průběh obhajoby: Autorka představila svoji práci. Téma si vybrala proto, že příručky a

cvičebnice, oproti učebnicím, které mají obdržet doložku MŠMT ČR,
nemusí mít doložku a záleží pak na jiných faktorech, jak se dostane
text k žákům. V teoretické části práce vymezovala základní termíny,
jako je didaktika, konstruktivismus, v souvislosti s pravopisem
zmínila, že zrovna s pravopisem jde konstruktivismus jen velmi
těžko uplatňovat. Dále uvedla druhy pravopisu, jeho cíle, metody
výuky a zakotvení pravopisu ve vzdělávacích programech. Uvádí
rovněž typy cvičení podle didaktik a věnuje se normě a kodifikaci.
Pokouší se definovat, co je to cvičebnice, protože postižení podstaty
nalezla pouze v jedné publikaci. Analyzované publikace
zpracovávala ve spolupráci s učiteli základních škol. Sama se
zaměřovala především na problematické pasáže (lingvistické chyby,
nedostatky didaktické apod.) a na některá cvičení se ptala
uzavřenými otázkami v dotaznících pro učitele. Pokládala i otázky na
doporučení pro autory cvičebnic.
Na začátku zjišťovala, které cvičebnice učitelé používají, z nich
vybrala pět nejfrekventovanějších k analýze.
Analýzu každé cvičebnice provedla asi na osm až deset stran.
Nacházela např. nepřesnosti v zadáních, nevhodné texty, nepřehledné
klíče, nevhodně rozčleněné texty, přeceňování žáků (vtipy),
nadměrné zjednodušování pravidel, které fixovaly chybu.

Připomínky vedoucího:
Jaké chyby Vámi oslovení učitelé v příručkách nacházejí? Zjišťovala
jste to konkrétně, a pokud ano, jak jste s tím pak pracovala?
Jak přesně probíhaly konzultace s 43 učiteli?

Reakce autorky:
Připomínky částečně zodpověděla při prezentaci práce.
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Učitelé upozorňovali na chyby obecně (viz grafy), jinak nacházeli
stejné jako autorka.

Připomínky oponentky:
Používáte ve svém výkladu bez bližšího komentáře pojmu obojetné
souhlásky. Je vám něco známo o odborných diskusích, tohoto pojmu
se týkajících?
Píšete, že ovládnutí pravopisu je známkou vzdělanosti (s. 17).
Dokázala byste dát pravopis do vztahu s termínem teorie jazykové
kultury?
Vysvětlete, proč při klasifikaci pravopisných cvičení vycházíte z
publikace z roku 1977.
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.
Odpovězte i na ostatní otázky z posudku.

Reakce autorky:
K. Svobodu do literatury dala, protože je na něj odkazováno i v
Průvodci začínajícího češtináře.
V prostudované literatuře k teorii kultury se zaměřila jen na některé
aspekty jejího vztahu k pravopisu - bylo vyjasněno v diskusi jen
částečně.
Pojednala o variabilitě a neusazenosti terminologie, jež by měla
nahradit "obojetné souhlásky", které jsou příliš zažité, ale nepřesné.

Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a, jeden člen
hlasoval pro výsledek 2, dva pro výsledek 3. Konečný výsledek je 3.

Výsledek obhajoby: dobře (3)

Předseda komise: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. Robert Adam, Ph.D. ............................

 doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. ............................
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