
Posudek disertační práce Jany Martákové Styblíkové 
 

Osvojování pojmu a termínu spojka u žáků 1. stupně 

 

Autorka si pro své zkoumání vybrala nosné aktuální téma. Výběr tématu doktorské 

disertační práce úzce souvisí s její pedagogickou praxí a dlouhodobým zájmem o 

problematiku výuky české morfologie na 1. stupni základní škol (viz už téma její diplomové 

práce). Vzhledem k tomu, že se v poslední době stále častěji objevují stížnosti na klesající 

úroveň jazykových znalostí žáků základních i středních škol, je téma její disertační práce 

aktuální, a to přesto, že doktorandka zpracovávala pouze dílčí téma, proces pochopení a 

osvojování pojmu spojka, pojmu, který patří mezi obtížněji zvládané. Toto téma je významné 

mj. proto, že 1. stupeň ZŠ je rozhodující při vytváření základů gramatických pojmů (tedy i 

pojmu spojka). Nevytvoří-li se totiž základy náležitého chápání pojmů právě na tomto stupni, 

pak se mylné, vulgarizující chápání jazykových jevů táhne s žákem po celou dobu jeho studia 

a pojmy nejsou vlastně nikdy osvojeny. 

 

Za hlavní vědecký přínos prvních čtyř kapitol považuji vymezení tématu a cíle výzkumu (1. 

kapitola) a jeho teoretických východisek (2.–4. kapitola), obecně i oborově didaktických a 

ontogenetických spolu s vymezením základních termínů, viz prekoncept, pojem a termín, a to 

s náležitým odstíněním významů posledně jmenovaných termínů. Méně se to dařilo v případě 

vývojového odlišování představy a pojmu (viz s. 51, 77, 100 „představa o lingvistickém 

pojmu“), tomu mělo být věnováno alespoň stručné vysvětlení (jako u srovnání pojmu a 

termínu). K této připomínce by měla doktorandka zaujmout stanovisko při obhajobě. 

Následuje stručné, ale výstižné postižení výkladu spojek v současných mluvnicích češtiny i se 

vzájemným srovnáním, a to se zřetelem k  výuce (s. 29 až 30). Na ně logicky navazuje obsah 

a pojetí spojek v  současných učebnicích (i se zdůvodněním výběru) a opět se shrnujícím 

srovnáním (kapitoly 5 a 6). 

 

K prvnímu, tzv. teoretickému oddílu disertace můžeme vznést některé připomínky. Např. 

podotýkáme, že k některým tvrzením, např. o tom, že si dítě osvojuje spojky jako poslední 

slovní druh (podle Kesselové) mohla doktorandka zaujmout vlastní stanovisko. Obecně by 

v kapitole o ontogenezi mohlo být přihlédnuto k teorii zrání (viz Chomsky a vrozené 

dispozice) a k stadiím kognitivního vývoje dítěte (Piaget).  



Vcelku celý oddíl věnovaný teoretickému výkladu je věcný, dobře připravuje oddíl vlastního 

výzkumu, ten přináší významné poznání pro teorii i praxi vyučování. Logicky se od 

teoretických výkladů přechází k přehlednému popisu průběhu a výkladu výzkumu (kapitoly 7 

a 8). Při něm i při přípravě a zpracování disertace autorka úspěšně využila prostudovanou 

odbornou literaturu.  

 

Výzkum doktorandky tvoří (v souladu s posláním doktorských prací) jádro předkládané 

studie. Ve výzkumné části doktorandka použila mnohostranné výzkumné metody kvalitativní 

i kvantitativní, s významným místem myšlenkových map (měl by být vymezen vztah mezi 

označením myšlenková a pojmová mapa), a dobře připravený tzv. hloubkový rozhovor, 

dotazníkovou i testovou metodu, užívala i participační pedagogické pozorování a uplatnila 

vlastní pedagogické zkušenosti. Mohla být využita i ústní explorace učitelů. 

Autorka se poctivě snažila o analýzu zjištěných dat a na jejím základě o syntézu poznatků a 

vyvození závěrů pro další pedagogickou praxi  ̶  to vedlo k všestrannému posouzení zvolené 

problematiky. Vývody doktorandka podložila výsledky výzkumu, až na některá tvrzení, např. 

o záměně spojek se zájmeny a příslovci (s. 124). Další závěry mohla ještě z výsledků šetření 

vyvodit, např. o záměně spojek a předložek, i se zdůvodněním. Bylo by vhodné uvažovat o 

pořadí při probírání spojek v souvislosti s jejich funkcemi ve větě a v souladu s frekvencí 

spojek v ČNK. Mlčí se o částicích, předpokládám, že záměrně (právě záměna spojek a částic 

je snad nejčastější, ale to se spíše týká vyšších stupňů školy). 

 

Promyšlený postup výzkumu se obráží i v kompozici zpracované monografie. Text disertace 

je systematicky uspořádaný, kapitoly řazeny logicky: Po stručném formulování cíle jsou 

uvedena teoretická východiska, analýza současných mluvnic a učebnic z hlediska probírání 

spojek. Přehled všech metod zkoumání autorka podává v druhém oddílu disertační práce.  

Výsledky každé kapitoly autorka poctivě shrnuje a celkově je zobecňuje v závěru. Ověřila a 

vcelku potvrdila výsledky starších výzkumů a doprovodila je novými a zpřesňujícími 

zjištěními o postupu osvojování pojmu spojka u žáků od 1. ročníku základní školy až po její 

ukončení. 

Autorka své výklady dobře strukturovala i přehledně členila jak po stránce vertikální (druhem 

a velikostí písma), tak po stránce horizontální (členěním na kapitoly a podkapitoly). Text 

výstižně stylizovala (nalézáme jen ojedinělé nepřesnosti či nejasnosti formulační (např. s. 

112: mají představu ohledně…, s. 115: symbolicky dokreslují (?), s. 118: Tím nechceme říci, 

že všechny realizované testy jsou zcela průkazné, … Ukazuje se…, že s použitým 



repertoárem spojek ani blíže nepracují…, s. 135: pracují se spojkami ... v problematice 

interpunkce…). Jak má čtenář rozumět tvrzení na s. 103 „Žáci mají údajně jasno ve funkci 

spojek “? Na okraj uveďme zdánlivou drobnost: doktorandka by měla odlišovat jemné rozdíly 

mezi pojmy, viz lingvální a lingvistický (např. s. 97). 

 

Výzkum celkově dokreslují náležitě zvolené a užitečné přílohy. Obsahují tabulky a grafy, 

rejstříky spojek z ČNK i z učebnic; zvlášť bych vyzdvihla myšlenkové mapy a zápisy 

hloubkových rozhovorů. Z nich doktorandka přesvědčivě vyvozuje své vývody. Ovšem 

k provedení příloh mám připomínky: Obsah příloh na s. 131 a názvy jednotlivých příloh a 

jejich vlastní obsah si plně neodpovídají (viz název 1. přílohy a přílohu: obsahuje frekvenci 

spojek (pozn. i přes samo o sobě není spojka, ale teprve ve spojení s to), rovněž název přílohy 

2 v obsahu a ve vlastním textu si neodpovídají, jde o přehled, nebo o pojetí? Pokud by šlo o 

pojetí, pak to nepatří do příloh (závěr kap. mluví o pojetí, ale vcelku jde o přehled). 

Postrádám komentáře k některým tvrzením učebnic, výhrady mám k výkladům učebnic, např. 

věty měrové a podmínkové nepatří k příčinným (lze je podle. K. Svobody – v návaznosti na J. 

Gebauera a V. Šmilauera – označovat jako druh příslovečných vět, v širším smyslu 

příčinnostních), běžně se řadí přímo pod věty příslovečné; spojka že uvozuje (jen) příslovečné 

věty? (viz s. 135) 

 

Práce má výbornou technickou úroveň až na kopírované mapy, ty jsou místy nezřetelné. Text 

disertace byl pečlivě zkorigován jak po stránce pravopisné, morfologické, syntaktické, tak 

stylizační. Jen ojediněle najdeme přepisy nebo interpunkční nedostatky (před vysvětlovacím a 

to nebo před jako uvozujícím výčet). Disertace má všechny formální náležitosti požadované u 

spisů tohoto druhu.  

 

Mgr. Martanová Styblíková prokázala schopnost samostatně pracovat s odbornou literaturou, 

využít jí k přípravě vlastního výzkumu, tento výzkum vést a jeho data analyzovat, 

syntetizovat a získané poznatky zobecnit. Svá zjištění i s argumentací a vyvozené důsledky 

autorka shrnula v závěru, pokládáme ho za důkladný a hodnotný. 

Při obhajobě by doktorandka měla reagovat na připomínky vznesené výše a objasnit 

v posudku označená místa.  

 

Návrh: Autorka by mohla připravit pro časopis Český jazyk a literatura článek o chápání a 

stupni osvojení spojek žáků při přechodu z 1. stupně školy na stupeň druhý, pro časopis 



Komenský nebo pro Didaktické studie příspěvek Jak se mění chápání spojek u žáků od 1. 

ročníku do ročníku pátého. V tom by spočíval další přínos disertace jak pro teorii, tak pro 

praxi vyučování. 

 

Z obsahu i celkového rázu posudku vyplývá, že disertační práce splnila očekávaný cíl a že 

odpovídá požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu doporučuji udělit 

Mgr. Janě Martanové Styblíkové titul Ph.D. 

 

V Praze 24. dubna 2019                                                         Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.  

 


