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Autorka si vytýčila nesnadný cíl – zjistit, do jaké míry lze u abstraktního učiva, jež je 

předkládáno žákům s výrazně konkrétním myšlením, využít jinde (např. v přírodovědných 

předmětech) již úspěšně aplikovaného postupu konstruktivistického, tedy postupovat od 

prekonceptu jevu přes jeho konceptualizaci (modifikaci a verifikaci vědeckým 

poznáním) k vymezení pojmu a přiřazení termínu. Navazuje tak i na četné snahy jiných 

lingvodidaktiků (nejen domácích). Zároveň svou prací ukazuje, že součinnost 

lingvodidaktických cílů, současných pedagogicko-psychologických teorií a ontogenetických 

daností není v aktuálním školském prostředí jednoduchá.  

Právě tím, že se snažila kritéria výše uvedených vědních oborů uplatnit v pohledu na výuku 

mluvnického učiva, je téma její práce aktuální.  

Jestliže srovnáme cíle disertační práce (s. 8) se závěry, jak je autorka formulovala (s. 124), 

můžeme konstatovat, že první tři dílčí cíle doktorandka splnila. Čtvrtý, tedy poslední, dílčí 

cíl je, zdá se, pro lingvodidaktiku češtiny stále otevřenou kapitolou. Doktorandka chtěla – podle 

tohoto bodu – zjistit, „jak se dětská představa významu termínu spojka rozšiřuje o význam 

gramatický“. Tento úsek žákovského poznání je zpracován (patrně) jako bod 3 – v části Závěr. 

Je zjevné, že si při formulování tohoto úseku textu (s. 124 nahoře) autorka uvědomuje 

skutečnost, že význam „gramatický“, o němž na s. 8 píše, musí zahrnovat i sémantiku 

komplexně chápaných syntaktických spojení. Ta je značně rozvinuta už v prekonceptuální fázi 

žákova „zacházení“ se spojkami (resp. spojovacími výrazy). Znamená to, že prekoncept je širší 

než koncept, jenž je na 1. stupni cílem výuky o spojování vět a větných členů. Vyčlenění spojek 

„běžných“ (bod 1 na s. 124) je tedy sice vstřícný krok směrem k možnostem komunikačně méně 

vyspělého jedince, avšak není posunem ke konceptualizaci prekonceptu, ale ani, domnívám se, 

k poznání gramatických vlastností spojky jako slovního druhu. Učitel 1. stupně musí vzít na 

vědomí (odborné) limity, o jejichž překročení v této fázi edukace zatím nebylo uvažováno.   

Doktorandka uvedla vlastní výzkumnou práci hutným přehledem pojetí spojek ve vybraných 

českých mluvnicích a charakteristikou přístupu ke slovnímu druhu spojka v nejpoužívanějších 



českých učebnicových řadách. Takové východisko je velmi užitečné, škoda jen, že nebylo 

alespoň částečně připomenuto i v Závěru práce.  

Zvolené metody a jejich aplikace patří, domnívám se, k silným stránkám hodnocené práce.  

Postupovala v intencích zakotvené teorie. Pečlivě zpracovala různými výzkumnými způsoby 

žákovský prekoncept zkoumaného jevu. Poznatky takto získané aplikovala v testech a částečně 

i v řízených rozhovorech. Zdůvodnění tohoto postupu je jasné a výstižné.  

Uvádím jen některé drobné připomínky:  

Autorka píše, že efektivní edukace v jazykovém vyučování je založena na zjištění žákovy 

„představy“ o jevu, jenž je předmětem výuky. Prekoncept ale není jen představa jevu, je to 

z velké části i zažitá zkušenost. Míra „vědecké“ pravdivosti takové zkušenosti je pak 

východiskem pro edukační působení. Zkušenost žáků se projevila např. v řešení testu 3.  

Domnívám se však, že zůstal (v Závěru) nevyužit právě prekoncept lingvistické podstaty 

spojky, tedy chápání spojky nejen jako spojovacího prostředku vět v souvětí, ale i jako 

spojovacího prostředku nevětně vyjádřených větných členů (v „myšlenkových mapách“ je 

četný!). 

Práce je dobrým přínosem do vědecké debaty o řešeném problému.  

V úvodu jsme uvedli, že autorka usilovala uplatnit ve své výzkumné činnosti aktuální vědecké 

„direktivy“ pedagogicko-psychologické, lingvistické a lingvodidaktické, to vše při znalosti 

vývoje myšlení a řeči dětí. Zjistila, že konceptualizace tak abstraktního pojmu, jakým je slovní 

druh spojka, není zdaleka na 1. stupni uzavřena (viz také srovnání cílů a závěrů práce výše). 

I když mohou být vzneseny námitky k relevanci vlivů, jež měly dopad na žákovské výsledky 

v testech či na žákovské odpovědi v rozhovorech s výzkumníkem, je z šetření zřejmé, že 

znalost obsahu pojmu spojka je závislá nejen na individuálních komunikačních zkušenostech 

dítěte, ale i na dobře řízených edukačních postupech, které mohou (a často tomu tak je) 

komunikační úzus dítěte vysoko přesáhnout.  

Rozsah laické „představy“ (tedy asociace) související se slovem spojka a rozsah poznatku 

o tom, jak spojka (jako slovní druh) ve větě funguje, je, domnívám se, klíčovým edukačním 

problémem. Autorka směřuje (v závěru) k poznání, že cíl edukačního působení (tedy pochopení 

gramatické funkce spojek) se z 1. stupně odsouvá do vyšších ročníků, i když děti spojku vcelku 

dobře identifikují.  



Soudím, že při důsledném uplatnění komunikačního principu výuky ve spojení 

s konstruktivistickým přístupem by bylo možné položit solidnější základy znalostem o spojce, 

či lépe o spojovacím prostředku/výrazu.  

Autorka se výše uvedeného rozporu mezi edukační a komunikační realitou dotýká i závěrečném 

odstavci své práce, kdy správně vyzvedá nutnost zdůrazňovat funkčnost spojek 

(spojovacích výrazů) a potřebu odpovídající lingvistické informace v edukačním procesu. 

S takovým závěrem lze jen souhlasit. 

Práce je formálně i jazykově na odpovídající úrovni. Zmiňuji jen některé drobné nedostatky: 

pravopisná chyba v koncovce příčestí (shoda přísudku s podmětem, s. 20), nefunkční (i když 

pochopitelné a omluvitelné) opakování slova bohužel v jedné větě (s. 22). Jednografémové 

předložky a spojky na konci řádků mohly být odsunuty na řádek následující. 

 

Otázky k debatě u obhajoby: 

1. Jedním z východisek Vaší práce jsou myšlenkové mapy. Nelineární shluk asociací 

kolem klíčového výrazu je patrně vhodný např. pro ilustraci polysémie slova.  Jak 

a v čem konkrétně pomohl Vašemu výzkumu? Za ilustrativní pokládám výkon 

respondentky s označením 21+.  

2. Do jaké míry a jak je – podle Vašeho názoru – vhodné pracovat s pojmem spojovací 

výraz? Jeho nezařazení do výuky na 1. stupni odporuje, podle mého názoru, 

komunikačnímu principu. Dítě produkuje (a hlavně přijímá) množství textů, v němž 

jsou spojovacími výrazy zájmena (Chuť, co vás dostane… apod.) a příslovce.  

3. Poslední námět k debatě u obhajoby se vztahuje k vyslovené potřebě lingvistických 

informací (závěr Vašeho textu): 

Shodneme-li se na tom, že dítě vnímá obsah výpovědi (např. souvětí hypotaktické 

o dvou větách) komplexně, bylo by možné postupovat „analýzou“ oné komplexnosti – 

tázat se, co sděluje věta začínající slovem když, protože, jakmile… Zjistí se, že dítě 

dokáže říct „že věta sděluje, proč se to stalo, kdy se to stane… Je tedy v úrovni 

prekonceptu orientováno (sémanticky) dobře. Otázka by pak zněla, zda je či není 

přiměřené věku vyvodit v té chvíli fakt, že slovo protože je spojka, připojuje větu, ve 

které se sděluje, proč se to stalo, tedy příčina…, spojka když „připojuje větu, která říká, 

kdy se to stalo“, nebo připojuje větu s „nějakou podmínkou, překážkou…“.  Obsah 

připojené věty, popř. podstata poměru mezi větami téže syntaktické úrovně by mohly 



být vyjádřeny dítěti přiměřenými slovníkovými výrazy (podobně jako se v komunikační 

výchově používají označení pro jednotlivé typy KF – nesouhlas, prosba…). 

Neterminologický výraz „připojuje“ by mohl být postupně synonymizován pojmem 

„spojuje“, srozumitelný by možná byl i pojem „uvozuje“ – pro případy, že závislá věta 

bude větě řídící předřazena. 

Jaký máte na tento postup názor? 

Závěr:  

Text splňuje po obsahové i formální stránce nároky kladené na práci v závěru 

doktorského studia. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Doporučuji dále, aby byl po úspěšné obhajobě Mgr. Janě Martákové Styblíkové přiznán 

titul Ph.D. 

 

V Ostravě 14. května 2019                                                      Doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. 

 

 


