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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

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 B 

 

Slovní komentář: 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 



Slovní komentář: 

 

Diplomová práce se zabývá stále velice aktuálním tématem didaktiky českého jazyka.  

Celková struktura práce sice formálně působí soudržně, obsahově však vykazuje 

roztříštěnost, a to především myšlenkovou. Mnohá zjištění nejsou dostatečně zdůvodněna  

a jejich vzájemné propojení lze jen tušit. Jednotlivé kapitoly nevytváří organicky propojený 

celek. Autorka například přesvědčivě neshrnula problematiku terminologie, ačkoli se jí dotýká 

v několika kapitolách z různých hledisek, ovšem nesystematicky. Na konci jedné kapitoly např. 

tvrdí: „Proto je terminologicky vhodné používat pojmy pravopisně měkká/tvrdá/obojetná 

písmena, po kterých následuje i/y.“ (s. 15). Proč písmena? V následující kapitole (2.4) stejně 

jako v názvu práce se pracuje s termínem „pravopisně tvrdé a měkké souhlásky“. V analýze 

učebnic rovněž není dostatečně akcentováno, jak se s terminologií vypořádali jejich autoři. 

Stanovení cílů je nekonzistentní – na různých místech práce autorka uvádí různé cíle, 

např.: „Cílem mé práce je navrhnout, vytvořit a aplikovat alternativní a pro žáky atraktivní 

způsob výuky dané problematiky.“ (s. 9); v praktické části píše, že „Hlavním cílem je žáka naučit 

používání měkkých a tvrdých i/y po pravopisně měkkých a tvrdých souhláskách, pomocí syntézy 

poznatků z vývojové psychologie, analyzovaných učebnic a různorodých metodických postupů.“ 

(s. 28).  

Text vykazuje řadu stylistických a syntaktických nedostatků, výběrově např.: 

- „Cvičení, ve kterých doplňují pouze jedno z možných variant je o to spíš pouze 

mechanickým procvičování y/i, které probíhá již v prvním ročníku.“ (s. 27)  

- „Autoři, nehledě na roku a vydavatelství, zařazují…“ (s. 27)  

- „Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vládních nařízení…“ (s. 61) 

- „Křivánek a Wildová (2011) uvádějí připravenost dítěte na výuku čtení a psaní jako 

připravenost smyslových orgánů a celkovým tělesným vývojem jedince.“ (s. 20) 

- „Ve druhém ročníku žák pomalu odchází od fonetického přepisu…“ (s. 20) 

Některé nedostatky jsou bohužel na úkor srozumitelnosti textu. Objevují se i pravopisné 

chyby a překlepy. V praktické části se pak na několika místech setkáváme s nevhodným 

střídáním časů v za sebou jdoucích větách: „Samotná výuka probíhala bez užívání učebnic žáky. 

Aktivity budou rovnoměrně prokládány čtením a procvičováním doposud probrané látky.“ (s. 

30). K nejednotnosti přispívá rovněž střídání autorského plurálu s 1. osobou jednotného čísla. 

 Největším přínosem diplomové práce je část praktická. Je třeba ocenit, že i přes složitou 

epidemiologickou situaci se autorka zabývala metodickou, didaktickou a zejména vlastní 

pedagogickou činností. Zvláště přínosná jsou zjištění, která autorka získala na základě testování 

ve 2., 5. i 7. ročníku. Autorkou navržené aktivity pro osvojení daného učiva hodnotím velmi 

pozitivně, neboť se snaží o vyvozování nového učiva ze souvislých vět či z textu. Novou 

metodou bych tyto aktivity ovšem nenazývala. Cenné jsou též popsané reflexe a ukázky 

žákovských prací. Praktická část tak rozhodně může posloužit čtenářům – učitelům jako dobrý 

zdroj inspirace.  

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

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

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

 

Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 



Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Co má autorka na mysli tvrzením: „Téma pravopisně měkkých a tvrdých souhlásek je stále 

aktuální v oblasti školní výuky, která bere v potaz pouze pravopisné kritérium“ (s. 9)? 

4.2 V čem konkrétně je autorkou navržená metoda inovativní? Lze o ní hovořit jako o metodě?  

4.3 Z jakého důvodu autorka zařadila kapitolu 2.4.1 Výuka problematiky podle učebních osnov 

Ministerstva školství ČSSR. Jak souvisí s cíli DP? 

4.4 Na základě čeho předkládá autorka následující tvrzení: „Klíčovou aktivitou je psaní celých 

slov, nikoli dopisování pouhých písmen, popř. slabik, jako tomu bývá v klasickém pojetí 

výuky pravopisně tvrdých a měkkých souhlásek.“ (s. 30)? 

4.5 Z jakého důvodu nebylo do analýzy učebnic zahrnuto nejnovější vydání učebnice od 

nakladatelství Fraus z roku 2019 (přístupná online)? Naopak je zde zařazena učebnice „z 

období socialismu, která je sestavena podle tehdejších osnov, jednotné pro celou republiku“ 

(s. 21) – z jakého důvodu?  

4. 6 Co znamená termín „spojník“? (s. 26) 
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