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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 C 

1.5 Interpretace výsledků D 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

Slovní komentář: 

 

Oceňuji, s jakým zaujetím se diplomantka věnuje zpracovávanému tématu. Pokouší se stanovit 

novou metodu výuky pravopisného jevu. Obávám se však, že nepostihuje novou metodu 

výkladu jevu, ale spíše jeho procvičování. Vychází z kritiky pamětního zvládnutí tzv. tvrdých a 

měkkých souhlásek, ale ve svém řešení jejich vymezení a zapamatování používá – práci zakládá 

na pamětním rozlišení, které souhlásky jsou tvrdé a které měkké. Zmiňuje konstruktivistický 

přístup v řešení uvedeného učiva, ale konstruktivisticky řeší jen onu první část problému – 

identifikaci tzv. tvrdých a měkkých souhlásek. Základní charakteristikou zpracování textu 

diplomové práce je deskriptivnost, soustavný popis, příčiny uváděných skutečností však 

autorka ve většině případů nehledá, nezamýšlí se nad nimi. Např. na s. 43 popisuje, jak někteří 

žáci pořád chybují, nevyvozuje však, co z popsaného chování žáků vyplývá, nebo možná 

vyplývá. Kdyby tak učinila, nutně by došla k závěru, že se u zmíněných žáků ještě pravopisná 



vědomost nepřetavila v potřebnou pravopisnou dovednost. Podobnou absenci vyvozování 

závěrů lze sledovat v posuzované diplomové práci velice často.  Diplomantka podrobně 

zaznamenává i ty nejmenší kroky, které v práci s žáky učinila. Popsat edukační metodu však 

neznamená zachytit vyučovací hodinu řazením např. jednotlivých cvičení, ale postihnout 

didaktický důvod řazení uvedených aktivit. V autorčině argumentaci pozoruji i jisté 

nelogičnosti. Autorka tvrdí, že její metoda byla úspěšná. Na s. 63 však píše, že úspěšnost žáků 

ve zvládání sledovaného pravopisu se zvýšila o 27 % oproti výsledkům vstupního testu. Vstupní 

test však mapoval náhodné, intuitivní psaní žáků, byl zadán před edukací pravopisu, což 

znamená, že úspěšnost užité edukační metody je 27 %. A to je úspěch?  

Diplomantka se vyjadřuje právem kriticky k užívané školní jazykové terminologii, sama 

však na s. 45 uvádí: „Ke slabikám připíšeme příslušnou hlásku.“ Hlásky se dají psát? Užívá 

neterminologicky termíny z jiné oblasti, a to test a testování. Pokud jde o lingvistickou 

terminologii, nefunkčně zaměňuje termíny interpunkční znaménka a diakritická znaménka (s. 

51). Proč diplomantka vymýšlí slova? Proč k vymýšlení nabádá žáky? (s. 36, 43, 46) Slova již 

existují, my je jen vyhledáváme, vybíráme atd. Nebo opravdu chce, aby žáci vymysleli nějaké 

slovo, které dosud v jazyce neexistuje?  

 Podrobný popis, jak diplomantka vyučovala zvolené téma, může být pro mnohé čtenáře 

inspirací pro volbu různých aktivit pro žáky, jen prosím o rozvážnější volbu jazykového 

materiálu do cvičení – např. spojení zámecké zvony není nejšťastnější (s. 36).  

 

 

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 A 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace D 

 

Slovní komentář: 

 

Diplomantka bohužel neprovedla požadovanou formální kontrolu, v práci zůstalo mnoho 

pravopisných chyb (s. 3, 11, 13, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 59, zvláště interpunkčních, 

a to bohužel i v textu předkládaném přímo žákům (s. 36), dále chyb v tvarech slov (např. 

zájm. ono – s. 43, 47, 51, 54, což svědčí spíše o neznalosti, nikoli o přehlédnutí, dále např. 

slova byly – s. 54), ke zvážení je i užití tvaru kreslící (s. 45), vytáhnutí (s. 39), možná i 

vytrhnut (s. 59). V textu je bohužel i řada formulačních nedostatků, např. jak se dá apelovat na 

podmínku (s. 37) nebo co znamená „byl kladen apel“ (s. 38)? Co znamená „…přijmout za 

tento pojem i jiný slovní druh.“(s. 45)? Spojení „žáky chybovali“ (s. 38) je snad přehlédnutí, 

ale nerozlišování jaký – který (s. 37, 45) nebo opakovaně připojované věty uvnitř jednoho 

souvětí výrazem který  (s. 12, 50) jsou zjevné nedostatky. Mnohé formulace nedávají smysl – 

např. „Zanechali bychom c striktně jako pravopisně měkkou souhlásku, střetáváme 

s problémem funkčním…“ (s. 13) nebo „…posuzuji výsledky žáků druhé třídy s žáky páté a 

sedmé třídy…“ (s. 61) Minimálně jako nezvyklou hodnotím i formulaci „Velmi náročným 

slovem se projevilo slovo příští…“ (s. 53).  

 

 



 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce.  

 

Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Formální nedostatky v práci by mohly způsobit její nepřijetí k obhajobě, ale vzhledem 

k rozsahu a způsobu zpracování materiálu v praktické části diplomové práce přijetí DP 

k obhajobě doporučuji.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Prosím, aby diplomantka reagovala na poznámky uvedené výše v posudku. 

4.2 Ráda bych viděla text, z něhož diplomantka vyvodila s žáky tzv. tvrdé a měkké souhlásky. 

4.3 Prosím o uvedení důvodu volby textu písně D. Patrasové. 

4.4 Na s. 42 autorka konstatuje nutnou konfrontaci dvou pravopisných pravidel. Kterých? 

4.5 Který lingvistický nebo didaktický důvod vás vedl k rozdělení slabiky skři- (s. 40)? 

4.6 V kterých učebnicích pro ZŠ jste našla opravdu výklad sledované jazykové problematiky? 
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