
Posudek bakalářské práce Michaely Dvořákové 

Používání termínů v učebnicích českého jazyka pro střední školy mezi lety 1945 a 1989 

 

 

1. Koncepce práce 

Michaela Dvořáková si pro svou práci vybrala zajímavou otázku, která v minulosti i 

v současnosti často vyvolávala diskuse, tedy otázku užívání mezinárodní, či naopak české 

jazykovědné terminologie v učebnicích pro střední školy. Zaměřila se při tom na dosud spíše 

opomíjené období let 1945 až 1989 a pokusila se postihnout, nakolik se v této době liší 

terminologie užívaná v příručkách pro různé typy středních škol a zda v jeho průběhu dochází 

v této oblasti k nějakému vývoji. 

Bakalářská práce je uspořádána v zásadě obvyklým způsobem, začíná tedy nejprve 

teoretickou částí, věnovanou změnám ve školství a zejména vyučování mateřskému jazyku, 

nejdůležitějším učebnicím a dalším příručkám a velmi stručně i vývoji jazykovědných 

koncepcí. Následující praktická část za pomoci tabulek a grafů stručně shrnuje výsledky 

analýzy, podrobněji jsou tyto výsledky představeny v příloze práce. 

V koncepci práce je vidět určitá nevyváženost. Kapitola o dobových jazykovědných 

směrech se zdá být poněkud přebytečná, protože se na ni v praktické části v podstatě 

neodkazuje. Chápu, že její zařazení bylo motivováno autorčinou potřebou zorientovat se 

v dobových odborných diskusích, jež mohou být pro dnešního čtenáře, který už vůbec nezažil 

tehdejší režim, matoucí svým způsobem vyjadřování, úlitbami momentálním ideologickým a 

politickým požadavkům apod. Přesto se domnívám, že by mohla být z práce vypuštěna. Naopak 

praktická část by mohla obsahovat podrobnější zhodnocení a interpretaci výsledků 

zaznamenaných v tabulkách a grafech. Částečně tuto interpretaci najdeme v závěru práce, 

v důsledku toho tam ale zase chybí obecnější zhodnocení přínosu práce a porovnání jejích 

výsledků s tím, co uvádí dosavadní literatura. Tabulky zařazené do přílohy pak považuji za 

natolik zásadní, že by podle mého názoru měly být přímo součástí praktické části práce a měly 

by být lépe okomentovány. 

Hodnocení: B 

 

2. Metodologie 

Základní pracovní metodou je analýza textů vybraných učebnic, tedy excerpce 

lingvistických termínů, u kterých lze z textu předpokládat, že si je měli žáci osvojit 

přinejmenším pasivně. Předpokladem pro analýzu je jednak ujasnění si, co je považováno za 

termín, a jednak výběr učebnic a dalších příruček k analýze, a to na základě zjištění, do kterých 

dílčích etap lze zkoumané období rozdělit. 

Oceňuji, že se autorka rozhodla přistoupit k posledně zmíněnému problému důkladně a 

promyšleně. Periodizaci vybraného období a charakteristiku dobového vnímání jednotlivých 

učebnic i nejdůležitějších problémů ve výuce češtiny tedy zakládá nejen na sekundární 

literatuře, ale i na studiu dobových dokumentů, publicistických textů apod. Dále oceňuji 

množství času a energie, které autorka věnovala excerpci jednotlivých učebnic a dalších 

příruček. 

Hodnocení: A 

 



 

3. Práce s odbornou literaturou 

Autorka prokázala, že se dovede v literatuře i pramenech dobře orientovat. Nespokojila 

se jen tím, že prostudovala relevantní sekundární literaturu, ale vyhledala si i nejdůležitější 

dobové prameny, prostudovala je, utřídila, samostatně interpretovala a přehledně představila 

čtenáři. To je třeba ocenit zejména proto, že nejde jen o  prameny přímo z oblasti jejího zájmu 

(učebnice, gramatiky apod.), ale i o různé texty další (vyhlášky, výnosy, texty školských 

reforem, příspěvky do dobových polemik apod.), jejichž interpretace je mnohdy nesnadná. Je 

pravda, že při interpretaci některých dobových ideologicky zatížených textů by bylo možné 

postupovat obezřetněji (více rozlišovat mezi tím, o co autorovi skutečně jde, a tím, co je jen 

úlitbou dobovým ideologickým požadavkům), to je ale pro člověka, který teprve sbírá 

zkušenosti s tímto způsobem psaní, poměrně obtížné, a navíc jde o pasáže, které nejsou pro 

celek práce podstatné. Ojedinělým formálním nedostatkem při práci s literaturou je občasná 

absence uvedení strany, na kterou se odkazuje, případně chybějící rok vydání v citační závorce. 

Hodnocení: A‒B 

 

4. Formální úroveň práce 

Odhlédneme-li od několika drobností v anglickém abstraktu, je práce po formální stránce 

provedena pečlivě, i když je zřejmé, že autorka patrně z časových důvodů věnovala některým 

částem více pozornosti než jiným. Práce je psána vhodným odborným stylem, a i v pasážích 

věnovaných právnímu a administrativnímu pozadí je dobře srozumitelná. Formulačních 

nedostatků nebo formálních přehlédnutí je poměrně málo (např.. „roce 1950 vznikla také 

Stručná mluvnice česká pro střední školu, která měla učebnice doplňovat. Tato příručka 

hodnocena jako vhodná pro použití ve škole, výklady byly přehledné a přístupné.“, s. 17; „… 

učitelé, kteří se do učebnic pokoušeli prosazovat méně mluvnice a větší zřetel zaměření na 

praktické používání jazyka“, s. 18; „upravit učivo podle typu školy ji měli učitelé“, s. 19; „V 

roce 1964 začalo Sdružení vydávat časopis Jazykovědné aktuality, kde informoval o své 

činnosti…“, s. 22; „Větší pozornost se postupně dostala také stylistika…“, s. 25). V podstatě 

jediným pravopisným problémem jsou občas chybějící čárky za vloženou vedlejší větou, za 

přívlastkem volným nebo před a, které není slučovací (např. „Na konferenci Syntax a její 

vyučování, zorganizované na Slovensku v roce 1979 byly předneseny referáty…“, s. 25; 

„Pravopisná norma měla vycházet ze stavu jazyka a pokud byla v konfliktu starší varianta s 

novější nebo spisovná s mluvenou…“, s. 27; „V rámci slohu se měl věnovat největší prostor 

útvarům, které žák bude pravděpodobně v praxi využívat a žáci měli být vedeni k samostatným 

mluveným i psaným projevům.“, s. 29), nejsou ale příliš časté. Typografická stránka práce 

poskytuje jen málo důvodů ke kritice, zmínit je možné snad jen nedůsledné užívání pomlčky a 

spojovníku při zápisu časových období. 

 

Dílčí připomínky: 

 Hankovo české zpracování Dobrovského mluvnice vyšlo poprvé mnohem dřív než 

v roce 1949 (s. 31). Vydání této příručky je od zkoumaného období časově natolik vzdálené (a 

po něm následovalo tolik jiných, zde nezmiňovaných učebnic a gramatik češtiny), že není 

zřejmé, proč by právě ono zde mělo být uvedeno. 

 V tabulkách shrnujících výsledky analýzy jsou někdy uvedeny dvojice termínů 

(český/přejatý), někdy však jen jeden z nich, a to i v případech, kdy tabulka zaznamenává, že 

byly v učebnicích použity oba (např. u termínu spisovná výslovnost  nebo hláska).  



V Novém encyklopedickém slovníku češtiny jsem nenalezla termíny rod 

životný/neživotný nebo příčestí přítomné, uváděné v tabulce na s. 41. 

V tabulce na s. 44 je termín slang uveden jako český. Také v některých dalších 

případech neodpovídají v příloze barevná vyznačení skutečné příslušnosti termínu do dané 

skupiny, tabulku by tedy bylo potřeba ještě jednou zrevidovat. 

Seznam necitované literatury není důsledně řazen podle abecedy a některé položky se 

formálně odlišují (křestní jméno autora je uvedeno před příjmením, na rozdíl od ostatních 

položek se uvádí ISBN apod.) 

Hodnocení: A‒B 

 

5. Celkové hodnocení   

Bakalářská práce Michaely Dvořákové není sice úplně bezchybná, přesto splňuje nároky 

kladené na texty tohoto druhu. Určité nedostatky jsou podle mého názoru vyváženy tím, že byla 

vypracována zcela samostatně, pracuje s velkým množstvím literatury a pramenů a 

zprostředkovává čtenáři podrobné výsledky časově náročné excerpce. Proto ji doporučuji jako 

podklad k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  

 

Otázky k obhajobě: 

Z výkladu na s. 23 mi není úplně jasné, jaký rozdíl je podle vás (případně podle 

literatury, kterou parafrázujete) mezi purismem a brusičstvím. Mohla byste ho vysvětlit? 

V tabulce jsou uvedeny některé termíny (jako už zmíněný slang), které žádný běžně 

užívaný český protějšek nemají. Mohla byste se zamyslet nad otázkou, jestli je opravdu vhodné 

zacházet s nimi při analýze úplně stejně jako s termíny, kde bezpochyby existuje dvojice český 

termín ‒ přejatý termín? A také nad otázkou, kam řadit sousloví, ve kterých je jedna část česká 

a druhá cizího původu (v práci máte např. termín aktuální členění hodnocen jako cizího původu, 

odborná terminologie jako domácího původu), případně jestli by měla všechna taková sousloví 

být hodnocena stejně, nebo ne a proč? 

 

 

 

 

V Hamburku 28. srpna 2022     Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D. 


