
Posudek na bakalářskou práci Michaely Dvořákové 

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

Téma, jímž se kolegyně ve své práci zabývá, se řadí do stále rostoucího proudu kurikulárních výzkumů. 

Z toho pohledu lze předloženou práci vnímat jako aktuální – pro diskusi mezi zastánci tzv. realistického 

kurikula a kurikula futuristického, jak ho označuje např. D. Dvořák, je znalost využívání odborné 

terminologie spojené s konkrétním oborem v dobových učebnicích velmi podstatná. 

Předložená práce je tedy nepochybným přínosem a oceňuji ji, zejména pak utříděný seznam termínů 

uváděných v jednotlivých analyzovaných učebnicích, který autorka připojuje jako přílohu. Ten je 

užitečný i proto, že čtenáři dovoluje všímat si při pozornějším čtení i jiných rysů představené 

terminologie, než jsou ty, na něž se autorka sama soustřeďuje (volba termínu domácího vs. 

mezinárodního).    

1. Koncepce práce 

Práce je (pomineme-li Úvod) rozdělena do čtyř kapitol založených na studiu odborné literatury,  

jedné kapitoly analytické, v níž autorka představuje výsledky svého výzkumu, a závěru. Následuje 

seznam citované a necitované literatury a už zmíněná příloha.  

Z prvních kapitol je zřejmé, že se autorka seznámila s dobovou odbornou literaturou i s vybranými 

tituly odborné literatury současné, čerpá z ní a korektně z ní cituje. Za užitečné bych pokládal 

sledovat v uvedeném období odborný didaktický časopis Český jazyk, který vycházel přibližně od 

roku 1950, pokrýval tedy skoro celé období, jímž se autorka zabývá, a řešil i problémy 

terminologické. Z toho, že autorka uvádí (str. 16), že Českým jazykem a jeho vyučováním se 

zabývalo množství časopisů, například Zprávy pro češtináře, Naše řeč, Slovo a slovesnost a 

později také Český jazyk a literatura, usuzuji, že s ním nepracovala – v prvních desetiletích 

vycházely souběžně dva časopisy, Český jazyk a Česká literatura, teprve později se sloučily 

v jeden.  

V teoretických kapitolách autorka pojednává postupně o stavu a organizaci školské soustavy 

v sledovaném období, o učebnicích, které v té době vznikly a byly užívány, o situaci v jazykovědě a 

o odborné terminologii. Všechna uvedená témata představují velmi široký rámec, který je pro 

autorčinu analýzu potenciálně relevantní. 

Vlastní analýza ale se všemi možnostmi, které tento rámec nabízí, nepracuje.  

Tak např. zařazení kapitoly o stavu a organizaci školské soustavy zdůvodňuje slovy, že Situace ve 

školství a výsledky vzděláváni měly spolu s vývojem československé lingvistiky a didaktiky 

značný vliv na zpracování, obsah i obtížnost učebnic, a tedy také na podobu školské jazykovědné 

terminologie v nich užité. Nějaký vliv tohoto typu lze vskutku očekávat, byť asi ne bezprostřední 

(a asi bych zmírnil tvrzení, že jde o vliv značný). Při vlastní analýze se ale autorka tímto vlivem 

téměř nezabývá – až snad na okrajové poznámky typu ústupu mezinárodní terminologie po 

zrušení gymnázií.  

Podobně i v dalších teoretických kapitolách najdeme témata, která se do prováděné analýzy 

příliš nepromítla (tendence v jazykovědě v 50. letech – strana 23 a násl.).  

Vnímám tedy určitý rozpor mezi velkoryse pojatou koncepcí, jež byla základem teoreticky 

zaměřených kapitol, a umírněnější realizací výzkumu, ale nepokládám to u kvalifikační práce 

tohoto typu za nedostatek, přinejmenším ne za nedostatek závažnější.  

Celkově pokládám koncepci, na níž je práce založena, za dobrou a kvalitní. 

Hodnocení: A–B 

 

2. Metodologie a zpracování dat 



Autorka popisuje postup při sběru dat a jejich zpracování poměrně detailně (str. 34–36) a 

důsledně se ho drží. Nejsem si jist, zda zvolená metodologie odpovídá cíli, který autorka 

v úvodu (str. 7) formuluje – Analýza by měla pomoci při odhalování principů, kterými se řídili 

autoři učebnic při výběru konkrétní varianty termínu, ale to je nejspíše jen problém formulační.  

Hodnocení: A  
 

3. Práce s odbornou literaturou 

Autorka se seznámila, jak uvedeno, s vybranou odbornou literaturou, a korektně s ní pracuje. 

Některé parafráze působí, jak by se s příslušnou myšlenkou ztotožnila, třebaže bychom u ní mohli 

očekávat určitý odstup, např. na str. 23: Tento stav napravil Josif Vissarionovič Stalin svou 

jazykovědnou statí O marxismu v jazykovědě z roku 1950. Stalin v ní psal o mluvnici, slovní 

zásobě a vývoji jazyka. Důležitou myšlenkou bylo i to, že jazyk není třídní, patří všem. Jazyk nemá 

podle Stalina význam pouze pro jazykovědu – je podstatný pro rozvoj myšlení. (Stalin, 1950) 

Díky této práci byl probuzen značný zájem o jazykové otázky. Zabývá se jimi (nebo na ně 

odkazuje) mnoho článků, studií a příspěvků předních jazykovědců. Jako příklad mohou sloužit 

například články Dva roky po Stalinově geniálním zásahu do vývoje jazykovědy (Havránek, 1952, 

s. 109-117) nebo Úkoly bohemistiky ve světle Stalinových prací (Naše řeč, 1951, s. 74-75).    

Pokud jde o odbornou literaturu, dovedl bych si v případném dalším rozpracování tématu 

představit rozšíření okruhu titulů o další relevantní práce didaktické, ale to je doporučení, nikoli 

výhrada. 

Hodnocení: A–B 

 

4. Formální úroveň práce 

Práce má dobrou formální úroveň, chyby jsou vcelku ojedinělé a lze je hodnotit většinou jako 

neopravené překlepy.  

Hodnocení: A 

Doporučuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení A (výborně).  

 

Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.  


