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Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 129
Počet stránek s přílohami: 158
Počet titulů v seznamu literatury: 47 (nečítaje v to e-zdroje)

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace;
stanovení cíle apod.)

Vhodnost použitých metod v celku práce

Využití výzkumných empirických metod

Využití nevýzkumných praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Metodologická a odborná samostatnost 
řešení a připravenost k řešení problematiky 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

– Práce je nesporně důkladná. Ocenění hodno je to, že autorka pracovala i s primárními 
zdroji.

                                               
1 … pokud je ovšem tento parametr v případě tohoto typu textu hodnotitelný…
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Při čtení narazil jsem na jeden principiální problém týkající se cílového aparátu práce: Druhý. 
odstavec úvodní kapitoly (s. 7) obsahuje řadu cílů, což je chvályhodné. Tím spíše je ale 
škoda, že není přehledněji strukturován a některé cíle nejsou dále konkretizovány. Jinak 
řečeno: Co se bude vlastně sledovat, když autorku např. zajímá, jak učebnice budou 
„kopírovat sociokulturní souvislosti doby“? To je jen příklad za možné další.
– 2. kapitola … a zdá se skutečně, že by důkladnější strukturace cílů s uvedením 
metodologie jejich plnění nebyla od věci. Např. charakteristiky jednotlivých učebních textů se 
„kopírováním sociokulturního kontextu“ de facto nezabývají. Až ve shrnutí od str. 82 se 
objevují stručné formulace typu „…učebnice z 50. – 60. let téměř vypouštějí pohádkové motivy, o 
výročích 25. února, 1. máje a 7. listopadu se zmiňují důrazně a opakovaně…“
– Rovněž cíl „Hodnocení učebnic bude provedeno zejména v oblasti zpracování
metod…“ jsem chápal tak, že u učebnice bude jasně uvedena jejich příslušnost k určité 
koncepci výuky počátečního čtení či k určité metodě, příp. bude řečeno, které metody se 
v českých textech fakticky nevyskytují apod. To se ale, pokud správně čtu, děje spíše 
nenápadně, mezi rozsáhlými faktickými popisy, nebo vůbec. Jinak popisy obsahují 
podrobnosti, u nichž není jasné, proč naopak popsány jsou (např. vazba v tenkých deskách 
na s. 74 apod.).
– I závěrečné shrnutí obsahuje dle mého úsudku též informace, které nebyly dílem autorčina 
výzkumu. To se týká např. závěru „Zkoumání metod nás přivedlo k závěru, že klíčovým bodem 
v námi sledovaném období je soupeření syntetického a analytického postupu výuky.“ (s. 118)
– Doznávám, že úplně jasný mi není ani smysl zařazení třetí, medailonkové kapitoly.

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

– Summa summarum jsem si tedy po přečtení položil otázku, „Co nám tím vlastně autorka 
chce říci?“ – a tuto otázku kladu i jí.

Doporučení k obhajobě: doporučuji
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