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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 51 stran a 5 stran příloh. Z hlediska rozsahu a přítomnosti 
povinných částí je práce po formální stránce v pořádku. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Autor zvolil poměrně náročné téma. Jedná se v podstatě o výzkumnou sondu do oblasti 
systémů pro kontrolu pravopisu a gramatiky a jejich dopadu na písemný projev školní 
mládeže.  

V teoretické části se autor podrobně zabývá vývojem systémů a postupy – algoritmy, 
které jsou jimi používány. Teoretická část je doprovázena řadou konkrétních příkladů. 
Celkově je zpracována na nadprůměrné úrovni. 

Praktická část práce je věnována výzkumu. Autor zde představuje své záměry, formuluje 
cíl a hypotézy, plán výzkumu a popisuje způsob, kterým byl vybrán výzkumný vzorek. 
V kontrastu s původním plánem výzkumu, se autorovi podařilo zajistit menší vzorek 
respondentů (44) než zamýšlel.  

V samotném výzkumu lze rozlišit tři na sebe navazující etapy. V první etapě se autor 
snaží získat relevantní informace o vzorku, což realizuje dotazníkem, jenž je obsahově 
orientován na zjišťování způsobů využití systémů automatických oprav, postoje mládeže 
k v vlastnímu gramatickému projevu a změnám jejich postoje v různých situacích. 
Naznačený přístup následně umožnil autorovi hodnotit gramatický projev mládeže 
optikou znalosti jejich postoje, který se vedle znalosti gramatiky do písemných projevů 
mládeže nepochybně promítá.  

Ve druhé fázi autor realizuje experiment – klasický diktát a diktát na PC s využitím 
systémů automatických oprav, který je podrobně popsán v praktické části.  



Ve třetí fázi pak autor přistupuje k vyhodnocení získaných dat. Stanovuje podskupiny 
vzorku na základě různých výzkumem zjištěných parametrů a srovnává je z řady 
hledisek. Nakonec přistupuje k vyhodnocení hypotéz a interpretaci výsledků výzkumu.  

Přestože většina předpokladů autora, formulovaných především v hypotézách, se 
nepotvrdila, prokazuje autor práce nadprůměrnou schopnost analyzovat a interpretovat 
svá zjištění, přičemž si uvědomuje omezenou platnost svých závěrů, nemožnost 
v některých aspektech závěry učinit i skutečnost, že k daným zjištěním se nabízí více 
možných vysvětlení (která v některých případech též uvádí). 

 

III. Výsledky a přínos práce 

Zvolené téma práce lze považovat za aktuální a řešení dané problematiky za potřebné. 

Současně lze vyzdvihnout, že zpracování zvoleného tématu je v současné době spíše ojedinělé. 

Vzhledem k rozsahu výzkumu lze závěry a zjištění – v souladu s vyjádřením autora – chápat 

jako pilotní projekt k budoucímu řešení dané problematiky, která je svou povahou velmi 

složitá a komplexní. Pro další zkoumání však autor přináší řadu významných postřehů. Jde 

např. o důležitost postoje mládeže k vlastnímu písemnému projevu, diverzifikaci tohoto 

postoje v různých situacích, míru využití systémů pro automatické opravy, které – i když jsou 

k dispozici – nejsou školní mládeží často využity a řadu dalších. 

IV. Zpracování 

Práce je přehledná a kvalita zpracování včetně grafických částí nadprůměrná. 

V.    Závěr 

Celkově lze předloženou práci hodnotit jako nadprůměrnou. Autor se daného úkolu 
zhostil adekvátně a současně prokázal vhled do problematiky, byl schopen rozlišit, co je 
pro řešení daného úkolu podstatné, neřeší v práci obvykle řešené a s tématem nijak 
nesouvisející problémy (např. RVP) a v praktické části prezentuje řadu zajímavých a 
nosných přístupů k řešení zvolené problematiky. 

 

 
 
Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou.  
 
 
 
V Praze 31.8.2012             
      …………………………………… 

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 


