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Klára Choulíková – Cesty k porozumění 

Oponentský posudek 
 

Klára Choulíková ve své diplomové práci zkoumala porozumění zastaralým a méně běžným 

výrazům u české školní mládeže ve věku 11-15 let.  Autorka vypracovala jak kvalitativní 

analýzu nasbíraných dat s pokusem o interpretaci strategií, které respondenti využívali 

k porozumění zadaným slovům, tak i pomocí kvantitativní analýzy sledovala vztah mezi 

mírou porozumění řídkým výrazům a několika proměnnými. 

Práce je napsána stylisticky velmi obratně a čtivě, zároveň ale samozřejmě splňuje požadavky 

kladené na odborný styl.  Autorka provedla pečlivou korekturu a práce neobsahuje formální 

ani stylistické nedostatky.  

Jádro diplomové práce tvoří velmi kvalitně a pečlivě zpracovaný výzkum, který probíhal v 

šesti základních školách a  nižších ročnících gymnázií dotazníkovou formou doplněnou o 

následná skupinová interview.  

 

Autorka práce sestavila dotazník obsahující sedm úkolů, které testují schopnost žáků 

porozumět zastaralým a méně běžným výrazům. V práci bohužel není jasně definováno, jak 

autorka chápe spojení zastaralé a méně běžné výrazy, ani nepopisuje dostatečně detailně, 

jakým způsobem byly tyto výrazy vybírány pro dotazník (Jsou uvedeni pouze autoři, nikoliv 

např. názvy či vydání knih, ze kterých byly výrazy vybírány.) Data získaná při sběru 

dotazníků i během interview autorka následně kvantitativně i kvalitativně analyzuje, zejména 

kvalitativní analýza je velmi podrobná, autorka práce se poměrně úspěšně snaží o kategorizaci 

strategií rozumění. Interpretace vždy dodržuje stejnou strukturu, údaje jsou zpracovány 

přehledně a srozumitelně. Velmi zajímavá je podkapitola věnovaná rozboru žákovských 

odpovědí na otázku Čtou se ti knihy, které obsahují velké množství zastaralých výrazů, stejně 

dobře jako knihy psané současnou češtinou? 

Autorka nejen dobře zvládla nasbíraná data zpracovat a kategorizovat, velmi obstojně si 

poradila také s následnou interpretací a s vyvozením závěrů, stejně jako se shrnutím 

zjištěných poznatků v poslední kapitole.  
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K práci mám také několik kritických připomínek. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

diplomovou práci, očekávala bych větší teoretické zakotvení práce. Diplomová práce sice 

obsahuje dvě teoretické kapitoly, jedna je ale věnována teoretickému popisu metodologie 

výzkumu, druhé teoretické kapitole, zaměřené na čtení a čtenářské kompetence, je vyhrazeno 

pouhých osm stran textu.  

V kapitole 2.2, která je věnována čtenářské gramotnosti mládeže, se autorka věnuje 

problematice čtení s porozuměním hlavně z hlediska literárněvědného, pohled didaktický a 

funkční je výrazně redukován. Stejně tak mezi významnými jmény z oblasti čtení a čtenářské 

gramotnosti chybí např. Milada Rabušicová či Peter Gavora.  

Další má výtka úzce souvisí s první, a tou je poměrně úsporný seznam literatury, který čítá 

pouhých 25 položek. 

 

Diplomová práce Kláry Choulíkové splňuje požadavky kladené na tento typ práce a proto ji 

doporučuji k obhajobě.  

Stupeň hodnocení navrhuji výborně až velmi dobře (dle průběhu obhajoby). 

 

Mgr. Kateřina Šormová 

V Praze dne 4. 9. 2013 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 


