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Průběh obhajoby: 

Studentka prezentovala svoji práci.  

 

Vedoucí práce 

Hlavním úkolem diplomantky bylo opravit práci po stránce jazykové a formální. Tento úkol diplomantka 

splnila. V ostatních ohledech nemohu než opakovat své hodnocení z 3. 1. 2013: Diplomantka svou práci 

upravila, snažila se o interpretace získaných dat, některé z nich jsou velmi zajímavé. Přesto však se ani 

nyní nedokázala zcela vymanit z monotónní deskriptivnosti, avšak s ohledem k tomu, že tento nedostatek 

byl diplomantce opakovaně vytýkán jak vedoucí diplomové práce, tak posléze i oponentkou, usuzuji, že 

pro zmírnění svého pozitivistického přístupu vykonala maximum. Práce je po obsahové stránce 

akceptovatelná a vykazuje progres oproti variantám předcházejícím. 

 

Připomínky vedoucího práce 

4.1 Porovnejte obsah ŠVP na konkrétních školách s nároky tzv. národního šetření výsledků žáků v 

počátečním vzdělávání. 

4.2 Jak naplňují sledované RVP komunikační cíl jazykové výchovy, jak se podílejí na rozvíjení 

kognitivních schopností žáků? 

4.3 Jaký je váš názor na postavení a funkci syntaktického učiva v kurikulu základního vzdělávání? 



 

Reakce autorky 

Autorka zjistila, že si obsahy ŠVP a učebnic na konkrétních školách zcela neodpovídají, nicméně 

neznamená to, že by žáci nebyli úspěšní v různých srovnávacích testech. V mnohýchŠVP není 

reflektováno propojení jazykové a komunikační složky učiva, což se projevuje právě v syntaktickém 

učivu.  

 

Oponent práce 

Studentka proti předchozím dvěma pokusům svou práci upravila po jazykové stránce, tabulky jsou také 

poněkud přehlednější. Také věcných chyb je méně. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

Nakolik souvisí obsah ŠVP na konkrétních školách s učebnicemi, podle kterých se na nich 

učí? 

Jaké poznatky, ke kterým jste ve své práci dospěla, jsou nejdůležitější pro vaši učitelskou 

práci? 

 

 

Reakce autorky 

Studentka na otázky v podstatě odpověděla už při zodpovídání připomínek vedoucí práce. 
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