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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

Slovní komentář: 

Předkládaná diplomová práce vykazuje základní formální metodologické nedostatky. Práce postrádá 

zřetelně vymezený cíl; předpokládám, že je jím cíl šetření, které autorka komentuje v praktické části 

práce. S tím souvisí i nestanovení předpokladů (nebo hypotéz), které by měly být šetřením 

dokládány, nebo vyvráceny. Autorka patrně považovala za dostatečné vymezení dílčích předpokladů 

u separovaných textů posuzovaných jednotlivě vždy v postupných krocích šetření.  Dikce textu 

teoretické části však vypovídá o autorčině dobré schopnosti práce s odborným textem. Validita 

závěrů z šetření je však sporná: autorka opírá své vývody o odpovědi 14, resp. 17 respondentů. 

Proto se dá i s úspěchem pochybovat o objektivitě a dosažení cíle šetření v praktické části práce: 

získání informací o fungování učebnice českého jazyka od nakladatelství Fraus v reálné výuce (s. 

48).  

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 



2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Čím si vysvětlujete oblíbenost posuzované učebnice, jestliže vaše zjištění stran náročnosti 

jejího textu a jeho srozumitelnosti pro žáky vypovídají spíše o nižší kvalitě této učebnice? 

4.2 Jak lze zjišťovat porozumění textu jinak než přímým dotazováním, jehož neobjektivitu 

sama komentujete,  když žáci tvrdí, že text je srozumitelný, ačkoli mu prokazatelně 

nerozumějí? 

4.3 Na s. 12 mimo jiné konstatujete: V procesu učení představuje učebnice základní učební 

pomůcku. Znamená to, že je podle vás pro učení nepostradatelná? 

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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