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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

Autorka si za cíl své diplomové práce uložila jazykovou analýzu výkladových textů a pouček 

v populárních učebnicích českého jazyka nakladatelství Fraus. Na základě této analýzy hodlala 

nalézt důvody vedoucí k porozumění či neporozumění jednotlivým textům žáky devátého ročníku. 

Jako vedoucí diplomové práce ráda konstatuji, že diplomantka pracovala velmi samostatně a že 

prokázala vysokou heuristickou i interpretační invenci. Vycházela zejména z Průchových teorií 

učebnic jako edukačního média; vynechat snad mohla některé teorie starší a již překonané, 

metodologicky mám výhradu k doplňkovým metodám dotazníků, které by možná zasloužily více 

promyslet a zpracovat v samostatné studii. Oceňuji dále, že dokázala propojit se svým výzkumem i 

teoretická východiska lingvistická, zejm. textové syntaxe. 



 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

Jazyková úroveň textu je vysoká, připomínku zasluhuje jen způsob bibliografického odkazování v 

textu, které by vždy mělo obsahovat i příslušnou stranu zdrojového dokumentu. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

4.1 V práci mj. konstatujete, že žáci označili výkladový text jako srozumitelný, ačkoliv mu 

podle vašeho zjištění evidentně neporozuměli. Jak si tento jev vysvětlujete? 

4.2 Jaké možnosti skýtá nahoře uvedené zjištění pro vaši budoucí učitelskou i badatelskou 

práci? 

4.3 Identifikovala jste řadu termínů a slovních spojení žákům zcela nepochopitelných (např. 

kořen jako nositel věcného významu). Jaké budou vaše vlastní didaktické strategie 

v podobných případech? 

4.4 Jak byste charakterizovala analyzované učebnice z hlediska věcné správnosti lingvistického 

učiva? 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE - výborně 

 

Datum: 

 

Podpis: 
 


