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Průběh obhajoby: 

Autorka pohovořila o cílích a metodách své práce.  

Metody vycházely z práce J. Průchy, dále provedla autorka lingvistickou analýzu vybraného 

učebnicového textu. Součástí práce bylo i dotazníkové šetření, v němž zjišťovala používání učebnice na 

školách a hodnocení učebnice žáky. Věnovala se rovněž vymezení učebního stylu.  

Na základě analýz zjistila, že sledovaná učebnice má přiměřenou obtížnost, je přehledná, texty jsou 

elipsovité a heslovité. Ne všechny termíny a cizí slova jsou vysvětleny – to zvyšuje obtížnost učebnice. 

V testech se objevovaly tři druhy otázek. Žáky i učitelkou byla učebnice hodnocena kladně, byť učitelka 

spíš hodnotila učebnici jako jednu z těch lepších na trhu než jako zcela vynikající.  

 

Vedoucí práce 



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.  

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

které by vždy mělo obsahovat i příslušnou stranu zdrojového dokumentu. 

 

Připomínky vedoucího práce 

 

V práci mj. konstatujete, že žáci označili 

výkladový text jako srozumitelný, ačkoliv mu 

podle vašeho zjištění evidentně neporozuměli. 

Jak si tento jev vysvětlujete? 

Jaké možnosti skýtá nahoře uvedené zjištění 

pro vaši budoucí učitelskou i badatelskou 

práci? 

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? 

Jak byste charakterizovala analyzované 

učebnice z hlediska věcné správnosti 

lingvistického učiva? 

 

Reakce autorky 

To, že žáci říkají, že text je srozumitelný, ale nerozumí mu, si autorka vysvětluje tím, že jim přišlo známé 

téma, proto text označili za srozumitelný. Rovněž je možné, že otázku chtěli odbýt. A poslední důvod 

bude, že žáci nemají nástroj na to, aby sami poznali, jestli textu rozumí, nebo nerozumí.  

Termíny by bylo třeba vysvětlit více názorně – kořen by z hlediska věcného významu vůbec 

nevysvětlovala, vysvětlovala by to tím, že je to společná část slov příbuzných – doc. Hájková upozornila, 

že pak dojde k tautologii (kořen – společná část slov příbuzných; slova příbuzná mají společný kořen).  

Co se týče lingvistické správnosti, diplomantka nalezla přílišná zjednodušení, ale i chyby a nepřesnosti. 

Nelogicky rovněž vedle sebe autoři staví synonyma, antonyma a homonyma, ale nepracují s polysémií a 

hyperonymií – hyponymií.  

 



Oponent práce 

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). 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

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? 

 

 

Reakce autorky 

Autorka zjistila, že náročnost textu spíše reflektuje vyšší kvalitu učebnice – v práci došlo k nepřesnému 

vyjádření.  

Učebnice podle zjištění autorky žáci moc nepoužívají, spíše používají sešit. Vyjádřila se k používání 

učebnic inteaktivně.  

 

Diskuse 

Oponentka upozornila na mírné podcenění formální stránky práce (struktura – cíle jsou až moc vzdálené 

od začátku práce).  

 

Výsledek obhajoby: VÝBORNĚ  

 

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 
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