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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 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 C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

Nesměle formulovaný cíl práce: charakterizovat osobnost a dílo Fr. Trávníčka odráží skromnost 

autorky, která si jistě uvědomila, že analyzovat a interpretovat osobnost a dílo tohoto našeho 

lingvistického velikána je nad její síly a vlastně i nad možnosti diplomové práce. Co by ale autorka 

mohla zvládnout, byla volba vhodnějšího názvu práce: proč s přihlédnutím k lingvodidaktickým 

aktivitám, když zpracování didaktické aplikace tématu tvoří víc než polovinu rozsahu předkládané 

práce, a znamená tedy její klíčové zaměření.  

Zvolena byla deskriptivní metoda, pro memoárovou studii sice vhodná, ale dominuje příliš, mnohdy 

na úkor analytického zpracování materiálu, jež by bylo potřebné pro širší interpretaci zjištěných 

životopisných i lingvistických, resp. lingvodidaktických dat. Často autorka charakterizuje dobu, 

nikoli přímo Trávníčkovu činnost – srov. např. s. 46–53 jsou popisem situace ve školství obecně, 

nikoli Trávníčkových aktivit apod. Jinde naopak správně zdůrazňuje Trávníčkovy i dnes aktuální 

požadavky pro školu (s. 55).   

 



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 A 

2.4 Dodržení stylové normy D 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

Text na mnohých místech vykazuje zásadní stylizační nedostatky, jež jsou patrně důsledkem 

nepozorného sesazování více textů dohromady a neprovedením korektury textu. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Shrňte prosím přesně ve výčtu bodů Trávníčkova doporučení/požadavky pro školní 

vyučování mateřskému jazyku a porovnejte je s požadavky současnými. 

4.2 Proč považujete Trávníčkovo vymezení slohů (s. 85) za schematické? 

4.3 Lze Trávníčkovu argumentaci proti agramatismu využít v současné diskusi o nadbytečné 

výuce gramatiky na ZŠ? Jak? 

4.4 Upřesněte svůj výrok ze s. 106: Odmítl také metodu elementárního čtení. Kterou? 

Jakoukoli? 

4.5  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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