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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 B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 
 
Slovní komentář: Diplomantka svou práci upravila, snažila se o interpretace získaných dat, některé 

z nich jsou velmi zajímavé (s. 20, 24 a jinde). Přesto však se ani nyní nedokázala zcela vymanit 

z monotónní deskriptivnosti spočívající v opisování každého detailu z analyzovaných ŠVP. 

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. 

Přesto lze litovat, že energii věnovanou této jistě namáhavé práci nevěnovala např. důkladnějšímu 

promýšlení svých výkladů (např. valence = teorie řízenosti, shody a přimykání? s. 14). 

Povahu detailu mají věcné omyly (např. Vladimír Styblík, s. 12). 



 
 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy D 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace D 
 
 
Slovní komentář: Práce stále obsahuje jazykové nedostatky, a to v takovém množství, které svědčí o 

malé pečlivosti diplomantky (zaráží zejména frekvence literních chyb, někdy dvě i více na jedné 

stránce, ty by jistě bylo možné pečlivou korekturou snadno opravit).  

Jedná se o nedostatky trojího druhu (jsou vyznačeny v textu DP, zde jen příkladově): 

- závažné pravopisné chyby: žáci měly (s. 87), s cíly RVP (úvod s. 5, s. 96), cvičení byly (s. 10), jsou 

jim (m. jím, s. 42), škola má zahrnuty průřezová témata (s. 90), 3x vyplívá (s. 96, 97), kolísající 

skloňování sbst. syntax (v celé práci) 

- závažné stylizační nedostatky: přetrvává opravdu velmi jednoduchá stylizace (extrémní případy 

vyznačeny přímo v textu DP), některé pasáže nedávají smysl, srov. na s. 12: „Celkově jsou 

odběratelům v současnosti nabízeny učebnice těchto nakladatelství:1 Fraus za číslovkami by měly 

být tečky.“ (Dále např. na s. 18 a jinde.) 

- drobnější jazykové nedostatky: nejednotné psaní školní vzdělávací programy x Školní vzdělávací 

programy (např. s. 96), osamostatnělý x osamostatněný (např. s. 85 a 93), syntax parol x parole 

(např. s. 10), ZŠ Anežky České x české (s. 67, 68), opakování (s cíli cíli, s. 5, dále s. 17), a to i 

opakování doslovných pasáží (s. 77, 79), ŠVP je propracováno x propracován (s. 88 a jinde), 

interpunkční nedostatky (s. 19, 26, 27, 43, 51, 73, 89, 93, 94), vazebné či literní nedostatky (s. 7, 10, 

podle servu? – s. 13, s. 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 

49, 50, 56, 73, 79, 82, 86, 90, 91, 93, 94), nejednotné psaní uvozovek (s. 7) aj. 

 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci nedoporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: Práce je po obsahové stránce akceptovatelná a vykazuje progres oproti variantě 

předcházející. Je však nemyslitelné, aby absolventka magisterského studia oboru český jazyk, 

budoucí učitelka českého jazyka, napsala a odevzdala diplomovou práci poznamenanou tolika 



jazykovými nedostatky. To přitom bylo kritizováno oponentkou již při prvním pokusu o odevzdání 

DP, cituji z oponentského posudku: „V práci je velké množství terminologických nepřesností, 

stylistických, pravopisných chyb i překlepů (s.14,15,17,21,22,.. – další chyby jsou označeny přímo 

v práci).“ Totéž diplomantce vytýkala v minulých letech i vedoucí práce.  

Dovednost vytvořit jazykově korektní text je základní dovedností absolventa oboru český jazyk, 

diplomantka tedy musí po této stránce svou práci znovu opravit. 
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