
Práce se zabývá analýzou písemných projevů žáků 7. ročníku základní školy. Konkrétně 

analyzuje slohové práce, které reflektují dovednosti a znalosti, ale i neznalosti žáků napříč 

všemi rovinami českého jazyka, a tedy slouží jako hodnotný materiál ke zkoumání 

nedostatků, popř. předností v psaném projevu. Jde o velmi aktuální téma  vzhledem  

k tomu, zda žáci zvládají své učivo a jak ho aplikují na psaný text. V sedmém ročníku je 

podstatné, zda je přelomový v rozvoji znalostí či nikoli, poněvadž z něj mohou žáci přestoupit 

na víceletá gymnázia, a tudíž je důležité, aby zvládali předepsané učivo. 

 V teoretické části popíšeme metodologii zkoumání práce a také se zmíníme  

o ostatních pracích zabývajících se tímto tématem. Dále se budeme zabývat pojetím jazyka a 

slohu obecně a následně vzájemným vztahem těchto dvou složek. Je zde zmíněn popis 

specifik slohových prací, kritéria jejich hodnocení a popis jednotlivých slohových útvarů. 

Obsahuje i požadavky na žáky dle školního vzdělávacího plánu, na jehož pojetí a cílech je 

založena praktická část. Závěrem je rozebírán psychický vývoj a stav žáka v období,  

ve kterém je zde posuzován. Většina teoretických poznatků je dokazována v praktické části.  

 Praktická část obsahuje jednotlivé rozbory slohových prací žáků 7. tříd z hlediska 

kompozice, pravopisu, stylizace vět, lexika a dodržení slohového útvaru. Nejdříve jsou práce 

rozebírány odděleně napříč zmíněnými posuzovanými oblastmi. Závěrem jsou poznatky z 

rozboru spojeny a je posouzen jejich stav vzhledem k požadavkům ŠVP, a tedy jsou výsledky 

s ním následně komparovány. Neopomíjí se biologické a psychologické aspekty zmíněné 

v teoretické části. 

 Cílem práce je zmapovat a posoudit znalosti či naopak případné neznalosti vybraného 

ročníku v učivu českého jazyka. Nahlížet na ně systematicky a příliš je neseparovat. Ve 

vybraných slohových pracích se práce pokusí zjistit nejen tyto aspekty, ale poté i porovnat 

výsledky analýzy prací s požadavky ŠVP v RVP s ohledem na zvládnutí daného učiva v 

oblasti jazykové a komunikační výchovy.  

 


