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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C-D 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury D 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

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 B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C-D 

 

Slovní komentář: 

 

Studentka si vybrala téma, které je nadmíru náročné – v bakalářském studiu neměla didaktickou 

přípravu, proto jsou pro ni některé záležitosti týkající se didaktického výzkumu velkou neznámou. 

Výběr literatury k tématu je slabý – definovat termíny podle slovníku cizích slov, navíc nejasného 

nakladatelství (doporučuji používat výhradně slovník vydaný Akademií věd), není v odborné práci 

zcela přípustné, k samotnému tématu bylo napsáno mnoho prací, z nichž bylo možné čerpat, 

především ovšem při něm nelze opomenout publikace K. Svobody.  

 

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 C 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace D 

 

Slovní komentář: 

V práci se objevují chyby různého typu, což je naznačeno přímo v tištěné podobě práce. Studentka 

se podivuje nad tím, že žáci v sedmé třídě dělají chyby morfologické, interpunkční, stylizační, 

bohužel mnoho z nich se v jejím textu rovněž objevuje. Doporučuji studentce požádat sekretářku 

katedry, aby jí dovolila se do práce podívat a s chybami se seznámit. Ačkoliv jejich opravu nebudu 

vyžadovat u obhajoby, je záhodno, aby je studentka sama pro sebe reflektovala.  

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Práce zpracovává stanovené cíle pouze částečně – studentka v rámci svých možností a zkušeností 

zpracovala analýzy slohových prací, nicméně nenašla objektivní nástroj pro porovnání výsledků 

s cíli ŠVP, resp. i když upozorňuje na značné problémy, nejde o porovnání či zjištění, do jaké míry 

jsou cíle splněny. Myslím ovšem, že v rozsahu dosavadních znalostí a absolvovaných disciplín 

studentka dosáhla jistých výsledků. Rovněž připouštím až nápadný rozdíl mezi pečlivěji 

zpracovanou první částí (cca dvě třetiny textu) a uspěchanou druhou částí (cca poslední třetina 

textu). Práce podle mého názoru ještě splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Autorka tvrdí na straně 9, že „převládá názor v zanechání hodnocení alespoň slovního, 

které by sloužilo k výše zmíněné stimulaci výkonu a také motivaci. Stále ale převládající 

klasifikace prací v sobě nese podstatu srovnávání výkonů žáků ve třídě.“ Každé hodnocení 

má i funkci motivační, ale i srovnávací, hodnotit vždy musím na pozadí nějaké skutečnosti, 

jež mi umožňuje srovnávat s ní posuzované skutečnosti – nejde jen o třídní hodnocení, ale 

o veškeré hodnotící opozice v jazyce. 

4.2 S jakými osnovami studentka pracovala? (s. 17) 

4.3 Mluvíme-li o vrstevnické skupině, nehovoříme o slangu, ale o mluvě dané skupiny, 

případně o sociolektu.  

4.4 Myslím, že do analýz prací dnešní multikulturní třídy je třeba zahrnout i práce cizinců – 

mnohdy mohou přinést zajímavé výsledky.  

4.5 Prosím, aby studentka vysvětlila u obhajoby, co je to podle ní osnova a k čemu slouží. 

Některé body, na které upozorňuje jako na chybné, jsou zcela v pořádku.  

4.6 Ptala se učitelky na to, jak učí žáky pracovat s osnovou? (s. 22) 

4.7 Chyby diakritické jsou převážně morfologického rázu, jak studentka i podotýká, spíše bych 

je doporučoval řadit do jiné kapitoly.  

4.8 Jak autorka měřila vysoký počet slov ve větách? (s. 29) O tomto výzkumu nebyla nikde 

zmínka.  

 



4.9 A na začátku věty nemusí být nutně spojka, ale i částice (spíše částice). Navíc může být 

zcela funkční – nefunkčnost není z uvedených příkladů patrná (s. 29).  

 

4.10 Analýza poměrů mezi větami na s. 30 není správná, prosím o úpravu.  

 

4.11 Nesrozumitelnost vět uvedených na s. 31 je rovněž diskutabilní – především ve větě 

Hlavně na stole jsem si nechala záležet. Není problém ve vynechání slova, ale ve volbě 

slovesa (vhodně DALA jsem si záležet).  

 

4.12 Epanastrofa může být rovněž funkční – také není patrné z příkladů, že by alespoň 

v některých nebyla užita záměrně a s rozmyslem.  

 

4.13 Podle jakého kritéria autorka vybírala hovorová slova na s. 35?  

 

 

 

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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