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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A-B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A-B 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A-B 

 

Slovní komentář: 

 

 Autorka si vybrala velmi relevantní a aktuální téma. Oceňuji, že vychází z analýzy velkého 

množství autentického materiálu (studentských maturitních prací) z různých typů škol, což jí 

umožnilo porovnat problémy, které mají s vyjadřováním žáci z různě zaměřených institucí. Autorka 

vychází při hodnocení prací z jasně stanovených kritérií a porovnává své výsledky s výsledky 

oficiálních hodnotitelů. Dochází k závěrům, že mnohdy hodnotitelé nedodržují plně kritéria, tj. 

práce hodnotí zpravidla lépe, než odpovídá skutečnosti. Tato fakta autorka v závěru interpretuje 

z různých hledisek a představuje rovněž návrhy, jak stávající stav zlepšit.   

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A-B 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A-B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 

 

Slovní komentář: 

 

 Po formální stránce bohužel práce vykazuje nedostatky. Nejedná se zpravidla o pravopisné 

chyby, ale o překlepy a chybné tvary slov, pravděpodobně vzniklé opakovanou editací textu či 

automatickými opravami. Zde uvádím několik příkladů (strana/řádek): 

6/11 tvorba písemného slohové práce; 8/a, b, c – není jasné, proč je užito akuzativu; 9/14 prostřední 

místo prostředí; 13/6 cílů; 18/7 kognitivními 26/6 bonifikování; 33/13 kriticích… Tento typ chyb se 

v práci bohužel vyskytuje poměrně často, což snižuje její formální úroveň.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce přináší relevantní a potřebná zjištění týkající se velmi důležité problematiky. 

V teoretické části by bylo možno pracovat s větším množstvím odborné literatury z oblasti 

didaktiky i pedagogiky. Hodnocení práce snižuje slabší formální úroveň, tj. autorka neodstranila 

chyby vzniklé opakovanou editací. Celkově se ovšem jedná o práci přínosnou a po obsahové 

stránce solidně zpracovanou.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Upřesněte metodologii výzkumu a odůvodněte volbu metod.  

4.2 Nedomnívám se, že by pravopis slova vzpomněl bylo vhodné vysvětlovat jako výjimku (s. 

51).  

4.3 Proč hodnotíte přechod k femininu jako nevhodný (s. 49)? 

4.4 Dílo F. de Saussure se nejmenuje Kurz pozitivní lingvistiky.  

4.5 Hodně se věnujete problematice volby tématu a útvaru. Co dle Vás přispívá k tomu, že si 

žáci nejčastěji volí vypravování? Opravdu jsou jiné útvary jednodušší? Čím můžete toto 

tvrzení podepřít?  

4.6 Ve kterých oblastech se Vaše hodnocení nejvíce odchýlilo od oficiálního a proč?  

4.7 Shrňte návrhy, jak modifikovat státní maturitní zkoušku.  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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