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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 A 
1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 
1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 
1.5 Interpretace výsledků B 
1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 
1.7 Logičnost výkladu B 
1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 
 
Slovní komentář:  
 

Téma hodnocení maturitních slohových prací je pořád aktuální a zasluhuje si neustálou 
pozornost. Vítám, že se ho chopila učitelka z praxe, která má zkušenost s maturitní zkouškou – 
pohled přímo z terénu je v práci dobře znát. 
 

Cíle jsou stanoveny adekvátně, podle nich je pak vhodně volena metodologie.  Autorka 
shromáždila 120 autentických maturitních komunikátů, z nichž zevrubné analýze podrobila 82 
z nich (vypravování, úvahy a charakteristiky). Přestože původně plánovala větší výzkumný vzorek 
(který by byl jistě vítán), pokryla vhodně pole středních škol tím, že zkoumala slohové práce ze 
čtyřletého a osmiletého gymnázia, střední odborné školy a středního odborného učiliště. Z tohoto 
hlediska by bylo vhodné, pokud by upřesnila alespoň typ odborné školy a učiliště, neboť zaměření 
školy má samozřejmě také vliv na jazykové a komunikační dovednosti žáků.  



 
V teoretické části nejprve objasňuje problematiku komunikační a jazykové kompetence a 

v závislosti na tom pak didaktické transformace učiva vhodného k rozvoji těchto kompetencí, jak je 
stanovují kurikulární dokumenty pro jednotlivé typy střední škol. Bohužel výklad není uzavřen širší 
komparací informací načerpaných z jednotlivých RVP – autorka by v ní poskytla určitou srovnávací 
syntézu dříve uváděných poznatků (srov. s. 19). Rovněž bych se přikláněl k tomu, aby 
vyjmenovávané okruhy učiva nebyly označovány jako okruhy jazykového učiva, jak autorka uvádí, 
ale učiva jazykové komunikace (s. 16, 17, 18). 

Dále se autorka věnuje státní maturitě z českého jazyka se zvláštním důrazem na písemnou 
část, tedy slohovou práci, objasňuje, jak jsou slohové práce zadány a následně hodnoceny. Na s. 14 
velmi oprávněně konstatuje, že maturita deklaruje rovnocennost všech tří složek předmětu a že 
důraz na jazykovou a komunikační kompetenci je kladen ve všech třech částech maturitní zkoušky 
(tedy nejen ve slohové práci, ale také v didaktickém testu a v ústní části). Za závažné také považuji 
zjištění, že počet 10 zadání může být pro studenty SOŠ a SOU relativní, neboť už z kurikulárních 
dokumentů vyplývá, že se s některými slohovými útvary nemusejí ve vyučování vůbec setkat (s. 
21).  

V kapitole Názory na koncepci písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka autorka 
připomíná argumenty z veřejné diskuze – tato část však obsahuje především komentář ke způsobu 
hodnocení maturitních prací (centrální vs. školní), o samotné koncepci (tj. jak je zkouška celkově 
postavena) se nedozvídáme nic. Je s podivem, že jde v podstatě pouze o dialog dvou institucí, 
reprezentovaných relativně úzkým okruhem lidí, tedy společnosti EDUin (resp. O. Hausenblasem a 
T. Feřtkem) a Asociací středoškolských češtinářů (resp. J. Kostečkou a J. Soukalem). 
 

Ve výzkumné části autorka poskytuje data z analýzy maturitních slohových prací z českého 
jazyka v termínu jaro 2014. Vhodně se nejprve soustředí na analýzu aspektů vypravování a poté 
výsledky verifikuje s analýzou úvah a charakteristik. Metodologie je tedy volena vhodně.  

V této souvislosti si však nejsem zcela jist, zda způsob vedení výkladu v části o 
vypravování, kdy autorka uvádí výsledky analýzy souhrnně za všechny práce dohromady, je úplně 
funkční. V některých případech totiž opouští výklad „hromadný“ a komentuje některý z vybraných 
komunikátů zvlášť. V této souvislosti se tedy nabízí otázka, zda zvažovala popis každého 
komunikátu individuálně s možností se k němu podrobně vyjádřit a mít tak možnost zcela zřetelně 
akcentovat výtky vůči internímu hodnocení v kontrastu s hodnocením revizním. Tato úvaha přichází 
hlavně ve chvíli, kdy se autorka v některých případech k bodovému hodnocení u konkrétních 
komunikátů vyjadřuje, avšak v jiných nikoliv (např. s. 65–66 či s. 79, kde není jasné, k čemu se 
poznámka o těžko čitelných pasáží textu vztahuje), příp. když se domnívá, že hodnocení neproběhlo 
v souladu s metodickými pokyny, avšak neuvádí konkrétně v čem (např. s. 62) – postup po 
jednotlivých komunikátech by to zřejmě umožňoval lépe. 

Na druhou stranu však oceňuji autorčin celkový přístup k analýze, který nasvědčuje tomu, že 
je zkušená praktička. Oprávněně upozorňuje, že slohové práce není žádoucí psát zcela intuitivně a 
že jistá teoretická báze stylistiky je zcela nutná. U vyprávění adekvátně rozlišuje mezi vyprávět a 
zprostředkovávat dějový popis. Při hodnocení prací postupuje odpovídajícím způsobem, jak by to 
měl činit učitel v praxi: před samotným hodnocením si nejprve ujasní svá očekávání od dobrého 
výkonu a stanoví pro něj zcela konkrétní kritéria (srov. s. 44). 
 

Za podstatné zjištění považuji autorčino zcela skandální odhalení, že původní hodnotitel 
nepovažoval malá písmena na začátku věty za chybu (s. 73). Nejde jen o složitější orientaci v textu, 
jak autorka uvádí, ale rovněž o fatální neznalost maturanta a rovněž o zásadní pochybení 
hodnotitele. Také ukazuje problematičnost 3 bodů v hodnotící škále a formulaci „v zásadě“ pro 
splnění kritéria (s. 74) a nadhodnocování kritéria 1A (s. 91) – není toto kritérium tím pádem příliš 
vágní? Zcela relevantní je proto závěr, že hodnotitelé inklinují k příliš subjektivnímu pojetí 
hodnotících kritérií (s. 111). Výsledky výzkumu jasně ukazují na snahu hodnotitelů nechat studenty 
projít na samé hranici úspěšnosti (tj. s 12 body; s. 105) – ze srovnání interního a revizního 



hodnocení slohových prací vyplývá, že u nástavbového studia došlo o nadhodnocení v průměru o 
3,09 (15,81 bodu vs. 12,72; s. 95). Autorka tak odhalila, že práce by měly mnohdy být hodnoceny 
na samotné hranici úspěšnosti, avšak nejsou, což je pochopitelně zásadní úskalí hodnocení 
svěřeného školám.  

Autorčiny poznatky z oblasti kompozice textu a hodnocení považuji za velmi relevantní (s. 
93 a 94), zvláště poukázání na podcenění výuky funkční stylistiky na střední škole a tradující se 
miskoncept ze základní školy o rozdělení textu na úvod – stať – závěr, které žáci bezhlavě užívali 
také ve vypravování. Ale bylo by možno pokračovat problémem povrchní argumentace 
v úvahových textech či mechanické aplikace některých na ZŠ vštěpovaných zásad – např. že 
typickým prvkem úvahy je řečnická otázka. Autorka uvádí autentický příklad z jedné slohové práce: 
„Je to tak správně? Správně to určitě není“ (s. 103). Domnívám se proto, že by bylo možné závěry 
práce rozšířit také směrem k výuce komunikační a slohové výchovy na základní škole. 

Závěry, jakož i navrhované úpravy v oblasti písemné části maturitní zkoušky považuji za 
relevantní a přínosné, mnohé by zasloužily další rozpracování. Co se týče otázky povinného 
vypracování komentáře doprovázejícího bodové hodnocení písemné práce, domnívám se, že by 
nebylo přínosem pouze jako zpětná vazba pro neúspěšné žáky, ale rovněž jako nástroj v případném 
řízení, když se žák proti výsledkům zkoušky odvolá. 
 

Po oborové stránce se zdá práce rovněž relativně v pořádku, mám jen drobné pochybnosti 
především u hodnocení povahy některých chyb ve slohových pracích žáků: s. 83 „znamý“ – nejedná 
se o problém s kvalitou, ale kvantitou hlásky; na s. 70 se konstatuje problematičnost spojovacího 
výrazu než uvozujícího / neuvozujícího větu – nejedná se zde však o problém s užitím této spojky, 
ale s ní spojenou interpunkcí; pravopisné chyby „chvylce“ a „uvědomyl“ bych nehodnotil jako 
chyby v oblasti vyjmenovaných slov, neboť je těžko určit jejich motivovanost. Rovněž u chyby 
„přez který“ se nedomnívám, že jde o chybu v oblasti asimilace znělosti. Na s. 109 se nejedná o 
chyby pravopisné. A nebyl bych tak rezolutní v případě opakování pomocného slovesa být při 
tvoření oznamovacího způsobu minulého času, které autorka považuje za problematické (srov. s. 56 
nebo 72). Jeho nahrazení není možné a eliptování nelze považovat za neutrální (srov. např. 
v citovaném souvětí „Dokouřil jsem, zavřel jsem okno a chystal jsem se ulehnout.“).  
 
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 B 
2.4 Dodržení stylové normy A 
2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace D 
 
Slovní komentář: 
 

Co se týče pravopisných a interpunkčních chyb, je práce zkorigována poměrně pečlivě 
(kromě s. 82 „oslabily a spojily“ v následující pasáži: „Studenti všeobecně málo pracovali s krizí a 
peripetií, která byla pro naraci příběhu nezbytná. Většinou tyto kompoziční prvky oslabily a spojily 
s kolizí a katastrofou.“), avšak důrazně upozorňuji na obrovské množství chyb literních a jiných 
z nepozornosti – výběrově uvádím: s. 9 „vzoru“ (namísto „vzorku“), s. 13 „jedním 
z nejvýraznějších cílu“, s. 14 „mnozí učitele“, s. 16 „tematic ého“, s. 16 chybí závorka, s. 17 
„jazykové etiketa“, „pricnicpy“, s. 17 „zamřením“, „adminstravního“, s. 17 „vyprávění, popis 
osoby, věc“, s. 18 „prostě sdělovací“ (na jiných místech „prostěsdělovací“), s. 23 „vyučující 
českého v rámci zpětné vazby (…)“, s. 24 „v tento termínu“, s. 25 „formální náležitosti písemné 



jsou (…)“, s. 26 „byli bonifikování“, s. 28 „Pokud student není nedán (…)“, s. 33 „kriticích“ 
(namísto „kritériích“), s. 49 „jak dostal k narozením“, s. 59 „rozvinout záplatku“, s. 69 
„nejčastějším problém“, s. 71 „demutiva“, s. 72 „tak jse do neznáma křikl“, s. 77 „Rodiče ho 
prohlásili se za detektiva.“, s. 82 „toho včas naštěstí včas“, s. 82 „mužského roku“ (namísto 
„rodu“), s. 117 „myslím se“, s. 118 „stání maturitní zkouška“, ad. 

Popisky pod tabulkou na s. 99, 100, 101, 103, 107, 108 a 109 neodpovídají – v tabulkách 
jsou uvedena bodová hodnocení konkrétních škol, zdrojem proto nemohou být „autentické práce 
studentů z různých typů SŠ“. 

Část 7.1.1 by zasloužila jasnější strukturování – tabulky nemohou sloužit jako nadpisy; zcela 
markantní to je na s. 103, kde je návaznost textu nejasná. 
 

Na s. 17 autorka vyjmenovává okruhy učiva zakotvené v RVP pro SOŠ (čemuž odpovídá i 
nadpis této části), avšak uvádí, že se jedná o okruhy učiva zakotvené v RVP „pro gymnázia“. 
Rovněž upozorňuji, že ŠVP je zkratka pro Školní vzdělávací program, nikoliv plán (s. 15), Cermat 
je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, nikoliv zajišťování (s. 20), školení hodnotitelů 
písemných prací zajišťoval Cermat společně s Národním institutem pro další vzdělávání (jak 
autorka uvádí na s. 29), nikoliv Národním ústavem pro vzdělávání (jak uvádí na s. 25). Není zcela 
jasné, jak autorka pracuje s přímými citacemi ze slohových prací – na s. 54 čteme „Bydleli jsme 
v 7. patře panelového domu na žižkově;“ na s. 55 pak „Bydleli jsme na žižkově;“ vynechaná část 
však není nijak indikována. Kompletní název organizace je Asociace středoškolských češtinářů, 
nikoliv „Asociace češtinářů“ (s. 116). 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
 

I přes uvedené výtky považuji práci za přínosnou s významným přesahem do školské praxe, 
proto ji doporučuji k obhajobě. Požaduji však, aby autorka k obhajobě zpracovala errata, tj. seznam 
formálních chyb a překlepů, kterými doplní všechny tištěné verze práce a které zároveň 
v elektronické formě uloží do SIS. 
 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Autorka na s. 14 uvádí, že jazyková a komunikační výchova mají na základní škole 

dominující postavení. Co konkrétně z toho vyplývá pro práci středoškolských učitelů? 
4.2 Může autorka více rozvést konstatování ze s. 15, kde uvádí, že tradiční model 

středoškolské výuky českého jazyka a literatury nekoresponduje s reálnými potřebami 
studentů? 

4.3 Autorka na s. 23 uvádí, že vyučující českého jazyka má „v rámci zpětné vazby objektivně 
zanalyzovat individuální úroveň stylistických dovedností konkrétního studenta a dle nich 
jej nasměrovat při volbě maturitního zadání“. Jak konkrétně to má učitel dělat? Má s tím 
autorka nějakou praktickou zkušenost? 

4.4 Na s. 25 autorka poukazuje na důležitost konceptu. Jak uvádí v následujícím výkladu, 
některé výsledné práce byly poznamenány častým škrtáním a přepisováním, je tedy 
poměrně zřejmé, že žáci s konceptem u zkoušky nepracují. Je také otázka, zda v tak 
krátkém časovém limitu, který je jim u maturity poskytnut (25 + 90 minut), je vůbec možné 
koncept efektivně zpracovat. Jaká je v tomto ohledu zkušenost autorky? Umí žáci vůbec 



pracovat s konceptem? A jak jsou k tomu ve výuce vedeni? 
4.5 V analýze autorka používá „čtenářský komfort“ jako jedno z kritérií pro hodnocení prací, 

přičemž ho zahrnuje pod kritérium 3B (správně uvádí, že jde o kritérium subjektivní). 
V tabulkách na s. 30 a 33 (oficiální dokumenty pro hodnotitele) však takové kritérium 
přímo uvedeno není. Jde tedy o nějakou interní informaci pro hodnotitele? Příp. odkud 
autorka tento pojem čerpá? 

 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
 
 
Datum: 2. ledna 2015 
 
Podpis: 
 
 


