
Komparativní analýza jazykové a komunikační kompetence v psaných komunikátech 

u studentů 4. ročníku SŠ 

(rigorózní práce) 

 

ERRATA 

1. Strana.: 6   

Chybný tvar slova: Společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka tvoří kromě 

zkoušky ústní také didaktický test a tvorba písemného slohové práce.   

Oprava: písemné   

2. Strana: 8 

Chybné užití akuzativu: Práce je založena na empirickém šetření s použitím obecně 

teoretických výzkumných metod. 

a)   kvalitativní obsahovou analýzu textu  

b)   kvantitativní obsahovou analýzu textu  

Oprava:  

a) kvalitativní obsahové analýze textu 

b) kvantitativní obsahové analýze textu  

 

3. Strana: 9 

Chybný tvar slova: Za vrátného je považována osoba, která umožní výzkumníkovi bádat 

v cíleném prostřední. 

Oprava: prostředí 

Chybný tvar slova: Podstatnou roli v získání výzkumného vzoru mají i tzv. „sponzoři“, což 

jsou lidé, kteří zprostředkují výzkumníkovi první kontakty na zmiňované „vrátné“. 

Oprava: vzorku  

 

4. Strana: 11 

Chybný název publikace: Kurz pozitivní lingvistiky 

Oprava: Kurz obecné lingvistiky 

 

5. Strana: 13 

Chybný tvar slova: Jedním z nejvýraznějších cílu výuky českého jazyka na středních 

školách by mělo být vytváření a posilování všestranné jazykové a komunikační kompetence 

studentů. 

 Oprava: cílů  

 

5. Strana: 14 

Chybný tvar slova: „Mnozí učitele na střední škole jazyk vůbec nevyučují, natož aby 

pracovali s učebnicemi a aby pracovali v soustavném rozvíjení jazykových znalostí 

a řečových kompetencí v návaznosti na ZŠ. 

Oprava: učitelé  

 



6. Strana: 15 

Nepřesný název dokumentu: Zmiňovaný zaběhnutý systém školních vzdělávacích plánů 

v tomto ohledu dává vyučujícím českého jazyka poměrně velký prostor pro změny v 

uspořádání učiva. 

Oprava: školních vzdělávacích programů  

 

7. Strana: 16 

Chybný tvar slova: Tyto stylistické dovednosti čítající kultivovaný písemný i ústní projev 

různého tematic ého a komunikačního zaměření pak zúročí v různých profesích, ale 

i v běžném společenském styku. 

Oprava: tematického 

Chybějící interpunkční znaménko: text (komunikát a komunikační situace 

Oprava: text (komunikát a komunikační situace) 

 

8. Strana: 17 

Chybný tvar slova: komunikační strategie – adresnost, volba jazykového útvaru, 

prostředků verbálních a neverbálních s ohledem na partnera; vyjadřování přímé a nepřímé, 

jazykové etiketa 

Oprava: jazyková  

Chybný tvar slova: základní vlastnosti textu, pricnicpy jeho výstavby 

Oprava: principy  

Chybný tvar slova: Má-li být vyučování slohu v souladu se zájmy a odborným zamřením 

studentů, pak je správné, že na odborných školách je kladen důraz na tvorbu komunikátů 

především odborného stylu a adminstravního stylu. 

Oprava: zaměřením; administrativního stylu 

Chybný tvar slova: vyprávění, popis osoby, věc, výklad nebo návod k činnosti, úvaha 

Oprava: věcí 

 

9. Strana: 18 

Chybný tvar slova: Studenti nástavbového studia jsou znevýhodněni nejen výrazně 

sníženou hodinovou dotací výuky českého jazyka, ale do jisté míry také kognitivní 

prekoncepty z oblasti jazykových znalostí a komunikačních schopností. 

Oprava: kognitivními  

 

Chybný tvar slova: projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné 

Oprava: prostěsdělovací 

 

10. Strana: 20 

Nepřesný název instituce: Veškeré vědomosti a dovednosti, které byly u maturitní zkoušky 

z českého jazyka ověřovány na jaře 2014, jsou shrnuty v Katalogu požadavků společné části 

maturitní zkoušky 2013/2014, který zpracovalo Centrum pro zajišťování výsledků 

vzdělávání a následně schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Oprava: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání  



 

11. Strana: 23 

Chybějící výraz: Vytříbenými stylistickými dovednostmi nikdy nebudou disponovat 

všichni studenti, proto má vyučující českého v rámci zpětné vazby objektivně zanalyzovat 

individuální úroveň stylistických dovedností konkrétního studenta a dle nich jej nasměrovat 

při volbě maturitního zadání. 

Oprava: vyučující českého jazyka  

 

12. Strana: 24 

 Chybný tvar slova: V praktické části své práce však analyzuji 120 autentických 

komunikátů studentů z různých typů středních škol, kteří právě v tento termínu skládali svou 

maturitní zkoušku, a tudíž volili jedno z předložených zadání písemné práce. 

Oprava: v tomto 

 

13. Strana: 25 

Nepřesný název instituce: Všichni vyučující českého jazyka a literatury, kteří získali 

osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Hodnotitel písemné práce z českého jazyka, 

s těmito náležitostmi byli seznámeni během prezenčních odborných seminářů 

organizovaných Národním ústavem pro vzdělávání a společností Cermat. 

Oprava: Národním institutem pro další vzdělávání  

Chybějící výraz: Formální náležitosti písemné jsou jejím zadavatelem, společností Cermat, 

publikovány v elektronické příručce „Jak na to − písemná práce z českého jazyka“. 

Oprava: písemné práce  

 

14. Strana: 26 

Chybný tvar slova: Za jeho originální znění byli bonifikování. 

Oprava: bonifikováni 

 

15. Strana: 28 

Chybný tvar slova: Pokud student není nedán zvláštní schopností intuitivně produkovat 

texty různého funkčního zaměření, může jen velmi obtížně s takto koncipovanou výukou při 

psaní slohových prací obstát. 

Oprava: nadán  

 

16. Strana: 33 

Chybný tvar slova: V tomto ohledu se nabízí bonifikovat kreativitu pisatele ve stávajících 

kriticích, např. v kritériu 1A – zpracování komunikátu z hlediska zadaného tématu, popř. 

v kritériu 1B – zpracování textu vzhledem k zadané komunikační situaci a útvaru.  

Oprava: kritériích 

 

17.  Strana: 49 

Chybný tvar slova: Pisatel retrospektivně vyprávěl o tom, jak dostal k narozením zájezd do 

Afriky – líčil cestu na letiště, posléze samotný let a ubytování v Africe.  

Oprava: narozeninám  



18. Strana: 55 

Neúplné znění citace: „Bydleli jsme na žižkově.“ 

Oprava: „Bydleli jsme v 7. patře panelového domu na žižkově.“ 

 

19. Strana: 59 

Chybný tvar slova: I u pisatelů z osmiletého gymnázia se objevil problém se schopností 

rozvinout záplatku, vystihnout zvrat a dojít k zajímavému vyústění. 

Oprava: zápletku 

 

20. Strana: 64 

Chybný tvar slova: Navzájem se vyprávěli, jak se k onomu opuštěnému domu dostali. 

Oprava: si 

 

21. Strana: 69 

Chybný tvar slova: Nejčastějším problém v předložených komunikátech byla absence krize 

a peripetie, kvůli které byla narace příběhu velmi oslabena. 

Oprava: problémem  

 

22. Strana: 71 

Chybný tvar slova: demutiva: „cestička, mýtinka, chatička“ 

Oprava: deminutiva 

 

23. Strana: 72 

Chybný tvar slova: Ve větší míře se v textech nacházely i nevhodné výrazy, které 

vzhledem k označované skutečnost nelze považovat za funkční. 

Oprava: skutečnosti 

 

24. Strana: 77 

Chybná formulace: Rodiče ho prohlásili se za detektiva. U příběhu s detektivní zápletkou 

se předpokládá přítomnost i úvahové slohového postupu… 

Oprava: Rodiče ho prohlásili za detektiva.; úvahového 

 

25. Strana: 82 

Chybný tvar slova: Ostatní pisatelé pokračovali v souladu s výchozím textem a 

vypravování psali v ich formě mužského roku. Muž spolu se svými bratry omylem ocitne 

v džungli poté, co skočili s padákem… 

Oprava: rodu; muž se spolu se svými bratry ocitne 

Pravopisná chyba: 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. 

Oprava: oslabili a spojili  

 

 

 



26. Strana: 93 

Chybná formulace: Pouze v jedné práci jsem zaznamenala ve větší míře přítomnost 

přetížené větné skladby, které mělo za následek vznik syntaktických odchylek. 

Oprava: která měla 

 

27. Strana: 99, 100, 101, 103, 107, 108 a 109 

Chybný zdroj dat: Autentické práce studentů z různých typů SŠ. 

Oprava: Záznamový arch: záznam o hodnocení písemné práce. 

 

28. Strana: 116 

Nepřesný název instituce: Naopak zastánci konceptu státní maturity a především 

centrálního hodnocení písemných prací jsou mimo jiné středoškolští pedagogové 

a zakladatelé Asociace češtinářů PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D., a Mgr. Josef Soukal. 

Oprava: Asociace středoškolských češtinářů  

 

29. Strana: 117 

Chybný tvar slova: Myslím se, že tento požadavek by měl být legislativně zakotven 

alespoň v případech, kdy hodnotitel posoudí práci jako nedostatečnou. 

Oprava: si  

 

30. Strana: 118 

Chybný tvar slova: Stání maturitní zkouška by měla garantovat určitou míru znalostí 

a schopností, kterou musí všichni uchazeči disponovat, chtějí-li maturitní vzdělání získat. 

Oprava: Státní  

 

 

 

 

Omlouvám se za vzniklé chyby a děkuji oponentům práce, kteří mě na ně upozornili ve svých 

posudcích. 

 

 

Praha 26. 1. 2015      Mgr. Petra Holubová 


