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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A−B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

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

 

Slovní komentář: 

Autorka se na základě vlastních zkušeností z pedagogické praxe, názorů žáků a učitelů pokusila 

popsat a navrhnout možnosti inovace v edukaci vyjmenovaných slov. Prostřednictvím práce dále 

nabízí možnosti práce s chybou a ukázky didaktických her, které jsou již publikované především 

jinými autory. Mnohem cennější a přínosnější by byla i vlastní tvorba diplomantky.   

Diplomantka se rovněž pokusila zmapovat historické přehledy, první metodiky, které se zaobíraly 

problematikou vyjmenovaných slov. Předkládá i přehled novodobých materiálů z různých 

nakladatelství, které lze využívat při výuce vyjmenovaných slov.  

Domnívám se, že výsledky získané při výzkumných šetřeních by si zasloužily mnohem důkladnější 

analýzu, která by směřovala k obsáhlejšímu závěru, který by celkově ještě více povznesl přínos 

práce.   

 



 

 

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 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A−B 

 

 

Slovní komentář: 

V diplomové  práci se objevuje nemnoho překlepů a chyb, zejména pak převládá absence mezer, to 

však celkově neubírá na kvalitě práce.  

V celé práci se diplomatka vyjadřuje o respondentech jako o dětech, mnohdy zase jako o žácích. 

S ohledem na věk a stupeň edukace respondentů bych doporučovala toto pojmenování sjednotit.  

  

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář:  

Předložená práce prezentuje celkový přístup autorky k problematice výuky vyjmenovaných slov na 

I. stupni základní školy. Za velký přínos považuji, že inovativní projekt zaměřený na výuku 

vyjmenovaných slov byl aplikován na konkrétní základní škole, kde byl realizovaný samotnou 

diplomantkou, která při tvorbě práce vycházela z vlastních zkušeností. Oceňuji, že se diplomantka 

pokusila nabídnout vlastní přístup k výuce vyjmenovaných slov. Svým přístupem se tak pokusila i o 

to, aby byla výuka pro žáky přijatelnější a zároveň efektivnější. Samotný efekt pak ověřuje 

výzkumnou sondou, kterou realizovala u žáků v pátém a osmém ročníku. Porovnává výsledky žáků, 

kteří prošli tradiční výukou vyjmenovaných slov od b s výsledky žáků, kteří prošli jejím 

navrhovaným postupem řazení vyjmenovaných slov od z. Další průzkumné sondy, které se v práci 

objevují, směřují k analýze postojů a názorů žáků i vyučujících ke zmiňovanému tématu. Autorka 

nás přesvědčuje o tom, že v budoucnu bude patřit mezi tvůrčí učitele, kteří přemýšlejí o tom, co a 

jak se jejich žáci učí.  Hodnocená práce vyvolává mnoho didaktických otázek, které se mohou stát 

inspirací pro teoretické pracovníky.  

Domnívám se, že předložená práce vyhovuje požadavkům kladených na diplomovou práci. 

 

 



 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 S jakými úskalími se můžeme setkat při výuce vyjmenovaných slov netradičně, od z? 

4.2 U obhajoby by autorka mohla zdůvodnit výběr doplňovacího cvičení, které bylo použito ve 

výzkumné sondě pro žáky 5. a 8. ročníku. 

4.3 U obhajoby by mohla autorka prezentovat další smysluplné varianty oprav u chyb vyskytujících 

se ve vyjmenovaných a příbuzných slovech. 

4.4 Bylo by dobré zařadit slovesný tvar bych mezi vyjmenovaná slova a proč? 

 

 

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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