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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 A–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 pokusila popsat možnosti edukace vyjmenovaných slov, zpracovala i historickou sondu 

do materiálů věnovaných problematice vyjmenovaných slov ve škole a v lingvistice. 

 

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 práci se objevuje několik překlepů a chyb, zejména absence mezer, kvalitě práce to neubírá.  



 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Práce prezentuje přístup autorky k vyjmenovaným slovům a jejich výuce na prvním stupni, za velký 

přínos považuji reflektování vlastní zkušenosti z výuky, obeznámenost s materiály, ale i vlastní 

uvažování nad tím, jak výuku žákům zprostředkovat tak, aby byla úspěšná a vedla ke kýženému 

efektu.  

Autorka nabízí vlastní přístup k výuce vyjmenovaných slov, přehodnocuje postup realizace výuky, 

upozorňuje na komplexní problém – nejde pouze o znalost slov, ale také o nutnost pochopit základ 

slovotvorných a morfematických vlastností jazyka.  

Efekt výuky a dlouhodobou znalost vyjmenovaných slov a jejích aplikaci I. Kuchařová ověřuje 

výzkumnou sondou provedenou u žáků v pátém a osmém ročníku, kteří prošli edukací klasickou a 

jejím postupem řazení vyjmenovaných slov. Její další výzkumy směřují k analýze postojů žáků i 

vyučujících k tématu a zařazení vyjmenovaných slov do výuky na prvním stupni.  

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 U obhajoby by autorka mohla prezentovat výsledky některých aktivizačních metod a 

ukázat jejich přínos pro výuku vyjmenovaných slov.  

4.2 Jak se autorka staví k tradičnímu řazení F do skupin písmen označujících pravopisně 

obojetné souhlásky? 

4.3 Výsledky sondy mohly být ovlivněny více faktory, dokázala by je autorka určit a 

zhodnotit?  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 

 

 

Datum: 12. dubna 2015 

 

Podpis: 
 

 


