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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C 

1.5 Interpretace výsledků D 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

Slovní komentář: 

 

Cíl práce je formulován v úvodu: „…zmapovat problematiku slovních druhů a jejich začleňování do 

výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ, ale ředevším zmapovat a přinést hry a zábavná cvičení…“ 

Dosaženo je však pouze druhého cíle: práce přináší soubor hrových činností s tématem morfologie. 

Autorka již v úvodu (s. 8) slibuje souhrn znalostí o slovních druzích, neříká však, z jakých pozic 

tento souhrn hodlá vytvořit. Hovoří o možných nejčastějších chybách, což by nasvědčovalo, že 

půjde o žáka a jeho vědomosti o slovních druzích, to však v jejím výkladu dále nenacházíme. Snaží 

se podat lingvistickou charakteristiku slovních druhů, ale záhy svůj výklad mění v neinterpretovaný 

sled citací z děl, o něž se opírá. Chápala bych, kdyby lingvistické charakteristiky byly uvedeny 

proto, aby na ně navázaly charakteristiky didaktické, to se však neděje. Navíc se některá její tvrzení 

věcně rozcházejí, např. tvrzení o partikulích na s. 11 nesouhlasí s obdobným tvrzením na s. 58. 

Nevidím důvod, proč opisovat mluvnice a podnikat historizující výklady, když z nich autorka nic 

nevyvodí pro interpretaci zvoleného tématu práce. Začlenění tématu slovních druhů do výuky 



českého jazyka na 1. st. ZŠ autorka dokumentuje pouze deskriptivní konstatací, kde, resp. v kterých 

učebnicích se dané téma objevuje, aniž by hledala souvislosti uvedení tématu a jiných témat 

v učebnici/ve výuce, natož aby se pokusila interpretovat zjištěné rozdíly. Nechává zcela bez 

povšimnutí nepřesné definice v učebnicích, např. k částicím (s. 60).  Např. na s. 37 konstatuje, že 

učebnice Alter pro 3. roč. má jen některé druhy zájmen, učebnice SPN pro 5. roč. uvádí všechny 

druhy zájmen, ale na možnou příčinu takového rozdílu se neptá. Didaktické hledisko tématu je zcela 

zanedbáno, což je při zaměření práce na sestavení didaktické pomůcky – souboru her přinejmenším 

podivné. Při popisu se autorka uchyluje k nic neříkajícím obecným frázím, např. na s. 26/27 

„…učebnice…, které využívají moderní texty, ve kterých žáci vyhledávají, doplňují nebo třídí 

podstatná jména podle různých kritérií.“ Případnou zajímavost textu učebnice vidí jen zvnějšku, 

podle toho, na jakém textu je slovní druh ukázán (s. 37).  

Soubor herních aktivit je sice velký, obsahuje 53 položek, práci by ovšem prospělo, kdyby byl 

vhodněji didakticky členěn. Názvy stávajících tří skupin her jsou krkolomné a nepřehledné. Učitel 

by se jistě i lépe orientoval, kdyby bylo vytčeno, v čem se jednotlivé hry liší, jaký je jejich 

didaktický efekt, např. hned na začátku souboru u her B a C (s. 66/67) by bylo možno rozlišit, 

kterými cestami vedou k zapamatování informace apod. Některé požadavky zadání her zůstávají tak 

bez vysvětlení, např. na s. 82 – proč se spojnice nesmějí křížit ani dotýkat. Vyhodnocování 

některých her shledávám problematické, např. na s. 98 není ošetřeno, kdo bude kontrolovat 

počínání hráčů v přikládání karet, pokud tyto karty ostatní nevidí, na s. 93 těžko učitel zvládne 

kontrolovat obíhání židlí při hře Pohádka a přitom ještě vlastní text číst, čím budou motivováni 

hráči ke hře Domino, pokud zvítězí oba? 

Vhodné je sledovat efekty práce s vytvořeným souborem her, proč však autorka nevyvozuje 

z odpovědí dotazovaných učitelek konkrétní didaktický závěr? 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu C 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 

 

Slovní komentář: 

 

Text je formálně nelogicky členěn: využívá tzv. desetinného třídění v kombinaci se segmentováním 

na odstavce označenými velkými písmeny, to ovšem text znepřehledňuje. V odkazech na zdroj 

informace se autorka snaží použít jednotnou citační formu, ovšem nedůsledně – viz připojený 

seznam literatury. V konkrétních odkazech není zřetelné, zda autorka uvádí počet stran daného 

zdroje, nebo stránku, z které cituje. V ojedinělých případech odkaz chybí (např. s. 19: podle 

Pačesové – inf. není v pozn. pod čarou, chybí i v seznamu lit. na konci práce). V textu se autorka 

dopouští kromě interpunkčních nesrovnalostí i nesrovnalostí stylizačních,  nevhodně zaměňuje 

zájmena jaký a který (s. 69, 70, 72 i dále), z didaktického hlediska zcela nevhodně vyzývá k 

„vymýšlení“ slov, když jde ovšem pouze o jejich výběr ( na s. 104 i jinde, dokonce v názvu hry 

Vymysli přídavné jméno), na s. 106 vybízí žáky, aby nasbírané přírodniny třídili podle rodů (rod 

přírodnin je novou kategorií?). Na s. 78 nazývá hry osmisměrkami, přičemž hra 8 směrů 

vyhledávání řešení nevyužívá, u některých her připojuje řešení, ovšem neúplné (např. na s. 78, 102), 

někde i mylné (např. pro adjektivum hranatý uvádí slovo významem protikladné nepřesně kulatý – 

s. 78).  

 



 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Učitelství pro 1. st. ZŠ- český jazyk. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Při obhajobě by bylo vhodné, aby diplomantka reagovala na připomínky v posudku. Dále připojuji 

následující dotazy (oddíl 4): 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Proč autorka nepovažuje za autosémantika slovesa (s. 10)? 

4.2 Proč pro tvarovou soustavu slovesa považuje za limitující slovesný čas (s. 13), jako kdyby 

se modus v tvarové soustavě českého slovesa neodrážel. 

4.3 V čem autorka vidí modernost textů některých učebnic (s. 26/27)? 

4.4 Proč je volena kombinovaná segmentace a označování částí textu? 

4.5 Co autorka chápe „…rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých škol…“ (s. 96)? 

4.6 Co vedlo autorku k pojmenování hry na s. 67 Alzheimer, když jde o běžnou kimovku? Proč 

se hra na s. 100 jmenuje Amerika? Budou názvy her žákům vysvětlovány? 

4.7 Podle čeho vybrala autorka hry k ověření jednotlivými učitelkami?  

 

 

Datum: 3. 1. 2016 
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