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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 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 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

Diplomantka ve své DP srovnávala výuku syntaxe (typy souvětí, vztahy mezi větami, spojovací 

prostředky) na waldorfském lyceu a tzv. tradičním gymnáziu. Na základě zevrubné analýzy (metoda 

výukových hospitací a AAA) zaujala chvályhodně kritické stanovisko a objektivně dokázala, že 

ačkoliv je WL vnímáno jako alternativní typ vzdělávání, výuka českého jazyka se neliší od pojetí na 

tzv. školách tradičních (se samozřejmou výhradou, že zkoumala poměrně úzkou oblast učiva a 

pouze práci jedné vyučující). Znovu tím poukázala na důležitost učitele ve vzdělávacím procesu, 

resp. na klíčovou úlohu jeho odborného chápání oborového obsahu a stupně a kvality jeho 

didaktických kompetencí. Pokud totiž výuka syntaxe na WL skutečně probíhala pouze opakovacím 

způsobem (jak přesvědčivě vyplývá z analýz) a přiznaně kopírovala učivo „tradičních“ škol, potom 

je namístě klást si otázku, dosud evidentně výzkumně otevřenou, v čem by mohl být přínos WP pro 

didaktiku češtiny (s. 12)  – viz i citované stanovisko L. Zimové na s. 20. 

Některé pasáže (charakteristika gymnázia jako typu školy, RVP apod.) snad mohly být redukovány. 

Jen připomínka k sekundární literatuře: je dostačující, je ovšem s podivem, že chybějí práce 



Šalamounové, která se právě spojovacím prostředkům a větné syntaxi v rámci výukových hospitací 

věnuje. 

Drobnosti: Správný název Havránkovy a Jedličkovy mluvnice je Stručná mluvnice česká (s. 10). 

 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: Bez připomínek. 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

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

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání / Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Vysvětlete prosím podrobněji princip tabulky na s. 9. 

4.2 Zaujměte prosím vlastní odborné stanovisko (podložené studiem literatury) k školní práci 

(výuce)  bez učebnic. 

4.3 Pokuste se na jednom konkrétním příkladu z oblasti souvětné syntaxe uvést možnosti 

propojení principů WP a standardního přístupu české lingvodidaktiky. Prosím nikoliv jen o 

obecnou rozvahu, nýbrž o úplný strukturovaný plán (vytipování vhodného učiva, stanovení 

cíle, zvolení metody). Prokažte, v čem bude významně jiný než běžně užívaný postup 

syntaktické výuky (s oporou o učebnice didaktiky českého jazyka). 

4.4  
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