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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků D 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C-D 

 

Slovní komentář: 

Diplomová práce Petry Dovhunové se vřazuje do bohatého proudu aktivizačně a herně 

orientovaných prací z oblasti didaktiky češtiny, který usiluje obohatit teoretickým ukotvením 

v rámci tzv. zážitkové pedagogiky. Z tohoto hlediska lze práci, která jistě může být přínosem pro 

současný stav výuky českého jazyka, jen vítat. Autorka v práci prokázala zřetelnou motivaci a 

osobní zaujetí tématem, vycházející i ze skutečnosti, že je sama již učitelkou českého jazyka na 

základní škole.  

Velké uznání zasluhuje i propracování metody LARP pro potřeby výuky českého jazyka, jež je 

originálním autorským přínosem diplomantky, a také využití metody akčního výzkumu, jíž se 

autorka z pozice výzkumnice snažila nové didaktické strategie verifikovat. 

Bohužel tento – jistě jinak velmi chvályhodný – entuziasmus byl zřejmě příčinou skutečnosti, že 

diplomantka poněkud podcenila nároky kladené na teoretickou úroveň absolventské práce 

v magisterském stupni studia, a práce tím vykazuje jisté nedostatky, na něž je v oponentním 

posudku nutno poukázat. 

Na škodu práce podávané k obhajobě v oboru český jazyk je skutečnost, že vychází prakticky jedině 

z pedagogické literatury a opírá se převážně o pedagogická východiska. Tento přístup je jistě 

oprávněný a žádoucí, u průkopnických prací dokonce jediný možný, ale měl by být obohacen i o 

pohled oborové didaktiky českého jazyka. Několik příkladů: na s. 18 se pojednává o motivaci ve 

výuce českého jazyka a kromě čtvrtstoletí staré publikace J. Kostečky se žádná novější literatura 



k tomuto tématu neuvádí. Neexistuje, nebo ji diplomantka pomíjí úmyslně? (Srov. jen běžně 

dostupnou disertační práci téhož autora z roku 2008 Motivace a aktivizace žáků při výuce českého 

jazyka na gymnáziích.) Pokud už se hledí do historie, potom by výklad na str. 10 (Komenský a hned 

následuje Prázdninová škola Lipnice?) jistě bylo žádoucí obohatit i některými příklady z vývoje 

kupř. československé aktivizačně-pracovní školy s významným zastoupením učitelů češtinářů (L. 

Žofková, V. Medonos) atd. 

Co se týče hry a herních aktivit ve výuce češtiny, i zde mohla autorka čerpat z bohaté literatury – 

třeba jen proto, aby k ní zaujala kritický pohled a ozřejmila, v čem je nabízený přístup, jejž nabízí, 

jiný, inovativní, či možná i přelomový, aby vysvětlila, v čem se liší dosavadní pojetí hry ve výuce 

českého jazyka a pojetí aplikované zážitkové pedagogiky. Možná by naopak zjistila, že mnohé z 

toho, co pokládá za úplné novum, se už v české lingvodidaktice dříve objevilo, byť třeba pod jiným 

názvem či v nepatrně odlišném pojetí. Namátkou uvádíme monotematické číslo Didaktických studií 

z roku 2009 Didaktická pomůcka, hra a hračka jako edukační prostředek, práce Václava Víšky 

z Univerzity Hradec Králové, věnující se zábavným formám v českém jazyce, vskutku nepřeberné 

množství diplomových prací, s nimiž se měla diplomantka seznámit (namátkou Machová, Hra v 

hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ, 2010, Dragonová, Možnosti využití didaktických her 

v českém jazyce, 2009), a četné jiné tituly, jež nelze na tomto místě ani zčásti vyjmenovat. 

Velmi správně se pracuje se studiemi Štěpáníka, Zimové, Čechové, autorku lze chválit i za zapojení 

klasických, avšak stále platných názorů Vl. Šmilauera, nicméně opravdu nelze předpokládat, že tím 

je sekundární literatura týkající se problematiky větného rozboru a větných členů ve výuce češtiny 

vyčerpána. Je-li na mnoha místech řeč o konstruktivistických přístupech, měly by být zmíněny 

práce Hájkové a kolektivu z posledních pěti let.  

S předešlým souvisí i jistá (snad) přílišná radikálnost autorky – co se např. míní (str. 9) „klasickým 

školstvím“, které kladlo důraz na to, aby žák odříkal naučené poznatky, nicméně tyto mu byly 

předávány bez vnitřních souvislostí? Opravdu platí tato teze pro dosavadní vzdělávání natolik 

absolutně? 

Za problém je třeba pokládat skutečnost, že diplomová práce ne zcela splňuje nároky na ni kladené 

zejména ve výzkumné části. Podle příslušných směrnic (OPAD č. 8/2015, č.j. 1596/2015) 

se v případě diplomové práce „může jednat o práci monografickou převážně teoretické povahy, 

založenou na studiu, analýze a komparaci různých konceptů, směrů, teorií či dokumentů čárka nebo 

o práci převážně výzkumnou, empirické povahy, založenou na empirickém, resp. experimentálním 

šetření či výzkumu“. Předpokládám, že autorka usilovala spíše o ten druhý příklad, zde ale musím 

konstatovat, že základní atributy vědeckého výzkumu v její práci absentují – není stanoven cíl 

výzkumu, není jasná metodologie výzkumu. Práce tak bohužel tenduje k tomu, k čemu práce 

podobného založení svádějí, a sice být spíše „receptářem“ či databankou didaktických nápadů, jistě 

zajímavých, avšak výzkumně neověřených.  

K praktické části bohužel musím mít připomínku hned k první aktivitě 3.1 – nelze doufám 

předpokládat, že absolvent didaktiky českého jazyka na naší fakultě pokládá za vhodnou výchozí 

větu k herním aktivitám Naše maminka nakupuje denně čerstvou zeleninu na trhu, a to jak 

z hlediska aspektu dejme tomu genderového, tak z hlediska komunikační přirozenosti dané věty. 

Jistě mi dá autorka za pravdu, že zde se jedná o větu tzv. „papírovou“, a vysvětlí, co ji vedlo 

k jejímu zařazení právě do klíčové aktivity. 

K aktivitě lze mít i připomínky věcné – v jisté fázi má dojít k tomu, že je zkontrolována „správnost“ 

sestrojené věty. Podle čeho je tato správnost kontrolována? Žáci mohou přece slova ve větě pod 

vlivem (kupříkladu) AČV seřadit více způsoby, a nelze říci, že se bude jednat o větu defektní. I 

v dalším zadání by bylo možno s autorkou polemizovat – str. 36: Některá slova nemohou bez jiných 

slov existovat… Jakou lingvistickou oporu má tato otázka? (V práci je více takových míst, kde 

autorka poněkud zanedbává požadavek lingvistické správnosti.) 

Ilustrace na str. 39 – obávám se, že jde přímo proti podstatě hierarchizace větných členů ve větě; 

autorka si je této skutečnosti vědoma, možná proto jen není dobře vysvětleno, co si tedy vlastně 

měli žáci prostřednictvím nákresu uvědomit. 

Co se týče praktické části jako celku, prozatím se jedná spíše o ad hoc shromážděný soubor aktivit 



bez zjevného vnitřního propojení (větné členy, inzerát, literární žánry…), není jasné, podle kterého 

kritéria byly zařazeny právě zvolené pasáže učiva, celkový dojem je bohužel proto velmi 

nesourodý. 

Některé věcné připomínky.  

Nelze souhlasit s autorkou, že jazykové hry se zaměřují pouze na „kognitivní“ doménu. Naopak – 

jejich cílem je také rozvoj jazykové tvořivosti a jazykových kompetencí obecně. 

Není jasné, co se míní „významem větných členů“ (s. 11), prosím o vysvětlení.  

Formulace, že výuka syntaxe je ohniskem zájmu lingvodidaktiků „poměrně“ dlouhou dobu, 

zasluhuje upřesnit.  

Závěr diplomové práce: autorka uvádí, že prostřednictvím zážitku došlo u žáků k „účinnějšímu 

zapamatování poznatků“. Tento závěr by byl vynikající, pokud by byl verifikovatelný, obávám se 

však, že autorka jej ve své diplomové práci výzkumně neprokázala. Namísto souboru popsaných 

aktivit (jistě zajímavých – srov. např. Jak uvařit čaj – popis pracovního postupu) by tak dle mého 

soudu bylo výhodnější, kdyby si autorka velmi uvážlivě a podle jasně předem definovaných kritérií 

(která v práci úplně scházejí) vybrala pouze jednu či dvě, a ty podrobila standardnímu 

pedagogickému experimentu, z nějž by mohla vyvodit relevantní (tedy přesvědčivé a zobecnitelné) 

závěry. 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

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 B 

 

Slovní komentář: 

Práce obsahuje některé nemilé chyby vazebné (s. 6), pravopisné (podmět a přísudek se chytli za 

ruce, s. 39), drobné stylistické nedostatky (s. 8), občasné nedodržení odborného stylu (z těchto dvou 

pojetí lze vytáhnout…, s. 11, vítězoslavně, neblahé… s. 63), celkově je však jazyková úroveň práce 

uspokojivá. 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Tento posudek v žádném případě nechce diplomantku odradit od dalšího bádání ve stanovené 

oblasti. Naopak – má sloužit k tomu, aby si autorka dobře uvědomila zákonitosti vědecké práce a 

to, jakou uvážlivost a kázeň vyžaduje vědecký výzkum. Přes vznesené kritické připomínky proto 

znovu velmi oceňuji, že se autorka snaží vnést do české lingvodidaktiky nové pohledy (musí si ale 

nejprve sama ujasnit, v čem se zážitkové učení liší od standardních herních aktivit, zatím to 

z popsaných aktivit není zcela zřejmé) a že pracuje s neskrývaným a sympatickým didaktickým 

zanícením. 

Konstatuji proto, že i přes výhrady předložená práce v zásadě 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 Prosím, aby se autorka vyjádřila ke všem připomínkám vzneseným v tomto posudku. 

4.2  

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

 

 

Datum: 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


