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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 A 

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 B 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

Práce se zabývá zajímavým a v didaktice českého jazyka málo zkoumaným tématem. Volba tématu 

je dána hlubokým zájmem diplomantky o současné problémy výuky českého jazyka, které pociťuje 

nejen na základě dobré obeznámenosti s odbornou literaturou, ale především jako začínající 

učitelka.  

V teoretické části diplomantka představuje zážitkovou pedagogiku jako takovou, vymezuje základní 

pojmy a usouvztažňuje zážitek k různým aspektům edukačního procesu. Oceňuji, že se snaží 

postihnout místo zážitkového učení ve výuce českého jazyka, i když tato část by zasloužila hlubšího 

propracování. Autorka např. uvádí problémy větného rozboru a výuky syntaxe obecně, což ovšem 

působí spíše nahodile vzhledem k tomu, že syntaxe se v praktické části primárně týká pouze jediná 

aktivita, sekundárně pak ještě jedna další. I tyto poznatky se nicméně autorka snaží vztáhnout 

k problému obecnějšímu, a to absenci komunikačně-sémantického pohledu na výuku českého 

jazyka, což je pohled správný a zcela opodstatněný. Autorka se nevyhýbá ani limitům zážitkového 

učení, což dodává práci na objektivitě. Teoretická část je vystavěná na vhodné odborné literatuře, 

objevují se také kvalifikační práce a cizojazyčné zdroje. 

Praktickou část tvoří soubor sedmi aktivit, jichž je diplomantka autorkou. Každá aktivita je detailně 



popsána včetně adekvátně stanovených cílů a kurikulárního ukotvení, pro potenciálního uživatele 

tak soubor představuje praktický materiál přímo přenositelný do výuky. Velmi cenné jsou autorčiny 

praktické poznámky k provádění aktivit, jež vyplynuly z praktické realizace všech aktivit ve výuce 

– v tomto smyslu se tedy jedná o cvičení ověřená a funkční. Je škoda, že soubor neobsahuje více 

aktivit primárně mluvnických, právě výuka mluvnice dle mého názoru nutně potřebuje alternativní 

postupy, jež by žákům ukázaly právě ony sémanticko-komunikační přesahy daného učiva. U 

aktivity Diagram beze slov (s. 64) autorka jako jeden z cílů uvádí, že „žák rozezná manipulaci a 

zaujímá k ní negativní postoj“. Dle SSČ lze sloveso „manipulovat“ vykládat jako: (a) odborně, 

složitě s něčím zacházet, pracovat; (b) nekale zacházet, (c) ovlivňovat, řídit (něčí činnost apod.) 

podle vlastní vůle. Manipulaci v komunikaci podle těchto definic chápeme jako bod (c), co však 

žáci provádějí v dané aktivitě je dle mého názoru spíše bod (a), ev. snad (b) – jde o fyzické 

zacházení s žákem, ne snaha ho ovlivnit. Tuto část by bylo vhodné dopracovat. 

 

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 B 

 

Slovní komentář: 

Práce je i po formální stránce zkorigována pečlivě, přesto se autorka dopustila některých opomenutí 

(např. s. 63, 61, 24, 18 nebo 6). 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

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

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Práce reaguje na aktuální výzvy didaktiky českého jazyka a zabývá se tématem doposud málo 

probádaným. Oceňuji autorčin veliký osobní vklad a zároveň praktickou reflexi všech 

popisovaných aktivit. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Kde autorka čerpá inspiraci pro vytváření aktivit na podkladě zážitkového učení? 

4.2 Jaká praktická doporučení by dala učitelům, kteří by chtěli zážitkové učení v českém 

jazyce realizovat? 
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