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 Diplomová práce se věnuje gramatické části učiva českého jazyka na 1. stupni ZŠ. 

Gramatické učivo, a zejména pravopis, je důležitou součástí předmětu český jazyk. Na 

1. stupni je na ně kladen (i přes současnou snahu o posun učiva více ke komunikaci) velký 

důraz. Do popředí se dostávají fixační metody, které ovlivňují trvalost a kvalitu osvojeného 

učiva. Cílem DP bylo zjistit, zda užití rozdílných procvičovacích metod ovlivňuje úspěšnost 

žáků. 

 

 V teoretické části diplomantka analyzuje cíle a úkoly předmětu český jazyk z pohledu 

pravopisného učiva. Podává jejich stručný přehled v jednotlivých ročnících 1. stupně a 

v souladu s cíli DP vybírá z výstupů učiva dle Rámcového vzdělávacího programu ty části, 

které rozepisují výstupy z oblasti gramatiky. Dále se věnuje celkovému vlivu kurikulární 

reformy na pravopisné učivo, zařazuje metodickou kapitolu představující zásady výuky 

pravopisu. Velice zajímavou kapitolou je sonda do historie výuky pravopisu, kde jsou stručně 

popsána různá pojetí a rozdílnost chápání důležitosti gramatiky již od konce 18. století. 

Součástí teoretické práce je rozlišení a popis typů pravopisu. V závěru teoretické části autorka 

představuje různé vyučovací metody užívané při výuce a fixaci pravopisu a typy 

pravopisných cvičení. Do této části by bylo velice zajímavé zařadit také kapitolu o typech 

metod v učebnicích českého jazyka na 1. stupni. 

 

 Praktická část popisuje realizaci výzkumu, který na vzorku 300 respondentů sledoval 

efektivitu šesti metod zaměřených na opakování pravopisného učiva. Vhodným řešením bylo 

užití všech typů testů v jedné třídě na základě náhodného výběru. Autorka zvolila přes desítku 

pravopisných jevů, které byly v různé formě užity ve výzkumném materiálu. Jednotlivá slova 

popisuje, stručně odůvodňuje jejich výběr. Vzhledem k tomu, že v testech byly sledovány 

stejné gramatické (pravopisné) jevy, bylo možné posoudit klady a zápory užitých 

procvičovacích metod a následně porovnat úspěšnost žáků v jednotlivých formách 

procvičování. Výstupy jsou kriticky hodnoceny a diskutovány, někdy možná až příliš stručně. 

Nad některými jevy by šlo se ještě více zamyslet, hledat další příčiny a poskytnout 

podrobnější analýzu (popis výběru slov do výzkumného vzorku, popis užitých metod, 

vyhodnocení předpokladů). Přestože výzkum nezjistil významný vliv typu procvičovací 

metody na úspěšnost v jednotlivých pravopisných jevech, diplomantka zjišťuje a popisuje jiný 

jev – žákům činí velké potíže psaní slov cizího původu. Přestože jsou tato slova velice 

frekventovaná (např. triko, cyklista aj.), nejsou dostatečně písemně procvičována, jejich 

pravopis se totiž neřídí žádnými zavedenými pravidly a postupy.  

 

Celkově je DP přehledně řešená, všechny uvedené kapitoly se vztahují k tématu, formálně i 

stylisticky přiměřená. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi 

dobře. 

 

Otázky do diskuze: Které metody procvičování pravopisu jsou v současnosti na 1. stupni ZŠ 

využívány nejvíce? Navrhněte způsob, jak by bylo možné řešit zařazení pravopisu velmi 

frekventovaných cizích slov. 

 

V Liberci 22.5.2011     Mgr.Věra Vykoukalová, vedoucí práce 


