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ABSTRAKT

Tato disertační práce se zabývá problematikou vývoje psaní od 1. do 5. ročníku základní 

školy. Cíl této studie tkví v popisu dynamiky osvojování písařských a pisatelských dovedností 

ve dvou písařských vzorech, které jsou vyučovány na českých základních školách.

Zaměříme se na tradiční vzor vázaného písma a nevázaný vzor Comenia Script. Výzkumný 

vzorek zahrnuje dvě skupiny. První tvoří písaři píšící vázaným písmem. Druhá skupina je 

sestavena ze žáků, kteří píší nevázaným vzorem písma Comenia Script.

Disertační práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je 

zaměřena na představení teoretických konceptů spojených s vývojem psaní. Dále se věnuje 

detailnímu popisu obou zkoumaných písařských vzorů – tvarovým charakteristikám, 

okolnostem vzniku. Zároveň představíme současné české výzkumné studie, které se zabývají 

osvojováním si písma. Další kapitola obsahuje přehled vázaných a nevázaných písařských 

vzorů, kterými se učí psát žáci ve vybraných evropských státech a v Kanadě.

Úvod výzkumné části představí metodologii výzkumu, který je designován jako průřezová 

studie. Úroveň písařských a pisatelských dovedností byla sledována na začátku a konci 

školního roku 2015/2016 (první fáze byla realizovaná na přelomu října a listopadu 2015, 

druhá fáze sběru dat v květnu 2016). Výzkumný vzorek čítal 624 žáků ze základních škol 

napříč Českou republikou.

Pro zpracování dat byla použita kvantitativní i kvalitativní metodologie. Statistická analýza 

posuzovala získaná data třemi faktory: pohlaví, ročník, vzor písma.



Analýzy odhalují rozdílnou dynamiku v osvojování si písařských dovedností u sledovaných 

vzorů písma. U písařů v Comenia Script jsme zaznamenali významně vyšší výsledky 

v pisatelských dovednostech ve druhém a třetím ročníku. Ovšem rozdíly se vyrovnávají 

ve čtvrtém a pátém ročníku. S ohledem na efekt pohlaví musíme konstatovat, že dívky mají 

v průběhu všech sledovaných ročníků lepší výsledky v písařských dovednostech. 
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