
Posouzení dizertační práce Mgr. Olgy Kučerové „Vývoj písemného projevu u žáků od 1. 

do 5. ročníku základní školy 

 

Tématem předložené dizertační práce je téma psaní. Téma psaní je možná méně tradičním 

výzkumným tématem nežli čtení, ale je stejně důležité, a proto si jeho zvolení cením. 

Dlouho je již překonaná představa, že psaná řeč je jen záznamem mluvené řeči a že psaní je 

pouze opačným procesem ke čtení. Není tomu tak a procesy psaní a čtení se vyvíjejí sice ve 

vzájemné komunikaci, ale přece jen dosti odděleně, každý se svými významy. 

Psaní rukou, které se učí ve škole je sice vytlačováno psaním elektronickým, ale přesto má 

své místo zejména ve školním vzdělávají pro své základní cíle (naučit se číst a psát a používat 

je pro sebe), ale i pro rozvoj motoriky, myšlení nebo identity. 

Schopnost psát je významná také pro školní výuku čtení, jako osvojení si forem písemných 

materiálů, pravopisu a jeho smyslu, které dává možnost vstoupit do světa, který je písmem 

organizován a tedy jej i lépe chápat. 

  

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

dvou písařských vzorech, které jsou vyučovány na českých základních školách (tradiční vzor 

vázaného písma a nevázaný vzor Comenia Script). Konkrétně je cíl rozepsán do úkolu 

zachytit dynamiku osvojování písařských a pisatelských dovednosti ve vázaném a nevázaném 

vzoru písma a popsat typický písemný projev dětí od první do páté třídy v porovnání obou 

vzorů písma.  

Cílem není rozhodnout o lepším vzoru pro výuku, ale ukázat podrobně, jak vlastně písemný 

projev dětí vypadá a přispět tak k diskusi o možnostech, kvalitách a limitech metod výuky 

psaní ve škole.  

Nové vzory pro školní psaní se objevují v tomto kontextu všude na světě, také u nás vzbudily 

nové vzory hodně pozornosti a diskuse. Předložená práce si na tomto poli klade reálné cíle. 

Rozhodnout, zda je jedna metoda lepší nebo výhodnější nežli druhá, nelze nejspíše nyní 

rozhodnout (je-li to vůbec potřeba) a představuje mnohem rozsáhlejší zkoumání a také nějaký 

delší čas školní zkušenosti v kontextu potřeb život lidí ve škole i v životě.  

 

Práce Olgy Kučerové je podložená velmi vhodně vybranou a široce založenou odbornou 

literaturou. Vážím si jejího zpracování. První teoretická část textu je logicky spojená 

s následujícím vlastním výzkumem. Výběr témat i jejich zpracování do jednotlivých kapitol 

respektuje zadání a cíle výzkumné práce. Poskytuje dostatek podkladů pro komplexní pojetí 

sledovaných otázek. A v neposlední řadě se velmi dobře čte. Jazyková citlivost autorky a její 

pisatelské dovednosti jsou n velmi vysoké úrovni a na výsledném textu je to velmi dobře znát.  

Malá výtka, spíše formální povahy, směřuje k přechodu mezi teoretickou částí a vlastním 

výzkumem. Přivítala bych nějaké shrnutí podstatných jevů, které byly zpracovány na základě 

odborné literatury a které budou využity ve vlastním výzkumu. Čtenář by kapitolku „co jsme 

se vlastně všechno dozvěděli a bude dále využito“ asi přivítal.  



 

  

Výzkumná část je metodologicky důsledně popsaná. Ukazuje na to pečlivost autorky i dobrou 

přípravu výzkumu, která se rozhodně vyplatila. 

Úvod výzkumné části představí metodologii výzkumu, který je označen 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 čítá 624 žáků ze základních škol 

napříč Českou republikou. 

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

skupina je sestavena ze žáků, kteří píší nevázaným vzorem písma Comenia Script od první do 

páté třídy. 

Zařazení vzorku s tímto rozsahem považuji za velmi dobré, protože gramotnostní dovednosti 

a potřeby dětí se během těchto pěti let významně mění a s nimi i jejich funkce a významy 

písma pro děti.  Dosavadní naše studie zkoumaly pouze dětí mladší. Pohled pěti let, který se 

osvědčil i u výzkumů věnovaných čtení, lépe postihuje dynamiku vývoje dětí a dovoluje 

diskutovat i jiné vývojové momenty v interpretaci dat. 

Hypotézy jsou stanoveny správně.  

 Výběr testů ke sběru dat, který je vymezen právě jejich užíváním a tedy i zkušenosti v širším 

terénu považuji za dobré. Jejich kvalita (i zkušenost s užíváním) je nesporná a k výzkumu jich 

bylo možno použít. Podstatné pro práci je, že je zdůvodněn a realizován s rozvahou. 

 Pro zpracování dat byly použita kvantitativní i kvalitativní postupy. Statistická analýza 

posuzovala získaná data třemi faktory: pohlaví, ročník, vzor písma. Jednalo se vlastně o tři 

postupy: testování hypotéz, položkovou analýzu a kvalitativní posouzení. Každá z těchto částí 

tvoří také samostatný celek v rámci empirické části práce.  

 Tyto tři samostatné celky na sebe logicky navazují a vzájemně se rozvíjejí. Statistická 

analýza odkryla dynamiku osvojování sledovaných dovedností. Na ni navázala položková 

analýza, která byla zaměřena na popis kvality osvojení jednotlivých položek a jejich proměny 

od 1. do 5. ročníku. Závěrečný kvalitativní popis dovolil akcentovat  podstatu možných 

omezení obou vzorů. 

V prvním celku jsou mimo grafů popsána data i textově odpovídajícím způsobem, s akcentem 

na významné výsledky a souvislosti. Výsledky jsou prezentovány ve dvou fázích testování 

postupně, což umožnilo poskytnou čtenáři lepší přehled o sledovaných aspektech a jejich 

obohacení o jejich vývoj v čase díky druhému testování.  Současně poskytl tento postup 

možnost provést kontrolu získaných dat (protože studie byla průřezová). Tato část je končena 

ověřením hypotéz.    

Druh celek empirické práce se věnuje jednotlivým testovaným položkám. Mnohé výsledky 

jsou velmi zajímavé a obtížně se interpretují. Díky velmi podrobnému popisu se mnohé 

interpretace nabízejí uvnitř dat, jinak autorka spekuluje o více možných významech, což mj. 

odkrývá značné možnosti k pokračování výzkumné práce. Např. položka, která ukazuje na 

nestabilitu v tvaru písmena, kde je jednou z možných interpretací „experiment“ a kde lze 



uvažovat o měnících se funkcích písma pro děti a jejich používání za hranicemi sledovaného 

tématu.  

Za podnětné považuji i to, že některé položky ukazují větší potíže nebo nestabilní výkony u 

vázaného písma, jiné u nevázaného, což může pro změnu vést k úpravám metodiky a 

postupům práce učitele.  

 Jeví se proto jaké výhodné, že výsledky položkové analýzy, právě proto, že nabídly velké 

množství zajímavých, a ne zcela jasných dat, byly ještě podrobeny sekundární kvalitativní 

analýze. A to v kontextu výuky psaní v rámcovém vzdělávacím programu. 

Analýza je vedena po ročnících v obou vzorových skupinách, a to velmi zajímavým 

způsobem s vhodnými ukázkami písma. Vidím tuto část jako inspirativní právě proto, že u 

sledovaných dovedností dovolilo porovnávat chování dětí s vázaným a nevázaným písmem. 

Velmi podrobné výsledky by mohly být opět oporou pro úpravy metodiky výuky, ale také 

třeba pro diagnostiku a posuzování individuálních trajektorií ve vývoji dětí.  

Výsledkem této části je kapitola o tom, jak vypadá písmo dětí postupně od 1. do 5. ročníku. 

Kapitolka je velmi zajímavá a vhodně shrnuje dosažené výsledky. Poskytuje plastický obraz 

písma dětí ve vývoji, včetně úspěchů a potíží v obou sledovaných skupinách.    

 

V diskusi jsou výsledky shrnuty a porovnány s výsledky jiných výzkumů. Diskutovány jsou 

také použité metody a důraz je kladen na porovnání obou metod výuky (dvou vzorů písma) a 

jejich projevy vůči výsledkům jiných výzkumů nebo obavám rodičovské i odborné veřejnosti 

(u nevázaného písma). 

Připojeny jsou i návrhy pokračování výzkumné práce a možnosti využit výsledků v praxi. 

V obou oblastech považuji výsledky práce Olgy Kučerové za mimořádně bohaté.  

 

Dizertační práci Olgy Kučerové považuji za aktuální, zajímavou a přínosnou. Současně 

jde o práci kvalitní, která se vyznačuje pečlivou a trpělivou prací s odbornou 

literaturou, přípravu výzkumné práce i realizací vlastního výzkumu. Práce se mi velmi 

líbí a považuji jí za nadprůměrnou.  

Doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak je to s návazností nevázaného písma na předškolní dovednosti v psaní převážně tiskacím 

písmem? Zvažovalo se to?   

Testování mohlo působit současně jako učení (tlak na rozmýšlení tvarů slov v diktátu a d.).  

Přemýšlela autorka o tomto aspektu?  

Hypotéza H5A poskytuje poněkud rozporuplná data ve svém potvrzení. Druhé testování 

výsledky nepotvrdilo? I když je možné hypotézu považovat za potvrzenou, jsou data druhého 

testování zajímavá. Nestabilita je určená únavou ze školního roku nebo čím? A proč není 

v prvním testování?  



Interpretace dat, rozdílů v jednotlivých ročnících se mohou vztahovat i k jiným vývojovým 

aspektům nežli pouze těm školním. Je možné o nich uvažovat? I když to bylo zřejmě za 

hranicemi této práce.   

Nebylo by vhodné uvažovat i o prostorovém zvládnutí plochy (řádky, stránky), když se 

pracuje s hranicemi slov. Pracovat s hranicemi textu v řádce nebo na stránce ve smyslu 

čitelnosti a srozumitelnosti sdělení.  

 

 

Praha 10.9.2018 

Ida Viktorová   


