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Autorka si pro zpracování dizertace zvolila velmi aktuální téma, které v současné době patří 

ke stěžejním problémům didaktiky rozvoje čtenářské a písařské gramotnosti. K tématu 

přistoupila inovativně, zasadila ho do kontextu současné výuky nevázaného písma jiných 

typů v ČR a do kontextu zahraničních inspirací.  

Struktura dizertace je promyšlená a logická. V teoretické části se autorka velmi podrobně a 

odborně správně zabývá problematikou výuky psaní v českých školách, typy nevázaného 

písma a analýzou jejich tvarových skupin. Za stěžejní považuji kapitolu zaměřenou na detailní 

představení písma Comenia Script a to nejen jako písma nevázaného z hlediska jeho 

kvalitativních znaků, ale také z pohledu jeho didaktického využití ve školní praxi. Tato 

kapitola přináší nové poznatky o písmu Comenia Script a svědčí o velmi dobré práci autorky 

s odbornou literaturou a dalšími zdroji. Za podstatný přínos teoretické části dizertace 

považuji i kapitolu č. 5, věnovanou zahraničním inspiracím pro výuku psaní nevázaného 

písma. Obsah kapitoly je dobře využitelný i jako argumentace pro širší veřejnost. Velmi 

zajímavý je příběh písma Comenia Script na Slovensku, kde se se zaváděním tohoto typu 

písma začalo ihned v návaznosti na pilotáž výuky prostřednictvím písma Comenia Script 

v České republice. K teoretické části nemám výhrady a oceňuji jasnost, přehlednost a 

kultivovanost odborných vyjádření autorky. Svědčí nejen o jejím hlubokém zájmu o řešenou 

problematiku, ale také o její erudovanosti a schopnosti pracovat s odbornými zdroji. 

Empirická část dizertace je řešena velmi zajímavě. I když autorka hovoří o „vývoji“ psaní žáků 

na 1. st ZŠ, asi vhodnější označení je „analýza“ psaní žáků jednotlivých ročníků 1. st. ZŠ. 

Označení „vývoj“ více implikuje představu o longitudinálním šetření. V dizertaci se jedná 

opravdu o velmi detailní analýzu psaní žáků prostřednictvím vázaného písma a CS 

s rozlišením po jednotlivých ročnících a podle pohlaví žáků.  

Struktura i metodologie dizertace odpovídá smyslu zjišťování. Autorka stanovila hypotézy, 

které dále konkretizovala a pro jejich ověření sestavila metodologicky zajímavou baterii 

výzkumných metod. K jejich volbě mám dotaz, zda se autorka nedomnívá, že při sledování 

kvalitativních a kvantitativních znaků písma se nemůže projevit vliv obtížnosti textu 

(konkrétně např. gramatických jevů). Pokud výzkumnou část dobře chápu, autorce nešlo 

pouze o znaky písařského výkonu, ale o pojetí psaní v širším kontextu – včetně užití 

gramatických pravidel. Pokud to tak je, mám další dotaz, zda je právě diktát tou nejvhodnější 

variantou. Domnívám se, že autodiktát by více podchytil individuální rozdíly žáků nejen ve 

znacích písařského výkonu, ale především právě v širším využití psaní jako prostředku 

komunikace.  Rozumím tomu, že autorka měla zřejmě záměr najít co nejsrovnatelnější 

písařskou formu a že nešlo o sledování písařského výkonu z didaktického hlediska. 



Vyhodnocení získaných výsledků a zpracování výsledků považuji za naprosto nadstandardní. 

Autorka prokázala vysokou schopnost výsledky analyzovat, statisticky zpracovávat a vyvodit 

z nich relevantní závěry. Získaná data mají opravdu velmi dobrou výpovědní hodnotu o 

získání informace, jak žáci v jednotlivých ročnících píší vázaným a nevázaným písmem. Závěry 

práce jsou v rámci možností dizertace formulovány objektivně a doporučuji promyslet jejich 

využití nejen pro poradenskou práci, ale především pro didaktiku rozvoje písařské 

dovednosti. 

Dizertaci považuji za vysoce kvalitní odborný příspěvek pro řešení otázek týkajících se 

inovace metod výuky psaní a věřím, že bude dále využita mj. právě k didaktickým účelům. 

Otázky jsem položila v textu posudku, považuji je spíše za podněty k zamyšlení, protože 

autorka sledovala v dizertaci cíle směřující k analýze písařského výkonu z pohledu 

psychologicko-speciálně pedagogického a ne didaktického. 

 

Dizertace jednoznačně splnila nároky na tento druh kvalifikačních prací a bez připomínek ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, 6.9. 2018 

  

                                                                                                         Prof. Radka Wildová 

 

 

 

 


