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Aktuálnost zvoleného tématu a přínos práce  

Disertační práce se týká tématu, které bývá u nás, na rozdíl od zahraničí, dosud opomíjeno – a to 
čtenářským dovednostem u dětí s narušeným vývojem řeči a jazyka. I když existují výzkumné studie ve 
vztahu s vývojové dysfázii, všímají si jiných obtíží, než gramotnostních (např. řečových, jazykových, 
emočních, sociálních). Přitom čtení jako základ gramotnosti ovlivňuje průběh vzdělávání a školní 
úspěšnost po celou dobu vzdělávání; má vliv na volbu středoškolského vzdělávání. Bez nadsázky lze 
konstatovat, že ovlivňuje i profesní volbu a společenské uplatnění jedinců s dysfázií (a životní 
spokojenost). Pokud se opomene sledovat školní dovednost čtení, třeba i díky neznalosti, že nemá jen 
podobu dekódování, může to mít dalekosáhlý dopad na dítě s touto vývojovou poruchou.  

Zaměření disertační práce daným směrem proto vítám – a můžu bez pochyb predikovat, že může dát 
podněty pro další zkoumání tématu, ale také pro větší praktické uchopení obtíží žáků s vývojovou 
dysfázií na počátku školní docházky. Práce rozšiřuje tématiku, která zatím čítá jen omezený počet 
výzkumů v naší republice, navazuje na ně a může přinášet podněty pro další pokračovatele. Autorka 
práce vychází z dlouhodobé spolupráce týmu při katedře psychologii PedF UK a zúročuje ji v rámci své 
doktorské práce.  

 

Cíle práce a její řešení  

Lze pozitivně hodnotit, že autorka přistupuje k tématu čtenářských dovedností u dětí s dysfázií 
komplexně – všímá si nejenom vývoje čtenářských dovedností v průběhu vzdělávání na 1. stupni ZŠ, 
ale také předpokladů pro čtení. Obvykle bývají předpoklady pro čtení sledovány v předškolním věku či 
na počátku školní docházky. Autorka ve shodě se zahraničními trendy přemýšlí o jejich vlivu po celou 
dobu 1. stupně ZŠ. Ve shodě s využitou kvantitativní metodologií i ve shodě s psycholingvistickým 
pojetím čtení srovnává děti běžného vývoje s dětmi s vývojovou dysfázií z hlediska takových 
intervenujících proměnných, jako jsou kognitivní a jazykové schopnosti, pro které využívá nástroje 
vzniklé v jiných projektech, ve kterých participovala její školitelka. Využívá také nástrojů vzniklých 
v rámci projektu GAČR pracovního týmu na katedře psychologie PedF zaměřeného na mapování 
porozumění čtenému u dětí mladšího školního věku. Byla jeho spoluřešitelkou, což bylo nad rámec 
studia (z tohoto výzkumu přebírá také některá data, vždy ale tuto skutečnost uvádí). 

Dalším záměrem bylo zmapovat samotný vývoj čtenářských dovedností u dysfatických dětí a ověřit 
variabilitu potíží – ať z hlediska dekódování, tak porozumění čtenému.  

Cíle práce jsou strukturovány do čtyř částí ve dvou hlavních tématech. Možná je členění otázkou cítění 
logických návazností jedinečné, osobně bych preferovala, kdyby byly sdruženy do jednoho tématu cíle 
1 a 3, věnující se předpokladům pro čtení a a 2 a 4, věnující se čtenářským dovednostem – lišící se 
pouze v metodologii (průřezový vs. podélný přístup).  V pojetí, které je prezentováno (nejdříve 
průřezové cíle, posléze longitudinální) si musí čtenář připomínat a hledat, ve které oblasti a přístupu 
se vlastně nachází, což může být někdy matoucí.  



Cíle práce jsou teoretizovány a odůvodněny kontextem zahraniční literatury, což lze považovat za 
adekvátní náhradu absentujících hypotéz.  

 

Celková struktura a forma práce  

Práce má logickou strukturu, a je formálně členěna na teoretickou a empirickou část. Má všechny 
formální aspekty, které se od kvalifikační práce tohoto typu vyžadují a obsahuje všechny běžné součásti 
– prohlášení, abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova, úvod, teoretická část, praktická část, 
diskuse, závěr, přílohy. Disponuje také metodologickou částí, která seznamuje s cíli a průběhem 
výzkumu, použitými metodami, popisem skupiny respondentů.  

Rozsah práce (147 stran) odpovídá typu práce. Po formální stránce nejsou zřejmé žádné vážnější 
prohřešky (s výjimkou drobnějšího problému nesprávného psaní pomlček, dále chybného psaní 
procent – odlišení základní a řadové číslovky, ne vždy důsledného přechylování zahraničních ženských 
jmen), jen zřídka se objevují nepřesnější formulace (např. gramatičnost). S literaturou nakládá autorka 
práce přiměřeně, využívá primárních i sekundárních zdrojů, neshledávám žádná vážná pochybění 
v práci s citační normou.  

První tři kapitoly se týkají teoretického předpolí pro zkoumané téma. Autorka zde nejdříve představuje 
základní pojmy a teorie vztahující se ke sledovaným jevům – vývojové dysfázii a čtenářským 
dovednostem. Sleduje příbuzné kontexty, předkládá informace o výzkumech na toto téma. Ve třetí 
kapitole sdružuje oba jevy v jeden celek – zajímá se o čtení u dětí s vývojovou dysfázií.  

Ocenit lze zpracování zahraniční literatury, ale i to, že správně upozorňuje na některé mnohdy 
opomíjené skutečnosti, jako je variabilita vývoje v oblasti řeči a jazyka, která má následně vliv i na 
variabilitu vývoje čtenářských dovedností. Dále bych zmínila i poměrně netradiční dělení 
diagnostických metod, které mne oslovilo (nikoli obligátní testové vs. klinické, nýbrž psychometrické 
vs. klinické) – zvolená terminologie vypovídá o nárocích, které by měly testové metody plnit (a mnohdy 
je nemají). Autorka se také věnuje analýze potíží v diagnostice, ať už se jedná o existenci nástrojů řeči, 
jazyka a čtenářských dovedností, uplatňujících se i v diagnostice dětí s vývojovou dysfázií. Polemika 
nad možnými zkresleními v diagnóze, užíváme-li pouze klinické nástroje, nebo naopak jen nástroje 
psychometrické, a také doporučení komplexního přístupu v diagnostice, zahrnující kromě využívání 
testových a klinických metod také screeningové přístupy, poukazuje na její dobrou obeznámenost 
s tématem.  

Zvolená metodologie výzkumu a zpracování dat odpovídá potřebám práce. Autorka popisuje použité 
testy, průběh výzkumu i skupiny respondentů. Longitudinální přístup přináší mnohé problémy, zmínit 
lze problém s udržením počtu respondentů, což se dotklo také tohoto výzkumu. Lze ocenit čas, po který 
autorka sbírala data (čtyři sběry dat cca po 25 dětech), přesto bych zvažovala, zda se neochudila o 
cenné informace z hlediska průběhu vzdělávání a rozvoje čtenářských dovedností. Pracovala ve čtyřech 
etapách, v prvním ročníku ve dvou etapách, což odpovídá dynamickým změnám v tomto období, dále 
pracovala s dětmi na konci 2. ročníku a posléze na počátku 5. ročníku. Škoda, že nebyl zahrnut 3. ročník, 
ve kterém, jak se v literatuře uvádí, se čtenářské výkony z první etapy rozvoje čtení stabilizují. Na konci 
2. ročníku mnoho dětí je ještě v etapě počátečního čtení, konec 3. ročníku bývá chápán jako přelom a 
vstup do etapy pokročilejších čtenářských dovedností. Naopak výběr respondentů 5. ročníku lze ocenit, 
neboť v této etapě lze již identifikovat pokročilejší strategie a nástup funkční gramotnosti. Identifikace 
výběru vzorku dětí s vývojovou dysfázií byla postavena na již přidělené diagnóze ze strany odborného 
pracovníka, kontrolovaná neverbální inteligencí, nelingvistickými aspekty a nepřítomností 
neurologického nebo neurologické aspektu. Nerovnoměrné rozložení pohlaví ve vzorku (převaha 
chlapců) lze očekávat. Kontrolní skupina nebyla realizována, pro některá srovnání dysfatických dětí 
s dětmi běžného vývoje sloužila data z již výše uvedeného projektu GAČR, případně pracovala 
s normativními daty z manuálu testů.  

 

 



Výsledky disertační práce  

Získaná data jsou prezentována a interpretována dle stanovených cílů. V jednotlivých podkapitolách 
existuje variabilita v přístupech, protože pro některá data se vychází ze srovnání s normami, v jiných 
se srovnávají dílčí subpopulace. Tomu odpovídá i statistické vyhodnocení. Ve shodě se zvyklostmi 
nechybí popisná statistika dosažených výkonů v jednotlivých testech dle stanovených cílů, doplněna 
grafickým zpracováním (histogramy) a postupy induktivní statistiky. Trochu mne mrzí, že převládá 
popisný charakter dat, ne vždy najdeme průběžné interpretace (ty si autorka nechala až do 
závěrečných částí práce). Jako příklad uvádím absentující hlubší interpretace u testu fonematického 
povědomí (s. 68) vs. izolaci hlásek v pseudoslovech (s. 68-69), kde je nález srovnáván s literaturou. 
Nebála bych se interpretace uvádět více a ještě je zopakovat v závěru, protože pouhá prezentace dat, 
konstatování výsledků, bez vyhodnocení, o čem data vypovídají, běžný čtenář příliš nezúročí, neboť do 
problematiky tzv. „nevidí“ a souvislosti nedomyslí. Na druhou stranu tomu rozumím – použitých testů 
bylo mnoho, stejně jako přístupů (průřezový vs. podélný přístup), autorka se možná obávala přílišného 
nárůstu rozsahu práce.  

Dosažené výsledky jsou však zajímavé a v mnoha případech ve shodě se zahraniční literaturou. 
Dysfatické děti se od běžné populace liší ve všech jazykových dovednostech, jako je fonologie, 
gramatika a slovní zásoba. Pokud se rozdíly nepotvrdily, např. v opakování slov, autorka je schopna 
tento výsledek zargumentovat. V interpretacích se střetávají dva užité přístupy – srovnávání 
v konkrétní etapě i srovnávání výkonů mezi etapami (tj. stabilita výkonů). V kognitivní oblasti 
v některých aspektech rozdíly byly, v jiných menší. Hodnocení čtenářských dovedností bylo prováděno 
ve dvou oblastech – dekódování a porozumění, a v obou byla zjištěna vývojová opoždění dětí s dysfázií 
oproti dětem běžného vývoje, podobně jako ve výzkumu v projektu ELDEL-WP2 bylo zjištěno, že rozdíly 
mezi nimi narůstají (efekt rozevírajících se nůžek). Za významné považuji potvrzení provázanosti vlivů 
mezi dekódováním a porozuměním u českých dětí s dysfázií.  

 

Přínosy práce  

Jak již bylo uvedeno, práce je svým zaměřením aktuální a přináší výsledky poukazující na důležitost 
sledování jazykových a kognitivních předpokladů jakožto předpokladů pro čtení u dětí s dysfází, a to 
po celou dobu mladšího školního věku. Dále poukazuje na odlišnou dynamiku formování čtenářských 
dovedností u dětí s dysfázií. Přínosné je i souhrnná typologizace v rámci dvoudimenziálního modelu, 
ve kterém se rozdělují respondenti podle rozložení svých deficitů (bez deficitu – s deficitem dekódování 
– s deficitem porozumění – s oběma deficity), která potvrzuje proměnlivost v čase, byť by některé 
výsledky byly odlišné od výsledků ze zahraniční literatury. Podobnou proměnlivost vykazují i sledované 
jazykové schopnosti.  

Autorka prokazuje, že i s menším množstvím respondentů lze získat zajímavá data, pokud máme 
trpělivost je sledovat déle. Oceňuji proto výdrž v rámci longitudinálního výzkumu, se kterým se 
v podobném rozsahu setkáváme minimálně.  

 

Celkové hodnocení  

Disertační práce odpovídá požadavkům, je na patřičné odborné úrovni, přináší nové poznatky pro teorii 
i praxi. Interpretace se opírají o aktuální znalosti a autorka prokázala, že umí pracovat s odbornou 
literaturou. Dílčí připomínky byly uvedeny výše, nemám námitky, aby byla práce obhajována před 
komisí.  

Posouzení plagiátství: Systém Theses našel 33 dokumentů, vykazujících shodu. Ve většině případu se 
jedná o bibliografické odkazy, dále o některé méně významné shody s vlastní produkcí, na kterou je 
však odkazováno. Dosažené procento (< 5 %) potvrzuje nevýznamnost shody s jinými dokumenty.  

 



Pro obhajobu doporučuji zodpovědět na otázky:  

1) Mohla by autorka při obhajobě zmínit, které rozdíly oproti zahraniční literatuře považuje za 
významné?  

2) Jak bude s dosaženými výsledky nakládáno?  

3) Mohlo by z nálezů vyplynout, kterých aspektů z roviny předpokladů pro čtení si mají učitelé 
všímat a které by měly co nejvíce podporovat, aby případné dopady na čtenářské dovednosti 
byly minimální?  

4) Uvažovala autorka o nějaké přehledné typologii z hlediska čtenářských dovedností pro učitele 
– čeho si mají všímat u dysfatických dětí a jak čtení rozvíjet vzhledem ke specifičnosti deficitů 
dítěte s dysfázií?  

 

 

V Praze dne 18. září 2019                                                doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 


