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Posuzovaná písemná disertační práce autorky Mgr. Evy Richterové má rozsah 170 stran a je 

doplněna o přílohy specifikující průběh výzkumného šetření z pohledu zpracování získaných dat. 

Práce je z formálního hlediska rozčleněna do devíti hlavních kapitol, de facto se ale jedná o kapitol 

sedm, jelikož Závěr a Použitá literatura nebývají běžně číslovány jako hlavní kapitoly. Práce má 

teoreticko-empirický charakter a opírá se ve svých závěrech o vlastní empirické poznatky, především 

o longitudinální výzkum, který dílčím způsobem opírá o výsledky podílu na realizaci výzkumných 

projektů GAČR pracoviště PdF a taktéž institucionální podpory programu PROGRES Q22 FF UK, 

na něž odkazuje v úvodním poděkování. Autorka připojuje abstrakty v českém a anglickém jazyce, 

seznam obrázků, grafů a 4 příloh.  

 

 

Aktuálnost zvoleného tématu  

Zvolené téma představuje z pohledu České republiky téma vyžadující neustálou, tedy i aktuální 

pozornost, přestože v zahraničí existuje již více studií na toto téma, což také autorka popisuje 

v úvodech jednotlivých kapitol a vychází z tohoto faktu při formulaci výchozích cílů výzkumu a 

predikce jeho potencionálního přínosu. Taktéž čerpá z hojného počtu publikovaných především 

zahraničních, ale i tuzemských studií na jednotlivé sledované oblasti tématu, včetně těch, na kterých 

aktivně participovala. Jak úvodní kapitoly, tak závěrečná diskuse a shrnutí reflektují a komparují 

jednotlivé prostudované náhledy s vlastními výzkumnými zjištěními, což svědčí o potvrzení 

avizované motivace autorky k probádání hlubších souvislostí vývoje čtenářských dovedností 

s jazykovým a kognitivním vývojem vybrané populace českých dětí. Tímto způsobem autorka 

zvoleným tématem obohacuje aktuální poznatky v tuzemském prostředí, stejně jako umožňuje další 

využití zjištěných dat případnými zahraničními následovníky.  

Z toho důvodu považuji zpracování práce za zdroj významných podkladů pro oblast jak 

teoretické, tak praktické báze nejenom pedagogické psychologie, ale také dalších oborů 

zabývajících se čtenářstvím a gramotností u dětí předškolního školní věku. Sekundárně tedy práce 

přesahuje do primární pedagogiky a speciální pedagogiky, ale také do lingvistických disciplín.   

 

Plnění stanovených cílů 

Hlavním cílem je výzkum procesu rozvoje čtenářských dovedností u skupiny dětí s vývojovou 

dysfázií z psycholingvistické perspektivy, s dominující oporou o kognitivní a jazykové procesy a 

jejich vzájemný vliv na rozvoj čtenářských dovedností a tím i gramotnosti. Autorka v prvních 

kapitolách popisuje vývojovou dysfázii (především terminologicky, etiologicky, symptomatologicky, 

z pohledu prevalence a diagnosticky), stejně jako vývoj čtenářských dovedností – obecně, ale i 

z pohledu vývoje těchto dovedností u jedinců s vývojovou dysfázií.  Zaměřuje se na definování a 

popis hlavních mechanismů a procesu hodnocení čtenářských dovedností, stejně jako jazykových 
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schopností a kognitivních předpokladů čtení u dětí předškolního a školního věku. Velký důraz klade 

na prelexikální aspekty a jejich posouzení, zachovává určitý průběžný kontext s aktuálním 

vzdělávacím přístupem. Předkládány a diskutovány jsou nejenom tzv. tradiční modely vývoje čtení, 

ale modely složitější a komplexnější, což považuji za velmi adekvátní a přínosné s ohledem na stále 

přetrvávající tradiční přístup k výuce čtení u dětí bez ohledu na jejich jazykové či kognitivně-

jazykové deficity.  

Východiska získaná z analýzy vybraných dostupných náhledů z úvodních kapitol autorka přímo 

aplikuje na definování dílčích cílů v rámci dvou hlavních skupin témat – hodnocení úrovně 

předpokladů pro čtení a jejich hodnocení ve stanovených časových obdobích (dva cíle) a popis vývoje 

a variability vybraných jazykových, kognitivních a čtenářských dovedností v rozmezí prvních 4 let 

školní docházky (dva cíle).  

Všechny cíle jsou náležitě plněny a autorka jak průběžně v kapitole páté, tak v kapitole šesté 

poskytuje popis a diskusi jejich naplnění. Adekvátně se vyjadřuje k limitům, na které v průběhu jejich 

plnění narazila a uvádí možné alternativy jejich řešení i pro případné následné ověřování výzkumných 

dat. Pozitivně oceňuji také množství tzv. vnitřních odkazů na jednotlivé části práce.   

Přece jen mi v části věnující se vývojové dysfázii a diagnostickým kritériím poněkud chybí 

odkazy a podrobnější náhled na definování poruchy dle 11. revize MKN WHO. Odkazována je 

revize desátá, ale změny obsažené v 11. revizi absentují a nejsou ani příliš komentovány. S ohledem 

na uvedení části disputace týkající se terminologie a pojetí vývojových jazykových poruch by alespoň 

rozšířenější zmínka o změnách vyplývajících postupně ze změn v DSM V. APA nebo právě WHO, 

jelikož mají (či budou mít) významný dopad na koncipování diagnostických závěrů vývojových 

jazykových a čtenářských poruch.  

 

 

Posouzení zvolených metod disertační práce  

Z pohledu metodologie se jednalo především o relevantní longitudinální výzkum umožňující 

opravdu hlubší náhled na vzájemné ovlivňující čtenářské dovednosti žáků jak ze skupiny dětí 

s typickým vývojem, tak u dětí s vývojovou dysfázií. Pro posouzení dílčího výkonu v jednotlivých 

specifických oblastech autorka použila jak standardizované, tak nestandardizované testy, využila 

rovněž dat získaných v průběhu výzkumných projektů, aby dosáhla relativní objektivnosti 

výzkumných zjištění v případě absence možného využití testu standardizovaných na českou populaci 

dětí. Pro každou z posuzovaných etap vývoje autorka vybrala specifické testy, jejichž využití a hlavní 

aspekty administrace popisuje, stejně jako harmonogram výzkumu a způsob výběru výzkumného 

vzorku. Do metodologického designu autorka zakomponovala rovněž statistické posouzení dat 

základní deskriptivní metodou a komparací výsledků se zaměřením na ověření stability úrovně 

sledovaných schopností a dovedností, výsledky následně komentuje. Využito bylo statistického 

softwaru IBM Statistics (SPSS 25). Jak autorka sama diskutuje ve shrnutí výsledků, bylo nutno 

s ohledem na limitaci velikostí vzorku adaptovat tradiční analytické zpracování dat na detailnější 

vývojově orientovanou deskripci a komparaci získaných zjištění. 

V Seznamu bibliografických odkazů je odkázáno na téměř 150 titulů převážně zahraničních, ale 

také tuzemských a to jak monografických, tak seriálových časopiseckých či sborníkových publikací. 

Práce autorky s citacemi a parafrázemi je po obsahové stránce odpovídající, autorka přesně odlišuje 

přímé i nepřímé citace, využívá systém vnitřních odkazů a doplňujících poznámek. Přílohy doplňují 

vlastní text práce a specifikují metody výzkumu. Oceňuji právě množství prostudovaných 

časopiseckých studií a sledování hlavních linií zahraničního výzkumu. Naopak bych ale očekávala 

i vyšší využití výsledků sborníkových nebo kolektivně monografických prací na téma posuzování 

vývojových jazykových poruch jiných tuzemských akademických pracovišť (včetně vybraných 

kvalifikačních prací), které rovněž skýtají určité možnosti srovnání na úrovni populace českých dětí 

(např. z oblasti logopedie, speciální pedagogiky).  
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Výsledky disertační práce a přínos v podobě nových poznatků 

Autorka dospívá k výsledkům, které by mohly být na jedné straně do jisté míry predikovány 

vstupními odkazy na zahraniční výzkumy, na druhou stranu ale přináší některá originální zjištění, 

zejména pokud se týká např. rozdílů v úspěšnosti v testu Opakování vět. Výsledky skupiny dětí 

s vývojovou dysfázií se jeví jako komplexně homogenní, ale na úrovni jednotlivců nelze o této 

homogenitě hovořit; oceňuji fakt, že autorka na tento jev nejenom upozorňuje, ale analyzuje jej ve 

srovnání s výsledky jiných zahraničích či tuzemských studií. Zjišťuje mimo jiné tendenci ke 

zhoršování čtenářského výkonu u dětí s vývojovou dysfázií v průběhu času ve srovnání s dětmi 

typicky se vyvíjejícími, které se týkají dílčích specifických prelexikálních a lexikálních úrovní 

schopností. Naopak někdy i výraznější rozdíly mezi podskupinami dětí s vývojovou dysfázií 

rozdělených do skupin dětí s vyšším jazykovým deficitem a bez deficitu se postupně zmenšují a 

skupina se ve svém výkonu stává homogennější. Významným zjištěním je nejenom zpomalování 

tempa čtenářského výkonu, ale také výraznější tendenci ke zhoršování výkonu v dekódování, na 

rozdíl od slabšího, ale rovnoměrnějšího a stabilnějšího výkonu v porozumění čtenému textu.  

Autorka se podrobně věnuje jak výsledkům, tak limitaci výzkumu, odhaluje některé z překážek, které 

se v průběhu řešení výzkumných otázek vyskytly, poukazuje na mezery v diagnostických materiálech 

a postupech užívaných v tuzemském prostředí a na proměnné vyplývající z realizace výzkumu u dětí 

školního věku a spolupráce ze strany výzkumného vzorku či jeho zázemí.  

 

 

Význam pro společenskou praxi nebo rozvoj vědy 

Velký význam práce spatřuji nejenom z pohledu dílčích poznatků či ověření některých výchozích 

premis stanovených i na základě similárních zahraničních studií, ale především v odhalování 

záludností diagnostického posuzování vývojové dysfázie a skrytých a často neidentifikovaných 

vývojových jazykových obtíží, které jsou transformovány do podoby skrytých a až eventuálně 

později identifikovaných obtíží ve čtení a v jeho porozumění. Autorka správně nabádá k další 

nutnosti systematického studia čtenářských dovedností a mechanismech jejich osvojování si dětmi 

s vývojovými jazykovými deficity, včetně apelu na další sledování vybraných účastníků výzkumu 

v průběhu času a školní docházky. Velmi přínosný je také přehled přístupů k posuzování 

čtenářských dovedností dětí s vývojovými jazykovými obtížemi a popis analytického nakládání 

s daty a jejich deskriptivní komparací.  

 

K práci mám připomínky týkající se jejího formálního a částečně obsahového zpracování: 

 V Obsahu se vyskytují zkratky, což není zcela vhodné. 

 Závěr nebo Seznam literatury se běžně nečíslují. 

 V práci se často operuje termínem „dysfatické děti“, „dysfatici“ apod. – doporučila bych 

používat formu „děti s vývojovou dysfázií“ apod.  

 V práci jsou někdy užívány i v jedné větě či souvětí výrazy jak odborné, tak české, bylo by 

vhodné zvolit jedno formu - např. „substantiva“, „slovesa“ apod.  

 V některých formulacích se s ohledem na zahuštění textu s mnohými odkazy překladového 

charakteru někdy ztrácí přehlednost a srozumitelnost, přesto, že jsou věcně a obsahově 

relevantní a přínosné – např. str. 25 – trochu se vytrácí přehlednost informace, kdo vlastně 

méně iniciuje jazykovou podporu dětem, zda matky dětí s dysfázií nebo matky dětí 

s typickým vývojem apod. 

 Některá vyjádření týkající se definování vývojové dysfázie jsou přinejmenším polemická, 

zohledňuji však poněkud značně heterogenní skupinu vývojových jazykových poruch a 

množství protichůdných názorů na jich vymezení a posuzování.   

 V práci se ojediněle vyskytují překlepy.  
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Otázky k rozpravě v rámci obhajoby: 

1. Nebylo by vhodné zvážit v kontextu porozumění čtenému textu a některých dalších 

kognitivně-jazykových souvislostí vazbu na hodnocení pragmatických jazykových 

dovedností dětí? Nebo se autorka nedomnívá, že by měly na výsledný čtenářský výkon dětí 

nějaký významnější vliv?    

2. Jaký je názor autorky na genderovou nevyváženost vývojových jazykových studií?  

3. Autorka poukazuje na určitý potencionální význam proměnné, kterou je podpora výkonu 

dítěte vizualizací podnětového materiálu – vidí ve vizualizaci ale také případná negativní 

úskalí zhoršující výkon dětí jedné nebo druhé hlavní sledované výzkumné skupiny? 

 

Závěrem lze konstatovat, že disertační práce autorky Mgr. Evy Richterové splňuje obecné 

formální, obsahové i metodologické požadavky na tento typ práce kladené a že výstupy práce 

přispívají k obohacení teorie a praxe v oblasti oboru pedagogické psychologie, ale i oborů 

příbuzných. Autorka prokázala dostatečnou schopnost pracovat s tuzemskou odbornou literaturou a 

odkazovými prameny. Metodologické zpracování práce je dostatečné a relevantní.  

 

Závěr: Posuzovaná disertační práce Mgr. Evy Richterové odpovídá požadavkům 

doktorského studijního oboru Pedagogická psychologie. Předloženou práci zcela doporučuji 

k obhajobě a na základě úspěšného obhájení disertační práce doporučuji navržení 

akademického titulu Ph.D.  

 

      

         

 

V Olomouci 6. 9. 2019    doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 

     

 

 

 


