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Předložená disertační práce autorky Evy Koželuhové je zpracovaná v rozsahu 281 stran 

textu, je doplněna rozsáhlým seznamem tuzemské i cizojazyčné literatury, dále přílohami, které 

dokladují výzkumné šetření. Práce je členěna do dvou hlavních částí, a to teoretické a 

empirické. Teoretická část je zpracovaná do čtyř kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol. 

Empirická část je rozpracovaná do dvanácti kapitol. Práce je ukončena Závěrem. Práce má 

teoreticko-empirický charakter.  

Součástí práce jsou abstrakty v českém a anglickém jazyce.  

 

Aktuálnost zvoleného tématu 

Autorkou zvolené téma patří zcela jistě k tématům často diskutovaným, ale stále v nedostatečné 

míře výzkumně sledovaným. Z tohoto důvodů již v této části oceňuji autorčino přispění a 

otevření dalších diskusí k problematice čtenářských strategií v předškolním vzdělávání.  

Disertační práce je tak příspěvkem nejenom pro rozvoj pedagogiky jako vědy, ale i pro 

pedagogickou praxi, a to v kontextu vzdělávání učitelů mateřských škol a probíhající revize 

předškolního kurikula.  

Jak sama autorka upozorňuje, pojetí gramotnosti ze strany učitelů se ukazuje v současné době 

jako nedostatečné a mnohdy i nesprávně pochopené. Vezmeme-li v úvahu roli školy v rozvoji 

gramotností, tedy i gramotnosti čtenářské, nelze tuto skutečnost podceňovat. Čtenářská 

gramotnost vyžaduje trvalou pozornost, a to na všech stupních vzdělávacích institucí. Hledání 

nových cest, změny ve strategiích nelze provádět na základě intuicí a domněnek. Domnívám 

se, že nestačí ani pouhé zkušenosti z praxe, ale měly by tyto být na základech výzkumem 

doložených zjištění.  

 

Plnění stanovených cílů a použité metody 

Cílem práce bylo objasnit, jak učitelé mateřských škol rozvíjejí porozumění dětí předčítanému 

textu a jak hodnotí možnost využití čtenářských strategií jako podpory porozumění dětí 

během předčítání. 



Autorka v první kapitole pečlivě definuje nejenom pojmy jako čtenářská gramotnost a 

pregramotnost, věnuje pozornost i dalším pojmům, které ve své práci používá. Pozornost věnuje 

pojetí rozvoje čtenářské pregramotnosti v České republice a objasnění pojmu porozumění textu. 

Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná čtenářským strategiím, které tvoří ústřední téma 

práce. Dle potřeby doplňuje text vhodnými tabulkami a grafy. Teoretická východiska 

představují kvalitní základ pro vlastní výzkum. 

Pro část empirickou si autorka stanovila následující cíl: 

Cílem výzkumu bylo přinést odpověď na otázku možného využití čtenářských strategií v 

předškolním vzdělávání v České republice. 

Autorka dále uvádí: „Zajímalo mě, zda a za jakých podmínek je možné zahraniční zkušenost 

s využíváním čtenářských strategií již v předškolním věku přenést do reality české mateřské 

školy, tedy jaký by byl vhodný způsob představení tohoto metodického přístupu učitelům, a 

jak samotní učitelé tento problém vnímají.  

Chtěla jsem zjistit, jak a jaké čtenářské strategie učitelé do své práce s knihou začleňují, jak 

hodnotí jejich přínos, jaká vidí případně úskalí a zda je pro ně představitelné je trvale zařadit 

do rejstříku metod, které ve své práci používají.“ 

Současně si stanovila výzkumné otázky 

1.) Jak učitelé mateřských škol rozvíjejí porozumění dětí příběhům, které jim předčítají?  

2.) Jaké oblasti čtenářské pregramotnosti učitelé mateřských škol vědomě u dětí 

podporují a rozvíjejí?  

3.) Jak učitelé dokážou pracovat se čtenářskými strategiemi poté, co s nimi byli 

seznámeni?  

4.) Jaké faktory na straně učitele ovlivňují míru využívání čtenářských strategií?  

5.) Jaký způsob přípravy učitelů na práci se čtenářskými strategiemi je efektivní?  

Domnívám se, že stanovení cílů empirické části měla autorka věnovat větší pozornost a cíle 

pregnantně formulovat. Není zřejmé, zda to co uvádí „zajímalo mě…“, je také součástí cílů, 

což z následně uvedených výzkumných otázek není zřejmé a může být pro čtenáře zavádějící. 

Lze ale připustit, že zacílení výzkumu je možné i prostřednictvím výzkumných otázek. Autorka 

si stanovila pět výzkumných otázek, které považuji za relevantní a smysluplné. 

Pro vlastní výzkum zvolila kvalitativní přístup, konkrétně design případové studie. Výzkum 

probíhal na základě zpracovaného výzkumného plánu v době od září 2018 do března 2020. Před 

vstupem do terénu si autorka připravila výzkumné nástroje, které využila pro záznamy. 

V průběhu výzkumu používala u všech pozorovaných případů stejný, ustálený postup. Do 

výzkumu zahrnula osm učitelů mateřských škol, a to na základě záměrného výběru, který je u 

kvalitativních výzkumů typický. Kritéria pro výběr korespondovala s výzkumnými otázkami.  

Autorka pečlivě a metodologicky správně popsala kvalitativní procedury vlastního výzkumu, 

zvolené metody a techniky. Kvalitně zpracovaná metodologie umožnila opakovatelnost 

zvolených metod a současně průběžnou kontrolu výsledků, která je adekvátní povaze řešené 

problematiky. Prezentovaný výzkum charakterizuje systematičnost, důkladnost a erudovanost 

autorky. Na základě shromážděných výsledků autorka prezentuje a odůvodňuje vlastní závěry. 

Lze konstatovat, že bylo odpovězeno na všechny výzkumné otázky a v tomto kontextu se 

zamýšlela nad alternativami řešení v praxi škol.  



Vysoce oceňuji realizovaný výzkum, přinášející důležité poznatky v oblasti čtenářských 

strategií, které mohou kvalitativně ovlivnit nejenom vzdělávání budoucích i současných učitelů 

mateřských škol v oblasti čtenářské pregramotnosti, ale i koncepci předškolního kurikula. 

Disertační práce je kvalitním příspěvkem do výzkumu čtenářské gramotnosti. 

Formální stránka práce 

Disertační práce má náležitou grafickou úpravu. Práce je psaná odborným jazykem a v souladu 

s bibliograficko-dokumentačními normami. Přílohy jsou adekvátní z hlediska počtu i obsahu. 

Práce má logické členění. Práce je značně rozsáhlá, což ale z hlediska povahy výzkumu a jeho 

prezentace je akceptovatelné.   

Stanovený cíl byl bez výhrad splněný. 

 

Výsledky disertace a nové poznatky 

Disertační práci považuji z hlediska vlastního zpracování za originální, přinášející výzkumem 

podložené poznatky v kontextu čtenářských strategií v předškolním vzdělávání. Dosažené 

výsledky práce jsou aplikovatelné do teorie a metodologie oboru s konkrétními doporučeními 

a návrhy jejich využitelnosti.  

Celkové zhodnocení disertační práce 

Autorka splnila stanovené cíle. Disertační práce po stránce obsahové i formální splňuje 

požadavky kladené na daný typ práce. 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

V rámci odborné rozpravy, prosím o vysvětlení: 

1. Uvádíte, že RVP PV nedostatečně reflektuje rozvoj čtenářské gramotnosti. Prosím uveďte, 

které očekávané výstupy v dané oblasti postrádáte, do které z oblastí popř. podoblastí by měly 

být zařazeny?  Prosím, odůvodněte. 

2. Uvádíte, že si učitelé stanovují cíle v obecné rovině. Sledovala jste konzistentnost cílů 

z hlediska návaznosti ŠVP a třídních plánů? Analyzovala jste stanovené cíle, jejich hodnocení 

učitelkou, z čeho vycházíte? 

3. Dokázali učitelé při práci s textem používat čtenářských strategií s ohledem na specifika třídy 

a s ohledem na zájmy dětí? 

V Olomouci 15. 1. 2021 

 

       prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. 

        oponentka práce 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


