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Tato bakalářská práce reflektuje současné trendy využití diagnostických nástrojů v online 
prostředí, zde se konkrétně dotýká oblasti hodnocení předpokladů čtení a psaní. Téma 
hodnotím jako nosné, potenciálně přinášející užitečné informaci pro praxi. 
Práce je dělena na část teoretickou a praktickou, svým rozsahem je spíše skromnější. 
V teoretické části se autorka zabývá ranou gramotností a dyslexií jakožto rizikovému faktoru 
pro rozvoj čtení a psaní. Druhá část teorie je věnována diagnostickým nástrojům 
pregramotnostních dovedností. Záběr první části (po obsahové stránce) je tedy značný, zde je 
však zpracován ve skromném rozsahu a domnívám se, že je to na úkor srozumitelnosti pro 
čtenáře, který se danou tematikou nezabývá. Tomu nepřispívá ani místy ne příliš důsledná 
práce s pojmy – např. na s. 4 autorka zmiňuje psycholingvistické pojetí osvojování rané 
gramotnosti, aniž by objasnila, co to znamená, Jednoduchý model čtení by si také zasloužil 
více prostoru a minimálně také odkaz na své autory. U obhajoby by mohla autorka doplnit, 
proč je v práci kapitola 2.3, resp. proč volí pouze dyslexii jakožto rizikový faktor pro rozvoj 
gramotnosti. Kapitola o diagnostice je o něco víc ucelená, autorka diagnostické nástroje 
přehledně kategorizuje a tyto kategorie charakterizuje. Hezky je popsán nástroj MABEL, a to 
jak jeho východiska, tak i jeho podoba.  
Empirická část se pokouší o exploraci aspektů, která s sebou může přinést transformace 
diagnostického nástroje MABEL do online prostředí. Autorka sama převáděla některé z testů 
MABEL do podoby, která se dá použít ve virtuálním prostředí. Je to jistě záslužný počin, pokud 
vezmeme v úvahu, že se autorka musela opravdu do hloubky seznámit s povahou a účelem 
jednotlivých úloh, dále se zamýšlet nad možnými úskalími v online prostředí a navrhnout 
takový design, který by byl uživatelsky příjemný pro administrátora i participanty. Výzkumný 
soubor tvořilo celkem 8 dětí z přípravného ročníku mateřské školy, což sice neumožňuje 
dalekosáhlé závěry, ale navzdory své velikosti může naznačovat oblasti, na které je zapotřebí 
se zaměřit. Dobře je představena strategie sběru dat i jednotlivé testové úlohy, autorka 
komparuje jejich podobu „tužka-papír“ a online variantu, autor se velmi snadno zorientuje. 
Protože cíl usiluje o mapování toho, co se s administrací testů bude dít v souvislosti s jejich 
transformací do online podoby, autorka se tolik nesoustředí na hodnocení výkonu dětí 
v jednotlivých úlohách. Analýza zůstává na úrovni deskripce hrubých a standardních skórů a 
jejich přiřazením do jednotlivých úrovní kvality. Autorka se snaží i o interpretaci těchto 
výsledků, domnívám se, že v tomto ohledu byla poněkud odvážnější. Podle mého názoru 
z takto dílčích vodítek nelze dělat závěry týkající se příčin konkrétních výkonů jednotlivých 
dětí. Autorka v příloze práce představuje údaje z videonahrávek, což je jistě přínosné. 
V případě většího množství participantů by se však jednalo o neekonomický krok – výhodnější 
by bylo (a to i na úrovni této práce) akcentovat zásadní momenty práce s dětmi (např. časovou 
dotaci pro zácvik i samotnou administraci), opravdu není třeba u každého dítěte uvádět, že se 
představila jako Karolína a není učitelka nebo jak proběhlo zadání úlohy. Otazníkem pro mě 
zůstává kapitola Diskuze, resp. nezachytila jsem, co je tam vlastně diskutováno, v této podobě 



je kapitola pouze stručným shrnutím toho, co se v práci dělo, což je škoda. Potenciál k diskuzi 
v práci přitom rozhodně vidím. 
Po formální stránce má práce nedostatky v přijatelném množství, týkají se především citační 
práce (místy odkazy zcela chybí, místy jsou uvedeny chybně) a stylistických chyb (autorce bych 
doporučila ubrat na dvojitých záporech ve vyjádřeních). 
Předložená práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na tento typ práce a 
doporučuji ji k obhajobě. U obhajoby by autorka také mohla doplnit své, byť hypotetické, 
návrhy na řešení problematických momentů administrace některých úloh. Domnívá se také 
autorka, že online podoba testu by měla/mohla mít nějaké specifické modifikace pro děti s již 
známými rizikovými faktory pro rozvoj čtení a psaní (jako jsou např. narušené jazykové či 
kognitivní schopnosti)? 
Práci navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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