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Bakalářská práce kolegyně Klápové se věnuje aktuální otázce využití nástrojů vzdálené komunikace 

v kontextu pedagogicko-psychologické poradenské diagnostiky. Konkrétně v pilotním rámci (resp. 

prvním svého druhu) vyzkoušela realizaci procesu diagnostiky pregramotnostních a gramotnostních 

dovedností v prostředí přípravného ročníku mateřské školy z pozice simulující roli poradenského 

pracovníka, psychologa či speciálního pedagoga. Téma a zkoumanou problematiku považuji za ryze 

doslova explorativní až průkopnickou a jsem ráda, že se kolegyně zadaného tématu ujala a byla 

ochotná jeho realizaci věnovat čas a úsilí.  

V průběhu zpracování a realizace průzkumu, který tvoří stěžejní opory realizované bakalářské práci, 

prokázala kolegyně Klápová schopnost pracovat systematicky, učit se nové věci a komunikovat se 

všemi aktéry vstupujícími do výzkumného terénu zadaného projektu, tedy mateřské školy. 

V retrospektivním náhledu shledávám realizaci zadaného výzkumu jako velmi náročnou právě 

z hlediska přípravy i samotné realizace sběru dat, nehledě na nepříjemnosti  a komplikace, které 

vznikaly v průběhu realizace výzkumu vlivem aktuálně probíhající pandemické situace. Tento fakt se 

intenzivně promítá do celkového uspořádání předkládané práce i do rozpracovanosti jednotlivých 

úseků práce- konkrétně je zcela zřetelné, že předkládaná bakalářská práce maximalizuje popis a 

zhodnocení procesů, postupů, materiálů a situací „simulované“ diagnostické situace a méně investuje 

do hloubky teoretického zakotvení či explanace východisek problematiky vývoje a diagnostiky 

pregramotnostních a gramotnostních dovedností. Předkládaná práce čítá cca 50 stran textu a dalších 

cca 40 stran přílohového materiálu. 

Práce je strukturována do celkem sedmi úseků, z nichž tři spolu s úvodem celé práce tvoří teoretické 

opory  a tři se věnují realizovanému výzkumnému záměru.  

Teoretické opory jsou zpracované na podkladě poznatků odborné literatury z oblasti vývoje 

gramotnostních dovednosti a diagnostiky dítěte předškolního věku. Autorka pracuje s odbornou 

literaturou publikovanou v českém i zahraničním prostředí. Oddíl s teoretickými oporami je zpracovaný 

čtivě, a hutně. Místy možná trochu epizodicky: např. pak 2.3. v nadbytečném detailu usiluje o definici 

dyslexie a téměř ztrácí sílu hovořit o riziku rozvoje dyslexie nebo jiných poruch vývoje gramotnostních 

dovedností. Akcent na rizikové faktory, resp. jejich indikátory v psychodiagnostickém procesu by 

přitom mnohem lépe fungoval ve vztahu k předmětu i záměru realizovaného výzkumu. Kap. 3.1. 

Přehled diagnostických nástrojů pro mapování rané gramotnosti svým názvem slibuje celkový 

„přehled“, který ale reálně nenabízí a ve skutečnosti se věnuje popisu základních přístupů 

k psychodiagnostickému procesu (klinický x psychometrický) a specifikům realizace diagnostiky 

jazykových schopností. 

Realizovaná výzkumná studie je zakotvená výzkumnou otázkou, která zaměřuje pozornost k procesu 

změny nesené transformací vybraného psychodiagnostického nástroje do prostředí nástroje vzdálené 

komunikace, MS Teams. Realizované výzkumná studie je pečlivě a dle zvyklostí v popisně 

orientovaném kvantifikujícím psychologickém výzkumu. K oddílům 6.1. – 6.4. proto nemám žádné 

podstatné kritické poznámky. Pro potřeby diskuse nad předkládanou prací ovšem stojí za zmínku, že 

popis použitých psychologických testů v kap. 6.4.  je realizován nejen jako popis vybraného souboru  
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diagnostických testů, MABEL , ale v zásadě už jako součást cílového transformativního procesu, který 

bylo nutné provést, aby mohl vybraný testový soubor být použit v prostředí MS Teams. Kap. 6.5. tedy 

jeden z klíčových oddílů práce, je sepsána stručně a hutně, místy ale přeceňuje možnosti čtenáře 

porozumět použitým analytickým krokům nebo způsobu uplatněné myšlenkové práce. Zejména vztah 

zjištěných popisných statistických údajů a  úvah o možném problematickém dopadu  užití testů MABEL 

v MS TEams, by si zasloužil explanaci u obhajoby. Analýza zhuštěných nahrávek – tedy klíčového 

materiálu pro vyhodnocení procesu transformace jednotlivých testů MABEL pro užití v diagnostickém 

procesu realizovaném v modu vzdálené komunikace s MS Teams- je opravdu stručná a zanechává velké 

množství dat (poznatků) schovaných v přílohovém materiálu se zhuštěnými popisy. Navrhuji proto 

autorce, aby pro potřeby obhajoby práce vybrala jeden z testů prověřovaného testového souboru a na 

jeho příkladu elaborovala tvrzení, která na str.  43-46 čtenáři nabízí; např. konkrétně doložila, o co svá 

zhodnocení opírá (ať už ze zhuštěného přepisu nebo  z procesu přípravy jednotlivých testů pro jejich 

užití v MS Teams).  

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení na pomezí známek velmi dobře – 

výborně: výborně hodnotím práci autorky v průběhu přípravy a realizace výzkumné studie, blíže 

známce velmi dobře pak hodnotím výsledné provedení textu bakalářské práce.   
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