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Bakalářská práce kolegyně Králové studuje roli krátkodobé slovní paměti v procesu osvojování 

počáteční gramotnosti. Jde o téma s téměř neexistujícími oporami v předchozím domácím výzkumu, 

ale zároveň téma potřebné a důležité z hlediska pedagogicko-psychologické poradenské a diagnostické 

praxe u dětí na vstupu do základních škol. Specifickou hodnotou práce kolegyně Králové je provázanost 

s výsledky výzkumů  raných gramotnostních a pregramotnostních dovedností u českých dětí. 

Výzkumný záměr tohoto bakalářského výzkumu, jeho design i metodologické uchopení navazuje na  a 

v podstatě rozšiřuje stávající teoretický model předpokladů rozvoje počáteční gramotnosti u českých 

dětí publikovaný ve studiích Caravolasové a kolegů v letech (2012 a 2019). V nejširším slova smyslu 

tyto práce usiluje specifickým způsobem aplikovat a v dalším výzkumu elaborovat závěry studie 

Caravolas et al 2012 a to se zdůrazněním role krátkodobé slovní paměti a se záměrem  uplatnitelnosti 

výsledků realizované studie v diagnostické poradenské praxi. 

Uvedený záměr je dle mého náročným projektem, který předpokládal: 

1. Dobrou orientaci studenta ve studované  problematice. Tedy studium odborné literatury a 

výsledků výzkumů s cílem porozumět modelům a poznatkům z oblasti studia vývoje 

počátečního čtení a psaní, stejně tak jako porozumět paměti, jako kognitivnímu procesu 

propojenému s vývojem gramotnosti.  

2. Průpravu a osvojení si metodologických a analytických  postupů obvyklých a užívaných 

v kognitivně a psycholingvisticky orientované psychologii gramotnosti.   

Domnívám se, že kolegyně Králová se úkolu upracování bakalářské práce na obou uvedených úrovních 

zhostila velmi svědomitě a velice dobrým výsledkem. Do realizace bakalářského projektu vstupovala 

s minimální metodologickou průpravou a téměř nulovou obeznámeností s tématem své práce a přesto 

se projektu bakalářské práce zhostila úspěšně. Pracovala průběžně, poctivě, ochotně se učila nové 

poznatky a postupy. Velmi svědomitě přistoupila i k vlastní empirické zkušenosti, zodpovědně se 

zhostila i samostatné realizace sběru dat v mateřských školách a tím si osvojila všechny nezbytné fáze 

realizace výzkumu v reálném prostředí.  

Práce kolegyně Králové je z hlediska obsahu pečlivě a logicky konstruována. Autorka vymezuje cíle pro 

vlastní badatelskou práci, poskytuje dobře a přehledně uspořádaný přehled relevantní odborné 

literatury, formuluje výzkumnou otázku, pečlivě popisuje proces realizace vlastního výzkumu, popisuje 

výsledky vlastního výzkumu a diskutuje je. Právě ucelenost a provázanost jednotlivých úseků 

předložené práce považuji za ocenění hodný moment. V tomto úhlu pohledu se malinko vymyká 

kapitola Intervence v oblasti krátkodobé slovní paměti, kde se podle mého názoru nedaří úplně jasně 

čtenáři komunikovat relevancí této kapitoly. Předpokládám ale, že tato kapitola měla sloužit především 

diskusi výsledků realizovaného výzkumu, které poukazují na význam fonologické krátkodobé paměti 

(jakéhosi registru) pro rozvoj znalosti písmen.  

Samotný výzkum, který autorka práce realizovala, považuji za velmi zdařilý a prezentované výsledky za 

potenciálně velmi atraktivní pro další navazující výzkum i pro případné uplatnění v praxi ped.psych 

poradenství. Zjištění, která jsou práci prezentována, v podstatě ukazují na vývojovou provázanost 

dovednosti učit se písmena, resp. pamatovat si jejich názvy a fonologické paměti, resp. opakování 

různě dlouhých a komplexních pseudoslov. Nabízí se otázka, do jaké míry jde v případě opakování 



pseudoslov o aspekty paměti otevřené tréninkové praxi předškolní přípravy a do jaké míry se jedná o 

kognitivní mechanismy spíše stabilního charakteru.  

Pro samotnou obhajobu předkládané práce proto navrhuji autorce diskutovat získané výsledky právě 

tímto směrem a to třeba i se zahrnutím poznatků z výzkumu dyslektických osob. Zejména teoretických 

modelů, ve kterých je dyslexie chápána jako důsledek tzv. fonologického deficitu. Pokud bychom 

uvažovali o fonologickém deficitu v souladu se závěry dosavadního mezinárodního výzkumu (pro 

přehled srov. např. Hulme & Snowling 2009), budeme nízké výkony v opakování pseudoslov považovat 

za jeden z indikátorů fonologického deficitu (Smolík & Seidlová Málková 2014, str. 159-172) a  tato 

vývojová souvislost také může vysvětlit obtíže dyslektických dětí v procesu učení se písmen (ať už na 

vstupu do školy rozpoznávání nebo v pozdějším věku i psaní písmen)- často mylně pokládané za 

důsledek senzorických obtíží dyslektických dětí. 

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě, považuji za velmi zdařilou s potenciálem k publikačnímu 

vytěžení. 
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