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Práce Blanky Nováčkové se věnuje problematice vývoje čtenářských dovedností, resp. jejich 
diagnostiky. Zaměřuje se na popis, hodnocení a evaluaci současných podob testu Rychlého 
jmenování, které se v Čechách užívají prozatím  jen k výzkumným účelům. Tento 
diagnostický materiál má podle současných zahraničních výzkumů velký význam 
v diagnostice čtenářských dovedností, především v předškolním věku. Ze zahraničních 
výzkumů se ukazuje, že tento test dokáže již v předškolním  identifikovat děti s předpoklady 
pro rozvoj poruch čtení a psaní ve školním věku - a to zejména u dětí, které se učí číst a psát 
v transparentní ortografii jako je například čeština.  
 
Bakalářská práce Blanky Nováčkové je dle mého názoru velkým přínosem pro českou 
diagnostiku čtenářských dovedností. Autorka se nejprve věnuje popisu Testu rychlého 
jmenování, stručně uvádí čtenáře do historie vzniku a užívání tohoto testu a postupně se 
zaměřuje především na zdůraznění hodnoty tohoto materiálu při diagnostice dovedností a 
jejich předpokladů. Nabízí detailní kvalitativní popis variant tohoto testu, které se v českém 
prostředí dosud výzkumně užívají, podrobný popis administrace tohoto testu i postupu při 
jeho vyhodnocování. Poprvé v českém prostředí se v rámci této bakalářské práce podařilo 
nasbírat data, s jejichž pomocí lze hodnotit kvalitu a vhodnost užití podob tohoto testu, které 
jsou v české republice k dispozici. Je pravděpodobně důležité podotknout, že se jedná o text , 
který staví na  reálném výzkumu.  
 
Text předkládané práce je velmi čtivý, má logickou výstavbu, velmi kvalitní strukturaci a 
výborné formální zpracování. 
Obsah této práce je dle mho názoru velmi kvalitní a dosahuje podoby skutečné vědecké 
publikace . Autorka prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou, klást si testovatelné 
otázky, převádět je do podoby badatelské hypotézy, a volit náležité metody ověření zvolených 
hypotéz. V popisných částech testu věnovaných popisu práce se zvoleným diagnostickým 
materiálem prokazuje výborné pozorovací schopnosti a dovednosti náležitě označovat a 
popisovat výzkumnou realitu. Precizně zprostředkuje postupy práce s výzkumným 
materiálem. V analytických částech textu pak prokazuje schopnost aplikovat náležité 
statistické testy - a co je pravděpodobně nejdůležitější- dokáže své jištění komentovat a 
interpretovat (kapitola shrnutí a diskuse má 7 stran). 
 
Práci Blanky Nováčkové hodnotím jako výbornou. Domnívám se, že se jedná o text, jehož 
závěry si zaslouží publikaci. Můj posudek je nebývale stručný, neb skutečně není co vytýkat. 
Těším se na jeho obhajobu ! 
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