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Předkládaná práce je malou výzkumnou studií využitelnosti testu rychlého jmenování (RAN) 
v českém prostředí, konkrétně u českých předškolních dětí. Tematicky odkazuje do oblasti 
psycholingvistického bádání o počátcích čtenářských dovedností a hledání významných 
kognitivních prerekvitzit pro úspěšný rozvoj čtení. 

Autorka čerpá v naprosté většině ze zahraničních literárních zdrojů (až na jednu výjimku jde 
o práce z anglicky hovořícího prostředí), neboť do našeho odborného prostředí je test 
rychlého jmenování zatím pouze pozvolna uváděn. V tomto směru je daná bakalářská práce 
velmi přínosná, neboť je pravděpodobně jednou z prvních českých prací přispívajících 
k ověřování využitelnosti tohoto testu i k jeho důkladnějšímu porozumění u nás. Autorka 
sama na několika místech zmiňuje plánovanou tvorbu českých norem. Přínos této práce však 
nevyplývá z pouhé novosti, zajímavosti či praktické využitelnosti tématu, ale především 
z velmi kvalitního zpracování empirických dat i teoretických zdrojů. 

V textu jsou sledovány dvě roviny. Rovina popisná, seznamující s historií vzniku a využívání 
testu RAN a přibližující jeho různé varianty. Druhou je rovina empirická, která tvoří jádro 
prezentované práce. Po stránce metodologie a etiky výzkumu nelze postupům autorky nic 
vytýkat, celá studie byla velmi dobře připravena, o čemž svědčí detailní popisy ve 
čtvrté kapitole. 

Nashromážděná data jsou pak v páté kapitole podrobně analyzována. V diskusní části textu 
prokázala autorka dobrou schopnost interpretace statistických zjištění, usuzování na další 
otázky a různé úhly pohledu na problematické momenty z daných zjištění plynoucích (viz 
např. statisticky významné rozdíly v dosažených průměrných časech u odlišných variant jedné 
formy testu; či nepotvrzení druhé hypotézy, která předpokládala odlišné výkony mladších a 
starších dětí). 

Domnívám se, že pro prezentaci při obhajobě by bylo zajímavé zamyslet se právě nad těmito 
”rozpornými”, předem nepředpokládanými, zjištěními. Zajímavá by též byla případná 
konfrontace s obdobnými zahraničními studiemi, ve smyslu porovnání, zda jde o specifika 
daného vzorku českých dětí, či zda o podobných fenoménech informují i zahraniční autoři. 
Dále si myslím, že by bylo dobré vyzdvihnout konkrétní praktický význam tohoto testu pro 
primárně pedagogickou nebo psychologickou diagnostiku, a to ve smyslu jeho využitelnosti i 
případných omezení, které diagnostika pomocí tohoto testu s sebou nese. 

 

 

Závěr: celkově hodnotím bakalářskou práci Blanky Nováčkové jako mající velmi 
dobrou úroveň a navrhuji známkové hodnocení 1 – výborně.  
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