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V úvodu posudku na práci Elišky Kulhánkové bych ráda zmínila okolnosti a průběh práce na 

přípravě tohoto textu. Eliška Kulhánková pracuje od roku 2007 jako výzkumný asistent pro 

výzkumné projekty z oblasti vývoje čtenářských dovedností, které mám možnost realizovat. 

Má tedy bohatou zkušenost s administrací testů k hodnocení předpokladů rozvoje 

gramotnosti, se sběrem výzkumných dat. Tato práce vznikla právě v souvislosti s angažmá 

Elišky Kulhánkové pro jeden z projektů cílených na výzkum předčtenářských dovedností. 

Spolupráce na tvorbě tématu předkládané práce byla pro mne svým způsobem snadná, 

poněvadž efektivita našich společných setkání byla v porovnání s ostatními studenty veliká. 

Eliška Kulhánková dokázala pracovat na tvorbě textu předkládané bakalářské práce velice 

samostatně, na základě společných konzultací cílených jen do oblasti myšlenkové výstavby 

textu, metodologické průpravy a zpracování dat.  

Předkládaná práce obsahuje 51 stran textu, cca 4 strany příloh, seznam literatury čítající cca 

45 titulů z mezinárodní i české odborné literatury. 

Práce se zabývá problematikou  vztahu socioekonomického zázemí rodiny a praktik rodičů v 

oblasti příprav dítěte na čtení a psaní. Jedná se o téma, ke kterému není v české literatuře 

dostatečná materiálová opora, proto lze předkládanou práci chápat jako významný krok 

k představení poznatků k tématu z mezinárodní literatury a jako  pilotní studii k tématu v 

českém prostředí. Empirickou část práce tvoří sekundární analýza datového materiálu 

z projektu Předpoklady rozvoje gramotnosti, tzv. Eldel. Oceňuji jasné vymezení společných 

aspektů projektu Eldel a předkládané práce a srozumitelnou identifikaci teoretických 

východisek práce: psycholingvistického přístupu ke studiu gramotnosti.  

Teoretická východiska empirické části práce se věnují tématu vlivu rodinného prostředí na 

předpoklady pro rozvoj gramotnosti: text se odvíjí od tematizace dvou významných pojmů 

strukturujících vztah rodinného prostředí a rozvoje gramotnosti: socioekonomického statutu 

a kulturního kapitálu. Obsah se postupně více zaměřuje na poznatky a výzkumy o podobě a 

struktuře praktik rodičů předškolních dětí a jejich strukturaci dle socioekonomických 

ukazatelů rodiny. V kapitole 2.3. se pak objevuje osová kategorizace praktik rodičů na 

diadické čtení a výukové aktivity rodičů, která se stává hlavním východiskem empirické části 

textu. Teoretická východiska tématu jsou celkově velmi dobře zpracována, v textu je 

evidentní myšlenkový rámec a smysluplná konstrukce plynule propojující teoretická 

východiska a empirickou část. Jedinou výhradu mám k Tab 1., která je uvedena v kapitole 

věnované klíčovým předpokladům rozvoje gramotnosti. Tabulka svým obsahem vyplňuje 3 

strany, což negativně ovlivňuje její přehlednost a srozumitelnost. Jistě by bývalo bylo 

vhodnější tabulku rozpracovat do strukturovaného textu.  



Empirická studie je kvalitně zpracovaná, s precizně konstruovanou výzkumnou otázkou, 

detailní deskripcí výzkumných procedur, vzorku, postupů pro sběr dat i jejich vyhodnocování. 

Domnívám se, že v textu jsou možná až příliš stručně zpracované postupy převodu dat 

z terénu do elektronické podoby až k výchozímu datovému materiálu v programu SPSS- 

autorka se tak ochuzuje o prokázání ovládnutí významného aspektu badatelských 

kompetencí. V kapitole věnované výsledkům výzkumu postrádám u všech fenoménů, kde je 

reportováno sledování statisticky významného rozdílu, uvedení číselné hodnoty, o kterou se 

závěry opírají (např. str. 46 dole nebo 47 nahoře). 

Diskusní část práce je velice dobře zpracovaná, autorka zde ukazuje porozumění 

badatelskému procesu, základním metodologickým principům i samotnému tématu práce.  

Práci hodnotím jako velice zdařilou, doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení  

„výborně“. 
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