
Posudek vedoucí na diplomovou práci Kateřiny Hruškové  „Prevence dyslexie 
v mateřské škole“

Práce kolegyně Kateřiny Hruškové se věnuje stále relevantnímu a pro profesionální speciálně 
pedagogickou  praxi  stále  aktuálnímu  tématu-  otázek  včasného  rozpoznání  a  pedagogicky 
relevantního předcházení dyslektických obtíží u dítěte v předškolním věku. Osobně považuji 
za přesnější  hovořit  spíše o koncepci včasného rozpoznání  rizik pro vznik dyslexie  než o 
prevenci  dyslexie  v předškolním  věku,  ale  ctím  v této  záležitosti  rozhodnutí  kolegyně 
Hruškové respektovat zavedené a pro profesionální praxi srozumitelné pojetí tématu.
Jako  vedoucí  předkládané  práce  pokládám  za  důležité  vyzdvihnout  v posudku  okolnosti 
vzniku  této  páce  a  způsob,  jakým  se  kolegyně  Hrušková  zpracování  tématu  zhostila. 
Pochopitelně, posudek bude obsahovat i poznámky k obsahu a formě zpracování textu.

Téma pro předkládanou práci se zrodilo ve vazbě na ( v práci citovaný, i když ne zcela přesně 
označovaný) výzkumný projekt vystupující pod akronymem Eldel, který je momentálně řešen 
a zpracováván na Katedře psychologie PedF UK. Konkrétně ve vazbě na pracovní balíček č. 1 
tohoto projektu zaměřený na cross-lingvistický výzkum „Předpokladů rozvoje gramotnosti 
v evropských jazycích“. Kolegyně Hrušková se podílela téměř dva roky v roli výzkumného 
asistenta  na  sběru  dat  pro  tento  longitudinální  projekt.  Její  zájem  o  téma  předcházení 
poruchám vývoje gramotnosti se tak realizoval ve vazbě na jeden ze současných, především 
v mezinárodním  kontextu  uznávaných,  přístupů  ke  studiu  gramotnosti,  v  tzv. 
psycholingvistickém  pojetí  gramotnosti.  Ráda  bych  ocenila  její  snahu  srozumitelně  tento 
přístup představit v kontextu českého speciálně pedagogického prostředí. Kolegyně Hrušková 
ve své práci,  resp.  především v její  empirické  části,  realizuje  zdařilou  sekundární  analýzu 
zlomku dat, které v rámci projektu Eldel wp1 vznikají. Konkrétně, pracuje s dotazníkem pro 
učitelky mateřských škol, který byl distribuován v první fázi sběru dat projektu. Projekt cílí 
především na popis a vývojovou analýzu měřítek dovedností a schopností dětí, které ovlivňují 
vývoj čtení a psaní. Dotazníky pro učitelky slouží v projektu obecnému popisu odlišností na 
úrovni výukového stylu a systému vzdělávání v jednotlivých zemích zapojených do projektu. 
Sekundární  analýza  těchto  dat  tak  skýtá velký  prostor  pro originální  a  původní  zjištění  a 
především pak, domnívám se, data cenná svou možností využití pro potřeby tzv. „badatelsky 
zakotvené“ praxe. 
Téma práce je v názvu formulováno poměrně široce, i když už ve svém podtitulu naznačuje 
poměrně specifickou orientaci textu.  Tzv. teoretická část má poměrně široký záběr, což je 
možné  tušit  jako  záměr  autorky:  nabízí  čtenáři  přehled  teorií,  témat  a  materiálů,  které 
v českém prostředí  považujeme  za  důležité  pro  koncepci  výchovně vzdělávacího  přístupu 
v předškolní přípravě. Postupně autorka zaměřuje pozornost na téma dyslexie a jejího pojetí 
v materiálech užívaných profesionály v praxi i v rámci již zmiňovaného psycholingvistického 
pojetí gramotnosti. Dle mého názoru ovšem – i když má text teoretické části téměř 60 stran, 
v této části práce chybí jasně formulovaná teoretická opora problému slibovanému v podtitulu 
textu,  tedy  „struktury  výukových  činností  učitelek  mateřských  škol  cílených  na  podporu 
gramotnosti“.  pojetí přípravy dítěte. 
Z mého pohledu je osovou a nejdůležitějším oddílem textu „empirická část“, v níž autorka 
nabízí zpracování dat z dotazníku projektu eldel. Otazníky nabízí zajímavou sondu do podoby 
předškolní přípravy v českých státních mateřských školách, ukazují pestrost materiálů, které 
učitelé  využívají,  ale  zároveň  jistou  nekoncepčnost  z hlediska  včasného  rozpoznání  rizika 
dyslexie. Dle mého názoru kolegyně Hrušková trochu přeceňuje své čtenáře, když na začátku 
empirické části neformuluje výzkumnou otázku, která sekundární zpracování dotazníků řídila. 



Pozorný čtenář jistě od autorky ví už od prvních stran, kam empirická část míří, i přesto je ale 
na místě  v metodologické  části  každého badatelského  projektu  otázky,  které  výzkum řídí, 
připomenout a formulovat tak, aby na ně mohly závěry analýz datového materiálu odpovědět. 
Zdá se mi,  že je kolegyně Hrušková i  zbytečně skoupá a stručná v popisu své výzkumné 
studie.  Data  přehledně  popisuje,  ale  jen  velmi  opatrně  pracuje  na  jejich  interpretaci. 
Komentáře dat omezuje téměř výhradně na propojení se svou profesionální zkušeností- což je 
ale na druhou stranu třeba ocenit.  Zpracování datového materiálu – a možná právě proto, že 
nemá ve svém úvodu formulovanou výzkumnou otázku- velmi málo reflektuje podtitul práce, 
čímž   sílu poznatků a závěrů výzkumu rozmělňuje a nechává zdánlivě otevřenou.
Formálně je práce pečlivě zpracovaná, v textu se ale objevují chyby v popisech tabulek nebo 
částí těchto tabulek v empirické části (např. s. 63, 65) . Některé citační údaje nejsou zcela 
správně realizované (zejména citace ze sborníků).
Kolegyně Hrušková prokázala v průběhu tvorby předkládané práce samostatnost a zběhlost ve 
vyhledávání  odborné  literatury,  velmi  pečlivě  a  svědomitě  zapracovávala  poznámky  a 
komentáře z konzultací, které jsme v průběhu přípravy textu společně realizovaly. Osvojila si 
základní  dovednosti  potřebné  pro  elektronické  zpracování  relativně  velkého  množství 
datového materiálu. Prokázala rovněž schopnost adekvátně pracovat s odbornou literaturou a 
činit  poznatky  z literatury  součástí  vlastního  textu.  Text  její  práce  je  čtivý  a  má  styl 
akademického textu.

Celkově práci kolegyně Hruškové, i přes výše uvedené náměty, hodnotím jako velice zdařilou 
a pečlivě zpracovanou a s radostí ji doporučuji k obhajobě.
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