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Autorka diplomové práce se v souvislosti s problematikou rozvoje rané čtenářské 
gramotnosti věnuje nanejvýše aktuálnímu tématu – roli jazykových dovedností. Konkrétně se 
ve své práci zaměřila na vývoj morfologie u dětí s rizikem dyslexie. Přesto, že naše i 
zahraniční literatura na jisté souvislosti oslabených morfologických dovedností (jazykového 
citu) a SPU poukazuje, jsou naše znalosti o jejich vzájemném vlivu velmi omezené. Často se 
totiž jedná o okrajové téma výzkumu.  

Teoretická část práce není sice moc obsáhlá (15 stránek), nicméně autorka se v ní věnuje 
pouze jevům, které souvisejí s praktickou částí, což lze spíše ocenit. Na základě domácí i 
zahraniční literatury představuje základní teoretická východiska pro své hypotézy a výzkumné 
otázky. Zabývá se vývojem morfologie, neopomíná problematiku dětí s SPU a dětí s rizikem 
SPU. V kapitole Morfologie u dětí s rizikem vzniku SPU pak autorka shrnuje několik 
dosavadních zahraničních výzkumů propojujících obě témata. Přesto, že některé formulace by 
bylo možné lépe upravit (např. příliš dlouhá a složitá souvětí) je text srozumitelný.  Je patrné, 
že se autorka v problematice dobře orientuje.  

V úvodu praktické části autorka popisuje dva grantové projekty, na kterých se sama 
několik let aktivně podílela (jak při sběru dat i jejich zpracování, tak u jednoho z nich i na 
jeho přípravě). Aktivní účast v projektech je znát z  podrobného popisu vzorku výzkumu, kde 
autorka neopomíná zmínit ani způsob náboru dětí. Součástí popisu vzorku jsou i informace o 
rodinách dětí. Bohužel nejsou tyto údaje zpracovány také do tabulky (jako v případě vzorku 
dětí) a navíc u několika údajů (např. u vzdělání rodičů) jsou relativní četnosti uvedeny pouze 
pro celou skupinu rodin všech dětí zařazených do výzkumu. Čtenář tak nemá možnost 
seznámit se s případnými rozdíly mezi zkoumanými skupinami.  

V následujících kapitolách autorka představuje použité metody, jednotlivé hypotézy a 
výzkumné otázky. Podrobně při tom vysvětluje předpoklady ze kterých hypotézy formuluje. 
Zároveň informuje o tom, jaká data pro ověření dané hypotézy či výzkumné otázky 
zpracovává. Pro dílčí oblasti výzkumu totiž vychází z různých vzorků dětí . Na jedné straně 
tento fakt umožňuje maximální využití získaných dat, na druhé straně však ztěžuje přehled při 
seznamování se s výsledky výzkumu. Přesto, že se autorce daří udržet přehlednost a orientaci, 
v některých případech však při představování konkrétního výzkumného vzorku chybí 
základní údaje - např. při dělení dětí podle věku nebo fáze předškolní/školní docházky nelze 
z tabulek ani textu vyčíst počty dětí v jednotlivých skupinách (str. 40-44, tab. 5 a tab. 7).  



Autorka ve svém výzkumu sleduje hned několik oblastí, některé se však podle mého 
mínění trochu vzdalují tématu práce – vývoje morfologie u dětí s rizikem dyslexie. Např. 
zkoumání vlivu inteligence na výkon v testu morfologických dovedností (které ani v dalších 
rozborech nebo diskuzi nevztahuje k tématu dětí s rizikem dyslexie).   

Při ověřování hypotéz autorka podrobně popisuje statistické zpracování dat a vysvětluje 
volbu konkrétních testových metod. Neopomíná testovat normální rozložení souboru dat a 
následně adekvátně volí parametrické či neparametrické testy. Při kvalitativním rozboru dat 
sleduje autorka úspěšnost v jednotlivých položkách testu a dílčích subtestech. 

Poslední kapitola je tradičně věnována zhodnocení hypotéz a výzkumných otázek. 
Výsledky jsou následně představeny v kontextu našich i zahraničních výzkumů. Na závěr 
práce autorka shrnuje nejdůležitější výzkumná zjištění.   

Diplomová práce přináší řadu zajímavých zjištění. Za velmi cenné údaje považuji 
především zmapování vývoje morfologie u dětí s rizikem dyslexie v porovnání s kontrolní 
skupinou v závislosti na věku a fázi předškolní/ školní výchovy. Zvláště druhá zmiňovaná 
oblast výzkumu je vzhledem k tak specifické skutečnosti jako je odklad školní docházky v ČR 
výzkumně cenná.   

Z formálního hlediska lze autorce vytknout pouze několik drobností – ojedinělé 
nepřesnosti v citacích (nepřesnost v sekundární citacích (str.13) či nadbytečné uvádění stránek 
u  parafrázovaných citací). Na první pohled také práci schází Závěr, můžeme však za něj 
považovat poslední kapitolu.  

Práce splňuje kritéria na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji 
hodnocení velmi dobře.  
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