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Autorka předložené diplomové práce dlouhodobě spolupracovala na výzkumu v 
mezinárodním projektu ELDEL – WP2, zaměřeného na rizikové faktory v rozvoji gramotnosti. 
Řadu dětí sama testovala, patřila také do týmu pracovníků, kteří data archivovali. Je proto 
logické, že si z tohoto výzkumu, které disponuje velkým množstvím získaných dat u 
předškolních dětí, vybrala i konkrétní téma své diplomové práce, a to vývoj morfologie u dětí 
s rizikem vzniku dyslexie (konkrétně v rodinách s familiárním rizikem dyslexie). Téma 
rizikových faktorů v rozvoji gramotnosti ji odborně zajímá, je nositelkou navazujícího 
projektu u Grantové agentury UK.  

Práce odpovídá kritériím ve vztahu k rozsahu diplomové práce, převažuje empirická část 
práce. Nepovažuji to ale za velkou chybu, neboť v literární části práce postihuje důležité 
odborné aspekty ve vztahu k tématu a empirický rozsah diplomové práce je dostatečný. 
Kapitola věnovaná popisu metody by vlastně mohla patřit i do literární části práce, čímž by 
se drobný nepoměr zmenšil.  

V literární části vymezuje základní pojmosloví, věnuje se vývojovým aspektům rozvoje 
morfologie, ale také gramatiky a syntaxe, u předškolních dětí. Krátce také načrtla problém 
rizikových faktorů v předškolním věku ve vztahu k rozvoji gramotnosti, které jsou v současné 
době hodně sledovány. Ke konci literární části se již zabývá specifickými skupinami – jak 
dětmi s SPU, tak samotnou kategorií rodinného rizika pro vznik dyslexie. Je zřejmé, že je 
autorka zběhlá v práci s odbornou literaturou, včetně literatury zahraniční. Výhradu mám 
k některým bibliografickým odkazům – několikrát chybí odkaz na autorský kolektiv (Mertin, 
Kucharská a kol., 2007).   

Základní použitou metodou sloužící pro zpracování diplomové práce se stal test 
morfologických dovedností, který vycházel ze Žlabovy Zkoušky jazykového citu, byl však 
v některých položkách aktualizován.  

Diplomová práce patří do kvantitativních výzkumů a oceňuji, že nezapomněla na 
stanovení hypotéz (poměrně rozsáhle). Autorka neopomíjí ani představení rámce výzkumu, 
dále jeho průběh, nechybí také důkladné informace o použité metodě i vzorku respondentů, 
včetně informací o rodinném pozadí. Kromě toho se však snaží i o kvalitativní hledisko 
analýz.  

V analýze dat se nejdříve opírá o deskriptivní statistiku (kapitola popis vzorku), posléze se 
formou testování hypotéz snaží o postižení vývojového aspektu morfologie i vztahu 
k některým kritériím (inteligence, pohlaví, formální vzdělávání).  

Možná trochu působí nepřehledně, když v kapitole 4 Hypotézy a výzkumné otázky (kde si 
klade celou řadu hypotéz a výzkumných otázek) předkládá i popisné charakteristiky 



2 

 

sledovaného vzorku, zatímco k vlastní statistické analýze se dostává v kapitole 5 (s řadou 
podkapitol). Zde najdeme jednak kvantitativní analýzu i analýzu kvalitativní (rozbor 
jednotlivých subtestů). Až v další - šesté kapitole - se dostává k interpretaci jednotlivých 
nálezů.  

Přehledněji by působilo zpracování, kdyby byly hypotézy pouze v jedné kapitole 
nastíněny. V další kapitole by byly podány popisné charakteristiky vzhledem ke stanovenému 
jevu a následně by bylo provedeno statistické zhodnocení hypotéz. Dále by byly výsledky 
ihned komentovány a interpretovány. Tedy vše u jednoho odborného okruhu, a to i 
vzhledem k množství dat, která analyzovala. Pro čtenáře je členěné zvolené autorkou trochu 
náročné – musí se vracet k vyslovené hypotéze, případně k popisným charakteristikám 
nalistováním zpět, aby si připomněl celý kontext sledovaného jevu.  

Z výsledků je patrno, že pouze příslušnost k dané výzkumné skupině nemusí vždy přinášet 
nutně horší výkon v jednotlivých morfologických dovednostech, autorka správně 
interpretuje, že je to také díky tomu, že ještě neznáme, u kterých dětí s rizikem dyslexie se 
specifické poruchy učení budou vyskytovat. Podobně může být skupina intaktních dětí 
s větším výskytem specifických poruch učení, než bychom mohli očekávat (cca 5 %). 
Definitivní výsledky budou k dispozici až v budoucnu, kdy bude možné roztřídit výzkumný 
vzorek do podskupin s přítomností SPU a bez této vývojové poruchy. Současně se prokázalo, 
že faktor věku je v dovednostech morfologie patrný, ale také to, že na konci předškolního 
věku není ještě vývoj dokončen. Zajímavé jsou kvalitativní analýzy věnující se jednotlivým 
oblastem morfologie, které by mohly doplnit obraz poznání o těchto dovednostech u 
předškolních dětí.  

Práce splňuje kritéria na diplomové práce na katedře psychologie. Autorka pracovala 
samostatně, velmi náročným byl výběr dat a jejich zpracování. Dosažené výsledky ukazují na 
možnost další práce na tématu. Jak hodlá autorka výsledků využít a dále s nimi pracovat? 
Prosím autorku o shrnutí nejdůležitějších nálezů při obhajobě.  V práci se bohužel objevují 
občasné formální nepřesnosti či chyby (např. s. 68 , „u kterých bychom předpokládaly…“, 
v souhrnné literatuře drobné problémy v uvádění křestních jmen).  

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě.  

 

PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, PhD. 

 

V Praze dne 4.9.2012 

 


