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Předkládaná diplomová práce propojuje dvě aktuální témata:  porozumění čtenému textu 
a rozvoj gramotnosti ve vztahu k metodě čtení. Jak sama autorka v textu konstatuje, byla 
dosud pozornost našich odborníků ve výzkumu i v praxi téměř výlučně věnována rozvoji 
čtenářské gramotnosti z hlediska techniky čtení a to s ohledem na výuku čtení v analyticko-
syntetické metodě. Téma diplomové práce proto považuji za velice přínosné. 

Práce je tradičně rozdělena na teoretickou a praktickou část (i když toto dělení není 
uvedeno v obsahu práce). Celý text je rozdělen do 14 kapitol. V prvních 5 kapitolách 
seznamuje autorka čtenáře se základními pojmy vztahujícími se k tématu výzkumu (čtení, 
čtenářská gramotnost, výuka čtení, čtení s porozuměním, diagnostika čtení s porozuměním). 
V šesté kapitole se věnuje projektu Třístupňového modelu péče, v rámci kterého byla 
vytvořena nová výzkumná metoda čtení a byla sesbírána data pro prezentovaný výzkum.   

Autorka dobře formuluje a prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. 
Dohromady těchto 24 stran tvoří relevantní základ pro výzkumnou část práce. Výběr 
literatury považuji za dostatečný, chybí v něm však zahraniční zdroje, což podle mého mínění 
ochuzuje jak teoretická východiska práce, tak následně i diskuzi nad získanými údaji. Přesto, 
že jde o problematiku čtení v českém jazyce, domnívám se, že některé z modelů čtení (např. 
Trierarchický model Seidenberg, McClelland, 1989) mohly posloužit jako inspirace pro 
hlubší analýzu problému. 

V 6. a 7. kapitole nás autorka uvádí do problému a popisuje konkrétní cíle práce. Za 
hlavní cíl práce si autorka zvolila analýzu výkonu dětí druhých tříd v nově zkonstruované 
metodě Čtení s porozuměním (autorek Pokorná, Wolfová, Kucharská). Za dílčí cíle pak 
analýzu výkonu v daném testu podle metodiky výuky čtení, pohlaví,  regionu a podle 
jednotlivých škol. V samostatné kapitole autorka dále podrobně představuje hypotézy, které 
formuluje a zdůvodňuje na základě představených teoretických poznatků.  

Vzhledem k cílům práce autorka adekvátně zvolila kvantitativní metodologii práce. 
Autorka neuvádí, že by se na sběru dat podílela, nicméně bych chtěla ocenit, že z textu je 
zřejmé, že se se samotným projektem i diagnostickými metodami velmi důkladně seznámila.  
Získaná data přehledně prezentuje, následně statisticky zpracovává a vyhodnocuje hypotézy. 
Oceňuji, že nezůstává pouze u konstatování, ale nad získanými údaji se zamýšlí a mnohdy 
s daty ještě dále pracuje. Často tak  nabízí mnoho námětů pro další výzkum.  

Zajímavých zjištění přinesla překládaná práce několik. Osobně za nejzajímavější považuji 
statisticky nejvýznamnější rozdíly ve výkonu mezi jednotlivými školami. Výzkum tak 



naznačuje různorodost faktorů vstupujících do procesu rozvoje čtenářských dovedností a 
upozorňuje na omezení a limity ve využívání standardizovaných testů. 

V práci jsem narazila na drobné formální nedostatky (překlepy, nedokončená výpověď –  
str.39 pozn. pod čarou, větší počet přímých citací – např. str. 24). Nicméně celkově považuji 
práci za kvalitní. 

 Po stránce obsahové i formální splňuje kritéria na diplomové práce. Doporučuji ji proto 
k obhajobě a navrhuji hodnocení: velmi dobře. 

 

Otázka k obhajobě: Pokud by autorka ve výzkumu pokračovala, na jaké dílčí téma by 
ráda navázala a jak by navazující výzkum koncipovala.  

 

 
 
 
 
 

V Praze  1.9. 2013       Mgr. Klára Špačková, Ph.D.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


