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Autorka ve své diplomové práci zpracovávala výsledky projektu Třístupňový model péče (realizovaný 

v IPPP ČR), který je postaven na včasné podpoře žáků s počínajícími obtížemi ve čtení a psaní. 

Součástí projektu bylo i vytvoření diagnostických materiálů pro školní poradenská pracoviště a právě 

jednou z používaných metod byla i nově vytvořená a v diplomové práci analyzovaná Zkouška čtení 

s porozuměním. Princip Zkoušky čtení s porozuměním má doplňovat u nás užívané jiné čtenářské 

testy – porozumění je zde sledováno třemi typy úkolů (hranice slov, odpovědi na otázky, kontrola 

obrázkem), ve kterých jsou přesnější odpovědi než ve čtenářských textech Z. Matějčka a kol. (1987).  

Tato metodika posuzování úrovně čtení je u nás stále nejvíce využívaná, přitom porozumění čtenému 

je sledováno skrze volné vyprávění obsahu příběhu, což někdy bývá označováno za neobjektivní, 

neboť se do volných výpovědí dostávají i jiné charakteristiky než samotné porozumění čtenému – 

(např. slovní zásoba, zkušenost dítěte, ochota spolupracovat, odvaha formulovat).   

Přestože se autorka sama nepodílela na sběru dat, je nutné ocenit poměrně náročnou práci na zápisu 

a zpracování dat – výzkumný vzorek čítal přes 350 dětí. Autorka komunikovala a spolupracovala 

nejen s vedoucí diplomové práce, ale také s dalšími, kteří byli do projektu zapojeni. 

Předložená práce odpovídá kritériím na tento typ práce kladené, a to jak v části literární, tak 

empirické, byť na různé úrovni.  Je dobře strukturována, obsahuje všechny povinné součásti, jako je 

abstrakt, prohlášení, literatura, přílohy.  

V literární části práce obsahuje pět hlavních kapitol, ve kterých po definování čtenářské gramotnosti 

popisuje jak samotný proces čtení a jeho diagnostiku, tak metody výuky a problémy v rozvoji 

gramotnosti skrze třístupňový model péče - neopomíjí tedy ani východiska daného projektu. Autorka 

byla při zpracování práce v časové tísni, škoda, že se jí nepodařilo vyhledat více zahraničních zdrojů 

(má pouze slovenské) a zejména sledovat do větších podrobností samotný proces porozumění (např. 

srovnat více modelů).  

Empirická část dokladuje dovednost autorky pracovat s daty – formuluje si vhodně východiska 

výzkumu, stanovuje si přiměřené hypotézy, které bude ověřovat. Získaná data prezentuje a 

vyhodnocuje dostupnými statistickými metodami, používá postupy popisné i induktivní statistiky.  

Oceňuji přínos práce – tedy že se podařilo prověřit, že ve 2. ročníku, na rozdíl od ročníku prvního, již 

není tak velký rozdíl v porozumění čtenému mezi jednotlivými metodami čtení. I když se rozdíly 

objevují v některých typech úkolů v dané zkoušce, nejsou tak velké. Podobně jako v jiných 

kvalifikačních pracích z tohoto výzkumu (Barešová, Veverková) se i ve Zkoušce čtení s porozuměním 



potvrdil dopad jiných charakteristik na kvalitu čtení (tedy zde porozuměním), a to zejména 

příslušnost ke třídní skupině a regionální rozdíly (rozdíly mezi skupinami A-B-C). Ještě ve 2. ročníku 

jsou velké rozdíly v porozumění čtenému mezi jednotlivými třídami, na což je nutné pamatovat 

v diferenciální diagnostice úrovně čtení (např. při diagnostice SPU). Právě proto je největším 

přínosem, že může existovat zkouška čtení, pro kterou si mohou školní poradenští odborníci vytvářet 

dlouhodobě dílčí normy dané školy, případně dané metody čtení ve škole (což by neměli činit např. 

ve Zkoušce čtení Matějčkově, která je určena pro normativní diagnostiku), své výsledky mohou 

porovnávat s jinými školami podle metody a regionu.  

Lituji, že se autorce nepodařilo více prozkoumat statistické parametry Zkoušky čtení s porozuměním, 

např. formou korelačních koeficientů - s dalšími zkouškami čtení, které byly získány ve dvou jiných 

obdobích projektu (pololetí a konec 1. třídy) a konečně i se zkouškou čtení Muminek, určenou pro 2. 

ročník (tedy souběžná validita).  Zajímavé by bylo sledovat, zda se projevuje rozdíl jednotlivých částí 

Zkoušky čtení s porozuměním ve vztahu k dalším použitým zkouškám čtení, dále třeba i to, jaký je 

vztah mezi zkouškou čtení a rychlostí, chybovostí atd. Autorka se ale alespoň s deklarovaným cílem 

snažila vypořádat dílčí analýzou dat, ve které sledovala několik žáků z analyticko-syntetické metody, 

kteří čtou bez porozumění.   

Prosím, aby se autorka pokusila při obhajobě nastínit, jakými směry by se podle ní mohla v budoucnu 

ubírat práce na Zkoušce čtení s porozuměním, aby se daná metoda hodnocení čtení stala použitelnou 

v poradenství.  

Doporučuji práci k obhajobě, navrhuji hodnocení velmi dobře.  

 

V Praze dne 2.9.2013    Dr. Anna Kucharská, Ph.D.  


