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Předmětem posudku je disertační práce s názvem „Možnosti rozvíjení čtenářské 
gramotnosti prostřednictvím specifických úloh“. Rozsah práce: 176 stran textu (i s literaturou 
a seznamy) a 6 přílohami v rozsahu 11 stran. Práce tedy čítá celkem 188 stran. 
  

1) Aktuálnost zvoleného tématu 
Předkládaná disertační práce řeší významné, závažné a aktuální téma vzhledem k potřebám 
společnosti i jedince a rovněž vzhledem k neuspokojivým výsledkům našich žáků v 
mezinárodních srovnávacích výzkumech čtenářské gramotnosti. Jde konkrétně o problém 
nízké úrovně dovedností našich žáků řešit úlohy vyšší úrovně myšlenkové činnosti, které 
jsou zadané k textům.  
 

2) Splnění cílů disertace 
Cíle své práce stanovuje autorka přesně a účelně. Volí vhodná a aktuální teoretická 
východiska vzešlá z mezinárodních výzkumů čtenářské gramotnosti postavených  především 
na teorii práce s textovými informacemi a na kognitivní psychologii.  
Cíle, které jsou formulovány pro všechny části disertační práce, byly splněny. 
 

3) Zvolené metody disertace 
Ke stanoveným cílům byly použity adekvátní výzkumné metody. Pro první část se jedná o 
analýzu literárních zdrojů našich i zahraničních,  pro výzkumnou část především testy 
čtenářských dovedností. Je nutné ocenit, že bylo použito nejen více metod, ale že se jednalo 
o metody pracné na přípravu (příprava textů pro výzkumné účely a evaluačních škál) i na 
posouzení a vyhodnocení činností s texty. Jedná se o náročné a složité aktivity, neboť 
požadují znalosti z mnoha oborů i z pedagogické praxe.  
Výzkumu je v práci věnován velký prostor a pozornost. Je to dáno komplexním pojetím 
řešeného problému, což umožnilo získat kvalitní výsledky empirické činnosti. 

 
4) Výsledky disertace a konkrétní přínos nových poznatků  

Přínos práce lze spatřit v metodologickém i didaktickém obohacení teorie práce s textem 
díky zdařile připravenému výzkumnému materiálu, na kterém je zjišťována úroveň 
uvedených čtenářských dovedností, a rovněž díky metodickému materiálu pro školní praxi. 
Tento moment je zvlášť důležitý, neboť je toto téma u nás nedostatečně zpracované. Navíc 
mnohé disertace podobné aplikace neposkytují.  
 
Konkrétní poznámky k textu 
V teoretické části oceňuji především přehled o různých výzkumech našich i zahraničních, 
dále kapitoly, kterými připravuje základy pedagogického výzkumu (např. kapitoly s tématy 
školní úspěšnost při řešení úloh, čtenářské zkušenosti, vývoj strukturace čtenářské 
gramotnosti na dílčí složky) a bohaté literární zdroje.  
Rezervy teoretické části vidím v neúplném přehledu taxonomií otázek a úloh (chybí dle mého 
názoru aplikace Bloomovy taxonomie na problematiku otázek a úkolu např. J. Taxové nebo 
přehled otázek P. Gavory), v pojednání o čtení s porozuměním (mohlo být hlubší), v 
chybějícím definování a charakteristice pojmů souvisejících se čtenářskou gramotností (např. 
čtenářské dovednosti, čtenářské strategie). Název kapitoly 2.4 neodpovídá dle mého názoru 
jejímu obsahu a ani celkové uspořádání kapitoly č. 2 není zcela přehledné. 
Výzkum je velmi zdařilý, jeho cíle a metody vhodně volené. Také využití materiálů 
transformovaných do metodického materiálu pro učitele, který je nejen velmi dobře 
vystavěný na pevných teoretických základech, ale též metodicky propracovaný a názorný. 



Výsledky jsou zpracovány statistickými metodami a přehledně uspořádány do tabulek a 
grafů, jsou rovněž důkladně analyzovány.  Autorka prokázala odbornost a obezřetnost v 
kvalifikovaných interpretacích výsledků výzkumu, neopomenula potvrzení hypotéz. 
Objektivně zhodnotila přínos výzkumu.  
Poměrně ojedinělý v našich podmínkách, ale velmi zajímavý je pokus zkoumat tiché čtení 
žáků. Jak sama autorka připouští, má její zaměření a výzkumný materiál některé nedostatky. 
Avšak jedná se jen o určitý úhel pohledu na téma. Dá se očekávat, že by se zcela jinak 
odvíjela situace při práci žáků se souvislým textem.  
Celkově lze tedy shrnout, že byl designe výzkumu  svědomitě připraven, nebyla podceněna 
příprava, realizace ani zpracování a interpretace výsledků. Svědčí to o promyšlenosti 
postupu a o odpovědném přístupu autorky k tomuto úkolu. Tím dosahuje hodnověrnosti 
získaných cenných dat.  
Mezi teoretickou  a empirickou částí je možné shledat určitou nevyváženost pro 
velké množství dat, které autorka zpracovávala a interpretovala vzhledem. Došlo k tomu 
zřejmě komplexním pojetím výzkumu, pro obsahovou návaznost a záměr ucelené 
prezentace výsledků výzkumu a jejich srovnání. 
 
Formální stránka disertace je rovněž na úrovni. Práce je velmi přehledná, logicky 
strukturovaná. Sdělení je formulováno odborně, vytříbeným jazykem. Citace jsou rovněž 
uvedeny dle normy. Po formální stránce odpovídá práce požadavkům na díla tohoto druhu.  

 
5) Význam práce pro společenskou praxi nebo pro další rozvoj vědy 

Práce již svým zaměřením prokazuje v současné době velmi naléhavé téma, neboť 
čtenářská gramotnost je základem vzdělávání. Vybraný problém je reakcí na současné 
nedostatky v této oblasti. Metodologie i výsledky výzkumu jsou tedy přínosem pro odbornou 
veřejnost. Metodický materiál zase zdařile zaplňuje prázdná místa ve školní praxi.  

 
6) Splňování podmínek kladených na tento typ práce 

Vzhledem k odborně zvládnuté problematice v teoretické, empirické i aplikační části a 
přínosu jejich výsledků doporučuji disertační práci k obhajobě.  

 
K diskusi v rámci obhajoby disertační práce předkládám následující okruhy: 
1) Vztah čtenářských strategií k plnění úloh k textům, případně k (ne)úspěšnosti ve 

čtenářské gramotnosti. 
2) Vliv typu textu (souvislý a nesouvislý) na čtení s porozuměním a na interpretaci 

výsledků výzkumů. 
3) Vliv informačních a komunikačních prostředků na schopnost řešit úlohy různé 

obtížnosti. 
 

 
Tento text splňuje požadavky na dizertační práci, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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