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Ako správne konštatuje v predslove posudzovanej dizertačnej práce jej autorka, ... 

„Moderná doba, bohatá na informácie, vytvorila potrebu tieto informácie získavať, 

spracovávať a prakticky využívať. Možno povedať, že práve schopnosť pracovať 

s informáciami je jednou zo základných požiadaviek tejto doby a faktorom úspešného 

zaradenia človeka na trhu práce i v spoločnosti.“ (s. 8). Skutočne možno povedať, že 

schopnosť človeka čítať a písať sa v civilizovanom svete považuje za významný znak jeho 

kultúrnosti. Je prostriedkom, ktorý mu umožňuje komunikovať s okolitým svetom 

a angažovať sa v dianí okolo seba. Nenadobudnutie tejto schopnosti človeka (a to 

z akýchkoľvek dôvodov) ho privádza do znevýhodneného postavenie v porovnaní s ľuďmi, 

ktorí sú gramotní. Nie je teda náhoda, že v súčasnosti (v kultúre bohatej na písaný text) 

existujú mnohé iniciatívy zamerané na to, ako proces osvojovania si písomnej reči 

a nadobúdania gramotnosti zefektívňovať a ako motivovať žiakov do učenia sa písať a čítať. 

Do oblasti takýchto iniciatív patrí i profesionálny záujem autorky posudzovanej práce. 

Z celého komplexu faktorov, ktoré vstupujú do problematiky nadobúdania gramotnosti sa 

orientovala na utváranie čitateľskej a počiatočnej čitateľskej gramotnosti žiakov mladšieho 

školského veku. Možno konštatovať, že riešená téma je aktuálna a to nielen z hľadiska 

pedagogického, ale má i významnú celospoločenskú, resp. nadnárodnú dimenziu. Ako 

oponentka oceňujem vypísanie uvedenej témy školiacim pracoviskom práve pre doktorandský 

študijný program Pedagogika – primárna pedagogika, nakoľko obsahovo korešponduje so 

zameraním programu a edukačnými výzvami v oblasti výchovy dieťaťa mladšieho 

školského veku. Oceňuje tiež fakt, že dizertačná práca dokumentuje viacročnú angažovanosť 

autorky v skúmaní otázok čitateľskej gramotnosti a jej účasť vo viacerých výskumných 

projektoch.  

Posudzovaná dizertačná práca je okrem predpísaných súčastí práce a záveru   

štruktúrovaná  do 6 kapitol a ich vnútorných subkapitol. Prvá kapitola predstavuje vstup do 



koncepcie tvorby dizertačnej práce a prezentuje ciele a predmet skúmania autorky. Druhá 

kapitola (s.10 - 46) je prezentáciou teoretických východísk k projektu výskumu, ktorý autorka 

uskutočnila. Teoretická časť práce má logickú výstavbu, autorka postupne analyzuje 

východiskové pojmy ako gramotnosť, jej podoby a modely, čitateľskú gramotnosť, fázy jej 

utvárania, ďalej činitele, ktoré tento proces ovplyvňujú a roviny čitateľskej gramotnosti. 

Autorka preukázala veľmi dobrý prehľad v relevantnej literatúre domácej a zahraničnej 

proveniencie a veľmi dobrú schopnosť aplikovať literárno-historickú metódu. Pozitívne 

hodnotím prehľad, ktorý autorka má nielen v teoretických odborných zdrojoch, ale aj 

v literatúre, ktorá prezentuje výsledky výskumných projektov v sledovanej oblasti a to nielen 

národných, ale aj medzinárodných. Obzvlášť starostlivo vyberá, selektuje a aplikuje  výsledky 

medzinárodných výskumov PISA a PIRLS a zahraničných edukačných programov na rozvoj 

počiatočnej čitateľskej gramotnosti. Cenným je i jej kritický pohľad na čitateľskú gramotnosť 

v základných domácich kurikulárnych dokumentoch. 

Vo vzťahu k teoretickej časti práce prosím autorku v obhajobe uviesť: 

- či pozná nejaký konkrétny program rozvoja čitateľskej gramotnosti detí 

v rodinách, resp. osvetový program na zvyšovanie pedagogickej kultúry rodičov 

v tejto oblasti  v Českej republike, 

- aký je podľa autorky vplyv moderných informačných a komunikačných 

technológií na utváranie gramotnosti/čitateľskej gramotnosti (napríklad vplyv 

tradičných kníh  a tzv. e-kníh). 

Tretia až piata kapitola posudzovanej práce sú prezentáciou veľmi starostlivo 

naplánovaného, realizovaného a vyhodnoteného výskumu autorky v pedagogickom teréne 

predovšetkým 3., 4. a 5. ročníkov českej primárnej školy (s. 49 – 143). Autorka dokumentuje 

svoje schopnosti uskutočniť na vysokej úrovni pedagogický výskum a solídnu orientáciu 

v metodológii pedagogickej vedy. Výber výskumných metód je adekvátny stanovenému 

cieľu a hypotézam výskumu. Za mimoriadne odborne a časovo náročné považuje zostavenie 

výskumných textov aplikovaných pri testovaní vybraných charakteristík čitateľskej 

gramotnosti. Veľmi starostlivo, so zmyslom pre detail, sú kvantitatívne a kvalitatívne 

spracované výsledky testovania a prehľady výsledkov utriedené do tabuliek a grafov 

(kapitola 4). Parciálne diskusie k výskumným zisteniam i záverečná analýza a reflexia 

odrážajú skutočnosť, že autorka je veľmi dobre zorientovaná v téme, ktorú sleduje 

(kapitola 5). Aplikačnú rovinu dizertačnej práce predstavuje 6. kapitola – autorkou 

vypracovaný „Praktický manuál rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov“. Možno konštatovať, 



že i empirická časť práca má logickú štruktúru a autorka splnila stanovené ciele dizertačnej 

práce. 

Čo sa týka empirických kapitol práce, prosím autorku, aby v obhajobe: 

- bližšie popísala plánované využitie manuálu v pedagogickej praxi (je určený 

učiteľom, pracovníkom metodických centier a pod.?, v texte sa totiž uvedené 

stráca), 

- uviedla, aké sú skúsenosti v českej škole s modifikovaním úloh pri čítaní 

vzhľadom na prospech žiakov (napr. i zadávanie diferencovaných domácich úloh). 

 

Z formálneho hľadiska je práca napísaná tiež na vysokej úrovni. Text  práce 

obsahuje všetky ďalšie súčasti predpísané pre tento typ záverečných písomných prác (abstrakt 

v slovenskej a anglickej verzii, 6 relevantných príloh -11 strán a zoznam použitých skratiek). 

Štylistiku a lexiku hodnotím tiež pozitívne (ako zahraničná oponentka nehodnotím gramatiku 

textu).    

 

ZÁVER 

Posudzovaná dizertačná práca autorky Mgr. Věry Vykoukalovej je obohatením 

výskumných zistení v oblasti primárnej pedagogiky a teórie a metodiky rozvoja počiatočnej 

gramotnosti a čitateľskej gramotnosti.  Po konzultácii autorky so školiteľkou práce, pani doc. 

PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., odporúčam vybrané časti textu spoločne publikovať.  

Dizertačná práca spĺňa všetky  kritériá kladené na tento typ záverečných písomných 

prác a odporúčam prijať ju na obhajobu. Po úspešnej prezentácii  a obhajobe práce 

navrhujem autorke udeliť akademický titul PhD.  

Prácu hodnotím známkou výborne (A).    
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