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Na diplomové práci Julie Ryškové oceňuji volbu didaktického tématu, které vychází z praxe, a 

skutečnost, že se pokusila o výzkumné šetření, které mělo situaci v praxi v oblasti výuky prvočátečního čtení

alespoň částečně zmapovat.  

Autorka si v úvodu práce vytkla za cíl potvrdit či vyvrátit 2 hypotézy týkající se toho, zda a jaký 

vliv má používání analyticko-syntetické a genetické metody na rozvoj čtenářství u dětí na 1. stupni ZŠ 

(respektive u dětí 3. ročníku). Cíl se jí podařilo naplnit pouze částečně. A to z toho důvodu, že při aplikaci 

teoretických poznatků (při vytváření dotazníku pro žáky) prokázala neporozumění některým složkám 

čtenářské gramotnosti (o tom více níže), toto neporozumění se pak samozřejmě projevilo ve výsledcích 

výzkumu a jeho vyhodnocení.

V teoretické části autorka zařazuje kapitoly, které s tématem její diplomové práce souvisejí 

pouze okrajově a které by stačilo pouze zmínit (např. tázání se po smyslu toho, proč se zabývat čtenářskou 

gramotností, čtením knih, tabulka předsudků vůči čtenářům – s. 9, předčítání – s. 15-18, spolupráce rodiny a 

školy – s. 19-23, dyslexie a čtení s porozuměním – s. 50). Těm, které jsou pro její téma stěžejní, naopak 

nevěnuje dostatek pozornosti (např. s. 48 – typologie žáků ve vztahu k preferovanému způsobu čtení a 

učení).

Teoretická část netvoří koherentní text.  Několikrát diplomantka na konci kapitoly uvedla, že 

bude následovat určitá kapitola, ale místo ní zařadila jinou (např. na s. 33 – píše, že na řadu přijde kapitola 

s názvem psaní, ale místo toho se čtenář dočká kapitoly, v níž je charakterizována vzdělávací oblast jazyk a 

jazyková komunikace). Podobný nedostatek se objevoval i v rámci jednotlivých kapitol. Na začátku kapitoly 

o čtenářských dovednostech autorka avizovala (s. 27), že bude pojednávat o třech typech dovedností, a 

nakonec do ní zařadila ještě další v úvodu nezmíněné. Název podkapitoly „Co je RWCT?“ (s. 47-48) 

neodpovídá předeslanému obsahu. Programem RWCT se zabývá pouze okrajově, stěžejní v této kapitole je 

propojení psaní, čtení a sdílení o nich.

Text teoretické části není promyšleně strukturován. V některých případech se autorce 

nepodařilo rozpoznat souvislost mezi informacemi, které uvedla na různých místech práce a u kterých by

bylo vhodné, aby je čtenář nalezl v jedné kapitole. Mám na mysli například podkapitoly o čtenářství (s. 38) a 

o výsledcích českých žáků v PISA výzkumech (s. 39), ve kterých J. Ryšková zprostředkovává učitelům 

informace a doporučení ohledně podpory rozvoje čtenářství ve škole. Bylo by logičtější, kdyby tyto 

podkapitoly byly součástí kapitoly Role školy (s. 23-24), s níž jsou přirozeně spjaty. Podobně by kapitola o 



psaní (s. 39-40) mohla být propojena s podkapitolou pojednávající o vedení záznamů o četbě (s. 27-29). Tyto 

kompoziční „přehmaty“ jsou matoucí pro čtenáře, navíc poukazují na to, že autorka konečnou verzi práce 

pečlivě a kriticky nepročetla.  

Autorčiny komentáře k použitým zdrojům jsou v některých případech poněkud zavádějící. 

Autorka například kritizuje, že v použitém zdroji není zmíněn některý z aspektů, který je podle ní pro rozvoj 

čtenářství důležitý. Nezohledňuje fakt, že daná publikace neaspiruje na to, aby zvolenou problematiku 

pokryla vyčerpávajícím způsobem (např. s. 26-  kapitola B. Staňkové v monografii Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení: Vychováváme přemýšlivé čtenáře – kdy je podle J. Ryškové opomenuta návštěva 

knihovny jako motivujícího prvku pro rozvoj čtenářství, sama autorka ve své práci nezmiňuje jiný důležitý 

prvek a to je přítomnost knihovničky a knih přímo ve třídě). Komentáře naopak chybí u stěžejních kapitol –

např. v kapitole o čtenářské gramotnosti (s. 36-37) autorka nabízí výčet jejich nejrůznějších definic, 

ponechává je ovšem bez komentáře. Čtenář se nedozví, o kterou z nich se ve své práci opírala a proč.

Teoretická část práce mohla být zkrácena o kapitoly, které bezprostředně nesouvisejí s tématem 

práce (viz doporučení výše), a naopak obohacena o teoretické poznatky, které by autorce pomohly při 

výzkumném šetření (v práci postrádám např. poznatky o tom, jak čtou čeští žáci 3. tříd, jaká je úroveň jejich 

čtenářské gramotnosti, poznatky z výzkumu PIRLS, zjištění, zda se již srovnáním genetické a analyticko-

syntetické metody z hlediska jejich vlivu na čtenářství žáků, kteří se pomocí nich učí číst, někdo zabýval 

apod.). 

Úvodní text praktické části (s. 57) by měl být členěn na odstavce. Hypotézy by měly být 

uvedeny na začátku praktické části (ne na začátku, práce, kdy ještě čtenáři není jasný teoretický kontext), 

v ostatním textu by na ně mělo být pouze odkazováno. V této kapitole by také měla být podrobně a výstižně 

popsána výzkumná metoda. Čtenář by se měl dozvědět, o jaký typ dotazníku šlo, z jakých částí se skládal, 

jaké otázky se v něm objevily, na co mířily, apod. Také by zde měl být uveden odkaz na zadání dotazníku 

v příslušné příloze. V textu také není charakterizován vzorek respondentů – žáků a učitelů, ani způsob jejich 

výběru.

Na s. 58 autorka píše „Do tabulky vždy uvádím příslušnou třídu, která vyplňovala dotazník, 
přičemž z každé třídy jsem vybrala náhodný vzorek 20 dětí, sledované složky čtenářství a počet dětí z každé 
třídy, u kterých se odpověď jevila jako uspokojivá.“. Z tohoto souvětí není zřejmé, co tedy bylo vybráno 
náhodně – vzorek dětí, sledované složky čtenářství či počet dětí? Znamená to, že v každé třídě autorka 
sledovala jinou složku? Další nejasné vyjádření se nachází také na s. 58: „Výsledky tříd u jednotlivých složek 
záměrně dávám do souvislostí s činnostmi, které dětem na rozvoj těchto složek nabízí učitel. Spolehlivost 
tohoto propojování je ovlivněná částečně tím, že činnost učitelů je zjišťována pouze na základě jejich 
výpovědí.“ Zde se nejedná o spolehlivost propojování, ale spíše o spolehlivost výsledků výzkumného šetření 
mezi žáky a výpovědí učitelů, mezi nimiž by mohla či měla existovat souvislost.

Na dotazníku pro žáky je ocenění hodná volba textů. Texty jsou přiměřené věku žáků (z 

hlediska rozsahu, obsahu i formy), týkají se témat, která jsou dětem blízká a jsou pro ně i zajímavá (svět 

zvířat a lidí). Autorka žákům předkládá beletristický i populárně-naučný text. Výběr textů není v práci 

zdůvodněn, texty nejsou charakterizovány z didaktického hlediska (co při jejich četbě může žák pochopit, 

dozvědět se, jaké složky čtenářské gramotnosti při jejich četbě musí zapojit apod.).

Na autorčině rozboru výsledků dotazníkového šetření je přínosné, že si uvědomuje limity 

položených otázek a že nabízí alternativní způsoby, jak bylo možné požadované informace zjistit. V úvodní 

části dotazníku pro žáky autorka zjišťuje postavení četby mezi ostatními volnočasovými aktivitami. Sama 

autorka upozorňuje na omezení této otázky (to, že žáci nenapíšou četbu jako svou volnočasovou aktivitu, 

neznamená, že ve volném čase nečtou, že nejsou ke čtení motivovaní). Pro potřeby obhajoby diplomantce 

doporučuji, aby si promyslela, jak jinak (s větší přesností) by bylo možné ověřit postoj dětí k četbě, jejich 

motivaci číst. Odpovědi žáků na tuto otázku se diplomantka snažila usouvztažňovat s texty, které učitelé 



žákům nabízejí, a s metodami, které do výuky zařazují. Při jejím vyhodnocování autorka opomněla, že se

metody mohou pozitivně odrazit na čtenářství žáků a jejich postoji ke čtení pouze v případě, že jsou 

používány dostatečně intenzivně, promyšleně a poučeně. U otázky zaměřené na koncentraci žáků při čtení 

autorka dává odpovědi žáků do souvislosti s nabídkou textů, ale zapomíná na souvislost s použitím dílny 

čtení, jejíž ústřední částí je soustředěné (často až 20 minut trvající) tiché čtení. 

U beletristického textu Rosnička u otázky „Napiš, proč si myslíš, že rodiče chtějí koupit 

rosničce právě montgomerák namísto třeba obyčejného kabátu.“autorka při vyhodnocování zaměnila 

vysuzování a vyjasňování. K obhajobě by si měla připravit znění otázky, která skutečně bude mířit na 

vyjasňování, a uvést na pravou míru vyhodnocení otázky, která se týkala vysuzování (hlavně u částečně 

uspokojivých a neuspokojivých odpovědí).

V podkapitole zachycení základních složek příběhu (s. 72-73) chybí tabulka s výsledky 

jednotlivých tříd. K obhajobě by si diplomantka mohla připravit návrhy dalších prostředků, jak zachycovat 

pokrok dětí v určování základních složek příběhu. 

U populárně-naučného textu Sloní úděl autorka žákům po jeho dočtení zadává úkol, aby zaškrtli 

jednu z těchto možností: „V tuto chvíli mě a) nenapadají žádné otázky k textu, b) napadají mě k textu tyto 

otázky: “. Autorka nedomyslela, že pokud je jako první uvedena negativní možnost, mohou někteří žáci 

sklouznout k jejímu zaškrtnutí, může je odradit od pokusu formulovat otázku či otázky. Nejlepší by bylo 

negativní možnost vypustit (pokud by žáci žádnou otázku nepoložili, znamenalo by to, že je při četbě textu 

žádná nenapadla).

Zobecňující otázku („Proč myslíš, že autor tento text napsal?“), která se táže po autorském 

záměru, autorka zařadila jako druhou, tedy ve chvíli, kdy žáci ještě text podrobněji nezkoumali, nezamýšleli 

se nad ním. 

V dalším úkolu mají žáci podtrhnout, co je v textu důležité a pro ně známé, jinou barvou pak 

označit, co je podle nich důležité a pro ně nové. Tento úkol nemá velkou vypovídací hodnotu, když žáci 

výběr informací z textu nezdůvodňují a nevysvětlují.

Při vyhodnocování odpovědí na otázku týkající se autorského záměru („Proč myslíš, že autor 
tento text napsal?“ – s. 76) autorka konstatuje, že nezaznamenala odpověď, která by se netýkala textu a že 
tedy za přijatelné považovala všechny (kromě nulových) odpovědí. S tímto tvrzením nelze souhlasit, protože 
např. odpověď „Protože se doma nudil, tak psal, co se mu právě honilo hlavou“ textu zjevně neodpovídá, 
odpovědi typu „Protože se chtěl zamyslet nad něčím příjemným, aby se netrápil.“, „ Protože o slonech už 
dlouho předtím přemýšlel.“ vystihují smysl textu pouze částečně.

V podkapitole zaměřené na kladení otázek (s. 77- 80) se objevuje překlep v příkladech dětských 
otázek: „Kdy je opravdu John?“. Při vyhodnocování jednotlivých otázek by přínosnější než dělení na 
uspokojivé a neuspokojivé bylo sledovat, zda se jedná o otázky mířící do textu či za text apod. Pro potřeby 
obhajoby by si autorka mohla tuto podrobnější analýzu dětských otázek připravit. 

Autorka by se pro potřeby obhajoby měla zamyslet nad tím, proč byly výsledky všech tříd (s. 
102) při vypracování úkolu na základní složky příběhu tak vyrovnané, jakým faktorům to lze přičíst. 

V příloze číslo 7 autorka v poměrně přehledné tabulce vyhodnocuje odpovědi učitelů ohledně 
metod, které ve svých třídách používají pro rozvoj čtenářství. Ve vyhodnocení tabulky se na s. 123 objevuje 
věcná chyba: u položky vzájemné kladení otázek k lepšímu porozumění textu jsou u tříd 3GM a 4 GM 
zaměněny údaje u četnosti použití této metody. 

Za klad praktické části považuji skutečnost, že se autorka na základě výsledků výzkumného 

šetření pokouší stanovit pro učitele doporučení ohledně dalšího postupu při rozvoji čtenářství v jejich třídách.  

Její přístup lze chápat jako jednu z možností, jak při diagnóze a následném systematickém rozvoji čtenářství 



(ve škole) postupovat. K přehlednosti práce přispívá tabulka, která se objevuje u každé vyhodnocované 

otázky a která čtenáři nabízí možnost srovnávat výkon dané třídy s ostatními třídami ve všech složkách 

čtenářské gramotnosti, nejen v té, jíž je právě podkapitola věnovaná. I tato tabulka by si ovšem zasloužila 

vysvětlující komentář.

V závěru práce (s. 105) J. Ryšková tvrdí, že „Na základě výzkumu úrovně jednotlivých složek 
čtenářství u dětí 3. tříd bylo provedeno vyhodnocení vlivů, které genetická metoda do výuky může vnést, ale i 
těch, co může vnést metoda tradiční, analyticko-syntetická.“ S tímto tvrzení ovšem nelze souhlasit, protože 
zmíněné vyhodnocení se daleko více věnovalo metodě genetické, analyticko-syntetická metoda zůstala 
poněkud upozaděna. 

K formální stránce práce: Na straně 45 se objevuje obrázek vah, jehož přítomnost v textu není 
vysvětlena, který navíc s textem nesouvisí. Když autorka cituje či parafrázuje, uvádí v závorce pouze číslo, 
pod nímž daná publikace figuruje v seznamu použité literatury, zcela se tak vytratí číslo stránky či stránek, 
z nichž daná informace či citace pocházejí (ty se stávají těžko dohledatelnými). V práci se vyskytlo poměrně 
mnoho formulačních a stylistických neobratností: „Výsledky by se však více blížily jejich spolehlivosti,…“ (s. 
65), „Z tabulky je zřejmé, že nejvíce dětí napsalo svůj názor na to, proč autor text napsal ve třídě 2AS, kde 
ještě paní učitelka dětem takovýto úkol na přemýšlení nikdy nezadávala.“ –(s. 76), jako druzí si kladou 
otázky k porozumění textu – (s. 85) – mohlo by být zaměněno – druzí jako ostatní, „Paní učitelka toho, že 
děti velmi brzy cokoli četly, využila i aktivitu, kdy si děti kladly navzájem otázky k lepšímu porozumění textu, 
a to již od první třídy.“(s. 87), „Pokud by však na rozvoj čtenářství u dětí právě třídy 4GM měla vliv dobrá 
aplikace do výuky a třída by pak dosáhla lepších výsledků, nebylo možné nijak z dotazníků zjistit.“ – (s. 90), 
„Na základě odpovědí dětí shledávám děti třídy 2AS jako čtenáře podobně kvalitní se čtenáři třídy 1AS…“-
(s. 96), „Děti třídy 2AS se ukázaly být nejzvídavějšími, všechny děti ze třídy se zajímaly o to, co čtou tak, že 
kladly otázky k textu, když dostaly příležitost k textu o sloním údělu napsat po jeho přečtení, zda je napadají 
nějaké otázky, nejvíce dětí otázku, která se textu týkala, položilo.“- (s. 98), „…našel učitel, který by takové 
činnosti i přesto dříve zavedl například tím, že by se u některých ukázalo, jsou rozvíjet i jinak než čtením a 
psaním, například nasloucháním předčítaného nebo povídáním, anebo i uměl například některé etapy 
urychlit, aby mohly děti dříve začít číst a psát, anebo je třeba přeskočit a vrátit se k nim jindy, to už by bylo 
pro další výzkum.“ (s. 103)

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji ji hodnotit známkou dobře až velmi dobře, dle průběhu 

obhajoby (na základě zodpovězení výše formulovaných otázek).

V Praze dne 2. 6. 2013                                                ….………………………….
                                                                                   Podpis 


