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Jako cíle své práce uchazečka Julie Ryšková uvádí na s. 8, že chce ověřit teoretické poznatky o 
genetické metodě výuky čtení v praxi, také že chce ověřit, zda „teorie o počáteční pozitivní 
motivaci dětí“ může „mít oporu i v malém výzkumu“, a patrně je ohlášeným cílem DP i sledování 
vlivu genetické metody na rozvoj čtenářství až do 3. ročníku. Dále chce porovnat výsledky dětí 
v některých složkách čtenářství, a to ve třídě vyučované genetickou metodou, a vyučované 
analyticko-syntetickou metodou.
Obsah DP těmto cílům vždy přímo neodpovídá, některé pasáže, cenné pro získání odborného 
vhledu nebo rozhledu byly pro uchazečku jistě důležité, ale v takto zacílené práci spíše jen zvětšují 
její objem. Uchazečka sice podává soupis kapitol nejen v Obsahu, ale i v Úvodu k práci, ale jejich 
návaznost a jejich podíl na vytčených cílích explicitně příliš nevyjasňuje.
Práce pokrývá celkem všechny významné faktory, které určují, jak dobře se bude žákovo čtenářství 
v prvním období vyvíjet, ale kapitoly následují poněkud chaoticky. Mezi kap. o roli školy a o 
vzdělávací oblasti je vložena kap. o motivaci, kapitola o psaní předchází před metodami výuky čtení 
a psaní. Proč je kap. o dyslexii a Sfumato umístěna  až za kap. Dobrá výuka..., není také objasněno.
Praktická část o čtenářství v třetí třídě je uspořádána o poznání systematičtěji.
Když pomineme to, že uchazečka spoléhá na odpovědi z dotazníku – jiné zdroje vlastně nemá -, lze 
říci, že výsledky dávají přehled o tom, jak si která třída stojí. Nízký počet respondentů však brání 
tomu, aby z výsledků byly činěny obecnější závěry o účinnosti nebo o vlivu metody výuky čtení. 
Výsledky by mohl použít učitel pro svou orientaci ve výuce, ale neměl by se porovnávat s jinou 
třídou: patrně by spatřil totéž, co diplomantka, že totiž ani velmi slabé, ani pečlivé pěstování 
čtenářství neukáže přímý zlepšující vliv na výsledky dětí.

Volba prostředků pro získání odpovědí na vytčené otázky není vždy přesvědčivá: účinnost metod 
výuky čtení by bylo asi lepší sledovat přímým pozorováním žáků při čtení nežli dotazníkem. 
Výsledky získané převážně pomocí dotazníků mohou být zavádějící, protože nelze spolehnout na 
to, že děti dokážou adekvátně reflektovat své potíže  úspěchy při učení čtení.. Uchazečka měla dát 
najevo, že i výsledky získané dotazníkem od učitelů nemusejí pravdivě odpovídat stavu jejich 
výuky – jen málo učitelů dokáže mít odstup od své práce tak racionální.
Jako přednost u  dotazníku vidím to, že děti  měly pracovat s textem (Rosnička, str. 63n.), a úkoly 
umožňovaly dětem text i pochopit. Bylo by dobře vyjasnit, v jakém reálném sledu šla zadání za 
sebou – zda například při předvídání mohly děti dobře chápat první část textu, aby se jim dařilo 
najít vodítka pro předvídání v již přečtené pasáži, atp. Ani předvídání nepotvrdilo, že by třída s 
genetickou výukou byla nějak lepší v předvídání, ani ovšem horší.



Dotazníkový výzkum by mohl mít po uchazečku přínos metodologický: když u obhajoby dokáže 
analyzovat, v čem byly slabiny zkoumání, a když navrhne, co vše by bylo potřeba provádět 
důkladněji, aby zkoumání bylo opravdu použitelné.
Uchazečka si například dobře vyzkoušela, že odpovědi dětí v předvídání může vyhodnocovat a 
třídit podle jasných kritérií,  že si vyzkoušela, jak obtížné může být posuzování konkrétních 
dětských výtvorů.

Julie Ryšková si stanovila dvě hypotézy, k nimž její malý výzkum přinesl jisté odpovědi. (s. 10)
Nejprve si připravila problematiku tím, že prostudovala dostupné prameny. Bývalo by vhodné, aby 
nad problematikou provedla i více svých vlastních, samostatných úvah, protože jinak hrozí, že 
převezme z odborných publikací některá klišé – například otázku, zda čtení knih není přežitkem 
(s.13, podle J. Trávníčka – dílo mělo být uvedeno v seznamu pramenů správně – je to kniha 
Čteme?, a nikoli jen článek v MFD). V práci není nikterak vysvětleno, podle čeho autorka vybírala 
a řadila okruhy, jimiž se zabývá. Věnuje se okruhům významným, ale neukazuje, jak spolu 
souvisejí. Možná proto jsou kapitoly věnované předčítání prolnuty s vlivem rodiny a předškolním 
věkem.
Také poněkud nesourodé mísení informací detailních a obecnějších působí nevyváženě: v kap. 4. o 
roli školy jsou jak pasáže o celkovém vlivu školy, tak jednotlivé informace metodické (str. 23-24). 

Uchazečka měla věnovat víc pozornosti svému vyjadřování – občasné nedotaženosti větné 
konstrukce (na str. 67 „Z důvodu, že nenapsal v odpovědi nic o tom, že by montgomerák byl do 
deště, čímž by došel vysuzováním, je jeho odpověď hodnocena za 0,5 bodu.“)
Nápadně laické podání se projevuje „novinářskými nešvary“, jako je například to, že uchazečka 
hodnotí citované autory (aniž si patrně uvědomuje, že klišé, které převzala, je hodnotící), např. na 
str. 51 „Významný psycholog Mertin nezapomíná na čtenáře dyslektiky...“

Uvádění autora u citovaného díla také není vždy náležitě zvládnuto: učebnici Čteme s porozuměním 
každý den Kateřina Šafránková jenom přeložila, autorka je z USA (s. 52 a soupis pramenů).
V uspořádání DP do kapitol má práce některé technické nedostatky: na s.34 je avizována následující 
kapitola „s názvem psaní“, avšak ta přichází až o dvě kapitoly dále, na str. 39. Jiný typ nesouvislosti 
je na str. 40, kde je návěst ke kapitole o dvou metodách výuky čtení přilepena na konec kapitolky o 
technice psaní.
Také členění textu do odstavců působí mnohde laicky, např. na str. 26 je k příkladu dobré motivace 
pro čtení bez oddělení do nového odstavce připojeno oznámení toho, které výzkumové otázky chce 
uchazečka v DP sledovat, a následující nový odstavec se vrací k článku Staňkové.

Práce měla být řádně korigována v pravopise, zejména kladení čárky v souvětí a zejm. kolem 
vedlejších vět (např. na s. 9 před ale, dvě chyby  třetím odstavci na str. 47, dále s. 52 kolem vsuvky, 
aj.). Rozhodně neměly v textu zůstat „redakční poznámky“ jako 10Chyba! na str. 59.

Vzhledem k tomu, že v metodě práce má tato DP dost závažné mezery, navrhuji hodnotit ji jako 
dobrou. Pokud uchazečka u obhajoby některé vytýkané rysy práce dobře obhájí, může být i velmi 
dobrá.

V Praze dne 29. 5. 2013                                 ….………………………….
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