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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Kateřiny Šormové 

Čtenářská gramotnost romských žáků 

Posuzovaná disertační práce se zabývá tématem nepochybně závažným, jemuž je třeba 

věnovat pozornost. Důležitá je nejen samotná otázka čtenářské gramotnosti a možností jejího 

zkoumání, ale i výzkum rozmanitých aspektů souvisejících se čtením u různých skupin dětí, a to 

včetně těch, které mohou mít v této oblasti různé potíže. – Podobné analýzy pak mohou být 

východiskem mj. pro praktické aplikace podporující potřebné dovednosti a rozvíjející čtenářskou 

gramotnost.   

Práce Kateřiny Šormové je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

autorka přehledně shrnuje poznatky z oblastí relevantních pro zkoumané téma, tj. mj. o 

gramotnosti, čtenářské gramotnosti a čtení, faktorech, které čtenářskou gramotnost ovlivňují, o 

vztahu gramotnosti a vzdělávání, o jazyce a vzdělávání dětí ze zkoumané skupiny a o 

dosavadních souvisejících testováních čtenářské gramotnosti. Autorka čerpá z domácí i 

zahraniční odborné literatury a je třeba ocenit, že usiluje o využití co nejaktuálnějších zdrojů. 

Výklad je podán velmi přehledně, uspořádaně a kondenzovaně, s ohledem na téma práce, i když 

některé dlouhé citáty možná mohly být nahrazeny parafrázemi. V některých případech mohly být 

shrnované poznatky více komentovány (srov. např. Verhoevenovo vymezení základní 

gramotnosti, která „je ekvivalentem výsledků různých standardizovaných testů“, s. 20) a někdy 

mohla být okomentována i terminologie užívaná různými autory (např. některé termíny v tabulce 

na s. 53 čerpané z práce Bořkovcová, 2006; sémantické pole na s. 54), resp. její překlad (např. 

próza na s. 21), pokud se odchylují o obvyklého úzu „české“ lingvistiky. Vymezila bych také 

termíny kompetence, dovednost (např. s. 21), schopnost (např. schopnost číst s porozuměním, s. 

36), popř. složka gramotnosti (složka funkční gramotnosti, např. s. 22) a jejich vztahy. 

V seznamu literatury chybí Choděra, 1999 (např. s. 125). 

Pro vlastní výzkum autorka zvolila kombinaci dotazníkového šetření mezi žáky a učiteli, 

které bylo u žáků doplněno písemným testováním čtenářské gramotnosti zaměřeném na 

porozumění textům dvojího typu. Samotný výzkum je přehledně představen a pečlivě zpracován 

a popsán, odpovídá požadavkům na výzkumy podobného typu. Oceňuji mj. podrobnou diskusi 

k jednotlivým faktorům, které mohou ovlivňovat čtenářskou gramotnost, pečlivou formulaci a 

testování hypotéz, a také to, že autorka si je vědoma problematičnosti vymezení zkoumané 
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skupiny žáků. Autorka uvádí, že využívá zkrácenou verzi testování PIRLS 2011 (s. 90) – v práci 

však mohlo být explicitněji uvedeno, v čem zkrácení spočívalo.  

Výsledky výzkumu jsou zpracovány kvantitativně, metody analýzy jsou, pokud jsem 

schopna posoudit, vybrány vhodně. Program, jenž byl ke zpracování využit, je uveden. Zvolená 

kombinace výzkumných metod pomohla potvrdit některá očekávání a poukázala na řadu rozdílů 

mezi zkoumanými skupinami. Výsledky výzkumu též naznačily, v kterých oblastech by bylo 

možné rozvoj čtenářské gramotnosti žáků podpořit – kladně hodnotím autorčina praktická 

doporučení pro různé oblasti praxe.  

Pokud jde o interpretaci výsledků, byla bych opatrnější v některých formulacích. Zejména 

bych zdůraznila, že v dotazníkovém šetření lze často zjistit, co respondenti říkají, že dělají, ne co 

opravdu dělají („podezřívavá” bych byla zejm. u toho typu otázek v učitelském dotazníku, které 

mapují práci se speciálními programy a způsoby podpory žáků, kteří mají se čtením problémy). 

Také si kladu otázku, zda (popř. nakolik) mohly být u žáků, kteří mají velké problémy 

s porozuměním čtenému textu, ovlivněny touto skutečností i odpovědi v dotazníkové části 

zjišťující jejich čtenářské aktivity atd., tj. zda se nemohlo stát, že tito žáci otázkám třeba dobře 

neporozuměli. Vzhledem k tomu, že výzkum staví na textech z již použitých testů, nabízí se též 

otázka, zda výsledky nemohly být ovlivněny tím, že by žáci zadané texty již znali, osobně to však 

pokládám za málo pravděpodobné. 

Text disertační práce „skrývá“ i řadu velmi zajímavých impulsů pro možný další výzkum, 

které nebylo možné zvolenou metodou blíže analyzovat a které tak na možný další (autorčin?) 

výzkum čekají. Přínosné by jistě bylo např. bližší kvalitativní zkoumání strategií týkajících se 

podoby „přečítání“ či „společného čtení“ v rodinách a také výzkum možných rozdílů ve vztazích 

k různým typům textů, žánrů a komunikátům orálním a psaným. Zajímavá by byla i analýza 

vztahu mezi odpovědí „rád čtu” a čtenářskými aktivitami dítěte.  Autorku bych též požádala, zda 

by při obhajobě mohla více rozvést další zajímavý podnět zmíněný v závěru práce (s. 159), a to o 

možných rozdílech v porozumění textu, který žák sám čte, a textu, který je žákovi někým 

předčítán.  

Práce splňuje požadavky kladené na práce disertační, doporučuji ji k obhajobě. 
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