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     Předložená diplomová práce se zabývá tématem psaní u žáků třetí třídy při využití písma 

Comenia Script. Práce tedy přispívá k debatě, zda výrazně reformovat způsob, kterým se čeští žáci 

učí psát, nebo zda umožnit dětem psát různými způsoby s ohledem na jejich individualitu či tvrvat  

na doposud nejvíce rozšířené výuce psaní psacím písmem. Zároveň autorka při zpracovávání 

výzkumné studie spoluracovala s Danielem Kubínem, který se zaměřil na psaní latinkou, což jí 

umožnilo získaná data porovnat. V některých aspektech se tedy neubráníme srovnání daných dvou 

prací. 

     Teoretická část práce cílí především na podrobné seznámení s písmem Comenia Script.  

Studentka nás seznamuje s celým konceptem písma, popisuje jeho historické ukotvení a vývoj a 

uvádí jeho charakteristiku. V další části se zabývá průběhem a průběžnými výsledky 

experimentálního ověřování písma, které probíhalo v základních školách České republiky, kde bylo 

písmo zavedeno. Neopomíná čtenáři představit ani navazující výzkumy, jež se danou tématikou 

zabývaly. Toeretický rámec práce doplňuje o hodnocení písemného projevu u žáků, se kterým se 

můžeme v současnosti setkat, což přímo odkazuje na její výzkumnou studii. Jelikož do ní byly 

zařazeny děti vyučované analyticko-syntetickou i genetickou metodou, charakterizuje oba přístupy 

a zaměřuje se také na popis výuky psaní v jejich rámci. Dá se říci, že teoretická část je obsáhlá a  

vyčerpávající, dle mého názoru bylo možné vynechat například podkapitolu věnující se srovnání 

psaní u obou metod v první třídě, i když chápu že ji autorka zpracovala vzhledem k metodice J. 

Veverkové, kterou využívala při vytváření hodnocení písma. Teoretická část má jinak velmi dobrou 

úroveň, studentka prokázala, že je schopna zpracovat odborné zdroje na vysoké úrovni. Výtku bych 

měla k používání zkratky "ibid.". Domnívám se, že je používána příliš často, že ruší plynulost čtení 

a že následně může text působit jako kompilace, i když tomu tak není. Dle mého názoru by byl 

dostatečný odkaz pod celým odstavcem, případně využití spojení jako: ".... autor dále uvádí....,  

....tamtéž...., ... v již zmíněné.... atd." . 

     Empirická část je založena na analýze písemných projevů 90 žáků píšících písmem Comenia 

Script. Hned od začátku je patrné, že studentka zpracovávala studii velmi svědomitě. Empirická část  

je přehledně strukturovaná, je využito tabulek, které přiměřeně podporují orientaci v textu. Vysoce 



hodnotím postup při stanovování hypotéz, který považuji za velmi zdařilý. Jasně čtenáři strukturuje, 

čím se bude autorka ve výzkumu zabývat, co bude ověřovat.  Uvádí také, z jakých výzkumů při 

stanovování hypotéz vyšla, čímž zachovává provázanost celé práce. Metodologická část pokračuje 

seznámením se vzorkem a následně popisuje využívané postupy včetně provedené pilotní studie a 

sestavení (či modifikace) hodnotící škály. Získaná data jsou pak přiměřeně prezentována a 

analyzována, kvantitativní analýza je podpořena podrobnou kvalitativní analýzou zvláštností, které  

se v datech objevily. Domnívám se, že zejména zde odvedla studentka velmi dobrou práci ukázala,  

že je schopna zpracovávat a interpretovat nejen kvantitativní data, ale obohatit je také o zamyšlení  

nad povahou dat (například u tvarů písmen viz strana 70), což svědčí o dobrých výzkumných 

dovednostech autorky. Zajímavé jsou také výsledky, k nimž dochází, zejména ve srovnání s 

výzkumem D. Kubína a doufám, že bude možné alespoň některé publikovat. Na rozdíl od Kubína se 

v tomto výzkumu neobjevily významné rozdíly ve zvládání písma u dívek a u chlapců, ale na druhé 

straně byly shledány odlišnosti u dětí vyučovaných analyticko-syntetickou a genetickou metodou 

daleko častěji než právě ve výzkumu D. Kubína. Mohla by tedy studentka v rámci obhajoby 

reflektovat tuto skutečnost? 

 

     Z formálního hlediska práce splňuje předpoklady na daný typ kvalifikační práce, nemá větší 

nedostatky, i když se občas objevila chyba v gramatice (shoda přísudku s podmětem v minulém 

čase viz str. 119). S ohledem na všechny výše zmíněné skutečnosti hodnotím práci jako velmi 

dobrou a doporučuji ji k obhajobě.
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