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Na zhoršující se kvalitu psaní upozorňovala v posledních 30 let řada učitelů, ale také poradenských 

pracovníků, kteří se zabývají diagnostikou specifických poruch učení. Proč se zhoršuje samotný 

rukopis našich dětí, bylo dáváno do souvislostí se změněnými nároky školy, které více akcentují 

obsahová hlediska než formální. Rukopis do jisté míry souvisí také s tím, nakolik má dítě prostor 

trénovat a pokud současně musí plnit více náročných úkolů, může být zmenšen čas, po který se mu 

může věnovat. „Vina“ byla dávána i učitelům, že nedbají na úhledné psaní, rodičům, že na trénink 

psaní nedohlíží, ale i samotným dětem, že na úhledné psaní nedbají. Stejně jako byl tento stav 

diskutován, běžela paralelně jiná diskuse, zda by se nemělo něco udělat se samotným způsobem 

psaní. Této výzvy se chopila grafička Radana Lencová, která v rámci své disertační práce na katedře 

výtvarné výchovy PedF UK připravila nový typ písma Comenia Script, za toto písmo získala ocenění a 

přesvědčila pověřené osoby na MŠMT, aby se písmo začalo v rámci experimentu na našich školách 

ověřovat. Protože ověřování, které nepřineslo nijak závratná zjištění ohledně odlišných kvalit obou 

písem, bylo ukončeno po prvních dvou letech výuky psaní, využila autorka diplomové práce možnosti 

sledovat děti z některých škol, které se zapojily do ověřovacího projektu, ve třetí třídě. A aby byly 

možnosti srovnávání vyčerpány, byla kolegou Kubínem realizována paralelní diplomová práce, která 

sledovala v podobně vyhledaných školách a vzorku dětí písařské a pisatelské produkty u běžného 

psaní.   

Velmi si cením, protože nové písmo vyvolalo řadu konfrontačních tvrzení a diskusí, že se autorka 

práce zdržuje osobních komentářů a „ideologizace“ tématu. Vychází s projevů dětí a bere v potaz to, 

že všechny jevy, které jsou zaznamenány, mohou být nějak vysvětlovány. Ona však tak činí 

s maximální citlivostí, neboť nebylo jejím cílem v žádném případě potvrdit „úžasnost“ nového psaní. 

Proto je také schopna vyhledat i jevy, které naopak mohou působit dětem obtíže. Již na tomto místě 

posudku uvádím, že přínos práce je velký. Bude-li publikována, bude to další možnost, aby se učitelé 

a rodiče dozvěděli o pozitivních, ale i negativních aspektech a mohli se svobodně rozhodnout, které 

psaní je pro jejich dítě vhodnější.  

Dále je velmi pozitivní, že oba studenti navázali na Mgr. Janu Veverkovou, která v rámci diplomové 

práce vypracovala hodnotící škálu pro posouzení kvalitativních znaků písma u žáků prvních ročníků. 

Škálu modifikovali tak, aby vyhovovala další vývojové etapě psaní. Nároky na psaní u prváků a třeťáků 

jsou odlišné a zahrnují jak písařské, tak pisatelské dovednosti. Je velmi málo prací, ve kterých studenti 

vychází z práce svého kolegy, přitom ji dále rozvíjí.  

Teoretická část práce odpovídá nárokům kladeným na diplomové práce. Studentka se zejména 

orientuje na samotnou metodu Comenia Script. Představuje ji ve všech širších souvislostech, a 

doplňuje informace o ní ze dvou studií, které byly realizovány po ukončení ověřovacího projektu. Je 

pochopitelné, že čerpá převážně z české literatury, neboť se jedná o českou původní metodu (která 



se sice podobá psaní v některých západoevropských státech). Protože bývá CS vyčítáno (zejména 

grafology), že pravděpodobně metoda CS neumožní individualizaci rukopisu, věnuje autorka 

pozornost i tomuto aspektu. Neopomíjí ani otázku výukových metod čtení, které se do psaní 

promítají. Autorka pracuje s literárními zdroji citlivě. Text práce je velmi čtivý, bez gramatických či 

stylistických prohřešků.  

Praktická část vychází z analýz písemného projevu, který byl získán u 90 dětí píšících Comenia 

Scpriptem. Jedná se o tzv. běžný poradenský diktát, v němž jsou kontrovány jevy náročné pro daný 

ročník. To umožňuje odhalit děti, které by mohly splňovat kritéria specifických poruch v psaní. Sice si 

autorka neklade tento cíl, ale tím, že zvolila příslušný postup, může dodat informace o psaní pomoci 

metody CS poradenskému i školskému systému. I u těchto dětí s potencialitou specifických poruch 

učení může být problém v psaní manifestován. Pozitivní je, že autorka pracuje s odlišnostmi 

analyticko-syntetické a genetické metody psaní. Přestože se ony dotýkají metodických postupů při 

čtení, do psaní se tyto vlivy promítají. Je možné, že psaní CS by mohlo doprovázet spíše psaní u dětí 

genetické metody (neboť v počáteční etapě píšou jen hůlkově a psaní CS se hůlkovému písmu 

podobá).  

Autorský tým vytvořil pod vedením školitelky a v návaznosti na škálu J. Veverkové hodnotící škálu, 

která zahrnovala několik kritérií. Tato část může být velmi inspirativní pro poradenské pracovníky, 

neboť hodnocení psaní se děje převážně kvalitativní cestou, která však může být současně velmi 

subjektivní. Velmi precizně jsou zpracovány statistické výstupy - autorka konzultovala postupy se 

statističkou. V rámci primární analýzy vycházela ze stanovených kritérií, v rámci sekundární analýzy 

srovnává metody mezi sebou, ale také o rozdíly mezi chlapci a dívkami v jednotlivých kritériích škály. 

Sleduje i to, zda metoda splňuje cíle, které si vytkla (zejm. čitelnost).   

Také praktická část splňuje kritéria na tento typ práce – obsahuje seznámení s problematikou, cíle 

práce, hypotézy, popis průběhu výzkumu, popis metody a zpracování dat, interpretace. V diskusi 

rozvádí autorka komentáře a srovnává nálezy s literaturou, ale zejména s výsledky Dana Kubína, 

v polovině jevů, které byly zvažovány.  

Práce je přínosná pro dané téma, výsledky budou sloužit pro dokreslení rozvoje psaní ve 3. ročníku 

v metodě CS. Byla zpracovávána s velkou iniciativou, zodpovědností, ale i s invencí a schopností vidět 

za dílčí nálezy. Zcela jistě budou dílčí výsledky publikovány. Potřebné by bylo i dalším sledování dětí 

(např. v 5. ročníku).  

Pro obhajobu prosím, aby se autorka práce pokusit kondenzovaně zhodnotit, jak hodnotí kritické 

hlasy vůči metodě – potvrzují se vzhledem k nálezům ve 3. třídě? Ve kterých aspektech je metoda 

velmi dobrá a kde by bylo potřeba ještě třeba nějaké proměny? Jak to vypadá s individualizací písma? 

Jsou již ve 3. ročníku nějaké náznaky? Pro kterou metodu čtení by autorka spíše CS doporučovala? 

Které rizikové znaky jsou ve 3. ročníku již málo frekventovány a mohly by být signálem pro nějaké 

vývojové problémy v psaní?  

Protože práce splňuje všechna kritéria kladená na tento typ práce, doporučuji ji k obhajobě.  

V Praze dne 29. 8. 2014   Dr. Anna Kucharská, Ph.D., vedoucí práce 


