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Přeložená práce se zabývá problematikou slabého čtenářství. Tato skupina problémových žáků není u nás zatím 

příliš pregnantně definována. Pod slabým čtenářem či čtenářstvím si lze představit cokoli – že se dítě zatím číst 

nenaučilo, ale také, že číst umí, ale není čtenářem, tedy že čtení nepraktikuje. Případně lze hledat faktory, které 

s oběma možnými přístupy souvisí. Je velmi důležité, když se autor chce slabým čtenářstvím zabývat, definovat, 

jak ho chápe.  

Autorka předložené práce se účastnila jako výzkumná asistentka šetření, realizovaném na základě projektu 

GAČR, který je v řešení pracovníků katedry psychologie. Měla jednodušší úlohu, čímž se ale nikterak nesnižují 

její zásluhy na zpracování této práce, že měla od své školitelky zakázku, jak má být skupina slabých čtenářů 

pojata. Výzkumný tým v celém projektu vychází z jednoduchého modelu čtení (Gough a Tunmer, 2005), ve 

kterém se střetávají dva faktory: dekódování a porozumění čtenému. V tomto duchu měla být také vyhledána a 

prověřena kritéria slabého čtenářství – za slabého čtenáře je pojímán ten žák, který má současně problém 

v technice čtení a současně patří mezi ty žáky, kteří mají problém s porozuměním čtenému. Za slabého čtenáře 

tak v tomto pojetí není považován ten, kdo čte, jen čtení nepraktikuje.  

Výsledek bakalářské práce hodnotím velmi pozitivně. Teoretická část je velmi zdařilá, autorka se dobře 

zorientovala v různých koncepcích čtení, a analyzovala zdroje zabývající se porozuměním čtenému. Práce se 

dobře čte a je na vysoké odborné úrovni, navíc je i psána kultivovaně a s dodržováním citačních pravidel. Lze 

ocenit bohatství pramenů, včetně zahraničních. I když je na hranici možného rozsahu, nehodnotím to 

negativně, neboť se snažila vytěžit z odborné literatury maximum k tématu. Rozumím tomu, že i když se práce 

nezabývá hodnocením čtenářských strategií, případně výukových metod čtení, že i tyto více didaktická témata 

jsou v teoretické části obsaženy. Požadavek na celkový rozsah práce byl dodržen, což považuji za důležité. 

V praktické části není opomenuto nic, co by mělo být součástí práce. Autorka představuje projekt i cíle svého 

zpracování, použité metody, průběh a realizaci výzkumu i sběru dat. Tím, že se sama podílela na sběru dat, do 

dat skutečně „viděla“. Po prezentaci dat a zpracování výsledků nechybí interpretace i diskuse. Postupovala 

kvantitativním modelem a zpracování konzultovala se statističkou, dr. Škaloudovou.  

Samotná práce je postavena na několika základních otázkách. Projekt kombinoval při hodnocení čtenářských 

dovedností tradiční postupy diagnostiky čtenářských dovedností v České republice a přístupy, které se 

v diagnostice čtení používají v zahraničí, proto bylo potřeba zpracovat všechny testy čtení a zjistit mezi nimi 

shody a rozdíly. V rámci „českého přístupu“ se více pracuje s diagnostickými texty, které jsou komplexní, neboť 

nečteme izolovaná slova, ale celé části textu a máme rozumět kontextu (text Krmení králíků). Naopak 

v zahraničí se technika čtení více posuzuje skrze seznamy slov, což je čistý ukazatel dekódování (Test rychlého 

čtení) a porozumění je pak hodnoceno spíše skrze otázky následující po přečtení vět či souvětí (Čtení 

s porozuměním). Všechny tyto aspekty studentka nezapomněla v práci komentovat, byly jí i východisky pro 

zpracování dat i pro vytváření modelu slabého čtení, který je jedním z důležitých výsledků práce.  

Prvním cílem autorky, který si postavila, bylo zjistit, zda dojde ve skupině dětí 4. ročníků, což je období, ve 

kterém by mělo být čtení upevněno, ke shodě v testech zaměřených na stejný aspekt vždy ve dvou odlišně 

koncipovaných testech na dekódování a porozumění čtenému v označování nejslabších dětí, a pokud ne, 

doporučit nejvhodnější přístup pro označení slabých čtenářů. Při práci s daty hledala na základě dolního kvartilu 

kritickou hodnotu pro identifikace nečtenářů a následně i jak odlišně  použité testy nečtenáře identifikují. 



Zajímavé je, že zatímco oba vytvořené modely dávají téměř shodně počty „dyslektiků“, liší se zásadně v počtech 

dobrých čtenářů. Dalším cílem bylo prověřit, jaký je překryv obou aspektů čtení v této skupině žáků – kolik 

z nich má problém v technické stránce čtení a kolik z nich v porozumění. Tato skupina tvoří základ skupině 

slabých čtenářů. Obě dvě fáze, které autorka provedla, jsou velmi dobře zpracovány, čtenář rozumí logice i 

návaznosti jednotlivých kroků.  

Na základě tohoto označení provedla i první výpočet korelačních vztahů s jinými testy, odrážejícími pozadí 

porozumění čtenému. Pro tuto poslední části práce formulovala hypotézy, týkající se vztahu mezi výkonem 

nečtenářů a výsledky v testech O neposedné hvězdičce, Testu jazykového uvědomění, Transpozice hlásek, 

Slovník. Potvrzené korelační vztahy vypovídají o vztazích mezi čtenářskými testy i dílčími předpoklady pro rozvoj 

dekódování i porozumění čtenému.  

Samotné téma, které studentka rozpracovala, je velmi nutné pro školskou i poradenskou praxi. Stává se často, 

že slabý čtenář, aby se mu dostalo pomoci, je označen diagnózou specifických poruch učení. Přitom jsou 

pozadím jiné důvody, než vývojové deficity znemožňující rozvoj techniky čtení nebo porozumění čtenému. 

Práce může přispět, a to i případně v dalším rozpracování výzkumných dat, pro konkrétnější identifikaci 

nečtenářů a její odlišení od jiných „poruch“ čtení.  

Práci studentky považuji za zdařilou, s jejími výsledky se bude dále pracovat. Zejména je přínosná identifikace 

skupiny rizikových dětí z hlediska dekódování a porozumění. Na základě doporučení, které třeba bude drobně 

rozpracováno, budou dále sledovány aspekty slabého čtenářství, související jak s předpoklady na straně dítěte 

(dílčí funkce vstupující do čtení), tak environmentálními vlivy (rozdíly mezi metodami, učitelské praktiky, 

informace z dotazníku pro žáka).  

Doporučuji proto práci k obhajobě.  

 

PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.  

 

V Praze dne 27.8.2014 

 


