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Předložený text studentky Kristýny Rusnákové lze považovat za smělý příspěvek k 

problematice čtenářské gramotnosti, úžeji pak k tématu porozumění čtenému. Ačkoliv je téma 

čtenářské gramotnosti v pedagogicko-psychologickém kontextu přeci jen již několik let 

reflektováno a publikují se jak teoretické statě, tak empirická zjištění, přesto jde stále o téma, 

jemuž chybí hlubší zájem psychologické obce. A specifickou skupinou jsou žáci, kteří mají 

potíže se čtením, přesto, že u nich není (a ani nemůže být) diagnostikována specifická 

porucha učení, dyslexie. Problematice tzv. slabých čtenářů, resp. nečtenářů, není dosud v ČR 

věnována pozornost ani diagnostická a tedy ani intervenční. Přesto jde o velmi ohroženou 

skupinu, u které je riziko neprospěchu i v dalších předmětech, ale sekundárně i v osobnostní 

či vztahové problematice. Pro bakalářskou práci považuji tematické vymezení originální, 

velmi aktuální a potřebné.  

Na tomto místě je nutné podotknout, že se studentka aktivně účastnila (sběr dat v 

terénu) výzkumného projektu Porozumění čtenému- typický vývoj a jeho rizika, který 

podpořila GAČR a jeho řešitelkami jsou pracovnice katedry psychologie. Pro účely vzniku 

této práce byla poskytnuta část datového materiálu v souladu s etickými pravidly projektu.  

Výslednou práci autorky považuji za vyspělou a inspirativní. Text práce je tradičně 

rozdělen na teoretickou a praktickou část, obě jsou vyvážené. Teoreticko-analytická část 

obsahuje celkem pět kapitol, každá má své opodstatnění a logickou posloupnost. Těžiště lze 

spatřit zejména v terminologickém vymezení a komparaci fenoménu slabého čtenáře, resp. 

přináší čtenáři podrobnou deskripci profilu slabých čtenářů podle jejich deficitů.  Studentka se 

opírá o velmi bohatý bibliografický aparát, zejména zahraniční, což dokazuje hluboký vhled a 

zaujetí autorky problematikou.  Jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují, působí uceleně, 

i přes pochopitelnou limitaci vzhledem k požadovanému rozsahu bakalářské práce. Lze 

diskutovat o členitosti textu, některé subkapitoly mohly být součástí většího tematického 

celku, aby text nebyl tolik rozčleněn.  

 Byl zvolen kvantitativní výzkumný design. Autorka analyzovala výkony dětí ze 4. 

ročníků v několika čtenářských testech. Podrobně seznamuje čtenáře s výzkumným projektem 

i testovou baterií. Cílem práce bylo jednak určit kritéria označení slabého čtenáře, ale také 

označit diagnostické metody, které jsou pro tuto identifikaci klíčové.  Studentka si klade 

celkem 6 výzkumných otázek a na ně navazující hypotézy. Jsou formulovány adekvátně, resp. 

zvolenými metodologickými nástroji lze očekávat obsahově přiléhavé odpovědi.  

 V empirické části předvedla orientaci ve statistickém metodologickém zázemí, ale 

také kvalitní míru úrovně prezentace i interpretace dat. Dobrou empirickou zdatnost pak 

ilustrují např. označené 2 modely, jak je možné slabého čtenáře identifikovat.  



 Diskuse přináší přesvědčivé závěry sondy a rovněž zjištění reflektuje s dalšími 

relevantními studiemi. Studentka také uvažuje nad dalšími možnými posuny ve zkoumání 

problematiky, i aplikací do poradenské praxe. V úvodu představené cíle práce byly splněny a 

je k nim postupnou gradací textu a vhodnou argumentací směřováno a opakovaně 

odkazováno.   

Z formálního hlediska nelze mít k práci větší výhrady. Je psána s vyzrálou kvalitou 

odborného jazyka a dikce.  Bez výskytu výrazných gramatických chyb či překlepů. Text 

splňuje bibliografické normy, rozsah použitých zdrojů považuji za nadstandardní, s převahou 

zahraničních zdrojů, což není v tomto typu kvalifikační práce pravidlem. Odkazováno je 

korektně. Práce obsahuje všechny povinné součásti, rozsahem nepřekračuje daný limit.  

 V průběhu vzniku práce Kristýna rychle zvyšovala svou teoretickou citlivost, 

analytické schopnosti i schopnost kritického přístupu ke zdrojům. Zpracování výsledků i 

samotný text práce prošlo několika fázemi změn, které byly do jisté míry dány i relativně 

krátkým časem, který Kristýna měla od převzetí datového materiálu, do odevzdání práce. Je 

schopná adekvátně reagovat na výhrady a její úpravy byly vždy ku prospěchu práce. Svou 

činnost Kristýna průběžně konzultovala, se specifickými tématy se obracela se i na další 

kolegyně z katedry psychologie. Ke konzultacím přicházela připravená, se splněným 

harmonogramem dle předchozí dohody. Její spolupráci hodnotím jako zodpovědnou.  

 

Bakalářskou práci Kristýny Rusnákové doporučuji k obhajobě. Výsledný text odpovídá všem 

parametrům pro daný typ závěrečné kvalifikační práce.  
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