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     Hodnocená diplomová práce se zabývá tématem psaní u žáků třetí třídy základní školy. 

Zaměřuje se na popis zvládnutí dovednosti psát, na analýzu chybovosti, která se u žáků objevila. 

Dané téma není v našem prostředí příliš zpracovávané, i když v posledních letech proběhla bouřlivá 

diskuse nad smyslem výuky psaní psacím písmem, která vedla až za experimentálnímu zavedení 

písma Comenia Script. Autor předkládané práce spolupracoval při jejím psaní s kolegyní O. 

Kučerovou, která cílila právě na Comenia Script a tyto dvě práce a jejich výsledky mohou vnést do 

uvedené diskuse novou dimenzi. 

     Teoretická část práce je poměrně stručná, ale podle mého názoru je její obsah dostatečný pro to,  

aby čtenář získal náhled na řešenou problematiku. Autor zde po historickém úvodu otevírá 

problematiku didaktiky výuky čtení, která ovlivňuje i výuku psaní. Sumarizuje fakta známá o 

genetické a analyticko-syntecké metodě, způsob výuky v rámci metody, výzkumy mapující vývoj 

gramotnosti u žáků vyučovaných určitou metodou. Poté přechází k charakteristice výuky čtení a 

psaní ve třetí třídě, podává přehled o tom, co by měli žáci rámcově umět, jaké znalosti a  

kompetence by měli rozvinout. Dále se pak posouvá již k samotnému hodnocení psaní v našem 

prostředí, představuje jednotlivé hodnotící škály a výzkumy v dané oblasti. Seznamuje čtenáře i s  

výzkumem J. Veverkové, na kterou navazuje a která sestavila škálu hodnocení písma pro první 

ročník základní školy.  Při zpracovávání teoretické části student prokázal dobrou schopnost práce s 

literaturou, nejedná se zde o prosté kompilování faktů. Je patrné, že se autor v tématu dobře 

orientuje, že je schopen abstrahovat a argumentovat důležitá fakta umožňující vytvoření rámce pro 

výzkumnou studii.

     Výzkumná studie byla založena na analýze 90 diktátů žáků třetí třídy. Do výzkumného vzorku 

byly zařazeny třídy pražské, ale i mimopražské, žáci vyučovaní genetickou i analyticko-syntetickou 

metodou, chlapci i děvčata. V jednotlivých třídách se objevovaly integrované děti. Domnívám se, že  

by v metodologické části práce pomohlo, kdyby se zde více pracovalo s přehledovými tabulkami, 

které by umožnily čtenáři lepší orientaci ve vzorku, z něhož data pocházejí. Velmi podrobné je pak 

seznámení s hodnotící škálou, jež byla využita. Je zde zcela nepopiratelný autorský přínos studenta. 

I když navazoval na práci J. Veverkové a využíval její hodnotící škály, přesvědčí nás v popisu 

metodologie, jak hodnotící kritéria modifikoval a přetvořil tak, aby vyhovovala nároků kladeným na 



žáky ve třetí třídě ZŠ. Při analýzách dat bylo využito kvantitativní metodologie a data byla  

analyzována na pěti procentní hladině významnosti. V první části analýz se autor zaměřil na kvalitu  

písma. Dochází zde ke zjištěním, že ještě i ve třetí třídě se písmo stále dále vyvíjí, že není zcela  

upevněno ve všech charakteristikách a že se neobjevují statisticky významné rozdíly v písmu u dětí  

učených genetickou nebo analyticko-syntetickou metodou. Patrné, ač ne statisticky významné jsou 

pak genderové rozdíly, kdy dívky vykazují lepší zvládnutí grafické podoby písma. V další části je 

cíleno na chybovost v psaní, stručně lze zhodnotit, že zde už se statisticky významné rozdíly mezi 

chlapci a dívkami objevují (dívky chybují méně), což se projevuje i v dílčích charakteristikách.  

Rozdíly mezi jednotlivými metodami opět nebyly zjištěny s výjimkou oblasti vynechání písmene,  

kde chybovali více žáci vyučovaní genetickou metodou a oblasti interpunkčních znamének, kde 

významně více chybovali žáci vyučovaní analyticko-syntetickou metodou. Analyzovaná data 

posléze autor vytěžuje i v rámci sekundární analýzy, kde se snaží argumentovat to, proč žáci chybují  

v určitých oblastech, co můžem být příčinou, jak se daný fakt vztahuje k didaktickému přístupu a 

kurikulu třetí třídy ZŠ. Podává tedy ucelený a vyčerpávající obraz toho, jaký je formální psaný 

projev těchto žáků. 

     Vzhledem k uvedeným faktům hodnotím diplomovou práci jako velmi zdařilou a doporučuju ji k 

obhajobě. Z formálního hlediska splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci. Nevyskytují 

se zde větší obtíže z hlediska stylistického ani gramatické chyby. 

     Byla bych ráda, kdyby v průběhu obhajoby autor vypíchl diagnostický potenciál hodnocení psaní 

touto škálou a akcentoval oblasti, které se ukázaly být významné zejména pro diagnostiku 

specifických poruch učení se zaměřením na dysgragii a dysortografii. 
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