
Abstrakt 

 

Diplomová práce se věnuje sledování jazykového uvědomování u dětí 1. a 2. ročníků základní 

školy a to v obou metodách čtení, jak analyticko-syntetické, tak genetické metodě čtení. 

V rámci teoretické části práce je provedena kritická analýza pojmů „jazykové uvědomování“ a 

„jazykový cit“, a dále srovnání se zahraničními přístupy i tradicemi a s aktuálním stavem v České 

republice.  

V empirické části práce je zpracován výzkumný projekt zaměřený na porovnání dvou testů 

týkajících se jazykového uvědomování. První metodou je tradiční Zkouška jazykového citu (Žlab, 

1992), používaná nejen pro diagnostiku specifických poruch učení, ale i pro diagnostiku dětí 

bilingvních, dětí z minoritních skupin a dětí se sluchovým či mentálním postižením. Druhou metodou 

je nový Test jazykového uvědomování (Kucharská, Šmejkalová, v přípravě), který byl vytvořen ve 

spolupráci katedry českého jazyka a katedry psychologie PedF UK. Do výzkumného projektu bylo 

zařazeno celkem 40 žáků z 1. a 2. ročníků základní školy, z toho 20 žáků v analyticko-syntetické 

metodě čtení a 20 žáků v genetické metodě čtení. Bylo sledováno několik oblastí. Za prvé, bylo 

provedeno srovnání samotných diagnostických okruhů zařazených do nového Testu jazykového 

uvědomování a principů diagnostiky. Za druhé byly srovnávány výsledky výkonů v obou testech, jak 

Zkoušky jazykového citu, tak Testu jazykového uvědomování. Za třetí, bylo analyzováno, zda má na 

úroveň vývoje jazykového uvědomování vliv věk, pohlaví a metoda výuky čtení. Za čtvrté byly 

použity další srovnávací metody, jako jsou vybrané kognitivní, jazykové a fonologické testy. 

Dosažené výsledky sloužily k prověření validity a reliability nového Testu jazykového uvědomování a 

k návrhům na změny v jednotlivých oblastech testu či v jeho jednotlivých položkách. 

Analýza dat ukázala, že tradiční Zkouška jazykového citu a nový Test jazykového uvědomování 

spolu silně pozitivně korelují. Rovněž byl prokázán statisticky významný rozdíl ve výsledcích 

z hlediska věku - starší děti jsou úspěšnější než mladší. Naopak pohlaví ani metoda výuky čtení 

nerozhodují. Nebyly prokázány statisticky významné korelace mezi Testem jazykového uvědomování a 

neverbálním inteligenčním Testem Kostky. Naopak Test jazykového uvědomování významně pozitivně 

koreluje s Testem rychlého automatického jmenování a Testem Slovník. Závěry jednotlivých analýz 

jsou v práci podrobně rozebrány a dávány do kontextu nejen s teoretickými východisky a aktuálními 

vědeckými poznatky, ale také s metodologickými limity, které mohly mít na získaná zjištění vliv.  
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