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Zahraniční výzkumy za posledních 40 let dokládají klíčovou úlohu jazykových 
dovedností v procesu rozvoje rané gramotnosti. Bohužel i přes to, že jsou tato zjištění 
v posledních několika letech potvrzována i výzkumy realizovanými v České republice, 
zůstává u nás problematika jazykových dovedností spíše okrajovým tématem. To dokládá i 
fakt, že dosud chybí nástroje, které by umožnily vývoj některých těchto dovedností mapovat, 
případně posuzovat jejich roli např. v procesu rozvoje gramotnostních dovedností. Velice 
proto vítám téma předkládané práce a považuji ho za nejvýše aktuální a potřebné. 

Jak naznačuje název, věnuje se překládaná diplomová práce konkrétně jazykovému 
uvědomování. Autorka jej sleduje u dětí prvních a druhých ročníků základní školy a to 
pomocí nově vytvořeného testového nástroje Testu jazykového uvědomění autorek Kucharské 
a Šmejkalové. Dosažené výkony dětí porovnává s výkony v praxi již léta používané Zkoušce 
jazykového citu (Žlab, 1992), dále posuzuje rozdíly ve výkonech dětí dle pohlaví, věku a 
metody výuky čtení. Sleduje také souvislosti mezi výkony v obou testech a několika dalších 
kognitivních a jazykových testech.  

Diplomová práce obsahuje všechny náležitosti. Autorka dobře formuluje, korektně 
pracuje s literaturou. Praktická část je velmi precizní. Autorka definuje konkrétní hypotézy, 
představuje výzkumný vzorek i použité metody. Data jsou prezentována přehledně, z práce je 
patrná dobrá orientace ve statistickém zpracování dat (autorka neopomíná zdůvodňovat volbu 
statistických postupů). Přes velké množství dat se autorce daří udržet dobrou orientaci pro 
čtenáře. Obdivuhodné je také samotné šetření – testování 40 dětí ve dvou téměř hodinových 
sezeních. 

Přesto, že o kvalitách práce není pochyb, mám k předložené práci několik připomínek. 

Teoretická část je o něco kratší než by se vzhledem k celkovému rozsahu práce dalo 
čekat. Oceňuji, že se autorka zabývá přímo problematikou jazykových rovin s důrazem na 
popis morfosyntaktické roviny jazyka. Domnívám se však, že část důležitého teoretického 
backgroundu souvisejícího s výzkumnou částí opomíjí. Konkrétně např.   

- pojednání o roli morfosyntaktických dovedností v rozvoji gramotnostních 
dovedností; 

Autorka zůstává pouze u konstatování, že „úroveň jazykových schopností i řečových 
dovedností vstupuje do rozvoje čtení i psaní, případně ovlivňuje i problémy při jejich 
rozvoji.(str. 10)“ Nepřibližuje blíže, s jakými čtenářskými dovednostmi jsou 
morfosyntaktické dovednosti spojovány, jak se mění jejich význam v průběhu rozvoje 
gramotnostních dovedností ani jakým způsobem ovlivňují problémy v této jazykové 
rovině rozvoj čtenářské gramotnosti?   

- shrnutí dosavadních zjištění o vztahu jednotlivých jazykových rovin; 
 



Tomuto tématu se sice věnuje blíže v kapitole hypotézy, věřím však, že by si téma 
zasloužilo svůj prostor již v teoretické části a ve větším rozsahu. Jako příklady 
uvádím výroky autorky, které by bylo třeba rozvést: 
„Výzkumy bylo potvrzeno, že fonologie souvisí s morfologií.“(str. 39)  
„Má se za to, že sémantika souvisí s morfologií, jak uvádí již výše zmiňovaný 
Matějček a Vágnerová (2006), neboť morfologické povědomí se rozvíjí ve vztahu k 
sémantice, zkušenosti se čtením a úrovní fonologie.“ (Str. 40) 
V obou případech se nabízí otázky – jak je souvislost sledována? Jaké výzkumy má 
autorka namysli? Jsou popsány případy, kdy se sémantika či fonologie a 
morfologické povědomí nerozvíjí v souladu? A pokud ano, jaké to má dopady na 
úroveň čtenářských dovedností apod.  

Na druhou stranu autorka několik stránek teoretické části věnuje tématu mechanismu 
osvojení si morfologických, syntaktických a gramatických pravidel, nicméně získaná data 
k mapování a k vyjádření se k těmto souvislostem později nevyužívá. Výše zmíněné 
nedostatky se, dle mého názoru, ukazují také ve skutečnosti, že autorka zjištěné údaje 
porovnává a diskutuje s odbornou literaturou ve velmi omezené míře.   

Jednu drobnou poznámku mám i ke statistickému zpracování práce – nepovažuji za 
zcela standardní, že se při formulaci hypotéz stanovují v jednom výzkumném šetření odlišné 
hladiny významnosti u jednotlivých hypotéz (str. 38).    

Stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni, občas jsem ale narazila na obsahové 
nepřesnosti ve formulacích např.: 

- nesprávný anglický název práce; 
- výrok: „Děti si gramatická pravidla, syntax a morfologii osvojují implicitně.“ (str. 

18) (Navrhovala bych např. dodat slovo „zpočátku“.) 

Podobnou připomínku mám i k samotnému názvu práce. Vzhledem k obsahu práce 
bych také doporučila drobnou změnu. Po přečtení práce jsem nabyla dojmu, že data byla 
celkově zpracována i prezentována spíše z pohledu posuzování kvality a prověřování 
náročnosti testu než k mapování a popisu vývoje jazykového uvědomění dětí (i když se 
v mnohém daná témata samozřejmě překrývají).  Podotýkám, že tento přístup je však zcela 
v souladu s cíli práce (viz str. 14), jen by se tato skutečnost mohla odrazit i v jejím názvu. 

 
Přes uvedené připomínky považuji práci za zdařilou a konstatuji, že splňuje náležitosti 

kladené na kvalifikační práce. Práci proto doporučuji k obhajobě.   
 

 
 
 
V Praze dne 4.9. 2015     Mgr. Klára Špačková, Ph.D. 
 
  
 
 
 
 
 
 


