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Odborné zaměření a přínos práce v rámci řešené problematiky 

V rámci habilitačního řízení v oboru Učiteľstvo a pedagogické vedy, specializace Predškolská 
a elementárna pedagogika, předložila Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. jako habilitační 
práci svou publikaci Naratívny formát v škole. Od metódy k výskumu (vydána v roce 2019 
v nakladatelství Havava, rozsah 124 stran). Již v úvodu posudku lze konstatovat, že se jedná o 
cenný odborný počin, kdy se autorka zabývá výukou slovenského jazyka u dětí z tzn. bilin-
gválního prostředí a dětí, kde zpravidla slovenština není mateřským jazykem. Mnohdy se 
také jedná o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, především romských. Je zjevné, že 
nedostatečná znalost národního jazyka je palčivý problém z hlediska efektivity edukace žáků 
a úspěšnosti jejich socializace, na který je třeba reflektovat, a to se myslím autorce velmi 
dobře daří. Oporou v rozvoji jazykové gramotnosti je pro dr. Jursovou Zacharovou model 
narativního formátu Hokus a Lotuska autorky Taeschner, který reflektuje principy univerzál-
ního modelu učení jazyka (a současně rozvoje dalších osobnostních kompetencí). 

Struktura a odborné zhodnocení publikace 

Habilitační práce (publikace) je zpracována na celkem 124 stranách, z toho sedm stran je 
věnováno přílohám (např. slova použitá v příbězích 1 až 10 seřazená podle výskytu v knihách, 
analýza příběhů podle počtu lexikálních jednotek a podle počtu znaků ad.), následují rejstříky 
a tiráž publikace. Z hlediska struktury je členěna na šest kapitol, které na sebe poměrně lo-
gicky navazují. 

V první kapitole se autorka pokusila na několika stranách vymezit obecnější specifika jazyko-
vého vzdělávání dětí, a to především se zaměřením na smíšené nebo minoritní jazykové pro-
středí (dětí s jiným mateřským jazykem, romské děti a děti imigrantů). I když práce (i úvod 
kapitoly) směřují k různým modifikacím jazykového prostředí, překvapivě je v podkapitole 
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1.1 dominantní pozornost věnována specifikům vzdělávání romských dětí (a všem souvisejí-
cím faktorům, které se podílejí na efektivitě jejich vzdělávání, nejen jazykového). Tato pod-
kapitola není dostatečně vyvážena specifiky vzdělávání dětí z jiného jazykového prostředí, i 
když je nutné zmínit, že částečně je diskuse o dětech cizinců a dalších skupinách vedena 
v úvodu knihy. 

Ve druhé kapitole se autorka pokouší specifikovat cíle tříletého projektu, konkrétně KEGA, 
který byl východiskem pro psaní monografie a byl zaměřen na ověření metody narativního 
formátu a její efektivitu ve slovenských školách. Je zřejmé, že se jednalo o poměrně kom-
plexní projekt, který měl významné výzkumné i metodické výstupy. Jsou zde jasněji specifi-
kovány cílové skupiny a jednotlivé výzkumné fáze. Jsou zmíněny čtyři, následné 3 podkapito-
ly jim ale ne zcela odpovídají. Je zřejmé, že dílčí výstupy byly publikovány průběžně (zmíněny 
např. odkazy na časopisecké studie) a ne všechny jsou zakomponovány do publikace, což je 
možná na škodu, protože jsou zmíněny jako významné východisko pro hlavní výzkum a nej-
sou tak dostatečně podchyceny v knize. Týká se např. výzkumu potřeb a předsudků (kap. 
2.1), kde je na jedné straně zpracována jen (spíše) povrchní interpretace. 

Nejobsáhlejší a velmi nosná je kapitola třetí, která podchycuje samotnou metodu narativního 
formátu a její metodické zpracování do slovenského jazyka (a pro výuku slovenského jazyka). 
Cílí na práci s příběhy, rozvoj slovní zásoby, specifikuje počet nových slov, která by se žáci 
měli naučit a zařadit do praktického jazyka. Každý příběh se zaměřuje na emoce v pozadí, 
rozvoj slovní zásoby, tematické oblasti, gramatiku a konkrétní čtenářské kompetence. Meto-
dika je vhodně podpořena názornými kresbami. Je velmi propracovaná, pro práci s dětmi 
dobře popsaná a srozumitelná pro cílovou skupinu učitelů, kteří by ji mohli využívat.  

Autorka nezapomíná také na ukotvení v aktuálních vzdělávacích dokumentech, konkrétně 
Státním vzdělávacím programu pro primární vzdělávání (kapitola 4). Realizuje analýzu vzdě-
lávacích oblastí a průřezových témat, která je provedena poměrně důkladně a vytváří tak 
učitelům jasnou oporu v možné implementaci metody do výuky na primárním stupni ZŠ. 

Další významnou a nosnou částí knihy je kapitola 5, která odráží realizované výzkumy zamě-
řené na ověření metody narativního formátu ve výuce. V první podkapitole je podchycen 
pilotní výzkum, jehož cílem bylo „ověřit vytvořené materiály, možnost propojit metodu nara-
tivního formátu se ŠPÚ a ISCED 1, jakož i zvýšení náročnosti přípravy pro učitelku a efektivitu 
pro žáky“. Výzkum byl realizován v experimentální a kontrolní třídě, pro analýzu poznatků 
bylo vhodně využito několik psychologických metod, zpravidla standardizovaných. Jejich vý-
běr i užití včetně analýzy dat svědčí o odborné i výzkumné erudovanosti autorky. Totéž lze 
říci také o hlavním experimentu, kdy bylo pro ověření využití metody Hokus a Lotuska pro-
školeno 15 učitelek primárního stupně vzdělávání. Byla stanovena jasná kritéria tvorby expe-
rimentálních skupin (především nulté, první a druhé ročníky ZŠ), diagnostická kritéria či vý-
zkumné metody. Procedury analýzy dat lze považovat za korektní a přináší poměrně validní 
poznatky, mj. o úrovni znalosti slovenského jazyka a následně efektivitě využití metody nara-
tivního formátu v rozvoji jazykové gramotnosti sledovaných skupin, tzn. dětí z rodin, kde slo-
venština je zpravidla cizím jazykem, nikoli mateřským.  
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Závěrečnou kapitolu publikace, kde jsou podchyceny příklady dobré praxe, lze považovat již 
spíše za bonus v kontextu celé práce a její odborné úrovně. 

 

Shrnutí odborné úrovně publikace: 

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. předložila pro své habilitační řízení cennou publikaci, 
která přináší odborné praxi velmi cenné poznatky. V první řadě propracovanou metodiku pro 
rozvoj jazykových kompetencí dětí z bilingvárního prostředí, současně výzkumy, které pod-
porují efektivitu metody narativní formát v praxi a její využití ve výuce slovenského jazyka. I 
když místy, především v prvních kapitolách, nejsou informace optimálně utříděny, oponent 
také některé podpůrné pasáže postrádá (zmíněno výše), tyto skutečnosti nijak zásadně ne-
snižují kvalitu monografie a včetně dalších odborných výstupů dr. Jursové Zacharové pouka-
zují na její odbornou erudovanost v oblasti jejího odborného zájmu. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak sociální znevýhodnění (např. u romských dětí) ovlivňuje efektivitu metody narativní for-
mát, např. v porovnání s jinými cílovými skupinami? 

Objasněte prosím více výzkum potřeb a předsudků (v kontextu celého projektu a výzkumu), 
kterému v publikaci věnujete jen okrajovou pozornost.  

Objasněte význam Vaší práce s ohledem na trend inkluzivního vzdělávání.  

 

Závěr: 

Předkládaná habilitační práce Mgr. Zlatice Jursové Zacharové, PhD. splňuje základní poža-
davky kladené na habilitační řízení v oboru Učiteľstvo a pedagogické vedy a přináší zcela no-
vé vědecké poznatky. Práci doporučuji k obhajobě v rámci habilitačního řízení ve zmíněném 
oboru a po jejím úspěšném absolvování doporučuji udělení vědecko-pedagogického titulu 
docent. 

 

V Brně dne 28. 10. 2021 
 
 

        doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.                                                                    


