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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je představit nakladatelství Běžíliška s důrazem na knihy pro 

děti předškolního věku, zmapovat informovanost pedagogů mateřských škol o současné 

kvalitní dětské literatuře a navrhnout, realizovat a reflektovat činnosti s knihami 

nakladatelství Běžlíška, které rozvíjí klíčové kompetence dětí předškolního věku ve vztahu 

ke čtenářství. 

V teoretické části předložené bakalářské práce jsem se v první řadě zabývala Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a jeho vazbou k rozvoji dětského 

předčtenářství. Dále prací s knihou v rodinném prostředí, které je prvním místem setkání 

dětí s psaným textem, a následně prací s knihou v mateřské škole, která dále rozvíjí 

kompetence vedoucí ke zvládnutí čtenářské gramotnosti na základní škole. V druhém oddíle 

teoretické části jsem se zabývala nakladatelstvími, která vydávají kvalitní dětskou literaturu, 

se zaměřením na oceňované tituly. Rovněž jsem vytvořila přehled ocenění, která se za 

vydané dětské knihy v České republice udělují. V závěru teoretické části jsem se věnovala 

malému, ale úspěšnému nakladatelství, které vydává autorské knihy, Běžíliška. Knihy 

produkované tímto nakladatelstvím sbírají ocenění nejen na půdě naší vlasti, ale 

i v zahraničí.  

Cílem praktické části předložené práce bylo zjistit míru informovanosti pedagogů 

mateřských škol o současné kvalitní dětské literatuře. Dále vytvořit a vyzkoušet přehledný 

návrh činností s knihami nakladatelství Běžíliška, které rozvíjí klíčové kompetence dětí dle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ve vztahu ke čtenářství, 

a reflektovat jej z pohledu učitele i dětí.  

Ukázalo se, že pedagogové mateřských škol mají sice přehled o knihách, které získaly 

některé z ocenění, méně se však již orientují v samotných oceněních, které mohou české 

knihy získat. Nakladatelství Běžíliška většina z nich nezná. Realizované činnosti rozvíjely 

u dětí klíčové kompetence, děti se naučily spolupráci, vytrvalosti, naučily se vyjádřit svou 

myšlenku nahlas a respektovat názory a nápady druhých. Zjistily, že kniha se nemusí jen 

předčítat a prohlížet, ale že se dá nad obrázky a textem debatovat, rozvíjet představy, 

přemýšlet o ději a třeba i vymýšlet jiný konec.  
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to introduce the publishing house Běžíliška with emphasis on the 

books intended for the pre-school children; to map the awareness of high quality children’s 

literature among educators in pre-school establishments (nurseries); and to suggest, realise 

and reflect on activities with books from aforementioned publishing house which develop 

the key abilities of pre-school children in relation to reading. 

The theoretical part is firstly concerned with the Framework Education Programme and its 

ties to the development of the pre-reading stage in children; the work with books in family 

environment where the children encounter the written word for the first time; and work with 

books in nurseries which develops the abilities leading to successful grasp of literacy at the 

primary school. Secondly, I inquired into the publishing houses which produce a high quality 

children’s literature with emphasis on award winning titles. I compiled a list of awards that 

can be granted to a children’s book in the Czech Republic. Third section of the theoretical 

part is given to the small but successful publishing house Běžíliška, which publishes artist’s 

books that collect awards not only in the Czech Republic but also abroad. 

The aim of the practical part was to investigate the level of awareness among the pre-school 

educators of current high quality children’s literature and to create and test a list of activities 

that develop the key abilities related to reading in line with Framework Education 

Programme using the books from the publishing house Běžíliška including the reflection on 

these from the children’s point of view as well as educators’.  

It became apparent that although the educators are aware of award-winning books they are 

not as well versed in various awards that can be bestowed. The publishing house Běžíliška 

is generally unknown. 



The activities trialled with children did develop the key abilities; the children learned to co-

operate, express their thought clearly, respect the views and ideas of others and their 

resilience increased. Children discovered that the book does not have to be always read to 

them or to be looked; it can be debated about (text itself/images) - these ideas can be 

developed further, the storyline itself can be thought of or changed and children can even 

create their own ending. 
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up/concertina book, books
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Úvod a cíl práce 

„Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!“ Toto zvolání Jiřího Žáčka 

mě provází celou mou dosavadní praxí v mateřské škole. Často otevíráme s dětmi knihu 

a říkáme si, co moudrého se v ní dozvíme. Na konci školního roku, když odcházející 

předškoláci dostávají jako dárek knihu, jim tento citát vpisuji na předsádku, aby si ho 

neustále připomínali. Vnímám, že čtení knížek, jejich prohlížení a práce s nimi má 

nezastupitelnou úlohu při vytváření osobností dětí, ale i jejich znalostí, v rozvoji fantazie. 

Na trhu je mnoho knih pro děti, je ale důležité vybírat kvalitní dětskou literaturu. Kvalitní 

dětské knížky, které jsou oceňované nejen českými cenami, ale i zahraničními, vydává 

nakladatelství Běžíliška. Název mé bakalářské práce je: „Knihy nakladatelství Běžíliška 

a jejich využití k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku“.  

Nakladatelství Běžíliška vydává ilustrované knihy a leporela pro děti od nejútlejšího 

věku. Takové knihy jsou pro děti předškolního věku zásadním zdrojem informací. Z obrázků 

dokáží vyčíst, o čem příběh bude. V naší školní knihovničce si mohou vybrat z mnoha 

ilustrovaných knih, které obměňujeme ve spolupráci s místní knihovnou. Často nosím 

do školky také své vlastní knihy vydané tímto nakladatelstvím. Mám je ráda, je v nich ukryto 

mnoho příběhů a s dětmi je rádi objevujeme. Proto jsem si také toto téma zvolila. 

Jak už bylo řečeno, práce se bude zabývat knihami vydanými nakladatelstvím 

Běžíliška. Nejprve jsem zjišťovala, jak se v oceňované literatuře pro děti orientují 

pedagogové mateřských škol, a zda jsou pro ně tato ocenění vodítkem pro výběr knih, 

s nimiž s dětmi v mateřských školách pracují. Druhá část práce navazuje na dotazníkové 

šetření a obsahuje návrhy činností s knihami nakladatelství Běžíliška v mateřské škole, 

jejich realizací a reflexí. Cílem práce bylo jednak zjistit informovanost pedagogů 

mateřských škol o současné kvalitní dětské literatuře, jednak vytvořit a vyzkoušet přehledný 

návrh činností s knihami nakladatelství Běžíliška, které rozvíjí klíčové kompetence dětí dle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV), 

a reflektovat jej z pohledu učitele i dětí. Tento návrh by měl být využitelný v praxi 

předškolních zařízení.  

Jak budu postupovat? Nejprve se budu zabývat prací s knihou v obecné rovině, 

s rozlišením prostředí mateřské školy a rodiny. Vytvořím přehled českých nakladatelství, 
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která se věnují vydávání dětských knih, a věnovat se budu také samotným oceněním knih, 

se kterými se můžeme v České republice setkat. Teoretická část bude uzavřena typologií 

vydaných knih zadaného nakladatelství Běžíliška. Součástí praktické části bude 

vyhodnocení dotazníku, který rozešlu do mateřských škol, a který bude zaměřený 

na orientaci pedagogů v kvalitní dětské literatuře. Dále se budu v praktické části věnovat 

vytvoření činností a jejich testováním v reálných podmínkách mateřské školy. 

Rozvoji čtenářství je věnována celá řada knih i článků. Za všechny jmenujme Rozvoj 

dětského čtenářství od Otokara Chaloupky1 a z novějších pak Cesty ke čtenářství od Květuše 

Lepilové2 nebo Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost od Ivy Tomáškové3. Z těchto 

a dalších publikací bude moje bakalářská práce vycházet. Primárním zdrojem informací 

a inspirací budou dětské knihy vydané v nakladatelství Běžíliška, které pro tuto práci vyberu.  

 

  

                                                 
1 CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. Praha: Albatros, 1982. 572 s. 
2 LEPILOVÁ, Květuše. Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi! Brno: Edika, 2014, 168 s. ISBN 978-80-266-

0112-8. 
3 TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015, 144 s. 

ISBN 978-80-262-0790-0. 
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I Teoretická část 

1 Práce s knihou 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) je 

dokumentem, který dává návod učitelkám mateřských škol, jak vzdělávat děti předškolního 

věku v pěti vzájemně propojených oblastech: Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo, Dítě 

a svět, Dítě a společnost a Dítě a ten druhý. Nesetkáme se zde s jednotlivými výchovami 

(mravní, estetickou, tělesnou, literární, atd.), ale s klíčovými kompetencemi a očekávanými 

výstupy, které by děti předškolního věku měly zvládnout a osvojit si je.  

Učitel je v RVP PV charakterizován jako „průvodce dítěte na cestě za poznáním, 

probouzí v něm aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat a objevovat.“4 V RVP 

PV jsou stanovené cíle vzdělávání ve čtyřech kategoriích: rámcové cíle, které vyjadřují 

obecné požadavky na předškolní vzdělávání; klíčové kompetence, jejichž výsledkem jsou 

výstupy; dílčí cíle, které vyjadřují konkrétní záměry v příslušných vzdělávacích oblastech 

a konečně dílčí výstupy, jejichž projevem jsou poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, 

které odpovídají dílčím cílům.5 „Pracuje-li učitel při vzdělávání dětí průběžně s vědomím 

vzdělávacích záměrů, má záruku, že skutečně vede děti k osvojování kompetencí a k jejich 

postupnému zdokonalování.“6 

Co jsou klíčové kompetence? Kompetence jsou „soubory předpokládaných 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění 

každého jedince.“7 Kompetence, se kterými se setkáváme v RVP PV a jsou chápány jako 

klíčové pro etapu předškolního vzdělávání, dělíme do pěti kategorií: kompetence k učení; 

kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální 

a kompetence činnostní a občanské.  

                                                 
4 Kol. aut. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018, 50 s., s. 8. 
5 Tamtéž, s. 9. 
6 Tamtéž, s. 9. 
7 Tamtéž, s. 10. 
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Nyní se podíváme, které z klíčových kompetencí se vztahují k tématu čtenářství 

a práce s knihou v mateřské škole. Dítě ukončující předškolní vzdělávání by mělo zvládnout 

tyto kompetence, které s rozvojem předčtenářských dovedností souvisí8:  

 Kompetence k učení: dítě soustředěně pozoruje, objevuje, všímá 

si souvislostí, užívá jednoduchých pojmů, znaků a symbolů; klade otázky 

a hledá na ně odpovědi; může se mnohému naučit; soustředí se na činnost 

a záměrně si pamatuje; učí se s chutí. 

 Kompetence k řešení problémů: dítě si všímá dění a problémů 

v bezprostředním okolí; řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; 

hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při 

tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost; rozlišuje řešení, která jsou 

funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit; 

nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také 

za snahu. 

 Kompetence komunikativní: dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně 

formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky 

i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog; 

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky; domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí 

jejich významu i funkci; komunikuje v běžných situacích bez zábran 

a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícný, 

iniciativní a aktivní je výhodou; ovládá dovednosti předcházející čtení 

a psaní; průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá 

k dokonalejší komunikaci s okolím; dovede využít informativní 

a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie); ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno 

se jim učit. 

                                                 
8 KROPÁČKOVÁ, Jana; WILDOVÁ Radka; KUCHARSKÁ, Anna. Pojetí a rozvoj čtenářské gramotnosti v 

předškolním období. Pedagogická orientace. 2014, 24 (4), 488-509. ISSN 1211-4669, s. 495. 
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 Kompetence sociální a personální: dítě samostatně rozhoduje o svých 

činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej; projevuje dětským 

způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu 

a lhostejnost; napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských 

vztahů, které nachází ve svém okolí; je schopno chápat, že lidé se různí, a umí 

být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem. 

 Kompetence činnostní a občanské: dítě se učí své činnosti a hry plánovat, 

organizovat, řídit a vyhodnocovat; chápe, že se může o tom, co udělá, 

rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá; má smysl pro 

povinnost ve hře, v práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, váží si práce i úsilí druhých; zajímá se o druhé i o to, co se kolem 

děje, je otevřené aktuálnímu dění; má základní dětskou představu o tom, co 

je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi 

v rozporu, a snaží se podle toho chovat; spoluvytváří pravidla společného 

soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat; 

chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu; ví, že není jedno, v jakém 

prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním se na něm podílí a že je může 

ovlivnit.9 

Klíčové kompetence jsou rozvíjeny a získávány v pěti výše zmiňovaných oblastech 

vzdělávání: Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo, Dítě a svět, Dítě a společnost a Dítě a ten 

druhý. Pokud se zaměříme na kompetence vedoucí k prohlubování vztahu ke knihám, 

přípravě na čtení a psaní a další, můžeme je rozvíjet ve všech těchto oblastech.  

V oblasti Dítě a jeho tělo můžeme například využít grafické činnosti (schopnost 

dítěte slovně vyjadřovat, co nakreslilo, mluvit o dějových souvislostech), smyslové 

a psychomotorické hry (prostřednictvím instrumentální hry na dětských hudebních 

nástrojích vytvářet rytmický a melodický doprovod k dramatizacím)10, lidské tělo a péče 

                                                 
9 Kol. aut. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018, 50 s., s. 11-13. 
10 FICHNOVÁ, Katarína; SZOBIOVÁ, Eva. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Náměty k RVP 

pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2012, druhé vydání, 136 s., ISBN 978-80-262-0195-3, s. 24. 
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o zdraví (rozlišování levé a pravé strany – vymyslet pohádkovou bytost, která bude mít jen 

pravé ruce, jak by se mohla jmenovat).11  

V oblasti Dítě a jeho psychika – rozvíjíme jazyk a řeč např. artikulací, řečovými 

a rytmickými hrami, hrami se slovy, slovními hádankami (postupně intuitivně vycítit rozdíl 

mezi verši a prózou – které básničky nebo pohádky ve verších znáte?) nebo společenskými 

rozhovory, diskuzemi, individuální a skupinovou konverzací (citlivě vnímat a prožívat 

pohádku, spontánně prožívat veselé texty, postupně rozumět vtipu v lidových i autorských 

pohádkách a přenášet tento humor do běžného života).12 Důležité pro rozvoj jazyka a řeči je 

i prohlížení a „čtení“ knížek (děti mají za úkol volně vyprávět o ilustracích od rozličných 

autorů, například, jaké pocity a asociace vyvolávají, případně je jednoduše popisovat).13 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazii můžeme oproti 

tomu rozvíjet např. při manipulaci s předměty (co by se stalo, kdyby kouzelník z pohádky 

všechny dřevěné předměty v království přeměnil na předměty z plastelíny).14 

V oblasti Dítě a ten druhý rozvíjíme sociální komunikaci, utváříme pozitivní 

mezilidské vztahy např. pomocí četby pohádky, jejíž četbu přerušíme vždy, kde se popisuje 

nálada postav. Úkolem dětí je mimikou nebo pantomimou znázornit tuto náladu.15 V oblasti 

Dítě a společnost mohou děti navazovat vztahy s ostatními dětmi nebo kontakty při hrách 

i mimo ně, spolupracovat a pomáhat si – např. při četbě pohádky o řepě mohou přemýšlet, 

co by se stalo, kdyby myška nepřišla na pomoc.16 Dítě a svět je poslední oblastí, ve které 

můžeme pracovat např. hodnocením knižních ilustrací, jejich obsahu a formy – co znázorňují 

a jakými prostředky (co znázorňuje předložený obrázek, jaký příběh by se na něm mohl 

odehrávat, jak tento příběh asi skončí, vymyslete co nejzajímavější konec, vymyslete název 

pro tento obrázek, příběh).17 

Naplňování cílů a získávání kompetencí je cesta, která by měla být ukončena 

evaluací. Hodnocení výsledků pedagogického působení je náročné, protože se jeho vliv 

                                                 
11 FICHNOVÁ, Katarína; SZOBIOVÁ, Eva. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Náměty k RVP 

pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2012, druhé vydání, 136 s., ISBN 978-80-262-0195-3, s. 34. 
12 Tamtéž, s. 36 – 37. 
13 Tamtéž, s. 50. 
14 Tamtéž, s. 60. 
15 Tamtéž, s. 81. 
16 Tamtéž, s. 95. 
17 Tamtéž, s. 122. 
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neprojeví hned, ale až po delším působení. Hodnocení bývá subjektivní, „pro někoho je 

dostatečným výsledkem, že se dítě podřídí nebo dokáže zopakovat, co bylo řečeno, pro jiného 

je důležitá spíše schopnost aktivně a tvořivě reagovat, snaha samostatně jednat a řešit 

problémy, interaktivně komunikovat a citlivě vnímat okolí.“18 

1.1 Práce s knihou a dítě předškolního věku  

Hovoříme-li o dítěti předškolního věku, budeme se věnovat tomuto období v užším 

slova smyslu, a to ve věku dítěte od tří do šesti let. Toto období je ve znamení zdokonalování 

se v motorickém vývoji, zručnosti. Další oblastí, která se rozvíjí a zdokonaluje se, je řeč. 

Nejen ve výslovnosti, ale i ve větné skladbě. Největší rozmach v řečovém vývoji dítěte 

nastává kolem dvou a půl až tří let dítěte. Děti v předškolním období vydrží poslouchat 

krátké pohádky a povídky i v přítomnosti jiných dětí. „Když s dítětem hodně mluvíme, čteme 

mu pohádky, odpovídáme na jeho nekonečné otázky, bude v šesti letech schopno užívat dvou 

a půl tisíce slov a rozumět bude – více nebo méně dokonale – dalším tisícům slov. I to je 

inteligence.“19 Děti v tomto věku umí říkanky, rády povídají a vypravují. Vývoj řeči 

umožňuje rozšiřování poznatků o okolním světě. Kolem čtyř let přechází předpojmové 

myšlení na vyšší úroveň předoperačního stádia názorného myšlení.20 Dítě se socializuje a to 

i v prostředí mimo rodinu. Rodina ale hraje „v procesu socializace stěžejní úlohu, dítě 

si základní normy chování osvojuje právě zde“.21  

„V rozvoji řeči, poznání a myšlení má nezastupitelné místo slovesné umění.“22 Právě 

čtení pohádek, příběhů a prohlížení ilustrací rozvíjí dítě nejen v těchto třech zmíněných 

oblastech, ale také v oblasti estetického cítění. Proto je důležité vybírat pro děti kvalitní 

knihy, co se týče textu, ale i výtvarné složky. Vzorem pro děti jsou dospělí – prvotně rodiče, 

                                                 
18 OPRAVILOVÁ, Eva; GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Rok v mateřské škole. Učebnice pro pedagogické 

obory středních, vyšších a vysokých škol. Praha: Portál, 2011, druhé vydání, 496 s., ISBN 978-80-7367-703-

9, s. 27. 
19 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Praha: Panorama, 1990, 436 s., ISBN 80-7038-078-0, s. 134. 
20 LANGMEIER, Josef; KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2013, čtvrté vydání, 

368 s., ISBN 978-80-247-1284-0, s. 87 – 93. 
21 THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 

2015, 576 s., ISBN 978-80-262-0714-6, s. 389. 
22 LEPILOVÁ, Květuše. Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi! Brno: Edika, 2014, 168 s. ISBN 978-80-

266-0112-8, s. 15. 
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později učitelé. Pokud si dospělí čtenáři dají práci s výběrem dětských knih, budují u dítěte 

vztah ke čtení a knihám na celý život, protože „čtenářem se dítě nejen rodí, ale i stává.“23  

Čtení je předpokladem, že se dítě bude rozvíjet i v dalších oblastech poznání. Rozvíjí 

mu obzory, pomáhá mu získávat informace, porovnávat je, třídit, srovnávat a vyvozovat 

závěry. Musíme ale rozlišovat čtení a čtenářskou gramotnost. Pokud „čtenému nerozumíme, 

nechápeme jeho obsah, nedokážeme o čteném hovořit, pak nám čtení nepřináší radost 

a vlastně nás nebaví a nechápeme, proč se ho máme učit.“24 Čtenářská gramotnost je 

„celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, 

postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních 

i sociálních kontextech.“25 Mimo jiné čtenářská gramotnost zahrnuje „všechny složky 

komunikace a schopnost jejich efektivního využití, schopnost pracovat s psanými texty 

na základní, ale i metakognitivní úrovni, pracovat s informací, ale také rozvíjet pozitivní 

a aktivní vztah k psané řeči.“26 

V předškolním období nemůžeme hovořit o čtenářské gramotnosti. U dítěte rozvíjíme 

kompetence, na základě RVP PV, které jsou potřebné pro budoucí čtení. „Předškolní období 

je vnímáno jako jeden ze základních pilířů rozvoje čtenářské gramotnosti, obecněji i celého 

komplexu gramotnosti.“27 S dětmi předškolního věku hrajeme hry na rozvoj orientace 

v prostoru, chodíme do přírody, povídáme si, vyprávíme si, učíme se písničky, básničky, 

čímž rozvíjíme paměť, klademe důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky. Všechny tyto 

činnosti ve výsledku dítě dovedou ke čtení a pochopení čteného.  

1.1.1 Typologie knih pro děti předškolního věku  

Knihy, se kterými se děti setkávají v nejranějším věku, mohou být z různých 

materiálů. Od látkových knížek rozvíjejících jemnou motoriku (využití tkaniček, knoflíků, 

                                                 
23 LEPILOVÁ, Květuše. Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi! Brno: Edika, 2014, 168 s. ISBN 978-80-

266-0112-8, s. 15. 
24 TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015, 144 s., 

ISBN 978-80-262-0790-0, s. 9. 
25 Tamtéž, s. 9. 
26 WILDOVÁ, Radka. Rozvoj pregramotností a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí. 

Pedagogika. Praha: Pedagogický ústav Jana Amose Komenského, AV ČR, 2012, 62 (1-2), 10-21. ISSN 

0031-3815, s. 10.  
27 KROPÁČKOVÁ, Jana; WILDOVÁ Radka; KUCHARSKÁ, Anna. Pojetí a rozvoj čtenářské gramotnosti v 

předškolním období. Pedagogická orientace. 2014, 24 (4), 488-509. ISSN 1211-4669, s. 490. 
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kapsiček), dřevěných (vkládací, rozkládací) přes plastové knihy s velkými barevnými 

obrázky a pískadlem pro miminka. Tyto knihy bývají bez textu, záleží na rodičích a dětech, 

o čem si nad takovými knihami povídají. Pro věkovou kategorii batolat a předškoláků jsou 

vhodná leporela tištěná na tvrdém papíru. Jednak zde převažují obrázky nad textem, jednak 

se s nimi dětem dobře manipuluje a mohou si v nich nejen samostatně listovat, ale většinou 

tyto knihy využívají ke stavbě různých ohrádek, hradů a domečků. 

Samostatnou kapitolou jsou tzv. bilderbuchy, neboli velkoformátové obrázkové 

knihy, ve kterých je málo textu nebo žádný text, „jazyková složka je částečně nebo zcela 

potlačena ve prospěch narace prostřednictvím výtvarného vyjádření.“28 Jsou vhodné pro 

rozvoj slovní zásoby, pro učení se vyjadřování a vyprávění. Děti v nich hledají souvislosti, 

tajemství, jejich prohlížení můžeme zpestřit hádankami a hledáním konkrétních postav či 

dějů.  

Výčet doplňují klasické vázané knihy tištěné na měkkém papíře v pevné vazbě. 

Množství těchto knih na českém trhu je nepřeberné. Jsou to knihy obrázkové, pohádkové, 

didaktické, ale i dětské encyklopedie a naučné knihy, které se při práci s dětmi předškolního 

věku dají využít. Mezi žánry, které jsou vhodné pro děti předškolního věku, patří pohádky, 

příběhy s dětským hrdinou, příběhy se zvířecím hrdinou, bajka a poezie pro děti.  

1.1.2 Význam ilustrace v knize pro děti předškolního věku 

„Dětská kniha je osobitý estetický objekt, vyžadující kritické vnímání odlišné 

od vnímání krásné literatury určené pro dospělé. Zásadním hodnotícím kritériem je 

komplexní vnímání dětské knihy, tedy reflexe zahrnující typografické, ilustrační, literární 

a edukační dimenze díla.“29 Ilustrace v dětské knize mimo jiné rozvíjí představivost, 

smyslové a estetické vnímání dítěte, podněcuje dítě k přemýšlení a propojování souvislostí. 

„Obrázky nám mohou napovědět, o čem pohádka, příběh či povídka bude.“30 Jsou tedy 

i průvodcem dětí na cestě textem, který si ještě samostatně nedokáží přečíst. Text a ilustrace 

tvoří jeden celek, který dítě kultivuje. „Zejména u malých dětí, ale ještě u předškolních 

                                                 
28 REISSNER, Martin. Ilustrace. Pohledy na výtvarný doprovod české dětské knihy. Brno: Moravské zemské 

muzeum, 2015, 220 s., ISBN 978-80-7028-439-1, s. 27. 
29 Tamtéž, s. 21.  
30 TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015, 144 s., 

ISBN 978-80-262-0790-0, s. 10. 
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nečtenářů připoutává první zájem o knihu její výtvarná stránka. A to jak obrázky a ilustrace, 

tak i zvolený formát, obálka, grafická úprava a celkový design.“31  

V současné ilustraci dochází k propojení slova a obrazu – jedním z autorů, kteří své 

knihy zároveň píší i ilustrují, je Pavel Čech nebo Petr Horáček. „Moderní ilustrace 

podněcuje k dalšímu hledání souvislostí, k hlubšímu prožitku textu. Obraz se osvobozuje 

od závislosti na slovu a je možné ho sledovat jako samostatný estetický jev.“32  

1.1.3 Čtenářské strategie vhodné pro práci s dětmi předškolního věku 

Čtenářské strategie byly vyvinuty, aby trénovaly dovednosti vedoucí k porozumění 

čteného textu. Na základě pozorování zdatných čtenářů, kteří si knihy ke čtení samostatně 

vybírali, bylo vyvozeno několik důvodů, proč člověk čte: aby získal informace, aby se řídil 

instrukcemi, aby se pobavil nebo aby zjistil, jak něco udělat. Pokud byl určen účel čtení, 

bylo možné vytvořit strategie pro podporu čtení s porozuměním.33 V mateřské škole také 

můžeme některé ze čtenářských strategií využívat.  

První z nich je hledání souvislostí (propojování informací) – děti si vybavují to, co už 

zažily, prožily, s čím se setkaly, a na základě toho vytvoří představu, která souvisí 

s tématem. Děti jsou více vnímavé k textu, se kterým se mohou ztotožnit. Nemusí se jednat 

jen o prožitek, který souvisí se životem dětí, ale souvislosti se dají hledat mezi příběhy, 

pohádkami, které jsou různě zpracované, apod.34 

Další strategií vhodnou pro práci s dětmi předškolního věku je vizualizace. Četba je 

umocněna vybavováním si detailů. Děti v mateřské škole mají leckdy problém s představou 

něčeho, co nezažily, proto je vhodně u nich vizualizaci aktivizovat drážděním více receptorů 

– zraku, hmatu, sluchu, čichu nebo chuti. Pokud si mají vizualizovat například kouzelné 

jablko (předpokládejme, že je mezi dětmi dítě, které jablko nikdy nevidělo) – dáme jim 

                                                 
31 GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Jak a co číst dětem v MŠ. Komentovaný výběr literárních textů na základě 

RVP PV. Praha: Portál, 2011, 160 s., ISBN 978-80-7367-854-8, s. 12.  
32 LEPILOVÁ, Květuše. Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi! Brno: Edika, 2014, 168 s. ISBN 978-80-

266-0112-8, s. 22. 
33 ŠAFRÁNKOVÁ, Kateřina a kol. Metodika čtenářství. Praha: MŠMT, 2012, 64 s. ISBN neuvedeno, s. 14. 
34 RYBÁROVÁ, Eva. Čtenářské strategie jako podpora porozumění předčítanému textu u dětí předškolního 

věku. Diplomová práce. Praha: UK PedF, 2016, 133 s., s. 56-57. 
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jablíčko ohmatat, očichat, prohlédnout ho vcelku i nakrájené, ochutnat a poslechnout, jak to 

křupne, když se do něho zakousneme.35  

Strategie předvídání je další ze strategií, se kterou můžeme pracovat již s velmi 

malými dětmi. Úzce souvisí se strategií hledání souvislostí, ale navíc se ze zkušeností 

vyvozují závěry. Již malé děti mohou tuto strategii použít, když si vezmou knihu a podle 

obrázku na obalu předvídají, o čem kniha bude. Důležité je zmínit, že nejde o rozvoj fantazie. 

Tuto strategii „nepoužíváme pouze před započetím četby, ale opakovaně v jejím průběhu, 

kdy zároveň monitorujeme, jak moc se naše předpovědi naplňují, zpřesňujeme je, pokud 

se nenaplnily, hledáme, v čem jsme se mýlili, co jsme opomenuli, což je dobré pro další 

proces učení.“36 Oproti tomu strategie usuzování pracuje nejen s vlastní zkušeností, ale 

přidává i informace z přečteného a na tomto základě je vytvořena nová informace. 

„Usuzování bývá pro děti obtížnější, jelikož je u něj nezbytné soustředění na text, včetně 

detailů, které je nutno propojit s vlastní zkušeností či předchozími informacemi a následně 

vyvodit závěr.“37  

Po přečtení textu můžeme sesumírovat děj a využít tak strategii shrnování. Jedná se 

o shrnutí nejdůležitějších bodů, částí příběhu, ne o převyprávění.38 Je to jedna z obtížnějších 

strategií, proto dětem pomáháme otázkami Kdo, Co? Kde? Proč? Jak? Kdy? 

Poslední strategií, kterou můžeme v mateřské škole využít je strategie kladení otázek. 

Je to velmi náročná strategie a je potřeba podpory učitele. Děti vedeme k tomu, aby 

se dokázaly ptát, aby uměly formulovat své myšlenky do otázek. V předškolním vzdělávání 

je vhodné tuto strategii využívat v rámci ostatních výše uvedených strategií.39 

1.2 Práce s knihou a rodina 

První místo, kde by se dítě mělo setkat s knihou, je náruč rodičů. Ti vytvářejí u dítěte 

vztah ke knihám a čtení tím, jaký sami dávají příklad. Dítě rodičů nečtenářů bude mít jen 

těžko ke knihám kladný vztah, oproti tomu dítě, které je od útlého věku obklopené knihami, 

                                                 
35 RYBÁROVÁ, Eva. Čtenářské strategie jako podpora porozumění předčítanému textu u dětí předškolního 

věku. Diplomová práce. Praha: UK PedF, 2016, 133 s., s. 58-59. 
36 Tamtéž, s. 61. 
37 Tamtéž, s. 61. 
38 Tamtéž, s. 63-65. 
39 Tamtéž, s. 65-67. 
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rodiče si s ním prohlíží obrázky, čtou mu, povídají si společně nad knížkami, bude mít 

ke knihám a čtení zcela jiný vztah. „Na předškolní dítě nemá čekat náhodnost ve vábení 

ke slovu, obrazu a zvuku knihy: pro četbu je třeba najít doma čas.“40 Vzít knihu do ruky by 

mělo být pro dítě stejně samozřejmé, jako se jít proběhnout ven. Nejen tělo, ale i duch 

potřebuje potravu. 

 

Obrázek 1  Jak jste dokázala, že vaše dítě čte knihy?41 

Chceme-li se dobrat počátku dětského čtenářství, musíme se vrátit do doby, kdy dítě 

ještě nečte, ale vnímá slova kolem sebe – tedy akustické podněty. Velmi důležitý je i citový 

prožitek dítěte – pokud s dítětem rodič tráví společný čas nad knihou, dítě si čtení spojuje 

s příjemnými zážitky a rádo se ke knihám vrací.42 Věk do šesti let je tím klíčovým. Na tom, 

kolik se dítěti věnuje, závisí jeho budoucí chuť poznávat, získávat informace, číst, učit se. 

Co mohou pro své děti předškolního věku rodiče v podpoře vztahu ke čtení udělat? 

 Každý večer si udělat chvilku na čtení, kdy spolu sedí všichni členové rodiny 

a tiše si čtou, prohlíží si knihy nebo si čtou vzájemně. 

 Pravidelně hrát společně stolní hry, které rozvíjí slovní a rozumové dovednosti. 

                                                 
40 LEPILOVÁ, Květuše. Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi! Brno: Edika, 2014, 168 s. ISBN 978-80-

266-0112-8, s. 43. 
41 Internetový zdroj ze dne 12. 4. 2018: https://jaywickman.com/2018/02/04/kids-and-books/ 
42 CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. Praha: Albatros, 1982. 572 s., s. 66. 
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 Povzbuzovat děti, aby si prohlížely dětské časopisy a diskutovaly o tom, co 

v nich najdou. 

 Hovořit každý večer o tom, co dítě ten den prožilo a přemýšlet, jak na to doma 

navázat. 

 Plánovat pravidelné návštěvy muzeí, knihoven, pamětihodností. 

 Předplatit dětem dětské časopisy. 

 Pokračovat ve vzdělávání dítěte i v létě prostřednictvím speciálně zaměřených 

táborů, programů knihoven nebo řízených projektů.43 

Všechny tyto činnosti dovedou rodiče k tomu, že u dětí pomohou rozvinout 

předčtenářskou gramotnost, kterou děti využijí v následujícím období nástupu do základní 

školy. „Pokud však nemají děti čtenářskou podporu v rodině, měla by to mateřská škola 

kompenzovat.“44  

1.3 Práce s knihou v mateřské škole 

Mateřská škola v rozvoji vztahu ke knihám a předčtenářským schopnostem hraje také 

zásadní roli. Jak bylo napsáno výše, někdy je nutné suplovat roli rodiny a vztah ke knihám 

u dětí budovat od prvopočátku. Ve většině případů to tak naštěstí není a mateřská škola může 

s rodiči spolupracovat na celkovém rozvoji dítěte. 

V mateřské škole hovoříme o „předčtenářské gramotnosti, protože u dítěte rozvíjíme 

schopnosti, dovednosti a vědomosti, trénujeme paměť, koncentraci pozornosti 

a soustředěnost, které při samotném čtení bude potřebovat.“45 S dětmi děláme takové 

činnosti, které jim v budoucnu umožní plynulé čtení, porozumění textu, využití získaných 

informací k dalšímu učení a rozvíjení se a vytvoří vztah ke knihám.  

Mateřská škola by měla zajistit takové podmínky a prostředí, aby rozvíjela schopnosti 

budoucích čtenářů. Co by se mělo v mateřské škole uskutečňovat? 

                                                 
43 TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015, 144 s., 

ISBN 978-80-262-0790-0, s. 14. 
44 TĚTHALOVÁ, Marie. Rozhovor s PhDr. Veronikou Laufkovou, Ph.D.: Jen čtení před spaním nestačí. 

Informatorium 3-8. Praha: Portál, 2018, XXV. (3), 8-10. ISSN 1210-7506, s. 8. 
45 TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015, 144 s., 

ISBN 978-80-262-0790-0, s. 14. 
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 Každodenní čtení, ovšem ne před odpočinkem, kdy polovina dětí již dřímá 

a nevnímá čtený text. Mělo by jít o práci s knihou, textem, obrázky z knih při 

řízené činnosti. 

 Ve třídě by měla být k dispozici knihovnička s dětskými knihami a časopisy, 

na které dosáhnou i nejmenší děti ve třídě. Důležité je vést děti důsledně 

k šetrnému zacházení s vypůjčenými knihami a časopisy. Knihy by se měly 

obměňovat, aby nedošlo k tomu, že je děti budou mít okoukané. Obměňování 

knih může probíhat ve spolupráci s místní knihovnou nebo děti mohou nosit 

z domova své knihy, které se váží k probíranému tématu. K dispozici by měly 

být různé druhy knih – obrázkové, velkoformátové, knihy s jednoduchým 

textem, bez textu, komiksy, říkanky, encyklopedie a naučné knihy, ale také 

noviny. „Knihy by měly být vystaveny, aby na ně děti viděly, v poličkách hřbetem 

ven, případně by měly být roztříděny kupř. v košících podle tématu či žánru.“46 

 Ke knihovně by měl být k dispozici i psací a čtecí koutek, kde se budou děti cítit 

bezpečně, budou mít klid na své činnosti a budou moci zkoumat, bádat 

a prohlížet, psát své vlastní knihy a pohádky nebo je malovat. V takovém koutku 

může být umístěn i starý psací stroj, razítka s písmeny, magnetická tabule 

s písmeny a čísly, nebo zalaminované texty s různými typy písma – azbukou, 

arabskými texty, hieroglyfy, apod. 

 Pokud je to možné, můžeme navštívit obchod, kde se knihy prodávají. 

 K rozvoji předčtenářství patří i návštěva knihovny. Některé školky navštíví 

knihovnu jednou do roka, je možné ale takové návštěvy knihovny domluvit 

v pravidelných intervalech. 

 Psaní a vedení čtenářského deníku může být společnou aktivitou dětí a učitelky, 

která zapisuje postřehy dětí z četby, a děti přidávají ilustrace. Další variantou 

může být čtenářský strom – kousek větve, kam se zavěšují papírové listy s názvy 

knih a jejich autory, které společně ve školce přečetli. Tento strom může sloužit 

jako inspirace pro rodiče, po jakých knihách mohou doma s dětmi sáhnout.  

                                                 
46 ŠAFRÁNKOVÁ, Kateřina. Čteme s nečtenáři. Kritické listy: občasník pro kritické myšlení. Praha: 

Kritické myšlení, 2010, 2010 (38): str. 16-19. ISSN 1214-5823, s. 16. 
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 Pokud je možnost, je vhodné zavést do mateřské školy čtení s babičkami 

a dědečky. Může se tak navázat i spolupráce s domem seniorů a děti se mimo 

jiné ocitnou i ve světě starých lidí, kteří také potřebují být potřební. 

 Můžeme ve školce vytvořit vlastní knihu – začneme výrobou papíru, vázáním 

listů, ilustracemi. Pokud je možnost navštívit nakladatelství, využila bych tuto 

možnost pro rozšíření povědomí dětí o tom, jak kniha vzniká. 

 Nedílnou součástí by měla být i návštěva divadelních představení. 

Dále by měla školka ve spolupráci s rodinou rozvíjet dítě v oblasti hrubé a jemné 

motoriky, orientace v prostoru, pravolevé orientace, orientace v čase a v řečové oblasti. 

Protože činnosti vedoucí ke čtenářství od sebe nelze oddělit.47 

 

  

                                                 
47 TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015, 144 s., 

ISBN 978-80-262-0790-0, s. 27. 
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2 Současná nakladatelství knih pro děti 

Zatímco před rokem 1989 se vydávání knih pro děti a mládež věnovalo jen omezené 

množství nakladatelství (např. Albatros, Státní pedagogické nakladatelství, Lidové 

nakladatelství), které bylo navíc pod kontrolou státu, po roce 1989 přichází boom v podobě 

vzniku několika stovek nových nakladatelství, která se věnují vydávání doposud 

opomíjených či zakázaných nebo omezovaných žánrů a knih a překladů ze zahraničí.48 Tato 

exploze znamenala určité znehodnocení kvality dostupných knih a nabídku líbivých 

a podbízivých titulů (např. pohádkové knihy nakladatelství Egmont vycházející z filmů 

Walta Disneyho).49 

V současnosti existuje velké množství nakladatelství, která vydávají knihy pro děti 

a mládež. Je náročné se v nich orientovat. V této kapitole se budu věnovat velkým i menším 

nakladatelstvím dětských knih. Především však těm, která ve své produkci mají knihy 

oceňované literárními cenami. 

2.1 Albatros 

Dnešní nakladatelství Albatros Media a. s. navazuje na tradici Státního nakladatelství 

dětské knihy, založeného roku 1949. Je naším nejstarším nakladatelstvím, které 

se specializuje na literaturu pro děti a mládež. Roku 2009 vznikla mediální společnost 

Albatros Media, která sdružuje několik samostatných nakladatelství – kromě tradičního 

nakladatelství Albatros také Edice České televize či nakladatelství XYZ.50 Bylo zde vydáno 

již přes deset tisíc titulů, za rok je to kolem 130 vydaných knih. Středem zájmu je kvalitní 

česká i překladová literatura pro děti v rozmezí věku od 2 do 12 let.  

Albatros vydává leporela pro nejmenší děti, knihy pro začínající čtenáře, poezii, 

pohádky, literaturu populárně naučnou a vzdělávací, fantasy, detektivní příběhy i komiksy. 

Vydávají knihy bohatě ilustrované i pro pokročilé a zdatné čtenáře.  

                                                 
48 MALÝ, Radek; NEŠPOR, Josef. Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, 270 s. ISBN 978-80-244-4503-8, s 50. 
49 Tamtéž, s. 61. 
50 Tamtéž, s. 62 
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Nakladatelství Albatros je exklusivním vydavatelem knih od Astrid Lindgrenové 

a knih o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingové pro Českou republiku. Knihy pro nejmenší 

vydává i ve slovenském jazyce.  

Čtenáři mohou na pultech knihkupectví a v knihovnách najít od nakladatelství 

Albatros knihy zavedených autorů, jako jsou Ondřej Sekora, Jan Werich, Jiří Žáček Václav 

Čtvrtek, ilustrátorů Adolfa Borna, Zdeňka Buriana, Zdeňka Milera, Heleny Zmatlíkové, ale 

také od současných českých i zahraničních autorů. Za všechny jmenujme Ivonu Březinovou, 

Alenu Ježkovou nebo Radka Malého, ze zahraničních pak Eoin Colfera, Jostein Gaardera 

a Jenny Nimmovou.51  

Od 60. let získával Albatros ocenění na domácích i zahraničních veletrzích a akcích, 

například v Lipsku, na kongresech IBBY či na veletrhu dětské knihy v Bologni.52 

Kromě mnoha nominací na ocenění knih pro děti, získaly tituly nakladatelství Albatros 

i vavříny v podobě vítězství. V roce 2017 se vítězem Zlaté stuhy v kategorii Literární část – 

původní česká tvorba, beletrie pro děti, stala kniha Překlep a Škraloup od Barbory Klárové 

a Tomáše Končinského. Za výtvarný počin roku vyhrála kniha Opičí král od Wu Čcheng-

ena, ilustrovaná Zděňkem Sklenářem. V té samé kategorii byly nominovány knihy autora 

Michaela Černíka a ilustrátora Rudolfa Lukeše – Pes a jeho kamarádi, Lev a jeho kamarádi, 

Tygr a jeho kamarádi a Želva a její kamarádi. Vítězství za nakladatelský počin roku 2017 

si odnesla kniha Papírový drak od J. K. Slabého.53 

Ocenění Magnesia litera za rok 2017 získal v kategorii Kniha pro děti a mládež 

Překlep a Škraloup od Barbory Klárové a Tomáše Končinského.54 

Ve čtenářské anketě Kniha mého srdce byla roku 2009 nominována kniha od Astrid 

Lindgrenové Děti z Bullerbynu, která se umístila na sedmém místě.55  

Výsledky ankety SUK – čteme všichni za rok 2016 nám ukazují, že jsou knihy 

nakladatelství Albatros oblíbené i mezi dětmi. Na prvním místě v kategorii Cena dětí 

                                                 
51 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: http://www.albatrosmedia.cz/c/albatros/ 
52 MALÝ, Radek; NEŠPOR, Josef. Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, 270 s. ISBN 978-80-244-4503-8, s.  
53 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: http://www.zlatastuha.cz/archiv?r=2017 
54 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: http://www.magnesia-litera.cz/#archiv 
55 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214215895-kniha-meho-srdce/ 
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se umístila kniha Joanne K. Rowlingové Harry Potter a prokleté dítě a na třetím místě té 

samé kategorie najdeme knihu od Ivany Peroutkové Anička na řece. V kategorii Cena 

knihovníků klubu dětských knihoven SKIP se na prvním místě umístila kniha Řvi potichu, 

brácho od Ivony Březinové. Tato kniha si odnesla i Cenu učitelů za přínos k rozvoji 

dětského čtenářství.56 

V katalogu doporučené původní české literatury pro děti a mládež Nejlepší knihy 

dětem 2016/2017, který je sestaven Svazem českých nakladatelů a knihkupců ve spolupráci 

s českou sekcí Mezinárodní organizace pro dětskou knihu se objevují hned čtyři tituly 

vydané nakladatelstvím Albatros. Jsou to Projekt pes (ten můj) od Lucie Hlavinkové, 

Slohovník aneb Praha má styl od Evy Chupíkové, Obrazy z Nového zákona od Renáty 

Fučíkové a konečně i vícekrát oceňovaná kniha Tomáše Končinského Překlep a Škraloup. 

Výroční ceny nakladatelství Albatros za rok 2016 získali: cenu za Literární text pro 

menší děti Ivana Peroutková s knihou Ukradená cukřenka. Kategorii Literární text pro starší 

děti vyhrála Ivona Březinová a její vícekrát oceňovaná kniha Řvi potichu, brácho. 

V kategorii Ilustrace pro menší děti vyhrála Jana Kiselová-Siteková s ilustrací básnické 

sbírky Maminka od Jaroslava Seiferta. V Kategorii Ilustrace pro straší děti vyhrála Aneta 

Františka Holasová s ilustracemi knihy Kam zmizela Anna. Za nejlepší překlad získala cenu 

Helena Steissová, která přeložila knihu ze švédštiny Jakoba Wegeliuse Legenda o Sally 

Jones. V kategorii Významný literární počin získala cenu čtyři prostorová leporela od autora 

Michala Černíka a ilustrátora Rudolfa Lukeše. Za Významný počin v oblasti populárně-

naučné literatury pro děti dostala cenu Eva Chlupíková s pracovními listy Královské karty 

Karla IV.57 

2.2 Baobab 

Nakladatelství Baobab je malé alternativní nakladatelství zaměřené na vydávání knih 

pro děti. Bylo založeno roku 2000, od roku 2008 spolupracuje s nakladatelstvím GplusG 

a vydávají knihy společně. Baobab je nakladatelství zaměřené na vydávání původních textů 

                                                 
56 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: 

http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/2017/vysledky_suk_2016.pdf 
57 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: http://www.albatros.cz/o-nas/zpravy-z-redakce/vyrocni-ceny-za-rok-

2016/ 
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nebo zajímavých překladů a spolupracuje s mladou generací výtvarníků. Lidé z Baobabu 

iniciují a organizují malé kulturní akce, které jsou zaměřené na propagaci nekomerční 

literatury a divadla, dále pořádají literární čtení a výstavy.58  

Knihy vydané v nakladatelství Baobab byly nominovány na cenu Zlatá stuha. 

V kategorii Beletrie pro mládež je to kniha Jinde od kolektivu sedmi autorů, ve výtvarné 

části – knihy pro mladší děti 12 ukolébavek od BAOkolektivu, který knihu napsal i ilustroval, 

v knihách pro starší děti Jinde.59 

V soutěži Nejkrásnější česká kniha roku získaly knihy nakladatelství Baobab roku 

2017 hned čtyři nominace v kategorii Literatura pro děti a mládež. Jsou to knihy Do vesmíru! 

od Jakuba Čermáka a ilustrátorky Magdaleny Rutové, Chlapeček a dálka Daisy Mrázkové, 

Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček Vojtěcha Maška a Ztracený deník profesora 

z Essexu aneb podivuhodná zvířata spisovatelky Olgy Černé a ilustrátora Miroslava Šaška.60 

V katalogu Nejlepší knihy dětem 2016/2017 jsou uvedeny následující tituly 

nakladatelství Baobab: Do vesmíru!, Ztracený deník profesora z Essexu aneb podivuhodná 

zvířata, Obrazy světa od Terezy Říčanové, Transport za věčnost od Františka Tichého 

a Joska jede na jih autorky Alžběty Zemanové.61 

2.3 Meander 

Počátky nakladatelství Meander sahají do roku 1995, ale fakticky založeno bylo roku 

1997.62 Jeho majitelkou je překladatelka Ivana Pecháčková, která napsala knihy pro děti, 

a nebyl nikdo, kdo by jí je vydal. Proto se rozhodla založit vlastní nakladatelství. Vydala své 

knihy a posléze i knihy svých přátel. Vlajkovou lodí nakladatelství Meander je ediční řada 

Modrý slon. Zde jsou vydávány umělecké autorské knihy pro děti, přičemž prvních sto 

výtisků od každé je očíslováno a vlastnoručně podepsáno autorem. Nakladatelka o knihách 

říká: „Krásná kniha je krásně napsaná a krásně ilustrovaná, krásná kniha je věc, kterou 

                                                 
58 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: http://www.baobab-books.net/ 
59 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: http://www.zlatastuha.cz/archiv?r=2017 
60 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/1363-2017/ 
61 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: http://www.nejlepsiknihydetem.cz/pdf/katalog-knihy-detem-2017.pdf 
62 MALÝ, Radek; NEŠPOR, Josef. Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, 270 s. ISBN 978-80-244-4503-8, s. 60. 
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chcete mít doma v knihovně a o kterou se budou handrkovat vaše děti a vnuci, až vy tady 

jednou nebudete. A sběratelé po ní budou v antikvariátech pátrat i v příštím století.“63  

Meander vydal několik knih, které byly nominovány na literární ocenění. V roce 2017 

si nominaci za výtvarnou část Zlaté stuhy – knihy pro menší děti, odnesla kniha Jezevec 

Chrujda si našel velkou lásečku od autora Petra Stančíka a ilustrátorky Lucie Dvořákové. 

Ve výtvarné části knih pro starší děti byla nominována kniha Slovohledě od spisovatele 

a ilustrátora v jedné osobě Petra Nikla.64 

Do katalogu Nejlepších knih dětem pro rok 2016/2017 se dostala kniha Ivy 

Mrkvičkové Maja a Kim, Jinotaje opic a Slovohledě Petra Nikla, který je kmenovým 

výtvarníkem tohoto nakladatelství, šest knih z edice Manamana od Ivany Pecháčkové – 

Stvoření světa, O potopě světa, Přechod Rudým mořem, Desatero přikázání, David a Goliáš, 

Jonáš a velryba, dále Jezevec Chrujda dobývá vesmír od Petra Stančíka a Malostranské 

století od Jany Vopatové.65 

2.4 65. pole – edice Políčko 

65. pole je nakladatelství, které bylo založeno roku 2007. V nabídce vydaných knih 

se zde setkáme s českou i překladovou beletrií, naučnými knihami, životopisy a dětskou 

literaturou, která je vydávána v edici s názvem Políčko. Spolupracovníci majitele 

nakladatelství Tomáše Brandejse fungují ve sdružení 65. pole, které pořádá akce, kde 

se hudba, film a výtvarné umění protínají s literaturou. 65. pole je název, který je inspirovaný 

šachovnicí, kde je 64 polí. To 65. je přesahující a nečekané, stejně jako knihy, které jsou 

v nakladatelství vydávány. V edici Políčko vycházejí: „Chytré knížky pro děti i hravé 

dospělé, bohatě ilustrované, s důrazem na kvalitní grafické i knihařské zpracování.“66 

Knížka Chrochtík a Kvíkalka od spisovatelky Ester Staré, která je nejvýraznější 

osobou toho nakladatelství, resp. edice, se stala v roce 2013 vítězem ceny Zlatá stuha 

v literární části za původní českou slovesnou tvorbu v kategorii Beletrie pro děti, a také 

vítězem výtvarné části, kategorie Knihy pro mladší děti.67 Tato kniha byla zařazena i do 

                                                 
63 Internetový zdroj ze dne 20. 2. 2018: http://www.meander.cz/meander 
64 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.zlatastuha.cz/archiv?r=2017 
65 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.nejlepsiknihydetem.cz/pdf/katalog-knihy-detem-2017.pdf 
66 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.65pole.cz/knihy?fk=6 
67 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.zlatastuha.cz/archiv?r=2013 
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katalogu Nejlepší knihy dětem za rok 2012/2013. Je to zatím nejúspěšnější kniha tohoto 

nakladatelství. V následujících dvou katalozích Nejlepší knihy dětem jsou zařazeny dvě 

knihy: Dušinka, víla věcí od Ester Staré a Zajíčkova cesta od Kataríny Macurové.68  

Za rok 2017 získala nominaci na Nekrásnější českou knihu roku kniha Největší přání 

od Ester Staré.69 

2.5 Host 

Historie nakladatelství Host sahá do předrevoluční doby. Od roku 1985 začal Dušan 

Skála, zakladatel samizdatového časopisu Host, vydávat knihy. Dušan Skála působil 

v nakladatelství až do roku 1995. Poté byla ustavena nová redakce časopisu. Po roční pauze 

se znovu začaly knihy vydávat. Nejprve byly vydávány výhradně básnické sbírky, 

následovala díla prozaická, literárněhistorická, literárně teoretická a kritická. V současné 

době produkuje nakladatelství Host českou i překladovou beletrii, krimi, fantasy, sci-fi, 

populárně naučnou literaturu a také knihy pro děti a mládež.70  

Knihy nakladatelství Host rovněž patří mezi oceňované. V roce 2017 získala první 

místo ve Zlaté stuze ve výtvarné části v kategorii Pro starší děti kniha Krtník od autorky 

textu i ilustrací Terezy Ščerbové. V Překladové části má za rok 2017 nominaci za knihu 

Prvorozený od Tora Seidlera, překlad Zora Freiová.71  

Do katalogu Nejlepší knihy dětem za rok 2016/2017 byla zařazena kniha Každý má 

svou lajnu – o florbalu, prvních láskách a ceně vítězství od Petry Dvořákové a kniha Krtník 

od Terezy Ščerbové.72 

2.6 Portál 

Nakladatelství Portál bylo založeno roku 1990 Salesiánskou provincií Dona Bosca. 

Původním záměrem bylo vydávat literaturu z oblasti pedagogiky, psychologie a sociální 

práce, která bude pomáhat při výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Následně se nabídka 

rozšířila o oblast sociologie, politologie, duševního zdraví, médií, antropologie, psychiatrie, 

                                                 
68 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.65pole.cz/knihy?fk=6 
69 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/1363-2017/ 
70 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/o-nas/historie 
71 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.zlatastuha.cz/archiv?r=2017 
72 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.nejlepsiknihydetem.cz/pdf/katalog-knihy-detem-2017.pdf 
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ale i spirituální témata. Portál nabízí i celou řadu slovníků, encyklopedií a učebnic. 

V neposlední řadě vydává knihy pohádkové, první čtení, příběhů, nápadů a her. Portál je 

vydavatelem měsíčníků Psychologie dnes, Informatorium 3-8 a Rodina a škola. Pořádá také 

řadu kurzů a seminářů pro pedagogy z mateřských a základních škol, družin 

a volnočasových organizací.73 

I nakladatelství Portál produkuje kvalitní dětskou literaturu, která získává ocenění 

nebo je na ně alespoň nominována. Za rok 2017 získala nominaci na Zlatou stuhu kniha Jak 

to chodí v lidské hlavě od Petry Štarkové v kategorii Literatura faktu pro děti a Kamzíkův 

skok od Daniela Rušara v kategorii Beletrie pro děti.74 

Tři dětské knihy jsou zařazeny i do katalogu Nejlepší knihy dětem za rok 2016/2017. 

Jedná se o Polární pohádku od Daniely Krolupperové, Jde sem lesem od stejné autorky 

a Strasti zkoušeného Standy od Lenky Zemanové a Michaely Bergmannové.75 

2.7 Ostatní  

Na českém knižním trhu funguje celá řada dalších malých nakladatelství, která jsou 

zaměřena na literaturu pro děti. I tato malá nakladatelství se mohou pochlubit celou řadou 

kvalitních knih oceněných literárními cenami. Za všechny lze jmenovat nakladatelství 

Triton, Paseka, Petrkov nebo Labyrint.  

Nakladatelství Triton bylo založeno roku 1991 a mimo pohádkových knih a miniknih 

zde vycházejí ilustrované knihy pro děti v edici Laskavé čtení.76 Paseka je nakladatelství 

založené hned po revoluci a původně se zaměřovalo na historickou literaturu. Až později 

začalo vydávat i knihy pro děti, mezi které patří jedna z nejúspěšnějších dětských knih, 

označená také za knihu desetiletí, O lichožroutech od Pavla Šruta.77 Nakladatelství Petrkov 

vzniklo roku 2010 přejmenováním nakladatelství Literární čajovna Suzanne Renaud. Jedním 

z jejich kmenových autorů je malíř a ilustrátor Petr Čech.78 Labyrint je nakladatelství 

                                                 
73 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: https://nakladatelstvi.portal.cz/nakladatelstvi/z-historie 
74 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.zlatastuha.cz/archiv?r=2017 
75 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.nejlepsiknihydetem.cz/pdf/katalog-knihy-detem-2017.pdf 
76 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.tridistri.cz/miniknihy/?pageindex=3 
77 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: https://www.paseka.cz/nakladatelstvi/o-nas/kategorie-54/ 
78 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nakladatelstv%C3%AD_Petrkov 
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a kulturní revue. Vydává kvalitní beletrii českou i překladovou, knihy o umění, komiksy 

a dětské knihy v edici Raketa.79 

  

                                                 
79 Internetový zdroj ze dne 21. 2. 2018: http://www.labyrint.net/stranka/23/profil 
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3 Ocenění za dětskou literaturu 

Ocenění udělovaná za kvalitní dětskou literaturu by mohla být učitelkám mateřských 

škol jedním z vodítek pro práci s knihou. V následující kapitole se budu věnovat těm 

nejvýznamnějším, která jsou za kvalitně zpracovanou, napsanou či ilustrovanou knihu 

v České republice udělována. A z těchto informací jsem také vycházela při přípravě 

dotazníku pro pedagogy mateřských škol, jehož výsledky představuji v praktické části práce. 

3.1 Zlatá stuha 

Zlatá stuha je ocenění udělované každý rok autorům nejlepších knih pro děti a mládež, 

které byly vydané v českém jazyce. „Jejím posláním je ocenit významné a hodnotné tvůrčí 

i ediční činy v níže uvedených kategoriích a vyjádřit tímto způsobem kulturní i společenskou 

prestiž jak oceněných děl a jejich autorů, tak i tvorbě, vydávání a šíření kvalitních knih pro 

děti a mládež jako celku.“80 V letošním roce bude vyhlášena již po dvacáté šesté. Je 

zaměřená výhradně na dětskou literaturu. O vítězi rozhodují odborné poroty, můžeme směle 

tvrdit, že je toto ocenění zárukou kvalitních dětských knížek. Organizátoři po vyhlášení 

výsledků tvoří doprovodné programy – např. putovní výstavu autorů nominovaných 

ilustrací, výtvarné dílny, besedy nebo autorská čtení. Partnery Zlaté stuhy jsou mimo jiné 

i společnost Celé Česko čte dětem, Rosteme s knihou nebo časopis Mateřídouška. Spolu 

s těmito partnery se zaměřují na rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám 

i na kulturním vyžití dětí.  

Cenu Zlatá stuha vyhlašuje Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež. 

Cenu spolupořádá Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické 

muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví.81 

Každoročně je vyhlašováno dvanáct kategorií Zlaté stuhy ve čtyřech oblastech. 

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodují čtyři odborné poroty – literární, výtvarná, 

překladová a komiksová. První hodnocená oblast je Původní česká tvorba rozdělená 

na Beletrii pro děti, Beletrii pro mládež, Literaturu faktu pro děti a mládež a Teorii a kritiku 

literatury (umění) pro děti a mládež. Druhá oblast je zaměřena na Překlad a je opět rozdělena 

                                                 
80 Internetový zdroj ze dne 26. 2. 2018: http://www.zlatastuha.cz/statut-zlate-stuhy 
81 Internetový zdroj ze dne 26. 2. 2018: http://www.zlatastuha.cz/ 
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do několika kategorií: Beletrie pro děti, Beletrie pro mládež a Literatura faktu pro děti 

a mládež. Třetí hodnocenou oblastí je Výtvarná tvorba, rozdělená na Knihy pro mladší děti, 

Knihy pro starší děti a mládež, Literaturu faktu pro děti a mládež a Výtvarný počin roku. 

Čtvrtou nedělenou oblastí je Komiksová tvorba.82 Každý rok mají poroty možnost udělit 

cenu za celoživotní dílo či za nakladatelský počin roku.  

3.2 Památník národního písemnictví – Nejkrásnější české knihy 

Soutěž Nejkrásnější české knihy každoročně pořádá Památník národního písemnictví. 

U knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách 

je hodnocena grafická, polygrafická a ilustrátorská stránka. Památník národního písemnictví 

a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze společně udělují Cenu grafikovi do 30 let, 

Památník národního písemnictví dále hodnotí Cenou Arna Sáňky studentské práce a další 

ceny udělují i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz 

polygrafických podnikatelů. 

 Ceny Za nejkrásnější české knihy jsou udělovány v sedmi kategoriích, vyhlašována 

jsou první tři místa, která jsou finančně podpořena.83 Hodnocena je Odborná literatura, 

Krásná literatura, Literatura pro děti a mládež, Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní 

didaktické pomůcky, Knihy o výtvarném umění, Katalogy, Bibliofilie a autorské knihy, 

Studentské práce posluchačů výtvarných škol.84 Vítězné knihy jsou vystaveny od dubna 

do května každý rok v letohrádku Hvězda a posléze v Památníku národního písemnictví, 

na veletrhu Svět knihy, Designbloku, v Moravské galerii v Brně a Národním technickém 

muzeu.85 

3.3 Magnesia litera 

Výroční ceny Magnesia litera jsou udělovány každý rok. Roku 2018 se bude konat již 

sedmnáctý ročník. Cílem je ukázat široké veřejnosti kvalitní literaturu a dobré knihy. Není 

zaměřena na jeden typ literatury, naopak se věnuje všem možným žánrům, protože „stejnou 

pozornost si zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici“.86 

                                                 
82 Internetový zdroj ze dne 26. 2. 2018: http://www.zlatastuha.cz/kategorie 
83 Internetový zdroj ze dne 26. 2. 2018: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-nckr/ 
84 Internetový zdroj ze dne 26. 2. 2018: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/kategorie/ 
85 Internetový zdroj ze dne 26. 2. 2018: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-nckr/ 
86 Internetový zdroj ze dne 9. 3. 2018: http://www.magnesia-litera.cz/#o-litere 
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Ocenění je tak rozděleno do jedenácti kategorií: Litera za nakladatelský čin, Litera 

za překladovou knihu, Litera za knihu pro děti a mládež, Litera za naučnou literaturu, Litera 

za publicistiku, Litera za poezii, Litera za prózu. Dále se uděluje Litera za objev roku 

a Magnesia litera – kniha roku, ale také Magnesia blog roku a Kosmas cena čtenářů. O vítězi 

každé kategorie rozhodují odborní porotci z řad spisovatelů, knihovníků, univerzitních 

badatelů a dalších.87 

3.4 Kniha mého srdce 

Na podzim roku 2009 vyvrcholila celonárodní anketa čtenářů o Knihu mého srdce, 

tedy nejoblíbenější knihu českého čtenáře. Pořad vysílaný v televizi měl předlohu 

v anglickém pořadu BBC The Big Read. Vytyčeným cílem a smyslem celonárodní ankety 

bylo podnítit v lidech zájem o knihy, rozpoutat diskuzi o knihách a najít národem nejvíce 

oblíbenou knihu.  

Projekt Kniha mého srdce byl doprovázen řadou doprovodných akcí a programů. 

Diváci měli nejen možnost hlasovat o svou nejoblíbenější knihu v přímém přenosu, ale také 

se sdružovat ve skupinách a doplňovat si informace, diskutovat o knihách či vyplňovat 

literární kvízy a hrát v soutěžích s literární tematikou.88 

Zajímavé je, že do dvanáctky Čechy, Moravany a Slezany nejoblíbenějších knih 

se dostaly také knihy pro děti a mládež. Byly jimi Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové, 

Harry Potter od J. K Rowlingové, Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho, Pán prstenů 

od J. R. R. Tolkiena a z českých Rychlé šípy od Jaroslava Foglara.89 

3.5 Ostatní 

Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského každoročně vyhlašují 

anketu SUK – čteme všichni o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém 

roce. Vyhodnocení probíhá v Památníku národního písemnictví, hlasovat mohou děti 

a knihovníci školních i veřejných knihoven.90 Zároveň je udělována i cena učitelů za přínos 

                                                 
87 Internetový zdroj ze dne 9. 3. 2018: http://www.magnesia-litera.cz/#o-litere 
88 Internetový zdroj ze dne 6. 3. 2018: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214215895-kniha-meho-

srdce/o-poradu/ 
89 Internetový zdroj ze dne 6. 3. 2018: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214215895-kniha-meho-

srdce/knihy/ 
90 Internetový zdroj ze dne 6. 3. 2018: http://npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni 
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k rozvoji dětského čtenářství a cena Noci s Andersenem. Letos bude vyhlášen již 25. ročník 

této ankety.  

Cílem této ankety, která je pojmenována po Františku Václavu Sukovi, pedagogovi 

a zakladateli studijní knihovny literatury pro mládež, která je fondem Národního 

pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, je upozornit pedagogickou i ostatní 

veřejnost na nové tituly v oblasti literatury pro děti a mládež, ale také zjistit čtenářské zájmy 

dětí.91 

Nakladatelství Albatros každý rok uděluje výroční ceny nejlepším autorům, 

ilustrátorům a překladatelům knih, které byly daného roku v Albatrosu vydány. Zároveň 

je vyhlášena cena za významný přínos v literatuře pro děti a mládež. Ocenění 

je poděkováním za přízeň a spolupráci s nakladatelstvím, ale také upozorněním 

na výjimečné knihy.92 

Každoročně je vydán katalog knih s názvem Nejlepší knihy dětem. Slouží jako 

orientace pro knihkupce, knihovníky, pedagogy rodiče i širší veřejnost v knihách pro děti 

a mládež, které byly vydané v uplynulém kalendářním roce. Tvůrcem tohoto projektu 

je Komise pro dětskou knihu SČKN a česká sekce IBBY (viz Zlatá stuha).93 

  

                                                 
91 Internetový zdroj ze dne 6. 3. 2018: http://npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni-pravidla 
92 Internetový zdroj ze dne 6. 3. 2018: http://www.albatros.cz/o-nas/zpravy-z-redakce/vyrocni-ceny-

nakladatelstvi-albatros/ 
93 Internetový zdroj ze dne 6. 3. 2018: http://www.nejlepsiknihydetem.cz/ 
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4 Nakladatelství Běžíliška 

V roce 2013 založil František Havlůj, pracovník Ústavu jaderného výzkumu, 

nakladatelství s názvem Běžíliška. Specializací tohoto nakladatelství jsou originální 

a autorské knihy pro děti a mládež, nyní nově nejen pro ně. Důraz je zde kladen na kvalitní 

textové, výtvarné i řemeslné zpracování vydávaných knih. „Naším cílem není ani masová 

produkce založená na laciné líbivosti, ani exkluzivní umělecká produkce určená labužníkům 

- chceme vydávat knihy pro nejširší spektrum čtenářů a chceme to dělat poctivě. Vlastně náš 

přístup rezonuje s přicházející touhou veřejnosti po kvalitních potravinách – v tomto 

přirovnání nechceme prodávat ani napodobeninu Coca-coly, ani nejvybranější sorty lanýžů, 

ale dobrá rajčata a chleba.“94 Běžíliška vydává knihy, na kterých úzce spolupracují autoři 

i redakce, to znamená, že knihy jsou výsledkem spolupráce autora textu, autora ilustrací 

i sazečů v tiskárně. Jako cíl si nakladatelství vytyčilo objevování a experimentování, dávají 

prostor originalitě, „chceme vytvořit dlouhodobě fungující a redakčně konzistentní projekt, 

který bude dlouhá léta sytit hlad čtenářů po kvalitní dětské literatuře a zároveň stále 

přicházet s něčím novým a originálním.“95 Aby bylo toto vše splněno, klade nakladatelství 

„důraz na pečlivý výběr textů i kvalitní řemeslné zpracování knih“96. 

4.1 Typologie knih nakladatelství Běžíliška 

Cílovou skupinou nakladatelství Běžíliška jsou nejmenší děti, děti předškolního věku, 

ale i školáci a v neposlední řadě i dospělí. Tomu je uzpůsobena i typologie knih, se kterou 

je možné se na knižním trhu setkat. 

4.1.1 Leporela 

Leporela jsou vlajkovou lodí nakladatelství Běžíliška. Jsou ručně vázaná v plátně, 

lepená na silném kartonu, bez lamina. Jsou vydávána i leporela tištěná přímo na lepenku 

pomocí sítotisku. Klasickým harmonikovým leporelem je Devět plchů v pelechu nebo 

Všechno je to na zahradě. Jako kniha se otevírá O slonovi, který se bál výšky a do prostoru 

se rozkládají leporela Ferdinande!, Rekomando, O čem sní (měkké leporelo v tvrdé vazbě) 

                                                 
94 Internetový zdroj ze dne 8. 3. 2018: https://beziliska.cz/beziliska 
95 Internetový zdroj ze dne 8. 3. 2018: https://beziliska.cz/beziliska 
96 MALÝ, Radek  NEŠPOR, Josef. Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, 270 s. ISBN 978-80-244-4503-8, s. 109. 
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a částečně Křížem krážem hurá za ní! Převážná část produkce leporel získala nominace 

na ocenění za dětskou literaturu či přímo získala cenu v České republice i v zahraničí.97 

4.1.2 Knihy 

Výborná výtvarná stránka je požadavkem i pro autory a ilustrátory, kteří vydávají 

knihy v klasické pevné vazbě. Kniha vydaná nakladatelstvím Běžíliška má být „dobrým 

přítelem, pastvou pro oči a příjemná na dotek.“98 Setkáme se zde s obrázkovými knihami, 

tzv. bilderbuchy, ale i s poezií pro děti. Každý rok vydává nakladatelství jednu až dvě nové 

knihy, které jsou kvalitně zpracované a většina z nich je pak nominována na některou 

z literárních cen. V nedávné době vyšly Bratři v poli, Řez kočkou a Dům číslo 226. V březnu 

byly všechny tři zmíněné knihy nominované na cenu Zlatá stuha za rok 2018 (literární 

i výtvarná část) a Bratři v poli ještě na cenu Magnesia litera za rok 2018 v kategorii knih pro 

děti.  

4.1.3 Nejen pro děti 

V roce 2016 byly vydány dvě knihy, které nakladatelství označuje jako skupinu knih 

Nejen pro děti. I dospělí si rádi hrají, a proto pro ně byla vydána česko-francouzská knížka 

palindromů – tedy slov, která se dají přečíst v obou směrech. Jmenuje se 18 vols/slov. Je 

speciální v tom, že autoři hledali taková slova, která mají zleva doprava význam v češtině 

a zprava do leva ve francouzštině99. Stejně nápaditá je i druhá kniha Medvěd a liška, která 

řeší vztahové problémy. Nejen, že jsou knihy zajímavé svým tématem, ale opět jde o kvalitní 

zpracování i po výtvarné stránce.  

4.1.4 Edice Jedna báseň 

Pro čtenáře, kteří milují poezii, a nejen pro ně, vydává nakladatelství v edici Jedna 

báseň „to nejpodstatnější z české i světové poezie a za pomoci působivého výtvarného 

zpracování je přibližuje čtenářům všeho věku.100“ Prvními počiny v této edici jsou poetické 

básně Maryčka Magdonova a Koleno.  

 

                                                 
97 Internetový zdroj ze dne 8. 3. 2018: https://beziliska.cz/knihy 
98 Internetový zdroj ze dne 8. 3. 2018: https://beziliska.cz/knihy-knizky 
99 Internetový zdroj ze dne 28. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/knihy-nejen-pro-deti 
100 Internetový zdroj ze dne 28. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/knihy-nejen-pro-deti 
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4.1.5 Edice Mikroliška  

Malé sešitky jednotného formátu jsou čtením, které mohou rodiče s dětmi využít při 

návštěvě lékaře, při dlouhých cestách nebo prostě jen v posteli. Jejich rozměry jsou tak malé, 

že je dítě lehce strčí do batůžku, maminka do kabelky, tatínek do kapsy od kalhot. A to je 

celá filosofie této edice. Mít knihu, i když malých rozměrů, vždy po ruce. Každý z devíti již 

vydaných sešitků ilustroval jiný umělec, který získal prostor pro experiment. Sešitky jsou 

opět po výtvarné i textové stránce velmi kvalitně a nápaditě zpracované. V edici byly vydány 

tyto knížečky: O panáčkovi, Kolala petřínská, Nezbedný semafor, O Opuštěněti, Lea a R, 

Na mamuta, Holčička a drak, Na dlouhou trať a Franta spadl blízko školy. 

4.1.6 Edice Mikroliška+ 

V edici Mikroliška+ vyšla doposud jen jedna knížka – Lední medvědi odcházejí za 

štěstím. Knížka je velikostí stejně velká jako sešitky z edice Mikroliška, jedná se však 

o leporelo, které usnadňuje prohlížení knihy i těm nejmenším čtenářům.101 

4.2 Ocenění knih nakladatelství Běžíliška  

V roce 2014 získala ocenění ve 41. ročníku soutěže autorské písně Dětská nota písnička 

Nezbedný semafor od Šárky Krejčí. Tato písnička byla vydána s ilustracemi Anastasie 

Stročkové v edici Mikroliška.  Ve stejném roce bylo nominováno velkoformátové leporelo 

od Robina Krále ilustrované Anastasií Stročkovou O slonovi, který se bál výšky 

na Nejkrásnější knihu roku. Zlatou stuhu v kategorii literatura pro mladší děti ve výtvarné 

části získalo trojrozměrné leporelo Ferdinande! Do katalogu Nejlepší knihy dětem se za rok 

2013/2014 dostaly hned dva knižní počiny nakladatelství – Ferdinande! a Všechno je to 

na zahradě.  

Nominaci na Nejkrásnější knihu roku 2015 získala kniha Robina Krále, Jany Hruškové 

a Zuzany Brečanové Vynálezárium. Tato kniha pak v roce 2016 získala i cenu Litera pro děti 

a mládež a Zlatou stuhu. Zlatou stuhu v tomto roce získala i kniha Kuba Tuba Tatubahn 

a nominované bylo leporelo Rekomando. Za rok 2015/2016 se do katalogu Nejlepší knihy 

dětem vepsaly tři knihy – O čem sní, Kuba Tuba Tatubahn a Na dlouhou trať.102 

                                                 
101 Internetový zdroj ze dne 28. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/knihy-mikroliska 
102 Internetový zdroj ze dne 28. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/oceneni 
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V roce 2017 byla na Magnesii literu pro děti a mládež nominovaná přírodovědná kniha 

Terezy Vostradovské Hravouka. Stejná kniha získala třetí místo v kategorii naučné literatury 

v soutěži o Nejkrásnější českou knihu roku a také Zlatou stuhu v textové části a nominaci 

ve výtvarné části. Ve výtvarné části získalo i leporelo O čem sní.  Leporelo O čem sní je 

velmi úspěšné i v zahraničí. Získalo hlavní cenu v kategorii výjimečných projektů soutěže 

Fedrigoni Card Couture Award 2017 a bylo vybráno do prestižního katalogu White Ravens 

2017.103 

  

                                                 
103 Internetový zdroj ze dne 28. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/oceneni 
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II Praktická část 

5 Cíle praktické části 

Praktická část je rozdělena do dvou částí. První z nich představuje výsledky 

dotazníkového šetření mezi učitelkami mateřských škol. Jeho cílem bylo zjistit, zda mají 

učitelky mateřských škol přehled o vydávané dětské literatuře, o nakladatelstvích, která se 

na dětskou literaturu specializují, a zda využívají pro svou práci i přehledy knih, které získaly 

některá v práci uvedená ocenění, nebo byla na ocenění nominována. 

Druhá část obsahuje návrhy činností s vybranými knihami nakladatelství Běžíliška. 

Cílem druhé části bylo vytvořit a v reálných podmínkách mateřské školy realizovat činnosti, 

které rozvíjí klíčové kompetence dětí uvedené v RVP PV. Tyto aktivity jsou následně 

zhodnoceny jak z pohledu dětí, tak z pohledu učitele.  

 

6 Výzkumné otázky 

Na základě cíle výzkumu jsem si stanovila několik výzkumných otázek. 

První část z nich se vztahuje ke krátkému dotazníkovému šetření mezi pedagogickými 

pracovníky mateřských škol, a to: 

 Do jaké míry se pedagogičtí pracovníci mateřských škol orientují v současné dětské 

literatuře? 

 Jaká ocenění za dětskou literaturu pedagogičtí pracovníci mateřských škol znají? 

 Jaká je obeznámenost pedagogických pracovníků mateřských škol s nakladatelstvím 

Běžíliška? 

 Jaký je názor pedagogických pracovníků mateřských škol na knihu Pohádka 

o Ipsíkovi? 

 Jak by knihu Pohádka o Ipsíkovi využili pedagogičtí pracovníci mateřských škol při 

práci s knihou v mateřské škole a proč? 

Druhá část výzkumných otázek se vztahuje k cíli vytvořit a v reálných podmínkách 

mateřské školy vyzkoušet přehledný návrh činností s knihami nakladatelství Běžíliška, které 
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rozvíjí klíčové kompetence dětí dle RVP PV ve vztahu k rozvoji čtenářství, a jenž by byl 

využitelný v praxi předškolních zařízení. Konkrétně jsem si kladla tyto výzkumné otázky: 

 Jaké knihy nakladatelství Běžíliška jsem zvolila a proč? 

 Jaké klíčové kompetence byly při těchto činnostech u dětí rozvíjeny? 

 Jaké aktivity se nejvíce osvědčily pro práci s knihou a rozvoj klíčových kompetencí 

dle RVP PV? 

 Co se děti při těchto aktivitách naučily? 

 Co jsem se při realizaci a reflexi aktivit naučila já? 

 Jaká doporučení bych dala pedagogům při realizaci těchto činností? 
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7 Orientace učitelek mateřských škol v literatuře pro děti předškolního 

věku 

Jak jsem psala již v kapitole o nakladatelstvích vydávajících dětskou knihu, je jich 

mnoho, a člověk, který nesleduje ediční plány, nemá mnoho možností, jak se v kvalitní 

dětské literatuře orientovat. Výběr takové literatury pro děti mohou učitelkám v mateřských 

školách ulehčit udělovaná ocenění za vydané knihy v daném roce. Proto mě zajímalo, zda 

učitelky mateřských škol tuto možnost využívají a zda jim výběr toho nejlepšího pro děti 

pomáhá ve výběru knih, se kterými následně pracují. Dotazník byl rozesílán online 

a odpovědělo na něj 46 pedagogů z mateřských škol.  

7.1 Dotazníkové šetření 

Dotazník byl určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol. Byl rozdělen na dvě 

části, celkem jej tvořilo 13 otázek. První část obsahovala otázky dotýkající se rozhledu 

pedagogů ve vydávané dětské literatuře a v oceněních dětských knih. Na závěr první části 

byl vložen odkaz na webové stránky nakladatelství Běžíliška, konkrétně na knihu Pohádka 

o Ipsíkovi, s dotazem, zda je tato kniha pro učitele mateřských škol inspirativní, proč a jak 

by ji využili. Tato část dotazníku byla sestavena z otevřených otázek, proto odpovědi 

umožnily analýzu dat. Jedná se tedy o kvalitativní výzkumné šetření, byť byla použita 

metoda sběru dat typická spíše pro kvantitativní design výzkumu. 

Ve druhé části, pomocí uzavřených otázek, jsem zjišťovala identifikační údaje 

respondentů. Zajímalo mě, nakolik ovlivňuje práci s knihou v mateřské škole např. vzdělání 

respondentů nebo kraj, ve kterém se mateřská škola nachází.  

Na otázku Jaká nakladatelství, která vydávají dětské knihy, znáte, bylo zodpovězeno 

následující: z nakladatelství, která jsou uvedená v mé bakalářské práci, uvedlo 40 

respondentů nakladatelství Albatros, Baobab zná 12 odpovídajících, nakladatelství Meander 

8, 65. pole – edici Políčko znají dva, Host nakladatelství zapsali 4 respondenti, Portál 24 

a Běžíliška 6 odpovídajících. Do ostatních nakladatelství, která se zabývají dětskou knihou, 

jsem zahrnula nakladatelství uvedená v jedné z kapitol bakalářské práce (Petrkov – 2 

respondenti, Paseka – 6, Triton – 0 a Labyrint – 3), ale také nakladatelství, která byla uvedena 



43 

 

v odpovědích (např. Knižní klub, Svojtka & Co., Grada, LIBREX, Kosmas – není 

nakladatelství, ale knihkupectví, atd.). 

 

Graf +: Jaká nakladatelství znají pedagogové mateřských škol 

Na otázku Jaké ceny za kvalitní dětskou literaturu znáte?, se mi dostalo zajímavých 

odpovědí. Jednak některé učitelky mají přehled o oceněních udělovaných v České republice 

a jednak se částečně orientují i v oceněních zahraničních. Pro devět respondentů byla otázka 

zřejmě položena nesrozumitelně, neboť mi uváděli ceny v korunách českých (rozmezí 

od 200,- Kč do 900,-). Měla jsem uvést ocenění, nikoli ceny. Tyto odpovědi jsem proto 

vyřadila z hodnocení.  

Ocenění Zlatá stuha zná 17 dotázaných; Nejkrásnější české knihy, které vyhlašuje 

Památník národního písemnictví, znají tři respondenti; Magnesii literu uvedlo 14 pedagogů; 

Knihu mého srdce jeden odpovídající a shodně po jedné odpovědi získala ocenění SUK – 

čteme všichni, Výroční ceny Albatros a Nejlepší knihy dětem. Dvanáct dotázaných uvedlo, 

že žádná ocenění neznají nebo si nemohou vzpomenout. Sedm pedagogů zmínilo 

mezinárodní Cenu Hanse Christiana Andersena a dva Cenu Astrid Lindgrenové. 

Jaká nakladatelství, která vydávají dětské knihy, znáte?

Albatros Baobab Meander 65. pole - Políčko Host Běžíliška Portál Ostatní
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Graf 2: Jaká ocenění za dětskou literaturu znají pedagogové mateřských škol 

V další otázce jsem zjišťovala, jaké znají učitelé mateřských škol oceněné knihy? 

Ze 46 odpovědí bylo celkem dvacet pětkrát uvedeno nevím, neznám. V ostatních 

odpovědích se několikrát opakovala kniha Děti z Bullerbynu; Překlep a Škraloup; Řvi 

potichu, brácho; Proč obrazy nepotřebují názvy; Kosprd a Telecí nebo Hravouka. Dalšími 

uvedenými knihami byly Žvejkačky; Rostlinopis; Domov pro marťany; Jak to chodí v lidské 

hlavě; Vynálezárium; A pak se to stalo; Alfabeta; Bořivoj a blecha Fló; Pohoršovna; 

Co vyprávěla dlouhá chvíle; Hlava v hlavě; Medovníček a 12 hodin s Oskarem.  

Zajímalo mě, zda jsou oceněné knihy vodítkem pro práci s knihou v mateřské škole 

a dozvěděla jsem se, že pro 12 respondentů ano. 34 odpovědí bylo záporných. Podobně 

velkou převahu záporných odpovědí jsem dostala na otázku, zda znají knihy nakladatelství 

Běžíliška – celkem 41 odpovědí NE a pouze 5 ANO. 

Tento výsledek je v podstatě v souladu se zjištěními Zvánovcové104, která zjistila, že 

učitelky mateřských škol vybírají spíše generacemi ověření tituly a nová kvalitní literatura 

do mateřské školy nepronikne. Autorka porovnávala seznam literatury učitelek mateřských 

                                                 
104 ZVÁNOVCOVá, Luďka. Co čteme předškolním dětem. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. 

Jaké ceny za kvalitní dětskou literaturu znáte?

Zlatá stuha PNP - Nejkrásnější české knihy Magnesia litera Kniha mého srdce Ostatní Nevím
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škol a literaturu oceněnou na prestižních soutěžích, a zjistila, že ani jedna oceněná kniha 

v seznamu učitelek nebyla. 

Na následující otázku měli odpovědět pouze ti respondenti, kteří nakladatelství 

Běžíliška znají. Otázka zněla – S jakými knihami z tohoto nakladatelství pracujete a jak? 

První respondent odpověděl, že pouze s Hravoukou, ale neuvedl jak. Druhý respondent 

pracuje s leporelem Ferdinande! – děti si staví domeček, hledají netopýry – a s publikacemi 

z edice Mikroliška – O panáčkovi, Nezbedný semafor, Kolala petřínská, Pohádka 

o Opuštěněti. Tyto knihy mají v knihovně, ale nepracují s nimi. Třetí odpovídající uvedl, že 

si prohlíží a čtou s dětmi Hravouku a příběhy z ní následně využívají jako motivaci při 

řízených činnostech. Další odpověď byla, že knihy pedagog zná, ale zatím s nimi nepracuje. 

Jeden z odpovídajících uvedl tři knihy – Pohádka o Ipsíkovi, Hravouka a Bratři v poli, ale 

dále neuvedl žádné činnosti. Poslední, kdo uvedl, že zná knihy nakladatelství Běžíliška 

a využívá je ke své práci, se rozepsal nejvíce: „Mám ráda skoro všechny knihy tohoto 

nakladatelství od leporel typu Devět plchů v pelechu (vynikající pro práci v MŠ), 

Ferdinande! (spíše pro individuální práci s dětmi, se svými dětmi), tak po Mikrolišku (tato 

edice je ideální jak pro individuální práci – skvěle se vejde do batůžku, tak pro práci v MŠ 

i na logopedická cvičení). A samozřejmě také výborná kniha Vynálezárium nebo Hravouka 

– s tou chystáme s kolegyní celoroční projekt. Pracuji s knihami různě, podle tématu. Snažím 

se u dětí rozvíjet různé čtenářské strategie a pracovat s ilustracemi, protože ty mi přijdou 

mimořádně povedené.“ 

Jako poslední otevřená otázka byla položena tato s webovým odkazem na knihu 

Pohádka o Ipsíkovi: Inspiruje vás k práci s knihou v MŠ tato kniha, jak byste ji využili při 

práci s dětmi? https://www.beziliska.cz/knihy/ipsik. 30 respondentů odpovědělo, že je kniha 

nezaujala a nevyužili by ji. Jedna ze záporných odpovědí mě velmi zaujala: „Ne, neinspiruje 

mě. Nikdy bych ji dětem nečetla. Vlastním les. Lýkožrout je největší pohroma každého 

majitele lesa. Neustále s tímto broukem bojujeme a díky němu nám schnou stromy, které 

se nemohou nijak bránit. Nerozumím tomu, že někdo napíše o lýkožroutovi knížku pro děti, 

kde je lýkožrout kladná postava. Může to napsat jedině někdo, kdo tohoto škůdce viděl 

maximálně na internetu. U knihy se píše: Příběh vzdělaného lýkožrouta, který naučí číst 

a psát nejprve sebe a pak všechny larvičky v celé kolonii tak, aby mohly písmena krasopisně 

https://www.beziliska.cz/knihy/ipsik
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vyhlodávat do lýka. Je to opravdu nesmysl. Autor neví, o čem píše.“ Zde si dovolím reakci. 

Autorka této odpovědi nerozlišuje mezi reálným a fikčním světem, který je subjektivním 

viděním autora, je to umělecký pohled na svět. To je jeden z očekávaných výstupů RVP ZV, 

který je nositelný i v prostředí mateřské školy – žáci se učí rozlišovat literární fikci 

od skutečnosti.105 Žáci by měli rozlišovat mezi optikou světa aktuálního a fikčního.106 

Kladné odpovědi bych rozdělila na dvě skupiny. První skupina je knihou zaujata, ale 

nestačí jí pouhý náhled na internetu. Knihu by respondenti potřebovali mít v ruce, 

prohlédnout si ji, osahat, prolistovat ji. Z tohoto důvodu nebyli schopni uvést příklad činností 

s knihou čtyři z nich. Ostatní se většinou shodovali na využití knihy s předškoláky, 

seznamování s písmenky, příprava na přechod do školy. Ale objevovala se i témata 

ekologická – je Ispík škůdce? Je dobře, že ho strakapoud sezobl? Nebo seznámení dětí 

se životem neobvyklého hmyzu. V několika odpovědích se objevilo i téma přátelství, toho, 

že když někdo něco umí, je dobré se o to podělit s ostatními a naučit je to – tak by byla 

naplněna klíčová kompetence sociální uvedená v RVP PV. 

Na dotazník odpovědělo 16 respondentů ve věku 21 – 30 let, 19 jich bylo ve věku 31 

– 40, pouze 6 ve věku 41 – 50 let a 51 a více let uvedlo 5 respondentů. Skupiny respondentů 

ve věku 21 – 30 let a 31 – 40 měly největší rozhled v kvalitní dětské literatuře a orientovaly 

se i v oceněních. První skupina měla i největší zájem o seznámení se s knihami 

nakladatelství Běžíliška a činnosti s nimi spojené. Odpovědi byly získány pouze od žen. 

                                                 
105 Kol. aut. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2016, 165 s., s. 16. 
106 DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica: fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003, 312 s., ISBN 80-246-

0735-2, s. 257. 
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Graf 3: Do jaké věkové kategorie se řadí respondenti 

  To, jak je školka velká, kolik je v ní zapsaných dětí, kolik má pedagogických 

pracovníků nebo v jakém regionu se nachází, se v odpovědích na otázky týkající se orientace 

učitelek v kvalitní dětské literatuře neprojevilo.  

 Většina z dotazovaných (19) pracuje v MŠ méně než 4 roky. Pouze jedna učitelka 

pracuje v MŠ více než 41 let. Chuť pracovat s novými knihami měla spíše skupina učitelek, 

které pracují v mateřské škole kratší dobu. Tyto učitelky měly i více nápadů, jak využít knihu 

Pohádka o Ipsíkovi.  
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Graf 4: Jak dlouhá je pedagogická praxe respondentů 

 Velký vliv na orientaci v dětské literatuře a oceněních pro kvalitní dětskou literaturu 

mělo vzdělání respondentů. Jako nejvyšší dosažené vzdělání uvedlo 26 respondentů 

vysokoškolské, 19 středoškolské a pouze jedna odpověď byla u vyššího odborného vzdělání. 

A právě ti s vysokoškolským vzděláním (konkrétně UK a UP), projevili nejlepší orientaci 

v dané problematice. 

7.2 Vyhodnocení dotazníku 

Do jaké míry se pedagogičtí pracovníci mateřských škol orientují v současné dětské 

literatuře? Z výzkumu vyplynulo, že převážná část respondentů zná zavedená a letitá 

nakladatelství jako je Albatros nebo Portál, kde mohou pořídit i odbornou literaturu ke své 

práci.  Řekla bych také, že znají spíš nakladatelství, která předkládají veřejnosti ne příliš 

kvalitní dětské knihy s kýčovitými ilustracemi (např. LIBREX, Svojtka & Co.). Myslím si, 

že jedním z důvodů, je i to, že do mateřských škol přicházejí s nabídkou knih dealeři právě 

z těchto nakladatelství a pedagogy tak nenutí nic přemýšlet nad kvalitou. Je škoda, že 

nakladatelství, která vydávají oceňované knihy, se touto cestou do mateřských škol 

nedostanou. Malá nakladatelství jako je Meander, Host, 65. Pole – edice Políčko nebo 
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Běžíliška zná minimum respondentů. Z těchto malých nakladatelství vyšlo nejlépe 

nakladatelství Baobab, které uvedla jedna čtvrtina dotázaných.   

Jaká ocenění za dětskou literaturu pedagogičtí pracovníci mateřských škol znají? Téměř 

třetina dotázaných nezná žádná ocenění za vydávanou dětskou literaturu a ani nevidí smysl 

ve sledování těchto ocenění. Některé z učitelek oproti tomu mají přehled nejen o u nás 

udělovaných oceněních, ale znají i některá ocenění zahraniční. Zlatou stuhu a Magnesii literu 

zná téměř shodný počet respondentů – necelá jedna třetina. Ostatní ocenění za kvalitní 

dětskou literaturu unikají pozornosti pedagogické veřejnosti (minimálně té, která byla 

dotazována). Zajímavé je, že 41 respondentů dokázalo vyjmenovat alespoň některé 

z oceněných knih (od jednoho po několik titulů). 

Jaká je obeznámenost pedagogických pracovníků mateřských škol s nakladatelstvím 

Běžíliška? Musím si odpovědět, že jej neznají (bylo pouze pět kladných odpovědí) a s jimi 

vydávanými knihami nepracují. Je škoda, že knihy, které získávají mnohá ocenění nejen 

u nás, ale i v zahraničí, jsou pedagogy předškolního vzdělávání opomíjené.  

Jaký je názor pedagogických pracovníků mateřských škol na knihu Pohádka o Ipsíkovi? 

Téměř tři čtvrtiny knihu po náhledu odmítly jako nezajímavou, ve školce nevyužitelnou 

knihu. Zbylému počtu respondentů se kniha líbila, ale část z nich by si úplný závěr udělala, 

až by knihu držela v ruce a mohla si ji fyzicky prohlédnout.  

Jak by knihu Pohádka o Ipsíkovi využili pedagogičtí pracovníci mateřských škol při 

práci s knihou a proč? Ze všech respondentů uvedlo příklad, jak by knihu využilo pouhých 

dvanáct odpovídajících. Nejčastěji viděli využití v přípravě na první třídu, seznámení se 

s prostředím školy a psanou formou jazyka. Jak uvedu v následující kapitole, je právě 

příprava na školu jedním, ne jediným, z nosných témat této knihy. Stejně často se objevovalo 

i téma přírody a seznámení se s hmyzí říší, protože hlavním hrdinou knihy je lýkožrout 

smrkový. 
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8 Návrh činností s vybranými knihami nakladatelství Běžíliška 

V této části práce se budu věnovat vytvoření činností s vybranými knihami 

nakladatelství Běžíliška a jejich testováním v reálných podmínkách mateřské školy – v MŠ 

Bernartice u Trutnova. Tato školka je součástí základní školy, sídlí v samostatné budově se 

školní jídelnou, kterou využívají i žáci základní školy.  

Mateřská škola je dvoutřídní, k docházce je zapsáno 40 dětí, z toho je 18 předškoláků 

a šest dětí nemělo při nástupu do MŠ dosaženo věku 3 let. 2 děti jsou vietnamského původu, 

1 dítě je Ukrajinec a 3 děti Romové (dva z nich v pěstounské péči). Děti jsou rozděleny po 

dvaceti do heterogenních tříd, kde mají sourozenci možnost být spolu.  

V mateřské škole probíhá pro předškoláky výuka anglického jazyka, logopedická 

péče a kroužek „Předškoláček“.  

Jsou zde zaměstnáni čtyři pedagogičtí pracovníci a jeden asistent pedagoga. 

Nepedagogický personál čítá dvě kuchařky, pomocnou sílu v kuchyni a uklízečku. 

Činnosti, které v mateřské škole realizuji, popíši a kurzívou vyznačím autentické 

výpovědi dětí. Knihy, které jsem pro práci s dětmi v mateřské škole vybrala, jsou: Pohádka 

o Ipsíkovi, Lední medvědi odcházejí za štěstím, Devět plchů v pelechu, O slonovi, který se 

bál výšky, Kolala petřínská a O panáčkovi. 

S knihami Pohádka o Ipsíkovi, Devět plchů v pelechu, O slonovi, který se bál výšky 

a Kolala petřínská jsem pracovala v kroužku „Předškoláček“, kde bylo přítomno 10 – 15 

dětí. S knihami Lední medvědi odcházejí za štěstím a O panáčkovi jsem pracovala se 

smíšenou třídou, kde bylo přítomno 17 dětí. Každá z knížek byla využita v týdenním tématu, 

které právě probíhalo. Pohádka o Ipsíkovi byla využita v týdnu, ve kterém jsme se s dětmi 

chystaly k zápisu do první třídy, Devět plchů v pelechu bylo využito při tématu Březen, 

měsíc básní a pohádek, O slonovi, který se bál výšky jsem využila při povídání o zvířatech 

v ZOO a knížečka Kolala petřínská se hodila k tématu Moje nejmilejší hračka, kdy si děti 

své hračky donesly i do školky. Lední medvědi odcházejí za štěstím byla využita v tématu 

Dne Země, aby si děti uvědomily význam ochrany životního prostředí a knížečka 

O panáčkovi mi posloužila jako motivace pro otevření tématu rodiny. 
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Po ukončení každého tematického bloku s dětmi hodnotíme, co se nám v týdnu 

povedlo, co se nepovedlo, co by šlo udělat lépe, co nás překvapilo, co jsme se naučili, jak 

jsme se cítili. S dětmi o všem mluví dva maňásci – žabky – Stázinka a Fridolín. Z těchto 

společných hodnocení jsem vycházela i při evaluaci jednotlivých činností s knihami. 

Všechny činnosti jsem si nahrávala na diktafon, abych pak mohla co nejpřesněji 

přepisovat rozhovory s dětmi a jejich reakce na předložené knihy. Činnosti jsem 

dokumentovala i fotografiemi, které jsem v předložené práci využila. 

8.1 Pohádka o Ipsíkovi 

Autor: Aneta Františka Holasová 

Ilustrace: Aneta Františka Holasová 

Rok vydání: 2016 

Ručně vázaná kniha je druhým autorským počinem ilustrátorky a grafičky Anety 

Františky Holasové. Text je krátký, stručný, ale zároveň je zaplněný mnoha informacemi, 

se kterými se dá dále pracovat. Ilustrace jsou provedené v hnědavých tónech – barvě lýka, 

oživené červenými detaily (oheň, strakapoudí čepička a ocásek). Ve stejné barvě – červené, 

je i plátno na hřbetu knihy. 

 

Obrázek 2: Titulní stránka knihy Pohádka o Ipsíkovi107 

                                                 
107 Internetový zdroj ze dne 20. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/ke-stazeni 
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8.1.1 Didaktický potenciál knihy 

             Ipsík (jméno dostal podle latinského názvu pro lýkožrouta smrkového - Ips 

typographus) žije pod kůrou smrku. Jednoho dne se přihodí něco, co změní jeho život. Pod 

stromem nějaký uličník odhodí zápalku a strom začne hořet. Ipsík stačí tak tak uniknout 

z plamenů. Je zraněný, má popálenou nožičku, kterou si léčí pomocí bylinek. Ty mu 

pomohou zhojit rány (jitrocel), a protože potřebuje někde bydlet, vydá se na cestu. 

Do ranečku si zabalí lýko a jde, kam ho nohy nesou. Jednoho dne dojde k vesnici, rozhodne 

se ubytovat v klíčové dírce místní školy. Spolu s dětmi se učí číst a k psaní chytře využije 

svou ohořelou nožičku. Na konci školního roku dostane vysvědčení a stává se tak prvním 

lýkožroutem na světě, který umí číst a psát. Má si něco tak báječného nechat jen pro sebe? 

Ne! Ipsík se rozhodne předat své vědění dalším lýkožroutům a otevře si školu. Čím ale budou 

psát larvy lýkožroutů, které do jeho školy začnou chodit a nemají kouzelnou nožičku? Budou 

písmo vykousávat pod kůrou stromů. A po jedné noci, kdy Ipsíka sezobne strakapoud, 

začnou malí lýkožrouti vykousávat pod kůrou stromů kroniku lýkožroutího rodu.  

             Děti se díky něžným ilustracím a krátkému příběhu dozvědí mnohé o životě malého 

broučka, který trápí svou žravostí lesní hospodáře. Prvotně nabízí kniha téma školy. S dětmi 

si můžeme povídat o tom, proč je důležité umět psát? (Kdo si bude vše pamatovat, je lepší 

své dějiny zapisovat a umět je číst.) S předškoláky si můžeme zkusit „zapisovat“ nějaký 

společný zážitek nebo si udělat „zápisek“ o přečtené knize. Děti mohou pomocí symbolů děj 

zapsat nebo namalovat obrázek, učitel dopíše text. Dalším tématem, které kniha nabízí, je 

ekologie, ochrana životního prostředí – ať už se jedná o problematiku ohně v lese (komu 

může oheň uškodit, co se může stát v lese, zničí se ohněm všechen život, nebo může něco 

nového vzniknout?) nebo právě problém s lýkožrouty v přírodě (můžeme jít na vycházku 

s dětmi do lesa a prohlédnout si lapače hmyzu, podívat se pod kůru pokácených stromů na 

jejich cestičky).  
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8.1.2 Aktivita s knihou 

Název aktivity: Těšíme se do školy  

Stručný popis aktivity: z knihy108 nafotíme či naskenujeme vybrané ilustrace a vložíme je 

do powerpointové prezentace. Připravíme si otázky k příběhu a ukazovanému obrázku, které 

čteme v průběhu četby (viz příloha č. 1). Děti si tak osvojují čtenářskou strategii předvídání 

a usuzování a doplňují do příběhu i své vlastní zkušenosti, postoje a znalosti o světě. Činnost 

můžeme rozdělit i na několik dní. 

Cíl aktivity: cílem je přivést děti nejen k vědomí toho, že je důležité se učit, vzdělávat se, 

ale i k myšlence, že pokud někdo něco umí, může tím být velmi prospěšný ostatním. 

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní – dítě samostatně vyjadřuje své myšlenky 

a odpovědi na otázky, chápe, že být aktivní je výhodou; kompetence k učení – všímá si 

souvislostí; kompetence k řešení problémů – všímá si dění kolem sebe; kompetence sociální 

a personální – rozpozná nevhodné chování; kompetence činnostní a občanské – zajímá se 

o druhé i o to, co se děje kolem. 

Reflexe: 

 jak se aktivita povedla – aktivita byla připravena pro skupinovou práci dětí 

předškolního věku. Děti seděly před interaktivní tabulí a prohlížely si zvětšené 

ilustrace. Neměly problém s udržením pozornosti, protože čtení bylo rozděleno 

na více dní. Děti si tak příběh lépe zažily. Po přečtení knihy je napadlo využít víčka 

od PET lahví a udělat na koberci stejné cestičky, jaké dělají lýkožrouti pod kůrou 

stromů. Každý začal stavět v jiné části místnosti a jako cíl si děti určily, že všechny 

cestičky musí být propojené tak, aby nikdo nezůstal sám. Knížku jsem ještě několik 

dní nechala ve čtenářském koutku dětem k dispozici na prohlížení a sledovala jsem, 

jak si ji prohlížejí a povídají si nad ilustracemi. Několikrát za mnou děti přišly 

s objevením nějakého detailu v ilustracích, který je zaujal – např. včely na bodlácích, 

několik křížků v krajině, že krovky Ipsíka vypadají jako kabátek.  

                                                 
108 HOLASOVÁ, Aneta Františka. Pohádka o Ipsíkovi. Praha: Běžíliška, 2016, 40 s., ISBN 978-80-906112-

9-0. 
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Obrázek 3: Ipsíkovy cestičky ke kamarádům 

 jak se dětem líbila – děti knihu neznaly. I z toho důvodu se je podařilo velmi pěkně 

namotivovat ke čtenářským strategiím předvídání a usuzování. Všichni byli na jedné 

lodi a všichni museli přemýšlet. Malý hrdina Ipsík se jim zpočátku nelíbil. Když jsem 

jim ho poprvé ukázala na obrázku a zeptala se, jaký si myslí, že je, řekli, že je zlý. 

Když jsem se zeptala proč si to myslí, řekli, že proto, že má ošklivá tykadla a je to 

brouk. Během příběhu se jim ale začal měnit postoj. Litovali ho, když mu hořela 

nožička, byli smutní, když přišel o domov. Fandili mu, když se učil a měli radost, 

když otevřel školu a začal učit. Dlouho přemýšleli, jak to udělají larvy se psaním, ale 

nakonec rozlouskli i tuto záhadu a přišli na to, že larvy mohou kousat. Na konci knihy 

měli o Ipsíka strach, když ho ze stromu vyklovl strakapoud a ulevilo se jim, když mu 

vypadl ze zobáku do jiného stromu, kde si nejspíš zase otevřel školu. 

 co se při této aktivitě děti naučily – naučily se, že občas nemáme dát na první dojem, 

ale snažit se druhého poznat, jaký je doopravdy, uvnitř. Naučily se, že se dá z ilustrací 

a čteného příběhu předvídat, jak bude příběh pokračovat, i když to není někdy úplně 

jednoduché a jednoznačné (sezobnutí Ipsíka strakapoudem a jeho elegantní rozšíření 

znalosti písma mezi další populaci lýkožroutů byla překvapením nejen pro děti, ale 

při prvním čtení knihy i pro mě).  

 co jsem se naučila já – znovu jsem si potvrdila, že každé dítě je jedinečné. Přemýšleli 

jsme, co umíme a co můžeme ostatní naučit. Děti měly mnoho nápadů, čím by mohly 
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obohatit naši třídu: „Umím každého rozesmát. Umím malovat krásné obrázky. Umím 

počítat. Umím pomáhat mamince. Umím skákat po jedné noze, atd.“ 

 co udělat příště jinak, lépe – rozdělit čtení příběhu na více dní, třeba i na dva a více 

týdnů. My jsme s knihou pracovali tři dny. Dalo by se tak z knihy vytěžit mnohem 

více informací, prožitků, děti by vnímaly příběh ve větší hloubce. A také by se více 

soustředily. Práce s textem byla náročná a pro děti na udržení pozornosti dlouhá.  

 Příklady příběhů dětí (práce s powerpointovou prezentací): Kdo je na obrázku? Je to 

brouk. Je to mravenec. Nebo cvrček, moucha. Jaký je? Je zlej. Je hodnej. Milej. 

Zlobivej. Proč si to myslíte? Je zlobivej podle očí. Je zlobivej, protože je mravenečník 

a jí mravence.  

Co si myslíte, že Ipsík umí, dělá, jak žije? Z obrázku jsme vyčetli, že bydlí 

na jehličnatém stromě a podle jména lýkožrout smrkový děti určily i druh stromu. 

Určitě má rád dřevo. Já jsem ho viděla, jí kůru. Umí lízt. Jí dřevo. Co dělá na stromě? 

Kouše. Schovává se. Žere dřevo. Leze.  

Jednoho dne se něco přihodilo… Hořej stromy. Zapálili to. Zlej člověk hodil sirku. 

Ipsík neměl strom. Nebo umřel. Do lesa se nechodí se sirkama. Zvířátkům by shořel 

domov a neměly by kde bydlet. Najde si jiný strom? 

Jak se Ipsík cítí? Cítí se smutně. Je smutný. Nešťastný. Je bolavý. Co má teď dělat? 

Zasadit semínko, čekat až vyroste strom. Vyrobíme domeček a dáme do něj kůru, aby 

tam mohl kousat. Mohl by bydlet u nás v baráku. Uděláme z kůry stromu střechu. 

Zaleze do hlíny. Může jít hledat kamarády.  

Které místo mohlo Ipsíka zaujmout a proč? Je to město. Ne vesnice. Je tam málo 

domů a jedno auto, ve městě je hodně aut. Líbí se mu kostel. Protože je nejvyšší.  

Domečky. Mohl by tam bydlet. Obchod, protože by tam mohl bydlet a jíst. Obecní 

úřad s knihovnou, tam by se nenudil. Škola nebo školka. Tam jsou děti, měl by 

kamarády. Nebyl by sám. Hřbitov.  

Co může Ipsík teď udělat? To je škola! Je tam paní učitelka a ukazuje na tabuli 

písmenka. Ipsík vleze do aktovky. Vleze do trika. Půjde do školy, zaklepe na dveře. 

Schová se do koberce. Nééé, do koberce, nééé, tam by ho zašlápli. Schová se za židli. 

Mohl by se schovat do penálu.  
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Co se ve škole Ipsík naučí? A, B, C, D. Abecedu. Angličtinu. Čísla. Matematiku. Číst. 

Počítat. Češtinu. Bude chytrej. Bude dělat test. A taky úkoly. 

Z nedostatku udělal přednost… Nožičku používá ke psaní. Naučil se psát. Cítí 

se dobře. Má radost. A co tam napsal, paní učitelko? Lýko, les. Tak to se mu asi 

stýská po lese.  

Co by teď Ipsík mohl udělat, když dostal vysvědčení a naučil se číst a psát? Mohl by 

si něco přečíst. Může napsat knížku. Mohl by dál chodit do školy. Mohl by to naučit 

kamarády. 

Ipsík má kouzelnou nožičku. Jak budou psát jeho žáci ve škole? Tužkou. Propiskou. 

Nožičkou, jako Ipsík. Zadečkem. Mohli by kousat.  

Je důležité se naučit číst a psát? Ano, je. Abysme mohli v noci číst dětem pohádky. 

Abysme byli chytrý. Abysme se naučili angličtinu. Přečteme si, co nás zajímá. 

Naučíme se to ve škole.  

Překvapil vás příběh něčím? Že se Ipsík naučil číst a psát. Že to taky naučil 

kamarády. Překvapilo mě, že ho strakapoud nesnědl. Že dostal vysvědčení. 

8.2 Lední medvědi odcházejí za štěstím 

Edice: Mikroliška+ 

Autor: Jana Šrámková 

Ilustrace: Tereza Šedivá 

Rok vydání: 2016 

             Drobné leporelo Lední medvědi odcházejí za štěstím je prvním svazkem z edice 

Mikroliška+. Na pěti dvojstranách je v kratičkém textu zapsán příběh medvědí rodiny. Je 

provázán s ilustracemi, ve kterých děti mohou najít drobnosti zmíněné v příběhu. 
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Obrázek 4: Titulní stránka leporela Lední medvědi odcházejí za štěstím109 

8.2.1 Didaktický potenciál knihy 

             Hlavní hrdinové – lední medvědi – nesou antropomorfní znaky. Jsou oblečení, 

cestují, mají zaměstnání a projevují emoce. Děti se s nimi mají možnost prostřednictvím 

ilustrací ztotožnit a prožívat příběh více do hloubky. Medvědi řeší problém nedostatku jídla 

a rozhodnou se opustit svůj dosavadní domov a najít místo, kde se jim bude dařit lépe. Při 

svém putování navštíví mnohé části Země – pralesy plné opic, prérie s kaktusy, i vesnici 

podobnou českému venkovu. Jednotlivá místa jsou barevně laděná – domov medvědů je 

tajemně tmavý se siluetami stromů v pozadí. Tmavá barva zobrazuje hloubku moře, ale také 

nehostinnost místa, které medvědům už k žití nestačí. Vytrácí se sníh, led, a tím i přirozené 

prostředí pro jejich život. V zemi palem je využitá převážně oranžová barva, která vzbuzuje 

ve čtenáři dojem nehostinné pouště. Tuto nehostinnost narušují dvě opice, které sledují 

medvědí rodinu na cestách. Na první pohled upoutá pozornost provaz přivázaný k tlapě táty 

medvěda, na jehož konci je vlečeno pět sušených ryb, které si s sebou zabalili na cestu. 

Při putování za lepším žitím se stane z táty medvěda prodavač – v ilustraci převažuje zelená 

barva naděje, spolu s černou, která poukazuje na to, že medvědi stále nejsou spokojeni 

s místem k životu. Začínají jim chybět přátelé, jejich přirozená potrava, zima a chlad. 

V domečku na další straně je v ilustraci naznačeno, co je pro medvědí rodinu důležité – 

kromě sněhových vloček jsou zde i tučňáci a modrá barva věčného ledu. Domeček samotný 

                                                 
109 Internetový zdroj ze dne 20. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/ke-stazeni 
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připomíná kostku ledu. Při vzpomínce na domov medvědi pláčou a vzpomínají na polární 

záři. Putují dál. Kam? Přece za štěstím, za domovem, který mají v srdci.  

             Děti mají možnost díky ilustracím sledovat proměnu medvědího putování, kdy 

se z nehostinné země ve vzpomínkách stane to nejkrásnější místo na světě. S dětmi je možné 

navázat na text knihy tématy – jak zvířátka žijí (přirozené prostředí, potrava, zvířata 

v zemích věčného ledu a sněhu), ochrana planety (globální oteplování, nutnost migrace 

zvířat za lepšími podmínkami), co je domov (kde se cítíme být doma, kdo je pro nás doma 

důležitý), zimní období (charakteristika ročního období, odlišnosti oproti ostatním 

obdobím), řešení problému (dokážeme si ve všech situacích poradit sami, jsou naše 

rozhodnutí vždy správná nebo bychom měli hledat jiné cesty). 

8.2.2 Aktivita s knihou 

Název aktivity: Doma je, když…   

Stručný popis aktivity: děti dostanou k dispozici zalaminované obrázky z knihy110 a jejich 

úkolem je ve skupinkách debatovat nad tím, o čem je příběh. Využijeme čtenářskou strategii 

předvídání z ilustrací. S dětmi povedeme rozhovor nad příběhem, sledujeme posloupnost 

děje. Poté sestavíme obrázkový příběh tak, jak má být (vodítkem nám bude čtený text) 

a znovu vyzveme děti, aby přemýšlely nad dějem příběhu. Při čtení příběhu se zastavíme 

u nejzajímavějších částí (Medvědi mají málo jídla, co mohou dělat? Budou se cítit dobře 

kdekoliv, nebo musí hledat? Kde se cítíme být doma? Kam se medvědi nakonec nastěhovali? 

Víte o někom, kdo putuje světem a nemá domov na jednom místě? Jaká může být cesta 

domů? – těžká, dlouhá, krátká, přímočará, složitá, kolem světa, atd.) 

Cíl aktivity: rozvíjíme u dětí spolupráci (při debatování nad ilustracemi), děti reagují 

na podněty kamarádů, komentují, rozvíjejí rozhovor nad sestaveným příběhem, rozvoj 

fantazie a mluveného projevu (při vymýšlení příběhu a jeho interpretaci), rozvoj čtenářské 

strategie předvídání, rozvoj logického myšlení (při práci s obrázky, odkud pochází lední 

medvědi a kam mohou mířit), přemýšlet o otázkách, které učitel pokládá, a hledat odpověď. 

                                                 
110 ŠRÁMKOVÁ, Jana. Lední medvědi odcházejí za štěstím. Praha: Běžíliška, 2016, 12. s, ISBN 978-80-

906467-2-8.  
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Klíčové kompetence: kompetence k učení – dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi; 

kompetence k řešení problémů – hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální 

nápady); kompetence komunikativní – slovně reaguje a vede smysluplný dialog; 

kompetence sociální a personální – projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost 

k druhým; kompetence činnostní a občanské – je otevřené aktuálnímu dění. 

Reflexe: 

 jak se aktivita povedla – aktivita byla připravena pro skupinky dětí po třech. Děti si 

se zaujetím si prohlížely obrázky z knihy a bylo zajímavé poslouchat rozhovory nad 

obrázky. Nejtěžší pro děti bylo dát obrázky s ostatními dětmi ze skupiny dohromady. 

Každý si „ulovil“ své obrázky a nechtěl je dát v plén. Po delší době vysvětlování děti 

daly obrázky dohromady a začaly společně přemýšlet, o čem příběh bude. Po určitém 

čase si měly děti mezi sebou ve skupině zvolit mluvčího, který ostatním řekne, na 

čem se dohodly ve skupině: „…ta knížka je o medvídkovi, který je hladový nebo 

se ztratil…, …je o medvídkách a zvířátkách, opicích a přírodě a o iglú…, 

…o domově, o medvědovi, dešti a stromech…, …o zoologické zahradě, o nákupu 

a ledních medvědech…“. Při uvažování nad dějem příběhu se děti držely obrázků, 

nemluvily ve větách, spíše popisovaly několika slovy.  

Následovalo čtení příběhu – nejprve celého, děti jen poslouchaly, a následně 

po jednotlivých stránkách. Děti měly za úkol (ve skupinkách) podle indicií, které 

slyšely v textu najít vhodnou ilustraci a poskládat celý příběh.  

 

Obrázek 5: Která ilustrace v knize se mi nejvíce líbila? 
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 jak se dětem líbila – když jsem jim rozdala nakopírované listy s příběhem medvědů, 

všichni si začali dychtivě obrázky prohlížet a povídat si o nich. Měli radost z toho, 

že mohou příběh samostatně číst a vytvářet ho ve své fantazii díky obrázkům, že 

k výkladu nepotřebují dospělého, který by jim přečetl slova poskládaná z písmen, 

která neznají. Na konci měly děti za úkol vybrat si z knihy ilustraci, která se jim 

nejvíce líbila, oslovila je, a zdůvodnit, proč si právě tento obrázek vybraly. Každé 

z dětí si svůj obrázek našlo a nikdo neměl problém s odůvodněním svého výběru. 

Knížku si pak ode mě děti půjčovaly a prohlížely si ji ještě několikrát ve čtenářském 

koutku. 

 co se při této aktivitě děti naučily – děti se naučily spolupracovat při vymýšlení 

příběhu. Bylo důležité vyslechnout jednoho kamaráda, který mluví, aby mohl druhý 

navázat a říci svůj nápad. Toto cvičíme v podstatě neustále – neskákat druhému 

do řeči, přesto s tím mají děti stále problémy. Teď si v reálu vyzkoušely, že se 

opravdu na ničem nedomluví, když budou mluvit jeden přes druhého. Naučily se, 

že i z obrázků v knížce dokážeme vydedukovat, o čem asi příběh může být, to 

je rozvoj čtenářské strategie předvídání. Naučily se, že dokáží formulovat své 

myšlenky, když o nich více přemýšlí, a třídí si je například rozhovorem s kamarády. 

Mladší děti se učily trpělivosti při dokončování úkolu sestavení obrázků do příběhu.  

 co jsem se naučila já – že i malé děti (3 a 4leté) se v rámci svých možností jsou 

schopné do činnosti zapojit, pokud jsou dobře motivované. 

 co udělat příště jinak, lépe – kopie bych udělala v originální velikosti. Tím, že byly 

obrázky zvětšené, ztratilo hledání detailů v ilustracích punc detektivního příběhu. 

 závěr, který si děti udělaly po přečtení příběhu – odpověď na otázku: Kde je štěstí 

ledních medvědů z příběhu? Na ledu. Tam, kde je zima. Tam, kde mají jídlo – ryby, 

tuleně. Doma. 

8.3 Devět plchů v pelechu 

Autor: Radek Malý 

Ilustrace: Andrea Tachezy 

Rok vydání: 2016 
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Dvanáctistránkové harmonikové leporelo je ručně vázané v červeném plátně. 

Červená barva plátna koresponduje se stejně barevnými detaily v ilustracích (šátek na krku 

jednoho z plchů, bačkorky, červené autíčko, okapová roura, židlička, misky na kaši). 

Na každé stránce leporela přibyde jeden plch, text je veršovaný. Ilustrace Andrey Techezy 

vtipně dokreslují celý příběh, jsou něžné, jemné, veselé, laděné do hnědavých tónů plších 

kožíšků. Na poslední stránce leporela se děti dozví, kdo jsou plši a plšíci, a že se s nimi 

mohou setkati v naší přírodě.   

 

Obrázek 6: Titulní stránka leporela Devět plchů v pelechu111 

8.3.1 Didaktický potenciál knihy 

Jak název knihy napovídá, setkáme se v ní se zvířátkem – plchem. A ne s jedním, ale 

rovnou s devíti. Na každé stránce leporela přibyde další kamarád do party. Děti se tak 

nenásilnou formou učí počítat, mají přehled o tom, kde je plchů více, kde méně. Text 

provázející ilustrace je rýmovaný, číslovky jsou zapsané číslicí a děti se učí nejen počtům, 

ale i skloňování číslovek. Plšíci jsou roztomilá chlupatá zvířátka s velkýma očima, která 

dělají zajímavé věci.  

První plšík bydlí v útulném a uklizeném domečku, kde si chystá zásoby na zimu – 

má zde sušené houby, nastřádané žaludy. Je mu ale smutno, a tak si ze zrcadla vytáhne 

kamaráda. Dva plšíci se ale často hádají – ilustrátorka rozepři vyjádřila boxerskými 

rukavicemi a zápasnickým postojem. Na scéně se objevuje švihák plch v modrém 

                                                 
111 Internetový zdroj ze dne 20. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/ke-stazeni 
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kloboučku. V detailech ilustrace vidíme lezoucí i létající hmyz a ukryté ptáky. V dálce 

po louce jede červené auto. Čtvrtý plch přichází od továrny, kde se původně vyráběly 

PLECHY, nyní je to továrna na PLCHY. Jazyková hříčka děti rozesměje. Pátý plch 

se ke kamarádům přidá na cestách po světě. Tuto stránku ocení zajisté i rodiče, když 

v historických stavbách poznávají známé budovy a památky z celého světa – Eiffelova věž, 

pyramidy v Gíze, náměstí sv. Petra v Římě s bazilikou, panorama New Yorku a budova, 

kterou si paní malířka vymyslela a nemá základ v žádné reálné historické budově112. Na této 

stránce se také dozvíme, jakými dopravními prostředky se po světě dá cestovat – na kole, 

v letadle, na lodi, autobusem nebo autem. Vtipně je vyřešen stěžeň na lodi, který si vytvořil 

plch ze svého ocásku a uvázal si na něj plachtu. Šest plchů se pak schází na parníku, kde 

elegán v kloboučku loví na ocásek rybku. Po dlouhé cestě se vrací plšíci domů, kde jim 

ze dveří vychází vstříc a mává na přivítanou sedmý plch. Osmá je plšice, která pro všechny 

vaří velký hrnec kaše, na které si přijde pochutnat i starý plší dědeček. A pak už je čas spát 

a spát a spát, a tak se devět plchů uvelebí v pelechu a uloží se k zimnímu spánku.  

Děti se nejen dopočítají devíti plchů, ale také se dozví, že plch je aktivní zvířátko, 

které se pilně chystá na zimu tím, že pobíhá po světě a hledá, co by kde snědl. Naznačení 

cestovatelské vášně plchů, tak není samoúčelné. Plšík lískový se totiž potřebuje pořádně 

najíst, protože z celého roku prospí sedm měsíců. V Německu se mu proto říká 

Siebenschläfer – v češtině sedmispáč. Na text knihy je možné navázat tématy o tom, jak 

se zvířátka chystají na zimu (shánění zásob, ukládání ke spánku) nebo jak dlouho které 

zvířátko dokáže spát. Můžeme děti seznámit i s méně známými druhy zvířat, která se v naší 

přírodě vyskytují (většinou se v souvislosti s ukládáním zvířat ke spánku hovoří o ježcích, 

medvědech, jezevcích). Knihou proniká i téma přátelství, urovnávání konfliktů – kde 

problém nevyřeší dva, může pomoci třetí. Je možné knihu využít i k povídání o cestování 

a o tom, kde je nejlépe – u domácího krbu, v teple, s maminkou a tatínkem, v pelíšku.  

8.3.2 Aktivita s knihou 

Název aktivity: Slovo, slůvko, slovíčko, poskládej se, básničko   

                                                 
112 Odpověď Andrey Tachezy na e-mail ze dne 22. 3. 2018: Dobry den paní Tylšová, děkuji za milý email. Já 

se obávám, že jsem si tu baziliku vymyslela :-} Snad jsem Vás nezklamala. Mějte se krásně, Andrea. 
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Stručný popis aktivity: s dětmi si vyzkoušíme rýmování a nakonec si přečteme knihu Devět 

plchů v pelechu tak, že děti budou doplňovat rýmy. Samotnému čtení bude předcházet 

několik činností, které naučí děti hledat rýmující se slova. Toto je jeden z cílů RVP PV113. 

Nejprve si hledání rýmu nacvičíme veršovací rozcvičkou: 

 

Obrázek 7: Veršovací rozcvička114 

Následně vybíráme z předložených slov to, které se k zadanému nejlépe hodí (rozpoznávání 

sluchem bez podpory obrázků): 

Plot - ___________________ (kompost, hrot, záchod) 

Chodník - ___________________ (cesta, vodník, silnice, dlažba) 

Ples - ____________________ (kravata, dres, vřes, šaty, les) 

Kytka - ___________________ (nitka, motýl, lýtka, Jitka, růže) 

Klíč - __________________ (zámek, pryč, míč, klíčenka, rýč)115 

                                                 
113 Internetový zdroj ze dne 26. 3. 2018: http://www.msmt.cz/file/45304/, s. 18. 
114 POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Hravá škola: hříčky se slovíčky. Praha: Grada, 2014, 64 s., ISBN 978-80-247-

4539-8, s. 12.  
115 POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Hravá škola: hříčky se slovíčky. Praha: Grada, 2014, 64 s., ISBN 978-80-247-

4539-8, s. 13.  

http://www.msmt.cz/file/45304/
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Najdi rýmy k těmto slovům (podpora obrázků, děti mají za úkol najít všechna slova, která 

se rýmují se zadaným):  

 

Obrázek 8: Obrázky s namalovanými slovy 

Nakonec s dětmi společně čteme leporelo, poslední rým vynecháme a necháme děti doříct. 

Jako pomůcku můžeme využít ilustrace v knize, podle kterých mohou děti počítat plšíky 

a zároveň tak doplnit správný rým: 

Ti 2 plší chlapíci 

Měli spolu při, 

Aby se dál nepřeli, 

Museli být 3.116 atd. 

Cíl aktivity: rozvíjíme u dětí cit pro jazyk, slovní zásobu, rozvíjíme sluchové vnímání. 

Ukážeme dětem, že i v rýmovaném textu mohou najít pohádkový text, který mohou 

samostatně doplňovat za pomocí ilustrací.  

                                                 
116 MALÝ, Radek. Devět plchů v pelechu. Praha: Běžíliška, 2016, 12 s., ISBN 978-80-906467-3-5, s. 3. 
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Klíčové kompetence: kompetence k učení – dítě se soustředí na činnost a záměrně si 

pamatuje; kompetence k řešení problémů – rozlišuje řešení, která jsou funkční a která 

funkční nejsou; kompetence komunikativní – průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu 

a aktivně ji používá; kompetence sociální a personální – je schopno chápat, že lidé jsou různí, 

a umí být tolerantní k jejich jedinečnostem; kompetence činnostní a občanské – má smysl 

pro povinnost k úkolům. 

Reflexe: 

 jak se aktivita povedla – děti rády skládají „verše“. Čas od času jim zadám nějaké 

slovo a mají k němu hledat slova, která se rýmují. Aktivita byla ucelenější, činnosti 

na sebe více navazovaly a děti pracovaly se zaujetím.  

 jak se dětem líbila – všechny děti se zapojily. Musela jsem korigovat, kdo bude 

mluvit, protože se nadšeně překřikovaly s vymýšlením nebo spojováním rýmů. Děti 

následně chtěly rýmovat i své vlastní básničky. Zadala jsem jim proto slovo 

ŽABIČKA a BOTIČKA, a nechala je, ať vymyslí svou básničku se slovy, která 

se budou se žabičkou rýmovat.  

Vodička, 

v ní schovaná botička. 

Plavala tam rybička 

a u ní malá žabička. 

 

Botička, vodička, žabička, 

plavou si po vodě, 

je to krásné, jak to je. 

 

 

Kvaky, kvaky, kvakyčky, 

máme doma žabičky. 

A jednu botičku 

pro malinkou žabičku. 
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 co se při této aktivitě děti naučily – že se s jazykem dají hrát zajímavé a zábavné hry 

a zároveň si nenásilně rozšířit slovní zásobu.  

 co jsem se naučila já – že jsou děti tvůrčí a pokud se jim nechá prostor, jsou nejen 

schopné doplňovat rýmy do básniček, které jim čtu, ale i složit vlastní říkanku. 

 co udělat příště jinak, lépe – volit lehčí slova i pro děti, které nemají tak velkou slovní 

zásobu. 

8.4 O slonovi, který se bál výšky 

Autor: Robin Král 

Ilustrace: Anastasia Stročkova 

Rok vydání: 2014 

Leporelo velkého formátu, které se otevírá jako klasická kniha, je laděné do šedivých 

tónů kamene. Kniha je totiž ilustrovaná netradiční technikou kolorované litografie 

(kamenotisku). Stejně jako je netradiční výtvarná stránka leporela, tak je netradiční i vznik 

knihy, jejíž text byl napsán až po vytvoření ilustrací. Výtvarnice k ilustracím řekla: „Příběh 

vyvstal sám z různých mých fascinací – například prostředím cirkusu, kde jsou jako 

v pohádkách možné věci, které jinde ne. Fascinuje mě i podstata závrati. Často se mi zdá 

sen, že jedu výtahem do neuvěřitelně vysokých poschodí.“117 Ruční vazba je provedena 

do šedého plátna, které koresponduje s převažující barvou ilustrací.  

                                                 
117 Internetový zdroj ze dne 26. 3. 2018: http://www.knihydetem.cz/recenze/o-slonovi-ktery-se-bal-vysky/ 
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Obrázek 9: Titulní stránka leporela O slonovi, který se bál výšky118 

8.4.1 Didaktický potenciál knihy 

Hlavním hrdinou leporela je slůně Artur. Text příběhu je veršovaný a najdeme v něm 

několik zvratů, které ovlivní Arturův život v cirkuse, kam je příběh zasazen. Děti se 

na litografiích setkají s mnoha dalšími zvířecími obyvateli cirkusu a panem krotitelem, ale 

také s artisty. Na první pohled se mohou obrázky a s nimi spojený příběh zdát temné 

a smutné díky použité barvě, ale Arturova pouť nakonec končí šťastně. 

Příběh začíná ve chvíli, kdy krotitel cvičí zvířata v proskakování obručemi 

ve výškách. Na obrázcích vidíme zubatého krokodýla, lva se zlatou hřívou, hady, pudlíka, 

lachtana, ptáky, ale také želvu. Pudlík a lev obratně proskakují obručemi. Artur, který vše 

pozoruje, je ale malé slůně, výšek se bojí a skákat nechce. Krotitel se na něho rozzlobí a to 

vede Artura k myšlence, že z cirkusu raději odejde. Má dojem, že si jeho zmizení stejně 

nikdo ani nevšimne, a nebude tak nikomu chybět. Ještě před rozedněním uteče z klece a vydá 

se na cestu. Cirkus se všemi maringotkami a klecemi sídlí ve městě. Artur se vydá ulicemi, 

mezi domy, po silnicích, přes křižovatky a je celý zmatený a začne litovat svého unáhleného 

útěku. Přepadne ho nový pocit – obává se, že cirkus a všichni jeho obyvatelé se sbalili 

a odjeli pryč a on už je nikdy nenajde. Chodí dál městem, přemýšlí, až dojde na kopec, 

na kterém stojí rozhledna. Vyleze na ni a dívá se kolem sebe a vidí v dálce cirkus a také 

cestu k němu. Náhle si uvědomí, že je vysoko, až na dosah nebe, ale nebojí se. Překonal svůj 

strach. Vrátí se do cirkusu, kde na něho už čeká krotitel s omluvou, že ho nebude nutit skákat. 

                                                 
118 Internetový zdroj ze dne 20. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/ke-stazeni 
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Artur má pro něj ale velké překvapení – vždyť už se výšek nebojí a při představení dokáže 

balancovat na vysoké věži. „Cirkus je místo zázraků a divů. Možná, že u vás zastaví se taky. 

Lev zahřmí přes svou naježenou hřívu a Artur bude skákat nad oblaky.“119 

Děti se v leporelu jednak seznámí s netradiční výtvarnou technikou a jednak 

se zajímavým příběhem, který můžeme uchopit za různé konce. Prvotně se nabízí téma 

cirkusu, zvířat, která v něm žijí, zábava, kterou cirkus přináší. Pokud ale půjdeme hlouběji, 

můžeme s dětmi debatovat o tom, zda je zvířatům v cirkuse dobře, jak se jim tam žije, jaký 

vztah mohou mít se svým krotitelem – přítelem? Zda je správné chovat zvířata pro zábavu 

nebo to může být i způsob jejich ochrany. Nebo mezení jejich svobody? Jak se cítil Artur 

po útěku? Proč se vrátil? Viděli ho rádi? Jako druhé téma můžeme otevřít povídání o strachu 

a jeho překonávání. Artur se bál výšek, ale jiná událost ho dovedla k tomu, že svůj strach 

dokázal překonat. Má někdo z dětí také z něčeho strach? Dá se se strachem bojovat? Je 

správné před strachem utíkat? Je dobré se strachem bojovat, nebo je lepší se mu poddat? Jak 

to bylo s Arturem – poddal se strachu, nebo ho překonal? A kolik strachů v příběhu vlastně 

překonal? Když někdo vyhraje nad něčím, čeho se bojí – vyhrává? Strach také zaslepuje. 

Artur utekl a vůbec nepomyslel na to, že se může ztratit – a to je další téma – bezpečnost 

dětí, když jedou na neznámé místo, do neznámého města. Můžeme si povídat o tom, jak 

předcházet tomu, že se může někdo ztratit, nebo co dělat, když se ztratíme. Co udělal Artur, 

když se ztratil? A bylo to správné, udělal dobře? Velmi se mi líbí postava krotitele. Zde 

se otevírá prostor pro další debaty s dětmi. Umíme se omluvit? Uznat svou chybu? Víme, 

že jsme „přestřelili“? Jak dokážeme napravit něco, co jsme pokazili? 

8.4.2 Aktivita s knihou 

Název aktivity: Hrátky se čtením 

Stručný popis aktivity: pracovat budeme s celou skupinkou dětí. Při práci s leporelem 

využijeme čtenářské kostky – žluté, zelené a oranžové kostky. Žluté kostky připravují děti 

k četbě a zelené pomáhají přemýšlet o čteném příběhu a jeho průběhu. Oranžové se využívají 

po dočtení příběhu ke shrnutí přečteného. Mám k dispozici původní verzi kostek ze 

čtenářských klubů, které nejsou primárně určeny pro použití v mateřské škole. Přesto jsem 

                                                 
119 KRÁL, Robin. O slonovi, který se bál výšky. Praha: Běžíliška, 2014, 12 s., ISBN978-80-86471-48-8, s. 

10. 
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je využila, protože otázky se dají modifikovat tak, že je pochopí i děti předškolního věku. 

Tyto kostky využívají tzv. třífázový model učení. První fází modelu je evokace – kdy si děti 

vybavují to, co si myslí o tématu, které je jim předložené, jaké mají otázky k danému tématu 

– vybavují si to, co znají, vědí, setkaly se s tím. Druhou fází je uvědomení si významu nové 

informace – jedná se o aktivní zpracování nové informace a její propojení s informacemi 

z první fáze. Ve třetí fázi dochází k reflexi – děti si formují nový obraz tématu, ujistí, co 

nového se dozvěděly, co si potvrdily, co si opravily, atd.120 

Cíl aktivity: procvičíme si několik čtenářských strategií – předvídání (dětem pomáháme 

otázkami – Jak to bude? O čem to bude? Co teď udělá? Myslím si, že…121) a usuzování 

(pomáháme otázkami Proč? Co? Kdo? Jak?122), ale také shrnování. Ukážeme dětem, že 

kniha není jen o přečtení, ale dají se v ní najít i skryté významy, když se trochu zastavíme 

a zamyslíme.  

Klíčové kompetence: kompetence k učení – dítě si všímá souvislostí; kompetence k řešení 

problémů – řeší problémy na základě vlastních zkušeností, hledá různé varianty a možnosti, 

využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost; kompetence komunikativní 

– dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, ovládá dovednosti předcházející čtení 

a psaní; kompetence sociální a personální – vnímá nespravedlnost, ubližování; kompetence 

činnostní a občanské – má základní dětskou představu, co je v souladu se základními 

lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu. 

Reflexe: 

 jak se aktivita povedla – aktivita byla provedena s věkově smíšenou skupinkou dětí. 

Prvním úkolem bylo seznámit se s čtenářskými kostkami. Děti si je se zaujetím 

prohlížely, házely s nimi. Ptaly se, na co kostky jsou. Poté jsme vytvořili kroužek 

a postupně každý házel jednotlivými kostkami. Nejprve žlutými, než jsme začali 

knihu číst, než jsme ji otevřeli – předvídali jsme z ilustrace na obálce, o čem kniha 

bude. Následovaly zelené – během čtení jsem příběh přerušila, hodili jsme kostkou 

                                                 
120 KOŠŤÁLOVÁ Hana; HAUSENBLAS, Ondřej. Co je E - U - R. Kritické listy: občasník pro kritické 

myšlení. Praha: Kritické myšlení, 2006, 2006 (22), 54-58. ISSN 1214-582, s. 54. 
121 RYBÁROVÁ, Eva. Čtenářské strategie jako podpora porozumění předčítanému textu u dětí předškolního 

věku. Diplomová práce. Praha: UK PedF, 2016, 133 s., s. 61. 
122 Tamtéž, s. 61. 
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a předvídali jsme či usuzovali, jak to bude dál. Nakonec jsme házeli oranžovými 

kostkami a shrnuli jsme si přečtený příběh a vše, co jsme se dozvěděli. 

 jak se dětem líbila – pro děti to byla nová aktivita, každé z dětí se těšilo, až hodí 

kostkou a já přečtu otázku. Ve skupině bylo devět předškoláků. Na otázky, které 

padly, se snažili odpovídat všichni – dvě děti se držely trochu stranou, ale když jsem 

se ptala, kde se příběh odehrává, zapojily se i ony a podle obrázků reagovaly na popis 

místa. Práce s kostkami je zaujala, všichni ve skupině pracovali soustředěně. Pravdou 

je, že jsem některé otázky musela upravit tak, aby byly pro děti předškolního věku 

srozumitelnější. Na tyto upravené otázky zvládaly děti odpovídat bez problémů (viz 

přepis rozhovoru při činnosti). 

 co se při této aktivitě děti naučily – procvičovaly trpělivost – musely čekat, než na 

ně přišla řada. Naučily se, že mohou využít při usuzování své vlastní zkušenosti, 

snadněji se tak vžily do pocitů Artura. Znovu se ujistily v tom, že ilustrace mají tu 

moc a kouzlo vyprávět jim příběh beze slov a ony jsou tak schopné samostatně 

předvídat, co se v knize stane.  Pro děti bylo zcela nové shrnutí a vyvození závěrů 

z přečteného příběhu. To jim dělalo potíže, ale několik dětí dokázalo své myšlenky 

formulovat. 

 

Obrázek 10: Práce se čtenářskými kostkami a knihou 

 co jsem se naučila já – že je důležité si činnost opravdu důkladně promyslet 

a připravit dopředu, naformulovat si například i některé otázky, které by mohly 
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padnout a rozšířily by tak dětem vnímání příběhu. V praxi jsem si ověřila svůj 

předpoklad, že i čtenářské kostky, které jsou primárně určeny pro starší děti, se dají 

využít k činnostem v mateřské škole. 

 co udělat příště jinak, lépe – vnímala jsem, že by měly čtenářské kostky a práce s nimi 

ještě větší efekt, kdybych místo textů, které jsou do dřeva kostek vypálené, nalepila 

symboly, které by mohly děti samostatně „číst“. To, že byly odkázané na to, až jim 

otázku přečtu, bylo zdlouhavé. 

 příklady odpovědí dětí – žluté kostky – (U – učitelka, D – děti). Děti si knihu nejprve 

prohlédly. 

U: Kdo knihu ilustroval? Kdo je ilustrátor?  

D: Ten, kdo maluje do knížek obrázky. Malíř. Ten, co dělá obrázky.  

U: Ilustrátorkou je Anastasia Stročková.  

U: Kdo knihu napsal? Kdo je spisovatel?  

D: Ten, kdo píše knížky. Nebo pohádky. A taky různý příběhy.  

U: Spisovatelem je Robin Král. 

U: Je příběh skutečný nebo vymyšlený? 

D: Skutečný. Stal se. Je to o zvířátkách, tak se to mohlo stát. Je to vymyšlené. 

U: Co myslíte, že se v příběhu stane? 

D: Bude tam tygr. Pejsci a žirafa. 

U: Co se stane, ne kdo v příběhu bude… 

D: Mohly by se pomíchat zvířata. Vyměnit si hlavy. Mohly by se ztratit. Že se 

zoologická zahrada přemění na cirkus. 

U: Kterým slovům v názvu nerozumíš? Knížka se jmenuje O slonovi, který se bál 

výšky. Víte, co je slon? 

D: Ano, zvíře. Zvíře s chobotem a velkýma ušima. 

U: A co je výška? 

D: postaví se, zvedají ruce do výšky a vykřikují: Na veliký hoře. V paneláku. Mount 

Everest. Na střeše. Na rozhledně. Na Sněžce. 

U: Jaké otázky tě v souvislosti s příběhem napadají? Na co se chceš zeptat? 

D: Jak tam žijou lidi? Jak žijou sloni? Jestli má ten slon chobot? (reakce na ilustraci) 
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U: Děti, teď si příběh budeme číst. Já někde v textu zastavím a hodíme si kostkou 

zelené barvy a budeme si dál povídat. 

Které jsou hlavní postavy v příběhu? 

D: SLOOOON! 

U: čte – „…Miluje cirkus, místo pro zázraky, jenže se bojí létat ve výškách…“123 

Vyber nějaký problém nebo zápletku, které se v příběhu objevují. 

D: Artur se bojí výšek. Ten pán po něm chce, aby skákal.  

U: Dá se to nějak vyřešit?  

D: Mohl by Artur trénovat. Nebo by mu to mohl ten pán ukázat.  

U: Přečteme si kousek dál… Jak to vyřešil Artur? 

D: Utekl. 

U: Kde se příběh odehrává? 

D: V knize. V cirkuse. Na vesnici. Nene, jsou tam ulice a křižovatky. To není vesnice. 

Město. Ale třeba mu tam někdo pomůže… 

U: Vyber si v příběhu nějakou problémovou situaci. Jak by se jí dalo předejít? Co 

bylo za problém?  

D: Že se slůně ztratilo. Někdo by mu pomohl. Nebo neměl utíkat. 

U: čte – „…Až najednou byl Artur na kopečku, na kterém stála velikánská věž.“124 

Co bys udělal/a ty? Jak by ses pokusil/a vyřešit tento problém? 

D: Rozhlídla bych se do dálky. Ale on se rozhlíží z výšky… Ale on se přece bojí! Asi 

se nebojí, asi kecal. Já bych tam nelezl.  

U: Dočetli jsme knížku a teď budeme házet poslední barvou, která nám zbyla. Jaká 

to je? 

D: Oranžová! 

U: Jak by příběh mohl pokračovat? 

D: Že by ho pochválil a pohladil. Nebo by šel do jinýho cirkusu, většího. Tam by mu 

postavili větší věž. 

U: Jak jinak by se mohl příběh jmenovat? 

                                                 
123 KRÁL, Robin. O slonovi, který se bál výšky. Praha: Běžíliška, 2014, 12 s., ISBN978-80-86471-48-8, s. 3. 
124 Tamtéž, s. 7. 
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D: O slonovi, který se ztratil a zase našel. O slonovi, který vylezl do výšky.  O slonovi, 

který umí skákat. Slon a jeho dobrodružství. 

U: (zopakovali jsme si společně konec příběhu) Navrhněte jiný konec příběhu. 

D: Kdyby se nevrátil, tak by nebyl u cirkusu. Třeba by se pořád bál výšek. Kdyby 

nevylezl na tu věž, zůstal by sám. 

8.5 Kolala Petřínská 

Edice: Mikroliška 

Autor: Jana Šrámková 

Ilustrace: Aneta Františka Holasová 

Rok vydání: 2014 

Kolala petřínská je jeden ze sešitků z edice Mikroliška. Ilustrace jsou laděné do tří 

barev – oranžové, zelené a hnědé. Podle ladění do několika málo barevných tónů můžeme 

ilustrace Anety Františky Holasové poznat. Pohádka o Ipsíkovi je laděna do hnědavých 

barev a její další autorský a ilustrátorský počin – kniha Lumír včelaří má převahu medově 

žlutých až lehce hnědavých odstínů.  

 

Obrázek 11:  Titulní stránka sešitu Kolala petřínská125 

                                                 
125 Internetový zdroj ze dne 20. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/ke-stazeni 
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8.5.1 Didaktický potenciál knihy 

Na dvanácti stránkách sešitku se setkáváme s malou Lídou, její maminkou 

a plyšovou hračkou Kolalou. Příběh se odehrává na pražském Petříně, kam Lída přichází 

s maminkou na procházku.126  

Velké kolalí dobrodružství začíná ve chvíli, kdy Lída svou plyšovou hračku 

nešťastnou náhodou upustí z lávky. Maminka ji utěšuje, že se Kolalovi bude v přírodě líbit, 

že zdivočí a zažije velká dobrodružství. Bude lézt po stromech, hrát si na pískovišti 

a sprchovat se ve vodopádu. Když bude mít hlad, vyčká na chvíli, kdy si bude muset prodejce 

zmrzliny odskočit na toaletu a ze zmrzlinářského vozíku si vytáhne nanuk a sní ho tajně za 

keřem. Kolala se projde i petřínským zrcadlovým bludištěm, v noci se vyspí v náručí Karla 

Hynka Máchy a sem tam vyděsí zamilovanou dvojici sedící v parku na lavičce. Kolala bude 

všude a přece ho nikdo nespatří, i když jej budou hledat – třeba i pomocí lupy a dalekohledu. 

Připraven budou mít i fotoaparát a tablet, ale Kolala vždy nějakým způsobem unikne. Bude 

záhadou pro všechny vědce a přírodozpytce. Maminka možná koupí novou plyšovou koalu 

a Lída jí odnese na Petřín, aby Kolalíček nezůstal sám. Nakonec bude celá Praha plná malých 

koal – kolal. 

Příběh nám nabízí mnoho úhlů pohledu, jak jej pojmout. S dětmi si můžeme, jak jsem 

již psala výše, povídat o oblíbených hračkách, o tom, jaká dobrodružství mohou hračky 

prožívat, když jsou doma samotné, nebo co se s hračkou stane, když ji někdo zapomene, 

zahodí, odloží, ztratí. Jiný úhel pohledu je na přírodu, která nabízí nejen ztraceným hračkám, 

ale i dětem nespočet různých možností zábavy a prožívání volného času. Knížku můžeme 

využít i jako místopisnou pomůcku – pražské děti jistě Petřín znají a mimopražským dětem 

můžeme ukázat, že i v takovém velkém městě, jako je Praha, lze najít krásné místo plné 

zeleně. Moment, kdy si Kolala bere z vozíku nanuk bez zaplacení, je možné využít s dětmi 

k povídání o tom, jak by to mělo být správně a co vlastně Kolala udělal.  

8.5.2 Aktivita s knihou 

Název aktivity: Moje nejoblíbenější hračka 

                                                 
126 ŠRÁMKOVÁ, Jana. Kolala petřínská. Praha: Běžíliška, 2014, 12 s., ISBN 978-80-86471-53-2. 
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Stručný popis aktivity: Nejprve si popovídáme o tom, kdo má jakou oblíbenou hračku, proč 

ji má rád a co by dělal, kdyby se mu ztratila. Aby nám ji někdo pomohl najít, mohli bychom 

třeba svou hračku namalovat na plakát. Nejprve dětem knížku přečtu a neukážu jim ilustrace. 

Než se k obrázkům dostaneme, vyzkoušíme si čtenářskou strategii vizualizace. Dětem budu 

popisovat, jak vypadá kolala, a ony budou podle pokynů malovat vybraným prostředkem 

(temperou, fixou, vodovými barvami).  

Cíl aktivity: děti se učí poslouchat čtený příběh bez podpory obrázků a následně zapojí svoji 

představivost, aby hlavního hrdinu knížky dokázaly namalovat na papír a vizualizovaly tak 

své představy.  

Klíčové kompetence: kompetence k učení – dítě soustředěně pozoruje; kompetence k řešení 

problémů – nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také 

za snahu; kompetence komunikativní – dovede využít informativní prostředky; kompetence 

sociální a personální – projevuje dětským způsobem ohleduplnost a pomoc slabším; 

kompetence činnostní a občanské – váží si práce i úsilí druhých. 

Reflexe: 

 jak se aktivita povedla – děti napjatě poslouchaly čtený příběh a se zaujetím 

se následně zhostily malování postavy kolaly petřínské.  

 jak se dětem líbila – vizualizaci kolaly petřínské pojaly jako prostor pro pomoc 

kamarádovi, kterému se ztratila hračka a ony tak mohou pomoci s pátráním – 

namalují plakát, kde je kolala namalovaný.  

 co se při této aktivitě děti naučily – slova přetvořit na obrázek, který pak porovnaly 

s ilustracemi a byly překvapené, jak se ilustrace s jejich představou shodují. 

 co jsem se naučila já – že je dobré dětem občas neukazovat hned ilustrace, které by 

mohly jejich představy ovlivnit. Naopak je skvělé pracovat se slovy, která děti 

na symboly nebo obrázky překódují. 

 co udělat příště jinak, lépe – pokud by bylo více prostoru, nechala bych dětem více 

místa pro jejich práci tak, aby si na své obrázky vzájemně při činnosti neviděly (viz 

příloha č. 2). 
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8.6 O panáčkovi 

Edice: Mikroliška 

Autor: Jana Šrámková 

Ilustrace: Anna Mastníková 

Rok vydání: 2014 

Knížka s názvem O panáčkovi vyšla také v edici Mikroliška. Hravý příběh rodičů 

a jejich chlapečka uvede děti do problematiky příchodu nového života na svět. Vyprávění je 

doplněno veselými a vtipnými ilustracemi. 

 

Obrázek 12: Titulní stránka sešitu O panáčkovi127 

8.6.1 Didaktický potenciál knihy 

Začátek příběhu je situován do postýlky chlapce Jáchyma, který chce slyšet příběh 

na dobrou noc. Nejraději má vyprávění o panáčkovi. Maminka mu tedy vypráví příběh 

o tom, jak vznikl nový život. Přirovnává rostoucí plod ve svém břiše k fazolce a rybě, která 

si plave ve vodě sem a tam. Když se děťátko narodí, je zabalené do zavinovačky a vypadá 

jako houstička, a protože v postýlce a kočárku byla vidět jen hlavička, vypadalo také jako 

žampión. Když děťátko rostlo a dobře jedlo, mělo bříško velké jako bubínek. A když 

děťátko povyrostlo a začalo se smát, zjistili rodiče, že to není nic jiného než malý panáček. 

Panáček se rád díval po světě, lezl, pak se postavil na nohy a hrál si. Slavil narozeniny 

                                                 
127 Internetový zdroj ze dne 20. 3. 2018: https://www.beziliska.cz/ke-stazeni 
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a dostával dárky a největší radost měl z kola, se kterým spal dokonce na zemi, protože mu 

maminka nedovolila si ho vzít do postele. Rostl a chodil do školy, měl spoustu kamarádů. 

Jáchym je zvědavý, jak to bylo s panáčkem dál a maminka vypráví. Jednoho dne se maminka 

s tatínkem probudí a vidí, že z panáčka už je veliký pán, který snídá černou kávu, už 

si nehraje a jeho hračky dávno leží ve sklepě. „Je to smutný konec?“ ptá se Jáchym, protože 

se maminka smutně tváří. „Není,“ řekne maminka a slíbí, že už se smutně tvářit nebude.128 

V drobném sešitku je mnoho ukryto. S dětmi můžeme využít příběh při povídání 

o rodině, o lásce, respektu k druhému a jeho potřebám. O tom, jak se z dospělých lidí stanou 

rodiče a z jejich dětí po letech také. Příběh je zamyšlením o koloběhu života, o tom, že čas 

nelze zastavit ani ničím ošálit. Maminky budou se slzou v oku jednou vzpomínat na to, jak 

byly jejich děti malé a co vše prožívaly. Ve své podstatě jde o příběh velmi laskavý a svým 

způsobem smutný. Maminky a tatínkové své děti milují a dívají se na ně jako na malý zázrak. 

Děti se mohou také seznámit s prenatální podobou lidského tvora. Pokud nemají zkušenost 

přímo od rodičů nebo ze širší rodiny, je toto setkání s děťátkem v bříšku, které je přirovnané 

velikostí k fazolce a pohybem k rybičce, příjemným řešením, jak dítěti vysvětlit, kde se tady 

vzalo.  

8.6.2 Aktivita s knihou 

Název aktivity: Já a moje rodina 

Stručný popis aktivity: Před samotným čtením si s dětmi povídáme o tom, jak komu 

maminka nebo tatínek doma říká (myšičko, broučku, miláčku, koblížku, Andulko, loupežníku, 

lásečko, beruško, uličníku, pumprdlíku, šmoulo, Fanoušku atd.). Následně vložím 

do uzavřené krabice s malým otvorem předměty, které se vyskytují v příběhu jako zástupce 

rostoucího děťátka – fazolku, plastovou rybičku, housku, žampión, bubínek, panenku. Děti 

si mohou předměty, na které nevidí, osahat. Postupně předměty vytáhnu, řekneme si, co to 

je a jaký důvod máme, že byl předmět umístěn v krabici a nakonec hledáme souvislost mezi 

všemi vytaženými předměty. Nakonec si přečteme příběh a vždy, když se tam objeví některý 

z vytažených předmětů, mají děti za úkol na to upozornit.  

                                                 
128 ŠRÁMKOVÁ, Jana. O panáčkovi. Praha: Běžíliška, 2014, 12 s., ISBN 978-80-86471-50-1. 



78 

 

Cíl aktivity: děti se měly naučit vytvořit si názor a vyjádřit ho. Dalším jejich úkolem bylo 

hledat souvislosti. Mimo jiné jsme rozvíjeli paměť, představivost a slovní zásobu.  

Klíčové kompetence: kompetence k učení – dítě užívá jednoduchých znaků a symbolů; 

kompetence k řešení problému – dítě si všímá dění v bezprostředním okolí; kompetence 

komunikativní – komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; 

kompetence sociální a personální – napodobuje modely prosociálního chování 

a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí; kompetence činnostní a občanské – 

chápe, že všichni lidé mají svou hodnotu. 

Reflexe: 

 jak se aktivita povedla – děti mají rády hry, kde jim něco ukrývám. Proto je krabice 

s tajemnými předměty velmi zaujala a celé ráno při volné hře, kdy měly možnost 

prohmatávat přichystané věci, toho využívaly. Protože jsme si celý týden povídali 

o rodině a před samotnou činností jsme si vyprávěli a vzpomínali na to, jak nám 

doma rodiče říkají, děti pochopily, že se předměty budou tohoto tématu dotýkat. 

Když pak hledaly souvislosti mezi na první pohled nesourodými věcmi, překvapily 

mě, co dokázaly vymyslet. 

 

Obrázek 13: Děti hmatem zkoumají předměty vážící se k příběhu O panáčkovi 

 jak se dětem líbila – od rána se děti těšily, co jsem jim nachystala za příběh a smály 

se nahlas při jeho čtení, bylo vidět, že vnímají a chápou nadsázku a jistý druh vtipu. 
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 co se při této aktivitě děti naučily – přemýšlet nad zadaným úkolem a formulovat své 

myšlenky do vět, které pak říkaly nahlas ostatním. Zjistily, že i věci, které spolu na 

první pohled nemají nic společného, dokáží vytvořit příběh. A to příběh, který každý 

z nás kdysi prožil. 

 co jsem se naučila já – že využívat knížky s nadsázkou a vtipem je rozhodně sázka 

na jistotu. 

 co udělat příště jinak, lépe – korigovat překřikování. Každé z dětí chtělo honem říci 

svůj názor a zapomněly se respektovat vzájemně, neskákat si do řeči, vyslechnout 

druhého a reagovat na něho, nebo ho alespoň nechat domluvit a pak přijít se svým 

nápadem. 

 příklady odpovědí dětí – fazole: To je maličké!, To je fazole, semínko. Vyroste z něj… 

kytka, slunečnice, jahůdky, miminko, stromy, člověk, pohádka! 

Rybička: To bude rybí příběh.  

Narodí se miminko a bude se hýbat jako rybička a bude mít tátu a mámu! Alenko, 

jak tě tohle napadlo? To je v písničce.  

Narodí se miminko rodičům, maminka odejde a děťátko sní fazoli a udusí se.  

Bude ryba na suchu. 

Houstička: Děti, o čem ten příběh bude? Souvisí spolu ty předměty? Vytvoří jeden 

příběh? 

Rybička – to děťátko, bude o hladu a tak tu housku sní. 

Ryba potká housku a řeknou si dobrý den. 

Že maminka řekne klukovi, že je houska, protože něco provedl. 

Žampión: Maminka udělá dětem smaženici nebo smažený žampión. 

Děti se hodně najedí – housky, ryby a žampiónu a pak půjdou spát.  

Buben: Jé, to jsou čím dál větší věci. Fazolka je nejmenší a buben je největší. 

To je, jako když něco roste! 

Panenka: To je miminko! 

No jo, to je děťátko, které vyrostlo. 

Bylo maličké, jako semínko a pak vyrostlo. 
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8.7 Zhodnocení aktivit – odpovědí na výzkumné otázky 

Jaké knihy nakladatelství jsem zvolila a proč? Vybrala jsem šest knížek pro 

činnosti s dětmi, které jsem uvedla v bakalářské práci. Jsou to Pohádka o Ipsíkovi, O slonovi, 

který se bál výšky, Kolala petřínská, O panáčkovi, Lední medvědi odcházejí za štěstím 

a Devět plchů v pelechu. Každá z knížek má nosné téma, na kterém se dá postavit celá 

činnost. A zároveň se hodily do témat ze Školního vzdělávacího programu. Každá z knížek 

může rozvíjet v rozvoji čtenářství jiné kompetence, které jsou uvedené v RVP PV. Výběr 

knížek pro bakalářskou práci nebyl náhodný. Činnosti jsem dělala s více knihami 

z nakladatelství Běžíliška, ale u těchto jsem měla pocit, že se mi opravdu povedly, proto 

jsem je v práci použila. 

              Jaké klíčové kompetence byly při těchto činnostech u dětí rozvíjeny? Při práci 

s knihou Pohádka o Ipsíkovi to byly tyto: kompetence komunikativní – dítě samostatně 

vyjadřuje své myšlenky a odpovědi na otázky, chápe, že být aktivní je výhodou; kompetence 

k učení – všímá si souvislostí; kompetence k řešení problémů – všímá si dění kolem sebe; 

kompetence sociální a personální – rozpozná nevhodné chování; kompetence činnostní 

a občanské – zajímá se o druhé i o to, co se děje kolem 

               U knihy Lední medvědi odcházejí za štěstím to byly: kompetence k učení – dítě 

klade otázky a hledá na ně odpovědi; kompetence k řešení problémů – hledá různé možnosti 

a varianty (má vlastní, originální nápady); kompetence komunikativní – slovně reaguje 

a vede smysluplný dialog; kompetence sociální a personální – projevuje dětským způsobem 

citlivost a ohleduplnost k druhým; kompetence činnostní a občanské – je otevřené 

aktuálnímu dění. 

               S knihou Devět plchů v pelechu jsme rozvíjely následující kompetence: 

kompetence k učení – dítě se soustředí na činnost a záměrně si pamatuje; kompetence 

k řešení problémů – rozlišuje řešení, která jsou funkční a která funkční nejsou; kompetence 

komunikativní – průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá; kompetence 

sociální a personální – je schopno chápat, že lidé jsou různí, a umí být tolerantní k jejich 

jedinečnostem; kompetence činnostní a občanské – má smysl pro povinnost k úkolům. 

                O slonovi, který se bál výšky se jednalo o tyto kompetence: kompetence k učení – 

dítě si všímá souvislostí; kompetence k řešení problémů – řeší problémy na základě vlastních 
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zkušeností, hledá různé varianty a možnosti, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii 

a představivost; kompetence komunikativní – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, 

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní; kompetence sociální a personální – vnímá 

nespravedlnost, ubližování; kompetence činnostní a občanské – má základní dětskou 

představu, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi 

v rozporu. 

              V knize Kolala petřínská se nám podařilo naplnit následující kompetence: 

kompetence k učení – dítě soustředěně pozoruje; kompetence k řešení problémů – nebojí se 

chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu; kompetence 

komunikativní – dovede využít informativní prostředky; kompetence sociální a personální – 

projevuje dětským způsobem ohleduplnost a pomoc slabším; kompetence činnostní 

a občanské – váží si práce i úsilí druhých. 

              Poslední kniha O panáčkovi nám umožnila si osvojit tyto kompetence: kompetence 

k učení – dítě užívá jednoduchých znaků a symbolů; kompetence k řešení problému – dítě 

si všímá dění v bezprostředním okolí; kompetence komunikativní – komunikuje v běžných 

situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; kompetence sociální a personální – 

napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí; kompetence činnostní a občanské – chápe, že všichni lidé mají svou hodnotu. 

Jaké aktivity se nejvíce osvědčily pro práci s knihou a rozvoj klíčových 

kompetencí dle RVP PV? Nejvíce se podařila práce s knihou O slonovi, který se bál výšky 

a využití strategie předvídání, usuzování a shrnování.  

Co se děti při těchto aktivitách naučily? Děti si z přečtených příběhů osvojily 

mnoho sociálních dovedností – např. nesoudit nikoho na první pohled, spolupracovat mezi 

sebou, neskákat si do řeči. Pochopily, že ilustrace v knížkách pro ně mohou být zdrojem 

informací, budou-li chtít. Mohou z nich totiž přečíst příběh bez zásahu dospělého. Malí 

„čtenáři“ se naučily přemýšlet o příbězích, hledat v nich informace a propojovat je s tím, co 

znají ze svého života. 

Co jsem se při realizaci a při reflexi aktivit naučila já? Při každé z činností jsem 

se upevnila v přesvědčení, že každé dítě je schopné do čteného příběhu vnést svůj pohled, 
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názor nebo zkušenost. Přesvědčila jsem se, že děti dokáží s knihou pracovat i jinak, než že 

jen poslouchají pasivně příběh, pokud se jim dá k tomu příležitost a podnět. Zároveň jsem 

přesvědčená, že děti předškolního věku mohou za pomoci učitele pracovat s knihou, musí 

však být naplněn předpoklad řádné přípravy a dokonalé znalosti vybrané knihy ze strany 

vyučujícího. Protože jen tehdy vedou prováděné činnosti k rozvoji kompetencí uvedených 

v RVP PV. 

Jaká doporučení bych dala pedagogům při realizaci těchto činností? 

Pedagogům, kteří by chtěli využít knihy nakladatelství Běžíliška k činnostem s dětmi 

v mateřské škole bych doporučila, aby knihy opravdu dobře znali, volili ji s ohledem na 

Školní vzdělávací program, charakteristiky dětí a také své charakteristiky. Aby je nejen 

přečetli a prohlédli si je, ale aby o nich také přemýšlely. O tom, co mohou dětem tyto knihy 

nabídnout, protože témat, která se z nich dají čerpat je opravdu mnoho.   
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Závěr 

Předložená bakalářská práce s názvem „Knihy nakladatelství Běžíliška a jejich 

využití k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku“ se věnuje, jak název napovídá, knihám 

vydaným v nakladatelství Běžíliška a činnostem s nimi v mateřské škole provedenými 

a zhodnocenými. Jako učitelka v mateřské škole bych měla mít zájem na tom, aby se děti 

setkávaly s kvalitní dětskou literaturou, což mi u tohoto nakladatelství zaručují mnohá 

ocenění, která jejich knihy v minulých letech získaly. Proč jsem si toto téma vybrala? Mám 

ráda kvalitní dětské knihy, které nejsou líbivé a podbízivé, ale dá se z nich čerpat mnoho, 

leckdy i skrytých témat pro další činnosti s dětmi. A jsem přesvědčená, že řadu témat je 

možné otevírat skrze vhodné knihy – mohou nám tak pomoci nacházet cestu, jak s dětmi 

o vybraných tématech mluvit.  

Cílem této bakalářské práce bylo představit nakladatelství Běžíliška s důrazem na 

knihy pro děti předškolního věku, zmapovat informovanost pedagogů mateřských škol 

o současné kvalitní dětské literatuře a navrhnout, realizovat a zhodnotit činnosti s knihami 

nakladatelství Běžlíška, které rozvíjí dle RVP PV klíčové kompetence dětí předškolního 

věku, a to vše z pohledu učitele i dětí. 

V teoretické části jsem se v první řadě zabývala Rámcovým vzdělávacím programem 

pro předškolní vzdělávání a jeho vazbou k rozvoji dětského předčtenářství. Dále jsem 

zařadila kapitolu zaměřenou na práci s knihou v rodinném prostředí, které je prvním místem 

setkání dětí s psaným textem, a následně na práci s knihou v mateřské škole, která dále 

rozvíjí kompetence vedoucí ke zvládnutí čtenářské gramotnosti na základní škole. V druhém 

oddíle teoretické části jsem se zabývala nakladatelstvími, která vydávají kvalitní dětskou 

literaturu, se zaměřením na oceňované tituly. Vytvořila jsme přehled ocenění, která se za 

vydané dětské knihy v České republice udělují. V závěru teoretické části jsem se věnovala 

malému, ale úspěšnému nakladatelství, které vydává autorské knihy, Běžíliška. Knihy 

produkované tímto nakladatelstvím sbírají ocenění nejen na půdě naší vlasti, ale 

i v zahraničí.  

Cílem práce bylo zjistit informovanost pedagogů mateřských škol o současné kvalitní 

dětské literatuře a vytvořit a vyzkoušet návrh činností s knihami nakladatelství Běžíliška, 

které rozvíjejí klíčové kompetence dětí dle RVP PV a zhodnotit jej z pohledu učitele i dětí. 
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Tento návrh měl být a je využitelný v praxi předškolních zařízení a věřím, že je využitelný. 

Cíle byly realizovány ve dvou částech praktické části práce.  

První část představuje výsledky dotazníkového šetření mezi učitelkami mateřských 

škol, jehož cílem bylo zjistit prostřednictvím zejména otevřených otázek, zda mají učitelky 

mateřských škol přehled o vydávané dětské literatuře, o nakladatelstvích, která se na dětskou 

literaturu specializují, a jestli pro svou práci v mateřské škole využívají knihy, které některá 

v práci uvedená ocenění získaly. Na základě těchto cílů jsem si stanovila několik 

výzkumných otázek: Do jaké míry se pedagogičtí pracovníci mateřských škol orientují 

v současné dětské literatuře? Jaká ocenění za dětskou literaturu pedagogičtí pracovníci 

mateřských škol znají? Jaká je obeznámenost pedagogických pracovníků mateřských škol 

s nakladatelstvím Běžíliška? Jaký je názor pedagogických pracovníků mateřských škol na 

knihu Pohádka o Ipsíkovi? Jak by knihu Pohádka o Ipsíkovi využili pedagogičtí pracovníci 

mateřských škol při práci s knihou v mateřské škole a proč?  

Pedagogové mateřských škol mají přehled o knihách, které získaly některé z ocenění, 

méně se již orientují v samotných oceněních, které mohou české knihy získat. Z malých 

nakladatelství, která se zabývají vydáváním dětských knih, mají větší povědomí pouze 

o nakladatelství Baobab, ostatní, včetně nakladatelství Běžíliška, unikají jejich středu zájmu. 

Největší povědomí jsem dle očekávání zaznamenala o tradičním nakladateli dětské knihy – 

Albatrosu.  

Kniha Pohádka o Ipsíkovi, na kterou měli pedagogičtí pracovníci možnost 

nahlédnout na webových stránkách nakladatelství Běžíliška, většinu z dotázaných 

neoslovila. Myslím si, že je to dáno tím, že si nemohli přečíst celý příběh, ale k dispozici 

měli náhled pouze na pár stránek z knihy. To ovšem uváděli někteří z pedagogů i ve svých 

odpovědích v dotazníku. Na čem se shodli ti, kterým se kniha líbila na první pohled, bylo 

využití knihy v tématu přípravy dětí na školu, seznámení s prostředím školy a psanou formou 

jazyka. 

Ve druhé části praktické části bakalářské práce jsem si stanovila jako cíl vytvořit 

a v reálných podmínkách mateřské školy vyzkoušet a zhodnotit průběh činností s knihami 

nakladatelství Běžíliška, které rozvíjí klíčové kompetence dětí dle RVP PV a které mohou 

být využitelné v praxi předškolních zařízení. I v této části jsem si kladla výzkumné otázky: 
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Jaké knihy nakladatelství jsem zvolila a proč? Jaké klíčové kompetence byly při těchto 

činnostech u dětí rozvíjeny? Jaké aktivity se nejvíce osvědčily pro práci s knihou a rozvoj 

klíčových kompetencí dle RVP PV? Co se děti při těchto aktivitách naučily? Co jsem se při 

realizaci a reflexi aktivit naučila já? Jaká doporučení bych dala pedagogům při realizaci 

těchto činností? 

V této části došlo k propojení teoretické a praktické části bakalářské práce. Jedna 

z knih, které jsem pro činnosti s dětmi vybrala, získala nominaci na Nejkrásnější českou 

knihu za rok 2014 – O slonovi, který se bál výšky. Všechny knihy, které jsem pro činnosti 

s dětmi zvolila, mě nějakým způsobem oslovily, ovlivnily nebo inspirovaly. Bylo těžké 

z vydaných knih pro tuto práci vybrat jen určitý vzorek. Ty, které jsem nakonec vybrala, se 

určitým způsobem daly využít k dalším činnostem v mateřské škole (výtvarným, 

pohybovým, hudebním, rozumovým, sociálním, atd.) v souladu se Školním vzdělávacím 

programem, rozvinout téma nebo jej namotivovat. Činnosti, které jsem s příběhy, 

ilustracemi, částmi příběhů nebo celými knížkami připravila, rozvíjely klíčové kompetence 

vážící se k rozvoji čtenářství dětí, které jsem uvedla v první kapitole této bakalářské práce – 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální i kompetence činnostní a občanské. 

Děti se při činnostech naučily spolupráci, vytrvalosti, naučily se vyjádřit svou 

myšlenku nahlas a respektovat názory a nápady druhých. Zjistily, že kniha se nemusí jen 

předčítat a prohlížet, ale že se dá nad obrázky a textem debatovat, rozvíjet představy, 

přemýšlet o ději a třeba i vymýšlet jiný konec. Já jsem se znovu přesvědčila, že děti jsou 

nesmírně vnímavé a kreativní, pokud se jim dá možnost, aby takové byly. Zjistila jsem, že 

vybrat kvalitní knížku je výhra na všech frontách – nejen, že může posloužit jako motivace 

pro další činnosti, ale děti se toho mnoho naučí a dozví.   

Ostatním pedagogům bych doporučila, aby knížku, kterou si vybírají pro činnosti 

s dětmi, dobře znali a přemýšleli o ní, o tom, co může dětem přinést, předat jim, naučit je. 

Jako pomocníka při výběru vnímám i ocenění udělovaná dětským knihám. Pokud nemá 

pedagog čas sám o sobě hledat kvalitní literaturu, tato ocenění mu svou službu jistě 

poskytnou.  
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http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/2017/vysledky_suk_2016.pdf
http://npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni
http://www.zlatastuha.cz/archiv?r=2013
http://www.zlatastuha.cz/
http://www.zlatastuha.cz/kategorie
http://www.knihydetem.cz/recenze/o-slonovi-ktery-se-bal-vysky/
http://www.knihydetem.cz/recenze/o-slonovi-ktery-se-bal-vysky/
http://www.msmt.cz/file/45304/
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Příloha 1 Powerpointová prezentace knížky Pohádka o Ipsíkovi 
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Příloha 2 Vizualizace hrdiny z knížky Kolala petřínská 
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Příloha 3 Dotazník pro učitelky MŠ „Kniha v mateřské škole“ 

1. Jaká nakladatelství, která vydávají dětské knihy, znáte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2. Jaké ceny za kvalitní dětskou literaturu znáte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Uveďte příklad oceněných dětských knih. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. Jsou Vám oceňované dětské knihy vodítkem pro práci s knihou ve Vaší MŠ? 

ANO – NE  

5. Znáte knihy nakladatelství Běžíliška (https://www.beziliska.cz/)?  

ANO – NE  

6. S jakými knihami z tohoto nakladatelství pracujete a jak? (odpovězte, pokud jste 

v otázce číslo 5 odpověděli ANO) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________ 

7. Inspiruje Vás k práci s knihou v MŠ tato kniha, jak byste ji využili při práci 

s dětmi? https://www.beziliska.cz/knihy/ipsik  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____ 

Identifikační údaje: 

8. Kolik je Vám let?  

21 – 30  31 – 40   41 – 50   51 – více 

9. Jste MUŽ – ŽENA? 

10. V jakém regionu je sídlo Vaší MŠ? 

________________________________________________ 

11. Jak velká je MŠ, ve které pracujete? 

Kolik je tříd? ______________________________ 

Jsou třídy HOMOGENNÍ – HETEROGENNÍ? 

Kolik je zapsaných dětí? _______________________ 

https://www.beziliska.cz/knihy/ipsik
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Kolik je pedagogických pracovníků? ______________ 

12. Jak dlouho pracujete v MŠ?  

méně než 4 roky  5 – 10 let  11 – 20   21 – 30   31 

– 40    

41 a více let 

13. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání? 

SŠ   VOŠ   VŠ (kde?) 

 


