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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na roli dospělého – rodiče při prohlížení a „čtení“ série 

obrázkových beztextových knih (tzv. wimmelbuch) S. Bernerové – Zima, Jaro, Léto, 

Podzim, Noc. Cílem práce je popsat, k jakým interakcím dochází mezi rodičem a dítětem 

ve věku od dvou do tří let při „četbě“ obrázkových knih, tzv. wimmelbuch. 

Teoretická část práce se věnuje tématům rozvoje čtenářské pregramotnosti (především 

u dvouletých a tříletých dětí), obrázkovým knihám, knihám typu wimmelbuch, dospělému 

jako zprostředkovateli dětské knihy, práci s ilustracemi a čtenářským rituálům. 

Součástí empirické části je kvantitativní a kvalitativní výzkum. Kvantitativní část výzkumu 

je postavena na datech z online dotazníku pro rodiče předškolních dětí. V rámci 

dlouhodobého kvalitativního výzkumu je sledována a popsána interakce mezi rodičem 

a dítětem ve věku od dvou do tří let ve čtyřech vybraných rodinách při práci s knihami 

typu wimmelbuch autorky Susanne Bernerové. 

Výsledkem dotazníku je zjištění, že více než polovina dotázaných rodičů vlastní některou 

z knih typu wimmelbuch S. Bernerové a většina z nich si myslí, že tyto knihy rozvíjí 

čtenářskou pregramotnost dětí. Prohlížení/čtení probíhá nejčastěji v rámci večerního rituálu 

s tím, že rodiče své role přizpůsobují aktuální situaci při práci s knihou. Zmíněné knihy se 

dostávají do povědomí široké veřejnosti. 

V kvalitativní části se potvrdilo, jak nenahraditelný je společně strávený čas rodiče 

s dítětem. Potvrdil se význam existence čtenářských rituálů a důležitost aktivní participace 

zprostředkovatele, který s dítětem interaguje a poskytuje mu dostatek pochvaly 

a povzbuzení při prohlížení a čtení knih. Rodič musí být schopen s dítětem adekvátně 

komunikovat, poskytovat mu dostatek prostoru pro vyjadřování a přizpůsobovat se jeho 

aktuálním potřebám, úrovni dítěte. Zároveň se ukázalo, že rodiče nedokáží plně využít 

potenciál, který knihy nabízí, jako je doprovodný text na zadní obálce knihy či návaznosti 

napříč knihami této výjimečné série obrázkových knih typu wimmelbuch. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

obrázková kniha, wimmelbuch, S. Bernerová – Obrázkové příběhy, dospělý jako 

zprostředkovatel textu, čtenářské rituály 



ABSTRACT 

The thesis focuses on the role of an adult-parents in the viewing and reading of a series of 

picture-free text books (so-called wimmelbuch) by S. Bernerová  Winter, Spring, 

Summer, Autumn, Night. The aim of the thesis is to describe what interactions occur 

between a parent and a child between two and three years of age when reading "picture 

books", so-called wimmelbuch. 

The theoretical part of the thesis deals with the topics of reading literacy development 

(especially for two-year and three-year-olds), pictorial books, books of the type 

wimmelbuch, adult as a children's book mediator, illustrations and reading rituals. 

The empirical part includes quantitative and qualitative research. The quantitative part of 

the research is based on data from an online questionnaire for parents of preschool 

children. In the framework of long-term qualitative research, the interaction between 

parent and child between two and three years of age in four selected families is monitored 

and described, while working with books of the type wimmelbuch by Susanne Berner. 

The result of the questionnaire is that more than half of the parents interviewed have some 

of books of the type wimmelbuch by S. Berner, and most of them think that these books 

are developing children's reading literacy. Most often, viewing/reading takes place within 

the evening ritual, with the parent's role adapting to the current situation when working 

with the book. The aforementioned books come to the attention of the general public. 

The qualitative part confirmed how irreplaceable is the time spent together with the child. 

The importance of the existence of reading rituals and the importance of the active 

participation of the mediator who interacts with the child and provides him with sufficient 

praise and encouragement when viewing and reading books have been confirmed. The 

parent must be able to communicate adequately with the child, provide him with sufficient 

space for expression and adapt to his current needs, the level of the child. At the same time, 

it turned out that parents could not fully exploit the potential of the books, such as the back 

cover of the book or the cross-book continuity of this exceptional series of wimmelbuch 

picture books.  



KEYWORDS 
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ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Se sérií wimmelbuch (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc) S. Bernerové jsem se setkala na 

literárním semináři v rámci navazujícího magisterského studia. Když jsem poprvé listovala 

jedním z dílů, byla jsem zaujata především milou atmosférou, která na mě ze stránek 

„dýchala“. Klid, vyrovnanost, radost. Když jsem si knihy pořídila a „ponořila“ se do nich 

hlouběji, ohromila mě propracovanost každého jednotlivého dílu a neuvěřitelná 

provázanost dílů mezi sebou navzájem. Udivovalo mě, jak zábavné může být prohlížení 

beztextových knih, ačkoliv jsou určené zejména pro děti. Shodou okolností si zmíněné 

knihy v té době oblíbila také moje jeden a půl letá neteř, a já jsem tak měla možnost 

pozorovat, jak je s maminkou společně prohlíží a čtou. Tyto (většinou zahraniční) knihy, 

již začínají i v českých rodinách zažívat období své popularity. Zároveň o nich v češtině 

nemáme téměř žádné informace. Proto jsem se rozhodla, že se jim budu věnovat ve své 

diplomové práci. Zaměřila jsem se především na to, jakou roli má rodič, který 

zprostředkovává wimmelbuch dítěti (konkrétně dítěti od dvou do tří let). Protože na téma 

„Využití beztextové obrázkové knihy, tzv. wimmelbuch, k rozvoji čtenářské 

pregramotnosti“ byla napsána bakalářská práce (Lomáková, 2016), ukázalo se jako 

příhodné na tuto práci volně navázat. Roli dítěte a dospělého jako zprostředkovatele se 

Lomáková věnuje jen krátce v rámci jedné podkapitoly. 

Cílem diplomové práce je popsat, k jakým interakcím dochází mezi rodičem a dítětem ve 

věku od dvou do tří let při „četbě“ či prohlížení obrázkových knih, tzv. wimmelbuch. 

Konkrétně se zaměřuji na to, jaká je role rodičů při prohlížení/četbě knih s dětmi ve věku 

od dvou do tří let a jakými čtenářskými rituály je práce s knihou doprovázena. Dalším 

cílem je pokusit se na základě zjištění vytvořit „typologii“ dle role rodičů při 

prohlížení/čtení knih typu wimmelbuch autorky Susanne Bernerové. 

V teoretické části práce jsou zahrnuty kapitoly o čtenářské pregramotnosti, o obrázkové 

knize  wimmelbuch a o dospělém jako zprostředkovateli dětské knihy. V rámci první 

kapitoly se zaměřuji na vysvětlení pojmu „čtenářská pregramotnost“, na faktory ovlivňující 

čtenářskou pregramotnost dvouletých a tříletých dětí a na způsoby rozvoje předčtenářských 

dovedností těchto dětí. Ve druhé kapitole popisuji nejprve obrázkové knihy obecně, poté 

specifický typ obrázkových beztextových knih – tzv. wimmelbuch a následně wimmelbuch 
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německé autorky Susanne Bernerové a jejich využití v rámci rozvoje čtenářské 

pregramotnosti. Třetí kapitola hovoří o vlivu rodinného prostředí na rozvoj čtenářské 

pregramotnosti, o roli dospělého v rozvoji komunikačních schopností dětí, o práci 

s ilustracemi a o důležitosti či podstatě čtenářských rituálů v rodinách. 

Empirická část se dělí na výzkumnou část kvantitativní a kvalitativní. V rámci 

kvantitativní části výzkumu zjišťuji, skrze online dotazník pro rodiče, jaké je povědomí 

rodičů o knihách typu wimmelbuch, jak rodiče vnímají svou roli při prohlížení/čtení těchto 

knih s dětmi, zda rodiče uznávají význam těchto knih pro rozvoj čtenářství, jaké jsou 

„čtecí“ rituály v rodinách atd. V kvalitativní části výzkumu je zahrnuto dlouhodobé 

nezúčastněné pozorování ve čtyřech rodinách (z dostupného vzorku) a rozhovor s pěti 

zúčastněnými rodiči.  Zaměřuji se na to, abych dokázala zodpovědět základní výzkumnou 

otázku – „Jaká je role rodiče jako zprostředkovatele knihy „nečtenářům“?“. Na základě 

pozorování a rozhovorů nabízím (již zmíněnou) „typologii“ rodičů, která je pro větší 

přehlednost vyjádřena také schematicky. Pomocí schémat představuji také charakteristiku 

jednotlivých pozorovaných rodin. 

Beztextové knihy poskytují nekonečné možnosti využití. Protože baví nejen děti, ale 

i dospělé, těžko lze uvést určitý věk, kdy by bylo záhodno je odložit. Jak uvádí Rémi 

(2011), knihy typu wimmelbuch nejsou určeny pro žádný konkrétní cílový věk. Kontakt 

s nimi je dlouhodobý a zdaleka nekončí vstupem do školy. Dle Evans (1998) je ideální věk 

pro mnohostranné využití těchto knih mezi čtvrtým a čtyřiadevadesátým rokem. S tím 

osobně nemohu souhlasit a svůj nesouhlas s výše zmíněným tvrzením dokládám touto 

diplomovou prací. Knihy typu wimmelbuch pro nás mohou být zdrojem inspirace 

v každém věku. I nejmenší dítě z nich načerpá mnoho, tím spíše, když má po boku někoho, 

kdo mu s interpretací pomůže. Přeji si, aby tato práce přinesla nejen nové poznatky, ale 

především právě (již zmíněnou) inspiraci pro další využití tzv. wimmelbuch, od narození 

až do konce života.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST A JEJÍ ROZVOJ 

Protože s rozvojem společnosti se zvyšují nároky na každého jednotlivce, očekává se, že 

budeme všestranně gramotní. Již se nejedná o obecný pojem gramotnosti, jakožto 

dovednosti číst a psát, nýbrž hovoříme o gramotnostech specifických  matematické, 

finanční, přírodovědné či informační. Také čtenářská gramotnost se dostává do centra 

zájmu veřejnosti. „Čtenářská gramotnost je v současné době jednou z klíčových 

kompetencí, na jejíž rozvoj je kladen důraz jak ve školním, tak v předškolním vzdělávání“ 

(Rybárová, 2016, s. 11). 

Tato kapitola se věnuje vymezení „čtenářské gramotnosti“ a „čtenářské pregramotnosti“. 

Protože terminologie z oblasti čtenářství je v podání různých autorů nejednotná, bude jí 

níže věnována pozornost. V kapitole se dále zaměřujeme na faktory ovlivňující čtenářskou 

pregramotnost dvouletých a tříletých dětí a na rozvoj předčtenářských dovedností u dětí ve 

věku od dvou do tří let. 

1.1 Čtení a čtenářská gramotnost 

Pokud máme zkoumat význam rodiny při rozvoji čtenářských dovedností, nejprve si 

ujasníme, co znamená pojem „čtení“. „Čtení je zvláštním případem zrakového vnímání, 

v němž se uplatňují asociace z oblasti řečové kinestéze/vnímání pohybu mluvidel, znalosti 

 a dosavadní zkušenosti člověka. Při čtení probíhá myšlenková činnost, která rekonstruuje 

obsahovou stránku čteného textu podle stupně čtenářské vyspělosti, úrovně dosavadních 

znalostí a zkušeností čtenáře a podle rozvoje jeho myšlení a představivosti“ (Křivánek, 

Wildová, 1998, s. 18). Košťálová (2013) dále uvádí, že čtení má tradičně zásadní význam 

nejen pro naši vzdělanost, ale také pro běžný praktický život. Jsme dnes závislí 

na schopnosti neustále se adaptovat – učit se, přijímat a zpracovávat nové myšlenky 

a informace. Na výuku čtení mají vliv genetické předpoklady, prostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá a úroveň centrálního nervového systému (Tomášková, 2015). Různí autoři 

přikládají jednotlivým vlivům různou míru důležitosti. Např. Šulová, Zaouche-Gaudron 

(2003) zdůrazňuje především vlivy prostředí, s čímž se shoduje také Kropáčková, Wildová, 

Kucharská (2014). Důležitost existence určitého průvodce, který dítě uvede do světa knih, 



11 

 

je nezpochybnitelná. Kropáčková, Wildová, Kucharská (2014) ve svém příspěvku uvádějí, 

že v rámci tzv. předčtenářské výchovy má svůj nezastupitelný význam prohlížení obrázků, 

listování v prvních dětských knížkách a následné předčítání knih rodičem. Kucharská 

(2014), krom vlivů prostředí, dále zmiňuje důležitost kognitivních předpokladů (dosažený 

stupeň myšlení, paměti, pozornosti), percepčně-motorických funkcí (hrubá a jemná 

motorika, proces lateralizace) a osobnostní  a motivační faktory (zvídavost, motivaci). 

Výchova ke čtenářství je v současnosti „klíčem, kterým se dítěti otevírají dveře ke 

vzdělání“ (Kropáčková, Wildová, Kucharská, 2014, s. 488). Proto se v posledních letech 

klade důraz na rozvoj čtenářské pregramotnosti již v předškolním období dítěte. „V tomto 

kontextu je právě předškolní období vnímáno jako jeden ze základních pilířů rozvoje 

čtenářské gramotnosti, obecněji i celého komplexu gramotnosti“ (Kropáčková, Wildová, 

Kucharská, 2014, s. 489, 490). 

Autorky dále uvádějí, že smyslem tohoto období není to, aby se dítě naučilo číst a psát, 

nýbrž aby získalo motivaci, pozitivní vztah ke čtení a aby se formou hry podpořil rozvoj 

těch oblastí, které budou potřebné pro následnou výuku čtení a psaní. „Povědomí dítěte 

o tom, že čtení je způsob, jak poznat svět, jak podobně jako ve hře zažít příběh a vyzkoušet 

si „nanečisto“ role a důsledky rozmanitého počínání, je klíčové pro zpevňování čtenářské 

motivace i ve chvílích, kdy zážitek ze čteného vytěsní obtížnost vlastního dekódování 

textové (literární informace)“ (Wildová, 2012, s. 22). 

Terminologie týkající se přípravy na čtení v předškolním období není zcela jednotná. 

V literatuře se objevují různé pojmy, většinou je to „předčtenářská gramotnost“ (např. 

Tomášková, 2015) či „čtenářská pregramotnost“ (Kucharská, 2014; Wildová, 2012; 

Kropáčková, Wildová, Kucharská, 2014). Zmíněné autorky dále vysvětlují užívání termínu 

„čtenářská pregramotnost“: „Gramotnost v preprimárním vzdělávání (tzv. pregramotnost) 

je charakterizována rozvojem předgramotnostních dovedností v předškolním věku. Dalším 

stupněm je čtenářská (tzv. základní) gramotnost, která označuje rozvoj gramotnostních 

dovedností v období povinné školní docházky“ (Kropáčková, Wildová, Kucharská, 2014, 

s. 493). Autorky dále objasňují, že „použití předpony pre- je terminologicky v souladu 

i s označením vzdělávacího stupně ISCED 0, který se v českém prostředí ujal pod 

označením preprimární stupeň vzdělávání“ (Kropáčková, Wildová, Kucharská, 2014, 
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s. 493). I my budeme, v tomto textu, čtenářskou gramotnost v preprimárním vzdělávání 

nazývat čtenářskou „pregramotností“, kterou definuje Kucharská (2014, s. 35) takto: „je to 

soubor postupně se rozvíjejících předpokladů pro čtení a psaní u dětí v široké době před 

nástupem do školy – komplex schopností, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro 

zahájení a úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti i jejího užívání v různých 

individuálních a sociálních kontextech.“ Rozvíjet u dítěte čtenářskou pregramotnost (i řadu 

dalších pregramotností) již v předškolním období je z hlediska budoucího vzdělávání 

velice důležitým úkolem. 

Abychom se v terminologii zcela zorientovali, pro doplnění se dotkneme ještě pojmu 

„počáteční gramotnost“, který vysvětluje Wildová (2005). Ta upozorňuje, že je nutné výše 

zmíněný pojem odlišovat od pojmu „pregramotnost“, protože je spojen se vzděláváním 

v primární škole (což uvádí také Spilková, 2005) a představuje až druhou etapu rozvoje 

gramotnostních dovedností. 

1.2 Faktory ovlivňující čtenářskou pregramotnost dvouletých a tříletých 

dětí  

Doležalová (2014) rozlišuje mezi exogenními (vnějšími) a endogenními (vnitřními) 

faktory čtenářské gramotnosti. Pod exogenními faktory jmenuje materiální, geografické, 

demografické a sociální podmínky, přičemž nejdůležitější jsou sociální podmínky, kam 

patří vliv rodiny a školy, resp. mateřské školy. 

Pro téma této práce, tj. práce s knihou u dvouletých a tříletých dětí, je stěžejní rodina. 

Důležitost čtenářsky podnětného prostředí potvrzuje také Tomášková: „U čtení je nutné, 

abychom děti ke čtení motivovali, vychovávali je v čtenářsky podnětném prostředí, 

vštěpovali jim důležitost čtení již od útlého věku, ke čtení je podněcovali a pomáhali jim 

překonávat obtíže, které je budou v počátečním čtení doprovázet. Pokud budou děti 

vyrůstat ve čtenářsky podnětném prostředí, budou mít kladný vztah ke čtení“ (Tomášková, 

2015, s. 11). Houšková a Laufková v této souvislosti doporučují: „Pěstujte u dětí lásku ke 

knihám a ke čtení již od narození. Dítě, které je obklopeno knihami a časopisy, žije 

v rodině, kde se čte a o přečteném mluví, tj. vyrůstá ve čtenářsky podnětném prostředí, má 

lepší předpoklady pro zvládnutí čtení a psaní a zejména k tomu, že bude číst 
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s porozuměním rozmanité texty a bude číst s radostí i v dospělosti, ať už za účelem prožitku 

různých dobrodružství nebo získání informací“ (Houšková, Laufková, 2018, s. 16). 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že hlavním faktorem, který ovlivňuje rozvoj čtenářské 

pregramotnosti u dítěte do tří let věku, je čtenářsky podnětné prostředí. To znamená 

např. to, že se doma nachází kvalitně a pestře vybavená knihovna včetně dětských knih, že 

se dítěti pravidelně předčítá atd. Tomášková (2015) uvádí, že právě předčítání je již od 

nejútlejšího věku dítěte velmi důležité, protože vede (mimo jiné) k lásce a vztahu ke knize, 

k radosti ze čtení. Dítě se seznamuje s významem čtení, s tím, že mu kniha přináší nové 

poznatky a zprostředkovává životní zkušenosti, které ještě nemohlo jinak získat. Kniha má 

také velký vliv na citový vývoj dítěte, skrze knihu může dítě prožívat silné emoce. 

„S citovým vývojem úzce souvisí i první chápání základní morální kvality – co je dobré – 

co je špatné“ (Tomášková, 2015, s. 39). Chaloupka (1982) uvádí, že skrze působení 

slovesných uměleckých podnětů se u dítěte začínají utvářet určité životní postoje (např. 

mravní) a jednoduché sociální modely. 

Kromě působení slovesných uměleckých podnětů mají na vývoj osobnosti dítěte vliv také 

určité vzorce chování, které opakovaně zažívá. Dítě se v tomto věku učí z velké části 

nápodobou, přirozeně potřebuje a vyhledává přítomnost dospělého (či průvodce). Proto 

jako další faktor, který má vliv na rozvoj čtenářské pregramotnosti nejmenších dětí, 

uvádíme vzor dospělého. „Je výzkumně prokázáno, že čtenářství rodičů ovlivňuje 

čtenářství dětí, jelikož z dětí rodičů, kteří sami čtou, se častěji stávají silní čtenáři a také 

pravidelní návštěvníci knihoven“ (Kropáčková, Wildová, Kucharská, 2014, s. 506). 

Třesohlavá, Černá, Kňourková (1990) potvrzují, že dítě má v tomto věku tendenci neustále 

dospělé sledovat a vše po nich opakovat. To může přinášet benefity v souvislosti 

s rozvojem čtenářství (pokud jsou dospělí v tomto ohledu dítěti dobrým vzorem). Závisí to 

na podnětech, které od dospělých (rodičů) vychází, na tom, jak s dítětem komunikují a jak 

ho dokáží psychicky stimulovat. Dítě se může díky nápodobě všestranně rozvíjet (např. 

dochází ke zvyšování slovní zásoby). „Rodinné prostředí je nejdůležitějším ze sledovaných 

faktorů, které ovlivňují čtenářské aktivity dětí. Rodina vytváří nejpevnější základ 

čtenářských návyků dítěte, pokud má vlastní předpoklady a je schopna využít dostupných 

prostředků k tomu, jak dítě ke čtení a knize přivést. Při současném stavu vzdělávacího 
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systému není velká naděje, že by byla rodina ve svém vlivu na četbu dítěte nahraditelná 

školou. Platí spíše opak“ (Gabal, Václavíková Helšusová, 2003, s. 22). 

Důležitost rodinného prostředí ani zásadní role dospělého (rodiče) na rozvoj čtenářství 

v útlém věku dítěte nelze popřít (více se tomuto tématu budeme věnovat v kapitole č. 3 – 

Dospělý jako zprostředkovatel dětské knihy), přesto jsou však pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti a pregramotnosti zásadní také vnitřní faktory, kam Doležalová (2014) řadí: 

 anatomicko-fyziologické základy pro vznik a vývoj čtenářských dovedností;  

 zájem, motivace pro čtení; 

 představivost, soustředění; 

 volní vlastnosti a postoje čtenáře k četbě a textům; 

 získané zkušenosti týkající se čtenářské gramotnosti; 

 životní zkušenosti čtenáře a znalost tématu. 

Šulová a Zaouche-Gaudron (2003) ve své publikaci uvádí, že základ pro čtenářské 

dovednosti tvoří nezpochybnitelně biologické předpoklady související s fungováním 

centrální nervové soustavy. Určitý vliv mají údajně také genetické faktory a pak se vždy 

určitým způsobem uplatňují vlivy prostředí. „Bez odpovídajících podnětů z prostředí se 

předpoklady pro čtení nenaplní vlastně nikdy. I kdyby se podařilo ovlivnit geny, které jsou 

dnes spojovány s poruchami čtení (se čtením), neznamenalo by to, že se dítě naučí číst 

přirozeným způsobem samo a že nemohou vzniknout „dyslektické“ problémy“ (Šulová, 

Zaouche-Gaudron, 2003, s. 305). 

K výše zmíněným základům patří také schopnost dítěte ovládat své tělo a to zejména 

v oblasti jemné motoriky. „Manipulační schopnosti tohoto období jsou charakterizovány 

především ukončením období reflexního poklepávání předměty sevřenými pevně v ruce 

a uklidněním hrubých pohybů rukou. Místo reflexních pohybů vzniká nový prvek 

v pohybech ruky, kterým je schopnost vést pohyb s předmětem cíleným směrem (obracení 

desek) a při jeho dokončení (ne vždy důsledném) uvolnit předmět z ruky. Tento pokrok 

v pohybech ruky je spojen s rozvojem jejich součinnosti s očima“ (Havlínová, 1987, s. 53). 

Havlínová v téže publikaci dále upozorňuje na oblast hrubé motoriky, jejíž rozvoj je pro 

manipulaci s knihou rovněž nezbytný (jedná se o rozvoj celkových pohybů těla – lezení, 

sezení, chůze). 
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Knihy tedy hrají velmi důležitou roli nejen v rozvoji čtenářské pregramotnosti, ale 

i v rozvoji celé osobnosti dítěte. „Čtení rozvíjí celou osobnost člověka, rozvíjí jeho řeč, 

koncentraci, pozornost, myšlení, paměť, představivost, fantazii, učí jedince hodnotit čtené, 

usuzovat, kriticky myslet, komunikovat, vytvářet závěry, mít vlastní názor a umět si ho také 

následně obhájit“ (Tomášková, 2015, s. 10). Zážitky, které děti získají s knihou v ruce, by 

pro ně měly být především příjemné a zábavné. „Knihu si mohou osahat, hezky voní, listy 

při obracení zvláštně šustí, obrázky nám mohou napovědět, o čem příběh, pohádka či 

povídka bude. U dětí je také důležité, aby četly vše, co je zajímá, aby brzy pochopily 

význam čtení pro ně samotné. Není vhodné je do čtení nutit a předkládat jim knihy 

a články, které je nebaví, jsou pro ně nesrozumitelné a nemají k nim vztah“ (Tomášková, 

2015, s. 10). „Vznikne-li v dítěti během předškolního věku návyk potřebovat knížku pro 

radu i pohodu, udělali jsme maximum pro jeho budoucí gramotnost“ (Gebhartová, 2011, 

s. 12). 

1.3 Rozvoj předčtenářských dovedností u dětí ve věku od dvou do tří let 

Jestliže budeme pátrat po tom, kdy se vlastně u dítěte začíná rozvíjet čtenářství, zjistíme, 

že ohledně tohoto vymezení panuje všeobecná shoda. Uvádí se, že čtenářství začíná dříve, 

než se dítě naučí samo číst. Mertin a Gillernová (2010) pokládají osvojování čtení za 

kontinuální proces začínající prakticky bezprostředně po narození. Chaloupka (1982) 

uvádí, že počátky čtenářství musíme hledat již v té fázi života dítěte, kdy samo ještě nečte, 

ale jen naslouchá či vizuálně vnímá. To potvrzuje také Wildová: „V současném pojetí 

výuky počátečního čtení se klade důraz na rozvoj čtenářství žáka již v období, kdy se 

počátky čtení teprve utvářejí. Vývoj čtenářství žáka nezačíná vstupem dítěte do školní 

výuky. Vztah ke čtení se utváří již mnohem dříve, a to prostřednictvím různých aktivit, při 

kterých se dítě s tištěnou řečí, s knihou, se slovesným uměním setkává“ (Wildová, 2005, 

s. 103). Autorka dále uvádí: „Proces rozvíjení počátečního čtení bývá spojován již 

s prvním prohlížením obrázků. Z hlediska věku dítěte se tyto počátky datují obdobím kolem 

prvního roku jeho života. Postupně je grafický kód obrázků nahrazován znakovým kódem 

tištěné řeči a dítě si začíná uvědomovat rozdíl obrázek – písmeno, později i psané slovo. 

Proces rozvoje „předčtecích“ dovedností je úzce provázán s rozvojem mluvené řeči 
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a s rozvojem „psaní“ (Wildová, 2005, s. 24). Kucharská (2014) potvrzuje, že úvodní etapa, 

tedy období předškolního věku, má pro celou čtenářskou gramotnost výsadní postavení. 

Zde se zaměříme na pojem „předčtenářské dovednosti“, jehož vymezení není zcela 

jednoznačné. Jde o pojem velmi široký, zahrnující mnoho jednotlivých složek. Někteří 

autoři ho vnímají v té nejširší rovině, jiní upřednostňují užší vymezení (viz níže). Z našeho 

pohledu je téma předčtenářských dovedností velmi celistvě zpracováno v publikaci 

Tomáškové (2015), na kterou dále odkazujeme. „Pokud se dítě má naučit číst 

s porozuměním a tím také rozvíjet čtenářskou gramotnost, je důležité, aby rozumělo řeči, 

mělo bohatou aktivní i pasivní slovní zásobu, rozumělo jednotlivým slovům, dokázalo si 

vybavit a představit některé pojmy a rozumělo řeči jako takové“ (Tomášková, 2015, s. 99). 

To potvrzují také autorky Kropáčková, Wildová, Kucharská: „Obsahově i didakticky 

specifickou a velmi významnou oblastí vzdělávání v předškolním věku je rozvoj řeči 

a jazykových schopností a dovedností, s nimiž rozvoj čtenářské pregramotnosti úzce 

souvisí“ (Kropáčková, Wildová, Kucharská, 2014, s. 494). Třesohlavá, Černá, Kňourková 

(1990) v této souvislosti uvádí, že „bouřlivý vývoj řeči“ nastává kolem druhého roku věku 

dítěte. Důležitost tohoto období (až do třetího, čtvrtého roku věku dítěte) pro vývoj řeči 

vyzdvihuje také Bytešníková (2012), která dále uvádí, že dítě se při osvojování řeči učí 

zvládat mnoho různých aktivit (např. imitovat slyšené, napodobovat, dekódovat, 

porozumět, prosadit se atd.). 

Tomášková zmiňuje, že „všechny předpoklady ke čtení se musí rozvíjet v dostatečné míře 

a rovnoměrně, žádný z nich nemá přednost a všechny jsou stejně důležité“ (Tomášková, 

2015, s. 34). A o jaké předpoklady se dle autorky jedná? Aby mělo dítě bohatou aktivní 

i pasivní slovní zásobu (jak bylo již výše uvedeno), aby mělo rozvinuté komunikační 

schopnosti a řečové dovednosti, aby bylo percepčně vyspělé (jde o schopnost zrakové 

a sluchové diferenciace, analýzy a syntézy), aby dokázalo vnímat prostor a orientovat se 

v něm, aby mělo vyhraněnou lateralitu, aby se rozvíjelo v kognitivní oblasti a v oblasti 

duševních činností (týká se paměti, myšlení, představivosti a fantazie), aby mělo rozvinuté 

smyslové vnímání (zrakové, sluchové, hmatové), aby se orientovalo v čase. Nutnost 

rozvoje zmíněných předpokladů pro dosažení počáteční čtenářské gramotnosti potvrzuje 

také Kucharská (2014). Ta navíc uvádí (jako další neopominutelné předpoklady) také 
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zvídavost a motivaci dítěte či schopnost překonávat překážky (v rámci osobnostních 

a motivačních faktorů). 

Z výše uvedeného je patrné, že cesta dítěte k osvojení předčtenářských dovedností je 

dlouhodobá a náročná. Tomášková (2015) zdůrazňuje, že tuto etapu nelze v žádném 

případě podcenit, protože by dítě mělo velké problémy při nácviku čtení a vztahu ke 

knihám. „Na rozdíl od jiných dovedností (chůze, řeč) je čtení dovednost historicky nová, 

takže dítě k ní prostě nedozraje (chůze), ani nestačí, aby jí bylo pouze vystaveno (řeč)“ 

(Šulová, Zaouche-Gaudron, 2003, s. 305). „Celkově můžeme říci, že naučit se číst je velmi 

složitá činnost a dítě musí překonat mnoho obtíží při jeho nácviku“ (Tomášková, 2015, 

s. 41). Pokud se ovšem s nácvikem a rozvojem předpokladů pro čtení začne již v raném 

věku dítěte, je pravděpodobné, že můžeme případným obtížím předejít. Mertin 

a Gillernová se prevenci možných obtíží souvisejících se čtením věnují ve své publikaci, 

kde uvádějí toto: „Zvyšující se požadavky na čtenářské dovednosti a narůstající počet dětí, 

které jsou diagnostikovány jako dyslektické, jasně ukazuje, že musíme zintenzivnit 

preventivní pomoc. Změněný pohled na výuku čtení, programové začlenění rodiny 

i předškolních institucí do výuky čtení, zvyšuje pravděpodobnost, že se situace bude 

zlepšovat“ (Mertin, Gillernová, 2010, s. 171). Autoři kladou důraz na včasnou cílenou 

podporu čtenářství již v předškolních věku – formou hry (učení hrou) a na nabídku 

pestrých podnětů, které mají být předávány s respektem k individuálnímu tempu rozvoje 

jednotlivých dětí. 

Aby tedy byla podpora čtenářství účinná, je nutné dítěti poskytovat vývojově přiměřené 

podněty. Tomášková zdůrazňuje následující: „Je zapotřebí zaměřit se na to, aby činnosti 

nebyly pro děti příliš obtížné nebo zase příliš jednoduché, ale hlavně aby všechno děti 

bavilo a celkově je to rozvíjelo; vhodná je také motivace, pochvala, pozitivní a klidné 

prostředí“ (Tomášková, 2015, s. 40). Houšková a Laufková (2018) uvádí několik tipů 

které lze využít k rozvoji čtenářství u dítěte do tří let věku – např.: obklopit dítě knihami, 

umožnit mu volbu knih dle vlastního výběru, nabídnout ke čtení útulné místo, denně dítěti 

předčítat, vytvořit si společný čtecí rituál či sdílet zážitky z četby. Uvedené tipy mohou být 

prospěšné, ovšem „pouhé“ zahrnování dítěte knihami (které nemusí být kvalitní) či rutinní 

předčítání knih (které nemusí odpovídat věku dítěte) nestačí. Šulová a Zaouche-Gaudron 
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(2003) vysvětlují, že v prvních letech života dítěte dochází k nejdynamičtějšímu rozvoji 

a k nejzřetelnějším pokrokům. Tomášková (2015) uvádí, že v období do tří let věku dítěte 

se utváří osobnost asi ze 70% a že to, co dítě prožije do šesti let, ho ovlivní na celý život. 

Je tedy nesmírně podstatné, co se v předškolním věku dítěte odehraje, s čím se seznámí, co 

pozná. Lze předpokládat, že dítě je v této době citlivější na přítomnost určitých podnětů. 

Pro podporu rozvoje některých dovedností, mezi které patří i čtení, tedy nastává ta 

nejvhodnější doba. 

Jak podněcovat dítě ke čtení a jak podpořit jeho vývoj jsme již uvedli výše. Zároveň 

bychom měli dítěti umožnit poznávat svět samostatně a poskytnout mu v tomto ohledu 

tolik svobody, kolik se schopno samo unést. „Ačkoliv číst si můžeme v podstatě kdekoliv 

a kdykoliv, dítě by mělo mít vyhrazené klidné místo, kam se s knihou může „schovat“ 

a samo si „číst“, prohlížet si knihu, prožívat příběh“ (Houšková, Laufková, 2018, s. 13). 

„Necháme dítěti také prostor pro jeho samostatnost, zvídavost a experimenty, protože 

učení, získávání nových zkušeností a dovedností bude kvalitnější, pokud si na to přijde dítě 

samo“ (Tomášková, 2015, s. 40).  
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2. OBRÁZKOVÁ KNIHA – WIMMELBUCH 

Tato kapitola se věnuje především obrázkovým knihám typu wimmelbuch. S tímto typem 

knih jsme nejprve seznámeni v obecné rovině a následně je představen konkrétní soubor 

pěti wimmelbuch  Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc autorky Susanne Bernerové, který je 

předmětem výzkumu v empirické části této práce. Mimo jiné zde prezentujeme, jaké jsou 

možnosti využití těchto knih a jakým způsobem s nimi lze pracovat v rámci čtenářské 

pregramotnosti. Je třeba podotknout, že způsobů prohlížení/čtení wimmelbuch existuje 

celá řada, proto níže uvedené činnosti a aktivity nelze považovat za celistvý či konečný 

výčet. Jedná se pouze o určité tipy, nápady. Vzhledem k narůstajícímu zájmu veřejnosti 

o tyto knihy lze očekávat, že budou „odhaleny“ další a další možnosti jejich využití. 

2.1 Obrázkové knihy 

„V současnosti je téměř nemožné definovat pojem obrázková kniha. Souvisí to především 

s jejím prudkým rozvojem, který byl započat na začátku 20. století a který bouřlivě 

pokračuje dodnes“ (Lomáková, 2016, s. 24). Lomáková využívá definici obrázkových 

knih, která je uvedena v německé Wikipedii. Tuto definici považujeme za dostatečně 

výstižnou, proto z ní dále čerpáme. Dle uvedeného zdroje je obrázková kniha žánrem 

tvořícím součást dětské literatury a je určena pro děti, které ještě neumí číst nebo se čtením 

teprve začínají. Taková kniha má zpravidla nepatrný rozsah (všeobecně kolem 30 stran), 

vyskytuje se v různých formátech a obrázky v ní zaujímají řídící roli. Dymáčková se 

k „obrázkové knize“ vyjadřuje takto: „Jedná se o žánr, který u nás nemá vytvořenou příliš 

silnou tradici, a za jehož znovuobjevení a rozšíření i v našich končinách vděčíme 

pravděpodobně inspiraci ze zahraničí. Možná také proto nám chybí jasnější a ucelenější 

teoretický základ, přesnější definice a zařazení. Dokonce ani pojmenování tohoto žánru 

není zcela jednotné – někteří používají německý pojem „bilderbuch“, jiní „autorská 

ilustrovaná kniha“ a někdo si vystačí s pouhým „obrázková kniha. (…) V zahraničí 

bilderbuch představuje prestižní a reprezentativní žánr literatury pro předčtenáře“ 

(Dymáčková, 2015, nestránkováno). To, že je označení „bilderbuch“ nositelem určité 

reprezentativnosti a kvality potvrzuje také Lomáková (2016). 
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Dle Gebhartové (1987) je v termínu „bilderbuch“ „položen důraz na odlišení od vžitého 

termínu „obrázková kniha“, kterým rozumíme sice knihu bohatě ilustrovanou, kde však 

obrázek sekunduje, doprovází, nebere na sebe dovyprávění děje, vystižení celkové 

atmosféry atp. Obrazová kniha může vyhlížet jako rozkládací či stránkové leporelo“ 

(Gebhartová, 1987, s. 25). Chaloupka (1982) uvádí, že právě leporela u nás (v osmdesátých 

letech) tvořila velmi značný podíl knížek pro nejmenší děti, zatímco obrazové knihy 

(Bilderbücher), naše literatura pro nejmenší téměř neznala. Kucharská (2014) potvrzuje 

význam prohlížení leporel a obrázků pro dítě, a to především v počáteční etapě jeho 

vývoje. Havlínová se k přínosu leporel vyjadřuje takto: „V jednoduchém obrázku na 

stránce leporela je zobrazena každá jednotlivá věc vždycky naprosto srozumitelně. Kuře je 

kuře. Tráva je zelená. Míč je kulatý. Srozumitelnost prvních obrázků je základním 

předpokladem pro to, aby se z obrázkové knížky stal kulturní prostředek pro poznání 

dítěte: obrázek není totiž samozřejmou fotografií všech vlastností předmětu, ale je velmi 

dobře vymyšleným zobecněním jen těch znaků, které jsou typické, charakteristické, tedy 

podstatné. Proto se pozná, že kůň je kůň a to zelené pod ním že je tráva. Takový obrázek 

má přirozenou vlastnost nahradit reálnou věc, pro jejíž poznání pak není hned nezbytné, 

aby ji dítě vnímalo doopravdy. (…) Obrázky dávají na malém prostoru knížek takový 

obzor, který od prvopočátku přesahuje obzor skutečných věcí, než má dítě na dosah a na 

dohled ve svém dětském koutku“ (Havlínová, 1987, s. 46).  Z výše uvedeného vyplývá, že 

s některými věcmi se dítě seznámí mnohem dříve na obrázku než ve skutečnosti. Je 

důležité postarat se o to, aby dítě nezůstalo pouze u vnímání zobrazené skutečnosti, nýbrž 

aby co nejvíce věcí vnímalo doopravdy, svými smysly. 

Ačkoliv je bezprostřední vnímání světa dítětem nenahraditelné, tak jsou obrázkové knihy 

považovány za chytrý a účinný nástroj pro poznávání (Havlínová, 1987). „Obecně platí, že 

čím mladší dítě, tím více potřebuje obrázek. Pro nejmladší věkovou skupinu je obrázek 

nezbytný a děti jej potřebují při prvních krůčcích, jimiž vstupují do hájemství literatury. 

Jedním z metodicky prvořadých úkolů je naučit děti reprodukovat příběh podle obrázků. 

Pro tříleté až čtyřleté děti je ilustrace rovnocennou složkou vzhledem k textu, u leporel 

složkou prvořadou a určující. Ilustrace je dětem oporou při vybavování čteného, při 

jednoduché reprodukci textu nebo při popisu (dítě se pokouší vystihnout náplň obrázku)“ 

(Kádnerová, 1982, s. 94). 
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Evans (1998) uvádí, že v současnosti máme k dispozici velké množství obrázkových knih 

(určených pro čtenáře bez omezení věku). Tyto knihy nás svou mnohostranností vybízí 

k aktivní komunikaci a umožňují nám vnášet do textu nejen předchozí zkušenosti, ale také 

celou řadu sociokulturních otázek. Dle Evans (1998) musí malí čtenáři dostat co nejvíce 

příležitostí k tomu, aby se s takovými knihami mohli seznamovat. K tomu je potřeba 

zapojení dospělých, jako zprostředkovatelů. Doláková (2015) v této souvislosti uvádí, že 

při čtení obrázkové knihy se musíme učit povídat si s dětmi o obsahu i detailech obrázků, 

ptát se dětí, co na obrázcích vidí, proč je tam právě to, co vidí, co si o tom myslí, jak se asi 

bude příběh dále vyvíjet, co by se stalo kdyby… atp. Evans (1998) popisuje odlišný způsob 

prohlížení knížek s dětmi, který označuje „tell me“ (v překladu z angličtiny – pověz mi). 

Zásadou pro takové prohlížení je, že děti mají příležitost o zvažované knize volně povídat. 

Současně je kladen důraz na to, aby si děti uvědomovaly, že neexistuje žádná správná 

interpretace knih, nýbrž že existuje více interpretací, z nichž každá je hluboce závislá na 

dřívějších zkušenostech, které může každý čtenář do textu přinášet. 

V důsledku není tak podstatné, jaký způsob prohlížení obrázkových knih s dítětem 

zvolíme, ani to, jak si vyložíme jejich obsah. Nezáleží na tom, zda si dítě prohlíží obrázky 

v obrázkové knize beze slov, se slovy nebo v leporelu. Zásadní je, aby si dítě knihy 

s obrázky vůbec prohlíželo. Protože právě prostřednictvím obrazu se k dítěti může dostávat 

slovo (v té nejobecnější rovině) (Chaloupka, 1982). 

2.2 Wimmelbuch 

Wimmelbuch je typem obrázkové knihy beze slov (tedy knihy beztextové), která zobrazuje 

řadu panoramat, kde jsou zobrazeny nesmírné počty znaků a podrobností (Rémi, 2011). 

Německé slovo „wimmeln“ lze přeložit jako hemžit se, proto „wimmelbuch“ volně 

překládáme jako „kniha, ve které se to hemží“. Wimmelbuch je vyznačována velkým 

množstvím postav a přináší bohatý zdroj materiálu. Autoři wimmelbuch zjevně spoléhají 

na to, že si čtenáři najdou svou vlastní cestu prohlížení či čtení. Takovou cestu, která pro 

ně bude zábavou a přínosem zároveň. Rémi (2011) uvádí, že wimmelbuch není určená pro 

žádný konkrétní cílový věk, ovšem díky své beztextovosti plně vyhovuje i těm nejmladším 

dětem, které ještě neumí číst písmena. 
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Rémi (2011) (na základě svého průzkumu seskupila) základní vlastnosti wimmelbuch do 

těchto šesti kategorií: 

1. Velikost a materiál: Wimmelbuch je robustní, vyrobená většinou z kartonu. Díky 

své velikosti umožňuje bohaté znázornění detailních ilustrací. Většinou je vytištěna 

ve velikosti A4 nebo A3, aby svým vzhledem dodala čtenářskému zážitku 

materiální rozměr. 

2. Množství textu: Kniha neobsahuje žádný text, kromě textu „na obálce“ a krátkých 

textů, které jsou součástí obrázků. 

3. Grafický styl: Každá dvoustrana představuje panoráma, obvykle v perspektivě 

shora dolů, bez velkého prostorového zkreslení. Výjevy jsou zobrazeny v naivně 

realistickém stylu a jsou charakteristické jasnými liniemi a barvami. Na obrázcích 

je zachyceno mimořádně mnoho postav a detailů. Zobrazené krajiny se skládají 

z různých scén. 

4. Předmět obrázků: Mnoho zobrazených situací je malému čtenáři dobře známých 

z jeho každodenního života. (Někteří účastníci průzkumu kritizovali „údajné“ 

wimmelbuch, vyobrazené příliš kýčovitě nebo příliš smyšleně a neskutečně, často 

s pohádkovými postavami nebo s medvědy namísto lidí; tyto knihy nepokládali za 

„pravé“ wimmelbuch a odmítli je z hlediska nedodržení žánru). 

5. Celková struktura knihy: Různá panorámata tvoří obvykle samostatné, nezávislé 

jednotky. Některé knihy však obsahují taková panorámata, která lze spojit do 

souvislého příběhu. 

6. Podněty pro čtenáře: Wimmelbuch vybízí k aktivitě čtenářů všech věkových 

kategorií. Existuje mnoho různých způsobů, jak knihy vnímat a s každým dalším 

čtením umožňují nové vhledy. 

Wimmelbuch je velmi specifickým typem knihy. Na jejích stránkách spatřujeme určitý 

nepořádek či chaos (Rémi, 2011). To vzbuzuje u většiny dětí i dospělých zvědavost, 

aktivní reakci. Rémi (2011) uvádí, že při prohlížení takové knihy je zapotřebí udržet 

vysoký stupeň pozornosti a soustředění, což může být pro dítě náročné. Pokud je ovšem 

dítěti nápomocný dospělý partner s určitým talentem pro komunikaci, který dokáže 

podněcovat interaktivní dialog, může být prohlížení nejen zábavou, ale také, a především, 

přínosem pro obě zúčastněné strany. 
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Role dospělého při prohlížení wimmelbuch dalece přesahuje rámec jednoduchého 

úkolování (aby dítě např. na něco konkrétního ukázalo či něco pojmenovalo atd.), jak 

uvádí Rémi (2011). Autorka dále popisuje, co všechno je vlastně v rukou dospělého. 

Dospělý může dítěti naslouchat, reagovat na něj a svou reakcí ho podpořit v dalším 

vyjadřování. Může dítě motivovat, nebo jen tiše pozorovat. Může vysvětlovat a pomáhat 

strukturovat matoucí množství detailů. Může zvyšovat emoční prožívání dítěte tím, že 

bude hlasově vyjadřovat různé postavy, dramatizovat. Může dítě povzbuzovat k tomu, aby 

se stalo aktivním analytikem, hledalo určité objekty, zkoumalo důsledky scén a propojilo 

obrázky s vlastními zkušenostmi. Všechny takové (a další) aktivity jsou zaměřeny na 

zeslabení role dospělého při práci s wimmelbuch ve prospěch zesílení role dítěte. Za 

předpokladu, že dospělý poskytuje dítěti dostatečnou pomoc a podporu, dokáže dítě 

postupně samo přebírat iniciativu. Čtení wimmelbuch se může postupně stát jakousi 

„otevřenou hrou“ postrádající konečný „gól“, který by ji mohl ukončit. Čtenář totiž může 

stále znovu objevovat nové způsoby této hry (Rémi, 2011). Největší výzvou je prodloužit 

zážitek z knihy a vytvořit potenciálně nekonečnou, radostnou čtenářskou aktivitu 

z omezených zdrojů jedné knihy. Čtenáři, kteří tuto výzvu pokoří, jsou připraveni dobýt 

i další literární hřiště – a navíc jsou připraveni motivovat se ke všem novým výzvám, které 

je čekají (Rémi, 2011). 

V příloze č. 1 je uveden stručný seznam některých wimmelbuch publikovaných na českém 

knižním trhu (seznam vytvořila v březnu roku 2019 doktorka Laufková). Protože tituly 

velmi rychle přibývají, není možné zde prezentovat jejich aktuální a zároveň kompletní 

výčet. Na základě tohoto seznamu si lze utvořit alespoň určitou představu o beztextových 

obrázkových knihách u nás. 

2.3 Knihy typu wimmelbuch autorky Susanne Bernerové 

Rotraut Susanne Bernerová (nar. 26. srpna 1948) je německou grafičkou, ilustrátorkou 

a autorkou sérií dětských knih „Wimmel-Bücher", které byly vydány ve více než dvaceti 

zemích světa. Ilustrovala přes osmdesát knih pro děti, mládež i dospělé a více než osmi 

stům knih navrhla obálky. Autorka byla za své dílo mnohokrát oceněna, v roce 2016 

získala cenu Hanse Christiana Andersena.  
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Bernerová se inspirovala tvorbou autorů Pietera Brueghela a Aliho Mitgutsche. Jejím cílem 

bylo vnést do žánru beztextových obrázkových knih něco nového. Zaměřila se na příběhy, 

a vnesla tak do svých knih faktor času. Tak vznikla série pěti wimmelbuch  Zima, Jaro, 

Léto, Podzim, Noc (v uvedeném pořadí). Knihy byly vydány v letech 2003 až 2008. U nás 

tyto knihy vyšly v letech 2012 až 2015 v nakladatelství Paseka (za první díl je chybně 

považován díl Jaro). 

Děj celé série knih se odehrává v menším městečku Wimmlingen na venkově. V každém 

díle je znázorněn život v jednom ročním období, s tím, že v posledním díle je zachycena 

letní noc. Knihy se skládají ze sedmi dvoustran. Na každé z nich je zobrazena nějaká část 

města či jeho okolí (v každém díle nalezneme vždy totožná místa). Když jednotlivé 

dvoustrany jdoucí za sebou seřadíme, vznikne jedno velké panoráma, které bude tvořit 

kruh. 

Lomáková (2016) uvádí šest charakteristik wimmelbuch S. Bernerové. První z nich 

jsou „výtvarné techniky zobrazení“. Lomáková (2016) uvádí, že obrazy jsou zachyceny 

v naivně realistickém stylu, přičemž Bernerová využívá „čisté linky“. Ke kresbě postav 

a předmětů je použita konturovací tužka, kolorování je provedeno akvarelovými či 

temperovými barvami. Nebe je zobrazeno pomocí pastelových barev. Druhou 

charakteristikou, které se Lomáková věnuje, je „čas“. Knihy zachycují mnoho obyvatel 

městečka při jejich činnostech. „Obrázky jsou propojeny nejen horizontálně uvnitř každé 

knihy, ale také vertikálně mezi knihami. A tak dokonce i budovy a různá místa jsou 

vybavené svými vlastními příběhy“ (Lomáková, 2016, s. 44). Místa se nemění, ale čas 

plyne jak mezi knihami, tak i uvnitř každé z nich (o tom nás přesvědčuje např. to, jak se 

v jednotlivých dílech posouvají ciferníky na hodinách – děj každé knihy se odehraje 

přibližně během jedné hodiny). Napříč díly také můžeme pozorovat, jak postupuje stavba 

budovy mateřské školy. V každé jednotlivé knize, i mezi knihami navzájem, nalezneme 

nespočet souvislostí, které dohromady tvoří koherentní celek. Každý díl série se odehrává 

v jednom ročním období, které je charakterizováno nejen počasím, ale např. i specifickými 

tradicemi. Knihy také zachycují různé denní doby (Zima – ráno, Jaro  poledne, Léto  

odpoledne, Podzim – večer a Noc). Obyvatelé městečka prožívají všední dny i různé 

mimořádné události. Celkově v knihách panuje radostná atmosféra. Třetí charakteristikou 
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je „perspektiva“. „Obrázky wimmelbuchů neupřednostňují žádnou svou část. Tím se liší 

od obrázků jiných typů beztextových obrázkových knih, které obvykle záměrně přitahují 

divákovu pozornost k určitým detailům“ (Lomáková, 2016, s. 45). Bernerová nevyužívá 

pohled shora dolů, ale naopak pohled zdola nahoru (jde o pohled čtyřiceti pěti stupňů). 

Díky tomuto pohledu má čtenář možnost stát velmi blízko postav vyskytujících se ve 

spodní části stránek. Může tak pozorovat např. jejich gesta a mimiku. Směrem nahoru se 

postavy zmenšují. Místnosti jsou vyobrazeny pomocí průřezů (tak jako ve wimmelbuch 

jiných autorů), takže lze sledovat dění uvnitř budov. Čtvrtou charakteristikou, kterou 

Lomáková uvádí, je „text“. Textu najdeme v knihách poměrně málo. Největší koncentrace 

je vždy na zadní obálce, kde si můžeme přečíst krátké popisky k vybraným postavám 

a předmětům, které tam jsou vyobrazeny. Skrze tyto popisky zjišťujeme např. to, o čem 

postavy přemýšlí nebo jak se cítí. Několik komentářů je vyjádřeno formou přímé otázky, 

která většinou úzce souvisí s příběhem. Na zadních obálkách knih se dozvídáme jména 

některých postav. Uvnitř knih se s textem setkáváme pouze v takové formě, jak to známe 

ze skutečných měst (např. názvy obchodů, plakáty, reklamy). „Pohyb postav“ je pátou 

charakteristikou, které Lomáková věnuje pozornost. „Každá kniha je zakončena hrou nebo 

oslavou u jezera. Ovšem než dojde k tomuto zakončení, otevírá se zde bohatý prostor pro 

postavy, které interagují a vyvíjejí se v každém příběhu“ (Lomáková, 2016, s. 46). 

Propojujícím prvkem mezi jednotlivými dvoustranami je chodník, umístěný ve spodní části 

stran, na kterém se některé postavy vyskytují a my je tak můžeme pozorovat (vcelku 

s přehledem). Poslední, šestá, je „charakteristika postav“. U některých postav si můžeme 

jméno či individuální charakteristiku přečíst (jak bylo uvedeno výše – v charakteristice 

„text“). Mnohé lze také pochopit z příběhů samotných, charakteristiky postav nejsou příliš 

složité (vzhledem k tomu, že cílovou skupinou těchto knih jsou malé děti). „Často se 

odlišují spíše jen vzhledem, některým postavám lze však připsat jejich určitý zájem, 

schopnost nebo úděl“ (Lomáková, 2016, s. 46). 

Wimmelbuch S. Bernerové nabízejí čtenářům mnoho „příležitostí pro hraní“. Hravost 

a radost ze čtení může působit jako motivace nejen pro děti, ale i pro dospělé, navzdory 

jejich odlišným pohledům na svět (Rémi, 2011). Bernerová se na dospělé čtenáře soustředí 

záměrně. Oslovuje je nenápadnými prvky slovního humoru a skrze narážky jim umožňuje 

spatřovat propojení světa ve Wimmlingen s fiktivním prostorem mimo její knihy. Dospělí 
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tak mohou v knihách objevovat různé vtipné popisky např. na vývěskách před obchody či 

na plakátech apod. Některé informace jsou určeny především pro zkušenějšího čtenáře, 

který přistupuje ke světu slov stejně hravě a otevřeně jako k obrázkům. Takový čtenář si 

(v původní německé verzi knih) např. může povšimnout, že zubař je pojmenován 

„S. Eirak“. Když toto jméno přečteme odzadu, získáme tak slovo „Karies“, což v němčině 

znamená zubní kaz. Dospělí čtenáři se tedy mohou bavit nejen tím, jak na tyto knihy 

reagují děti, nýbrž se mohou pobavit i na mnoha dalších úrovních. Díky tomu mají chuť se 

ke čtení wimmelbuch stále opakovaně vracet (Rémi, 2011). 

2.4 Využití knih S. Bernerové v rozvoji čtenářské pregramotnosti 

První setkání s wimmelbuch může v někom budit rozporuplné pocity. Na první pohled 

nemusí být zcela zřejmé, jak s takovou knihou pracovat, natož jak skrze ni u dítěte cíleně 

rozvíjet čtenářskou pregramotnost. Některé studie však dokládají, že po počáteční 

překvapivé reakci čtenářů na absenci slov, se lze do prohlížení/čtení těchto knih snadno 

„dostat“ a začít automaticky používat čtenářské strategie (Arizpe, 2013). Čtenářské 

strategie úzce souvisí se čtenářskými dovednostmi. „Dovolila bych si použít i pojem 

závislost, protože dovednosti vznikají používáním strategií takovým způsobem, že se tyto 

zprvu vědomé a plánované procesy stanou natolik automatickými, že si je jedinec již 

neuvědomuje“ (Rybárová, 2016, s. 45). Čtenářské strategie jsou tedy určité konkrétní 

metody a postupy, které pomáhají porozumět textu. Dítě si je ovšem musí osvojit natolik, 

aby je dokázalo v případě potřeby používat, a postupně je přetransformovat na dovednosti 

(Rybárová, 2016). Rybárová (2016) uvádí, že v předškolním věku je vhodné používat tyto 

čtenářské strategie: propojování/hledání souvislostí (hledat souvislosti s vlastními 

zkušenostmi i s jinými texty), vizualizace (aktivizovat smyslové představy – zrakové, 

sluchové, hmatové, čichové, chuťové; snažit se navodit prožitky ke sdílení), předvídání 

a usuzování (odhadovat pokračování příběhu; odhalovat skryté významy), shrnování 

(vystihnout podstatné myšlenky a samostatně je vyjádřit). Uvedené strategie lze rozvíjet 

různými způsoby. Jedním z nich je „scaffolding“ – tedy metoda „lešení“, dále lze využít 

modelování, kratší texty, dětem neznámé texty. Je vhodné učit děti jednu strategii a tu 

postupně propojovat s dalšími, nabízet příležitosti k procvičování na různých typech textů, 

nesnažit se „napasovat“ strategie na jakýkoliv text. 
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Možností využití wimmelbuch pro rozvoj čtenářské pregramotnosti existuje nespočet. 

Proto níže uvádíme jen některé z nich a záleží na každém zprostředkovateli (dospělém), 

jaký způsob či strategii zvolí. 

Anna Paap (2019) ve svém článku uvádí několik konkrétních možností, jak lze 

wimmelbuch ze série S. Bernerové využívat. Ačkoliv Paap tyto možnosti prezentuje pouze 

jako osobní „tipy pro oživení společného prohlížení“ (a pravděpodobně to asi ani neměla 

v úmyslu), tak v nich zahrnuje většinu předčtenářských dovedností, které je vhodné 

u dítěte rozvíjet (více kapitola č. 1.3  Rozvoj předčtenářských dovedností u dětí ve věku 

od dvou do tří let). V následujícím textu využijeme tyto tipy jako určitý rámec pro to, jak 

u dítěte rozvíjet čtenářskou pregramotnost. 

Prvním tipem, dle Paap, je „pozorovat, všímat si, popisovat“. To je nejspíše to první, co 

při setkání s wimmelbuch intuitivně děláme. Ptáme se dítěte co kde je, co kdo a proč dělá, 

často ho zahrnujeme množstvím různých otázek, úkolů či hádanek. Je dobré nechat se 

dítětem také vést, dát mu příležitost samostatně hovořit a rozvádět to, co jej samotné 

zajímá. Můžeme spojovat svět knížek s naším světem, upozornit dítě na určité souvislosti, 

podobnosti s naším životem, vzpomenout si na to, co my jsme někdy viděli, zažili. Nebo si 

naopak můžeme všímat toho, co je pro nás zvláštní, nevšední, neznámé. V knihách lze 

naleznout i taková témata, jako např. zdravotně postižení lidé, sociální rozdíly apod. I tomu 

je dobré se s dítětem věnovat. Paap (2019) doporučuje využít k prohlížení lupu 

(pro důkladnější vhled do knížek) a všímat si detailů. „Sledovat příběhy a porovnávat“ – 

k tomu wimmelbuch přímo vybízejí (tento způsob by odpovídal čtenářské strategii 

propojování/hledání souvislostí). Je pravděpodobné, že při každém prohlížení nalezneme 

něco nového, zapomenutého, nepovšimnutého. Můžeme si vybrat jednu osobu či zvíře 

(např. ze zadní obálky knihy), vymyslet libovolné jméno a projít s ní/s ním knihu od 

začátku do konce. Pokud máme k dispozici celou sérii, je možné sledovat postavy či 

porovnávat příběhy i mezi jednotlivými díly. Dítě může příběhy domýšlet či samo 

vymýšlet a vyprávět. Paap doporučuje, abychom příběhy nějakým způsobem zaznamenali 

(např. na diktafon či videokameru) a následně dítěti nahrávku pustili. Dítě tak můžeme 

motivovat pro další vymýšlení. Dalším tipem je „ptát se a předpovídat“ (zde by se mohlo 

jednat o čtenářskou strategii předvídání). Úroveň obtížnosti otázek je vhodné odstupňovat 
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dle věku a schopností dítěte. Zjišťovací otázky (ano/ne) zvládne i nejmladší dítě, později 

lze zařazovat otázky doplňovací. Můžeme se ptát také např. na vhodnost či nevhodnost 

určitého chování postav a tím posilovat morální kvality dítěte, budovat žebříček hodnot. 

Se starším dítětem můžeme společně předpovídat, co bude následovat na další stránce či 

v následujícím díle.  „Hledat a hádat“ – lze buď s vizuální oporou knihy, nebo také bez ní 

(zpaměti). Po chvíli prohlížení zakryjeme část obrázku a snažíme se přijít na to, co jsme 

zakryly (obdoba Kimovy hry). Můžeme vyhledávat např. barvy, zvířata, předměty 

začínající na určité písmeno atd. Nebo si na stránce najdeme jednu postavu/zvíře/věc a ten 

druhý, za pomoci zjišťovacích otázek, hádá, kdo jsme. Na podobném principu lze hrát také 

např. „hádej, co vidím“. Posledním tipem je „přehrávat a malovat příběhy, inspirovat 

se“. Příběhy z knih můžeme, dle své fantazie, dále rozvádět, dramatizovat nebo si je 

můžeme namalovat či dokonce vymalovat (Paap odkazuje na německé internetové 

stránky1), kde nalezneme mnoho autorských materiálů dostupných zdarma ke stažení). 

Web nabízí, mimo jiné, také inspiraci pro různé tvoření apod. 

Využití wimmelbuch S. Bernerové v rozvoji čtenářské pregramotnosti se detailně věnovala 

Lomáková (2016). Ta vymezuje tři oblasti rozvoje, které považuje pro tento typ knih za 

typické. Začneme „rozvojem konceptů“. Bernerová vytvořila v knihách svět, který je velmi 

blízký i těm nejmenším dětem, protože odpovídá jejich skutečnému světu.  Děti jsou 

schopné se v něm zorientovat a to i navzdory nespočtu detailů. Co více, možná právě díky 

detailům jsou wimmelbuch Bernerové tak „opravdové“ a nabízí tolik možností. „V knihách 

lze velmi dobře rozvíjet mnoho koncepčních domén: jídlo, oblečení, hračky, zvířata, 

rostliny, dopravní prostředky, barvy atd. Díky velkému množství zobrazených předmětů 

a postav si mohou děti proces konceptualizace a kategorizace stále více upevňovat“ 

(Lomáková, 2016, s. 47). Jako další oblast rozvoje uvádí Lomáková (2016) „rozvoj 

narativity“. Tím, že Bernerová vnáší do svých wimmelbuch časovou dimenzi, dává tak 

možnost vzniku příběhům. Knihy jsou příběhů plné, ať už v rámci jednoho dílu, či v rámci 

celé série. Fantazii se meze nekladou a tak nic nebrání ve vymýšlení příběhů i za hranicemi 

stránek, příběhů fiktivních, navazujících. „Výběr toho, která z mnoha nabízených vrstev 

bude právě objevována, zůstává na individuálním čtenáři, což umožňuje adaptovat se 

                                                 
1 Rotraut Susanne Berner Wimmlingen. Dostupné z: http://www.wimmlingen.de/, citováno 24. 6. 2019 

http://www.wimmlingen.de/
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snadno na knihy v každém vývojovém stadiu dítěte. Jeden se může soustředit na jednotlivé 

postavy a jejich bezprostřední okolí, anebo na stále komplexnější strukturu již 

vzdálenějšího okolí, jiný může dokonce experimentovat s různými narativními technikami“ 

(Lomáková, 2016, s. 48). Na závěr se Lomáková věnuje „čtenářskému prostředí“. Knihy se 

ve městečku Wimmlingen vyskytují velmi často a čtení je zřejmě považováno za běžnou 

a důležitou činnost. Napříč díly nalezneme mnoho postav, které si čtou nebo se ke čtení 

chystají – např. Anežku, která si čte doslova neustále (v díle Zima je zmíněna i na zadní 

straně při popisu postav), Pepu, který si kupuje noviny (v díle Jaro), učitele Ludvíka, který 

si rovněž kupuje noviny (v díle Podzim), Martu, která si čte noviny (v díle Zima), Zuzanu, 

která si koupila wimmelbuch Zima (v díle Zima), tatínka malé Lili, který si čte noviny 

(v díle Léto) či automechanika, který si čte noviny (tamtéž). Z uvedených příkladů lze 

usoudit, že čtoucí děti i dospělí jsou v knize zastoupeny poměrně hojně. Na stránkách 

nechybí ani knihovna a knihkupectví, ve kterém jsou dokonce inzerovány reálně existující 

knižní tituly (ovšem že německé). Knihy se prodávají dokonce na bleším trhu či u stánku 

antikvariátu atd. Lomáková v této souvislosti vysvětluje, že potenciál wimmelbuch bohužel 

nelze u českého čtenáře plně využít, protože mnoho intertextových odkazů a souvislostí 

vychází z německého prostředí a tak u nás nemusí či nemohou být zcela pochopeny.   
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3. DOSPĚLÝ JAKO ZPROSTŘEDKOVATEL DĚTSKÉ KNIHY 

„Literatura pro děti předškolního věku počítá s účastí dospělého“ (Strnadová, 1989, s. 18). 

A to i přes to, že je dítě schopné prohlížet si knihy samo. Dle Křivánka a Wildové (1998) 

vznikají základy pro budoucí čtecí dovednosti tak, že dospělý dítěti předčítá a společně 

sledují obrázky i text v knize. Tím se dítě učí chápat smysl čtení zcela přirozeným 

způsobem. Dospělý dokáže dítě motivovat a skrze předčítání či vyprávění probouzet jeho 

fantazii. (Nejen) díky tomu se může celý proces rozvoje čtenářství rozběhnout. 

Chaloupka (1982) uvádí, že zprostředkovatel není pouhým „mezičlánkem“, nýbrž aktivním 

subjektem celého procesu, který dítě nejen motivuje, ale také stimuluje, aktivizuje. 

„Zprostředkovatel nemusí být jen reprodukující článek v řetězu, jímž text přichází k dítěti, 

které si jej samo neumí přečíst. Zprostředkovatel může do celé věci vkládat i sám sebe, 

svou vlastní potenci kulturní a emoční, svůj estetický prožitek a své vlastní nasměrování 

k dítěti“ (Chaloupka, 1982, s. 137). To potvrzuje v širším kontextu také Gebhartová, když 

uvádí, že „úloha dospělého prostředníka nespočívá jen v tom, aby dítě pochopilo obsah 

díla, ale při společných chvilkách s knihou, jde souběžně i o velké emocionální a mravní 

hodnoty“ (Gebhartová, 1987, s. 16). 

Gebhartová dále uvádí, že dospělý prostředník je nad všemi činiteli, které mohou příznivě 

ovlivnit vztah dítěte ke knize. „Jde o to, aby dítě bylo uváděno ve vztah ke kultuře 

a k vědění v těsném partnerství s dospělými. Předpokladem realizace takových činností, 

které děti rozvíjejí, je, že dítě v těsném partnerství s dospělými se zaměstnává ve svých 

hrách úkoly, na jejichž řešení nestačí vždy samo, ale které zvládne, když je někdo s důvěrou 

a sympatií sleduje, když napomůže tou minimální, ale přece jen již postačující dávkou 

pomoci, aniž tím dítěti bere pocit, že ono samo věc zvládlo, že ono samo na to přišlo, že 

ono samo to pochopilo“ (Gebhartová, 1987, s. 15, 16). 

Vygotskij (2004) ve své publikaci píše, že co nemůže udělat dítě samo, může udělat 

s pomocí dospělého. Respektive, to, co umí dítě dnes ve spolupráci, zítra bude umět 

samostatně a to určuje jeho další vývoj. Proto dítě potřebuje někoho, kdo mu pomůže najít 

cestu ke čtení, aby následně mohlo samo číst. „Dítě v předškolním věku si literární podněty 

nevybírá samo, vystupuje tu výrazně úloha prostředníka – rodičů, vychovatelů, učitelů“ 

(Wildová, 2012, s. 21).  
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Z výše uvedeného vyplývá, že plnit úlohu zprostředkovatele není snadné, což potvrzuje 

také Havlínová. „Smůla je v tom, že první knížku (leporelo), byste měli dát dítěti 

k prohlížení (a sobě k předčítání) hodně brzy, zhruba před koncem prvního roku. To je 

ovšem věk, kdy se nesoustředí dohromady vůbec na nic. Očima těká od předmětu 

k předmětu, zadívat se dokáže jen na poměrně málo okamžiků. S hračkou se nějakou chvíli 

baví, ale stejně ji hodí brzy do kouta a dělá něco jiného. Nicméně vy byste měli i za těchto 

velmi nevýhodných podmínek čas od času přicházet, otevírat obrázkovou knížku a pokoušet 

se na dítě mluvit slovy jejích obrázků nebo říkanek“ (Havlínová, 1987, s. 9). 

3.1 Vliv rodinného prostředí na rozvoj čtenářské pregramotnosti 

Obecně se vliv rodinného prostředí na dítě považuje za velmi zásadní. „Dítě se zdárně 

rozvíjí a vyspívá jen v klidném prostředí rodiny. Pocit pevného láskyplného zázemí mu 

dává dostatek jistoty k tomu, aby postupně pronikalo do nových společenských okruhů“ 

(Třesohlavá, Černá, Kňourková, 1990, s. 17). Z toho vyplývá, že dítě pro svůj úspěšný 

rozvoj potřebuje někoho, kdo mu naplní potřebu lásky, zajistí pocit bezpečí, pomůže mu 

vyznat se ve světě a připraví ho na budoucí život. V ideálním případě plní tyto funkce 

rodina (rodiče) a to určitým způsobem i skrze prohlížení či čtení knih. Houšková 

a Laufková (2018) uvádí, že právě přítomnost rodiče při předčítání (prožívání) knih je 

nesmírně důležitá. Rodič totiž poskytuje dítěti fyzickou blízkost. Rodič je tím, kdo provádí 

dítě příběhy, s kým si dítě může o přečteném povídat, sdílet radost, zážitky a prožitky 

z četby. Rodič je tím, kdo může díky vzájemnému kontaktu s dítětem (který bývá v tomto 

předškolním období častý a silný) nejlépe sledovat proces změn a rozvoj jeho zájmů 

a aktivit, jimiž prochází (Chaloupka, 1982).  

Chvíle, které dítě stráví s milujícím rodičem (či vychovatelem) nad knihou, mohou mít 

zásadní vliv na vznik pozitivního vztahu ke knihám již v útlém věku. Dítě prostřednictvím 

knih přirozeným způsobem poznává svět. Pokud je navíc ve společnosti někoho, s kým se 

cítí dobře, obklopené intimní atmosférou a naplněné pozitivními emocemi, je celý proces 

rozvoje čtenářské pregramotnosti ještě umocněn. „Děti ze čtenářských rodin to mají stejně 

jako dřív snazší. Odmala zažívají čtení jako příjemnou, uspokojující činnost, při níž sedí 

v bezpečí na rodičově klíně a společně se věnují tomu, co je poutá. Stávají se čtenáři ještě 

dříve, než začnou rozpoznávat písmena a luštit slova“ (Košťálová, 2013). Gebhartová 
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(1987) sice předškolní dítě ještě nepovažuje za čtenáře, nýbrž uvádí, že dítě v tomto období 

již dokáže slovu z knihy naslouchat, prohlížet si obrázky, ukazovat, pojmenovávat 

a o knize rozmlouvat. Ať už tedy nazýváme či nenazýváme předškolní dítě čtenářem, jistě 

potřebuje ke svému rozvoji rodiče, který mu pomůže vztah ke knize tvořit a výše zmíněné 

činnosti si vyzkoušet. „Naopak rodiče, kteří sami spokojeně žijí bez knih, nemohou 

v dětech niterný zájem o čtenářství vzbudit. Přitom vztah ke čtení, chuť číst si, chápání 

čtení jako uspokojující činnosti je předpokladem dalšího rozvoje všech čtenářských 

dovedností“ (Košťálová, 2013).  

Šulová a Zaouche-Gaudron (2003) uvádí, že i v odborném povědomí je rodina tím, kdo 

ovlivňuje čtení dítěte. Chaloupka (1982) potvrzuje, že v současné teorii je důležitost rodičů 

již od počátku čtenářské výchovy dítěte zcela jasná a obecně zdůrazňovaná. (Pro upřesnění 

ještě uvádíme, že počátek čtenářské výchovy začíná, dle autora, již v předčtenářském věku 

dítěte). „Vztah ke čtení se buduje již od útlého věku a velkou úlohu při jeho rozvoji hrají 

bezesporu rodiče, kteří svým kladným přístupem ke čtení a knize své děti motivují. 

Společné čtení tak vytváří potřebné citové pouto a citovou vazbu mezi nimi. Ze strany 

rodiny je potřeba zajistit, aby děti měly podnětné prostředí s knihami a čtecím prostředím, 

měly by vidět, že i rodiče čtou. Je velmi žádoucí, aby rodiče dětem četli již od útlého věku. 

Společné chvíle, které stráví rodiče s dětmi nad knihou, posilují pozitivní citové vazby, 

rozvíjejí mozkovou činnost, učí soustředěnosti a koncentraci pozornosti“ (Tomášková, 

2015, s. 12). K tomu, jakým způsobem posilovat vzájemné vazby při čtenářských 

aktivitách, se níže vyjadřují Houšková a Laufková: „Zprostředkovaným vyprávěním se 

rozvíjí a posiluje vztah mezi posluchačem a mluvčím, upevňuje se jejich vzájemné spojení, 

což patří mezi hlavní funkce vyprávění. Pro dítě do tří let věku je důležité vypravovat 

vlídným tónem a vyprávění doprovázet mírnými gesty a četným opakováním podobných 

motivů“ (Houšková, Laufková, 2018, s. 14). 

Gabal (2003) vymezuje tři základní charakteristiky rodiny, které považuje za důležité 

z hlediska čtenářských aktivit dětí. První z nich je existence čtenářského zázemí v rodině 

(společná četba rodičů s dítětem, která stimuluje pozdější čtenářské zájmy). „Pokud rodiče 

věnují čas společnému čtení, když je dítě malé, napomáhají vytvoření čtenářského návyku, 

který se u dítěte projeví v jeho častějším pravidelném samostatném čtení ve vyšším věku“ 
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(Gabal, 2003, s. 22). To potvrzuje také Šulová a Zaouche-Gaudron (2003). Protože se dítě 

učí především nápodobou, napodobuje také to, jak se chovat ke knihám. Vzorem tohoto 

chování bývá právě rodič. Dítě se postupně učí, jak s knihou šetrně zacházet, jak se kniha 

drží, jak se obrací jednotlivé listy, jak se orientovat v obsahu knihy, že text čteme zleva 

doprava apod. 

Druhou charakteristikou rodiny je, dle Gabala (2003), celkové rodinné klima (motivace ke 

čtení, čtení dítěti, hovory nad knihou). „Patří sem však také větší množství knih doma, 

dovednost vybrat pro dítě knihu, motivovat dítě ke knize, přítomnost počítače 

v domácnosti, atp.“ (Gabal, 2003, s. 28). Zprostředkovatel má tedy, mimo jiné, velmi 

důležitý úkol – vybírat pro dítě vhodné publikace, či spíše nabízet dítěti širší vzorek 

kvalitních publikací, ze kterých může vybírat samo dítě, dle své volby. Dle Tomáškové 

(2015) upřednostňují nejmladší děti především příběhy o lidech, zvířátkách a známých 

předmětech. Dítě přirozeně zajímají témata, která jsou mu blízká, protože jeho představy 

v tomto období zahrnují pouze to, co bezprostředně prožilo a zažilo. Při výběru také velmi 

záleží na tom, jak kniha sama o sobě vypadá, zda bude pro dítě lákavá a zaujme ho. 

„Zejména u malých dětí, ale ještě i u předškolních 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 – typ publikace“ (Gebhartová, 2011, s. 12). 

Na třetím místě uvádí Gabal (2003) sociální a ekonomickou charakteristiku rodiny (úroveň 

vzdělání rodičů, celkový měsíční příjem pro rodinu, možnost rodičů poskytnou dítěti 

podporu při utváření čtenářských návyků v závislosti na finančních prostředcích rodiny). 

„Pro četbu dětí je důležitá i příjmová úroveň rodiny, v které vyrůstají. Platí to jak 

z hlediska možností rodiny vydávat prostředky na různé, z hlediska čtenářství významné 

prvky vybavení domácnosti (knihy, knihovna, počítač, internet apod.), tak samozřejmě 

i v tom, že lépe příjmově situované rodiny jsou zpravidla vzdělanější a s vyšším pracovním 

postavením a častěji považují knihu a práci s informací za důležité“ (Gabal, 2003, s. 29). 

Gabal (2003) zdůrazňuje, že právě díky spolupůsobení všech výše uvedených faktorů se 

může dítěti otevírat svět knihy a následně se pro dítě stát součástí každodenního života. 

Dítě, které vyrůstá v rodině, se čtenářským zázemím, kde se věnují jeho zájmům, motivují 

ho, komunikují, spolupracují a mají navíc určité potřebné finanční prostředky, to má jistě 
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snazší (jak bylo již výše uvedeno). Takové dítě má větší šanci na vytvoření vztahu ke knize 

a čtení, než dítě, které v takové rodině nevyrůstá, či vyrůstá v rodině naprosto odlišné. 

Ovšem záleží i na celkovém přístupu rodiny, a to nejen ke čtení. Nakonec nesmíme 

zapomínat na to, že vztah dítěte a rodiny není jednostranný. Nejen rodina má vliv na dítě, 

ale také dítě má určitý vliv na rodinu. Třesohlavá, Černá a Kňourková (1990) připomínají, 

že nejen dítě prosperuje ze vzájemného vztahu a nejen rodina je důležitá pro jeho rozvoj, 

ale je tomu i naopak. Dítě je důležité pro určitý rozvoj rodičů a také rodiče získávají skrze 

činnosti dítěte nové podněty, které mu mohou zase dále předávat. 

3.2 Role dospělého v rozvoji komunikačních schopností u dětí 

Mezi komunikační schopnosti nepatří jen řeč, ale také neverbální komunikace (gesta 

rukou, pohyby hlavy, mimické projevy tváře), která vývojově předchází komunikaci 

verbální a kterou si dítě osvojuje prostřednictvím dospělých stejně tak jako řeč (Průcha, 

Koťátková, 2013). Když se dítě narodí, nejprve komunikuje pouze skrze pláč, mimické 

výrazy apod. (Většinou) kolem jednoho roku objevuje první slova (jde o slova, která 

označují především lidi, zvířata a věci, které má dítě ve svém okolí) (Kucharská, 

Švancarová, 2004). Těmto prvním slovům rozumí často jen rodiče či osoby z nejbližšího 

okolí, protože výslovnost dítěte bývá nepřesná. Až v batolecím období se řeč stává 

skutečným komunikačním prostředkem poznávání světa (dítě sděluje své požadavky, 

přijímá informace od dospělých, napodobuje je, komentuje to, co dělá). Řeč prochází v této 

fázi bouřlivým vývojem. Výrazně se rozšiřuje slovní zásoba, dítě říká své první věty atd. 

„Připravenost dítěte po stránce rozvoje řeči se zakládá již v nejútlejším věku. Ve vývojové 

psychologii se uvádí, že na tom, v jaké míře komunikují maminky se svými jednoletými 

dětmi, závisí ještě známky z matematiky v 9. ročníku základní školy. I když toto 

konstatování je třeba chápat s určitou rezervou, o významu komunikace na rozvoj jedince 

určitým způsobem vypovídá“ (Křivánek, Wildová, 1998, s. 33). Je nesporné, že řeč, 

jakožto nejvyšší psychická funkce má pro člověka zásadní význam (Kucharská, 

Švancarová, 2004). „Pomocí řeči se dorozumíváme s druhými lidmi, stáváme se součástí 

sociálního prostředí. Prostřednictvím řeči také poznáváme svět kolem sebe – ptáme se na 

věci a dostává se nám odpovědi, dočítáme se o nejrůznějších poznatcích, kterých se lidstvo 

v průběhu svého vývoje zmocnilo, ale také sami zobecňujeme, rozvíjíme a upřesňujeme si 
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tyto poznatky, hledáme souvislosti a řešíme různé situace. Tak se vytváří velmi úzký vztah 

mezi řečí a myšlením. Řeč má i expresivní roli – jejím prostřednictvím sdělujeme své 

pocity, postoje, zážitky“ (Kucharská, Švancarová, 2004, s. 62). „Od rodičů, zejména od 

matky, učí se malé dítě zacházet s jazykem, jako takovým, s řečí, jako takovou, a jak ona 

„taková“ v tom případě vypadá, záleží do značné míry na schopnosti a ochotě rodičů 

s dětmi řečově komunikovat“ (Chaloupka, 1982 s. 137). 

Dítě má s přibývajícím věkem čím dál větší komunikační potřebu (Průcha, Koťátková, 

2013), na kterou by měli dospělí reagovat. „Dítě se řeči naučí tím, že ji slyší, že vidí, jak 

dospělí artikulují a následně začnou mluvit“ (Tomášková, 2015, s. 56). Chaloupka (1982) 

uvádí, že pokud je komunikace mezi dětmi a rodiči nerozvinutá a omezuje se jen na 

nezbytně nutné informace, nepociťuje dítě řeč jako nástroj komunikace. Proto je dobré 

neustále popisovat dítěti, co děláme, vidíme, prožíváme (Třesohlavá, Černá, Kňourková, 

1990). „Chcete-li, aby vaše dítě dovedlo cítit i myslet, vyznat se ve světě, ve společnosti, 

v lidských vztazích i v sobě samém, učte je nástroji toho všeho, co člověka činí člověkem, 

jazyku. Mluvte s ním“ (Havlínová, 1987, s. 13). 

Ovšem jen tak nějaké mluvení samo o sobě nestačí. Nestačí, aby dospělý s dítětem pouze 

mluvil, musí s ním vést rozhovor, dávat dítěti prostor vyjádřit se. Rozvoj komunikačních 

schopností dítěte závisí na psychické stimulaci, na podnětech od rodičů, vzájemné 

komunikaci. „Nezbytně nutné je podněcovat dítě k mluvení. Je třeba odpovídat na všechny 

jeho otázky a využívat všechny podněty ke konverzaci, které se nabízejí“ (Zelinková, 2012, 

s. 109). Dítě postupně klade svým rodičům otázky začínající slovy „co“ a „proč“ 

(Kucharská, Švancarová, 2004). „Rodiče, kteří správně chápou význam této etapy, se obrní 

trpělivostí, aby mohli co nejlépe vyhovět dětské zvídavosti. Například na dotaz, co je na 

obrázku, neřeknou pouze „konvička“, ale doplní informaci, že se konvička používá na 

zalévání kytiček, že je modrá, veliká… A pojďme si ukázat, jak se ty kytičky vlastně 

zalévají“ (Kucharská, Švancarová, 2004, s. 63). 

Dle některých výzkumů má na rozvoj komunikačních schopností největší vliv matka 

(Průcha, Koťátková, 2013). Je to nejspíš proto, že ve většině případů tráví, vzhledem 

k jiným dospělým, s dítětem nejvíce času v různých komunikačních situacích. U matky 

i otce nalezneme ve vzájemném působení s dítětem mnohé odlišnosti. Každý z nich 
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přistupuje k dítěti trochu jinak a jinak s ním komunikuje (Šulová, Zaouche-Gaudron, 

2003). Společné pro oba rodiče je, že se snaží svou mluvu zjednodušovat a přizpůsobovat 

rostoucím řečovým schopnostem dítěte. Dle autorek otcové více podporují nezávislost 

a autonomii dítěte tím, že odmítají poskytování pomoci a vyžadují od dítěte, aby nalézalo 

řešení samostatně. Tak vedou dítě k vytrvalosti. Matky mají údajně sklon spíše ukazovat 

řešení na žádost dítěte. „Otcové jsou méně konverzačně citliví, jejich téma hovoru se víc 

řídí věkem dítěte než jeho řečovými schopnostmi. Slovník otců užívá častěji neobvyklá, 

vzácná slova. Otcové mají větší sklon dávat testovací otázky dítěti. Mají větší tendenci být 

kognitivně náročnější, direktivnější a snaží se vést didaktivnější styl interakce“ (Šulová, 

Zaouche-Gaudron, 2003, s. 285). Šulová a Zaouche-Gaudron (2003) dále uvádějí, že oba 

rodiče hrají klíčovou roli v rozvoji řečových projevů dítěte přibližně do čtyř let jeho věku. 

„Čím více matky (ale i otcové či jiní příbuzní) na děti mluví, tím více aktivují jejich řečový 

vývoj“ (Průcha, Koťátková, 2013, s. 42). Autorky Kucharská a Švancarová (2004) nejsou 

s výše uvedeným tvrzením zcela ve shodě, proto uvádíme k zamyšlení: „Vše má být 

přiměřené. To znamená, že škodit může jak málo mluvního kontaktu, tak i jeho nadbytek. 

I dítě musí mít prostor k mluvení“ (Kucharská, Švancarová, 2004, s. 64). 

Kromě toho, že mají dospělí s dítětem mluvit a současně mu dávat dostatečný prostor 

k samostatnému vyjadřování, měli by být navíc pro dítě správným mluvním vzorem. 

Důležitost mluvního vzoru zdůrazňuje ve své publikaci např. Tomášková (2015), 

Zelinková (2012) či Kucharská a Švancarová (2004). „V rozhovorech s dětmi máme proto 

vždy dbát na správnost vyjadřování dospělých. Na otázky dětí máme odpovídat vždy 

ochotně a vážně, se snahou o maximální srozumitelnost“ (Třesohlavá, Černá, Kňourková, 

1990, s. 37). „My jsme hlavním mluvním vzorem pro dítě, proto bychom měli mluvit 

správně, zřetelně a klidně “ (Kucharská, Švancarová, 2004, s. 64).  

Tomášková (2015) uvádí určité zásady mluvení na dítě. Tam patří např. (již výše zmíněné) 

být pro dítě správným řečovým vzorem (nešišlat na dítě, umožnit dítěti, aby nám vidělo do 

obličeje, když mluvíme – tvorba a vyvozování hlásek), naučit dítě naslouchat, mít pozitivní 

přístup a především stále komunikovat. Neměli bychom dítě opravovat, ale opakovat po 

něm chybně vyslovené správně. A v neposlední řadě dítě stále chválit. „Měli bychom si být 

vědomi také toho, že slova nejlépe upevňujeme pochvalou a opakováním, nežádoucí 
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projevy se vytrácejí většinou tak, že jim nevěnujeme přílišnou pozornost“ (Kucharská, 

Švancarová, 2004, s. 64). 

V dnešní době hrají v rozvoji komunikace roli také různé audiovizuální prostředky (např. 

televize, tablet), které ovšem snímají z beder rodičů povinnost být s dítětem a věnovat se 

mu při jeho činnosti (Chaloupka, 1982). To znamená, že ve chvíli, kdy je dítě zaujaté např. 

sledováním pohádky, může mít dospělý pocit, že jeho důležitost (nejen v rozvoji 

komunikačních schopností) klesá. Že ho v tu chvíli dítě nepotřebuje. Je to ale právě 

naopak. Dítě dospělého potřebuje, aby pochopilo smysl všech těch obrázků, které se na 

obrazovce před ním míhají. Zde bychom rádi vyzdvihli také důležitost dospělého v rozvoji 

komunikačních schopností dítěte v souvislosti s rozvojem čtenářské pregramotnosti. Když 

si totiž dítě prohlíží/čte knihu, často dospělého samo vyhledává a vyžaduje jeho aktivní 

zapojení. Knihy vybízí ke vzájemné interakci. Knihy mohou být prostředkem rozvoje 

komunikačních schopností u dětí, tím spíše, pokud se do procesu prohlížení/čtení zapojí 

právě někdo dospělý. „Knihy pro děti píší dospělí, ale čtou děti: již tímto faktem se dětská 

literatura objevuje jako jedna z příležitostí komunikace mezi dospělými a dětmi, a také jako 

jedna z příležitostí dorozumění mezi dospělými a dětmi“ (Chaloupka, 1982, s. 10). 

3.3 Práce s ilustracemi 

Hned v úvodu je třeba zdůraznit (ačkoliv to již bylo výše zmíněno), že za to, s jakými 

knihami a tedy i ilustracemi v nich se bude dítě setkávat, má odpovědnost dospělý. Ten 

knihu pro dítě vybírá, ten mu ji nabízí. Na jeho výběru závisí budoucí čtenářský vkus 

dítěte. A protože je český knižní trh dětskými knihami doslova přesycen, není to výběr 

snadný a je podstatné dát si záležet. „Měli bychom mít na mysli, že pro děti jsou většinou 

knihy prvním uměleckým zážitkem a dítě by mělo být schopno, až vyroste, rozlišovat mezi 

nevalnými, falešnými a skutečnými hodnotami. Už od malička bychom v dětech měli 

formovat vkus, protože vkus je dovednost a může se brousit, zušlechťovat, rozvíjet. 

Ilustrace je speciální obrazový doprovod knih pro děti, je významově mnohem podstatnější 

než u knih určených dospělým čtenářům“ (Houšková, Laufková, 2018, s. 12). 

„Ilustrace je součástí grafického umění (někdy se o ní hovoří i jako o knižní grafice), 

v knize pro děti však dostává specifické rysy, které vycházejí – tak jako u literárního díla – 
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z respektování přiměřenosti uměleckého díla dětskému vnímateli. Zpravidla v knize pro 

nejmenší a malé děti je podíl ilustrace na knize větší (co do rozsahu i obsahu) než v knize 

pro mládež. Tak je tomu proto, že obrázek hovoří k malému dítěti bezprostředněji 

a emocionálněji než text, který je potřeba nejdříve přečíst a pak pochopit. A i pak přichází 

obrázek zase ještě s „nápovědou“. V některých knihách (obrazová kniha – Bilderbuch) 

přebírá hlavní roli výtvarný výraz, text naopak doprovází“ (Gebhartová 1987 s. 99). 

Houšková a Laufková (2018) potvrzují, že knihy, ve kterých figuruje výtvarný projev bez 

textu (či s minimem textu), vyhovují úrovni motorického a psychického vývoje nejmenších 

dětí nejlépe. Publikace, kde se dostává do popředí slovo, je vhodné nabízet až později. 

První setkání dítěte s obrázky probíhají často skrze leporela (Strnadová, 1989) nebo skrze 

beztextové knihy. Jde o setkání velmi důležitá, protože dítěti pomáhají orientovat se 

v reálném prostředí a rozvíjet jeho řečový projev. Pokud k tomu má dítě příležitost, 

prohlíží si ilustrace v těchto knihách zcela spontánně. Takové prohlížení podněcuje zájem 

o literaturu a pomáhá tvořit vztah dítěte k výtvarnému projevu (Kádnerová, 1982). 

Kádnerová  (1982) uvádí, že ilustrace v dětské knize, mimo jiné, posilují a umocňují 

prožitek z četby. „Prohlížení ilustrací a vyprávění o nich představuje důležitou estetickou 

aktivitu. Vyvolání prožitku ovlivňuje řada aspektů – téma ilustrace, přiměřenost obsahu 

a formy, věk dětí, jejich zkušenosti s prohlížením, četnost prohlížení a příprava dětí na ně“ 

(Strnadová, 1989, s. 105). Houšková a Laufková (2018) uvádějí, že ilustrační složka je pro 

dítě obvykle prvním a emočně důležitým aspektem, který ho na knize zaujme. Ilustrace 

jsou však více než pouhým zevnějškem, aby knihy vypadaly přitažlivěji (Evans, 1998). 

„Kromě základního estetickovýchovného poslání, neboť především výtvarná podoba knihy 

rozhoduje o tom, zda ji na první pohled vnímáme jako skutečně krásnou, má ilustrace 

v dětské knize i funkci ideově výchovnou, poznávací a někdy i naučnou“ (Gebhartová, 

1987, s. 99). 

 „Úplně na začátku nedáte dítěti knížku hned jen do jeho vlastních rukou. Až bude umět 

sedět a vydrží se chvíli na něco soustředěně dívat, vezměte si dítě na klín nejlépe čelem ke 

stolu. Na stole mějte knížku, jejíž listy pomalu, ale plynule obracejte. Dítě udrží lépe 

pozornost při pohybování předměty. Na každé stránce si všimněte jen jedné věci a tu 

pojmenujte“ (Havlínová, 1987, s. 49, 50). Když už je dítě schopné prohlížet si knížku, 



39 

 

nastává vhodná doba na otázky typu „kde co je“. Odpovědí dítěte na tyto otázky bude 

zpočátku ukazování (Havlínová, 1987). „I když se můžete spokojit s ukazováním dítěte na 

obrázcích toho, na co jste se ptali, můžete zároveň využít obrázky k cvičení dítěte v jazyce, 

budete-li ho navádět sugestivně k aktivní odpovědi. Například: „Kde je kočička,“ – dítě ji 

ukáže. Vy: „Řekni, co je to,“ – a ukazujete na kočičku. Stačí, když dítě řekne či-či“ 

(Havlínová, 1987, s. 54). Langmeier a Kňourková (1988) uvádějí, že předměty na 

obrázcích začíná dítě jmenovat přibližně ve dvou letech, později (ve třech letech) už 

komentuje také činnosti (co kdo dělá). „Čtení s malými dětmi má nejdříve podobu aktivit 

s obrázkovými knížkami, leporely – jedná se o ukazování obrázků, popis, vyprávění, což je 

propojeno i s kognitivními a poznávacími potřebami dítěte (zájem o svět, typické otázky 

„co je to“, později „jak“ či „proč je to“) – vlastní aktivita je následně doplňována další 

rozvíjející rozmluvou“ (Kucharská, Švancarová, 2004, s. 64). Houšková a Laufková (2018) 

uvádějí, že proces prohlížení či čtení knih s dítětem můžeme přerušovat tím, že klademe 

vhodné otázky k obálce, ilustracím, textu. Dítě tak vtahujeme do procesu čtení, čímž se 

zvyšuje jeho motivace se ke knihám znovu vracet a efektivně rozvíjet osobnost. „Snažíme 

se propojovat knihu, příběh s životem dítěte a s tím, co už zná. Propojujeme také nové 

informace (například nová slova) s dosavadními znalostmi a zkušenostmi. Dále se nabízí 

následná společná práce s knihou – člověk si něco snadněji zapamatuje, je-li řeč 

doprovázena pohyby a dalšími zážitky“ (Houšková, Laufková, 2018, s. 15). Autorky 

kladou důraz na tvořivý vztah dítěte k četbě, na jeho pocit spoluúčasti. „Vždy bychom měli 

vycházet z přirozeného zájmu dítěte o knihy a předčítání – nikdy je nenutit, avšak 

podporovat, pokud o ně projevují zájem“ (Houšková, Laufková, 2018, s. 16). 

Havlínová (1987) uvádí, že dospělý se skrze zprostředkovávání obrázkové knihy dítěti sám 

stává jejím spoluautorem. Obrázek totiž nabízí mnoho možností pro další individuální 

využití a poskytuje prostor jak dítěti, tak dospělému. „A v tomto prostoru jsme se 

pohybovali a budeme i nadále pohybovat už proto, že je to prostor velmi přirozený. 

Chcete-li totiž, aby vaše dítě rozumělo i tomu nejjednoduššímu obrázku, cítíte se 

samozřejmě povoláni přijít mu na pomoc. Co děláte nejdříve? Nejdříve obrázek 

pojmenujete. „To je komín.“ Potom se snažíte dát další popis: „Komín je na střeše.“ Tím 

však neskončíte. Dítě se toho chytí a už vám nedá pokoj. Po jednotlivých stupních dojdete 

od pojmenování přes popis až k logickým souvislostem“ (Havlínová, 1987, s. 57, 58). 
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Dítěti se tak mohou značně rozšiřovat obzory a to právě skrze dospělého a obrázkovou 

knížku. Ovšem i dospělý může z této společné činnosti profitovat. Dle Houškové 

a Laufkové (2018) jsou děti již v raném věku sofistikovanými čtenáři ilustrací. Rozumí 

nejen náladám a emocím v knize, ale jsou schopny rozpoznávat také emoce jednotlivých 

postav. „V této oblasti se můžeme naopak obohatit my od dětí a společně s nimi se vydat 

na fascinující cestu příběhem například beztextové knihy“ (Houšková, Laufková, 2018, 

s. 12). Pokud takto „cestujeme“ v intimním rodinném prostředí, je navíc posilován vztah 

mezi dítětem a předčítajícím (Zelinková, 2012). 

3.4 Čtenářské rituály 

Abychom dostatečně zdůraznili význam čtenářských rituálů pro dítě, začneme trochu 

„zeširoka“. Matějček (1994) vymezil 5 základních psychických potřeb dítěte, které musí 

být v náležité míře a v pravý vývojový čas uspokojeny, aby se dítě mohlo vyvíjet ve 

zdravou osobnost. Jednou z nich je „potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech“ 

neboli potřeba smysluplného světa. Aby se z jednotlivých podnětů mohly stát poznatky 

a zkušenosti, musí v nich existovat nějaký řád, musí mít nějaký smysl. „Kdybychom totiž 

všechno dění ve svém okolí vnímali jen jako náhodné, vznikl by z toho chaos a ničemu 

bychom se nemohli naučit. Jde tedy o základní potřebu umožňující učení“ (Matějček, 

1994, s. 37). Do výše zmíněné kategorie potřeb dítěte bychom mohli zařadit také potřebu 

rituálů, ať už obecně nebo konkrétně – rituálů čtenářských. 

Rituály jsou pravidelně se opakující činnosti, jejichž cílem je přinášet dítěti pocit 

uspokojení, bezpečí, řádu a jistoty. Díky rituálům lze překonávat různé těžké situace, ve 

kterých se dítě může ocitnout. Rituály mohou být prostředkem uklidnění dítěte. Mohou 

pomáhat v uspořádávání činností v průběhu dne, získávání sebedůvěry, zjišťování 

povolených hranic nebo budování respektu k rodičům (Matějček, 2007). 

Mezi čtenářské rituály řadíme např. večerní čtení, čtení před usnutím či čtení ve specifické 

poloze (na klíně). Kucharská (2014) zařazuje mezi čtenářské rituály také následné hraní 

her po čtení nebo napodobování dospělého dítětem (např. při čtení novin, časopisu). Pěkný 

příklad toho, jak jsou čtenářské rituály pro děti důležité, uvádí Dana Blatná, zakladatelka 

literární agentury a propagátorka nakladatelství Host. Ta se svěřuje, jak to se čtenářskými 
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rituály chodí v její rodině: „Neexistuje, že by se šlo spát bez pohádky, to by muselo být 

zemětřesení. Střídáme se: občas čte manžel, občas starší sourozenci“ (Trávníček, 2013, 

s. 31, 32). 

Houšková a Laufková (2018) vyzdvihují význam čtenářských rituálů prostřednictvím 

následující ukázky rozhovoru mezi matkou a dítětem: „Máma (čte časopis, dítě se k ní 

přitulí): Petře, protože sis dneska tak hezky hrál, můžeš si teď pustit audiopohádku. Petřík: 

Maminko, já bych tak rád slyšel tu pohádku od tebe. Máma: Ale jdi, na desce to přece 

vyprávějí mnohem líp než já. Petřík: Jenže deska mě při tom nevezme na klín, maminko!“ 

(Houšková, Laufková, 2018, s. 15). Autorky uvádějí, že při čtenářském rituálu je nesmírně 

důležitý právě vzájemný tělesný kontakt dospělého a dítěte, při kterém se rozvíjí citový 

vztah. „Dítě je s blízkým dospělým rádo, je to společně trávený čas“ (Kucharská, 2014, 

s. 43). 

Z výše uvedeného lze vyvodit, že pěstování (nejen) čtenářských rituálů s dětmi je velmi 

potřebné a přínosné jak pro děti samotné, tak pro jejich rodiče či vychovatele. Pokud 

čtenářské rituály chybí, přicházejí děti o mnoho benefitů z nich plynoucích a dokonce 

může dojít ke zpomalení rozvoje čtenářství. „Dnešním dětem mnohdy chybí kontakt 

s dospělým, s mámou a tátou, chybí jim dostatek pohybu, pohlazení, pochvala, podpora 

a pravidla, mluvené slovo, večerní čtení či jen vyprávění a sdělování zážitků za celý den. 

Ač se to možná nezdá, toto vše rozvíjí čtenářskou gramotnost“ (Tomášková, 2015, s. 7).  
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

4. METODOLOGIE VÝZKUMU 

4.1 Cíle diplomové práce 

Tato diplomová práce je zaměřena na roli rodiče jako zprostředkovatele knih dětem –

 nečtenářům. Klade si za cíl popsat, k jakým interakcím dochází mezi rodičem a dítětem ve 

věku od dvou do tří let při „četbě“ obrázkových knih, tzv. wimmelbuch. 

Cílem práce je popsat interakci mezi rodičem a dítětem ve věku od dvou do tří let 

ve čtyřech vybraných rodinách nad obrázkovou knihou (wimmelbuch), konkrétně: 

 zjistit, jaká je role rodičů při četbě/prohlížení knih s dětmi ve věku od dvou do tří 

let; 

 popsat, jakými čtenářskými rituály je práce s knihou doprovázena; 

 pokusit se na základě zjištění vytvořit „typologii“ rodičů dle jejich role při 

prohlížení/čtení knih typu wimmelbuch S. Bernerové. 

4.2 Design výzkumu 

Vzhledem k cíli práce jsem volila smíšený design výzkumu. Kvantitativní část pro mě byla 

spíše předvýzkumem, v němž jsem pomocí metody krátkého online dotazníku zjišťovala 

mezi rodiči základní informace o tom, zda dětem čtou obrázkové knihy typu wimmelbuch, 

proč to vnímají za důležité a jakými rituály čtení knih doprovázejí.  

Stěžejní část mé práce je potom v dlouhodobém pozorování  ve čtyřech rodinách, kdy 

byla sledována interakce rodiče a dítěte při práci s obrázkovými knihami S. Bernerové 

s cílem zjistit, jak rodič může dítěti zprostředkovávat knihy typu wimmelbuch a v jakých 

směrech dítě rozvíjí. Toto dlouhodobé pozorování bylo doplněno rozhovorem 

s pozorovanými rodiči (ukázka přepisu náhodně vybraného rozhovoru viz příloha č. 4).  
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5. VLASTNÍ VÝZKUM 

Vzhledem k povaze empirické části a volbě smíšeného designu výzkumu představuji 

nejprve kvantitativní část výzkumu, resp. předvýzkumu, jeho metody sběru dat, hypotézy 

a časový harmonogram. Posléze představuji kvalitativní část empirické části, v níž 

formuluji výzkumné otázky a přibližuji metody sběru dat.  

5.1 Kvantitativní část výzkumu 

5.1.1 Metoda sběru dat a stanovení hypotéz 

Pro tuto část práce jsem volila jako metodu sběru dat dotazník, který byl určen rodičům 

předškolních dětí. Jeho distribuce probíhala přes emailovou komunikaci a sociální sítě. Do 

šetření se zapojil dostupný vzorek rodičů. 

Dotazník byl vyhotoven pomocí online formuláře s názvem „Beztextové obrázkové knihy 

(tzv. wimmelbuch) pro děti“ (viz příloha č. 2). Skládal se ze třinácti otázek, z toho sedm 

bylo otevřených a šest uzavřených. Analýza kvantitativní části výzkumu probíhala na 

základě těchto předem stanovených hypotéz: 

1. Beztextové obrázkové knihy si se svými dětmi prohlíží/čte nadpoloviční většina 

dotázaných rodičů. 

2. Více než polovina dotázaných rodičů si myslí, že výše zmíněné knihy rozvíjí u dětí 

čtenářskou pregramotnost. 

3. Více než polovina dotázaných rodičů nemá doma ani jednu ze souboru knih S. Bernerové 

(Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc). 

4. Více než polovinu dotázaných rodičů zaujme formát knih a jejich výtvarné zpracování. 

5. Většina dotázaných rodičů čte svým dětem knihy před spaním (čtenářský rituál). 

5.1.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Dotazník byl nejprve rozeslán na e-mailové adresy, které mi poskytli rodiče 

z jedné mateřské školy ve Středočeském kraji. Následně byla použita tzv. „metoda sněhové 

koule“, kdy probíhalo rozesílání dotazníků skrze rodiče dalším rodičům atd., včetně využití 

sociálních sítí. Metodu sněhové koule chápu jako volbu dalších případů na základě 

doporučení jedinců zapojených do výzkumu (Miovský, 2006, s. 131). 
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Dotazníku se zúčastnil dostupný vzorek devadesáti dvou rodičů. Pro účely této části 

(předvýzkumu) diplomové práce jsem o rodičích nezískávala další identifikační údaje. 

5.1.3 Časový harmonogram výzkumu 

Sběr dat dotazníkového šetření probíhal od dubna do července 2018. Časové období bylo 

zvoleno tak, aby tvořilo předvýzkum ke stěžejní, kvalitativní části této práce. Vzhledem 

k vybrané metodě mi byly vyplněné dotazníky elektronicky doručovány do e-mailové 

schránky průběžně po dobu čtyř měsíců. Následně byly dotazníky vyhodnoceny. 

5.2 Kvalitativní část výzkumu 

5.2.1 Formulace výzkumných otázek a metody sběru dat 

Pro kvalitativní část své práce jsem si stanovila základní výzkumnou otázku: Jaká je role 

rodiče jako zprostředkovatele knih S. Bernerové (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc) 

„nečtenářům“? Vzhledem k cílům výzkumu jsem si tuto základní výzkumnou otázku 

rozčlenila na následující doplňující výzkumné otázky: 

1. Co vedlo dospělého k výběru tzv. wimmelbuch? 

2. Jaký styl prohlížení/čtení má dospělý v rodině? 

3. Jaké otázky dítěti dospělý klade a co tím u dítěte rozvíjí? 

4. Jak dospělý pracuje na rozvoji vizuální gramotnosti? 

5. Jakým způsobem dospělý rozvíjí verbální komunikaci dítěte? 

6. Jak dospělý pracuje s velkým množstvím detailů, které mohou být pro čtenáře až 

matoucí? 

7. Jak dospělý pracuje na rozvoji narativity dětí (souvislé vyjadřování, porozumění 

souvislostí, pochopení příčin a následků)? 

8. Jak dospělý rozvíjí u dětí trpělivost a vytrvalost, tj. ochotu dítěte zaměřit se na 

obrázky po delší dobu a objevovat v nich nové detaily a souvislosti? 

9. Jak dospělý pracuje s textem v knihách? 

10. Jak dospělý pracuje s návazností knih (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc – např. 

stavba školy)? 
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Jako hlavní vhodnou výzkumnou metodu vzhledem k cílům práce jsem shledala metodu 

nezúčastněného pozorování. Metoda pozorování byla využita v kombinaci s rozhovorem 

pro utvoření komplexního pohledu na prohlížení/čtení konkrétních knih v rodinách. 

Metodu nezúčastněného pozorování jsem vybrala proto, abych žádným způsobem 

neovlivnila výsledky výzkumu. Do prohlížení/čtení knih dítěte s rodičem jsem 

nezasahovala. Interagující dvojice nebyla z mé strany žádným způsobem rušena. 

Pozorování probíhalo nestrukturovaně. Především jsem chtěla mít představu o tom, jak 

probíhá interakce nad knihou v jednotlivých rodinách. 

V každé rodině bylo pozorování zrealizováno pětkrát až sedmkrát. Tento počet se odvíjel 

v průběhu šetření od toho, kdy došlo k nasycenosti dat. Při každém pozorování byl 

zhotoven také videozáznam prohlížení/čtení knih dítěte s rodičem. Kromě videozáznamu 

jsem si dle potřeby zapisovala na papír krátké poznámky, poznatky a zajímavosti 

z pozorování. Jednotlivé díly ze souboru knih byly při pozorování vybírány většinou podle 

současného ročního období, aby bylo prohlížení/čtení pro dítě aktuálnější a zajímavější. 

Natočené videozáznamy jsem následně přepsala co nejpřesněji, aby došlo k uchování 

původních nasbíraných dat (ukázka přepisu náhodně vybraného videa viz příloha č. 3). 

Vyhodnocení pozorování bylo provedeno metodou otevřeného kódování, která umožňuje 

detailní a hloubkovou práci s textem a „zaměřuje se na rozkrývání významů, které 

nemusejí být prvoplánově zjevné“ (Švaříček, Šeďová a kol., 2007, s. 222). 

Pozorování bylo oporou pro vytvoření závěrečného rozhovoru. Rozhovor byl 

strukturovaný, otázky otevřené. Všem rodičům bylo položeno 11 otázek, z toho 8 otázek 

shodných a 3 otázky každému rodiči „na míru“. Při rozhovoru jsem zpětně zjišťovala 

chybějící informace potřebné pro vyhodnocení výzkumného šetření. Otázky měly 

doplňující charakter a byly zaměřené především na to, co nebylo možné postřehnout 

pouhým pozorováním. 

Využitím nezúčastněného pozorování interakce rodiče s dítětem (pořízením videozáznamu 

společně s terénními poznámkami) a rozhovoru s rodiči jsem se snažila o triangulaci 

metod, která přispívá ke kvalitě dat – jejich validitě i reliabilitě (Švaříček, Šeďová a kol., 

2007). 
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5.2.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Pro pozorování byly vybrány čtyři rodiny dle následujících kritérií: v rodině je dítě ve věku 

od dvou do tří let (dva chlapci a dvě dívky) a rodina je ochotna participovat na výzkumu. 

Jedná se o rodiny různého socioekonomického statusu (rozdílná životní úroveň 

jednotlivých rodin), vzdělání (3 matky vystudovaly VŠ, 1 matka vystudovala SŠ, otec 

vystudoval VŠ) i věku rodičů (2 matky ve věku 37 – 38 let, 2 matky ve věku 27 – 29 let, 

otec ve věku 42 let). Všechny pozorované rodiny mají své bydliště ve Středočeském kraji. 

Realizace výzkumného šetření ve Středočeském kraji má důvod čistě praktický. Protože 

šlo o dlouhodobé pozorování, bylo nutné, abych na místa výzkumu mohla pravidelně 

dojíždět. Při výběru výzkumného vzorku tedy hrála, mimo jiné, velkou roli vzdálenost 

výzkumných míst od mého bydliště. 

Všichni účastníci s výzkumem dobrovolně souhlasili a byli seznámeni s povahou, 

průběhem a veškerými případnými důsledky své účasti na výzkumu. V rámci zachování 

anonymity a ochrany osobních údajů byly rodinám určeny pracovní názvy. Pojmenování 

vznikla spontánně, dle způsobu prohlížení/čtení knih. První rodina nese název Nadšená, 

druhá rodina Prohlížející, třetí rodina Nezdolná, čtvrtá rodina Mazlící (seřazeno dle věku 

pozorovaných dětí od nejstaršího po nejmladší). (O pojmenování rodin viz níže.) 

Pozorování probíhala vždy v domovech rodin. Děti se nacházely v prostředí jim důvěrně 

známém a příjemném, v jakési jejich „intimní“, soukromé zóně. Chvíle nad knihami tak 

nebyly rušeny žádnými negativními okolními vlivy. Prohlížení/čtení probíhalo většinou 

nerušeně, v klidu, bez napětí či stresu. Díky těmto  přirozeným podmínkám se v rodinách 

projevovaly čtenářské rituály či zvyklosti, což bylo pro výzkum velmi cenné. 

Zde jsou blíže představeny jednotlivé rodiny, které byly dlouhodobě pozorovány: 

Rodina Nadšená 

V rodině Nadšené byla pozorována interakce matky (38 let) a chlapce narozeného v první 

polovině května roku 2015. V době, kdy proběhlo první pozorování, byl tedy chlapec 

téměř tříletý.  

Pojmenování rodiny vzniklo na základě projevů nadšení a radosti interagující dvojice při 

prohlížení/čtení knih. 
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Pozorovaný chlapec má dvě starší sestry na prvním stupni ZŠ. Rodina je úplná. Matka 

aktuálně čerpá rodičovskou dovolenou. Studiem na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy získala titul Mgr. a v předchozím zaměstnání pracovala na pozici 

Statik/Analytik. Rodina žije v téměř desetitisícovém městě, jehož součástí je i městská 

knihovna (s oddělením pro děti), kterou rodina pravidelně navštěvuje. 

Rodina Prohlížející 

V rodině Prohlížející byla nejprve pozorována interakce dívky (narozené ve druhé 

polovině května roku 2015) s matkou (37 let) a poté s otcem (42 let).  

V této rodině rodiče s dívkou knihy spíše „prohlíží“ než „čtou“, proto je pojmenována 

„Prohlížející“. Práce s knihou je zde postavena zejména na vyhledávání určitých postav 

a situací bez dalších souvislostí. Při prvním výzkumném šetření probíhalo prohlížení dívky 

s matkou téměř bez problému. Postupně se dívka přestala soustředit a o prohlížení 

s matkou již nejevila zájem. Následně proběhlo pozorování dívky při prohlížení knihy 

(konkrétně dílu Noc) s otcem, se kterým dívka spolupracovala lépe. 

Dívka má dva starší bratry, jednoho v předškolním věku, druhého na prvním stupni ZŠ. Jde 

o rodinu úplnou, matka v současnosti čerpá rodičovskou dovolenou, vystudovala 

univerzitu pro aplikované vědy v Německu, získala titul MSc (Master od Science) 

a v posledním zaměstnání zastávala funkci specialistky informačních systémů 

v automobilové továrně. Otec vystudoval VŠE, kde získal titul Ing. a pracuje jako 

generální manažer automobilové továrny. 

Rodina žije v obci s cca dvěma a půl tisíci obyvateli. Součástí obce je také obecní 

knihovna, kterou rodina nenavštěvuje. 

Rodina Nezdolná 

V rodině Nezdolné probíhala interakce mezi chlapcem narozeným ve druhé polovině 

května roku 2015 a jeho matkou (27 let). 

Název rodiny vznikl tak, že doba prohlížení/čtení jednotlivých dílů ze série většinou 

přesahovala hodinu času. Chlapec se údajně dokáže do práce s knihami opravdu „zabrat“ 

a bez další motivace, kterou by matka musela vyvinout, je schopen prohlížet/číst si i dvě 

hodiny. Proto tedy rodina Nezdolná. 
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Chlapec je prozatím jedináčkem, až ke konci výzkumného šetření matka podruhé 

otěhotněla. Jde o rodinu úplnou. Matka aktuálně čerpá rodičovskou dovolenou, 

vystudovala SOŠ Pedagogickou. Před narozením chlapce pracovala jako učitelka MŠ. 

Rodina žije v obci se třemi sty obyvateli, bez knihovny či jiného „kulturního vyžití“ pro 

děti. 

Rodina Mazlící 

V rodině Mazlící byla pozorována interakce mezi dívkou narozenou ve druhé polovině 

července roku 2016 a její matkou (29 let). Dívka je z pozorovaných dětí nejmladší. 

Název rodiny vznikl tak, že součástí práce s knihou byl vždy láskyplný fyzický kontakt 

dívky s matkou. Dívka při prohlížení/čtení vždy seděla matce „na klíně“, ráda se s ní 

objímala, vyhledávala její doteky a ta jí je opětovala. 

V době výzkumného šetření byla matka těhotná, což se také odráželo v různých tématech, 

která společně s dívkou nad knihami řešily. Dívka se na sourozence velmi těšila. Rodina je 

úplná. Matka v současné době čerpá rodičovskou dovolenou. Na Univerzitě Karlově 

vystudovala dva humanitní obory (psychologie, speciální pedagogika), po jejichž 

úspěšném absolvování získala tituly Mgr. a PhDr. Aktuálně poskytuje soukromé 

psychologické poradenství. 

Rodina žije ve stejném městě jako rodina Nadšená. Knihovnu údajně nenavštěvují. 

5.2.3 Časový harmonogram výzkumu 

Sběr dat probíhal v jednotlivých rodinách od února 2018 do ledna 2019. Do rodin jsem 

docházela pravidelně. Většinu rodin jsem blíže znala. Nejprve vždy proběhl krátký 

rozhovor. Ve všech rodinách jsem měla možnost pořizovat videozáznamy 

z prohlížení/čtení knih. Díky tomu jsem měla v průběhu pozorování prostor zapisovat si 

aktuální poznatky (aniž by mi cokoliv z pozorovaného uniklo). Po ukončení pozorování 

jsem se doptávala na to, co mě ještě zajímalo. 

První pozorování proběhlo během měsíce února 2018. Ve všech rodinách v tomto měsíci 

prohlíželi/četli díl Zima (jakožto první díl ze série). Druhé pozorování proběhlo od dubna 

do května 2018. V tomto jarním období jsme volili díl Jaro. Třetí pozorování proběhlo od 
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července do srpna 2018 v období letních prázdnin, kdy byly pořízeny videozáznamy 

ze prohlížení/čtení dílu Léto. U většiny rodin proběhlo v tomto období také pozorování 

čtvrté – pozorování dílu Noc (děj v tomto dílu se odehrává taktéž v létě). V průběhu 

měsíce listopadu proběhlo u většiny rodin pozorování páté, kdy se prohlížel/četl poslední 

zbývající díl Podzim. Současně s posledním pozorováním vznikly také rozhovory 

s většinou rodičů. Výzkumné šetření bylo ukončeno v lednu roku 2019, kdy byl opatřen 

poslední rozhovor a zrealizováno poslední chybějící pozorování dílu Noc u jedné z rodin. 

U většiny rodin došlo po pátém pozorování k nasycenosti dat, proto již nebylo třeba ve 

výzkumu pokračovat. U některých rodin bylo zrealizováno ještě jedno až dvě pozorování. 

V jednom z případů (rodina Prohlížející) postupně rostla nespolupráce dívky s matkou při 

práci s knihou. Dívka odmítala knihu v přítomnosti matky otevřít. Proto jsem využila 

možnosti pozorovat dívku při prohlížení jedné z knih (díl Noc) s otcem. 

Ve všech rodinách prohlížela/četla s dítětem primárně matka. Pouze v jediném případě 

jsem pozorovala interakci dítěte s otcem (viz výše).  
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6. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

V této kapitole představuji nejprve výsledky kvantitativní části mého výzkumu, resp. 

předvýzkumu. Stanovené hypotézy vyhodnocuji odděleně v Závěru práce. Více prostoru 

poté věnuji rozsáhlé kvalitativní části práce, v níž jsem předem zformulovala jednu 

základní výzkumnou otázku a 10 doplňujících výzkumných otázek. Čtyři pozorované 

rodiny podrobně analyzuji ve vztahu k deseti výzkumným otázkám, s tím, že na základní 

výzkumnou otázku odpovídám v samotném Závěru práce. Součástí této kapitoly jsou také 

analýzy rozhovorů s rodiči, typologie rodičů dle jejich role při prohlížení/čtení knih s dětmi 

(vytvořená na základě provedeného pozorování a rozhovorů) a doplňující schémata. 

6.1 Vyhodnocení výsledků z dotazníků 

Online dotazník pro rodiče obsahoval celkem 13 otázek, z toho 6 uzavřených 

a 7 otevřených. Některé otázky se respondentům zobrazily jen na základě kladně (slovem 

„ano“) zodpovězené předcházející otázky. Základní baterie otázek tvořila pouhé 

4 uzavřené otázky (pro ty rodiče, kteří na všechny položené otázky odpověděli záporně, 

slovem „ne“). Dále se dotazník individuálně rozvětvoval dle odpovědí respondentů. 

U vyhodnocení uzavřených otázek vycházím z grafů, které procentuálně vyjadřují počty 

odpovědí respondentů. U otevřených otázek byly provedeny obsahové analýzy. U každé 

z otázek jsem odpovědi zařadila do několika kategorií a následně jsem uvedla některé 

z nejzajímavějších výroků. 

Na začátku dotazníku byl vysvětlen pojem „wimmelbuch“ („Vysvětlení pojmu 

„wimmelbuch“:  wimmeln = hemžit se  knihy, ve kterých se to hemží“). Pod vysvětlivkou 

byla vložena fotografie (konkrétně dvojstrana z knihy Léto – S. Bernerová) – jako názorná 

ukázka wimmelbuch. 
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Otázka č. 1: Prohlížíte/čtete si se svými dětmi beztextové obrázkové knihy? 

 

Na položenou otázku odpovědělo všech 92 respondentů. Z uvedených odpovědí vyplývá, 

že téměř 85 % dotázaných rodičů nějakým způsobem pracuje se svými dětmi 

s beztextovými obrázkovými knihami. 

Otázka č. 2: Jaká je oblíbená beztextová obrázková kniha vašeho dítěte? 

Na otázku odpovídalo 59 respondentů. 11 z nich uvedlo, že oblíbená kniha jejich dítěte je 

libovolná kniha ze souboru knih autorky S. Bernerové (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc). 

6 respondentů uvedlo, že upřednostňují díl Jaro (což může být způsobeno načasováním, 

kdy byl dotazník rozeslán – v jarním měsíci dubnu), 3 upřednostňují díl Noc. Ukázalo se 

tedy, že knihy S. Bernerové jsou u tohoto vzorku rodičů z knih typu wimmelbuch 

nejrozšířenější. Další 4 respondenti uvedli knihu „Rok v lese“ – autorka Emilia 

Dziubaková, jeden dotazovaný uvedl knihu „V lese“ – autorka Christine Henkelová 

a jeden uvedl knihu „Knížka samá díra V ZOO“ – autor Ines Rarischová. Třikrát byla 

uvedena také autorka Anne Suessová a její knihy „Co se děje po celý rok“ a „Co se děje 

kolem nás“. Jeden z rodičů uvedl knihu „Jak to chodí v cirkusu“ – autoři Doro Göbelová 

a Peter Knorr. Ostatní respondenti poskytli obecnější odpovědi – např. „knihy 

s dopravními prostředky“, „kde se hledá detail“, „se zvířátky“. Mnoho rodičů uvedlo 

knihy jiného typu než wimmelbuch – např. leporela, Krteček, hudební knihy. Zajímavá 

odpověď byla: „Samovýroba – fotky rodiny a kamarádů“. 
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Otázka č. 3: Prohlížíte/čtete si beztextové obrázkové knihy s dítětem nebo si prohlíží 

samo? 

Respondenti vybírali pouze jednu z těchto odpovědí: „Dítě si vždy prohlíží samo“, „Jak 

kdy, dle zájmu, času“, „Vždy prohlížím s dítětem“, „Jiné (specifikujte, prosím)“. Na 

otázku odpovědělo celkem 78 respondentů. 58 z nich odpovědělo „Jak kdy, dle zájmu, 

času“, 16 z nich odpovědělo, že vždy prohlíží s dítětem a žádný z nich neodpověděl, že by 

si dítě vždy prohlíželo samo. Možnost „jiné odpovědi“ využili 4 rodiče. Tito rodiče shodně 

uvedli, že nejprve knihu s dítětem objeví a poté si dítě prohlíží samo či záleží na situaci. 

Velmi mě pobavila tato odpověď: „Dítěti je 10 měsíců – literaturu doslova žere“. 

Otázka č. 4: Jaká je vaše role při prohlížení/čtení beztextových obrázkových knih? 

U této otázky byla možnost výběru pouze jedné z těchto pěti nabízených odpovědí: „Jsem 

jen v roli pozorovatele“, „Prohlížím si s dítětem knihu, komentuji jen neznámá slova“, „Já 

vyprávím, dítě jen sleduje obrázky a příběh“, „Někdy jsem jen v roli pozorovatele, jindy 

komentuji, vyprávím, podle situace“, „Jiné (specifikujte, prosím)“. Otázku zodpovědělo 

celkem 77 tázaných. 65 z nich zvolilo odpověď „Někdy jsem jen v roli pozorovatele, jindy 

komentuji, vyprávím, podle situace“, 7 z nich vybralo odpověď „Já vyprávím, dítě jen 

sleduje obrázky a příběh“ a 3 zvolili „Prohlížím si s dítětem knihu, komentuji jen neznámá 

slova“. Žádný z respondentů nezvolil odpověď „Jsem jen v roli pozorovatele“. Dvakrát 

byla zvolena „jiná odpověď“, z nichž v jedné byla role rodiče specifikována velmi 

konkrétně  „Vypravím příběh, který postupuje celou knihou, jindy si řekneme, že na 

každém obrázku najdeme zloděje/papouška, hledáme spolu... Když byly malé, ukazovaly 

jsme jednotlivé věci a pojmenovávaly, teď už někdy vypráví ony, co kdo dělá....“. 
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Otázka č. 5: Myslíte si, že se prostřednictvím beztextových obrázkových knih rozvíjí 

u dětí čtenářství? 

 

Na otázku odpovědělo 92 respondentů. Dle grafu je zřejmé, že 87,9 % respondentů si 

myslí, že prostřednictvím obrázkových knih se u dětí rozvíjí čtenářství. 

Otázka č. 6: Jakým způsobem se podle Vás rozvíjí čtenářství u dětí prostřednictvím 

beztextových obrázkových knih? 

Otázka je zcela otevřená, bez nabídnutých odpovědí. Odpovědělo 73 respondentů. 

28 respondentů uvedlo, že díky beztextovým knihám se u dětí rozvíjí slovní zásoba, děti se 

učí nová slova a dochází k celkovému rozvoji mluveného projevu. 27 rodičů uvedlo, že se 

děti prostřednictvím těchto knih seznamují s knihami jako takovými, je podpořen zájem 

o knihu a také vztah nejen ke knihám, ale i k budoucímu čtení. 24 rodičů uvedlo, že se dítě 

učí vnímat dějovou posloupnost, učí se vymýšlet a vyprávět příběhy. Mezi další časté 

odpovědi patří „rozvoj fantazie a představivost“, „rozvoj soustředění a pozornosti“, 

„manipulace s knihou“, „hledání detailů v ilustracích“, „rozvoj paměti“, „příjemně 

strávený společný čas nad knihou“, „všímavost, zvědavost“, „dítě se rozvíjí za 

předpokladu, že obrázky s dítětem komentuje dospělý“, „u dítěte se rozvíjí čtecí apetit“, 

„čítá si samo príbehy, kým nevie naozaj čítať“. Jeden z respondentů uvádí: „Zaprvé dává 

podněty pro myšlení a řeč, které by nemusely vzniknout v běžných situacích. Zadruhé 

rozvíjí všímavost (obecně i knižně  dítě bude vnímat ilustrace v psaných knihách). Zatřetí 

umožňují spojovat vyprávění (rodičův komentář) s obrázky, v tom vidím průpravu 

k vizualizaci čteného obsahu (třeba nové generaci nebudou popisy připadat nudné, protože 

si budou lépe umět vše představit a četba jim bude bližší)“. Další respondent píše: „Dítě si 

samo text k obrázkům vymýšlí a doplňuje o poznámky dospělého. Mám zkušenost, že právě 
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ty poznámky si při příštím prohlížení pamatuje a bere je jako „text", který je v knize 

napsaný a ve stejné formě ho vyžaduje (a opravuje nepřesnosti). To pak nahrazuje knížka 

s textem (který si taky často velmi přesně pamatuje) a i sám si „čte" v knize ať s textem 

nebo bez textu“. 

Otázka č. 7: Znáte některou z beztextových obrázkových knih autorky Susanne 

Bernerové – Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc? 

 

Na otázku odpovědělo 92 respondentů. 55,4 % z nich zná některou ze souboru 

beztextových obrázkových knih S. Bernerové. 

Otázka č. 8: Máte doma některou z výše uvedených knih? 

 

Na otázku odpovídalo 51 respondentů, tedy pouze ti, kteří na předchozí otázku č. 7 

odpověděli kladně (slovem „ano“). 62,7 % z nich má doma některou z výše uvedených 

knih autorky S. Bernerové. 

Otázka č. 9: Čím vás zaujaly knihy S. Bernerové? 

Na otázku odpovídalo 32 respondentů. Bylo nabídnuto 9 možností včetně možnosti „jiné“. 

Rodiče mohli vybrat libovolný počet z těchto nabídnutých možností: „formátem“, 
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„materiálem“, „výtvarným zpracováním“, „obsahem“, „vzájemnou provázaností 

jednotlivých dílů“, „tím, že jsou beztextové“, „jsou zábavné i pro rodiče“, „nízkou cenou“. 

Nejvíce rodičů (27) zaujaly knihy S. Bernerové „vzájemnou provázaností jednotlivých 

dílů“. 24 rodičů zaujalo „výtvarné zpracování“, 22 z nich bylo zaujato „obsahem“ 

a 22 z nich uvedlo, že „jsou zábavné i pro rodiče“. 16 z rodičů zaujal „formát“ knih, 

11 z rodičů uvádí, že je knihy zaujaly „tím, že jsou beztextové“. Další možnosti byly 

zvoleny méně než desetkrát. Odpovědi „jiné“ byly specifikovány následovně: 

„Připomínají mi oblíbené knihy z mého dětství (Náš dům (tuším), Náš svět, o Bětušce, 

která je u dědečka hajného...)“; „Úkoly, možnosti rozvoje fantazie“; „V Německu existuje 

i knížka s příběhy postav, kterou rodič bez fantazie ocení“. 

Otázka č. 10: V jakém věku vašeho dítěte jste tyto knihy prohlíželi/četli nejvíce? 

Na otázku odpovědělo celkem 31 respondentů. Nejvíce z nich (13) uvedlo, že 

prohlíželi/četli nejvíce s dítětem ve věku 1 – 2 roky. 8 rodičů uvádí, že dítě bylo ve věku 

2 – 3 roky. Jeden rodič uvádí, že největší oblíbenost si uvedené knihy získaly u jeho 

šestiletého dítěte. 

Otázka č. 11: Máte zájem se s těmito knihami seznámit blíže? 

 

Pod otázkou jsou umístěny dva ilustrativní obrázky (z dílu Jaro a Zima). Z 92 respondentů 

má 76,7 % zájem se s výše zmíněnými knihami blíže seznámit. 
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Otázka č. 12: Máte nějaký společný rituál při čtení? (např. specifická doba čtení  

čtení na dobrou noc, určitá poloha při čtení  vzájemný tělesný kontakt apod.) 

 

Na otázku odpovědělo všech 92 respondentů, z nichž tři čtvrtiny má (s dětmi) nějaký 

společný rituál při čtení. 

Otázka č. 13: Jaký je váš rituál při čtení? 

Na otázku odpovídalo 65 respondentů. Většina z nich uváděla ve svých odpovědích 

několik rituálů najednou. Nejčastějším rituálem je čtení večer před spaním (na dobrou 

noc), tento rituál uvedlo 40 rodičů. Mezi další časté odpovědi patřilo „čtení v posteli“, 

„čtení jako klidová činnost během dne“, „čtení na klíně“. Jedna maminka uvedla: „Úplně 

nejraději máme, když má každý jeden díl knihy a porovnáváme jednotlivé stránky, 

jednotlivé postavy. Co dělá u mne, co dělá u tebe? Já mám na této stránce tohle, co máš 

ty?“ Z téměř všech odpovědí vyplývá, že při společném čtení je důležitý fyzický kontakt, 

blízkost, dotek. Jeden z rodičů uvádí: „Čteme před spaním v obývacím pokoji na gauči. 

Jedno dítě má opřenou hlavu o jedno mé rameno, druhé dítě o druhé mé rameno. Jsou to 

naše chvíle pohody:-)“. Další rodič zdůrazňuje důležitost rituálu při čtení  „Syn mi vždy 

musí sedět na klíně, opřen o má záda a před námi je kniha, kterou si prohlížíme  

společně, v těsné blízkosti“. 

6.2 Typologie rodičů, schémata 

Na základě provedeného pozorování a rozhovorů byla vytvořena určitá „typologie rodičů“ 

dle jejich role při prohlížení/čtení knih s dítětem. Rodiče při práci s knihou mohou být 

v některé z těchto rolí: 
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Pozorovatel 

 se zájmem dítě pozoruje  

 čeká, co dítě zaujme, čeho si samo všimne, čím se bude chtít samo zabývat 

 mlčí; nechává aktivitu převážně na dítěti 

 typická věta: „o čem si budeme dnes povídat?“ 

Tazatel 

 ptá se dítěte, otázkami udržuje dítě aktivní 

 upřednostňuje slovesa: „podívej“, „vidíš“, „najdi“, „víš“… 

 pokládá otevřené otázky začínající tázacími výrazy: „co“, „kde“, „jak“, „jakou“, 

„kolik“ 

 používá typická slovní spojení: „a ještě“, „co ještě“, „tak nebo tak?“ 

 směřuje k zodpovězení otázky – ať už odpoví dítě, nebo si odpoví sám 

Rozšiřující slovní zásobu 

 nová slova vždy opakuje dvakrát až třikrát, dává tak dítěti možnost se se slovem 

seznámit, umožňuje dítěti, aby slovo mohlo vnímat, použít, zapamatovat si ho 

 opakuje to, co dítě říká, a ještě upřesňuje, doplňuje chybějící informace 

 nechává dítě dokončovat věty 

 ptá se na protiklady 

 používá mnoho přídavných jmen 

 soustředí se na vztahy mezi slovy a hledá mezi nimi souvislosti 

 když dítě něco okomentuje pomocí citoslovce, použije konkrétní podstatné jméno, 

skutečnost/objekt pojmenuje (např. dítě řekne „haf haf“, rodič řekne „ano, to je 

pejsek“) 

Řídící 

 při práci s knihou přebírá iniciativu; rozhoduje, o čem si budou s dítětem povídat, 

co budou prohlížet 

 po dítěti sice slova a věty opakuje, ale sám spěchá s dalším námětem 
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 používá typická slova/slovní spojení/věty: „já vidím, najdeš taky“, podíváme se...“, 

„něčeho jsem si všimla, podívej“, „viď“, „hele“, „otočíme“ 

Vypravěč 

 vymýšlí okolnosti jednotlivých situací, možné scénáře 

 komentuje situace, začleňuje je do širšího kontextu 

 situace často buď vyhledává v knize (vrací se na předešlé stránky), nebo sám 

vymýšlí, jak se co odehrálo 

 dokáže vnímat prolínání příběhů a jejich návaznost či průběh situací v knize i mezi 

díly jednotlivých knih 

 vypráví příběhy, pojmenovává postavy 

 používá typická slova: „možná“, „asi“ 

 rád využívá citoslovce 

 zařazuje přímou řeč postav (pro větší dramatičnost situací) 

 často pracuje se zadní stranou knihy (s návodným materiálem, který autorka nabízí) 

 situace vztahuje k osobnosti dítěte; při prohlížení připomíná zážitky, které spolu 

s dítětem mají, zkušenosti dítěte začleňuje do vyprávění (např. „my jsme taky...“) 

Vnímavý 

 citlivě reaguje na dítě prožívající určité emoce při prohlížení 

 povzbuzuje dítě, chválí ho („to je těžké, viď“), raduje se, když je dítě úspěšné (něco 

najde, ví, uhodne, řekne správně) 

 upozorňuje na emoce postav v knihách; dává dítěti otázky v souvislosti s pocity 

postav 

 reaguje na správné, morální a špatné, nemorální chování postav (např. „to není 

hezké chování“ nebo „co bychom řekli, kdyby tohle udělal“ apod.) 

Jako doplnění typologie rodičů byla vytvořena jednoduchá schémata, která vyjadřují, jak 

se působení a přístup rodiče, jako zprostředkovatele výše uvedených knih, může odrážet 

v chování a vnímání dítěte při prohlížení/čtení knih. Uvedená schémata obecně platí pro 

všechny čtyři pozorované rodiny. 
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Schéma č. 1 

 

Schéma č. 2 

 

Schéma č. 3 

 

Schéma č. 4 

 

6.3 Analýza rodin ve vztahu k výzkumným otázkám 

Na začátku praktické části jsem zvolila 10 výzkumných otázek, k nimž nyní shrnu 

výsledky pozorování a výzkumná zjištění ze všech čtyř rodin. 

6.3.1 Rodina Nadšená 

(rodič typu Pozorovatel a Tazatel) 

1. Co vedlo dospělého k výběru tzv. wimmelbuch? 

Knihy byly pro rodinu zakoupeny v rámci grantu. Matka tyto knihy před tím téměř neznala 

(měla o nich jen určité povědomí díky MŠ, kterou navštěvovaly starší dcery). Celá rodina 

si je rychle oblíbila a za „dar“ byla velmi vděčná. Soubor těchto pěti knih od autorky 

Bernerové matku inspiroval k tomu, aby zakoupila další „wimmelbuch“ – „Co se děje 

o Vánocích“ (autorkou je Anne Suessová). 
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2. Jaký styl prohlížení/čtení má rodič – maminka – v rodině? 

Matka je především Pozorovatelem a Tazatelem. Chlapec má vždy možnost vybrat si, 

o čem si bude chtít povídat, co bude chtít v knihách hledat. Matka čeká na jeho aktivitu, je 

trpělivá, podporuje ho pouze otázkami typu „co se ti tady líbí, na tom obrázku?“. Pomocí 

otázek udržuje dítě v aktivitě. Poskytuje chlapci prostor a čas k tomu, aby na odpověď 

přišel sám. Často používá slovesa: podívej, vidíš, najdi, víš. U matky jsou patrné i některé 

znaky typu rodiče Rozšiřujícího slovní zásobu (opakuje to, co dítě říká, nechává ho 

dokončovat věty, doplňuje určité informace) a Vypravěče. Vymýšlí možné scénáře situací 

(„ano, čepku paní potřebovala, protože tam na začátku ji ztratila a asi jí táhlo na hlavu, 

tak si koupila novou, víš?“) a situace vztahuje k osobnosti dítěte („tady mají sedačku na 

kole, my tě taky takhle vozíme na sedačce, ale v létě“, „zajíček má takový vozík jako my za 

kolo... ty jsi v něm jel s tátou včera!“).  

3. Jaké otázky dítěti dospělý klade a co tím u dítěte rozvíjí? 

Matka klade chlapci především otevřené otázky (např. „najdeš…?“, „co se ti tady líbí?“, 

„tady je kdo?“, „co je toto?“, „co dělá tady pán?“). Když chlapec nedokáže na položenou 

otázku či úkol zareagovat, volí matka další doplňující otázky nebo nabízí malou nápovědu 

(„chceš trošku napovědět?“). Snaží se chlapce navést ke správné odpovědi, ovšem 

takovým způsobem, aby se cítil úspěšný – povzbuzuje ho, vyjadřuje důvěru v jeho 

schopnosti („hledej, máš na to!“ – při hledání zajíce v díle Léto). Výše uvedeným typem 

otázek podporuje matka u chlapce, mimo jiné, postřeh, orientaci v knize, rozvoj fantazie, 

schopnost slovně se vyjadřovat, schopnost samostatně si volit oblasti svého zájmu. 

Především v prvních měsících výzkumného šetření nebylo chlapci dost dobře rozumět 

(postupně došlo k výraznému zlepšení jeho řečových schopností, výslovnosti jednotlivých 

hlásek apod.). Matka se chlapce často ptala např. „co jsi říkal?“. Ptala se ho tak dlouho, 

dokud neporozuměla tomu, co jí chtěl sdělit. Nestalo se, že by svou snahu o porozumění 

někdy vzdala. Situace probíhala např. takto: chlapec říká „aviko“. Matka se ptá – „co?“, 

chlapec opět říká „aviko“. Matka trpělivě reaguje – „co že má?“. Chlapec opět opakuje 

„aviko“. Matka se ptá – „myslíš vozítko?“ a chlapec radostně souhlasně kývá hlavou.  
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4. Jak pracuje na rozvoji vizuální gramotnosti? 

Matka při čtení reaguje především na to, co chlapce nejvíce zajímá. Chlapec má typické 

„klučičí zájmy“, zaměřuje se na auta, autobusy, motorky, vrtulníky, mašinky a další 

dopravní prostředky. Do centra zájmu se také často dostávají např. jeřáby, různé nástroje, 

přístroje, dinosauři a další zvířata (především ta, se kterými má chlapec osobní zkušenost, 

např. pes či kočka). Matka chlapce neustále povzbuzuje v hledání různých výše uvedených 

„klučičích“ objektů a povídá si s ním o tom, co chlapec najde, na co sám upozorní. Tím 

podporuje rozvoj jeho vizuální gramotnosti. Někdy matka chlapce povzbuzuje ke 

sledování určitého objektu (např. papouška v díle Zima) napříč celou knihou. Chlapec má 

poté tendenci papouška hledat ve všech dílech. Při prohlížení dílu Jaro říká: „Já najít tady 

papoušek.“ (Matka mu následně vysvětlí, že papoušek není ve všech dílech na každé 

straně, nýbrž že na všech stranách se vyskytuje jen v jedné knížce). V díle Noc sledují 

zloděje (z iniciativy chlapce). Když chlapec výjimečně delší dobu nic neříká, podpoří ho 

matka v hledání něčeho, co by pro něj mohlo být zajímavé (např. „kde je jeřáb?“). 

Chlapec zpravidla radostně zareaguje a pokračuje ve čtení. Matka umí chlapce k prohlížení 

vhodně motivovat – např. řekne: „tak a já ještě vidím něco, co máš moc rád“ (v tomto 

případě jde o dinosaura v díle Zima). Občas se samozřejmě stane, že chlapec nezareaguje 

tak, jak matka předpokládá. Např. když matka (v díle Zima) nadšeně upozorní chlapce na 

kočku na stromě („hele a podívej se, kde je ta kočička, ta stojí normálně na větvičce na 

stromě!“), chlapec odpoví pouze: „jo“ a dál nejeví žádné známky zájmu. Matka 

s úsměvem okomentuje situaci slovy: „kočička nezájem, chápu, nemá to kolo“ a vyčkává, 

co chlapce dále zaujme. 

5. Jak pracuje na rozvoji verbální komunikace dítěte? 

Matka vhodně intonuje a pracuje se svým hlasem. Při prohlížení/četní je z jejího hlasu 

slyšet nadšení, radost. Zdá se, že jí tato společná činnost vyloženě baví, naplňuje. Někdy 

vykřikne nebo naopak zašeptá. Tím pravidelně činí prohlížení velmi zábavnou činností. Do 

prohlížení vkládá mnoho energie, je aktivní, situace se synem výrazně prožívá, nechává se 

neuvěřitelně vtáhnout do děje. Navíc hovoří většinu času velmi spisovně. Často chlapce 

nechává dokončovat započaté věty („a toto je…“). Verbální komunikaci rozvíjí u chlapce 

především tím, že se ho často na něco ptá a přirozeně očekává odpověď. Pokud má chlapec 
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s odpovědí potíže, ráda mu napoví (např. řekne: „napovím ti, la…labu…“  a chlapec 

vysloví celé slovo: „labuť“). Chlapec velice často vykřikuje „hele, hele“ a očividně 

očekává, že matka bude dění, na které upozorňuje, komentovat. A to se také děje. Chlapec 

například (se slovy „hele, hele“) ukazuje v díle Zima na vozíček (zdravotně postiženého 

pána). Matka komentuje: „no, to má taky kola, to je vozíček“. Takových situací proběhne 

při prohlížení nespočet. Např. (v díle Zima) chlapec matku upozorňuje na autobus, na 

zamrzlou silnici, na skluzavku na hřišti atd. … Asi po půl roce pozorování se styl 

prohlížení/čtení v této rodině zásadně změnil. Souviselo to s úrovní chlapcova vyjadřování, 

která se postupně velmi zlepšila (vzhledem k narůstajícímu věku – před třetími 

narozeninami chlapce). V souvislosti s touto změnou zcela vymizely výkřiky „hele, hele“ 

a nahradily je chlapcovy souvislé věty. Někdy chlapec naopak více mlčel a jen pozoroval 

a to vedlo matku k častějším a rozvinutějším otázkám a komentářům. 

6. Jak dospělý pracuje s velkým množstvím detailů, které mohou být pro čtenáře 

až matoucí? 

Matka se zaměřuje především na takové objekty, které jsou chlapci blízké, které ho 

zajímají, či na situace, které jsou přehledné. Při prohlížení dílu Zima se k mamince 

a chlapci přidala na několik minut starší sestra. Když se společně dívali na zadní stranu 

knihy, dívka chlapce vyzvala, aby se pokusil najít klíče a peněženku, což matka 

okomentovala následovně: „Počkej, to je na něho moc malý“. Matka evidentně uvažuje 

o tom, co je a co není pro chlapce vhodné (vzhledem k jeho věku a schopnostem) a podle 

toho se v knihách soustředí na odpovídající detaily. Svými komentáři se dítěti snaží situace 

zpřehlednit („tady je papoušek a podíváme se, jestli je tady i dál, ano?“, „popelář, zase 

viď, to popelářské auto projíždí asi celým městem“). Když se dítěte ptá na něco 

konkrétního, často na to ukáže prstem, aby se chlapec mohl lépe zorientovat („hele, 

podívej, toto, co to je?“). V díle Noc společně bedlivě sledují zloděje a při každém 

prohlížení zmíněného dílu vždy znovu a znovu hledají pána, který se sprchuje a má, dle 

chlapce, „holý zadek“. Detaily, které u chlapce vzbuzují smích, mají velký motivační 

náboj.  
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7. Jak pracuje na rozvoji narativity dětí (souvislé vyjadřování, porozumění 

souvislostí, pochopení příčin a následků)? 

Matka hovoří ve větách (většinou o všem, na co chlapec při čtení upozorňuje). Chlapci 

vždy věnuje svou plnou pozornost, velmi zaujatě s ním sleduje všechny postavy a příběhy 

v knihách a vše nadšeně komentuje. Když chlapec v prvních měsících prohlížení neustále 

vykřikoval „hele, hele“ (čímž se snažil upoutat matčinu pozornost), vždy se mu dostalo 

zpětné reakce, kterou očekával. Matka zpravidla pojmenuje věc či postavu (situaci), na 

kterou chlapec ukazuje a své související myšlenky vyjádří v jedné či několika dalších 

větách. Např. chlapec v díle Jaro svým typickým „hele, hele“ hlasitě upozorňuje na slupku 

od banánu. Matka na něj reaguje slovy: „pán spadl, že, asi na téhle banánové slupce“. 

Matka chlapci své názory nevnucuje, často používá „já si myslím…“; „ty to můžeš vidět 

jinak“; „asi“ apod. Když slovosled věty (vyslovené chlapcem) není správný, matka větu 

vyslechne a následně zopakuje se správným slovosledem. Např. v díle Zima chlapec říká: 

„tady babičce jeli vlakem timle“ a matka reaguje takto: „ano, k babičce jsme jeli takovým 

vlakem, to ty si pamatuješ a budeš si to pamatovat ještě dlouho, viď“. Občas chlapec na 

něco upozorní pouze jednoslovně – např. řekne jen „pán“. Matka reaguje: „pán, ano, pán, 

ten má lopatu a něco tam míchá, nějakou maltu viď“. Nebo chlapec řekne: „paní“ a matka 

reaguje: „tady paní utíká, viď, asi jí ujel vlak“. Matka se snaží rozvíjet chlapcovu fantazii, 

např. když se ptá (v díle Podzim): „Na co tady ta paní asi myslí, nad čím ona přemýšlí, co 

myslíš?“. 

8. Jak dospělý rozvíjí u dětí trpělivost a vytrvalost, tj. ochotu dítěte zaměřit se na 

obrázky po delší dobu a objevovat v nich nové detaily a souvislosti? 

Matka při čtení chlapce velice často chválí a slovně podporuje („no ty jsi chytrej“, „ano, 

výborně“, „no to jsem si ani nevšimla“, „ty jsi miláček“, „ty jsi tak šikovnej“). Pro matku 

je důležité především to, aby dítě pocítilo úspěch (tím, že na stránkách něco nalezne, 

objeví, zjistí…) a aby ho čtení bavilo. Proto chlapce velmi podporuje, povzbuzuje a věnuje 

se společně s ním oblíbeným „klučičím“ tématům. Matce vždy záleží na tom, aby 

pochopila, co právě chlapce zaujalo a co je pro něj v tu chvíli zajímavé, důležité. To je pro 

chlapce jistě velmi motivující. Když si chlapec neví s něčím rady (něco nemůže najít, na 

něco si vzpomenout), nabízí mu nápovědu. V díle Noc se chlapci např. nedaří nalézt na 

jedné ze stránek zloděje. Matka mu řekne: „Ty ho najdeš! Mám ti trošku napovědět?“. 
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Nechává chlapce vždy domluvit, mnohdy čeká dlouho, než se vyjádří. Od začátku se 

snažila chlapci porozumět, ačkoliv to bylo mnohdy náročné (to bylo patrné především při 

prvních pozorováních, kdy ještě chlapec hůře vyslovoval  bylo obtížné zjistit, co přesně 

říká). Matka se snaží propojovat příběhy a situace s jejich životem (např. když chlapec 

upozorní na parkovací dům v díle Podzim, matka reaguje: „my jsme v takovém domečku 

pro autíčka parkovali se strejdou Robinem, když nás vezl na nádraží od babičky“). Jejich 

„čtecí rituál“ probíhá tak, že chlapec sedí matce na klíně a na stole před sebou mají 

otevřenou knihu. 

9. Jak pracuje dospělý s textem v knihách? 

Matka sama o sobě s texty v knihách příliš nepracuje. Texty čte pouze v případě, když má 

sám chlapec o přečtení nějakého textu zájem („mami, přečti tohle“).  Zadní strany knih si 

spolu prohlíží jen výjimečně. 

10. Jak dospělý pracuje s návazností knih (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc  

stavba školy apod.)? 

S návazností knih matka nepracuje. Jediná „postava“, kterou sledují napříč díly, je 

papoušek. 

6.3.2 Analýza rodina Prohlížející 

(matka typu Tazatel a Řídící; otec typu Tazatel, Řídící a Vnímavý) 

Matka 

1. Co vedlo dospělého k výběru tzv. wimmelbuch? 

Matka knihy zakoupila na základě pozitivních ohlasů na sociálních sítích již před 

narozením staršího bratra dívky. Knihy se jí opravdu zalíbily – svým formátem, 

provedením, obsahem. Zakoupila všechny díly. Nejprve matka prohlížela se synem, poté 

(již méně) s dcerou. Kromě individuálních odlišností mezi dětmi vnímá matka velké 

rozdíly mezi tím, zda knihu prohlíží chlapec, či dívka (chlapec prý hledal v knihách 

především to, co mělo kola atp.). V současné době (ve věku tří let) již dívka tyto knihy 

nevyhledává a raději si prohlíží různé knihy s říkadly a písničkami. Chce opakovaně říkat 
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své oblíbené básničky a zpívat písničky (to může také souviset s tím, že nastoupila již ve 

dvou letech do MŠ). Také si s matkou prohlížejí leporela (menšího formátu).  

2. Jaký styl prohlížení/čtení má rodič – maminka – v rodině? 

U matky převažují typy Tazatel a Řídící. Matka se dívky stále ptá, pokládá otevřené otázky 

vybízející ke hledání v obrázcích. Když dívka něco nemůže najít, matka odpovídá za ní. 

Matka vede společné prohlížení/čtení, používá typická slova „hele“, „podíváme se“, 

„koukneme se“. Dívce většinou nevěnuje plnou pozornost, chybí pochvala, slovní 

povzbuzení. 

3. Jaké otázky dítěti dospělý klade a co tím u dítěte rozvíjí? 

Matka je většinou v řídící roli. Nesledují příběhy, ale spíše situace. Např. dívka řekne 

„balonek“ a matka komentuje: „Nemá balonek, vidiš, to je bambulka z čepice“. Poté dívka 

zopakuje, že se jedná o „bambulku“ a zadívá se třeba na dům. Ukáže na něj, matka 

okomentuje, co vidí a zeptá se např. „co tam dělaj“.  Často matka pokládá otázky typu „co 

tam dělaj“, „co to je“, „kde to je“, „poznáš to“, „vidiš to“, co je tohleto“, „kdo tam 

stojí“. Někdy nemá matka dost trpělivosti (nebo času), při prohlížení často dělá ještě další 

činnost a na otázky si odpovídá sama. V díle Podzim se matka ptá: „Kolik má lístečků?“ 

Dívka odpovídá: „Tři, dva, jedna“. Matka reaguje: „Ale prosimtě, má dva? Má dva…hele 

a podivej, co dělá…“. Když dívka delší dobu neodpovídá, nebo nedokáže odpověď v knize 

najít, pokládá matka návodné otázky typu „neni liška ani vedle domečku, nehoní tam 

labuť, ani husu?“ (díl Jaro). 

Matka svými zjišťujícími otázkami rozvíjí schopnost dívky orientovat se v obrázcích, aby 

byla schopna odpovědět na položenou otázku, zaměřit se na jeden určitý detail. 

Příliš ji nemotivuje, proto dívka často rychle ztrácí zájem o prohlížení/čtení. To může být 

způsobeno také tím, že je u nich zvykem prohlížet/číst si zpravidla večer v posteli. Navíc 

dívka prohlíží především s otcem. 

4. Jak pracuje na rozvoji vizuální gramotnosti? 

Matka pracuje na rozvoji vizuální gramotnosti tím, že se dívky doptává na konkrétní 

situace v knize. Chce, aby je dívka dokázala očima najít a aby byla schopná odpovědět na 

jednu konkrétní věc. Matka uvádí, že nejoblíbenější postavou dívky je holčička Káťa. 

Většinou si ji nejprve najdou na zadní straně knihy a poté ji hledají od začátku do konce 
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a dívají se, co Káťa dělá, kam jde, jednoduše pozorují její pohyby, chování a zážitky 

v jednotlivých dílech. O příběhu dívky si nevypráví, pouze komentují jednotlivé situace 

(izolovaně). Mezitím odbočují k jiným postavám, ale spíše nárazově. (Např. v díle Zima 

má matka snahu, aby dívka hledala papouška. Opakovaně se dívky ptá, ale ta nemá 

o papouška zájem). V knize Podzim nemohou Káťu na zadní straně najít. Matka situace 

komentuje následovně: „My máme problém, tam neni Káťa, my máme problém, my celý 

všechny knihy řešíme jenom Káťu a my pak v poslední knize nemáme Káťu, koho budeme 

hledat?“ Vyberou si tedy jinou postavu – Lili a tu hledají. Nakonec Káťu v díle objeví 

a mají radost (především se raduje matka), že ji mohou zase sledovat. Matka často používá 

komentáře typu „tak co by tě mohlo eště zaujmout“. 

5. Jak pracuje na rozvoji verbální komunikace dítěte? 

Matka pokládá dívce otevřené otázky začínající slovy „co“, „kdo“, „kde“, „kolik“, 

„najdi“, „hledej“, „vidíš“, „ukaž“, „hele“. Díky tomu má dívka motivaci situace 

v knihách hledat a na otázky odpovídat. Když zazní slovo, které dívka evidentně nezná, 

matka slovo zopakuje (většinou jednou). Matka se vyjadřuje převážně hovorovou češtinou. 

Její výslovnost není zcela správná, někdy vynechává hlásky, slova si zkracuje („poiváme 

se“ = podíváme se). Její intonace je nevýrazná. S tónem svého hlasu příliš nepracuje. 

Nepoužívá styl interaktivního čtení (tj. čtení, do kterého se snažíme zapojit děti a je 

charakteristické používáním doprovodných gest a pohybů) (Houšková, Laufková, 2018). 

6. Jak dospělý pracuje s velkým množstvím detailů, které mohou být pro čtenáře 

až matoucí? 

Matka dívce pokládá otázky, které vedou většinou k vyhledání určitého objektu či 

„mikrosituace“. „Co pije pani?, „Co je tohle?“ „Kdo jede na tom kole?“ (díl Zima). 

Dívka je motivována zaměřit se na jeden určitý detail. Ze zkušeností z předchozích 

prohlížení si tvoří vizuální představy, na jejichž základě v obrázcích hledá (případně 

pojmenovává to, na co matka ukazuje). Matka dívku podněcuje ke hledání takových 

objektů a situací, jaké již předtím někdy viděla, zažila, co zná z reálného životě. Osobní 

zkušenosti pomáhají ke snadnější orientaci v množství situací na obrázcích. Např. v díle 

Jaro matka pozorovanou situaci komentuje takto: „No tady, podivej se, nakupuje ovoce 

a zeleninu ale podivej, tady liška hrabe v popelnici, podivej jako náš Cézárek, hledá 
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dobrůtky“. Z předchozího komentáře je patrné, že matka svou pozornost přesouvá 

z objektu na objekt velmi rychle. 

7. Jak pracuje na rozvoji narativity dětí (souvislé vyjadřování, porozumění 

souvislostí, pochopení příčin a následků)? 

K rozvoji narativity může docházet při sledování  příběhu oblíbené postavy Káti (případně 

Lili v díle Podzim, kdy se prohlížející dvojici nedaří Káťu zprvu najít). Zpravidla nejdříve 

najdou Káťu na zadní straně konkrétního dílu a přečtou si, co je tam o ní napsáno, 

prohlédnou si, co má na sobě, co dělá. Poté prohlíží od první strany a Káťu hledají. Sledují 

její příběh. Matka říká, že takto někdy sledují i jiné postavy. Podívají se na zadní stranu, 

najdou si někoho, kdo se dívce líbí a tu určitou postavu sledují v rámci celého dílu. V dílu 

Jaro se matka snaží dívce přiblížit příběh o tom, jak Pepa uklouzne po slupce od banánu. 

Zeptá se: „Kdo tam nechal tu šlupku od toho banánu?“ Dívka odpovídá: „Já ne“. V tomto 

duchu rozhovor matky a dívky pokračuje, až z linie příběhu zcela odbočí, protože si 

začnou povídat o náplasti, kterou Pepa dostal od Petry. Dívka si chce na sebe nalepit 

náplast a i přes snahu matky vrátit se zpět k příběhu „no a někdo uklidil tu šlupku do koše, 

vidiš to?“, dívka už o rozuzlení příběhu nejeví zájem a tím méně, čím více se matka snaží 

upoutat její pozornost. Matka vzniklou situaci komentuje tak, že „už začíná zlobit, včera 

při čtení taky takhle zlobila“. 

8. Jak dospělý rozvíjí u dětí trpělivost a vytrvalost, tj. ochotu dítěte zaměřit se na 

obrázky po delší dobu a objevovat v nich nové detaily a souvislosti? 

Matce se trpělivost a vytrvalost u dívky příliš rozvíjet nedaří. Vždy již od počátku 

pozorování vnímám, že je matka lehce roztěkaná a nervózní, aby dívka spolupracovala tak, 

jak si sama představuje. Někdy již při otevírání knihy říká věty typu „dneska neni dost 

vyspalá, tak nevim, co předvedeme“. Dívka to pravděpodobně cítí a o to méně 

spolupracuje. Při prohlížení/čtení dělá matka často ještě jinou činnost (připravuje svačinu, 

vaří kávu, utírá stůl, někam odchází). Dívka cítí, že jí není věnována plná pozornost, proto 

se sama věnuje tomu, čemu chce (většinou ne čtení). Matka jako zprostředkovatel knihy 

neplní svou roli tak, jak by to bylo žádoucí (aby dívku pro čtení nadchla). Nemají společně 

vytvořený žádný „čtecí rituál“ (chybí také tělesný kontakt). „Práce s knihou“ trvala při 

realizovaném pozorování i méně než 5 minut. 
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9. Jak pracuje dospělý s textem v knihách? 

Matka knihy prohlížela již se svým starším synem, proto se dá říci, že již zná mnoho 

postav jménem. Texty na zadní straně knihy využívá převážně k tomu, aby mohla 

pojmenovat postavy jejich pravými jmény. Např. v díle Podzim komentuje matka 

sledovanou situaci takto: „To sou kamošky...podivej, ona z toho dělá to, girlandu...ježiš 

poivej se co se stalo týdle, jak se menuje, no voni počitaj s tim, že si je všechny 

pamatujem“. Následně se dívá na zadní stranu a zjišťuje jméno, pro ni, neznámé dívky. 

Rychle těká z postavy na postavu. 

10. Jak dospělý pracuje s návazností knih (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc  

stavba školy apod.)? 

Matka se zaměřuje na jednotlivé situace v knihách, většinou s dívkou nehledají příběhy 

v jednotlivých dílech ani souvislosti mezi díly. Výjimkou je příběh Káti, na který se 

zaměřují v každém díle. To není tak náročné, protože věnují pozornost pouze jedné 

postavě, kterou dobře znají. Proto ji na stránkách většinou naleznou snadno a rychle. 

Otec 

1. Co vedlo dospělého k výběru tzv. wimmelbuch? 

Knihy pořídila rodině matka. Protože otec děti večer uspává, je hlavní osobou, která 

si s dětmi před spaním prohlíží/čte. 

2. Jaký styl prohlížení/čtení má rodič – tatínek – v rodině? 

U otce shledávám především typy Tazatel, Řídící, Vnímavý. Otec nenechává dívce žádný 

prostor pro to, aby si sama vybrala, co by si chtěla prohlížet. Pokládá konkrétní otázky, 

např.: „Vidíš tady nějakýho pána na kole?“, „Věděla bys jaký je to auto?“, „Co je to tam 

za zvířátka?“, „Jsou tam někde hodiny?“. Těmto otázkám říká někdy také „hádanky“ a po 

zodpovězení jedné ihned pokládá další. Zároveň dívku velmi často chválí. Některé otázky 

hodnotí jako „těžké“ („Tak a teď hrozně těžká hádanka, našla bys tam někde letadlo na 

tom obrázku?“) a o to více po správném zodpovězení dívku pochválí. Pro dívku je výzvou 

odpovídat na otázky správně. 

3. Jaké otázky dítěti dospělý klade a co tím u dítěte rozvíjí? 
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Otec pokládá konkrétní otázky, které směřují k tomu, aby dívka něco vyhledala, ukázala, 

pojmenovala. Je tím rozvíjena především orientace na jednotlivých stránkách knih a slovní 

zásoba dívky. Otázky pokládá např. takto: „Tak a tady bych se tě chtěl zeptat na to, jestli 

tady někde najdeš netopýra?“, „Hele a prosimtě, věděla bys, jestli je tady někde na tom 

obrázku je nějakej pejsek?“. Zajímavé je, že se otec staví částečně do role někoho, kdo 

potřebuje pomoci. Zároveň tím posiluje roli dívky – jako někoho zkušeného, kdo se dobře 

vyzná. Ptá se např. takto: „Hele a prosimtě, já bych potřeboval poradit, jsou tam někde 

koníci?“. 

4. Jak pracuje na rozvoji vizuální gramotnosti? 

Otec dívku motivuje k tomu, aby na obrázcích stále něco vyhledávala. Povzbuzuje ji 

slovními pochvalami, takže dívka dobře spolupracuje. 

5. Jak pracuje na rozvoji verbální komunikace dítěte? 

Otec dává dívce převážně pokyny typu „ukaž“, „kde“. Dívka při prohlížení nemá velkou 

potřebu hovořit, protože je oceňována za to, že něco ukáže. Občas se otec dívky ptá 

pomocí otevřených otázek typu „co“, „jaký“. Někdy otec připomene nějaký společný 

zážitek, ke kterému by se dívka mohla vyjádřit, ale ta většinou reaguje pouze souhlasným 

přitakáním, více nic nerozvádí. Otec se ptá např.: „Klouzačka a máš ráda klouzačky? No to 

ti de na klouzačkách viď“, „Hele a pamatuješ, jak jsme spolu dělali netopýry, venku?“ 

Otec hovoří hovorovou češtinou. Jeho artikulace je jasná a zřetelná. S hlasem pracuje tak, 

aby samotný tón v průběhu řeči podporoval dívku v dalším prohlížení. 

6. Jak dospělý pracuje s velkým množstvím detailů, které mohou být pro čtenáře 

až matoucí? 

Otec vede prohlížení tím způsobem, že začnou na první straně, poctivě otáčí stranu po 

straně a skončí na straně poslední. Otáčení má v kompetenci otec. On určuje, kdy se strana 

otočí. Dívka má vždy v zorném poli pouze stranu či dvojstranu. 

Tím, že otec pokládá zcela konkrétní otázky či pokyny, dívka přesně ví, co má hledat a na 

co se zaměřovat („Je tam někde měsíček?“). Když si dívka neví rady, otec podává 

doplňující instrukce: „Kde bejvá měsíček? Někde nahoře viď, prohlídni si to a řekni mi, 

kde je měsíček“. Zdá se, že dívka nemá příležitost se v obrázcích ztratit. Nejprve dostane 

jasný pokyn k tomu, co má hledat a když se jí to nedaří, otec jí radí, kde by mohla hledat 
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dál, aby byla úspěšná. Zároveň krátkodobý neúspěch komentuje: „To je těžká otázka“. 

Otec projevuje svou trpělivost tím, že správnou odpověď dívce neprozradí, ale dopřeje ji 

tolik času, kolik sama potřebuje. 

7. Jak pracuje na rozvoji narativity dětí (souvislé vyjadřování, porozumění 

souvislostí, pochopení příčin a následků)? 

Otec pokládá otázky a komentuje dění v knize. „To vypadá jako batůžky, viď, ale jsou to 

právě policajti, vidíš a ty jedou za tim pánem a asi mu něco chtěj říct, viď“ (ukazuje). 

„Kdepak si děti hrajou na pískovišti? Teď už si nehrajou, protože je noc, ale kdepak je 

pískoviště s hračkama?“ Dívka nemá příliš mnoho prostoru pro vlastní vyjadřování. 

Vzhledem k tomu, že se děti učí především nápodobou a otec dění komentuje, může dívka 

mnoho „odposlouchat“. Otec se zaměřuje spíše na jednotlivé objekty, nehledá mezi nimi 

spojitosti, příběhy. 

8. Jak dospělý rozvíjí u dětí trpělivost a vytrvalost, tj. ochotu dítěte zaměřit se na 

obrázky po delší dobu a objevovat v nich nové detaily a souvislosti? 

Otec nešetří slovní pochvalou. Dívku podporuje např. slovy „výborně“, „ty to všechno 

znáš“, „to je paráda“, „no uplně přesně“, „to se ti povedlo“. Kromě oslovování dívky 

jménem (zdrobnělinou jména) volí také „mazlivé“ oslovení „kočičko“. Protože dívka 

u knih nevydrží více než 5 minut, otáčí otec stránky celkem rychle („podiváme se na další 

stránku“, „tak a teď dáme poslední stránku“). Vybírá omezený počet objektů z každé 

strany (např. 3), na které se zeptá. Vybírá zřejmě takové objekty, které se mu jeví jako 

nejpřitažlivější (pro dívku) nebo něčím nápadné, např. různá zvířata, letadlo, policisty, 

zloděje. 

9. Jak pracuje dospělý s textem v knihách? 

Otec s texty nepracuje. 

10. Jak dospělý pracuje s návazností knih (zima, jaro, léto, podzim, noc  stavba 

školy apod.)? 

Vzhledem k časové vytíženosti otce nebylo možné, abych byla osobně přítomná jeho 

společnému prohlížení s dcerou. Protože jejich rituálem je prohlížení večer v posteli, 

nebylo vhodné, abych se toho účastnila. Proto jsem měla k dispozici pouze několik 

videozáznamů a to konkrétně z prohlížení dílu Noc. Z toho důvodu nemohu zhodnotit, jak 
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otec pracuje s návazností knih. Vzhledem k tomu, jak pracuje či spíše nepracuje 

s jednotlivými příběhy v jedné knize, troufám si odhadnout, že ani napříč díly to nebude 

jiné. Jde však o můj subjektivní odhad. 

6.3.3 Rodina Nezdolná 

(rodič typu Řídící, Tazatel, Rozšiřující slovní zásobu, Vypravěč a Vnímavý) 

1. Co vedlo dospělého k výběru tzv. wimmelbuch? 

Knihy byly pro rodinu zakoupeny v rámci grantu. Matka již knihy znala (z mateřské 

školy), nezakoupila je pravděpodobně z finančních důvodů. Protože se jí knihy již dříve 

moc líbily, měla z nich velkou radost. Také chlapec si je rychle oblíbil. 

2. Jaký styl prohlížení/čtení má rodič – maminka – v rodině? 

U matky se objevují styly Řídící, Tazatel, Rozšiřující slovní zásobu, Vypravěč a Vnímavý. 

Matka prohlížení/čtení jednoznačně řídí. Její řízení je však citlivé, povzbuzující. Má 

vedoucí roli, většinou určuje směr prohlížení, stále se na něco ptá (ať už to přímo či 

nepřímo souvisí s obrázky). Když chlapce náhle něco konkrétního zaujme, matka 

automaticky reaguje a pokládá doplňující otázky. V praxi to vypadá asi takto. Matka říká: 

„A lítaj nám tady do kaluže na dvoreček pít, viď, ty včely.“ Chlapec si všimne lišky 

a vykřikne: „Lika!“ Matka tedy odbočí od dvorečku a včel a reaguje na chlapce: „Jééjku, 

liška, co tam hledá? Co tam hledá?“ Matka často rozvádí situace, které v knize přímo 

nenajdeme. Např. v díle Jaro říká: „Když má pán díru v kalhotech, to budou muset zašít, 

viď, asi to dá babičce, ona mu to zašije.“ Slovo „asi“ používá matka velmi často. Příběhy 

v knihách často propojuje s příběhy z jejich rodiny, postavy na obrázcích zastupují reálné 

postavy. Matka je při prohlížení velmi vnímavá. Chlapce chválí, povzbuzuje. Často 

upozorňuje na nemorální chování postav. Např. v díle Léto matka upozorňuje na nesprávné 

chování jednoho chlapce: „Tenhle kluk tahá za vlásky holčičku, co mu uděláme?“ Chlapec 

odpovídá: „Tititi.“ Matka reaguje: „Ano, tytyty, to by ji bolelo, viď.“  
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3. Jaké otázky dítěti dospělý klade a co tím u dítěte rozvíjí? 

Jak bylo již výše zmíněno, matka pokládá chlapci otázky neustále. Na těchto otázkách je 

postaveno celé jejich prohlížení/čtení knih. Matka klade především otevřené otázky 

začínající slovy: „co“ („Co bude veverka dělat s tím oříškem?“), „jak“ („Jak uděláme 

kočičce, když honí ptáčky?“), „jaký“ („Tak a co je tady za ptáčky, kos, vrabec, vrána 

a jaký ještě ptáček?“), „jakou barvu“ („A jakou má barvu ten dinosaur?“), „kolik“ 

(„Ještě jsem ti chtěla něco ukázat, tady jsou čápi, kolik jich je?“), „kde“ („A kde je 

maminka, vidíš ji?“), „koho“ („Liška někam utiká, ale ona neutiká jen tak, ona někoho 

honí, koho honí?“), „najdeš“ („A najdeš, kde je ten strejda s Adélkou?“), „vidíš“ 

(„A vidíš, jaké je tam ještě zvířátko?“). Chlapce tyto otázky vedou k tomu, aby se 

v obrázcích zorientoval a dokázal odpovědět.  Zároveň má radost z toho, že se mu daří, že 

je pochválen, takže ho tento způsob baví. U chlapce je tedy rozvíjena orientace na obrázku 

(vyznat se v množství detailů), soustředěnost, trpělivost (když něco nemůže najít), 

schopnost interagovat s matkou (reaguje na matku a zároveň přináší vlastní podněty, které 

ho zaujmou). 

4. Jak pracuje na rozvoji vizuální gramotnosti? 

Na rozvoji chlapcovi vizuální gramotnosti pracuje matka právě tím způsobem, že mu 

zadává, aby vyhledával jednotlivé postavy a situace v knihách. Chlapce to nutí obrázky si 

očima pečlivě prohlížet, snažit se v nich vyznat, ačkoliv to není jednoduché. Matka dává 

chlapci jasné úkoly, které často začínají slovy „podívej“ („podívej na střechu, tady, 

podívej se nahoru“), „ukážeš“ („Ukážeš mi, kde je ta liška?“), „hele“ („Hele a kdo je 

tady?“). Knihy prohlíží velmi pečlivě, stranu po straně. Vždy začínají na přední straně 

knihy. Na zadní stranu knihy se dostanou až na závěr, pokud má chlapec ještě chuť. Když 

chlapec při čtení otáčí na další stranu, často ho matka ještě pozastaví a se slovy „počkej, 

ještě jsem ti chtěla ukázat…“, ho upozorní na něco, co si ještě neprohlédli.  Díky tomuto 

způsobu jsou schopni sledovat celé příběhy, které se v knihách odehrávají (např. příběh 

papouška, lišky a dalších postav) velmi detailně.  
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5. Jak pracuje na rozvoji verbální komunikace dítěte? 

Matka se chlapce stále na něco ptá a čeká, až jí chlapec odpoví (nebo až se sám zaměří na 

něco, co ho zaujme a co okomentuje). Používá jednoduché věty, většinou složené ze slov, 

která jsou chlapci známá. Ptá se zcela konkrétně. Pokud chlapci zadá, aby v knize něco 

našel (ale jemu se to nedaří), ukáže matka prstem, či slovně navede, na kterou část strany 

se má soustředit. Pokud se ptá na něco, co musí chlapec vymyslet a ten neodpovídá, poradí 

mu např. první slabiku požadovaného slova. Např. matka říká: „Ano, čmelák, moucha, ale 

co ještě tam lítalo?“ Chlapec neodpovídá. Matka se snaží poradit pomocí první slabiky 

„vče“ a chlapec následně říká „včela“. Pokud se setkají s nějakým slovem, které chlapec 

ještě nezná, nebo ho neumí vyslovit (např. pštros), matka slovo většinou dvakrát zopakuje 

a chlapce slovně povzbudí, usměje se na něj, osloví ho jménem. Tím přispívá k rozšiřování 

jeho slovní zásoby. Sám chlapec má ve zvyku po matce opakovat téměř každé slovo, které 

slyší na konci věty. Matka např. říká: „Co tam asi ta liška hledá?“ Chlapec reaguje: 

„Hedá.“ Matka pokračuje: „Asi nějaký jídlo? Ňáký jídlo tam hledá? Asi má hlad, viď.“ 

Chlapec říká: „Had id.“ Protože matka velmi často používá slovo „viď“, také chlapec ho 

používá, napodobuje téměř neustále („id“). 

6. Jak dospělý pracuje s velkým množstvím detailů, které mohou být pro čtenáře 

až matoucí? 

Jak již bylo uvedeno výše, při prohlížení/čtení postupují stranu po straně, tím pádem 

mohou společně snadno zachytit linii jednotlivých příběhů. Věty často uvádí slovem 

„podívej“ („Tak a podívej, tady taky leží nějakej pejsek a schovává si…copak si 

schovává?“, „tak a podívej se, všichni topí, všem se kouří z…“, „podívej, tady jsou děti 

a oni tam něco papají, viď“). Matka přirovnává postavy v knihách k postavám z jejich 

života (miminko jménem Lili zastupuje sestřenici chlapce; maminka od Lili zastupuje tetu 

chlapce; každý pán s vousy je chlapcův potenciální otec; kočky v knize jsou jejich vlastní 

kočky; kluk na obrázku je sám chlapec apod.). Díky těmto podobnostem mezi postavami 

fiktivními a reálnými je pro chlapce prohlížení zajímavější. Sleduje příběhy postav a sám 

se do nich bytostně vciťuje. Často si představuje, že je reálně přítomen v knize. Např. 

v díle Léto chlapec říká, že musí skočit do knihy, aby kočka nechytla myš, na kterou má 

„zálusk“. Vidí na obrázcích sám sebe („tady je…“). Na otázku matky „Čí je to míč?“ 
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odpovídá, že „jeho“. Matka často zpodobňuje (zcela konkrétní) situace, které se v knihách 

odehrávají s těmi, které společně zažívají doopravdy. Např. tatínek také chodí do pekárny 

a kupuje jim rohlíky a koblížky, oni mají také doma písek (jako děti na hřišti), oni mají 

také na zahradě kvetoucí stromy apod. Chlapec vyrůstá obklopen přírodou a zvířaty. Díky 

tomu jsou mu mnohé situace v knihách blízké, nejedná se jen o něco imaginárního. 

V knihách může prožívat to, co prožívá „na živo“, co je mu dobře známé, tak se 

v obrázcích lépe orientuje.  

7. Jak pracuje na rozvoji narativity dětí (souvislé vyjadřování, porozumění 

souvislostí, pochopení příčin a následků)? 

Matka podporuje vyjadřování dítěte tím, že se ho ptá a povzbuzuje ho (pohledem, slovně) 

k odpovědi. Protože společně detailně sledují příběhy v knihách, učí se chlapec porozumět 

souvislostem, pochopit „co se stane, když…“ apod. Např. se věnují příběhu Pepy (jak 

uklouzne po slupce od banánu) v díle Jaro. Matka v úvodu situaci komentuje takto: „Utiká 

viď, to je nějakej děda a běží, běží asi za nějakou babičkou.“ Matka dává chlapci 

příležitost, aby o ději přemýšlel a vyjadřoval se. Např.: „Ano, ona honí husu, myslíš, že ji 

chytí?“ Chlapec má možnost učit se od matky nápodobou. Matka hovoří ve větách, 

hovorovou češtinou. Vhodně intonuje a artikuluje, dokáže chlapce zaujmout. 

8. Jak dospělý rozvíjí u dětí trpělivost a vytrvalost, tj. ochotu dítěte zaměřit se na 

obrázky po delší dobu a objevovat v nich nové detaily a souvislosti? 

Matka se chlapci při čtení plně věnuje, má její absolutní pozornost. Většinou sedí vedle 

sebe u stolu a knihu mají před sebou položenou tak, aby do ní oba dobře viděli. Chlapec 

vydrží většinou prohlížet i déle než hodinu. Od knihy se nemůže „odtrhnout“. Prohlíží 

trpělivě a vytrvale. Nejspíš ho povzbuzuje, že se ho matka stále ptá a podporuje ho. 

Chlapce má příležitost být opakovaně úspěšný. Pochvaly a povzbuzení zvyšují jeho 

motivaci při čtení. Sám se občas zaměří na něco, co matka přehlédla. Okomentuje to, 

upozorní na to, co vidí a matka na něj okamžitě spontánně zareaguje. To ho podpoří 

k dalšímu objevování. Matka je schopná bezprostředně zapojit např. tematicky hodící se 

písničku (Chytil táta sojku), což zaujme pozornost chlapce a nenásilně ho motivuje 

k dalšímu prohlížení. Motivační jistě je, že v knihách určitým způsobem společně prožívají 



75 

 

to, co v reálném životě (matka propojuje postavy s rodinnými příslušníky, přáteli  včetně 

jmen a upozorňuje na podobnosti se situacemi z jejich života). 

9. Jak pracuje dospělý s textem v knihách? 

Matka s textem v knihách téměř nepracuje. Zadní stranu si prohlížejí tak, jako každou 

jinou. Texty matka chlapci nečte. Nezajímají se ani o jména postav, protože jim sami 

dávají jména reálných osob, které znají.  

10. Jak dospělý pracuje s návazností knih (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc  

stavba školy apod.)? 

Matka s návazností knih téměř nepracuje. Věnuje se vždy tomu, co vidí v určitém 

konkrétním díle. Jedna určitá osoba v knihách zastupuje napříč díly různé reálné osoby. 

I situace řeší v knihách odděleně. Záleží na tom, co aktuálně zažili, co se hodí, s čím mají 

čerstvou zkušenost. 

6.3.4 Rodina Mazlící 

(rodič typu Vypravěč, Rozšiřující slovní zásobu, Vnímavý a Tazatel) 

1. Co vedlo dospělého k výběru tzv. wimmelbuch? 

Dívka dostala první díl (Zimu) jako dárek od babičky. Knihu si dívka s matkou brzy 

oblíbily. Ve chvíli, kdy jsem matku žádala o spolupráci, se již poohlížela po dalších dílech. 

Ty jsem rodině mohla darovat já v rámci grantu, což velmi uvítala. V současné době si 

rodina pro velký úspěch koupila další knihy typu wimmelbuch – „Co se děje o Vánocích“ 

(Anne Suessová) a velké hledací leporelo „V lese“ (Christine Henkelová). 

2. Jaký styl prohlížení/čtení má rodič – maminka – v rodině Mazlící? 

U matky převažují typy Vypravěč, Rozšiřující slovní zásobu, Vnímavý a Tazatel. Matka 

situace rozvádí, věnuje se příběhům a jejich prolínání, domýšlí, co se jak mohlo stát. Např. 

v díle Jaro matka vymýšlí, proč se asi pejsek mračí: „Pejsek, ty koukáš na pejska, viď, tady 

na tohohle, ten se teda taky ňáko mračí, vidíš? On by asi chtěl, aby se mu věnovala 

panička, tak pejska to možná trochu mrzí, nebo ho to trošku rozzlobilo, nevíme, no“. 

Matka rozšiřuje slovní zásobu dívky tím, že slova často několikrát opakuje, obzvláště ta, 

která jsou pro dívku nová, neznámá, obtížná na výslovnost. Postupně se čím dál více 
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věnují emocím postav v knihách (čím je dívka starší). Dívku emoce velmi přitahují, 

některé situace má potřebu řešit opakovaně (např. v díle Jaro rozebírá chlapce, který se 

mračí na houpačce nebo chlapce, který pláče, protože se ztratil). Matka citlivě naslouchá, 

neúnavně situace rozebírá. Kromě toho dokáže dívku povzbudit, pochválit. Dle situace 

pokládá doplňující otázky. 

3. Jaké otázky dítěti dospělý klade a co tím u dítěte rozvíjí? 

Protože matka nechává iniciativu především na dívce, převažují doplňující otázky, jako 

např.: „Co si tady pán kupuje?“, „Jakou má auto barvu?“, „Jak dělá ten čáp?“. Matka 

tak přispívá k rozvoji slovní zásoby. Slova často vícekrát zopakuje, většinou dvakrát až 

třikrát a dává tak dívce možnost, aby se s nimi mohla seznámit a také je opakovat. Když 

dívka mlčí, ptá se matka např.: „Co se ti líbí?“, „Co vidíš hezkého?“ apod. Tím dává dívce 

možnost, aby si sama vybrala, o čem si budou spolu povídat, co budou prohlížet. Dívka se 

tak může zaměřovat především na to, co ji zajímá, co je pro ni aktuální. Může bez omezení 

rozvíjet svou fantazii. Je podpořena v tom, aby se uměla sama rozhodovat, zorientovat se 

v obrázcích v knihách a vybírat si z velkého množství detailů právě ty, které ji zaujmou. 

4. Jak pracuje na rozvoji vizuální gramotnosti? 

Matka dává dívce často různé úkoly, např.: „Najdeš, kde je Zuzana?“, „podívej, to je 

straka“, „Co ještě vidíš žlutého?“, „Hledej, kde je kočička?“. Dívku tyto formulace vybízí 

k tomu, aby se na obrázcích zaměřovala na určité postavy či situace. Získává tak schopnost 

a postupně i dovednost vyhledávat určité vizuální informace a dále s nimi pracovat, mluvit 

o nich, využívat je při dalším prohlížení. Díky tomu, že matku samotnou prohlížení 

wimmelbuch evidentně baví, je částečně seznámena i se zadní stranou knih, využívá např. 

autentická jména některých postav (samozřejmě převážně těch, které dívku zaujmou). Není 

výjimkou, že si matka s dívkou prohlíží zadní stranu a na základě informací, které tam 

načerpají, pracují s knihou dál. Např. v díle Noc hledají dle instrukcí mývala. Takový 

způsob práce s knihami vizuální gramotnost rozvíjí velmi dobře. 

5. Jak pracuje na rozvoji verbální komunikace dítěte? 

Při prohlížení/čtení knih udržuje matka dívku svými komentáři a neustálými otázkami stále 

v aktivitě. Nechává ji sice, aby se vyjadřovala především k tomu, co ji samotnou zajímá, 

zároveň jí ale klade mnoho doplňujících otázek. Používá jednoduché věty, spíše stručné, 
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aby dívka pochopila jejich smysl. Neustále spolu hovoří, reagují na sebe. Matka často 

cíleně opakuje to, co právě vyslovila. Především když společně objeví slovo, které dívka 

ještě nezná, matka ho zopakuje a vybízí tak dívku, aby ho opakovala po ní. Např. matka 

říká: „Tohle je lama, lama.“ Dívka reaguje: „Ama.“ Matka opět reaguje: „Ano, tohle je 

lama.“ Když dívka použije citoslovce, snaží se matka říci konkrétní slovo, které citoslovce 

nahradí. Např. na dívčino „bác“ matka reaguje takto:  „Tak proto ona si musí koupit tu 

čepici, novou. Protože ta stará udělala..bác, ta ji spadla, viď, tu ztratila.“ 

6. Jak dospělý pracuje s velkým množstvím detailů, které mohou být pro čtenáře 

až matoucí? 

Matka nechává iniciativu především na dívce, většinou čeká, co si dívka vybere, o čem si 

bude chtít povídat, koho bude chtít sledovat, co ji samotnou zaujme atp. Nechává ji tedy, 

aby se v množství obrázků zorientovala sama. Když matka dívku vybízí k tomu, aby 

v knize něco našla, a dívka se dlouho nemůže zorientovat, poradí jí např. v jaké části 

stránky se hledaná postava či situace nachází. Dívka se poté může zaměřit na menší oblast, 

kde se jí už orientuje lépe a hledaný objekt většinou nalezne. To ji motivuje pro další 

hledání. Zaměřují se většinou na takové postavy či situace, které jsou dobře viditelné, 

něčím zajímavé, pro dívku aktuálně přitažlivé nebo které se v knihách opakují. Zpravidla si 

dívka oblíbí nějakou postavu nebo situaci, kterou si přeje hledat v určitých dílech 

opakovaně. Např. v díle Zima matka říká, že vždy hledají kartáčky na zuby, protože ty si 

dívka oblíbila. Dále např. v knize Noc hledají na každé straně mývala  dle instrukcí na 

zadní straně. Dívka se také často zaměřuje na miminka, protože matka je těhotná 

a společně se těší na přírůstek do rodiny. Hledání miminek v knihách je podbarveno 

osobními emocemi, těšením dívky na vlastního sourozence. Miminka jsou pro ni velmi 

aktuálním tématem, a tak přitahují pohled dívky velmi snadno. Velký vliv na to, co dívku 

zaujme, má tedy určitá osobní zkušenost, emocionální podtext. Všimla jsem si určitého 

vývoje prohlížení knih u dívky. Ze začátku spíše na něco/někoho ukazovala 

a pojmenovávala. Po několika týdnech prohlížení se dívka zaměřuje na emoce lidí 

v knihách. Výrazy v obličejích přitahují její pozornost více než cokoliv jiného. S matkou 

např. stále znovu a znovu společně řeší, proč se chlapec na houpačce v díle Jaro mračí 

nebo proč se mračí pan policista (tamtéž). Když se dívka zaměří na určitou postavu 

prožívající silné emoce (mračící se chlapec), má potřebu situaci komentovat stále znovu 
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a opakovaně vyžaduje vysvětlení od matky. Ne jednou, ale např. desetkrát, dvacetkrát. 

Někdy se u určité situace zastaví i na několik minut. Matka velice trpělivě vysvětluje do té 

doby, dokud má dívka o situaci zájem. Nesnaží se odvést pozornost jinam, naopak citlivě 

reaguje na potřebu dívky danou situaci prožít a zpracovat. Díky tomu se, dle mého názoru, 

může dívka v knize s tolika detaily orientovat. Má možnost situace vnímat, prožívat 

a zpracovávat ve svém tempu, které jí samotné vyhovuje. A je plně podpořena trpělivou 

a vnímavou matkou, která ji při prohlížení a čtení doprovází. 

7. Jak pracuje na rozvoji narativity dětí (souvislé vyjadřování, porozumění 

souvislostí, pochopení příčin a následků)? 

Schopnost vyprávět, vyjadřovat se a chápat souvislosti rozvíjí matka u dívky tím, že se jí 

ptá na různé informace a ta jí odpovídá (buď si odpověď pamatuje, nebo ji hledá v knížce). 

Někdy se matka dívky ptá, zda si pamatuje určitý příběh či situaci jednotlivých postav, 

které sledují napříč všemi díly. Společně potom postavy vyhledávají a povídají si o nich. 

Matka sama hovoří ve větách, komentuje dění v knihách, citlivě reaguje na komentáře 

dívky a doplňuje ji. Dívka má tedy možnost učit se nápodobou. 

8. Jak dospělý rozvíjí u dětí trpělivost a vytrvalost, tj. ochotu dítěte zaměřit se na 

obrázky po delší dobu a objevovat v nich nové detaily a souvislosti? 

Trpělivost a vytrvalost rozvíjí matka u dívky především pochvalami a pozitivní motivací 

při prohlížení či čtení. Matka nápadně vyjadřuje radost, když se dívce daří v knihách 

nacházet to, co spolu právě hledají, když se jí podaří něco správně pojmenovat nebo když 

je dívka jakkoliv jinak úspěšná. Povzbuzuje ji použitím hezkých slov (např.: „No teda, to 

jsi šikovná, výborně!“), skrze slyšitelnou změnu intonace v hlase či uznalé přitakání. 

Možná ještě častěji než pomocí slov chválí dívku pouhým úsměvem, dotekem, 

pohlazením. Dívku povzbuzuje také ve chvílích, kdy je pro ni něco nadmíru těžké, ale 

přesto se snaží to zvládnout. Např. v díle Jaro si společně prohlížejí pštrosa. Matka slovo 

„pštros“ několikrát zopakuje, slovo je však pro dívku velice těžké vyslovit. V jejím podání 

zní slovo pštros jako „teč“. Matka však slovo znovu opakuje a povzbuzuje dívku slovy: 

„Ano, to je těžký slovo – pštros, to je těžký slovo.“ Dívka tak nemusí mít pocit, že něco 

nezvládla, ale je pochválena za to, že se snaží a dostává se jí nepřímo také ujištění, že to 

ještě zvládnout nemusí, či spíše ani nemůže. Dle mého názoru je velkou výhodou to, že 
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matka je určitým způsobem seznámena se zadními stranami knih, se jmény některých osob 

a s jejich příběhy. Společně tak mohou sledovat vývoj jednotlivých postav či situací, čímž 

se prohlížení stává zajímavějším. Díky matčině zájmu o dění v knihách a nadšení při 

prohlížení prožívá dívka radost z objevování nových detailů a souvislostí velmi intenzivně. 

S oblibou pozorují, jak se přestavuje školka, jakou má Zuzana právě čepici atp. Jako dobrý 

motivační prvek shledávám i matčinu schopnost při společném prohlížení bezprostředně 

zapojit tematicky hodící se básničku (Dešťové kapičky) či písničku (V zahrádce na 

hrušce), což zaujme pozornost dívky a nenásilně ji motivuje k dalšímu prohlížení. 

9. Jak pracuje dospělý s textem v knihách? 

Jak bylo již výše uvedeno, matka je částečně seznámena se zadními stranami knih 

a používá při prohlížení a čtení autentická jména některých postav, které dívku při 

prohlížení zajímají. Matka nepracuje se všemi příběhy všech postav a nemá kompletně 

přečtené texty v knihách. To, o čem se matka detailněji informuje, vychází z dívčina 

zájmu. Protože dívka často první a poslední stranu knih při prohlížení vynechá, stává se, že 

s ní nepracují vůbec. Jindy má zase dívka o postavy a situace z poslední strany velký zájem 

a tak jí matka jména postav čte, společně je v knize hledají a spontánně se tak jejich jména 

učí a seznamují se s jejich příběhy. Jistě to není tak, že by matka nastudovala celé zadní 

strany zpaměti. V tomto směru jde iniciativa spíše směrem od dívky. Když dívka projeví 

zájem, matka jí ze zadní strany ráda cokoliv přečte. Matčina aktivita tedy nejčastěji 

vychází ze zájmu dívky. Často si spolu o postavách ze zadních stran jen povídají, někdy se 

snaží nalézt je na některé ze stran, jindy zase sledují celý jejich příběh, jak se vyvíjí 

a postupuje od první do poslední strany knihy. Někdy se také snaží rozluštit malé 

„záhady“, k čemuž vybízí autorka na zadní straně  např. v díle Jaro má čtenář hledat, kdo 

zahodil na zem slupku od banánu. Co se týká textu, který je přímo v knize, např. popisky 

jako „benzínová pumpa“, „taxi“ či „Dnes! Otevření nové školky. Velký lampionový 

průvod v 17:30“ (z dílu Podzim), tak tyto názvy matka používá pouze mezi řečí nebo je 

nepoužívá vůbec. Záleží na tom, co si chce právě dívka prohlížet. V případě, že je nápis 

součástí některé z komentovaných situací, pak matka tyto názvy používá spontánně.  
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10. Jak dospělý pracuje s návazností knih (zima, jaro, léto, podzim, noc  stavba 

školy apod.)? 

Co se týká sledování návaznosti příběhů v jednotlivých dílech, i v tom přenechává matka 

iniciativu na dívce. Pouze pomáhá dívce oblíbené postavy hledat, komentuje vývoj situací 

a příběhů. Dívka se hodně zaměřuje na miminka, a tak s matkou ve všech dílech sledují 

příběh malé Lili. Další postavou, na kterou se zaměřují, je Eliška. Dále dívku velmi zajímá 

běžec Pepa, a tak se společně zabývají i jeho příběhem. Středem zájmu je i stavba školky. 

Stavba je samo o sobě velmi zajímavé téma a školka je navíc pro dívku stále více aktuální. 

Sama do ní bude nejspíš následující školní rok chodit. 

6.4 Analýza rozhovorů s rodiči 

Níže uvádím rozbory jednotlivých rozhovorů, které proběhly s rodiči z pozorovaných 

rodin. 

6.4.1 Rodina Nadšená 

Matku zaujaly knihy především svým velkým formátem a tím, že je v nich „stále něco 

nového“. Uvádí, že se s nimi pracuje velmi dobře, baví jí „drobné příběhy“ a „to, jak se 

v jednotlivých knihách postupně posouvá děj a současně na sebe díly navazují, je naprosto 

originální“. Tato vzájemná provázanost jednotlivých dílů zaujala také většinu rodičů 

v dotazníkovém šetření. Svou roli při prohlížení/čtení vnímá matka v závislosti na 

rozpoložení dítěte. Údajně záleží na tom, co syna zaujme či v jakou denní dobu s knihami 

pracují. Dítě si určuje, co budou prohlížet. Matka uvádí, že přebírá iniciativu až ve chvíli, 

„když hrozí, že budeme po 17. číst stejný díl“. Chlapci s oblibou zadává, aby v knize něco 

konkrétního našel. Údajně se tím snaží syna zaměstnat („snažím se ho na stránce zdržet, 

aby si všimnul dalších zajímavých věcí“), někdy je s knihou příliš „rychle hotový“. Knížky 

přestali prohlížet před spaním  „jak se syn snaží oddálit spaní, tak by prohlížel 

donekonečna“. Tato zkušenost je odlišná od zkušeností nadpoloviční většiny rodičů 

z dotazníkového šetření, kteří uvedli, že jejich společným „čtecím“ rituálem je právě čtení 

večer, před spaním, na dobrou noc. 

Matka uvádí, že celkově jsou uvedené knihy výbornou zábavou pro oba. Přínos knih vidí, 

mimo jiné, v rozvoji schopnosti vyjadřovat se, hledat souvislosti, domýšlet si děj. Knihy 
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čtou obecně spíše přes zimu („v létě absolutně nebyl čas a ležely zapomenuté 

v knihovně“). Co se týká oblíbenosti jednotlivých dílů, matka uvádí, že zásadní rozdíly 

nevnímá, ale „syn miluje Noc a i pro mě je asi nejzajímavější“. Za určitou dobu prohlížení 

pozoruje matka u chlapce dílčí pokroky („už si pamatuje, co je v knihách zajímavého“; 

„rozhodně víc mluví, zajímá se víc do hloubky a začíná si vymýšlet, co kdo a proč dělá“; 

„domýšlí děj“). Rodiče v dotazníkovém šetření shodně uvádí, že přínosem beztextových 

obrázkových knih je, že se dítě učí vnímat dějovou posloupnost, učí se vymýšlet a vyprávět 

příběhy. 

V této rodině vkládá matka do společného prohlížení přirozeně velké nadšení. Oceňuje, že 

v porovnání s jednoduchými leporely „tohle jsou knížky, které baví i při 30. prohlížení“ 

a že „vždy objeví něco nového“. Uvedené odpovědi a informace plynoucí z rozhovoru se 

absolutně shodují s tím, co jsem měla možnost pozorovat při výzkumných šetřeních. 

6.4.2 Rodina Prohlížející 

Matka 

Matka o knihách říká: „Líbí se mi, že na sebe navazují nebo spíš, že jsou propletené.“ 

Uvádí, že se každý den dozvídá novou informaci. „Je to zábava, mám problém 

s krátkodobou pamětí, takže jsem na tom jako dítě.“ Autorce by vytkla, že v posledních 

dílech zmizela Katka (což tak ve skutečnosti není). U matky je patrná jakási celková 

únava, nedostatek trpělivosti v přístupu k dívce (nejen při čtení), což určitým způsobem 

sama potvrzuje: „Mít je u prvního dítěte, věřím, že bychom je rozklíčovali do detailu.“; 

„S nejstarším synem jsme prohlíželi před spaním i odpoledne, na zbylé děti jsem neměla 

energii.“ Otázce ohledně své role při práci s knihou se v rozhovoru nevěnuje, pouze uvádí: 

„Dcera se mnou nedává pozor, pořád skáče. S tatínkem je to lepší. Čtou si vždy před 

spaním. Nejvíce četli ve dvou letech.“ Údaje „čtou si vždy před spaním“ a „nejvíce četli ve 

dvou letech“ se shodují také se zkušenostmi rodičů, které byly zjištěny při dotazníkovém 

šetření. Večerní čtení před spaním se ukázalo jako nejčastější rituál dotázaných rodičů 

a jejich dětí (jak bylo již výše uvedeno). Co se týká údaje „nejvíce četli ve dvou letech“, 

tam jsou dva roky věku dítěte jakýmsi průsečíkem možností, ze kterých vybírali rodiče na 

otázku „V jakém věku vašeho dítěte jste tyto knihy prohlíželi/četli nejvíce?“. Rodiče měli 
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možnost zvolit právě jednu z těchto možností: 01 rok, 12 roky, 23 roky, 34 roky, 

45 let a 56 let. Většina rodičů se rozhodla buď pro možnost 12 roky, nebo 23 roky. 

Největším přínosem knih je, dle matky, že rozvíjí postřeh a představivost. Rozdíly mezi 

jednotlivými díly nevnímá. Nejraději má ty, kde vystupuje Káťa. Matka nedokáže 

specifikovat, jaký pokrok či vývoj u dívky za dobu práce s knihami zaznamenala – 

„Nevím, všechno mi splývá, je jich na mě moc (myslím dětí a genetického mixu).“ Zajímalo 

mě, jak si matka vysvětluje, že dívka s ní vydrží u knihy jen pár minut a o knihy nejeví 

velký zájem. Na to mi odpověděla: „Já osobně jsem si po 10 letech na mateřské také 

odvykla se soustředit víc jak 5 minut, tak to asi na ní přenáším já. No, ale když je ve formě, 

tak kouká všude, celé to prohlídne.“ Bohužel jsem neměla možnost dívku „ve formě“ 

pozorovat. 

Co se týká způsobu prohlížení, matka říká, že si většinou vyberou na zadní straně nějakou 

postavu a sledují její příběh v knize. „Já – vždy potřebuji pevný bod k orientaci. Jsem 

humanitně založená a citlivá. Na prvním místě jsou u mě vždy lidé.“ Ohledně návaznosti 

dílů matka uvádí, že „ji moc nebaví, jak jsou ty knihy velký, dají se těžko dát vedle sebe, 

nejedeme příběhy, ale čistě spíš objekty“. 

Otec 

Protože jsem v této rodině měla možnost pozorovat při práci s knihou mimořádně i otce 

(což mělo svůj důvod, protože dívka je zvyklá číst především s ním), následně jsem 

považovala za nezbytné položit i jemu několik otázek. 

Otec uvádí, že ho knihy zaujaly tím, jak „jednoduchou vizuální formou popisují život lidí 

ve městě“. S knihami se mu údajně pracuje obecně dobře a žádné zásadní rozdíly mezi 

nimi nevnímá. Co se týká přitažlivosti knih, říká, že „právě svojí jednoduchostí jsou tyto 

knížky perfektní pro malé děti, které většinu věcí znají a snaží se je popisovat“. Autorce by 

doporučil „více odlišit témata jednotlivých stránek“. Zajímalo mě, jak otec vnímá svou roli 

při práci s knihami – „Moje hlavní role je udržet koncentraci dítěte a zajistit zajímavost 

prohlížení pro něj.“ Výpověď se bez výhrad shoduje s tím, co jsem viděla při pozorování – 

otec se dívky neustále na něco ptal a dával jí jasné úkoly, kterým sám říkal „hádanky“. 

V tomto případě se potvrdila teorie, že mají otcové větší sklon dávat dětem testovací 
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otázky (než matky), že mají větší tendenci být kognitivně náročnější, direktivnější a snaží 

se vést didaktivnější styl interakce (viz kapitola č. 3  Dospělý jako zprostředkovatel 

dětské knihy  Šulová, Zaouche-Gaudron, 2003). Otce jsem se ptala, co svými otázkami 

sleduje. Odpověď zněla takto: „Udělat to pro ní zajímavé, udržovat si tím její koncentraci 

a ověřit si, že si věci pamatuje.“ 

Hlavním přínosem knih shledává budování prezentačních dovedností na základě popisu 

věcí a jejich hledání a spatřování v širším kontextu. Jako společný rituál při čtení vnímá 

„to, že po dcerce chce její aktivní projev“. Vnímá důležitost knih pro uklidnění před 

spaním a také „je to jedna z mála možností dát dítěti svůj čas během pracovního týdne“. 

U dcery pozoruje za dobu společných chvil nad knihou několik pokroků: „Určitě to, že se 

rozšiřuje spektrum věcí, které zná, dále její slovní zásoba a schopnost popisovat věci.“ 

Otec Vandu při prohlížení stále chválí a povzbuzuje. Používá zdrobnělinu jejího jména. 

Otec uvádí, že to dělá vědomě  „Je to moje forma výchovy nejen dcerky, ale i jejích 

bratrů.“ 

6.4.3 Rodina Nezdolná 

Knihy matku zaujaly především svým provedením, obrázky, tím, že je v nich „pořád něco 

nového“ a „že se o tom dá opravdu hodně dlouho povídat, klidně déle než hodinu“. 

Pracuje se jí s nimi dobře  „dobré situace, spousta zvířátek a mnoho věcí, které nejsou na 

první pohled vidět, a musíme se snažit, abychom je tam našli, stále nás překvapují“. 

Svou roli vnímá jako roli vypravěče. „Jde o vedoucí roli, aby syn situace pochopil. Na 

těchto knížkách se dá dětem mnoho situací vysvětlit, seznámí se s tím, jak to chodí.“ Matka 

uvádí, že role pro ni není vůbec náročná. „My si v tom hledáme naše věci, ani jsme nikdy 

nepoužívali figury a postavy, které tam jsou…Děláme to proto, aby se nám to ještě líp 

prohlíželo.“ Přínosem knih je, podle ní, rozvoj pozornosti, představivosti, komunikace, 

rozvoj schopnosti zaměřit se na hledané. Matka se ohledně společného rituálu při čtení 

vyjadřuje takto: „Prohlížíme, když na to má syn chuť, když sám chce prohlížet. On si pro 

knihu dojde a jde s ní za mnou. Knihy prohlížíme u stolu, vzhledem k tomu formátu je to 

nejvhodnější. Potom prohlížíme, když je potřeba ho zklidnit, vydrží u toho dlouho. 

Prohlížíme spíš přes den a při uspávání jen vyprávíme. Syn u těchto knih špatně usíná, 
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protože chce koukat na ty obrázky, je na to zvědavý.“ Oblíbeným dílem chlapce je Noc 

„protože ta pro něj byla zajímavá, zase jiná témata“. Největší přínos knih matka vidí 

v tom, že se chlapec rozpovídal a seznámil se s mnoha situacemi (i s těmi, ze kterých plyne 

morální ponaučení). „Určitě to je pro něj obohacující.“ Matka zmiňuje, že chlapce 

v knihách baví např. situace, kde vystupují policajti. Rád řeší situace z oblasti cyklistiky, 

pozoruje výrazy dětí, když se k sobě navzájem nechovají hezky apod. „Spoustu těch věcí si 

pamatuje moc dobře a promítá se mu to do života.“ 

Chlapec, dle zkušeností matky, vydrží prohlížet i déle než hodinu (při výzkumných 

šetřeních trval nejdelší časový úsek téměř 51 minut a déle než 30 minut bylo pravidlem). 

Matka k tomu dodává: „Od malička vydržel u knížek dlouho. Baví ho to. Já pro to 

nemusím dělat vůbec nic. Jen to, že s ním u toho sedím a věnuju se mu.“ A právě to 

„pouhé“ sezení nad knihami a věnování svého času, je také, dle opakujících se výpovědí 

rodičů z dotazníkového šetření, to nejcennější, co může rodič pro dítě udělat. Většina 

rodičů v dotaznících uvedla, že součástí jejich společných rituálů při práci s knihou je 

především fyzický kontakt, blízkost, vzájemný dotek. Přestože to v mnoha odpovědích 

neuvádí přímo, či spíše okrajově, jaksi mezi řádky a téměř jako nepodstatnou skutečnost 

(stejně jako pozorovaná maminka), přesto je patrné, že důležitost sdílení a vzájemnosti 

vnímají. Je to něco, co není plně „vysloveno“, nýbrž co prostupuje celým procesem práce 

s knihou a dává tomu zásadní smysl, přidanou hodnotu. 

6.4.4 Rodina Mazlící 

Matka v rozhovoru uvedla, že výše zmíněné knihy S. Bernerové „baví i dospěláky“, což 

bylo z jejího přístupu při prohlížení/čtení s dcerou evidentní. To, že jsou knihy zábavné 

i pro rodiče, potvrdili také někteří respondenti v online dotazníku. Knihy matku zaujaly 

formátem, ilustracemi a jakousi „počáteční zmateností“, kterou, dle ní, knihy vyvolávají, 

ačkoliv jsou beztextové. Matka uvádí, že jí v knihách chybí (více rozpracované) téma 

Vánoc a uvítala by, kdyby byly více zaměřené „na různost  černošské děti, více 

handicapovaných lidí“. Některé situace v knihách vnímá jako nesmyslné, nereálné 

(„například za bílého dne se liška přehrabuje v popelnici – to vážně nechápu, proč tam je 

zobrazeno“). 
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Obecně se jí s knihami pracuje velmi dobře, uvádí jejich přínos pro všechny věkové 

kategorie („nejmenší děti si procvičují slovní zásobu, pozornost, starší děti se učí vyprávět, 

rozvíjejí fantazii, atd., dospělí se baví „podtextem“ a nejstarší generace je udivená 

množstvím obrázků a schopností se v nich vyznat“). Dalším přínosem je, dle jejího názoru, 

to, že při práci s knihou věnuje dospělý čas dítěti, vzájemně se sdílí, jsou „naladění na 

jedné vlně“. To, jak je kniha pro dítě přínosná, závisí, podle ní, na kompetencích toho, kdo 

s dítětem knihu čte. Svou roli při prohlížení/čtení vnímá jako proměnlivou – mění se 

v závislosti na náladě a vyzrávání dítěte („čím mladší dítě, tím více povídá matka“). 

Podobnou představu má o své roli při práci s knihami také většina rodičů, kteří odpovídali 

na dotazník. Ti v podstatě shodně uvádí, že se řídí dle vzniklé situace  někdy jsou jen 

v roli pozorovatele, jindy komentují, vypráví. Jako „neoblíbený“ díl uvádí matka „Noc“ 

(„méně obrázků, postav, dění, čím menší dítě, tím je pro něj „noc“ něco neznámého, je 

otázka, od kdy si děti uvědomují, že ostatní lidé mohou něco dělat, když oni samy spí…“). 

U dcery pozoruje po určité době práce s těmito knihami pokroky (mimo jiné) v oblasti 

rozvoje slovní zásoby, paměti, orientace v prostoru, čase. Zde se v praxi potvrzuje tvrzení 

mnoha rodičů (účastnících se dotazníkového šetření), kteří na otázku „Jakým způsobem se 

podle Vás rozvíjí čtenářství u dětí prostřednictvím beztextových obrázkových knih?“, 

uváděli právě „Rozvoj slovní zásoby“. 

S dcerou často rozebírají emoce, které prožívají jednotlivé postavy v různých sociálních 

situacích („rvačky ve školce, na písku, pláč pro zhaslý lampion a podobně“), což je 

obohacující pro vývoj osobnosti dítěte. Sama dívka se na emoce postav neustále 

a opakovaně zaměřuje, jak je patrné z výzkumných šetření. Čtení je pro matku způsob, jak 

dítě zabavit, je to forma hry, zklidnění i učení. Dívku nechává většinou určovat směr čtení 

i volit témata. Uvádí, kdy přebírá iniciativu: „Při nenáladě, únavě, když není (dívka) 

dostatečně zklidněná, zpozorněná, když mám nějaký nový nápad, všimnu si něčeho nového, 

co jsme ještě nerozebraly.“ 

Níže jsou (pro přehlednost) uvedena schémata typů jednotlivých rodin. Jde 

o charakteristiky vyjádřené třístupňovým schématem Rodina – Rodič – Dítě. 
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Schéma č. 1  Rodina Nadšená 

 

Schéma č. 2  Rodina Prohlížející (matka) 

  



87 

 

Schéma č. 3  Rodina Prohlížející (otec) 

  

Schéma č. 4  Rodina Nezdolná 
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Schéma č. 5  Rodina Mazlící 

 

6.5 Limity výzkumu 

Zde uvedu jistá omezení, která vznikla v souvislosti s výzkumem a která se mi nepodařila 

eliminovat. 

Co se týká dotazníku, již bylo výše zmíněno, že jako metoda sběru dat posloužila „metoda 

sněhové koule“. V souvislosti s touto metodou se dotazníkového šetření zúčastnil 

„dostupný vzorek rodičů“. Vzhledem k určité ochraně osobních údajů a anonymitě 

respondentů nemůžeme určit místo šetření ani jinak účastníky výzkumu blíže 

charakterizovat či identifikovat. Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření má v rámci 

celého výzkumu pouze doplňující charakter, slouží nám jen jako orientační ukazatel, na 

jehož základě byla připravena kvalitativní část výzkumu. 

Těžištěm výzkumu je dlouhodobé pozorování ve čtyřech rodinách, z nichž každá byla 

velmi jedinečná, specifická (což lze předpokládat). Proto není možné výsledky 

generalizovat. Cílem ovšem nebylo získat široký vzorek, ale jít do hloubky. (Vzhledem 

k limitujícímu rozsahu diplomové práce.) 

K tématu beztextových obrázkových knih typu „wimmelbuch“ prozatím nenalezneme 

v České republice příliš mnoho informací ani zdrojů. Jde o velmi široké téma. Jak již bylo 
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zmíněno, diplomová práce volně navazuje na bakalářskou práci s názvem „Využití 

beztextové obrázkové knihy, tzv. wimmelbuch, k rozvoji čtenářské pregramotnosti“ 

(Lomáková 2016).  Vzhledem k této návaznosti se ve své práci již blíže nevěnuji některým 

tématům (ačkoliv s mou prací úzce souvisí), která jsou detailněji a velmi kvalitně 

zpracována v uvedené bakalářské práci. Jde např. o téma obrázkových knih (jejich 

podrobnější rozdělení) či „wimmelbuch“ (vymezení tohoto pojmu včetně historického 

vývoje apod.). Věnuji se novým tématům, a to především těm, která se týkají dospělého 

jako zprostředkovatele dětských knih a jeho role (o tom ve zmíněné bakalářské práci 

najdeme pouze krátkou zmínku) nebo vlivu rodinného prostředí na rozvoj čtenářské 

pregramotnosti či tématu čtenářských rituálů.  
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7. DISKUSE 

Cílem diplomové práce bylo popsat interakci mezi rodičem a dítětem ve věku od dvou do 

tří let ve čtyřech vybraných rodinách při prohlížení/čtení obrázkových knih typu 

wimmelbuch autorky S. Bernerové. Konkrétně jsem chtěla zjistit, jaká je role rodičů při 

prohlížení/četbě knih s dětmi ve věku od dvou do tří let, dále popsat, jakými čtenářskými 

rituály je práce s knihou doprovázena a pokusit se na základě zjištění vytvořit „typologii“ 

rodičů dle jejich role při prohlížení/čtení výše zmíněných knih. 

Z výsledků kvantitativní části práce je patrné, že většina dotázaných rodičů zná 

a prohlíží/čte s dětmi nějaké beztextové obrázkové knihy. V odpovědích, které rodiče 

uvedli v rámci dotazníku, se objevují nejen knihy S. Bernerové (Zima, Jaro, Léto, Podzim, 

Noc), ale také např. kniha E. Dziubakové (Rok v lese), Ch. Henkelové (V lese) či 

I. Rarischové (Knížka samá díra – V ZOO). 

Překvapivým zjištěním (vycházejícím z nepotvrzené hypotézy) pro mě bylo, že více než 

polovina dotázaných rodičů (62,7 %) má doma některou ze souboru knih (Zima, Jaro, 

Léto, Podzim, Noc). Ačkoliv výsledky mého výzkumu nelze vzhledem k omezenému 

počtu respondentů zobecnit, z odpovědí je patrné, že někteří rodiče mají o knihách tohoto 

typu, které vyšly poprvé v roce 2012 v nakladatelství Paseka, přehled. O oblíbenosti knih 

svědčí i počet vydaných výtisků těchto knih v České republice – dle informací na 

webových stránkách Paseky2 se v ČR prodalo dohromady přes 120 tisíc výtisků série Jaro, 

Léto, Podzim, Zima, Noc. Kromě toho v lednu 2019 vyšly tyto čtyři knihy v praktickém 

formátu (19 x 15 cm) pod názvem: Jaro, Léto, Podzim a Zima v kostce. 

Někteří rodiče prokázali neznalost pojmu „beztextová obrázková kniha“, protože do 

oblíbených knih svého dítěte (patřících údajně do výše uvedené skupiny) zařadili např. 

Krtečka či leporela, ačkoliv rozdíl mezi knihou typu wimmelbuch a leporelem je zcela 

zřejmý (liší se např. formát, grafický styl, struktura knihy) (viz kapitola č. 2  Obrázková 

kniha – wimmlebuch). Rodiče většinou uváděli, že knihy si s dětmi někdy prohlíží 

společně, jindy si dítě prohlíží samo – dle zájmu a času. Většina rodičů dodávala, že při 

práci s knihou jsou jak v roli pozorovatele, tak v roli vypravěče – opět dle situace. Na 

                                                 
2 Nakladatelství Paseka. Dostupné z: https://www.paseka.cz/rotraut-susanne-bernerova-podzim-obrazkove-

pribehy/produkt-3864/, citováno 23. 6. 2019 

https://www.paseka.cz/rotraut-susanne-bernerova-podzim-obrazkove-pribehy/produkt-3864/
https://www.paseka.cz/rotraut-susanne-bernerova-podzim-obrazkove-pribehy/produkt-3864/
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základě odpovědí lze vyvodit, že většina rodičů reaguje na aktuální potřebu dítěte a že při 

svém zprostředkovávání těchto knih dítěti se řídí především podle něj samotného. Takový 

způsob prohlížení/čtení knih a seznamování dítěte s literaturou doporučuje např. Rémi, 

2011; Houšková, Laufková, 2018; Kucharská, Švancarová, 2004. 

Pro kvalitativní část práce byla stanovena základní výzkumná otázka: Jaká je role rodiče 

jako zprostředkovatele knih S. Bernerové (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc) „nečtenářům“? 

Vzhledem k cílům výzkumu byla tato základní výzkumná otázka rozčleněna na 

následujících deset doplňujících výzkumných otázek. Tyto otázky jsem zodpověděla 

u každé jednotlivé rodiny v rámci vyhodnocení výsledků výzkumu a v rámci závěru této 

práce. Ačkoliv každá rodina byla svým způsobem atypická a nelze tedy výsledky zobecnit, 

ukazují se zde společné rysy, na které bych nyní chtěla upozornit. 

Za předpoklad úspěšného „čtení knih“, u kterého dítě vydrží a které jej motivuje 

k prohlížení knih a vyprávění příběhů, je ochota rodiče věnovat dítěti svůj čas a čtení knih 

doprovázet nějakým společným rituálem (např. „čtení“ ve specifickou dobu – večer před 

spaním; vzájemný fyzický kontakt – dítě sedí rodiči „na klíně“). 

Rodiče používali, i bez znalosti teorie čtenářské pregramotnosti, zcela intuitivně některé 

čtenářské strategie, např. hledání souvislostí na úrovni dítě – text/obrázek/situace. 

Ačkoliv Lomáková (2016) či Paap (2019) upozorňují na výjimečnost knih S. Bernerové 

v návaznosti jednotlivých dílů, jimiž se prolínají příběhy stejných postav (můžeme je tak 

sledovat ve čtyřech ročních obdobích), rodiče s návazností nepracují, či zcela výjimečně. 

To je, podle mého názoru, velká škoda. Rodiče by tak mohli zcela systematicky u svých 

dětí rozvíjet i další čtenářské strategie (např. hledání souvislostí na úrovni text – text) či 

rozvoj dalších kognitivních dovedností. 

Stejně tak se ukázalo, že rodiče nepracují ani s doprovodnými texty na zadních obálkách 

knih, kde si lze přečíst individuální charakteristiky postav. Přitom tyto doplňující 

informace slouží dospělému zprostředkovateli nejen jako důležité vodítko pro 

pojmenování některých postav, ale jsou také nabídkou či motivací pro sledování těchto 

postav v knihách a pro vyprávění jejich příběhů. Zde se tedy nabízí další neprobádaný 

prostor – a to jak „naučit“ rodiče využívat všechny možnosti, které série knih nabízí, 
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a učinit tak z prohlížení a čtení knih vynikající studijní materiál, který z nevědomých 

postupů rodičů učiní postupy vědomé, a povede tak u dětí k hlubšímu porozumění 

příběhům.  
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8. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala rolí rodiče jako zprostředkovatele obrázkových knih 

typu wimmelbuch, konkrétně interakcí mezi rodičem a dítětem ve věku od dvou do tří let 

při „četbě“ těchto obrázkových knih. 

Teoretická část se věnovala rozvoji čtenářské pregramotnosti (především u dětí do tří let 

věku), jakožto komplexu schopností, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro zahájení 

a úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti i jejího užívání v různých individuálních 

a sociálních kontextech (Kucharská, 2014). Včasnému rozvoji čtenářské pregramotnosti je 

v posledních letech věnováno stále více pozornosti (např. Košťálová, 2013; Kropáčková, 

2014; Kucharská, 2014; Tomášková, 2015; Wildová, 2012) a právě v předškolním věku je 

ten nejvhodnější čas čtenářství odstartovat. Zabývala jsem se jednotlivými faktory 

ovlivňujícími rozvoj čtenářství. Tyto faktory lze rozdělit např. na exogenní (materiální, 

geografické, demografické a sociální podmínky) a endogenní faktory (anatomicko-

fyziologické základy pro vznik a vývoj čtenářských dovedností; zájem; motivace pro čtení; 

představivost; soustředění; volní vlastnosti a postoje čtenáře k četbě a textům; získané 

zkušenosti týkající se čtenářské gramotnosti; životní zkušenosti čtenáře a znalost tématu) 

(Doležalová, 2014) nebo na biologické faktory (související s fungováním centrální nervové 

soustavy), genetické faktory (dědičnost) a vlivy prostředí (odpovídající podněty) 

(Šulová, Zaouche-Gaudron, 2003). Ačkoliv bychom jistě našli mnoho dalších možných 

rozdělení vlivů působících na dítě, nezávisle na tom má, dle mých poznatků, do tří let věku 

dítěte nejzásadnější vliv jeho nejbližší rodina. Rodina, jejíž součástí je dospělý 

(zprostředkovatel), který je pro dítě vzorem a který je dítětem neustále napodobován. 

Rodina, která tvoří čtenářsky podnětné prostředí (skrze nabídku knih, předčítání) a která 

pomáhá pěstovat lásku a kladný vztah ke knihám. A právě v tom spatřuji hlavní úkol 

předškolního věku v souvislosti s rozvojem čtenářství – aby si dítě vytvořilo kladný vztah 

ke knihám a aby v něm prohlížení či čtení vzbuzovalo radost a pozitivní emoce. Jen tak 

může vzniknout osobní potřeba či touha číst si. Nelze opomenout nutnost rozvoje 

předčtenářských dovedností (např. řečových), kterým jsem se (konkrétně u dvou až 

tříletých dětí), v teoretické části práce, věnovala. Neméně důležitým tématem byly 

obrázkové knihy. Nejprve jsem se jimi zabývala v rovině obecné a následně jsem se 
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podrobněji zaměřila na obrázkové knihy typu wimmelbuch autorky Susanne Bernerové – 

Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc, na nichž byl postaven výzkum. Věnovala jsem se 

především jejich praktickému využití v rozvoji čtenářské pregramotnosti. Samostatná 

kapitola byla věnována dospělému jako zprostředkovateli dětské knihy, jeho vlivu na dítě, 

jeho roli v rozvoji komunikačních schopností u dětí a jeho roli při práci s ilustracemi. 

V závěru teoretické části jsem se ve stručnosti věnovala čtenářským rituálům a zdůraznila 

význam jejich existence pro děti. 

Samotný výzkum se skládal ze dvou částí – kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní část 

byla jakýmsi předvýzkumem, kdy jsem, pomocí online dotazníku, zjišťovala od rodičů 

základní informace týkající se práce s obrázkovými knihami s dětmi.  

Na začátku empirické části byly vymezeny cíle (jeden hlavní a tři konkretizované), které 

jsem chtěla výzkumem naplnit. Hlavním cílem výzkumu bylo popsat interakci mezi 

rodičem a dítětem ve věku od dvou do tří let nad obrázkovou knihou (wimmelbuch) 

ve čtyřech vybraných rodinách. Tento cíl byl splněn v rámci kapitoly č. 6  Výsledky 

výzkumu, kde byla provedena detailní analýza pozorování v rodinách (ve vztahu 

k výzkumným otázkám) a doplňující analýza rozhovorů s rodiči. 

Pro kvantitativní část výzkumu bylo předem stanoveno pět hypotéz, které nyní potvrdím či 

vyvrátím. 

První hypotéza: „Beztextové obrázkové knihy si se svými dětmi prohlíží/čte nadpoloviční 

většina dotázaných rodičů“. Na základě odpovědí poskytnutých od rodičů byla tato 

hypotéza potvrzena. Z 92 respondentů pracuje se zmíněnými knihami 84,8 %. 

Druhá hypotéza: „Více než polovina dotázaných rodičů si myslí, že výše zmíněné knihy 

rozvíjí u dětí čtenářskou pregramotnost.“ Tato hypotéza byla potvrzena. 87,9 % rodičů 

(z 92 zúčastněných) souhlasí s tvrzením, že beztextové obrázkové knihy rozvíjí u dětí 

čtenářství. 

Třetí hypotéza: „Více než polovina dotázaných rodičů nemá doma ani jednu ze souboru 

knih S. Bernerové (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc).“ Hypotéza se nepotvrdila. Ukázalo se, 

že 62,7 % (tedy více než polovina dotázaných) má některou z uvedených knih doma, což 
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lze předpokládat i na základě vysokého počtu prodaných výtisků ze série Zima, Jaro, Léto, 

Podzim, Noc. 

Čtvrtá hypotéza: „Více než polovinu dotázaných rodičů zaujme formát knih a jejich 

výtvarné zpracování.“ Daná hypotéza se potvrdila v tom, že většinu rodičů zaujalo 

výtvarné zpracování, ale formát knih nikoli. 

Pátá hypotéza: „Většina dotázaných rodičů čte svým dětem knihy před spaním (čtenářský 

rituál).“ Hypotéza byla potvrzena. Z 65 odpovídajících respondentů 40 odpovědělo, že 

jejich společným rituálem s dětmi je čtení večer před spaním (na dobrou noc). Zároveň 

není vyloučeno, že si tito rodiče čtou se svými dětmi i přes den. Položená otázka byla 

otevřená, a tak měli rodiče možnost uvést ve svých odpovědích i několik rituálů najednou. 

Této možnosti většinou využili, a tím jen potvrdili, jak vysoká je hodnota společně 

stráveného času s knihou a existence rituálů pro rozvoj čtenářství, jak uvádí např. 

Houšková a Laufková, 2018; Kucharská, 2014 nebo Tomášková, 2015. 

Pro kvalitativní část výzkumu byla zvolena výzkumná metoda nezúčastněného pozorování, 

která byla doplněna rozhovory s pozorovanými rodiči. Na začátku byla stanovena základní 

výzkumná otázka: Jaká je role rodiče jako zprostředkovatele knih S. Bernerové (Zima, 

Jaro, Léto, Podzim, Noc) „nečtenářům?“, z níž bylo odvozeno deset doplňujících 

výzkumných otázek. Ve vztahu k těmto výzkumným otázkám byla provedena podrobná 

analýza všech čtyř pozorovaných rodin a analýza jednotlivých (doplňujících) rozhovorů 

s rodiči. Pro přehlednost byla vytvořena třístupňová schémata, která charakterizují typy 

jednotlivých rodin (Rodina – Rodič – Dítě) a zároveň postihují, jaký vliv na dítě má rodina 

a typologie rodiče. 

Níže se nejprve pokusím shrnout nejvýznamnější výsledky kvalitativní části výzkumu 

vzhledem k jednotlivým doplňujícím výzkumným otázkám a zároveň vzhledem ke všem 

čtyřem pozorovaným rodinám současně a následně zodpovím základní výzkumnou otázku. 

1. Co vedlo dospělého k výběru tzv. wimmelbuch? 

Ve všech rodinách měli o existenci těchto knih alespoň minimální povědomí, jedna rodina 

(Mazlící) vlastnila první díl (Zimu) a jedna rodina (Prohlížející) již vlastnila celou sérii. 

Chybějící knihy byly rodinám zakoupeny v rámci grantu. Rodině Mazlící byla kniha 
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darována od babičky a rodina Prohlížející si knihy zakoupila již před několika lety na 

základě kladných recenzí (rodičů) na sociálních sítích. 

2. Jaký styl prohlížení/čtení má dospělý v rodině? 

Pro snadnější orientaci a přehlednost byla vytvořena typologie rodičů dle jejich role při 

prohlížení/čtení knih s dětmi. Rolí bylo vymezeno celkem šest, a to: Pozorovatel, Tazatel, 

Rozšiřující slovní zásobu, Řídící, Vypravěč a Vnímavý. Každý z pozorovaných rodičů 

zastává současně minimálně dvě role a maximálně pět rolí. Všichni rodiče jsou v roli 

Tazatele. Tři z nich jsou zároveň v roli Řídícího a Vnímavého, dva z nich v roli 

Rozšiřujícího slovní zásobu a Vypravěče a jeden z nich je v roli Pozorovatele. Od rolí (viz 

kapitola Výsledky výzkumu  podkapitola „Typologie rodičů, schémata“), které rodiče 

zastávají, se odvíjí jejich styly prohlížení/čtení knih. 

3. Jaké otázky dítěti dospělý klade a co tím u dítěte rozvíjí? 

V rodinách převažují otázky typu „co dělá…?“, „našel/našla bys…?“, „kde je…?“, „co 

se ti tady líbí?“, „jakou má barvu…?“ apod. Rodiče pokládají dětem nejčastěji otázky 

otevřené, které samy o sobě vybízejí děti k odpovědím, reakcím.  U dětí je rozvíjena např. 

schopnost interakce, schopnost orientace v obrázcích (v množství detailů), schopnost 

postřehu, schopnost slovního vyjadřování, schopnost soustředění a trpělivosti, schopnost 

fantazie. 

4. Jak dospělý pracuje na rozvoji vizuální gramotnosti? 

Dospělí ve všech rodinách vybízí děti často pomocí slov  „najdeš“, „podívej“, „hledej“. 

Děti jsou tak nasměrovány k tomu, aby se zaměřovaly na jednotlivé postavy a situace, aby 

je očima vyhledaly, aby se v obrázku zorientovaly. V rodině Mazlící je k rozvoji vizuální 

gramotnosti využívána zadní strana. Matka pracuje s jednotlivými postavami a situacemi, 

které jsou na ní zobrazeny, podporuje dívku ve vyhledávání těchto postav či situací 

v knihách. V rodině Prohlížející (při prohlížení dívky s matkou) je sledována jedna 

konkrétní postava (Katka) napříč všemi díly. Naopak např. v rodině Nezdolné či v rodině 

Prohlížející při prohlížení dívky s otcem, je pečlivě, stranu po straně, prohlížena vždy celá 

kniha.  
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5. Jakým způsobem dospělý rozvíjí verbální komunikaci dítěte? 

V rodinách jsou hojně využívány otevřené otázky. Rodiče komentují dění v knihách 

(kromě matky v rodině Prohlížející) a těmito komentáři udržují děti v aktivitě. Rodiče 

hovoří v jednoduchých větách (vzhledem k věku a schopnostem dětí), většina z nich má 

tendenci několikrát po sobě opakovat nová slova (pro rozvoj slovní zásoby). Aby byli 

rodiče ve snaze o rozvoj verbální komunikace co nejúspěšnější, ukazuje se jako vhodné 

používat metodu interaktivního čtení, pracovat se svým hlasem, vhodně intonovat, 

artikulovat. Mimo jiné lze s nejmenšími dětmi používat např. citoslovce (rodina Mazlící), 

po vyslovení otázky vyžadovat slovní odpověď (rodina Nezdolná), nechávat děti 

dokončovat započaté věty (rodina Nadšená), při hledání slov napovídat vyslovením první 

slabiky (rodina Nezdolná) a poskytovat dětem dostatečný prostor pro samostatné 

vyjadřování (rodina Mazlící, Nadšená). 

6. Jak dospělý pracuje s velkým množstvím detailů, které mohou být pro čtenáře 

až matoucí?  

Někteří rodiče podporují děti ve vyhledávání konkrétních osob či situací (např. ze zadní 

strany – rodina Mazlící, Prohlížející – matka). Většina rodičů se zaměřuje na takové osoby 

či situace, se kterými mají děti určitou osobní zkušenost, co je zajímá, přitahuje (dívka 

z rodiny Mazlící – emoce, výrazy postav; chlapec z rodiny Nadšené – „to, co má kola“). 

Rodiče se snaží obrázky zpřehlednit pomocí svých komentářů. Upozorňují na detaily, které 

jsou dobře viditelné, výrazné (např. na ně ukazují prstem). Jako efektivní způsob se 

ukazuje napovědět dětem, v jaké části stránky se hledaný detail nachází (rodina Mazlící či 

Prohlížející – otec). Rodiče často odkazují na situace ze života, připomínají osobní 

zkušenosti dětí, čímž nevědomě pracují na rozvoji čtenářské strategie hledání souvislostí 

na úrovni dítě  text. 

7. Jak dospělý pracuje na rozvoji narativity dětí (souvislé vyjadřování, 

porozumění souvislostí, pochopení příčin a následků)? 

V některých rodinách se rodiče snaží sledovat linie příběhů (rodina Mazlící, Nadšená). Dle 

aktuální situace od linie buď odbočují, nebo příběhy rozvádějí (dle fantazie). Téměř 

všichni rodiče pokládají dětem různé otázky, motivují je k vyhledávání postav či situací, 

komentují situace (ne izolovaně, ale v souvislostech), dávají dětem zpětnou vazbu na jejich 
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reakce, povzbuzují je. Narativita je rozvíjena prostřednictvím učení nápodobou. Rozvoj 

narativity není příliš podporován v rodině Prohlížející (s matkou dívka nespolupracuje, 

otec pokládá otázky bez souvislosti či návaznosti). 

8. Jak dospělý rozvíjí u dětí trpělivost a vytrvalost, tj. ochotu dítěte zaměřit se na 

obrázky po delší dobu a objevovat v nich nové detaily a souvislosti? 

Obecně lze říci, že trpělivost a vytrvalost rozvíjí většina rodičů skrze pochvalu, 

povzbuzování, oceňování úsilí dětí. Rodiče se snaží probudit zájem dětí (ať už úspěšně či 

neúspěšně). Např. v rodině Nezdolné matka chlapci věnuje absolutní pozornost, naslouchá 

mu, projevuje zájem, a tak chlapec běžně vydrží prohlížet přes hodinu času. V rodině 

Mazlící matka na dívku neustále reaguje, poskytuje jí dostatek prostoru pro vlastní 

iniciativu, prostor pro výběr tématu. Udržuje s dívkou tělesný kontakt (sezení na klíně, 

pohlazení) a snaží se porozumět dívce i přes její nedokonalou výslovnost (také u chlapce 

v rodině Nezdolné a Nadšené). Rodiče často upozorňují na objekty, které děti zajímají, 

zaměřují se na témata, která děti baví. Někteří rodiče se snaží propojovat příběhy z knih se 

známými situacemi nebo při vyhledávání poskytují různé nápovědy (formou hry, tak, aby 

dítě nemělo pocit neúspěchu). V rodině Mazlící a Nezdolné využívají rodiče tematicky 

hodící se písničky, básničky. 

Důležitost podpory a pochvaly při prohlížení se názorně ukazuje na rozdílném přístupu 

matky a otce v rodině Prohlížející. Matka dívku téměř nepovzbuzuje, nemotivuje a dívka 

postupně ztrácí o prohlížení zájem. Otec naopak dívku neustále chválí, dokonce jí dává 

najevo, že potřebuje její pomoc a spolupráci, takže dívka reaguje mnohem lépe a ochotněji 

než s matkou. 

9. Jak dospělý pracuje s textem v knihách? 

S texty na zadních stranách knih jsou seznámeny pouze dvě matky (v rodině Mazlící 

a Prohlížející). Pracují s nimi příležitostně, většinou se dívají pouze na jména některých 

postav apod. Ostatní rodiče se textům na zadních stranách nevěnují téměř vůbec, jako by 

tam ani nebyly. Co se týká textů uvnitř knih – ani těch si rodiče příliš nevšímají, pouze 

výjimečně, když si některé dítě vyžádá něco konkrétního přečíst (rodina Mazlící, 

Nezdolná). Rodiče se tedy textům v knihách nebrání, ale systematicky a vědomě je 

nevyužívají. 
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10. Jak dospělý pracuje s návazností knih (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc – např. 

stavba školy)? 

Někteří rodiče sledují s dětmi příběhy konkrétních postav napříč jednotlivými díly (Lili, 

Pepa – rodina Mazlící; Katka – rodina Prohlížející, matka; papoušek – rodina Nadšená). 

Rodina Mazlící sleduje, jak se vyvíjí stavba školky. Obecně ale rodiče s návazností 

jednotlivých dílů téměř vůbec nepracují, ačkoliv je právě u této série knih tak výjimečná. 

Nyní se vyjádřím k základní výzkumné otázce, která zní: „Jaká je role rodiče jako 

zprostředkovatele knih S. Bernerové (Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc) 

„nečtenářům?“. Na základě provedeného výzkumu (i teoretických poznatků) lze 

jednoznačně říci, že role rodiče jako zprostředkovatele výše zmíněných knih je nesmírně 

důležitá. Zároveň to není role snadná, ba je třeba velké dávky trpělivosti, laskavosti 

a především osobní přítomnosti a aktivní participace – jak uvádí nejen např. Houšková 

a Laufková (2018) či Tomášková (2015), ale (jen tak mimochodem, ovšem velice trefně) 

také matka z rodiny Nezdolné. Zjednodušeně řečeno, aby mohl rodič plnit tuto roli 

zodpovědně, znamená to pro něj nemalou časovou investici, kterou je třeba do společného 

prohlížení/čtení vložit. Investovat svůj drahocenný čas, to je gró celého 

zprostředkovatelství – což, v negativním slova smyslu, potvrdila i rodina Prohlížející (kdy 

se matka nevěnovala dceři dostatečně, a ta o knihy téměř nejevila zájem, zatímco 

u prohlížení knih s otcem, který jí věnoval absolutní pozornost, vydržela poměrně dlouho). 

Od toho se odvíjí vše ostatní. Ovšem i kdyby rodič investoval všechen svůj čas, nestačí být 

jen prostředníkem. On musí umět s dítětem vhodně komunikovat (verbálně i neverbálně), 

být pro něj správným mluvním vzorem, vést s ním rozhovory a především mu dát prostor 

pro vlastní vyjadřování. Ačkoliv má (dle některých výzkumů) na rozvoj komunikace dítěte 

největší vliv matka (Průcha, Koťátková, 2013), oba rodiče jsou důležití, protože každý 

z nich má trochu jiný přístup a jejich způsob komunikace se liší. Při zprostředkovávání 

obrázkových knih je velmi důležité, jakým způsobem se pracuje s ilustracemi. Součástí 

rodičovské role je nabízet dítěti vhodné knihy (přiměřeně k jeho věku a schopnostem) 

a zprostředkovávat mu je takovým způsobem, aby jim bylo schopné porozumět. Rodič by 

měl umět pokládat dítěti vhodné otázky ve správnou chvíli, opakovat nová slova (rozvoj 

slovní zásoby), naslouchat dítěti, chválit ho a povzbuzovat, vymýšlet možné scénáře 
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situací, probouzet v dítěti fantazii a představivost, poukazovat na souvislosti příběhů z knih 

se životem dítěte a jeho osobními zkušenostmi, seznamovat dítě s mravními 

a emocionálnímu hodnotami atd. Velmi významné je mít společný „čtecí“ rituál, který 

svou pravidelností zajišťuje dítěti nejen pocit bezpečí a jistoty, ale také pocit vzájemnosti, 

sdílení, emočního uspokojení. To všechno a ještě mnohem více je, dle mého názoru, 

součástí role rodiče jako zprostředkovatele zmíněných knih dítěti – „nečtenáři“. 

Pro mě osobně bylo psaní této práce velice obohacující. Blíže jsem se seznámila 

s fascinujícími knihami autorky Susanne Bernerové a zamilovala jsem si jejich 

bezprostřednost a schopnost opakovaně bavit i dospělé čtenáře. Když si dovolím jednu 

osobní poznámku, již se moc těším, až si tyto knihy budu jednou prohlížet se svými dětmi. 

Ačkoliv knih typu wimmelbuch existuje ve světě mnoho, Česká republika si na vydání 

dalších, kvalitních, bohužel, bude muset ještě nějakou tu chvíli počkat. Navzdory tomu mě 

ovšem potěšilo, že se u nás o těchto knihách všeobecně ví a že jejich popularita postupně 

roste. Přesvědčila jsem se o tom, že dítě pro svůj harmonický rozvoj potřebuje blízkou 

osobu, která ho povede, ale zároveň mu poskytne tolik svobody, kolik je schopno samo 

unést. Přesvědčila jsem se o tom, že společně strávený čas dítěte s rodičem je to 

nejcennější, co můžeme dítěti dát. Zjistila jsem, že rodič je v roli zprostředkovatele 

obrázkových knih typu wimmelbuch nenahraditelný a že pokud svou roli zastává 

zodpovědně, informovaně a s nadšením, může u dítěte nejen rozvíjet čtenářskou 

pregramotnost (která se následně stane gramotností), ale také a především probudit v dítěti 

celoživotní zájem o knihy a lásku a úctu k nim. Dle provedeného pozorování ve čtyřech 

konkrétních rodinách lze říci, že to, jakou roli zastává rodič jako zprostředkovatel 

obrázkových knih typu wimmelbuch, neosuvisí s pohlavím rodiče, jeho vzděláním, 

s věkem, ani se sociální situací rodiny. Vzhledem k omezenému vzorku nelze výsledky 

generalizovat. 

Skrze společné prohlížení či čtení může dospělý s dítětem zažívat nenahraditelné 

a jedinečné okamžiky vzájemné sounáležitosti, důvěry, pohody. A to má, v dnešní 

uspěchané době, velký smysl. Díky autorce Susanne Bernerové za tyto chvíle klidu 

a radosti i rodičům zprostředkovatelům za jejich trpělivost, energii a nadšení.  
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