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Abstrakt (česky):

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem čtenářské gramotnosti u dětí předškolního
věku, které se potýkají s některou z poruch pozornosti. Práce je dělena na teoretickou
a praktickou část. Část teoretická vychází z rozboru odborné literatury a dalších zdrojů. Je
zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti, vývoj řeči a poruchy pozornosti. Praktická část je
vypracována na základě výzkumu a přímé práce v Mateřské škole Řevnice. Pro účely
bakalářské práce byly vybráno pět případových studií. Do vzorku byly vybrány pouze
respondenti s diagnostikovanou poruchou pozornosti. S nimi byly vedené čtenářské dílny s
využitím podpůrných metod a strategií při práci s dětskou knihou.

Klíčová slova:

rozvoj čtenářské gramotnosti, předškolní děti, čtenářské strategie,
poruchy pozornosti, ADHD, ADD, vývoj řeči, jazykové roviny

Abstract (in English):
This bachelor thesis focuses on the influence of reading literacy of preschool children,
who are suffering from an attention deficit disorder (ADD). The thesis is divided into a
theoretical part and a practical part. The theoretical part is based on the analysis of academic
literature and other sources. It focuses on the development of reading literacy, speech progress
and ADDs. The practical part is based on research and direct work in kindergarten Řevnice.
Five case studies were chosen for the purposes of this bachelor thesis. Only respondents with
a diagnosed ADD were selected for the sample. Reading workshops were conducted with
them using supporting methods and strategies with a children's book.

Klíčová slova anglicky:

reading literacy development, preschool children, reading
strategies, disturbance of attention, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Attention
Deficit Disorder, speech development, language levels
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Úvod:
„Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit, až budeš chtít.“
Gaius Plinius Secundus Maior
Bakalářská práce věnuje pozornost problematice čtenářské a předčtenářské
gramotnosti, využívání čtenářských strategií a využívání práce s knihou u dětí s poruchami
pozornosti.
Autorka si téma bakalářské práce vybrala zejména pro svou aktuálnost a v neposlední
řadě také příležitost k získání dalších vědomostí a poznatků, k rozšíření a upevnění
pedagogické a knihovnické způsobilosti v oblasti práce knihovnice. Speciálně u dětí, které
ještě nemají čtenářské dovednosti. Čtenářské dovednosti rozvíjí zrakové a sluchové vnímání,
orientaci v prostoru a čase, fantazii, představivost, myšlení, paměť, komunikační schopnosti,
jemnou a hrubou motoriku a grafomotoriku. V dnešní době přibývá diagnostikovaných dětí
s poruchami pozornosti, ADHD 1 a ADD 2 . Všechny poruchy se podílí na neschopnosti se
soustředit. Právě čtení a práce s knihou je dobrý nástroj pro zlepšení soustředěnosti. Prioritou
mé práce je věnovat pozornost především rozvoji předčtenářské gramotnosti. Na tu je
u předškolních dětí stále zapomínáno. Přitom rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí je velmi
důležitý pro jejich další komunikační schopnosti a dovednosti, a také pro jejich další
vzdělávání. Ráda bych v této práci poukázala na důležitost role knihy a práce s ní u dětí
v raném věku, a také na to, že by knihy měly být pro děti jejich každodenní součástí.
Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou součástí teoretické části
a čtvrtá kapitola tvoří část praktickou. V první kapitole je vymezen vývoj řeči a vývoj řeči dle
jazykových rovin.
Druhá kapitola je zaměřena na problematiku poruch pozornosti, ADHD a ADD.
Popisuje její projevy a příznaky u předškolních dětí.
Třetí kapitola je zaměřena na čtenářskou gramotnost, na oblasti, které čtenářská
gramotnost rozvíjí a popisuje čtenářské strategie použité při výzkumu.
Poslední, čtvrtá kapitola, která tvoří praktickou část, byla realizována na základě
kazuistik několika dětí. Cílem bylo zjistit, jak ovlivňuje předčítání a práce s knihou děti
s poruchami pozornosti. Dále bylo sledováno, zda se bude měnit vztah dětí ke knihám, které
je budou provázet po celý život.
Bakalářská práce vychází z rozboru odborné literatury na dané téma. Způsob citování
byl dle normy ISO 690. Odkazy v textu jsou ve formátu: autor a rok vydání. Výzkumné
šetření bylo provedeno na základě kazuistik, které byly vypracovány z analýzy dokumentů
z odborných pracovišť, čtenářských dílen v Mateřské škole Řevnice a rozhovorů s rodiči
a pedagogy.
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Attention Deficit Disorder – Porucha pozornosti bez aktivity
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Teoretická část
1 Předškolní věk-základní charakteristika vývojového období
Předškolní věk je vývojová etapa u dětí od tří do šesti let. Za důležitý mezník
považujeme dokončení základního pohybového vývoje. Tříleté děti jsou schopny samy
chodit, střídat nohy při chůzi do schodů a ze schodů bez pomoci rodičů, běhat, skákat
a uvědomovat si sami sebe. Ve třech letech přichází další etapa života a tou je období
poznávání a rozvíjení se v dalších činnostech a dovednostech. Toto období je považováno za
nejbouřlivější, děti se stávají zralými pro systematické vyučování ve škole, a proto je
nejvhodnější čas k dalšímu rozvíjení. Nabývání zkušeností u dětí intenzivně roste a přichází
čas, kdy láska a opora rodičů už nestačí. Ve vývoji nebudou již tak náhlé a zjevné změny, jak
tomu bylo v předchozím období, ale začne docházet k plynulému vývoji, a to především ve
větší specializaci jednotlivých oblastí dětské psychiky. Musíme si však uvědomovat, že každé
dítě je jiné a rozdíly ve vývoji jsou v jednotlivých oblastech rozdílné. Období mezi třetím
a šestým rokem je označováno některými odborníky za období hry (MERTIN, Václav a Ilona
GILLERNOVÁ, str.9. 2010).
1.1 Pohybový vývoj
Jedním z nejdůležitějších aspektů života je pohyb. Zapojením pohybu do
každodenního života rozvíjíme hrubou motoriku. Při zapojení tělesných her je nutné dbát na
správné držení těla. Volíme nenásilné, zajímavé a přirozené sportovní hry, u kterých se rozvíjí
dětská pohyblivost. Při cvičení vždy začínáme pohybem velkého rozsahu, který následně
zmenšujeme. Upřednostňujeme lezení po čtyřech jako kočka, plazení se jako had, běháme
a skáčeme jen po levé nebo pravé noze nebo použijeme obě naráz, přeskakujeme lavičku.
Vhodná aktivita je chůze po rovné čáře nebo po kladině. Velmi dobré je propojení s říkadly
a písničkami, které jsou pro pohybové aktivity velmi motivující. Zapojujeme míčové hry,
u kterých si děti rozvíjí také jemnou motoriku (KERN, Hans. str. 174, 1999).
U tříletých dětí zasahuje do řízení pohybů stále častěji mozková kůra. Pohyby u dětí
předškolního věku, se výrazně zlepšují, dochází k větší hbitosti. Kvalita pohybové koordinace
stále roste, protože jejich pohyby jsou přesnější a dotaženější. Na první pohled vidíme, jak se
pohyby stávají plynulejšími, a také vypadají elegantněji. Děti v tomto věku jsou schopny
napodobovat dospělého jedince, a proto je ten pravý čas, začít rozvíjet sportovní aktivity. Dítě
v tomto věku se velmi rychle učí základy lyžování a plavání. Je dobré začít z odstrkovadla,
přecházet na jízdu na kole, nejlépe bez použití postranních koleček ((TRPIŠOVSKÁ, Dobromila
a Vladislava HEŘMANOVÁ. Str. 32, 1990).

Veškeré pohybové a sportovní aktivity mají pozitivní vliv na dobrý tělesný vývoj.
Dětský organismus celkově sílí a jejich výkony se zvyšují. Vydatný pravidelný pohyb má vliv
na rozvoj svalstva a kostry dítěte, zpevnění středu těla a pevné držení páteře. Jediné
nebezpečí, které hrozí, jsou ortopedické poruchy. Těm je třeba předcházet a hlídat, aby
nedocházelo k příliš velkému zatěžování organismu (MERTIN, Václav a Ilona
GILLERNOVÁ, 9-13. 2010).
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1.2 Vývoj řeči a myšlení
Řeč je vrozená fyziologická dovednost, která je zcela závislá na učení a výchově. Tato
schopnost je dána pouze člověku a je nejdokonalejším dorozumívacím prostředkem, který
slouží k mezilidské komunikaci – k dorozumívání člověka s člověkem. Schopnost správně
mluvit je podmíněna nejen vnitřními, ale i vnějšími dispozicemi, zejména výchovou a vlivem
prostředí, ve kterém se dítě nachází. Důležitá je proto nejenom rodinná výchova, ale
i prostředí mateřské školy a zejména pak profesní kompetence pedagoga, který v souladu se
školním vzdělávacím programem konkrétní mateřské školy výrazně přispívá ke zkvalitňování
řečového a jazykového vývoje dítěte (BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Str. 20-25. 2012).
Počátky řeči se začínají formovat již v předcházejících vývojových etapách, jednak
v začátcích chápání a rozumění dané řeči, také v předřečových činnostech jako je například
dětský křik, výskání, žvatlání a broukání. O řeči mluvíme tehdy, když se spojení slova a jeho
významu, stává označujícím. Kolem jednoho roku se objevují u dětí první smysluplná slova.
Tato slova jsou vždy velmi jednoduchá a většinou vyjadřují nějakou potřebu, emotivní stavy
nebo přání. Slovník dítěte se postupně rozšiřuje a obohacuje. Složení slovní zásoby se mění
v průběhu let. Řeč patří mezi důležitou komunikační schopnost ke vzájemnému porozumění
a sdílení. Zároveň je nástrojem k rozvíjení logického myšlení a paměti. Rozlišujeme řeč vnější
(mluvená i psaná) a vnitřní (PRŮCHA, Jan. Str. 9-17. 2011).
Vnější mluvená řeč je považována za základní formu. Mluvíme nahlas jeden
s druhým, nebo s více lidmi o daném tématu či problému. Při mluvené řeči používáme
mimiku nebo různá gesta, která nám pomáhají k vyjádření řešeného. Používáním řeči si
rozvíjíme komunikační schopnosti. Nabýváním dobrých i špatných zkušeností se v budoucnu
dokážeme lépe popasovat s nepříjemnými dialogy (ČÁP, Jan. Str. 48-51. 1997).
Vnější psaná řeč přichází do našeho života trochu později. Přijde období, kdy se jí
musíme naučit i s pravidly, které k ní patří. Psaná forma je náročnější, ale můžeme lépe
vystihnout výsledek zkoumaného, myšlenky nebo sdělení (ČÁP, Jan. Str. 48-51. 1997).
Vnitřní řeč je používána pomocí myšlenkového procesu. Nejvíce ji užíváme při vlivu
na sebe sama. Například při přípravě důležitých pracovních podkladů, zvládnutí stresové
situace nebo sportovního výkonu. Projevy vnitřní řeči jsou velmi málo znatelné a v mnoha
případech jsou okem nezahlédnutelné. Přesto vnitřní řeč je hojně využívána. (ČÁP, Jan, str.
48-51, 1993)
Rozdíl mezi řečí a myšlením je jednoduchý. Řeč používáme ke komunikaci s lidmi,
k vyjadřování svých pocitů, k objasňování situací a k předávání zkušeností a získaných
informací. Myšlení je odvozováno z něčeho známého nebo už prožitého (DEVITO, Josef. str.
44-46, 2008).
„Souhrnně říkáme, že myšlení je poznávací proces, kterým získáváme zprostředkované
a zobecňující poznání skutečnosti, zejména jejich podstatných znaků a vztahů“ (ČÁP, Jan,
50,1993).
K tomu, aby člověk dokázal vnímat řeč, porozuměl jí a osvojil si ji, by měl mít určité
předpoklady. Například normální činnost řečových orgánů, normální funkci sluchového,
zrakového i motorického analyzátoru. Ke správnému vývoji řeči je nezbytný především
sociální vliv. Odpovídající rodinné prostředí, zázemí vytvářející pocit jistoty a bezpečí, kladně
ovlivňuje vývoj řeči. Pokud nemají děti sociální interakci, šance naučit se mluvit je pro ně
mizivá (ČÁP, Jan. Str.48-51. 1997).
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1.2.1 Jazykové roviny
Na základě jazykových rovin řeči zjišťujeme a posuzujeme úroveň rozvoje řeči
a komunikace. Ve skutečnosti se jazykové roviny vzájemně prolínají a jsou považovány za
dílčí subsystém jazyka, který je možné charakterizovat specifickými základními jednotkami.
Ve vývoji dětské řeči rozlišujeme čtyři základní jazykové roviny: foneticko-fonologickou,
lexikálně-sémantickou, morfologicko-syntaktickou a pragmatickou rovinu jazyka
(BENDOVÁ, Petra. str. 10-16. 2011).
1.2.2 Foneticko – fonologická rovina
Foneticko-fonologická jazyková rovina se zabývá fonetickou diferenciací a správnou
artikulací jednotlivých hlásek. Její vývoj začíná v období přechodu z pudového na napodobivé
žvatlání (6. - 9. měsíc). Správná výslovnost jednotlivých hlásek je závislá nejen na schopnosti
správného sluchového rozlišování, ale především na celkové úrovni rozumových
a napodobovacích dovedností. Tvorba jednotlivých hlásek se většinou řídí pravidlem co
nejmenší fyziologické námahy, vždy však s přihlédnutím k individuálnímu vývoji jedince
(BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. 2012). Nejdříve dochází k upevňování samohlásek, postupně, jak
uvádí Lechta, dochází k fixaci souhlásek. (LECHTA, Viktor. 1990) Většina odborníků uvádí,
že vývoj této jazykové roviny je ukončen zhruba v 5 letech, horní hranicí je 6-7 let.
(Klenková, Jiřina. 2006) Současná praxe však ukazuje, že horní hranice uzavřeného vývoje
artikulace se zvyšuje. Často ještě v první třídě děti nedokážou správně vyslovovat všechny
hlásky (LECHTA, Viktor. 1990).
1.2.3 Lexikálně – sémantická rovina
Lexikálně-sémantická rovina jazyka zkoumá perceptivní složku (porozumění řeči)
a expresivní složku (vyjadřování). Je zaměřena na vývoj pasivní a aktivní slovní zásoby
a vychází ze zkušeností, pochopení poznatku a porozumění vzájemných vztahů. Začátky
rozvoje pasivní slovní zásoby jsou registrovány v období rozumění řeči okolo 10. měsíce
věku. S používáním prvních slov okolo jednoho roku dochází k rozvoji aktivní slovní zásoby.
První slova dítě chápe všeobecně. Slovní zásoba se v každé věkové kategorii liší. Také názory
odborníků jsou rozdílné. Rozdíly v bohatství slovní zásoby se ukazují už mezi dětmi
samotnými. Zde jsou přibližná čísla v různém věkovém období. Předmětem práce je
předškolní období, ve kterém se děti z průměrných 1000 slov dostanou až na 3000 slov
(TRPIŠOVSKÁ, Dobromila a Vladislava HEŘMANOVÁ. 1990).
1.2.4 Morfologicko – syntaktická rovina
Morfologicko-syntaktická rovina řeči zkoumá gramatickou stránku řeči (morfologii,
flexi a syntax). Vývoj této roviny začíná v období vlastního vývoje řeči, tedy okolo prvního
roku života. První slova plní funkci vět, jsou izolovaná a neohebná. Projevy, kdy izolované
slovo plní funkci vět trvají asi do 1,5 – 2 let. Po tomto období vzniká gramatický systém,
který se nazývá pivotová gramatika, kdy sumací dvou jednoslovných vět dochází ke vzniku
dvouslovných vět (LECHTA, Viktor. 2003). V rámci této gramatiky jsou slovní druhy
v pevné vazbě, např. máma, pá-pá (slovo pá-pá je pivot). Souvětí je tvořeno až mezi 3. a 4.
rokem života. Zpočátku si pravidla syntaxe dítě tvoří pomocí přesného transferu mluvního
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vzorce a nerespektuje gramatické zvláštnosti. Slyšená slova v určitých situacích používá
analogicky i v jiných situacích. Na začátku řečového vývoje převládají onomotopeická
(zvukomalebná) citoslovce, následují podstatná jména (v 1. pádě jednotného čísla) a slovesa
tvořená většinou v infinitivu, rozkazovacím způsobu a 3. osobě. Okolo 2. - 3. roku dochází
k obohacení řečového projevu používáním dalších slovních druhů, dítě začíná postupně
skloňovat a tvořit jednoduchá souvětí (LECHTA, Viktor. 2003). Slova, která slyší v určitých
situacích používá analogicky i v jiných situacích. Fyziologický dysgramatismus může trvat až
do 4 let, později už může signalizovat narušený vývoj řeči. Vývoj této roviny je ukončen
zhruba okolo pěti let (KLENKOVÁ, Jiřina. 2006) Na rozvoji této jazykové roviny se
významně podílí předčítání pohádek (KLENKOVÁ, Jiřina. 2006).

1.2.5 Pragmatická rovina
Pragmatická rovina se zabývá užitím řeči v praxi a představuje rovinu sociální
aplikace, kdy do popředí vystupují sociální a psychologické aspekty aplikace komunikačních
schopností (LECHTA, Viktor. 1990). Nedílnou součástí komunikačních schopností jsou
prvky neverbální komunikace, které dítěti umožňují lepší orientaci při zpracování
a porozumění jednotlivých informacím v rámci komunikačního procesu. Projevy vývoje
pragmatické roviny v předškolním období představují již konverzační schopnosti. Děti jsou
schopny navázat rozhovor, udržet ho a rozvíjet (BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta
ŠMARDOVÁ. 2007).

1.3 Vývoj motoriky a kresba
V této kapitole se zaměřím na vývoj jemné motoriky. Právě u předškolních dětí se
rozvíjí jemná motorika, tím jsou myšleny pohyby, které vyžadují jemnou svalovou spolupráci,
především prstových svalů. Děti se naučí zacházet s různými nástroji (ŠPAŇHELOVÁ, Ilona.
str.9-10. 2004).
Nejdůležitějším aspektem je sociální klima, které každý dospělý jedinec vytváří.
Jemnou motoriku si dítě rozvíjí každodenními činnostmi, které doma i ve školce pravidelně
dělá. Děti přijdou každý den do styku s nůžkami a pastelkami. Při malování a stříhání máme
možnost sledovat, jak se každý jedinec stále rozvíjí směrem kupředu, protože tyto dvě
činnosti jsou zapojovány opravdu každý den. Tempo dětí je rozdílné, ale důležitá je podpora
a pravidelná pochvala. My dospělí máme tendence děti stále napomínat a upozorňovat je na
jejich chyby a nedostatky s touto prací spojené. Měli bychom si uvědomit, že není důležité
mít krásně a pravidelně vystřihnutý obrázek. Především je důležité, že je dítě schopno obrázek
vystřihnout, i když je to podle nás nerovné a zubaté. V tom je vidět ten posun rozvoje jemné
motoriky. Pokud si u každého jedince uvědomíme, jak na tom byl na začátku a jak je na tom
teď, musíme jednoznačně vidět rozdíl. U dětí předškolního věku si můžeme nejlépe uvědomit,
jak se cítí při činnostech spojených s jemnou a hrubou motorikou a jak jsou pevnější a jistější
pravidelným opakováním a zdokonalováním (DOLEŽALOVÁ, Jana. str 23-25.2010).
Další oblíbenou činností je modelování z plastelíny, navlékání korálků, stavění
různých druhů stavebnic, které jsou také odlišné svou náročností, skládání puzzlí a dřevěných
her, u kterých děti sedí u stolečku. Tím si také procvičují své hygienické návyky, například
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jak při těchto činnostech sedět, jak držet pomůcku atd. Tím jsou rozvíjeny také pracovní
návyky (TRPIŠOVSKÁ, Dobromila a Vladislava HEŘMANOVÁ. 1990).
S rozvojem jemné grafomotoriky úzce souvisí také rozvoj kresby. Děti se dostávají do
fáze, kdy dokáže zcela vědomě ovládat svou rukou grafický nástroj, a tak si může prohlubovat
další dovednosti a zkušenosti s grafomotorikou spojené. Osifikace kostí v zápěstí je stále ve
vývoji a svalová vyzrálost ruky je ještě ochablá, uvolňovací grafomotorické cviky volíme
větší a jednodušší a necháváme je děti dělat kratší dobu a spíše častěji. Rozvíjením
grafomotoriky dochází k propojení koordinace ruky a oka, díky dětské kresbě se zlepšuje
zrakové a smyslové vnímání, protože se zde zobrazuje postoj dítěte k světu. Děti dokážou
pomocí kresby ztvárnit, co vidí a je schopno přenést na papír své skutečné představy. Také
dokáže velmi dobře znázornit na papír své touhy a sny. Děti přicházejí do styku se stále
novými věcmi, díky kterým se rozšiřují poznávací procesy. Zdokonalováním těchto procesů
dochází ke zvýšení stupňů myšlení a řeči (DOLEŽALOVÁ, Jana. str.26-28, 2010).
Předpoklady úspěšného rozvíjení grafomotoriky jsou především v pozitivní motivaci.
Podpora a chvála je na prvním a nejdůležitějším místě. Veškeré úkoly vybíráme úměrně
k dané skupině, přizpůsobujeme délku i obsah a volíme téma podle zvládnutelnosti skupiny
(DOLEŽALOVÁ, Jana. 2010).
1.4 Kognitivní vývoj
Kognitivní vývoj u předškolních dětí se týká především změn a utváření poznávacích
procesů, které se výrazně kvalitativně liší a rozvíjí se díky nabýváním vlastních zkušeností
(ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Str. 10-11. 2004).
Předškolní děti se začínají osamostatňovat a vnímat věci detailněji, a tím posilují
rozvoj zrakového vnímání. Zaměřují se na velikostní vztahy, tvary, barvy a sledují souvislosti
(TRPIŠOVSKÁ, Dobromila a Vladislava HEŘMANOVÁ. str. 33. 1990).
Můžeme si všimnout velkých pokroků v řeči, kdy jsou děti schopny rozlišovat hlásky,
polohu i výšku hlasu, a proto začíná docházet ke správnému používání intonace
(TRPIŠOVSKÁ, Dobromila a Vladislava HEŘMANOVÁ. str.35. 1990).
Začnou zcela jinak vnímat také prostor, ve kterém se nachází. Děti mají tendenci vidět
vše v mnoha větších prostorech, než to je. Například, když vidí jezero, mají pocit, že vidí
moře. Pokud zmíníme čas, ten děti nevnímají vůbec a nedělají si starosti. Nejsou schopny si
představit ani minulost ani budoucnost (TRPIŠOVSKÁ, Dobromila a Vladislava
HEŘMANOVÁ. str. 33. 1990).
Paměť je u dětí předškolního věku krátkodobá a spíše mechanická. Souvisí to
především s učením, protože děti jsou schopny stále opakovat, např. básničku a naučit se ji.
Kapacita paměti se začíná zvětšovat a trvalost paměti vysoce rozvíjet (ŠTEFANOVIČ, Jozef.
str. 182-187. 1971).
V tomto věku se mnohem více vyvíjí a rozšiřuje fantazie. Jejich fantazie je velmi čilá
a u některých jedinců se přibližuje přímo gigantickým rozměrům. Fantazie dětem přináší
uvolnění a emociální prožitek. Děti předškolního věku jsou schopny si představit a odůvodnit
téměř cokoli dle své fantazie, i když jev zcela nechápe. Postupem času a s narůstajícím věkem
jejich fantazie přechází z bujných a magických představ do reálného světa (ŠPAŇHELOVÁ,
Ilona. Str. 57-59. 2004).

11

Všemi těmito poznatky dochází k intenzivnímu rozvoji myšlení a vývoji poznávacích
procesů, nabírají na kvalitě a dokonalosti. Děti předškolního věku si osvojováním nových
zkušeností dávají věci a vztahy do souvislostí a dokážou se konkrétně zaměřit na danou věc či
proces. Pokud mají k dispozici více podkladů jsou schopny pomocí myšlení zpracovat to co je
po něm žádáno. Jen rozlišovat hlavní od vedlejšího je pro ně v předškolním věku náročné
a chce to jen čas na prohlubování těchto pojmů. Čím více se zlepšuje forma myšlení, tím
dochází ke zlepšení řeči. Děti jsou schopny své myšlenkové procesy na základě smyslové
zkušenosti proměnit v komunikační výstup, který je po stránce formální i obsahové na zcela
jiné úrovni ((TRPIŠOVSKÁ, Dobromila a Vladislava HEŘMANOVÁ. str. 33-37. 1990).

1.5 Sociální vývoj
Předškolní věk je velmi důležitý pro socializaci dětí. Základním rysem je postupné
uvolňování vázanosti na rodinu, ve které děti žijí. Děti by měly navázat nové kontakty se
stejně starými kamarády a postupně se začít aklimatizovat v novém prostředí. Při nástupu do
mateřské školy si děti začnou zvykat na kolektiv kolem sebe. Nejdříve se zapojí a dlouhou
dobu následuje vše, co mu je nabídnuto. Postupem času se začne individualizovat, a s tím
přichází i nový pohled na situaci. Jeho názory se začnou postupně měnit, a také jeho
charakteristické rysy se začnou postupně vymezovat. Nejbližší dospělý se stává jakýmsi
vzorem každého jedince. Děti se snaží napodobovat chování, začínají se vyjadřovat stejně
jako dospělí kolem nich. Vytváření si prostředí, ve kterém se děti cítí klidně a mají pocit
jistoty a bezpečí. Také mezi vrstevníky se cítí stále lépe, upevňují si svou pozici mezi nimi
a jsou rády, že tráví svůj čas s jinými dětmi v odlišném prostředí. Změny v životě dětí mají
pozitivní vliv na jejich budoucí samostatnost ((TRPIŠOVSKÁ, Dobromila a Vladislava
HEŘMANOVÁ. str. 37.1990).

1.6 Dovednosti předškolního dítěte
Děti předškolního věku by měly vědět jaký je den v týdnu, a který den je následující.
Měly by zvládnout vytleskat slovo a sluchem dané slovo rozpoznat v textu. Pokud se v textu
nachází slovo s nesprávnou hláskou měly by to děti poznat a upozornit na něj. Děti
předškolního věku by měly být schopny hlásku určit. Písmena, která mají podobný tvar by
měly rozlišit a poznat o které jde. Děti poznají barvy i tvary, dokážou říct, jaký je mezi nimi
rozdíl. Najít předmět v určeném tvaru v prostředí kde se nachází. Mezi další dovednosti
řadíme základy některých sportovních činností nebo jednoduché pracovní činnosti, například
zalévání květin. Děti jsou schopny namalovat lidskou postavu se všemi důležitými detaily.
Cíleně malují ženu či muže. Jsou schopny převyprávět příběh nebo pohádku. (TRPIŠOVSKÁ,
Dobromila a Vladislava HEŘMANOVÁ. str. 32-41.1990).
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2 Poruchy pozornosti
V dnešní době je mnoho dětí, u kterých je diagnostikována porucha pozornosti. Děti
s touto diagnózou mají potíže s udržením pozornosti, koncentrací, soustředěním a nevydrží
dlouho u jedné činnosti. Děti jsou neklidné jak při pohybu, tak při ústním projevu, jsou často
impulzivní, přelétavé v činnostech. Porucha pozornosti velmi ovlivňuje oblast vzdělávání, kde
dochází k problémům s učením, čtením a psaním. Jejich problémy se odrážejí na fungování
celé rodiny, mají negativní dopad na sociální zapojení dětí mezi vrstevníky. S tím souvisí také
komplikace v dospělosti, v partnerském a profesním životě. Děti s tímto onemocněním mají
značně ovlivněnou kvalitu života v celé šíři (GOETZ, Michal a Petra UHLÍKOVÁ. str. 13.
2013).
Tyto děti nerespektují hranice a pravidelně je narušují také ostatním kolem sebe.
Dokážou vyvinout nadměrnou činnost, kterou většinou nikdy nedokončí. Rozlišujeme ADD
poruchu pozornosti bez hyperaktivity nebo ADHD, která je spojována s hyperaktivitou.
Poruchy pozornosti nemají nic společného s výchovou. Jedná se především o specifika
mozkové činnosti, přenosem chemických látek v mozku, v mnoha procentech pochází
porucha pozornosti z genetického základu. Významnou roli hraje také cesta na svět, protože
potíže při porodu mohou být příčinou poruchy pozornosti (zejména asfyxie) (ŠKRDLÍKOVÁ,
Petra. str. 34-37. 2015).
Stanovením diagnózy se děti dostávají do péče odborníků, ti by měli stanovit jasně
doporučený postup, jak s dětmi pracovat. Je důležité nejenom respektovat odborníky, ale
zapojit celou rodinu. Vtáhnout do celého procesu učitele, trenéry a všechny další osoby, které
se v průběhu života dětí objeví v jeho přítomnosti. Čím více osob z jeho blízkosti zapojíme,
tím budou děti získávat větší pocit jistoty a bezpečí, a jejich každodenní práce bude úspěšnější
(ŠKRDLÍKOVÁ, Petra. str. 39-47. 2015).
Skutečností se stává stálé hledání prostředků a účinných strategií pro práci s takovými
dětmi. Je mnoho způsobů, jak pracovat s těmito dětmi, ale jen málo z nich je účinných pro
děti s poruchou pozornosti. Hledání přístupů pro péči o takové děti je náročné a mnohdy
vyčerpávající pro všechny strany. Je to velká zkouška trpělivosti, vytrvalosti a také ochoty
zkoušet a stále se učit něco nového, fungujícího nejen pro děti s poruchou pozornosti, ale pro
všechny zúčastněné (TRAIN, Alan. str. 187-188. 2001).
2.1 Hyperaktivita
Hyperaktivitou je myšlen fyzický stav jedince, který se projevuje nadměrnou
aktivitou, vznětlivostí a impulzivností. Pokud se ukáže, že tyto vlastnosti nejsou přirozenou
součástí osobnosti a začnou náš život negativně ovlivňovat, můžeme říct, že se jedná
o nemoc. Hyperaktivita se projevuje celkovým neklidem, roztržitostí a nesoustředností
(MUNDEN, Alison a Jon ARCELUS. Str. 21-22. 2002).
Hlavní roli hraje nutkání k pohybu. Existují dvě vysvětlení pro nadměrnou potřebu
pohybu. Děti si hyperaktivitu neuvědomují a nedokážou ji ovládat ani potlačovat. Žijí ve
vědomí, že k nim patří a nemají pocit, že je něco v nepořádku, až do chvíle, kdy se setkají
tváří v tvář se skutečností, že se ocitnou ve společnosti, která vyžaduje jistá pravidla a jistou
míru klidu. V tu chvíli nastává problém a je zapotřebí použít speciální zklidňující terapii, díky
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které je možné ovládnout motorický neklid. Nikde není psáno, že pomocí různých technik,
děti svou hyperaktivitu zvládnou (WOLFDIETER, Jenet. str. 127-132. 2013).
Vytváření a hledání metod pro práci s hyperaktivními dětmi může trvat několik
měsíců, ale i let. Důležitá je pravidelná motivace a následně odměna. Vše, co s dětmi děláme
musí být na základě motivace a formou odměňování. Stačí malá odměna, například formou
omalovánky, ale odměna a motivace musí přijít. Bez těchto metod nedochází k úspěchu.
Každý, kdo pracuje s těmito dětmi musí mít opravdu kopu trpělivosti, vytrvalosti a mnoho
lásky na rozdávání. Bez lásky a odhodlání nemůžeme s nemocnými dětmi pracovat
(WOLFDIETER, Jenet. str. 127-132. 2013).
2.2 Impulzivita
Děti s ADHD jsou neschopné zamezit reakci na impulz, což bývá klíčovým
nedostatkem u ADHD. Je prokázáno mnoha odborníky, že tyto děti mají problém
s impulzivitou a to především, že nejsou schopny usměrnit své reakce na události, dané
podněty, a právě přicházející reakci. Tím se ukazuje jejich nepozornost a nesoustředěnost na
danou situaci. Okolí musí být velmi ostražité ve společnosti těchto dětí, protože každým
okamžikem hrozí nebezpečí nehod a úrazů (MUNDEN, Alison a Jon, ARCELUS. str. 22-23.
2002).
Mezi hlavní specifika patří časté zakopávání, padání, narážení do předmětů i lidí, bez
domyšlení výsledku vzniklé situace. Bez rozmyslu se pouští do nebezpečných situací, ale
nemají schopnost rozlišit a uvědomit si negativní dopad svého chování a rozhodnutí. Mezi
další specifika patří skákání do řeči, překřikování okolí, neuposlechnutí vydaných pokynů,
nevydrží stát ve frontě a čekat až na ně přijde řada, berou věci z rukou bez upozornění, nemají
zábrany při slovním, ale i jakémkoli projevu (MUNDEN, Alison a Jon, ARCELUS. str. 2223. 2002).
2.3 Příznaky spojené s ADHD, ADD
Příznakem ADHD u dětí jsou časté chyby z nepozornosti. Při vypracování zadání
neřeší detaily. Nemají problém místo pěti čtverečků namalovat o jeden méně či více, mají
malovat červeně, ale klidně použijí barvu, která jim zrovna přijde pod ruku. Při spojování
obrázku vynechají menší část a nespojí ji. Při malování, například domečku, nenamalují
komín nebo dveře. Takové děti je potřeba stále kontrolovat a upozorňovat, zda jim něco
nechybí. Nabádat je a procházet úkol s nimi, aby si uvědomily nedostatky svého vypracování.
Při práci se děti nechají velmi rychle vyrušit něčím dalším, pro ně v danou chvíli
zajímavějším. Nedokážou si uvědomit, že nemá dokončenou činnost, kterou začaly a je složité
je k ní opět přimět. Při práci je potřeba omezit vše, co je může od vypracování úkolu
odpoutat. Například nepouštíme hudbu, televizi ani nemáme v blízkosti telefon. Na
pracovním stole nemáme nic navíc, pouze pomůcky potřebné k vypracování zadání. Úkoly
vypracovávají děti ve školce. V jejich případě je lepší nezadávat jim úkoly na doma, je to
stresující pro všechny strany. Děti s ADHD se vyhýbají domácím úkolům, vždy najdou něco
přitažlivějšího. Stále musíme mít na paměti, že pro děti je důležitá odměna, kterou chtějí
nejraději hned, což při vypracování úkolů je vcelku nemožné. Domácí úkoly vnášejí mnoho
konfliktů mezi děti a rodiče. Tyto děti jsou velmi nedočkavé a zbrklé. Při vypracování úkolů
udělají vše bez rozmyslu jen s vidinou, že už to rychle dokončí a přijde odměna. Pokud je
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něco nadchne jsou velmi zbrklé a svou zbrklostí si mnoho pokazí (KOLEKTIV AUTORŮ
PROJEKTU WELCOME. str. 32-36. 2019).
Za další příznak patří nepořádnost, ať už v šatně, v batůžku nebo v jejich šanonu
s výtvory. Je zapotřebí dát daná pravidla a dbát na jejich dodržení. Najít nějaký jednoduchý,
velmi čitelný systém organizování a každodenně ho dodržovat. Tímto způsobem pracujeme
na udržení paměti a stálosti povinností, protože to je jedna z potíží u dětí s ADHD.
S nepořádností souvisí zapomínání věcí. To je velmi častá potíž u těchto dětí. Velmi těžce se
vyrovnávají se situací, když zapomenou například svou oblíbenou hračku. Tento moment je
přivádí do velmi vznětlivého stavu (GOETZ, Michal a Petra UHLÍKOVÁ. str. 19-31. 2015).
Děti s ADHD mají problém s organizováním a plánováním činností. Nejsou schopny
si rozvrhnout danou činnost, krok po kroku. Jejich soustředěnost se upne na jednu věc
a vědomě nepojmou následnost dané aktivity. Mají problém si připravit potřebné pomůcky
dopředu. Vždy na něco zapomenou, mnohdy vyruší zmateným hledáním nebo impulzivním
chováním. Taková situace je náročná a děti ji velmi těžce zvládají. Přimět děti, aby svůj úkol
dokončily je často nadlidský úkol, protože u těchto dětí chybí vytrvalost a trpělivost (GOETZ,
Michal a Petra UHLÍKOVÁ. str. 19-31. 2015).
Tyto děti mají problém s orientací v čase a prostoru. Z toho plyne, že i při hrách takto
zaměřených je problém pro děti udržet jasná pravidla, aby si uvědomily, co je po nich žádáno.
Po ukončení hry je složité děti zklidnit. Potřebují více času než děti bez diagnózy. Nerady
dělají věci pomalu a precizně, spíše volí zrychlené tempo a neřeší chyby s tím spojené. Tyto
děti bývají dosti urputné, a to jim komplikuje zařazení se do kolektivu vrstevníků. Nastávají
komplikace při komunikaci se svými kamarády. Děti s ADHD nedokážou pojmout celek
tématu ulpívají na detailech. Například při čtení textu vnímají jen určitou část, ale detaily
textu nedají do souvislosti. Detail, který je zaujme dokážou plynule převyprávět. Pokud
začneme pokládat otázky spojené s textem děti nejsou schopny plynule hovořit (TRAIN,
Alan. str. 76-83. 2001).
Většina dětí s ADHD nedokážou přijmout kritiku od ostatních. Jejich neúspěchy
v nich vyvolávají velmi vznětlivé chování. Při komunikaci s jednotlivci i ve skupině se často
uráží. To jim naštěstí dlouho nevydrží. Dokážou se ve vteřině upnout na jinou situaci
a uraženost je pryč (GOETZ, Michal a Petra UHLÍKOVÁ. str. 19-31. 2015).
U dětí s ADHD se od raného dětství projevují problémy se spánkem. Jsou často velmi
plačtivé a díky své hyperaktivitě toho moc nenaspí. Jejich spánek je mnohem méně kvalitní
než u zdravých dětí. Jsou totiž při spánku velmi aktivní, hodně se v posteli pohybují, padají
z postele. Nekvalitní spánek má negativní vliv na jejich náladu a pozornost v nově
přicházejícím dni (GOETZ, Michal a Petra UHLÍKOVÁ. str. 19-31. 2015).
Děti s ADHD mají značné obtíže s navazováním a udržením vztahů. Někdy
překvapivě rychle naváží neuváženě vztah. V pubertálním věku a v dospělosti dokážou
navazovat velmi rychle také intimní vztah. Tím, že se neustále zajímají o další a zajímavější
vjemy jsou schopny ukončit navázaný vztah okamžitě. Neuvědomí si své jednání do
důsledku, a pak jim často bývá líto jejich ukvapeného rozhodnutí. Nemají pocit naplnění a cítí
nudu ve vztahu, nemají problém vše opustit. To, že v daný okamžik ztrácí skvělého
a kvalitního člověka, zjišťují až po sléze (GOETZ, Michal a Petra UHLÍKOVÁ. str. 19-31.
2015).
Jako další problém můžeme zmínit hospodaření s penězi. Velmi často se setkáváme
s dětmi, pro které koupit to či ono není zase tak velký problém. Finance neřeší, prostě to
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v danou chvíli to chtějí a líbí se jim to, tak si to pořídí bez ohledu, zda peníze mají či nemají.
Tyto děti se potýkají s problémem rozložit si finance na celý měsíc, tak aby byly schopné
zaplatit vše, co musí a nedostaly se do zadluženosti a problémů s penězi spojených. Držet se
nějakého finančního plánu a vůbec s ním pracovat je mnohdy velmi obtížné (GOETZ, Michal
a Petra UHLÍKOVÁ. str. 19-31. 2015).
Děti s ADD mají značné poruchy pozornosti, ale neprojevuje se u nich hyperaktivita.
Děti jsou klidné, nejsou ve třídě moc nápadné, nenarušují chod vyučovací hodiny. U činnosti
dlouho nevydrží, nejsou schopny, ve většině případech činnost dokončit. Pokud se najde něco
velmi oblíbeného, lze říct, že se nedají odtrhnout od činnosti a vydrží se jim věnovat velmi
dlouhou dobu. Jsou to však ojedinělé případy. Tyto děti jsou velmi pomalé v plnění úkolů.
Děti s ADD jsou často zasněné, dezorientované a svými myšlenkami nepřítomné, při pohledu
na takové děti je viditelné, že jsou v jiném světě. Je na místě vnímat potřeby dětí s ADD
a podpořit jejich vývoj. Snažit se najít způsob a nástroje k zvyšování pozornosti, aby děti
měly dobré předpoklady pro další vývoj a vzdělání v jeho životě (ŠKRDLÍKOVÁ, Petra. str.
25-26. 2015).
2.4 Poruchy učení
Pojem učení si můžeme vyložit jako obohacování individuálních zkušeností, které
získáme v průběhu vývoje každého jednotlivce. U nevědomého učení dochází k osvojování
základních lidských potřeb jako je lezení, sezení, chůze, řeč a různé projevy chování.
U vědomého učení dochází k získávání nových vědomostí, dovedností, dobrých
i špatných návyků i projevů chování, a především vlastních zkušeností. Pojem učení
označujeme také když chceme se v nějaké činnosti zdokonalit nebo získat více vědomostí.
Člověk se učí celý život, pokouší se zvládat úkoly a práci, která po celou dobu života přichází.
Není to nic zvláštního a patří to ke koloběhu života (ŠTEFANOVIČ, Jozef. str. 189-190.
1971).
Co když to, ale nejde tak, jak by mělo? Kde je chyba? Na řadu přichází poruchy učení,
které v dnešní době nejsou nic ojedinělého a setkáváme se s nimi stále častěji. Právě poruchy
učení jsou dnes nejvyskytovanějším druhem znevýhodnění a žáci s těmito poruchami jsou
řazeni mezi žáky se speciálními potřebami. Nejčastější příčinou poruch učení bývá genetická
propozice. Za další příčinu je považována lehká mozková dysfunkce. Ta se může objevit už
v prenatálním nebo perinatálním životě. Mohou nastat komplikace u porodu, a tím může dojít
k drobnému organickému poškození mozku (ŠTEFANOVIČ, Jozef. str. 189-194. 1971)
Klasifikace poruch učení je dělena podle postižených školních dovedností. Názvy jsou
odvozeny z řeckých pojmů a mají předpony dys. Mezi nejčastější specifické poruchy učení
patří dyslexie. Jde o poruchu schopnosti naučit se číst a porozumět čtenému textu. Děti mají
problém rozpoznat písmena podle tvaru a nejsou schopny číst dlouhé texty v krátkém
časovém intervalu. Mezi nejběžnější specifické poruchy ještě patří:
dysgrafie-týká se obtíží s písemnou formou projevu
dysortografie-týká se obtíží s poruchou psaní
dyspraxie-týká se obtíží s obratností
dysmúzie-týká se obtíží s hudebními schopnostmi
dyskalkulie-týká se obtíží s matematickými schopnostmi
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dyspinxie-týká se obtíží s nízkou úrovní kresby (SLOWÍK, Josef. str. 123-128. 2007).
U poruch učení se dá pracovat na nápravě pomocí zmírňování jejich obtíží
osvojováním patřičných dovedností. Je dobré používat různé speciální techniky, metody
a k tomu využívat všechny smysly. V tomto případě je důležité rozvíjet předčtenářskou
gramotnost, která má velmi pozitivní vliv na nápravu. Zapojováním čtenářských strategií
můžeme pomoci i žákům s poruchami učení. Jde o dlouhodobý proces, ale pro vytrvalé, také
úspěšný (SLOWÍK, Josef. str. 123-128. 2007).
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3 Čtenářská gramotnost
3.1. Definice – Čtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi,
dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů
v různých individuálních i sociálních kontextech (ALTMANOVÁ a kol.).
Čtenářská gramotnost zahrnuje nejen osvojování si dovednosti čtení, ale schopnost
pracovat s textem, komunikovat prostřednictvím psané řeči, získávat a zpracovávat informace
z textu (PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ 1998).
Z definice o čtenářské gramotnosti vyplývá, že čtení je nejenom základ existence ve
společnosti, ale také je jasným předpokladem k dalšímu rozvíjení gramotností s tím
související. Každým dnem stoupá potřeba získávat informace, které bychom měli umět
porovnávat, třídit a následně z nich vyvodit různorodé závěry sloužící k dalšímu využití. Děti
mají pocit, že se stačí naučit číst. To není tak úplně pravda, protože pokud nevíme, co čteme
a o čem čteme, zájem o četbu velmi rychle upadá. Je potřeba se na čtení podívat z mnoha úhlů
pohledu a do mnohem větší hloubky, než se čtení jeví. To je okamžik, kdy přichází na řadu
právě čtenářská gramotnost. Je jednou z nedůležitější a nejpotřebnější gramotností umožňující
přístup ke vzdělání, a tím i nabývání nových vědomostí a znalostí. Díky ní dochází
k prohlubování dovedností a zkušeností. Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin,
které jsou důležitou součástí čtení. Hlavním předpokladem je potěšení z četby, které nás
motivuje a směruje k dalšímu vyhledávání potřeb čtení. Toto je nejdůležitější faktor potřebný
k rozvoji čtenářské gramotnosti. Dále je zapotřebí rozvíjet schopnost porozumět psanému
textu, přemýšlet o něm a následně zapojit vlastní zkušenosti a dovednosti k dosažení vlastních
cílů. Pokud dobře porozumíme psanému textu, jsme schopni dojít k závěru a také text kriticky
zhodnotit. K pochopení textu si můžeme zvolit různé metody čtení a použít čtenářských
strategií, díky nimž překonáme určité překážky a zvládneme mnohem obtížnější texty.
Následně se dokážeme podělit o informace získané čtením. Ať už jen převyprávěním nebo
rozvinutím tématu k další diskusi, kdy můžeme porovnávat, přemýšlet a téma dále rozvíjet.
Dovednosti získané čtením využíváme k dalšímu seberozvoji a využití ve svém vlastním
životě. Čtenářská gramotnost nepochybně patří mezi nejdůležitější dovednost, kterou bychom
neměli podcenit už u dětí předškolního věku. Zaměřením se na předčtenářskou gramotnost
v tomto období pomáháme se dětem rozvíjet v mnoha dalších dovednostech a zároveň
podporujeme a prohlubujeme jejich dosavadní znalosti, vědomosti a schopnosti
(TOMÁŠKOVÁ, Iva. str.9-10. 2015).
3.2. Rozvoj předčtenářské gramotnosti
Dnešní generace žije ve velmi uspěchané době a ta sebou přináší mnohá úskalí. Ať už
jde o zvýšené nároky na děti, které jim sice usnadňují různé technické pomůcky, ale nároky
na jejich mentální konání stále rostou. Moderní doba zaznamenává vysoký technický pokrok,
který sebou přináší vývoj stále lepších počítačů, chytrých telefonů, tabletů a také čtecích
zařízení neboli čteček. Mnozí si myslí, že dnes není potřeba umět číst a čtení dále rozvíjet. To
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je ovšem velký omyl, protože bez dostatečně zvládnuté úrovně čtení a kvalitně rozvinuté
čtenářské gramotnosti se nezačleníme do společnosti. V mnoha oborech se bez čtení,
porozumění čteného textu a následného sdílení s okolím neobejdeme (TOMÁŠKOVÁ, Iva.
str. 7-12. 2015).
S rozvojem čtenářské gramotnosti bychom měli začít co nejdříve, už v raném věku
dětí. Významný díl na rozvíjení osobnosti dětí mají bezpochyby rodiče. Oni jsou ti, kteří
dokážou ve svých dětech vytvářet zcela přirozený a nenásilný vztah ke knížkám i ke čtení.
Rodiče jsou těmi, kdo u svých dětí budují jakousi základní jednotku. Pro všechny malé děti je
mnohem důležitější čas strávený s dospělým, ale hlavně s mámou a tátou. Potřebují trávit čas
v přírodě, aby měly dostatek pohybu, kontaktu se vším kolem sebe, čímž navazujeme na
společnou komunikaci a vyprávění zážitků. Podporujeme dodržování pravidel, kdy přidáváme
také pochvalu, pohlazení a stále myslíme na podporu, kterou tímto v dětech pěstujeme.
Trávíme s dětmi čas prohlížením leporel, vyprávěním pohádek a čtením knížek. Možná to tak
nevypadá, ale toto všechno, už rozvíjí předčtenářskou gramotnost (MERTIN, Václav a Ilona,
GILLERNOVÁ. str. 163-173. 2010).
Každý jedinec potřebuje rozvíjet svou osobnost v příjemném a bezpečném prostředí.
Potřebuje si nové dovednosti získat prostřednictvím různorodých činností, hraním her, být
v kontaktu s přírodou, aby měl dostatek pohybu a volnosti. Setkáváním se stále s něčím
novým, a tím má mnoho možností nabýt vlastních pozitivních, ale také negativních
zkušeností, které mu pomohou také k nabývání nových vědomostí (TOMÁŠKOVÁ, Iva.
str.13-15. 2015).
Abychom u dětí mohly rozvíjet předčtenářskou gramotnost, musíme se také zaměřit na
rozvoj konkrétních dovedností, smyslového vnímání, paměti, myšlení, řeči a komunikačních
schopností, orientaci v prostoru a v čase, rozvoji motoriky, grafomotoriky, představivosti
a fantazie (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str.8-15. 2015).
Co je, ale nejvíce důležité? Vytvořit co nejlepší podmínky, upravit prostředí tak, aby
se v něm každé dítě cítilo dobře a mělo pocit jistoty a bezpečí. Být trpělivý a vždy nápomocný
svým dětem. Brát své děti vždy jako jedince s jeho chyby i nedostatky, aby se celkově cítilo
v psychické i fyzické pohodě (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str.8-15. 2015).
Aby z nich jednou byli dobří čtenáři, je potřeba s nimi projít přípravným stadiem,
dostatečně zvládnout přípravu a překonat prvotní nelehké obtíže, se kterými se na své cestě
budou setkávat (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str.8-15. 2015).
3.2.1. Vnímání
V životě člověka se neobejdeme bez smyslů, protože bez jejich pomoci bychom
nemohli žít kvalitní život. Nemohli bychom poznávat vše kolem sebe, nedokázali bychom si
nic představit, zapojit fantazii, představivost a bez smyslů bychom se ani neorientovali
v neznámém prostředí. Především zdraví jedinci jsou obdařeni pěti smysly, které mají
neodmyslitelný význam pro náš život. Nedokážeme určit, bez kterého se v našem životě
obejdeme a neovlivní to kvalitu života. Každý smysl má vliv na poznání člověka, ovlivňuje
jeho další rozvoj, učení a udává směr celoživotnímu učení (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 43-56.
2015).
Od narození zdraví jedinci postupně zapojují všechny smysly, pomalu se rozvíjí
a zdokonalují. Veškeré aktivity, které děti dělají pomocí smyslů, musíme vždy přizpůsobovat
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věku dětí. Aktivity vybíráme od těch nejjednodušších až po ty nejtěžší. Díky správně zvolené
aktivitě rozvíjíme myšlení, fantazii a představivost a následně i zrakovou a sluchovou paměť.
Většinou volíme menší množství kvalitních hraček k určenému věku, aby cíleně děti rozvíjely
a tím dokázaly rozpoznávat pomocí zraku, sluchu i hmatu. Je zcela pochopitelné, že každý
jedinec dává při učení přednost jinému smyslu. Někdo lépe reaguje sluchem a raději si učivo
opakuje nahlas, někdo potřebuje vše dobře vidět, proto rádo využívá barevného podtrhávání
a vše si důkladně prohlíží, někdo musí danou pomůcku držet v ruce, pořádně si ji osahá
a vyzkouší, co se může s takovou věcí dělat (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 43-56. 2015).
Zrakem vnímáme vše, co se děje v naší blízkosti i v širokém okolí. Dokážeme se
orientovat v prostoru, můžeme sledovat jednotlivé situace a jejich průběh. Můžeme říct, že
zrak patří mezi nejdůležitější smysly člověka. Pro rozvoj předčtenářské gramotnosti je
důležité rozvíjet zrakové vnímání, aby byly děti schopny rozlišovat a určovat jednotlivé tvary
a barvy. Poznávat písmena a mezi všemi rozlišovat rozdíly, které jsou ze začátku matoucí. Je
vhodné často používat předměty k prozkoumání a manipulování, aby děti zjistily, k čemu a
jak se používají. Pravidelně využíváme obrázky jak jednotlivých předmětů nebo konkrétně
celého děje spojeného do souvislosti. Tímto způsobem využíváme zrakové vnímání
k rozvíjení fantazie a představivosti. Tímto krokem také upevňujeme zrakovou paměť, která
dětem pomáhá dále pracovat s představami. Děti se setkávají s mnoha zrakovými podněty,
které musí vnímat a analyzovat. Děti musí podněty třídit, vnímat mnoho detailů a zároveň
mnoho podnětů ignorovat. Pokud se v jejich blízkosti nachází mnoho podnětů je pro ně velmi
těžké určit, co je důležité, a co ne. Tím může docházet k vytěsňování různých podnětů
(TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 43-56. 2015).
Děti předškolního věku jsou schopny třídit, porovnávat, sestavovat myšlenky a děje do
souvislosti. Pomocí rozvoje předčtenářské gramotnosti pomáháme rozvíjet zrakové a sluchové
vnímání, které dále ovlivňuje úroveň čtení (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 43-46. 2015).
Je mnoho aspektů kvůli, kterým je sluch velmi důležitý. Pomocí sluchu se člověk
dokáže orientovat v prostoru. Sluch také slouží k zdokonalení řeči, porozumění pojmů
a zlepšování komunikace. Pokud se u dětí objeví problémy se sluchem nebo úplná hluchota
odráží se to na následujícím rozvoji řeči, ve většině případů se objevují vady řeči
a samozřejmě to má negativní dopad na samotné čtení. Děti poslouchají dospělého jedince,
koukají se na jeho artikulování, a tím jsou schopny se naučit řeči. Jakmile se u dětí objeví
potíže se sluchem je předem jasné, že řeč nastoupí mnohem později než u zdravých jedinců.
Od začátku je nutné sledovat a ověřovat vývoj sluchu u dětí, jak reagují na různé sluchové
vjemy. I děti s vadou sluchu se pomocí speciálních pomůcek a různých metod můžou naučit
mluvit. Sluch je pro práci s dětmi velice důležitý. Jeho pomocí dokážou děti komunikovat se
svým okolím, vstřebávat informace a pokyny od učitele. Pomocí sluchu dokážou rozlišovat
hlásky, slabiky, slova, věty, čtený text, a díky tomu dokážou porozumět výkladu, pokynům
i celému příběhu. Každému jedinci se díky sluchu zlepšuje logické myšlení. Je potřeba
dohlédnout na to, aby v přítomnosti dětí nebyl příliš velký hluk. Je lepší mít kolem sebe méně
sluchových vjemů, a tím snadněji děti přijímají lidskou řeč. Pro správný vývoj sluchu se
snažíme volit tišší hlas, postupně zadáváme jednoduché pokyny a máme snahu udržovat děti
v méně hlučném prostředí (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 43-56. 2015).
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3.2.2 Orientace v prostoru a vnímání času
Dobrá orientace v prostoru a vnímání času má pozitivní vliv na předčtenářskou
a posléze čtenářskou gramotnost. Děti získávají povědomí o orientaci v prostoru a o časovém
vnímání při každodenních zkušenostech a v obvyklé komunikaci (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str.
69-78. 2015).
Správná orientace v prostoru usnadní život každému člověku. Člověk je díky tomu
schopen si uspořádat prostředí, ve kterém žije, orientuje se dobře ve svém, ale i zcela
neznámém prostředí. Důležité aspekty pro rozvoj prostorového vnímání jsou hry, kreativní
tvoření ze stavebnice a různých druhů kostek, kreslení v rozdílných rozměrech. Důležité je
neustálé komentování prostoru, co se kde nachází a co vidí, v jakém směru (TOMÁŠKOVÁ,
Iva. str. 69-78. 2015).
U předškolních dětí poznáme správně rozvinuté vnímání prostoru, že děti dokážou
pojmenovat kde je nahoře, dole, napravo nebo nalevo. Ukážou, kde je uprostřed, před, za,
první nebo poslední v řadě. Jsou schopny se orientovat v textu, ví, kde čtou a na jakém řádku.
Čtou zleva doprava. Při psaní se soustředí na správný opis, nevynechávají slova ani
nepřeskakují věty. Dokážou se velmi dobře orientovat v textu (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 6978. 2015).
Správné vnímání času nám usnadňuje plánování jednotlivých i propojených činností.
Je třeba si dané úkoly dobře rozvrhnout, naplánovat si je krok po kroku a vymezit si na jejich
splnění určitý čas. Ze začátku volíme kratší časové úseky pro splnění cílů, tím si osvojujeme
vnímání času. To je pro děti velmi důležité, protože krátkodobé cíle jsou schopni splnit
rychleji a pokud je daná činnost baví výsledek má vždy pozitivní dopad na další plnění cílů.
Postupně si můžeme volit i dlouhodobější cíle, které si podle potřeby rozfázujeme. Důležité
aspekty pro rozvoj vnímání času jsou jistá pravidla, stanovený řád, pořadí úkonů a také
určený časový limit. Při jejím dodržení může dítě zcela správně vnímat a orientovat se v čase
(TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 69-78. 2015).
U předškolních dětí poznáme správně rozvinuté vnímání času, že děti nezaměňují
pořadí písmen a číslic v daném textu. Slyší správně tvrdé a měkké souhlásky, a tím se
orientují a dávají do souvislosti čtený text (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 69-78. 2015).
3.2.3 Představivost a fantazie
Představa je ilustrativní obraz předmětů a jevů v našem vědomí, které zrovna
nevnímáme, možná jsme je ani nikdy předtím nevnímali. To zprostředkovává psychický
poznávací proces – představivost. Jehož výsledkem je představa. Máme na mysli zrakové,
sluchové, dotykové, ale také si můžeme představit bolest, teplo, chlad, vůni nebo cokoli co
nás zrovna napadne. Představy mají pro psychický život člověka velmi významnou úlohu.
Tvoří ilustrativní materiál pro myšlení a používání pojmů (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 79-86.
2015).
U předškolních dětí se snažíme rozvíjet vnímání a pozorování velmi intenzivně.
Podsouváme jim mnoho materiálu a pomůcek, aby jejich vnímání bylo co nejpřesnější
a systematičtější, tím docílíme mnohem bohatších a přesnějších představ u dětí. Děti do 6 let
mají kolem sebe spousta zajímavých a vzrušujících podnětů, které vnímají svými smysly,
pamatují si je a posléze i vybaví. Dětské představy bývají velmi barvité až neskutečné,
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spousta z nich je naprosto nereálná. Vzhledem k tomu, že myšlení dítěte není úplně rozvinuto,
je pro děti těžké rozlišit představu od dané skutečnosti. Malé děti číší fantazií. Vše, co vypráví
se zakládá právě na fantazii, protože oni samy nemají dostatek zkušeností a ani myšlení se
nedostalo na přiměřenou úroveň. Což je pozitivní pro rozvoj fantazie, protože děti potřebují
pochopit a řádně si objasnit souvislosti. Představivost a fantazie je důležitá pro rozvoj
originality, která vnáší šťávu do další práce. Z hlediska čtenářské gramotnosti obsazuje
představivost a fantazie první místo, protože má velký význam pro čtení. Děti si dokážou
představit o čem se čte, vybaví si hlavního hrdinu, prostředí, ve kterém se děj odehrává, podle
obrázků si domyslí, co nastane, jak příběh dopadne. Jsou schopny si představit jakýkoli
podnět, třeba i vůni, kterou v danou chvíli necítí. Je důležité zapojit všechny smysly. Ukázat
si obrázky z knihy, aby je vnímaly zrakem. Vyzkoušet zvuky z textu, aby je slyšely. Pokud je
v textu zmíněn předmět, který voní nebo nějak chutná, je dobré ho očichat a ochutnat. Pokud
máme k dispozici věc, která figuruje v textu, je dobré si ji osahat ze všech stran. Povídáme si
společně o textu, ptáme se druhých, jestli to znají nebo naopak zažili, zda se někdy v daném
prostředí ocitli. Dáváme prostor pro vyprávění zážitku dítěti a ostatní si představují místo, čas
i prostředí, ve kterém se příběh odehrává. Můžeme použít pár asociací pro vytvoření nového
příběhu, děti velmi rádi zapojují fantazii a vymýšlejí si příběhy většinou dosti nereálné.
Nemají tolik zkušeností, jako dospělý jedinec, proto zapojují mnohem více svou fantazii. Jsou
schopné vymyslet pro dospělého i nevymyslitelné, ale pro ně velice zábavné (GEBHARTOVÁ,
Vladimíra. 2015).
A to je důležité. Prostředí, které hřeje a dodává jim pocit bezpečí a klidu. Atmosféra
mezi dětmi by měla být klidná, harmonická a především příjemná. Na to musí být kladen ten
největší důraz, to totiž velmi intenzivně ovlivňuje děti v jejich dalším vzdělávání a v přístupu
k četbě (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 79-86. 2015).
Používáním rozmanitých podnětů i věcí se u dítěte stimuluje představivost a fantazie.
Vše, co se dětem dostane do paměti a vše co intenzivně na vnímají, to si dokážou představit
mnohem barvitěji a kvalitněji. Měli bychom dětem umožnit se setkávat s co nejvíce podněty
a rozvíjet představivost a fantazii v jakémkoli prostředí již od raného dětství (TOMÁŠKOVÁ,
Iva. str. 79-86. 2015).
3.2.4 Paměť
Paměť je způsobilost centrální nervové soustavy uchovávat a využívat veškeré
informace o předchozích zkušenostech. Jde o proces kódování, retence a reprodukce
zkušeností, motorických aktů a psychických zážitků. Vše, co děti prožijí nadále uplatňují ve
všech obdobích svého života. Paměť každého jedince je důležitá pro další učení, nabývání
nových vědomostí, osvojování dosavadních dovedností a návyků. Pomocí paměti se odráží
rychlost i kvalita učení a veškeré vykonávání různých činností. Paměť by se měla u každého
jedince rozvíjet celoživotně, protože je to schopnost, která drží člověka při životě. Pro rozvoj
a nácvik paměti používáme různorodé metody a způsoby, mnemotechnické pomůcky, díky
kterým dochází k vybavování zapamatovaného. Základní charakteristikou paměti je rychlost,
rozsah, délka a přesnost. Všechny tyto vlastnosti můžeme procvičovat pomocí rozmanitých
metod, a tím svou paměť zlepšovat (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 87-92. 2015).
Pro všechny předškolní děti je důležité prostředí, kterým jsou obklopeny. To má buď
pozitivní nebo negativní vliv, protože veškeré zážitky, které prožijí si uchovají v paměti a ty
je, poté doprovází celý život. Pokud děti vyrůstají v neinspirativním prostředí, nebo
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v prostředí, které může být značně ovlivněno problémy v rodině například alkoholismus,
drogy, týrání, nemoc nebo jen špatná finanční situace, to vše má negativní dopad na učení
jedinců. Nepříjemné zážitky a nelehká životní situace u předškolních dětí může negativně
ovlivnit a poznamenat celý jeho život. Děti musí svou paměť každodenně trénovat, protože
při čtení a učení je důležité si pamatovat a vybavovat naučené. K tomu, aby se děti mohly
naučit písmenka, si potřebují zapamatovat tvar v psací i tištěné podobě. Při psaní jednotlivých
písmenek si musí pamatovat pohyb psaní. Důležitá je také zvuková stránka hlásky, kdy děti
musí umět rozpoznat jednotlivá slova, aby dokázaly čtené převézt do písemné formy.
Rozvíjení paměti a její úroveň má vliv na učení, čtení a také na vztah ke čtenářské
gramotnosti (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 87-92. 2015).
Kódování paměti se odráží podle procesu vnímání a jeho kvalitě. Pokud děti zapojí při
vnímání více smyslů a dokážou zapojit také emoce, tím je jejich zapamatování kvalitnější
a následně trvalejší. Proto je důležitým předpokladem pro rozvíjení paměti harmonické
prostředí, které vytváří mnoho podnětů a zajímavých zkušeností pro daný věk. Čím více jsou
schopny si děti zapamatovat, tím vyšší může být jejich úroveň myšlení (TOMÁŠKOVÁ, Iva.
str. 87-92. 2015).
Retence neboli uchovávání informací je efektivnější, když jsou sestavovány do
smysluplného celku. Veškeré vjemy, pojmy a obsah si děti lépe zapamatují pomocí motivace,
osobní potřebou nebo propojením se silným citovým zážitkem. Takto přijímané informace se
udrží v paměti mnohem lépe a především dlouhodoběji. Informace, které děti nezajímají
a nemají pro ně důležitý význam velmi rychle zapomínají. Pokud mají s přijatou informací
spojen negativní zážitek či zkušenost mohou tyto informace právoplatně vytěsňovat. Tělo se
dokáže bránit, proto může velmi výrazně tlumit paměťovou stopu (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str.
87-92. 2015).
Reprodukce neboli vybavení informace záleží na častém opakování, pravidelném
osvojování a také na psychickém prožitku. Je mnoho faktorů, které ovlivňují vybavení vjemů
a daného obsahu. Všechny děti si v prvé řadě vybaví informace nové právě přijímané nebo
informace, které mají lépe upevněné, méně náročné, zajímavé nebo jakkoli pro ně významné
než v jejich očích nepotřebné informace. Vybavení informace je velmi ovlivněno duševním
stavem v dané chvíli. Pokud jsou děti v psychické nepohodě, citově nevyrovnané, vyčerpané
nebo ve stresu nemusí si informaci vůbec vybavit. Děti potřebují pocit jistoty a bezpečí,
klidné a harmonické prostředí (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 87-92. 2015).
Paměť má důležitý význam pro nácvik čtení, vybavení čteného a pro další práci
s textem. Na první pohled se může jevit, že činnosti a různé aktivity, které se děti učí ve
vztahu ke čtenářské gramotnosti nesouvisí se čtením, ale mají důležitou úlohu v přípravě na
čtení a v rozvoji předčtenářské a čtenářské gramotnosti neodmyslitelně patří (TOMÁŠKOVÁ,
Iva. str. 87-89. 2015).
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3.2.5 Rozvoj myšlení
Myšlení je považováno za nejsložitější proces, který není možný přímo pozorovat.
Myslet znamená primárně si uvědomovat vztahy mezi předměty a procesy reálného světa, pro
které se nachází slovní označení. Pomocí myšlení se můžeme orientovat v různorodých
situacích, předvídat problém a v dané situaci změnit skutečnost. V myšlenkových pochodech
plánujeme činnosti a jejich návaznost. Myšlení nám umožňuje pochopit souvislosti a přírodní
zákonitosti. Myšlení ovlivňuje kvalitu života, ulehčuje východiska náročných situací. Na
základě myšlení jejímž obsahem jsou myšlenky přichází nové poznatky (TOMÁŠKOVÁ, Iva.
str. 93-98. 2015).
Je mnoho způsobů, jak myšlení rozvíjet například členěním věcí, obrázků, zvuků, ale
také představ. Dá se určit, která věc nebo pojem spadá do podřazené či nadřazené kategorie.
Můžeme hledat společné i rozdílné znaky určeného tématu, příběhu, představy i obrázku. Za
základní myšlenkové operace řadíme analýzu a syntézu, které jsou především důležité pro
nácvik čtení. Při analýze rozkládáme celek na dílky, což při čtení znamená rozložení slova na
slabiky a hlásky. Naopak pomocí syntézy je zase sjednocujeme a to tím, že skládáme hlásky
do slabik a pak slabiky skládáme do jednotlivých slov. Další myšlenkovou operací je
srovnávání, kam řadíme hledání stejného nebo naopak rozdílného na obrázku, předmětu
i jevu. Ve chvíli, kdy dochází k řešení jakéhokoli problému či situace probíhá myšlenková
činnost. Děti potřebují problém pochopit, vyjádřit se k němu a následně vyřešit. Je důležité
předškolní děti učit se podívat na problém z více úhlů pohledu. Co dětem připadá jako
problém z jedné strany nemusí být problém z druhé strany. Každý problém má mnoho
způsobů řešení. Je důležité vždy vybrat nejvhodnější variantu. Je vhodné děti učit využívat
různé metody, strategie a experimenty, aby dokázaly najít vždy více řešení. Je samozřejmé, že
se děti nakonec přikloní k jednomu řešení, které považují za správné. Je na místě vyžadovat
od dětí obhajobu svého rozhodnutí. Nemůžeme říct, co je správné a co špatné, každý jedinec
to vnímá jinak, a měl by do budoucnosti vědět, že za řešení, které je v jeho očích správné je
třeba také bojovat. Tím si rozvíjí komunikační dovednosti, rozšiřuje slovní zásobu a učí se
argumentace. V neposlední řadě bychom měli myslet na pochvalu, a proto je potřeba za
jakékoli řešení dítě pochválit. Pochvala je totiž velkou motivací pro další práci. Vedeme děti
k samostatnosti. Chceme, aby se nad problémem zamýšlely a při hledání řešení aplikovaly své
dosavadní zkušenosti. Pomocí každodenních úkolů, které jsou od jednoduchých po složitější
rozvíjíme myšlení u každého jedince (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 93-98. 2015).
3.2.6 Komunikační schopnosti
Řeč a komunikace je nedílnou schopností pro samotné učení. Aby mohlo docházet ke
komunikaci mezi lidmi, je zapotřebí rozvíjet slovní zásobu od předškolního věku. Čím bude
slovní zásoba bohatší a aktivnější tím bude sdělená informace lépe předána. V rámci rozvoje
čtenářské gramotnosti je podstatné, aby děti čtenému textu rozuměly, věděly, o čem čtou, byly
schopny svými slovy text převyprávět a utvořit si vlastní názor na téma čteného (ČERNÁ,
Olga. str. 7-16. 2014).
Děti předškolního věku by měly být schopny komunikovat se svými vrstevníky
a s lidmi pohybujícími se v jejich blízkosti, mluvit o svých potřebách a argumentovat.
Výslovnost a gramatika by se měla jevit zcela správně. V tomto období by už děti měly
rozumět řeči, představit si pojmy, o kterých mluví, mít bohatě rozvinutou aktivní i pasivní
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slovní zásobu. V přítomnosti dětí společně komunikujeme, veškeré situace komentujeme
a probíráme z různých úhlů pohledu. Dospělý je mluvním vzorem pro děti, protože děti
ventilují to, co slyší (ČERNÁ, Olga. str. 7-16. 2014).
Důležitou součástí pro rozvoj řeči je čtení pohádek, příběhů a recitování básniček
a různých říkadel. Právě pro rozvoj řeči je důležité věnovat pozornost právě předčtenářské
gramotnosti, která má velmi pozitivní dopad na komunikační schopnosti řeči jako takovou.
Všechny předškolní děti ví, jak je komunikace důležitá právě v kolektivu. Chtějí-li mít děti ve
společnosti úspěch jejich komunikační schopnosti musí být na vysoké úrovni, měly by velmi
dobře porozumět mluvenému i čtenému projevu a řeč uplatňovat ke svému dalšímu osobnímu
rozvoji (DOLÁKOVÁ, Sylvie. str. 9-17, Iva. str. 9-17. 2015).
3.2.7 Motorika a grafomotorika
Pohyb je přirozený a potřebují ho všechny malé děti. Můžeme si všimnout hojné
aktivity u dětí. Vydrží celý den běhat, skákat, lézt po prolézačkách, překonávat velké
množství překážek, hrát fotbal nebo jezdit na různých dopravních prostředcích typu
odrážedla, koloběžky nebo tříkolky. Právě pohyb je velmi důležitý pro rozvoj hrubé motoriky.
Dětem by mělo být umožněno velké množství pohybu, a to po celý den. Pohybové aktivity by
se měly průběžně vkládat mezi jednotlivé činnosti, a to jak v prostorách mateřské školy, tak
venku na zahradě i mimo, ní. Právě pohyb pomáhá dětem rozvíjet myšlení a řeč
(TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 107-108. 2015).
Ostatní činnosti ať už sebeobslužné, tvořivé, výtvarné, pracovní i manipulační
pozitivně přispívají na rozvoj jemné motoriky. Vše, co děti dělají samy nebo společně
s dospělým má obrovský smysl, protože mají příležitost si uvědomit, že každá činnost je
nějakým způsobem přínosná a důležitá. Pokud mají děti zájem pomáhat s jakoukoliv činností
mělo by jim to být umožněno. Jen tak si děti získají své zkušenosti a zároveň rozvíjí jemnou
motoriku (TOMÁŠKOVÁ, Iva. str. 107-108. 2015).
Předškolní děti by měly být schopny se sami obléknout, obout si boty, zvládnout
základní hygienické návyky a stolování. Dospělí by měli být v tomto ohledu velmi trpěliví
a dát dětem prostor a čas si poradit a zvládnout základní potřeby. Je samozřejmostí, že dětem
ukážeme a následně pomůžeme zapnout zip nebo boty, ale dáme jim prostor, aby se tyto
dovednosti naučily co nejdříve. Pro trénování těchto činností můžeme používat didaktické
pomůcky a jiné pracovní materiály. Toto jsou všechno velmi dobré činnosti pro rozvoj jemné
motoriky. Výtvarné činnosti a kresba rozvíjí jemnou motoriku, ale také představivost, fantazii
a myšlení u dětí předškolního věku. Kresba vyžaduje správné držení psací potřeby, proto děti
neustále kontrolujeme. Špatný úchop psací potřeby se těžko napravuje. Měli bychom dbát na
správné psací a kreslící potřeby. Vybíráme vhodné kreslící potřeby jako měkké tužky
a pastelky, fixy, temperové barvy, prostě takové, které dělají lehkou stopu a děti nemusí na
kreslící i psací potřeby tlačit. Potřebují mít uvolněnou ručičku při malování. Při malování jim
můžeme také povolit jakoukoli polohu, která je jim příjemná a cítí se uvolněně.
Výtvarné činnosti můžeme využívat jako didaktický nástroj. Pomocí kresby se dá
velmi snadno vyčíst v jaké situaci se děti právě nachází, jak se cítí, co prožívají a jak oni
samotné vnímají nejbližší okolí. Děti, které hůře komunikují, můžou pomocí kresby přenést
své myšlenky do svého výkresu. I to je jedna z možných metod, která je ve vztahu
k předčtenářské gramotnosti důležitá pro kvalitnější přípravu na čtení. Je důležité projít
všechny dětské výtvory a popovídat si o nich. Říct si, co znázorňují, o čem jsou a co pro
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jednotlivé děti znamenají. Děti potěší mít své výtvory na nástěnce na očích rodičů, aby mohly
sklízet pochvaly ze všech stran. Ty jsou pro děti nejdůležitějším oceněním (GARDOŠOVÁ,
Juliana a kol. 2012).
3.3 Čtenářské strategie
V životě každého z nás je třeba rozvíjet schopnost porozumět psanému i čtenému
textu, přemýšlet o jeho obsahu a sdílet ho s ostatními čtenáři. Snažit se překonávat potíže,
které jsou spojeny se čtením. A dále umět používat získané informace k rozvíjení své
osobnosti, vzdělání a v neposlední řadě k dosažení vlastních cílů. To můžeme docílit
používáním čtenářských strategií, které nás učí porozumět čtenému textu a pracovat s ním
www.ctenarska-gramotnost.cz.
Než se pustíme do čtení textu, můžeme si na základě prohlídky knihy představovat
o čem kniha asi bude. Každý jedinec má rozvinutou fantazii zcela odlišně. U někoho je více
barvitá a dokáže si představit bohaté obrazy spojené s knihou, někdo tohoto není schopen.
Čtenářská strategie představivost velmi dobře rozvíjí fantazii a představy na dané téma
www.ctenarska-gramotnost.cz.
Dále hledáme v textu souvislosti, které souvisí s vlastní zkušeností nebo s okolním
světem. Také dokážeme porovnávat více textů a nacházet společné. Tím rozvíjíme
porozumění textu, myšlení a paměť www.ctenarska-gramotnost.cz.
Při práci s textem si klademe otázky a hledáme nejrelevantnější odpovědi. Tuto
strategii používáme před, během a po přečtení textu. Rozvíjíme tím velmi dobře komunikační
schopnosti, slovní zásobu i myšlení www.ctenarska-gramotnost.cz.
Během čtení zapojíme strategii předvídání. Snažíme se zjišťovat neboli předvídat, co
bude v textu následovat a proč. Pokud se sejde více názorů tím lépe. Můžeme se na problém
podívat z více úhlů pohledu a tím popřemýšlet, zda je náš názor dobrý. Poté se pokusíme svůj
názor obhájit www.ctenarska-gramotnost.cz.
Na základě zjištěných informací z textu se snažíme uvědomit si, co mi chce autor říci.
Důkladně hledáme skrytý význam, abychom čtenému porozuměli. Identifikujeme hlavní
myšlenky a téma textu www.ctenarska-gramotnost.cz.
Mezi další strategie patří tak zvaná syntéza. Kdy, se snažím poskládat všechny dočtené
informace. Následně je propojím s již známými informacemi. Pomocí skládačky dáme vše
dohromady a vytvoříme zcela nové poznatky www.ctenarska-gramotnost.cz.
Zastřešující strategií považujeme sledování porozumění a zjednání nápravy. Tam
spadají všechny ostatní strategie, které úzce souvisí se sledováním porozumění čteného textu
www.ctenarska-gramotnost.cz.
Používáním čtenářských strategií rozvíjíme představivost, fantazii, slovní zásobu,
komunikační schopnosti, myšlení, paměť a porozumění textu www.ctenarska-gramotnost.cz.
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Praktická část
4. Vlastní výzkum
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak důležité je rozvíjet kompetence pro čtení u
dětí s poruchami pozornosti. Snahou bylo také zjistit, jak ovlivňuje předčtenářská gramotnost
zlepšení obtíží a jak lze zajistit zvýšení nabývání dovedností, znalostí, zájmu o knihy a čtený
text.
Vlastní výzkum byl proveden v Mateřské škole Řevnice. Pro tuto práci byly vybrány
děti, u kterých byly diagnostikovány poruchy pozornosti obojího typu ADHD i ADD
psychologem nebo neurologem.
Hlavní metodou, která byla užita při zkoumání, byly kazuistiky neboli případové
studie. Toto označení se nyní požívá v medicíně, psychologii, pedagogice a sociologii
k popisu jednotlivých případů a umožňuje vhled do vývojového procesu jedince. (Musilová,
Marcela. 2003)
Dle Hendla (2005, s. 103) „se případová studie zaměřuje na podrobný popis a rozbor
jednoho nebo několika málo případů“
Při zpracování kazuistik byly použity i další metody. Vycházelo se ze zpráv
vypracovaných poradenskými pracovišti (Pedagogicko-psychologické poradny Králův Dvůr,
Speciálně pedagogického centra Beroun a Poradenského centra Vršovice) z dokumentace
a portfolia jednotlivých dětí shromážděných v mateřské škole a vedených rozhovorů s rodiči
i pedagogy.
4.1 Vymezení problému
Problémem, kterým se práce zabývá, je vztah dětí k budoucímu čtení, zapojení knihy
při každodenních činnostech a následující práce s textem. Čtení nebo předčítání dětem je dnes
považováno za velmi nedostatečné. Knihy se začínají vytrácet z pravidelného používání
a nahrazují je jiné pomůcky a doplňky, které jsou u dnešních dětí prioritně prezentovány.
Děti s poruchami pozornosti se práci s knihou ve svém životě také nevyhnou. Většinou
je pro ně kniha „strašákem“ – teď budu muset v klidu sedět a poslouchat. Rodiče se shodují
v názoru, že motivace k práci s knihou je v případě dětí s ADHD velmi náročná. Kniha, ale
vždy byla, je a bude součástí našeho učení. Čím dříve si dítě začne osvojovat čtenářské
dovednosti, které jsou klíčovým předpokladem pro přístup ke vzdělání, tím efektivněji,
využije vzdělávací nabídku v budoucnosti. Vytvoření kladného vztahu ke knize, je zásadní
klíč k úspěchu a k rozvoji čtenářských dovedností.
4.2 Spolupráce s mateřskou školou
Mateřská škola se nachází v malém městě Řevnice vzdáleném dvacet pět kilometrů od
Prahy www.msrevnice.cz. Ve dvoupatrové budově najdeme pět tříd o celkové kapacitě
osmdesát šest žáků. K budově patří rozlehlá zahrada, která je plně vybavena pískovištěm,
prolézačkami, lavičkami, altánem i zahradním domkem. Vše děti využívají pro svůj rozvoj.
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Dále zde najdeme bylinkové záhonky, luční louku a mnoho krmítek pro ptactvo. Tyto
doplňky byly pořízeny na přání dětí. Na vzniku se děti hojně podílely. Mateřská škola se
soustředí na utváření pěkných vzájemných vztahů mezi sebou navzájem, jak mezi dětmi, tak
i dospělými. Velký důraz je kladen na posilování prosociálního chování ve skupině
a poznávání kamarádů. Dále klade důraz na osvojování hygienických pravidel a pravidel
spojených se „slušným“ chováním. V rámci vzdělávacího programu navazuje velmi blízký
vztah s přírodou, kterou je škola obklopena.
V mateřské škole pracuje sedm žen učitelek, jedna asistentka pedagoga, která je
využívána dle aktuálních potřeb. Škola má k dispozici jednu logopedickou asistentku,
pracující s dětmi individuálně i skupinově.
Autorka práce, jakožto knihovnice, s touto mateřskou školou úzce spolupracuje.
Učitelky s předškolními dětmi a s dětmi s odloženou školní docházkou pravidelně dojíždí do
její knihovny. Na základě připraveného programu pro děti byly učitelky konsternovány ze
zájmu dětí o čtenářskou dílnu, včetně dětí s poruchami pozornosti. To byl impulz, zaměřit se
na čtenářské dílny pro děti s poruchami pozornosti, ADHD a ADD. Sjednat si místo pro
vykonávání případové studie nebyl tak problém. Ředitelka byla návrhem nadšena. Byla
přesvědčená, že učitelky používají knihu pro svou výuku jen zřídkakdy. Její zájem dostat
knihy blíže k dětem byl tedy obrovský. Na základě krátké návštěvy na pedagogické poradě,
kde byl návrh projednán a blíže popsán, se všichni shodli, že se záměrem k uskutečnění
čtenářských dílen souhlasí. Ředitelka společně s asistentkou pedagoga a učitelkami vybraly
dle dokumentů soubor dětí s poruchami pozornosti, ADHD a ADD.
Rodiče byli seznámeni s navrhovaným výzkumem. Souhlasili, že v rámci dílen bude
pozornost zaměřena na jejich děti. Návrh přijali s potěšením, nikdo z dotazovaných neměl
námitek. Jejich reakce byla naopak velmi kladná a příjemná. Všichni rodiče podporovali práci
s knihou, i když věděli, že je jejich děti nemají v oblibě. Varovali autorku před náročným
rozhodnutím, a přesto byla cítit velká podpora a motivace ze strany rodičů. Rozhodnutí pro
výzkum bylo jednoznačné.
4.3 Charakteristika souboru
Zkoumání bylo zaměřeno na předškolní děti mezi pátým a šestým rokem s poruchami
pozornosti. Práce se zaměřila na rozvíjení kompetencí pro čtení u těchto dětí. Vzorek tvoří pět
dětí, z toho tři chlapci a dvě dívky, u kterých byly diagnostikovány poruchy pozornosti.
V mateřské škole, kde výzkum probíhal, bylo v té tobě třicet pět dětí v předškolní třídě.
Vedeným rozhovorem s ředitelkou, učitelkami a asistentkou pedagoga těchto tříd byl vybrán
výzkumný soubor. Diagnózy byly uvedeny v dokumentaci jednotlivých dětí vyšetřených ve
speciálních zařízeních. Rozhovor ochotně a dobrovolně poskytli rodiče těchto dětí. Výstupy
z rozhovorů se týkaly většinou projevů poruch pozornosti a mapování zájmu o knihu. Studie
proběhla v roce 2017, nebylo zapotřebí písemného souhlasu se zpracováním osobních dat.
Jména jsou úmyslně zaměněna.
Lekce připravené pro děti byly hlavně zaměřeny na rozvoj smyslového a zrakového
vnímání, orientace v prostoru a času, představivosti, fantazie, paměti, myšlení,
komunikačních schopností, motoriky a grafomotoriky. Výukové lekce byly připraveny na
základě výpovědí učitelek i rodičů, jako lekce skupinové pro vybraný soubor dětí, po dobu
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pěti týdnů. Lekce probíhaly jedenkrát týdně po dobu 45 minut. Následně byly tyto děti
sledovány již při práci celé třídy.
Průběh lekce:
5 minut
10 minut
15 minut
5 minut
5 minut
5 minut

přivítání s žáky - motivace
čtení ukázky z vybrané knihy
vymezení prostoru pro konkrétní čtenářskou strategii
zapojení pohybové aktivity
výtvarná činnost – pracovní listy
prostor pro vyjádření dětí

(Uvedené časové limity jsou jen orientační)
V průběhu dílen byla přítomna učitelka a asistentka pedagoga, aby byl zajištěn
pedagogický dohled.
Na první čtenářskou dílnu byla vybrána kniha Kosprd a Telecí od Evy Papouškové.
Tento text byl vybrán, protože je v něm pojednáváno o první návštěvě mateřské školy.
Kladení otázek byla vhodná strategie na začátek. Po přečtení textu jsme si vzájemně pokládali
otázky směrem k textu, směrem ke mně, ale i děti mezi sebou. Pracovní list byl také zvolen
pomocí otázek, které byly zodpovězeny před začátkem dané činnosti (viz. příloha č.1). Na
výtvarnou činnost jsem vybrala knihu návodu, podle které se děti naučí jednoduše namalovat
i náročné obrázky. Zvolení bylo cílené, mělo sloužit jako motivační technika pro děti
s poruchami pozornosti, ADHD a ADD. Svůj záměr tato technika splnila. Děti byly nadšeny
z jejich výsledku.
Podruhé byl přečten Zimní příběh o krtkovi a tučňákovi (viz. příloha č. 2). Ke strategii
Předvídání byla použita obálka knihy a obrázky s ní spojené. Při položení otázek typu „o čem
příběh bude nebo kdo bude hlavní hrdina“ se děti snažily předvídat, co se v ději odehraje. Po
přečtení příběhu byla zapojena pohybová činnost, jako doprovod k básničce o krtkovi se
zaměřením na hrubou motoriku vhodné pro děti s poruchami pozornosti. Změna činností má
pozitivní vliv na udržení pozornosti. Následovalo vypracování pracovního listu. Celá dílna
byla zaměřena na poslech informací z textu. Tímto způsobem bylo sledováno, zda děti
vnímají čtený text, jeho porozumění a dokážou najít odpověď vyplývající z textu. Děti byly
zvědavé a natěšené, jak příběh dopadne.
Třetí čtenářská dílna byla propojena s tématem mateřské školy a lesem (viz. Příloha
č.3). Byla přečtena ukázka knihy, která byla hned od začátku propojována s otázkami
z pracovního listu. Zvolenou strategií bylo hledání souvislostí. Děti se snažily použít vlastní
zkušenosti, informace z okolí. Poté byl přečten krátký úryvek z jiné knihy a děti zkoušely
porovnat text a najít rozdíly. Pro tuto dílnu bylo využito dalších knih například encyklopedií,
abychom si mohly ukázat, jak vypadá dub, jaké má plody, jak postupně probíhá jeho růst.
Děti si prohlédly kartičky s obrázky zvířat a hledaly souvislosti se čteným textem.
Ve čtvrté dílně byla zvolena krátká pohádka O princezně Pampelišce (viz. příloha č.4).
Tentokrát bylo propojeno více strategií. Povídaly jsme si s dětmi o pampeliškách, jejich
využití v kuchyni i lékárně. Zapojili jsme pracovní list s otázkami. Děti se pokusily
vystihnout, o čem autor píše a proč, také hledaly význam čteného textu. Během lekce byla
přidána pohybová aktivita formou tance.
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V páté čtenářské dílně bylo vybráno prázdninové téma (viz. Příloha č.5). Byla vybrána
stará dobrá kniha Honzíkova cesta od autora Bohumila Říhy, kapitola Na výletě. Byla využita
strategie Představivost a Syntéza. Děti si představovaly, kam Honzík pojede a s kým stráví
prázdniny. Vyprávěly o vlastních zážitcích. Následně poskládaly informace známé i zjištěné
z textu, a společně se obohatily o nové poznatky. Výtvarná činnost byla tematicky zaměřena
na trávení volného času. Každý jedinec si namaloval vlastní představu o prázdninách.
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4.4 Kazuistiky - 5 respondentů
4.4.1 Pavel, 6 let
Jméno, věk: Pavel, 6 let
Z anamnézy: Emocionální zanedbání dítěte
Dítě z třetí nesledované gravidity, porod v termínu, spontánní. Pupečník měl chlapec
omotaný kolem krku. Nekojen. Pro nedostatek stimulace regrese psychomotorického vývoje.
Chlapce krátce po narození opustila matka. Zůstal v péči otce.
Dítě trpí psychickou deprivací. Pro nedostatek stimulace došlo i k opožděnému vývoji
řeči. Prošel mnoha odbornými vyšetřeními včetně neurologie, foniatrie a psychologie.
Chlapec dochází do mateřské školy od svých tří let. Chodí pravidelně, jen málokdy má
absenci. Do mateřské školy přichází jako první a odchází v úplném závěru v 16:30. Vstup do
předškolního zařízení nedělal chlapci žádnou potíž, v dosahu měl svou babičku, která
pracovala v MŠ jako kuchařka.
Pro otce je chlapec je prvorozený a má mladší sestru. Žije v rodině s otcem a jeho
novou partnerkou, ani jeden nejeví o dítě žádný zájem. Snahu postarat se o malého Pavla má
pouze babička.
Motorický vývoj:
Chlapec se vyvíjel opožděně ve všech oblastech. Vývoj motoriky byl simulován
Vojtovou metodou. Samostatně začal chodit až od 19 měsíců. Nedostatečnosti v jemné
motorice byly patrné zejména při práci s pastelkou. Měl drápovité držení tužky. Většinu
pohybových aktivit nezvládal, jeho pohyby byly nepřesné a zpomalené. Ve stejném časovém
úseku splnil jen třetinu úkolu oproti spolužákům.
Řečový vývoj:
Řeč se vyvíjela velmi opožděně. Ve dvou letech mluvil v jednoduchých větách,
následně došlo k regresi a přestal mluvit úplně. Místo řeči často používal gestikulaci. Kvalitu
řeči poznamenávala výrazná huhňavost. Nedařilo se mu komunikovat s vrstevníky.
Předčtenářská péče:
Na začátku výzkumu byl chlapec velmi roztěkaný a při práci nesoustředěný. Během
čtenářských dílen stále vyrušoval, mluvil bez vyzvání, zasahoval do práce druhých dětí. Při
společné práci se nebyl schopen zapojit. Jeho výsledky odpovídali tříletému dítěti.
Práce s takovým dítětem vyžaduje klid, trpělivost, velmi mírný tón hlasu a pochopení.
Důležitost klademe na motivaci a především pochvalu.
Předvídání: Při pohledu na obálku knihy reagoval pouze na obrázek, který tam byl
znázorněn. Dokola, opakoval, co vidí. Nedokázal věnovat pozornost obálce a říct, co by
mohlo nastat. Bylo to pro něho něco nepochopitelného. Mluvil zcela mimo téma. Dokázal
lehce reagovat, až na položené otázky. Bylo nutné ho navádět k odpovědím. Stále odbíhal,
nedokázal chvíli posedět a soustředit se.
Hledání souvislostí: Pokud byl text zaměřen na hledání souvislostí textu s jeho
zkušenostmi, tak chlapec nepropojil informace z textu s vlastní zkušeností. Když se hledání
souvislostí zaměřilo na text a okolní svět, výsledek byl přijatelnější. Chlapec byl schopen
občas nějakou souvislost sdělit. Při hledání souvislostí mezi dvěma texty, takzvané porovnání,
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dokázal najít rozdíl, ale jen u velmi jednoduchého textu, který byl spíše pro mladší děti.
U složitějšího textu nevěděl, co se po něm žádá.
Kladení otázek: Jelikož byl jeho vývoj řeči velmi opožděný, nedařilo se mu
adekvátně reagovat při povídání si o příběhu a pokládání otázek. Chlapec nejčastěji odpovídal
jedním slovem, když se pokusil, o krátkou větu bohužel mu nikdo nerozuměl. Odpověď stále
opakoval, ale porozumění od spolužáků nepřicházelo. To u něj vyvolávalo stres a jeho
chování bylo velmi vzteklé až agresivní.
Představivost: Chlapec nebyl na začátku schopen si cokoli představit. A pokud ano,
bylo to mimo probíranou látku. Jeho představy byly scestné a svým způsobem hloupé. Pokud
se jednalo o jednodušší představu typu, jak voní levandule nebo jak chutná zmrzlina, byl
schopen se vyjádřit. Jak se cítí hlavní hrdina nebo on sám nenacházel slova. Představa, o čem
bude následující text, byly jeho odpovědi scestné.
Usuzování: Na základě čteného textu a již získaných informací, zjišťujeme, co nám
tím, chtěl autor říct. Snažíme se vyhledat skrytý význam textu, což byl pro chlapce nejtěžší
úkol. Na vyzvání chlapec neuměl říct, o čem se píše v textu ani na co se autor zaměřuje.
Nepomohly ani názorné pomůcky.
Určování hlavních myšlenek: Tato strategie byla nad jeho mentální schopnosti.
I když se snažil identifikovat nejdůležitější myšlenku, byla odpověď zmatená. Přeskakoval od
jedné myšlenky ke druhé. Spíše si tipoval, co by mohlo být tou hlavní myšlenkou.
Syntéza: Společně s chlapcem jsme se snažili poskládat zjištěné informace z textu
a propojit se zkušenostmi, které již zažil. Formou skládačky jsme vytvořili nové poznatky.
Chlapec musel informaci stále opakovat a pomocí různých pomůcek nově zjištěný poznatek
upevňovat. Tuto práci chlapec zvládl pouze společně, zcela sám se nedokázal vyjádřit.
Sledování porozumění: Chlapec neporozuměl čtenému textu. Pouze v případě, že se
jednalo o známý text například o klasickou pohádku typu Karkulka nebo O kůzlátkách, bylo
znát lepší porozumění.
Prognóza:
Vzhledem k rodinné situaci chlapce a podmínkách, ve kterých žije byla práce na
začátku velmi náročná. Na jeho výkon měl největší vliv narušený vývoj řeči. Nedokázal dát
dohromady srozumitelnou větu. Jeho projevu nebylo vůbec rozumět, silně huhňal. Při
propojení pohybu s básničkou měl dobrou pouze pohybovou aktivitu. Báseň si nedokázal
zapamatovat a zopakovat. Při výtvarných činnostech byl vidět nestabilní úchop tužky
a zhoršené schopnosti soustředění. Jeho výtvory nebyly identifikovatelné, šlo spíše
o „mazaniny“. Na první pohled bylo zřejmé, že nemá osvojené základní hygienické návyky.
Nepoužíval kapesník, chodil stále unudlaný a ušmudlaný. Neuměl se obléknout dle
odpovídajícího věku. Stolovací návyky snad vůbec neznal. Jeho chování na začátku
připomínalo vlčí dítě. Z těchto důvodů patřil mezi dětmi neoblíbené žáky.
Pravidelným zapojováním čtenářských dílen začalo docházet k celkovému zlepšení ve
všech směrech. Chlapec potřeboval blízký kontakt a vřelé přijetí. Mohla jsem sledovat
chlapce, jak vyhledává mou společnost a především blízkost. Podsouvala jsem mu knihu do
rukou. Na to bohužel nebyl chlapec, ale ani ostatní žáci zvyklý. Postupně ho knihy začaly
zajímat, rád si jen tak listoval. Začal reagovat na obrázky a časem dokázal naslouchat mě
i spolužákům. Během výzkumu došlo k rapidnímu zlepšení komunikačních schopností.
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Zapojovali jsme používání kapesníku, takže docházelo k ústupu huhňavosti. Mluvil
v krátkých větách celkem srozumitelně. Tím se jeho postavení v kolektivu upevnilo. Výtvarné
činnosti začali přecházet z mazanin k lépe identifikovatelnému výtvoru. Šlo alespoň
rozpoznat co je na obrázku namalované. Podpis měl stále zrcadlově. Postupně dokázal
odpovídat na otázky, už se více týkali textu. Soustředěnost se velmi zlepšila. Atmosféra
a prostředí v průběhu dílen bylo klidné a příjemné. Tam chlapec získával pocit jistoty
a bezpečí, vydržel se věnovat čtenářské dílně alespoň 20 minut.
Rozvíjení předčtenářské gramotnosti a osvojování dalších dovedností mu může
zajistit v rámci možností lepší předpoklady ke zvládnutí čtení a dalšímu učení. Může tak být
preventivním opatřením proti vzniku vývojových poruch školních dovedností a případnému
negativně vnímanému neúspěchu. Vzhledem k jeho anamnéze je na místě odložit školní
docházku.
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4.4.2 Evelína, 6 let
Jméno, věk: Evelína, 5 let, 9 měsíců
Z anamnézy:
Rizikové těhotenství, indukovaný porod. Pro zpomalený psychomotorický vývoj
v péči neurologie, diagnostikován lehký centrální hypotonický syndrom, projevující se jako
ADD.
Od mala velmi stydlivá, a spíše submisivní. V novém prostředí potřebuje delší čas. Dle
vyšetření klinického psychologa je dívka sociálně a emočně nezralá.
Motorický vývoj:
Hrubá motorika se od narození ve vývoji také opožďuje. Doposud nejezdí na kole,
nelyžuje ani neplave. Nejvýraznější deficity jsou patrné na úrovni jemné motoriky
a grafomotoriky.
Řečový vývoj:
Řeč se vyvíjela v normě. V řeči přetrvává nesprávná výslovnost několika hlásek.
Výpovědi jsou mírně jednodušší, avšak v normě vzhledem k věku. Slovní zásoba je na dobré
úrovni.
Předčtenářská péče:
U dívky se projevuje porucha pozornosti bez hyperaktivity. Je tichá, ale dlouho
nevydrží u žádné aktivity. Stále musí přecházet k něčemu jinému. Vše jí zaujme jen na velmi
krátkou dobu. Dívka byla značně nepozorná. Náročnější situace řeší spíše pasivně, vyčkává,
spoléhá se na ostatní děti.
Předvídání: Po prohlédnutí obálky knihy byla schopna vymyslet krátký příběh. Měla
velmi barvitou fantazii a její předvídání bylo zajímavé a veselé. Jen byl její výklad velmi
tichý a po chvíli běžela někam jinam a věnovala se něčemu jinému. Z jejího chování vyplývá,
že verbálně-logické uvažování, schopnost abstrakce a generalizace jsou na dobré úrovni.
Hledání souvislostí: Když jsme se zaměřili na hledání souvislostí mezi textem
a dívkou, dokázala se rozhovořit o svých zkušenostech. Na toto hledání souvislostí se
soustředila nejlépe. Hledání souvislostí mezi textem a okolím ji zaujalo méně. Většinou
odpovídala jen jedním slovem. Při porovnávání mezi dvěma texty se už nedokázala soustředit,
jelikož její krátkodobá paměť je průměrná.
Kladení otázek: Pokaždé záleželo, jak byl dlouhý text. Vydržela poslouchat ve
většině případech tak z poloviny. Odpovídala jen na otázky, které se týkaly začátku textu, dál
už se nesoustředila. V průběhu dílny se sebrala a šla za jiným cílem. Při práci s více podněty
se porucha pozornosti plně projevuje.
Představivost: Tato strategie byla u dívky oblíbená. Představivost a fantazii měla
rozvinutou na vyšší úrovni. Byla často zasněná a představovala si i nemožné. Svými
představami dokázala zabavit i další děti. Dohromady si byly děti schopné představovat
krátké historky. Bylo zajímavé pozorovat její výdrž u této strategie.
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Usuzování: Na základě čteného textu a již získaných informací, zjišťujeme, co nám
tím, chtěl autor říct. Snažíme se vyhledat skrytý význam textu, a to byla dívka schopna, když
jsem jí vyzvala hned ze začátku.
Určování hlavních myšlenek: Hlavní myšlenku našla dívka bez potíží. Jasná, stručná
odpověď. Dlouho se u této strategie nezdržela, nerušila, ale hledala jiný cíl.
Syntéza: Dívka poskládala zjištěné informace z textu a propojila s informacemi, které
zná nebo dokonce sama prožila. Formou skládačky jsme vytvořili nové poznatky. Dívka
potřebovala malou nápovědu, častěji ujištění, že pracuje správně. U této strategie udržela delší
pozornost, díky použití dalších metod například myšlenkové mapy nebo kartiček
s obrázkovými příběhy.
Sledování porozumění: Dívka je chytrá a bystrá, textu vždy porozuměla. Není třeba
žádného vysvětlení ani zjednat nápravu.
Prognóza:
Na začátku dívka nevydržela u žádné aktivity déle jak 5 minut. Najednou se v tichosti
zvedla a šla k jinému cíli. Činnosti jsme museli měnit častěji, někdy nebyla schopná dokončit
ani rozdělanou práci a šla k jiné. Postupně jsme odbourali odchod od rozdělané činnosti,
dívka se na konec vydržela soustředit na každou činnost daný čas. Byla soustředěnější, a díky
zlepšení komunikačních schopností dokázala hovořit hlasitěji, což mělo výrazně lepší efekt na
spolužáky. Byla sebejistější. Při práci s ní bylo nutné často poskytovat zpětnou vazbu,
pozitivně motivovat a cíleně chválit.
Při pravidelném docházení na čtenářské dílny bude mít dívka velmi dobrý předpoklad
pro čtení a další učení. Je to velmi dobrý nástroj pro trénink udržení pozornosti.
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4.4.3 Emil, 6 let
Jméno, věk: Emil, 6 let
Z anamnézy: Porucha aktivity a pozornosti, ADHD
Jedná se o chlapce s perinatální anamnézou. Specifické poruchy učení se vyskytují
v rodině. Nejedná se o opožděný vývoj řeči, ale řeč je narušená v její plynulosti. K diagnóze
poruch pozornosti dospěl neurolog na základě výsledků vyšetření EEG ve 4 letech. K tomuto
vyšetření byl doporučen logopedem pro zjevný Tumultus sermonis (Breptavost).
Z psychologického vyšetření vyplývalo, že neverbální intelekt chlapce je
nadprůměrný. Bez potíží navazuje počáteční kontakt, úlohy plní se zájmem, ale rychle ztrácí
pozornost. Nechá se však dobře motivovat. S výskytem poruch pozornosti se objevuje rychlá
unavitelnost a tendence k impulzivní reakci.
Motorický vývoj:
Hrubá i jemná motorika se vyvíjela úměrně věku. Držení tužky od počátku dobré.
Kresba bohatá a nadprůměrná.
Řečový vývoj:
Řeč se vyvíjela v normě. První slova používal v 1,5 letech, jednoduché věty ve 2,5
letech. V 5 letech byl chlapec schopen mluvit srozumitelně v rozvinutých větách. Mezi 3 a 4
rokem se objevili výrazné neplynulosti. Často neudržel pozornost u tématu. Zrychloval tempo
řeči až do nesrozumitelnosti.
Předčtenářská péče:
Chlapec měl problémy s pozorností, neustále poskakoval, běhal z místa na místo,
vyhledával pohybové činnosti. Nedokázal sedět déle jak 10 minut. Během čtenářských dílen
rušil svou hyperaktivitou ostatní spolužáky, ale poznámky, kterými vždy vyrušoval, byly
k tématu.
V průběhu připravených dílen bylo potřeba častěji měnit činnosti, zapojit pohybovou
aktivitu, aby chlapec zvládl udržet pozornost po celou dobu.
Předvídání: Při pohledu na obálku knihy chlapec reagoval velmi kladně. Byl schopen
říct, o čem kniha možná bude. Snažil se hledat více variací. Tato strategie ho bavila, cítil se
pevný a sebejistý.
Hledání souvislostí: Když jsme se zaměřili na hledání souvislostí mezi textem a jeho
zkušenostmi, uměl říct a popsat zážitek bez problémů. Pokud jsme hledali souvislosti mezi
textem a okolním světem, lehce se pletl. Více hledal ve svých zkušenostech. Při hledání
a porovnávání souvislostí byl schopen vyjádřit rozdíl. Nedělalo mu problém si poradit i se
složitějším textem. Vždy našel odpověď, i když třeba jen heslovitou.
Kladení otázek: Při využití této strategie byl chlapec schopný odpovídat k textu,
hledal další možné otázky a odpovědi. Komunikuje bez problému, je mu dobře rozumět,
pokud používá krátké věty. Pustí-li se do delšího vyprávění, zrychluje tempo až do
nesrozumitelnosti. Byl velmi bystrý a vnímavý.
Představivost: S představováním hlavních hrdinů, místa konání i prostředí týkající se
probíraného textu, ale i s představováním dalších informací nespojené s textem neměl chlapec
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problém. Jeho myšlenky byly velmi kreativní a zábavné. Dokázal do svých představ vtáhnout
i ostatní účastníky. Bylo nutné včas ho vracet k tématu.
Usuzování: Na základě čteného textu a již získaných informací, zjišťujeme, co nám
tím, chtěl autor říct. Snažíme se vyhledat skrytý význam textu, což byl pro chlapce složitější
úkol. Na vyzvání se chlapec neuměl soustředit a říct odpověď v jednoduché větě. Odpovídal
většinou mnoha větami. Zdlouhavě přemýšlel, o čem se píše v textu a na co se autor zaměřuje.
Neposeděl, stále poletoval po třídě.
Určování hlavních myšlenek: Při výběru hlavní myšlenky byl chlapec lehce
nesoustředěný, a opět stále pobíhal a poskakoval. Byl dosti nepozorný, spíše tipoval, co je
důležité. Každou odpověď považoval za hlavní myšlenku. Při využití této strategie byl velmi
hyperaktivní, nejevil o ní dostatečný zájem.
Syntéza: Chlapec poskládal zjištěné informace z textu a propojil s informacemi, které
zná nebo dokonce sám prožil. Opět formou skládačky jsme vytvořili nové poznatky. S úkolem
si chlapec rychle a správně poradil.
Sledování porozumění: Chlapec je opravdu bystrý a většině textu porozuměl. Svůj
názor si před spolužáky obhájil. Jako jeden z mála dětí se dokázal samostatně zeptat na věci,
kterým neporozuměl.
Prognóza:
Chlapec je velmi inteligentní a bystrý, ale opravdu hyperaktivní. Jeho hyperaktivita
a breptavost mu narušuje veškerou jeho práci a výsledky nejsou nakonec stoprocentní. Pokud
ho vybraná strategie bavila, zapojoval se a dokázal k práci strhnout ostatní spolužáky.
Strategie usuzování a určování hlavních myšlenek byla pro chlapce složitá, ale postupně
pochopil, o čem je. V závěru byla jeho reakce překvapivě dobrá.
Po celou dobu mého výzkumu jsem musela častěji měnit činnosti. Chlapec nevydrží
dlouho sedět a věnovat se jedné stejné práci. Někdy jsme museli přejít k jiné činnosti, aniž
bychom dokončili tu právě rozdělanou. Pak jsme se k ní opět vraceli.
Při výtvarných činnostech byl jeho výkon malinko slabší, ale ne každý jedinec je
výtvarně nadaný. I když má grafomotoriku velmi dobrou jeho podpis byl po celou dobu psán
zrcadlově. Pohybové činnosti byly pro něho to pravé, to se cítil velmi spokojeně. Perfektně se
zapojoval při různých hrách a aktivitách na rozvoj myšlení.
V závěru dokázal chlapec vydržet po celou dobu čtenářské dílny, práce ho bavila.
Kniha měla velmi dobrý vliv pro práci s jeho hyperaktivitou.
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4.4.4 Hubert, 6 let
Jméno, věk: Hubert, 6 let
Z anamnézy:
Porod spontánní, bez komplikací, raný vývoj bez komplikací. Adaptace na kolektiv
probíhala protrahovaně. Situaci komplikoval opožděný vývoj řeči. Sociální adaptace chlapce
odrážela velmi slabé porozumění řeči i nedostatečné komunikační dovednosti. Hubert
postrádal pocit bezpečí a sociální ukotvenosti. Na základě vyšetření na foniatrii stanovená
diagnóza Vývojová dysfázie a nerovnoměrný vývoj CNS, ADHD.
Motorický vývoj:
Chlapec se vyvíjel v normě.
Předčtenářská péče a řečový vývoj:
Řečový vývoj byl výrazně opožděn ve všech jazykových rovinách. První slova začal
chlapec užívat až po třetím roce, jednoduché věty ve čtyřech letech a složené věty stále
neužívá. Svých nedostatků v oblasti komunikace si byl chlapec vědom, a proto občas odmítal
úplně mluvit. Pokud se snažil vyjádřit, nebylo mu téměř rozumět.
Předvídání: Při pohledu na obálku knihy odpovídal jedním méně srozumitelným
slovem. Bylo pro něho obtížné složit souvislou jednoduchou větu. Měl problém si udržet
pozornost spolužáků a tím byla jeho soustředěnost nižší. Velmi mu pomohlo, když se mohl
vyjádřit pohybem nebo gestem.
Hledání souvislostí: Dokázal hledat souvislosti mezi textem a jeho osobou i mezi
textem a okolím. Raději vše ukazoval a uváděl do souvislostí za pomoci obrázků nebo
figurek. Nezvládal porovnávání textů. Odpovědi byly dosti popletené a někdy mimo příslušný
text.
Kladení otázek: Strategie kladení otázek mu seděla více. S drobnou nápovědou byl
schopen správně odpovídat. Snažil se zapojit celé jednodušší věty i přesto, že mu bylo špatně
rozumět. Snažil se soustředit a byl až bojovný, aby uspěl. Chlapce jsem často vyzívala, aby
svá vyjádření doprovázel pohybem.
Představivost: Přes všechna jeho omezení měl úžasnou fantazii. Svou nejistotu
zakrýval tak, že obracel pozornost k oblíbenému tématu, kterým byly dinosauři. Nevadilo mu,
že to občas postrádalo logiku pro něho to mělo jakousi důležitost. Své představy dokázal
krásně přenést na papír.
Usuzování: Na základě čteného textu a již získaných informací, zjišťujeme, co nám
tím, chtěl autor říct. Snažíme se vyhledat skrytý význam textu, což byl pro chlapce velmi
složitý úkol. Na tuto činnost se nebyl schopen soustředit, jelikož často nerozuměl otázkám.
Byla znát jeho nejistota, neodpovídal, odváděl pozornost a vyrušoval ostatní děti.
Určování hlavních myšlenek: Zapojoval se jen zřídkakdy. Při této strategii se
uzavíral hodně do sebe. Veškeré odpovědi „přeformuloval“ dle svého oblíbeného tématu a tím
byly opět dinosauři. Často od činnosti odbíhal.
Syntéza: Chlapec si samostatně neposkládal zjištěné informace z textu a nepropojil
s informacemi, které zná nebo dokonce sám prožil. Na své zkušenosti se při této strategii
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zaměřoval nejvíce. Opět formou skládačky jsme vytvořili nové poznatky. S nápovědou,
názornou dopomocí a využitím některých pomůcek si chlapec s úkolem poradil.
Sledování porozumění: Chlapec porozuměl čtenému, jednalo-li se o jednoduchý text.
Když šlo o text složitější či nezajímavý, tak vůbec nevnímal a porozumět se vůbec nesnažil.
Měl výkyvy nálad.
Prognóza:
Narušený vývoj řeči a snížená schopnost udržet pozornost byly pro chlapcovu práci
bohužel velkým handicapem. Pro těžkou sociální adaptaci do kolektivu byl často dětmi
odmítán a odstrkován. Pokud mluvil, neměl sebejistotu, nevěřil si a děti ho nenechávali
domluvit. Jak se postupně používáním různých strategií jeho komunikační dovednosti
zlepšovaly, tak se jeho sebejistota zvyšovala. Patřil mezi podprůměrné žáky.
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4.4.5 Helena, 6 let
Jméno, věk: Helena, 6 let
Z anamnézy:
Dívenka se narodila fyziologickým porodem v termínu. Apgar score s nižšími
hodnotami. Kvůli poporodní žloutence byla chvíli v inkubátoru. Dívenka je jedináček starších
rodičů. Dle psychologického vyšetření se jedná o hyperprotektivní výchovu. Kromě
pravidelné psychologické péče navštěvovala rehabilitaci. Porucha pozornosti (ADD) byla
diagnostikována ve 4/5 letech neurologem. Pravidelně medikována léky na podporu vývoje
centrální nervové soustavy. Intelektové schopnosti dívky se pohybují v oblasti vyššího
průměru.
Motorický vývoj:
Hrubá motorika opožděná, chůze až v 18 měsících. Dosud nejezdí na kole, neplave
a celkově je neobratná. Lze konstatovat i opoždění jemné motoriky. Držení pastelky je
nesprávné a drápovité. Kresba velmi chudá a jednobarevná.
Řečový vývoj:
Vývoj řeči v oblasti lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické jazykové rovině
je zcela v normě. Logopedii navštěvuje pouze pro potíže v oblasti motoriky mluvidel
a jazyka. Zároveň její projev je velmi tichý a pomalý.
Předčtenářská péče:
U dívky se projevuje porucha pozornosti bez hyperaktivity. Dívka je velmi neprůbojná
a pomalá. Pozornost udržela velmi krátkou dobu cca 5 minut a poté se uzavře „do svého
světa“, nepobíhá ani nevyrušuje. Je u svých myšlenek, zasněná nebo jen tak kouká skrz
a nevnímá. Pod vlivem medikace byla aktivnější.
Předvídání: Při pohledu na obálku knihy byla schopna říci krátký příběh. Svým
tichým projevem měla problém upoutat pozornost spolužáků. Její fantazie je barvitá
a zajímavá.
Hledání souvislostí: Když jsme se zaměřili na hledání souvislostí mezi textem
a dívkou, dokázala se rozhovořit o svých zkušenostech. Hledání souvislostí mezi textem
a okolím ji také zaujalo. Většinou odpovídala krátkými výstižnými větami. Porovnat dva texty
nebyl problém, dívka byla schopna najít rozdíly.
Kladení otázek: U této strategie bylo potřeba se dívky ptát hned na začátku, protože
se nevydržela dlouho soustředit. Odpovědi byly vždy trefné a odpovídající tématu. Dívka je
chytrá a s odpovědí si vždy poradila. Ráda pokládala otázky svým spolužákům. Složitějším
úkolem bylo udržet jejich pozornost.
Představivost: Tato strategie byla u dívky oblíbená. Představivost a fantazii měla
rozvinutou na vyšší úrovni. Byla často zasněná a představovala si vše velmi živě
v nádherných barvách. Popis jejích představených obrazů byl bohatý. Bylo zajímavé
pozorovat její výdrž u této strategie.
Usuzování: Na základě čteného textu a již získaných informací, zjišťujeme, co nám
tím, chtěl autor říct. Dívka měla perfektní odpověď. Snažíme se vyhledat skrytý význam
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textu, a to dívka dokázala velmi dobře. V této strategii se prokázal její intelekt. Její popis
významu byl výstižný a bystrý.
Určování hlavních myšlenek: Hlavní myšlenku našla dívka bez potíží. Podávala
výstižnou a stručnou odpověď.
Syntéza: Dívka poskládala zjištěné informace z textu a propojila s informacemi, které
zná nebo dokonce sama prožila. Formou skládačky jsme vytvořili nové poznatky. Dívka
potřebovala častěji ujištění, že pracuje správně. Byla potřeba chvála a motivace k dalším
krokům, a to udrželo dívčinu pozornost. Díky použití dalších metod například myšlenkové
mapy nebo kartiček s obrázkovými příběhy se tato strategie u dívky osvědčila.
Sledování porozumění: Dívka textu porozuměla, nebyl zjištěn žádný problém.
Nebylo potřeba vysvětlení či hledání pomůcek k porozumění textu.
Prognóza:
Na začátku dívka nevydržela u žádné aktivity déle jak 5 minut. Dívka nebyla schopna
dokončit rozdělanou práci. Najednou svou pozornost přenesla ke svým myšlenkám, seděla
zasněně ve svém světě nebo jen seděla a nevnímala okolí. Postupně jsme odbourali
nedokončení rozdělaných činností. Dívka se na konec vydržela soustředit na každou činnost
daný čas. Byla soustředěnější, a díky zlepšení komunikačních schopností dokázala hovořit
hlasitěji, což mělo výrazně lepší efekt na spolužáky. Byla sebejistější. Při práci s ní bylo nutné
často poskytovat zpětnou vazbu, pozitivně motivovat a cíleně chválit.
Při pravidelném docházení na čtenářské dílny bude mít dívka velmi dobrý předpoklad
pro čtení a další učení. Je to velmi dobrý nástroj pro trénink udržení pozornosti.
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4.5 Zhodnocení výsledků
Hodnocení se zaměřuje na děti s diagnostikovanými poruchami pozornosti, které jim
způsobují problémy se soustředěností, vývojem motoriky a řeči i se zájmem o čtený text,
a proto je důležité najít nástroje k usnadnění vztahu těchto dětí ke knihám a čtení.
Většina vybraných dětí potřebuje asistenta, aby zvládly běžný provoz mateřské školy.
V průběhu čtenářských dílen byla asistentka pedagoga přítomna a nápomocna v mnoha
činnostech. U všech činností vyžadovaly děti plnou pozornost.
Strategie předvídání – K této strategii bylo využito obálek knih, obrázků nebo
krátkých úryvků z knih. Na základě těchto informací mohly děti předpovídat, o čem asi příběh
bude. Děti intenzivně přemýšlely a tvořily vlastní odpovědi. Tato strategie motivovala
i nečtenáře, protože právě jak to bude a o čem příběh bude je pro děti dostatečný podnět ke
čtení. Patřily mezi oblíbené strategie dětí předškolního věku. Pro děti s poruchami pozornosti
bylo náročné udržet soustředěnost delší dobu a brzy vyhledávali jiný cíl.
Hledání souvislostí – Nejlépe děti reagovaly, když se informace z textu vztahovala na
jejich osobu a jejich vlastní zkušenosti. Dokázaly popsat, jak se osoba cítí, co právě prožívá
nebo co jim informace přináší. Pokud se informace vztahovala na blízké okolí, bylo to už pro
některé dítě s poruchou pozornosti složitější. Porovnávání textů bylo náročné pro všechny
respondenty. Dětem s poruchami pozornosti pomohly návodné otázky a startéry typu „Jak ses
cítil…?“ „Zažil jsi někdy podobnou situaci…? „Četl jsi někdy podobnou knihu…?“ Při
skupinové práci s celou třídou bylo vhodné vyzvat děti s poruchami pozornosti přednostně,
protože na obtížnější úkoly se soustředily méně a vyhledávaly jiné cíle, vyrušovaly nebo
nevnímaly.
Kladení otázek – Zaměřili jsme se na pokládání otázek „Zajímalo by mě co, kdo, kde
kdy, jak, proč.“ Tato strategie měla pozitivní vliv na komunikaci mezi žáky. Oni sami se
dokázali ptát jeden druhého, a tím vznikla ve skupině báječná a zábavná atmosféra. Pro děti
s ADHD bylo výhodné při ztrátě pozornosti položit jinou otázku. Často se povedlo pozornost
znovu upoutat. Tato strategie byla užitečná především pro rozvoj komunikačních schopností.
Představivost – Vytváření představ a obrazců se většinou dětem dařilo pěkně. Fantazii
měly velmi rozvinutou a barvitou. Všechny obrazy dokázaly přenést na papír.
Usuzování – Tuto strategie byla použita při odhalování autorova záměru. Děti si rády
hrály na detektivy a hledaly indicie v textu nebo na obrázcích. Byly bystré, všímaly si výrazů
obličejů, oblečení hrdinů a prostředí, ve kterém se děj odehrával. Hojně využívaly předměty
nacházející se kolem sebe a přemýšlely, k čemu mohly být v příběhu využity. Pokud bylo
zapojeno co nejvíce zábavných podnětů, tak měla strategie úspěch.
Určování hlavních myšlenek – Tato strategie celkově patří mezi náročnější a méně
oblíbenější. Děti s ADD měly lepší reakce a postřehy než děti s ADHD. Především u chlapců
byl patrný menší zájem, pravidelné odcházení k jinému cíli a častá nesoustředěnost.
Syntéza – Strategie Syntéza byla také jedna z oblíbených. Děti rády mluvily o svých
zkušenostech, propojovaly informace týkající se okolního světa a porovnávaly s odlišnými
známými texty. Rády využívaly jiné metody například myšlenkové mapy, obrázky s příběhy
nebo kartičkové puzzle a skládaly informace dohromady. Díky této metodě a používání
dalších podnětů se při této strategii snažily pracovat ve skupině.
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Sledování porozumění – Pro chlapce bylo těžší porozumět čtenému textu než pro
dívky. Žádný respondent nevydržel dlouho u této strategie. Je zapotřebí s touto strategií
pracovat častěji, aby byla pro děti s poruchami pozornosti zvládnutelnější a byly schopny u ní
vydržet požadovanou dobu.
V mateřské škole se z celkového počtu dětí podobnými příznaky projevuje větší počet
žáků. Diagnóza byla však stanovena pouze u dětí, které mají ještě jiné vývojové problémy,
například vývojovou dysfázii, Tumultus sermonies nebo nespecifikované poporodní potíže.
Lze předpokládat, že mnoho dětí bude ještě diagnostikováno v období nástupu do
základní školy. U většiny respondentů bude navržen odklad školní docházky o jeden rok.
Pro splnění cílů práce je nutné s dětmi, které mají poruchy pozornosti pracovat
soustavně, individuálně, krátce a často.
Všechny výtvory z výtvarných činností byly vyvěšeny na nástěnkách v budově školy,
kde si je v případě zájmu mohli prohlédnout rodiče. Dále byla rodičům nabídnuta konzultace
o průběhy čtenářských dílen. Této možnosti využili rodiče tří dětí. Na základě této činnosti
v mateřské škole získala knihovna, ve které autorka působí několik nových čtenářů z řad dětí
i rodičů.
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Závěr
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku předčtenářské a čtenářské gramotnosti.
Také se zabývá vlivem čteného textu, čtenářských strategií a využitím práce s knihou na
předškolní děti. Knihy v dnešní době bývají zapojovány do každodenních činností stále méně,
přestože jsou stále důležitou součástí výuky ve školách. Naučit děti využívat čtenářské
strategie, které jim pomohou porozumět čtenému textu. Ukázat, jak s knihou můžeme
pracovat, abychom rozvíjeli předpoklady a vztah ke čtení, učení a dalšímu vzdělávání.
Cílem práce bylo zaměřit se na čtenářské dovednosti u dětí s poruchami pozornosti.
Zjistit, jaké problémy poruchy pozornosti způsobují a jaký vliv mají čtenářské dílny na
zvládnutí dalších dovedností související s tímto věkovým obdobím.
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se opírá
o poznatky uvedené v odborné literatuře. Zaměřuje se na vývoj řeči, vývoj řeči dle
jazykových rovin, poruchy pozornosti a další příznaky spojené s ADHD a ADD, čtenářskou
gramotnost. Ke zpracování praktické části bylo využito několik metod a technik. Byly to
především kazuistiky, které byly zpracovány z rozboru diagnostických zpráv z odborných
pracovišť, z dokumentace a portfolia jednotlivých dětí shromážděných v mateřské škole
a vedených rozhovorů s rodiči i pedagogy. Výzkum byl realizován na pěti dětech.
Během vlastního výzkumu bylo zjištěno, že knihy byly využívány ve výuce ojediněle
a pouze pedagogem. Děti nedostaly knihy do ruky, téměř s nimi nepřišly do kontaktu. Dále
bylo zjištěno, že u dětí s poruchami pozornosti není vypěstován žádný citový vztah ke knihám
a porozumění čtenému textu bylo velmi slabé. Z výše uvedeného vyplývá, že je důležité
a smysluplné rozvíjet předčtenářské a čtenářské dovednosti za použití výrazných motivačních
technik. Využívat při práci s knihou čtenářské strategie, jak ze strany učitelů, asistentů, tak
i rodičů dětí nejen s diagnostikovanou poruchou.
Stanovené cíle bakalářské práce byly splněny.
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Seznam zkratek:
ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Porucha pozornosti s aktivitou
ADD: Attention Deficit Disorder – Porucha pozornosti bez aktivity
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