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 Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem, jak děti předškolního věku rozumějí obrázkovým 

příběhům. Cílem bakalářské práce je na základě pozorování a rozhovoru s dětmi nad 

obrázkovou knihou popsat a porovnat jejich úrovně porozumění. Druhým cílem je na základě 

analýzy výsledků dětí vytvořit stručná doporučení jak s obrázkovou knihou v mateřské škole 

pracovat, s ohledem na vývojová specifika dětí. V teoretické části je vymezen pojem 

porozumění a jednotlivá specifika dětského vývoje. Praktická část se zaměřuje na výzkum 

porozumění obrázkovému příběhu u dětí ve věku 2-3 let, 3-4 let a 5-6 let. 

 

 Klíčová slova 

čtenářská pregramotnost, porozumění, obrázková kniha 

 

 Anotation 

This bachelor thesis deals with the topic of how preschoolers understand pictorial stories. The 

main goal of this work is based on observing and doing interview with kids about pictorial 

stories and describe the levels of understanding of the picture stories. The second goal is to 

create brief recommendations on how to work with a picture book in kindergarten based on 

the analysis of the children's results with regard to the developmental specifics of children. 

The theoretical part defines the concept of comprehension and related developmental aspects 

of preschool children. The practical part focuses on monitoring the understanding of the 

picture story in groups of children aged 2-3, 3-4, 5-6 years old.  
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Úvod  

 

Jak již samotný název napovídá, tato bakalářská práce se zabývá úrovní porozumění 

obrázkovému příběhu u dětí předškolního věku. V mateřské škole děti prožívají nějaké 

příběhy snad každý den, ať už prostřednictvím knihy, vyprávění, nebo volné hry, se kterou 

souvisí i hra v roli.  

 Úkolem paní učitelky by mělo být dětem tyto příběhy zprostředkovat, nebo je 

vysloveně nabízet. K tomu učitelkám slouží mnoho výukových materiálů. Mohou použít 

např. obrázkovou knihu, a na té postavit celý integrovaný blok či tematický celek, využít 

videozáznam, ilustrace z pohádek nebo vlastní zkušenosti. Díky smyšleným příběhům a 

pohádkám děti lépe rozumí opravdovému světu. 

 Proto se teoretická část bakalářské práce věnuje v první řadě vysvětlení pojmu 

porozumění. Následně se zabývá vývojovými specifiky jednotlivých období. K tomu, 

abychom porozumění u dětí mohli rozvíjet, je potřeba vědět, co v jejich věku zvládnou a co 

ještě ne. Aby děti při čtení nebo při poslechu příběhu rozuměly, je zapotřebí je k tomu vést. 

K tomu nám pomáhají tzv. čtenářské strategie, kterým se podrobněji věnuje kapitola 3.  

 V neposlední řadě se teoretická část věnuje obrázkovému příběhu a obrázkové knize. 

Vzhledem k tomu, že příběh z praktické části je vyjmut z obrázkové knihy, je nezbytné, se 

obrázkovou knihou zabývat i v teoretické části. 

 Praktická část je zaměřena na analýzu úrovně porozumění u jednotlivých věkových 

skupin. Jsou představeny konkrétní obrázky z obrázkové knihy, se kterými děti jednotlivě 

pracují. U dětí je vždy sledováno, jaká je jejich úroveň porozumění, a zda jsou schopny 

příběh samostatně převyprávět. Cílem práce je porovnat úroveň porozumění dětí stejného 

věku, případně popsat jejich odlišnosti. Druhým cílem je na základě těchto zjištění 

formulovat doporučení pro práci s dětmi. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1.  Porozumění  

1.1 Vymezení pojmu porozumění  

 Na pojem porozumění je nahlíženo z mnoha různých úhlů pohledu. Význam slova 

můžeme chápat jako pochopení nebo soulad. Porozumění bývá užíváno v různých 

významech např. jako porozumění nějakému problému, pochopení dané situace nebo 

pochopení chování jedince. Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 208) 

označuje porozumění jako „schopnost jedince pochopit význam obsahu sdělení, ať už je 

prezentováno ve slovní, obrazové nebo symbolické podobě, zpracovat jej do podoby, která 

je pro něj smysluplná nebo mu je zadaná, a využít zpracovaný obsah.“ 

 Čáp a Mareš (2001, s. 480) charakterizují porozumění jako „proces, při němž jedinec 

mentálně konstruuje význam a smysl toho, co o tom ví a co vnímá.“ Obě tyto definice jsou 

pro nás směrodatné v tom smyslu, že nám pomáhají se zorientovat ve významu slova 

porozumění. Můžeme tedy zjednodušeně říci, že se jedná o proces/schopnost mentálního 

zpracovávání toho, co jedinec vidí nebo zažívá. Dříve bylo na porozumění, především 

z hlediska čtenářství, nahlíženo jako na samozřejmost, nebyl tedy kladen příliš velký důraz 

na jeho rozvoj. Ovšem dnes již víme např. díky mezinárodnímu výzkumu PISA (Programme 

for International Student Assessment), že tomu tak není, a že se musí podporovat jeho 

rozvoj. Pokud bychom s rozvojem porozumění chtěli začít, měli bychom již v útlém věku.  

Malé děti mají největší zájem, porozumět tomu, co se kolem nich děje. To bývá 

doprovázeno otázkami, „Co? Proč?“ Samotné děti nám dávají najevo, že se chtějí učit a 

dozvídat se nové věci. Tím, že se učí porozumět světu, se zároveň učí porozumět samy sobě. 

 Pokud bychom se zaměřili na porozumění předčítanému textu/příběhu, lze pro jeho 

rozvoj využít speciálních metod tzv. čtenářských strategií. Ty napomáhají dítěti lépe vnímat 

a porozumět čtenému textu a v budoucnu i rozvíjet dovednosti čtení a psaní. Čtenářské 

strategie jsou např. propojování, vizualizace, předvídání, hodnocení… (více viz kapitola 3.) 

(Rybárová, 2019). Pomocí čtenářských strategií podporujeme nejen myšlení dětí, ale i 

paměť. Nabádají děti k tomu, aby o příběhu samy přemýšlely. 

 Pro rozvoj porozumění u dětí v předškolním věku je důležité se zaměřovat na rozvoj 

slovní zásoby. Dovedeme si představit, že např. malé děti ještě neumí mluvit, ale už rozumí 

tomu, co mu maminka říká. V předškolním období je to už jinak, děti se potřebují 
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dorozumívat pomocí komunikace, aby se jejich úroveň porozumění dále rozvíjela. Dospělí 

lidé, kteří se vyskytují v blízkosti dítěte, by s ním měli pravidelně komunikovat. Jsou pro 

dítě přirozeným vzorem, který se snaží napodobit. Odpovídáním na dětské otázky si dítě 

nejen rozvíjí slovní zásobu, ale také získává mnoho nových slov, které mu napomáhají 

s porozuměním řeči. Dvořák porozumění řeči definuje takto: „Porozumění je postižení 

vztahu, souvislosti, smyslu, podstaty problému“ (2007, str. 148). Řeč je tedy důležitá pro 

porozumění stejně jako rozvoj myšlení. To, že dítě má zájem porozumět, je důsledkem toho, 

že o věcech přemýšlí, a následně je schopno o nich hovořit.  

 K rozvoji porozumění dítě dále potřebuje mít dostatečně rozvinuté sluchové vnímání 

a sluchovou paměť. Díky tomu dokáže sluchově rozlišit podstatné informace od 

nepodstatných, a zjednodušuje mu to orientaci v textu, který mu je čten. Díky sluchové 

paměti a rozvoji myšlení si dítě dokáže představovat a propojovat slyšené s vlastními 

zkušenostmi a díky tomu může slyšenému porozumět. S tím bezpodmínečně souvisí paměť 

a pozornost. Paměť dítěti slouží pro zapamatování důležitých informací a následné 

vybavování. Paměť lze definovat jako „schopnost, která umožňuje uchovávat různé 

poznatky a zkušenosti“ (Vágnerová, 2012, str. 88). Trénování paměti v předškolním věku 

jde nejlépe na rytmizovaných básničkách a písničkách. Vše by se mělo odehrávat pomocí 

zábavných her. Dobrou tréninkovou hrou může být tzv. Kimova hra. 

 V neposlední řadě se zaměříme na pozornost. Pozornost lze definovat jako 

„schopnost zvolit ze všech podnětů, které na nás současně působí, ty nejdůležitější“ 

(Pokorná, 2000, str. 1). Dítě by mělo umět záměrně udržet pozornost již od dvou let věku. 

S postupem času by se měla pozornost prodlužovat a dítě ve věku šesti let by již mělo udržet 

pozornost kolem 15 minut. Pro rozvoj porozumění je pozornost důležitá z toho důvodu, aby 

dítě bylo vůbec schopné se záměrně soustředit.  

 V první kapitole jsem tedy vymezila, které všechny oblasti se na rozvoji porozumění 

podílejí. Pro úplný rozvoj porozumění bychom měly tyto oblasti rozvíjet jako celek. 

Všechny tyto oblasti by se měly vzájemně propojovat a doplňovat.  
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1.2 Rozvoj porozumění u dětí a RVP PV  

 Jedním z nejdůležitějších kurikulárních dokumentů pro předškolní vzdělávání 

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

Kurikulární dokument definuje samotné RVP PV jako „pedagogický dokument; 

program, projekt či plán záměrného vzdělávacího působení stanovující cíle, obsah, 

podmínky a očekávané výsledky vzdělávání; kurikulum může být formulováno na 

úrovni státní, školní apod.“ (RVP PV, 2021, str. 49 [online]). Každá úroveň 

vzdělávání má vymezen svůj rámec vzdělávání na národní úrovni. Znamená to tedy, 

že předškolní, základní i střední vzdělávání má své rámcové dokumenty. Všechny 

tyto dokumenty stanovují obecné cíle, vzdělávací obsah, klíčové kompetence 

(Laufková, Goldmannová, 2020). Klíčové kompetence „jsou soubory 

předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých 

pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince“ (RVP PV, 2021, str. 10).  

 Rámcový vzdělávací program se rozvoji porozumění příliš nevěnuje. Nenašli 

bychom v něm ani důraz na rozvoj čtenářské pregramotnosti. Ta je definována 

v RVP ve slovníčku použité literatury. Definice zní: „Z obecného hlediska se jedná 

o základní ukazatel funkční vzdělanosti, znalosti pojmů dané oblasti, jejich 

porozumění, pochopení v souvislostech a dovednost ji všestranně využívat v 

praktickém životě; v předškolním věku hovoříme o vytváření předpokladů pro 

jednotlivé gramotnosti, proto se můžeme setkat s termíny v různém znění 

vyjadřujícími totéž (např. čtenářská gramotnost, předčtenářská gramotnost, 

čtenářská pregramotnost)“ (RVP PV, 2021, str. 48). 

Vzhledem k tomu, že porozumění obrázkovému příběhu souvisí s rozvojem 

čtenářské pregramotnosti, neměli bychom jej opomíjet.  

 V první kapitole bylo zmíněno, které všechny oblasti se podílejí na rozvoji 

porozumění. Všechny tyto oblasti (řeč, myšlení, komunikace, paměť, pozornost) 

které jsou zmíněny v první kapitole, se objevují jak v kompetencích, tak 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Jednotlivé kompetence se sice konkrétně 

nezabývají ani čtenářstvím, ani rozvojem porozumění, ale úzce s nimi souvisí. V 

následujících kompetencích, jak je uvádí RVP PV (2021, str. 11-13), je patrná 

souvislost s rozvojem porozumění. 
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1. kompetence k učení 

• soustředěně pozoruje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům a 

dějům, které kolem sebe vidí 

• soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, 

co započalo 

2. kompetence k řešení problémů 

• řeší problémy, na které stačí, využívá při tom dosavadní zkušenosti, 

fantazii a představivost 

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, 

matematických i empirických postupů  

3. komunikativní kompetence 

• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje 

své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně 

reaguje a vede smysluplný dialog 

• dítě se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich 

významu i funkci 

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i 

s dospělými 

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím 

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se 

běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, 

telefon) 

4. sociální a personální kompetence 

• samostatně rozhoduje o svých činnostech 

• rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu 

a lhostejnost 

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů 
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5. činnostní a občanské kompetence 

• dítě se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění  

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly, v RVP PV se objevují také jednotlivé vzdělávací 

oblasti. V nich se taktéž objevují požadavky, související s rozvojem porozumění u 

předškolních dětí. Každá z těchto oblastí má svůj vzdělávací cíl, vzdělávací nabídku, 

očekávané výstupy a rizika. Budou zde uvedeny pouze očekávané výstupy, které jsou pro 

dítě a jeho rozvoj porozumění důležité. Očekávané výstupy představují to „co dítě na konci 

předškolního období zpravidla dokáže“ (RVP PV, 2021, str. 16, 18, 20, 21, 23, 26, 28). 

1. Dítě a jeho tělo 

• vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, 

zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky) 

• ovládat koordinaci ruky a oka 

2. Dítě a jeho psychika 

a) Jazyk a řeč 

• správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

• pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, 

mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách 

• vést rozhovor 

• domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

• porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, 

sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách), formulovat 

otázky, odpovídat 

• učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým 

nerozumí) 

• sledovat a vyprávět příběh, pohádku  

•  popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

• chápat slovní vtip a humor 

• projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu 

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové 

operace 

• vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat 
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• záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

• přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem 

přemýšlí a uvažuje 

• zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

3. Dítě a ten druhý 

• porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

4. Dítě a společnost 

• porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

• pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební 

představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 

 Z podrobného prostudování je patrné, že i z RVP PV vyplývá, že bychom se porozuměním 

ve vzdělávání dětí měli zabývat nejen v oblasti čtenářské pregramotnosti, ale také na obecné 

úrovni. 

  

2. Vývojová specifika rozvoje porozumění  

 

 V následující kapitole se budu věnovat vývojovým specifikům dětí, které se dotýkají 

tématu porozumění obrázkovému příběhu.  

2.1 Dítě 2-3 roky 

 Toto vývojové období lze nazvat také jako batolecí. Vágnerová uvádí že: „v tomto 

období dochází k výraznému rozvoji mnoha schopností, dovedností, i celé dětské osobnosti. 

Dítě se stává samostatnějším, je aktivním subjektem, vědomým si své vlastní existence a 

svých možností“ (Vágnerová, 2012, str. 120). 

 Zaměříme-li se na samostatnost dítěte, můžeme říci, že ji dítě může testovat např. ve 

hře na schovávanou. Musí si být ale jisté, že se jedná pouze o hru. Pro dítě to znamená, že 

dospělá osoba musí být vždy nablízku. Pokud by hra byla příliš skutečná, dítě znejistí, a 

může dojít až ke strachu z opravdového ztracení (Helus, 2011). 

 Vágnerová se svým pojetím batolecího období opírá o autory Piageta a R. Case, kteří 

se taktéž zabývali vývojem dítěte. Piaget charakterizuje batolecí období jako „fázi 

symbolického předpojmového myšlení. Jeho následovník R. Case (1985) označil období 

jako fázi operací s reprezentacemi“ (Vágnerová, 2012, str. 125). 
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Obě tato označení nepřímo směřují k tomu, že jedním z hlavních vývojových úkolů dítěte je 

seznámit se, se symbolem. Symbol můžeme chápat jako náhradu. Vágnerová definuje 

symbol jako: „označení, resp. zastoupení něčeho prostřednictvím něčeho jiného“ 

(Vágnerová, 2012, str. 125). 

 Rozumíme tomu tedy tak, že dítě dokáže pracovat s představou. Dítě již ví, že to, co 

vidí ve skutečnosti, je v jeho představě pouze zastoupeno a není to opravdové. K řešení 

různých problémů využívá své představy, aniž by si to muselo reálně zkoušet a manipulovat 

s různými předměty. Symboly mohou být zastoupeny nejen v myšlení a představách dítěte, 

ale také v řeči. Řeč může být pro dítě jakýmsi symbolem pro dorozumívání s ostatními 

lidmi. Typická činnost pro rozvoj symbolického myšlení je hra na „jako.“ Dítě používá 

prvky nápodoby do symbolické hry. Např. dítě vidí, jak maminka vaří, a tak si vezme do 

ruky pastelku a napodobuje pohyby maminky. Pastelka se v tomto okamžiku stává 

zástupným symbolem vařečky. Dítě si je v tomto okamžiku vědomo, že jde pouze o hru, a že 

se nejedná o skutečnost. „Hra na jako se v průběhu batolecího věku mění, resp. se mění její 

chápání, protože k jednoznačnému porozumění významu symbolu dochází až po druhém 

roce“ ( DeLoache, 2011, in Vágnerová, 2012, str. 127). 

 Pro rozvoj porozumění dítěte je důležité rozvíjet pojmy. Pojem lze chápat jako 

„souhrn myšlenkových představ jevů, předmětů, a skutečností, je aktem myšlení, nevzniká 

„naučením“, ale zobecněním poznatků“ (Koželuhová & Wildová, 2021, str. 34). Pojem je 

také velice důležitý pro rozvoj symbolického myšlení a poznávání. Dítě si díky vytváření 

pojmů tvoří kategorie, které mu napomáhají k lepšímu chápání a orientaci ve světě kolem 

něj. Díky tomu si dítě nově poznaná slova zařazuje do již vzniklých kategorií, podle jejich 

významu a vzájemné podobnosti (Vágnerová, 2012). Tento proces se může stát pro dítě 

nefunkčním v případě, že si pod pojmem nic nepředstavuje. Jedná se o tzv. prázdný pojem. 

Dítě pouze slyší slovo, ale ještě není dostatečně vyzrálé na to, aby s pojmem pracovalo 

pouze v představách. Dítě také může slyšet slovo, ale nemá o něm dostatečné informace,  

a zkušenosti s ním k tomu, aby se z prázdného pojmu stal pojem. 

 Dítě ve věku 2-3 let se potřebuje především pro rozvoj porozumění zaměřovat na 

oblast řeči a myšlení. Vygotskij ve své publikaci píše, že: „myšlení a řeč mají geneticky 

zcela odlišné kořeny. Vztah mezi myšlením a řečí se v průběhu vývoje mění jak 

kvantitativně, tak kvalitativně“ (Vygotskij, 2017, str. 43). „V jistém okamžiku (…) se 

vývojové linie myšlení a řeči, dosud jdoucí odděleně, křižují, vývojově scházejí a způsobují 

vznik zcela nové formy chování“ (tamtéž, str. 54).  
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  Wildová uvádí, že osvojování řeči je důležité nejen pro rozvoj poznávacích a 

komunikačních funkcí, ale také pro rozvoj počáteční gramotnosti, která mimo jiné souvisí i 

s rozvojem porozumění. „Dítě si řeč osvojuje tak, že zkouší aktivně a kreativně 

prostřednictvím řečových konstrukcí vyjádřit svá přání, potřeby, záměry“ (Wildová, 2005, 

str. 24).  

 „Mezi druhým až třetím rokem nastupuje stádium rozvoje komunikační řeči, kdy se 

dítě pomocí řeči snaží dosahovat různé drobné cíle“ (Klenková, Bočková & Bytešníková, 

2012, str. 30). Proto se samo snaží produkovat řeč nejprve pomocí spojování stejných slabik, 

později pomocí jednoduchých dvouslovných vět, které se skládají z podstatných jmen, 

sloves citoslovcí a přídavných jmen. Ukážeme si takto složenou větu na příkladu: Dítě 

ukazuje na jedoucí auto. „Auto jede“. Dospělý se dítěte zeptá: „Jakou mělo auto barvu?“ 

Dítě odpoví: „Červenou.“  V řeči se objevuje snaha o porozumění prostřednictvím otázek 

„Kdo je to?“, „Co je to.“ 

 Dítě má zájem o bližší informace o svém okolí. Tuto fázi nazývá Bytešníková jako 

„první věk otázek“ (2012). Tyto otázky směřují k dozvídání se jednotlivých faktů. Dítě už je 

také schopno pojmenovávat některé činnosti a krátce o nich hovořit. Ovšem nemůžeme 

předpokládat, že jejich větná stavba bude v naprostém pořádku.  Při utváření vět může také 

dojít ke komolení slov nebo vytváření nových slov př. jahoda-hajoda, rybník-bimik. Mohou 

se také objevovat chyby ve skloňování a časování např. maminka-tatínka. Správná 

výslovnost závisí na dobrém vzoru rodičů a jejich trpělivosti se věnovat dítěti.  

 Pokud by se u dítěte objevovaly náznaky špatné výslovnosti řeči, v tomto období se 

jedná se o fyziologický pozůstatek, který časem může přirozeně dozrát. Kdyby k tomu však 

nedošlo do čtvrtého roku, je potřeba vyhledat odbornou pomoc logopeda (Bednářová & 

Šmardová, 2015). 

 Nedílnou součástí porozumění je paměť. Paměť se v tomto věku rozvíjí díky 

dětským zážitkům, které jsou velmi často spojené s emocemi. Dítě si pamatuje to, co samo 

zažilo, a jak se u toho cítilo. Ovšem tyto vzpomínky nezůstávají v paměti natrvalo. Proto si 

také dospělí lidé pamatují jen velmi málo zážitků z tohoto období. Musel by to být opravdu 

silný zážitek doprovázen emotivním prožitkem (Vágnerová, 2012). 

 Nejen v batolecím období, ale i ve většině předškolního období převažuje krátkodobá 

paměť. Dítě žije zážitkem tady a teď. Nemá povědomí o tom, jak rychle plyne čas. 

Důležitou informací pro nás je, jakým způsobem podporovat její rozvoj. Můžeme ji rozvíjet 

pomocí ustálených slovních spojení, která se vyskytují v příbězích-hloupý Honza, dobrá 
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víla, zlý černokněžník (Koželuhová & Wildová, 2021). Pomocí ustálených slovních spojení, 

podporujeme nejen, paměť, ale i porozumění příběhu. Čím jednoznačnější příběh bude, tím 

má dítě větší jistotu, že příběhu porozumí, a může se posunovat dál. Pro lepší zapamatování 

je dobré, aby se dítě učilo všemi smysly. Např. u čtení příběhu O Koblížkovi, se nejlépe 

naskýtá příležitost, ochutnat opravdovou koblihu u čtení pohádky. Dítěti se zapojí chuťové 

buňky a lépe si pak zpětně vybaví, díky svým pocitům a zážitkům, o čem příběh byl. 

V jiném případě se můžeme zaměřit na sluchovou diferenciaci např. hudebního nástroje u 

pohádky O Budulínkovi. 

Paměť se dá trénovat mnoha různými způsoby. Např. u malých dětí můžeme využít hádanky 

v podobě doplnění slova červená (Karkulka), moudrý (král)… Vždy záleží na tom, z jakého 

příběhu vychází aktuální téma. 

 Nejenom paměť se podílí na rozvoji porozumění. Spolu s ní má svůj vývojový úkol 

také pozornost. Pro porozumění je důležité, aby dítě dokázalo záměrně udržet pozornost, 

byť jen na velmi krátkou chvíli. Toho by mělo být schopné již na konci druhého roku života. 

To, že to dítě dokáže je zapříčiněno tím, že má již nějaké zkušenosti, a je schopno se 

samostatně soustředit (Vágnerová, 2012). Nemůžeme dítě nutit, aby bylo pozorné. Jako 

učitelé ale můžeme připravit takové podmínky, aby si dítě zvolilo činnost, která ho bude 

bavit, a u které bude schopné pozornost udržet. Dítě do tří let by svou pozornost mělo 

záměrně udržet okolo pěti minut.  

2.2 Dítě 3-4 roky 

 Jak jsem již specifikovala v předchozím období, řeč se často pojí s vývojem myšlení. 

Lejska tvrdí že „bez řeči by nebylo myšlení, a bez myšlení řeči“ (Lejska, 2003, str. 79). Řečí 

a myšlením tedy navážeme na další vývojové období, kterým je rozmezí od tří do čtyř let.  

 „Dítě mezi třetím a čtvrtým rokem by mělo mluvit ve větách a souvisle. Postupně by 

mělo do řeči začleňovat většinu slovních druhů, skloňovat, časovat“ (Bednářová & 

Šmardová, 2015, str. 70). V té samé publikaci se taktéž píše, že dítě má veliký zájem o 

knížky a příběhy jako takové. Proto bychom už od narození měli podporovat dítě 

v seznamování s knížkami a jednoduchými básněmi. V tomto období by už měl být vytvořen 

alespoň minimální vztah ke knihám a k básním. 

 Knihy rozvíjí dětskou slovní zásobu, a pomáhají dětem rozumět světu. Slovní zásoba 

dítěte ve třech letech je okolo 1000 slov (Bytešníková, 2012). Již tedy víme, že dvouleté dítě 

se zvládne dorozumívat v krátkých větách, dovede slovně vyjádřit podstatnou věc, která ho 
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zajímá, a pomocí otázek se doptává. Dítě po třetím roce by se v řeči mělo rozvinout natolik, 

aby dokázalo mluvit v delších větách, vyprávět souvisle podle obrázku, popsat situaci. Jak 

bylo již zmíněno v předchozím vývojovém období, může se u dětí objevit špatná výslovnost 

řeči, dyslalie-porucha artikulace řeči. „Porucha se projevuje na fonetické úrovni řeči-

vynechávání, zaměňování, nahrazování nebo nepřesné vyslovování hlásek, a na fonologické 

úrovni-v plynulé řeči, při používání elementárních řečových zvuků ve spojování do slabik, 

slov, a vět“ (Bytešníková, 2012, str. 98). Pokud by problém přetrvával i po čtvrtém roce 

věku dítěte, je dobré v tomto případě navštívit logopeda, popřípadě s ním konzultovat 

problém, a domluvit se na logopedických lekcích. Z vědeckých výzkumů, které zmiňuje ve 

své kapitole Mertin, vyplývá, že pokud problémy s rozvojem jazykových dovedností 

v předškolním věku přetrvávají, dítě má poté v pozdějším věku problémy s osvojením 

čtecích dovedností (Mertin, 2016).  

 V období mezi třetím a čtvrtým rokem nastává tzv. druhý věk otázek, a sice „Proč?“, 

„Kdy?“, díky kterým, se dítě více dostává „věcem na kloub“. Dítě přemýšlí o situaci, 

následně se ptá, čemu nerozumí, a dostává odpovědi na své otázky a zároveň se učí 

porozumět souvislostem. Tyto otázky jsou nesmírně důležité pro rozvoj porozumění nejen 

textu, ale také příběhu. Pokud dítě není uspokojeno odpovědí, následují další a další otázky 

„Proč?“. Nejen z tohoto důvodu je nezbytné, aby učitelé, ale i rodiče odpovídali na otázky a 

nebrali toto období na lehkou váhu. Pokud by nastala opakovaná situace, při které rodič již 

nebude chtít odpovídat na otázky, dítě ztratí zájem a tzv. přirozenou zvídavost jelikož se mu 

nebudou dostávat odpovědi na jeho otázky a ztratí tak motivaci (Bednářová & Šmardová, 

2015; Mertin & Gillernová, 2003; Vágnerová, 2012). 

 K tomu, aby dítě rozvíjelo slovní zásobu a svou řeč, potřebuje dostatečně vhodné 

podmínky pro komunikaci. Dítě by mělo komunikovat nejen s vrstevníkem, ale i s dospělým 

jedincem. Díky komunikaci, získává potřebné informace, které zpracovává, a následně je 

upotřebuje. Pro dítě je velice důležitý kontakt s dospělým, především rodičem, který také 

bývá prvotní komunikační zkušeností. V tomto procesu dochází k jejich vzájemné interakci 

a k velkému rozvoji kognitivní složky řeči (Mertin & Gillernová, 2003). K začlenění dítěte 

do třídního kolektivu je potřeba komunikace s ostatními dětmi. Komunikace v dětských 

kolektivech se velice liší. Záleží na tom, zda se jedná o. tzv. heterogenní třídu-třída, ve které 

jsou zařazeny děti od tří do šesti let věku dítěte, nebo o homogenní třídu-třída, ve které jsou 

děti stejného věku. V každém z těchto kolektivů záleží na způsobu komunikace mezi dětmi. 

Čtyřleté dítě v kolektivu heterogenní třídy by se již mělo umět bez problému domluvit 
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s mladším dítětem. Od starších dětí se bude naopak učit a dozvídat se nová slova a snažit se 

je aktivně používat. Pro porozumění je důležité, aby se v komunikaci děti naučily především 

na sebe reagovat, a počkat na odpověď druhého, což budou potřebovat nejen při osvojování 

čtenářských dovedností ale i v běžném životě. Upevňuje si tak vztahy k druhým dětem. 

 Myšlení dítěte nejen v období třetího až čtvrtého roku je nazýváno jako fáze 

symbolického předpojmového myšlení. Postupně podle Piageta přechází kolem čtvrtého 

roku do stádia předoperačního myšlení (Piaget & Inhelderová, 2001). 

 V oblasti rozvoje paměti má již dítě více zkušeností, a tak si i lépe pamatuje. Díky 

tomu, pak následně rychleji zpracovává nové informace, jelikož to pro něj už není tak 

obtížné. Nadále se objevuje paměť konkrétní, tedy že si dítě lépe pamatuje to, co vidí, co si 

může vyzkoušet. Stejně jako u předchozího vývojového období převažuje paměť 

krátkodobá, ovšem dítě má o něco větší kapacitu zapamatování.  

 „Explicitní epizodická paměť slouží k zapamatování různých událostí, které jsou 

zpracovávány jako minipříběhy“ (Vágnerová, 2012, str. 204). Tato paměť je nesmírně 

důležitá nejen pro rozvoj porozumění, ale také pro pochopení příběhu. Pomáhá dítěti se 

orientovat v jeho vzpomínkách, ze kterých díky vyprávění vznikne příběh. Dítě se učí 

nápodobou dospělého, jak svůj zážitek převyprávět.  

Tím, že se rodič doptává otázkami, napomáhá dítěti porozumět příběhu, a tomu, co je 

důležité, a co méně. „Tříleté děti při vyprávění příběhu opomíjejí cíl jednání hlavní postavy i 

její úmysly a pocity, zato do něj zahrnou nepodstatné detaily, které se k hlavnímu dění 

vůbec nevztahují. Čtyřleté děti se více zaměřují na relevantní aspekty děje, ale i ony se často 

odchylují od podstaty příběhu“ (Vágnerová, 2012, str. 206). 

 Pokud dítě zažije situaci, která je velmi emočně zabarvená, je schopno si ji 

zapamatovat i delší dobu, třeba i na celý život. Tím, že o situaci dlouho vypráví, podporuje 

uchování zážitku v jeho paměti (Mertin & Gillernová, 2003). Větší pravděpodobnost 

zapamatování má také dítě, které je dostatečně informované o dané oblasti. „4leté děti si 

zapamatují určité informace, ale už nevědí, kdy a od koho je získaly“ (Vágnerová, 2012, str. 

203). Př. Tomášek se zajímá o dinosaury, protože ho zajímá, jak vypadali a co jedli. Proto je 

v této oblasti mnohem víc informovaný než např. paní učitelka a nedělá mu problém si 

zapamatovat jejich názvy a informace o nich, které by si běžný člověk nezapamatoval- 

Brachiosaurus, Ankylosaurus, Spinosaurus, Stegosaurus…  

 Pozornost ještě stále není ukotvena na příliš dlouhou dobu. U čtyřletých dětí je již 

lepší, než u tříletých, ale je potřeba na jejím rozvoji neustále pracovat. Dítě vydrží déle se 
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soustředit, ovšem s oblibou bude střídat činnosti, pokud si je samostatně nezvolí a není 

vnitřně motivováno. U čtyřletého dítěte se začíná rozvíjet selektivní pozornost, která pak 

vrcholí v mladším školním věku (Vágnerová, 2012). Dítě je schopno se soustředit záměrnou 

pozorností např. při hře. Pokud si hru zvolí samo, je schopno u ní vydržet i velmi dlouhou 

dobu. Schopnost udržet pozornost je pro porozumění příběhu jedna z klíčových. Pro dítě 

musí být zvolen adekvátně dlouhý a těžký úkol, aby bylo schopné ho splnit a udržet u něj 

svou pozornost. Pokud tomu tak není, je dobré se vrátit o krok zpět. 

 

2.3 Dítě 5-6 let  

  Období od 5 do 6 let se lidově nazývá obdobím přípravy na školu. Především se 

jedná o komplexní rozvoj všech oblastí, jak tělesných, rozumových, mravních, estetických, 

tak i sociálních. Dítě by se mělo všestranně rozvíjet ve všech těchto oblastech, aby na konci 

tohoto období bylo, „připravené na školu“. S tím souvisí i rozvoj porozumění dítěte. 

V tomto období by dítě mělo být v oblasti porozumění již na velmi dobré úrovni. Pokud by 

se jednalo o porozumění příběhu, mělo by porozumět nejen hlavní myšlence příběhu, ale 

mělo by také být schopné „číst mezi řádky“. K dosažení nejvyšší úrovně porozumění 

příběhu dítěti pomohou čtenářské strategie (více viz kap. 3). 

 V odborných textech se setkáváme s přesnějším rozdělením příprav na školu. Jedná 

se o tzv. školní zralost a školní připravenost. Zralost i připravenost se zkoumá a posuzuje 

v psychologických poradnách. Rodiče mají možnost se poradit s psychologem, zda je dítě ve 

všech oblastech na školu připraveno. Pokud by tomu tak nebylo, je možné doporučit odklad 

školní docházky. Dosažení školní zralosti definuje Vágnerová jako „jeden z předpokladů 

přijatelného zvládnutí role školáka. Zrání dětského organismu, především CNS, se projeví 

změnou celkové reaktivity, zlepšením regulačních kompetencí, zvýšením emoční stability, a 

odolnost vůči zátěži“ (Vágnerová, 2012, str. 256). Školní připravenost pak můžeme 

definovat jako „aktuální stav rozvoje osobnosti dítěte ve všech jeho oblastech s přihlédnutím 

k vnitřním vývojovým předpokladům i vnějším výchovným podmínkám. Konkrétně 

zahrnuje psychickou vyspělost podmíněnou biologickým zráním a vlivy prostředí“ 

(Kropáčková, 2004, s. 7). 

 Zaměříme-li se na řeč, už by měla být plně zakotvena. Měla by se podobat řeči 

dospělého člověk. Dítě by taktéž mělo používat všechny slovní druhy. Pokud bychom se 

zaposlouchali do řeči, neměly by tam být gramaticky velké odchylky. Na rozdíl od 

předchozích vývojových období, má dítě mnohem rozvinutější slovní zásobu, a tak je 
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schopno ve své řeči používat i synonyma, pokud je potřeba. Mluva by měla být dostatečně 

srozumitelná a smysluplná. Schopnost dítěte se slovně vyjadřovat je na takové úrovni, že si 

nejprve rozmyslí, co řekne, zpracuje to ve své mysli, a následně to slovně vyjádří. Již se 

v řeči neobjevují velké prodlevy a dýchání uprostřed slova. Lépe se mu pracuje s dechem a 

s intonací řeči. To vše souvisí s aktuální vyspělostí dítěte, a s jeho zkušenostmi z pozorování 

dospělého. „V předškolním období převládá komunikativní složka řeči“ (Šulová, 2003, str. 

14). To znamená, že se dítě již nedorozumívá gesty a křikem jako kojenec, ale že slova jsou 

pro něj snadnější než křik. V šestém roce by již pro dítě neměl být problém se samostatně 

vyjadřovat a komunikovat nejen s dospělým, ale i s vrstevníky. Jeho myšlení je na takové 

úrovni, že si je vědomo, jakým způsobem komunikovat s dospělou osobou, a jak 

komunikovat s mladším dítětem. Je tedy schopno svá slovní vyjadřování přizpůsobit. Např. 

s mladším dítětem komunikuje jednoduše, a je schopno pomocí jednoduchých slov se 

přizpůsobit tak, aby tomu mladší dítě rozumělo. Zároveň se tak obě děti učí od toho 

druhého.   

 Z předchozích vývojových období již víme, že na rozvoji porozumění se podílí také 

paměť. Proto se s ní budeme zabývat také u dětí 5-6 letých. Kolem pátého roku se již 

objevuje zcela záměrná (mechanická) paměť. Dítě si dokáže záměrně pamatovat např. to co 

se dělo při spontánních hrách a pak to následně použít např. v kresbě (Kuric, J. 2000). 

Vyznačuje se tím, že pro osvojení, je potřeba poznatky opakovat. Především se tato paměť 

trénuje rytmizací (slov, básní, písní) nebo obrázkovými doprovody. Je jedna z mnoha, která 

se objevuje u dětí předškolního věku. V pracovních listech pro předškoláky se velmi často 

objevuje procvičování této paměti. Není proto dobré se zaměřovat pouze na rozvoj 

mechanické paměti. U dětí čtyřletých, převažovala paměť krátkodobá. Může se ovšem stát, 

že i u mladších dětí se rozvinou počátky dlouhodobé paměti spojené s emocemi. Kolem 

pátého roku se začínají objevovat první náznaky dlouhodobé paměti. Ta pomáhá dítěti si 

zapamatovat a za delší čas si znovu vybavit situaci/ děj pohádky (Mertin & Gillernová, 

2003). Dále se u předškoláka objevuje paměť explicitní epizodická. Jak bylo uvedeno 

v předchozí podkapitole podle Vágnerové (2012), jedná se o paměť, která slouží 

k zapamatování různých událostí. Pro rozvoj porozumění je tedy důležitá především v tom 

smyslu, že pomáhá dítěti si zapamatovat událost a převyprávět ji verbálně jako příběh. Dítě 

se díky tomu seznamuje s vlastními vzpomínkami, které využije pro vytvoření příběhu. 

Vzhledem k tomu, že má již nějaké zkušenosti s vyprávěním pohádek od rodičů, není pro 

něj příliš těžké, taková vyprávění napodobit a použít k tomu vlastní zkušenost. Pětileté děti 
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již „dovedou udržet základní osnovu, ale jen tehdy, pokud má příběh jednoduchý děj“ 

(Vágnerová, 2012, str. 206).   

 Na rozdíl od mladších dětí je předškolák schopen už plně udržet pozornost okolo 15 

min. Časová dotace se tedy s věkem zvyšuje. „Zvyšuje se také odolnost vůči rušivým 

podnětům“ (Novotná, Hříchová & Miňhová, 2012, str. 49). Dítě je tak schopné rozlišovat 

tzv. figuru a pozadí. Poznáme to tehdy, když se dítě bude plně soustředit na svou činnost a 

nevšímá si šumů, které se objevují v pozadí.  

3.  Rozvoj porozumění u dětí 

 

V první i druhé kapitole bylo uvedeno, co je to porozumění, a jaké oblasti se na jeho rozvoji 

podílejí. V této kapitole bude podrobně rozepsáno, jakým způsobem můžeme rozvíjet 

porozumění u předškolních dětí. Již víme, že aby se u dítěte rozvíjelo porozumění, je 

potřeba rozvíjet dětskou mysl, představivost, řeč, pozornost, ale i jeho smysly. To, že dítě 

udrží svou pozornost, je podmíněno jeho motivací. Motivaci ke čtení a udržení pozornosti 

podporují různé aktivity, které střídají statické a dynamické činnosti, a které se taktéž 

vyskytují ve čtenářských strategiích. 

3.1 Možnosti rozvoje porozumění u dětí 

Aby děti příběhu nebo čtenému textu rozuměly, je potřeba zapojovat oblasti, které byly 

zmíněny v kapitole 2. V předškolním období dětem k porozumění pomáhají tzv. Čtenářské 

strategie. Používání čtenářských strategií na velmi vysoké úrovni vede k automatizaci 

čtenářských dovedností. Dovednost můžeme definovat jako „způsobilost člověka 

k provádění určité činnosti. Dovednost si žák osvojuje záměrným učením, ale také 

spontánně, např. dítě při hře“ (Průcha, Walterová & Mareš, 2009, s. 59). Strategií se rozumí 

vědomé využívání postupů, tedy „posloupnost činností promyšleně řazených tak, aby bylo 

možné dosáhnout cíle. Pomocí ní žák rozhoduje, které dovednosti a v jakém pořadí použije“ 

(Průcha, Mareš & Walterová, 2013, s. 287).  

 Rozdíl mezi čtenářskou strategií a čtenářskou dovedností je, že dovednosti si 

osvojujeme opakováním a učením, zatímco strategie jsou záměrné postupy, které se 

uplatňují podle potřeby.  
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 Čtenářské strategie se zaměřují se na rozvoj porozumění. V předškolním věku je děti 

nepoužívají samostatně, ale využívá jich učitel. Jde tedy o vědomé používání strategií 

učitelem. Učitel přirozeně působí na dítě, a ono netuší, že se učí prostřednictvím komplexní 

a záměrné metody používání čtenářských strategií. Učitel pomáhá dětem porozumět 

příběhům, díky tomu že se doptává předem připravenými otázkami (Koželuhová, 2020). 

 Čtenářské strategie lze využít i ve vyšších vzdělávacích úrovních, než je předškolní. 

V každé úrovni vzdělávání se používají takové strategie, které odpovídají věku a čtenářské 

úrovně dítěte. Na úrovni mateřské školy se bude především pracovat se smysly dětí, jelikož 

pomocí smyslů, si děti v předškolním věku nejlépe pamatují. K rozvoji na jakékoli úrovni 

vzdělávání pomáhá při osvojování tzv. scaffolding. Rybárová říká, že při scraffoldingu 

„učitel poskytuje dítěti nezbytnou podporu pro zvládnutí úkolů, které jsou v daný moment 

za hranicemi jeho schopností, ale s pomocí jsou již zvládnutelné“ (2017, str. 20). Jedná se o 

tzv. metodu lešení. Fáze první se vyznačuje tím, že učitel sám používá strategii a dítě 

poslouchá. Ve druhé fázi učitel používá strategii, dítě se pomalu připojuje. Ve třetí fázi dítě 

používá samostatně strategie a učitel mu pomáhá. V poslední fázi již dítě používá strategii 

samostatně a učitel ho pouze pozoruje (tamtéž; Laufková & Goldmannová, 2020). 

 Metoda modelování je taktéž jedna z metod, která se využívá při osvojení 

čtenářských strategií. Jedná se o proces, při kterém učitel komentuje vlastní myšlenky. Jedná 

se o názorné předvedení využití strategie v praxi. Např: „Myslím si, že…, protože 

na obrázku vidím…“ (Rybárová, 2017, str. 20). 

 Nyní budou podrobněji představeny jednotlivé strategie, které jsou vhodné pro 

rozvoj porozumění obrázkovému příběhu a práci s ilustrací. Jde o strategie: propojování, 

vizualizace předvídání, usuzování, shrnování, hodnocení.  

 Jak už bylo zmíněno, čtenářské strategie lze používat i na vyšších stupních 

vzdělávání, kde se mohou vyskytovat i jiné strategie, které se ale nehodí do předškolního 

vzdělávání.  

3.1.1. Čtenářské strategie vhodné pro práci s obrázkem s dětmi předškolního věku 

 Hledání souvislostí (propojování)  

Pro to, aby se u dětí rozvíjelo porozumění, je potřeba se zaměřit na čtenářskou strategii 

propojování. Tato strategie nám pomáhá se orientovat v příběhu a propojovat to, co už děti 

znají, co už zažily, s tím, co je čeká nového. Propojování má mnoho společného s úvodní 

evokací. S propojováním se obvykle začíná, protože je založeno právě na uvědomění si 
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vlastních zkušeností. Tyto zkušenosti probudí zájem dětí o příběh. „Naučíme-li děti si tuto 

skutečnost uvědomovat, snáze se v novém textu orientují, aktivuje se jejich pozornost, 

vzrůstá zájem o knihu a síla potěšení z prožitku“ (Rybárová, 2017, str. 21). Než se ale tyto 

zkušenosti dítěti vybaví, je potřeba se ujistit, že to děti opravdu zažily. Učitel se na 

zážitky/znalosti může doptávat pomocí jednoduchých otázek např: „Byl jsi? Slyšel jsi někdy 

o? Stalo se ti? Co víš o? Připomíná ti to něco?“ (Koželuhová & Wildová, 2021, 49). 

 Propojování lze sledovat na dvou úrovních-na úrovni dítě-text, a na úrovni text-text. 

Propojení na úrovni dítě a text již bylo zmíněno v úvodu o propojování. Jedná se tedy o 

propojení dětské zkušenosti a textu. Propojování na úrovni text-text je založeno např. na 

uvědomění si stejných postav z různých pohádek-čarodějka z pohádky Malá čarodějnice, 

čarodějka z pohádky O perníkové chaloupce. Dětem se také mohou vybavovat stejné jevy 

nebo předměty které se v pohádkách vyskytují např. kouzelný prsten, mluvící zvířata, dobro 

a zlo (Laufková & Goldmannová, 2020). 

 Díky propojení s vlastní zkušeností si dítě lépe pamatuje příběhy a dokáže mu lépe 

porozumět. Je schopné se lépe vžít do pocitů a role postavy a díky tomu, že si příběh víc 

prožije. 

 Vizualizace 

Vizualizaci můžeme definovat jako vytváření představ v mysli. „Vychází z aktivizace 

smyslových představ dětí – zrakových, sluchových, hmatových, čichových i chuťových. 

Důležitá je zde snaha navodit představu prožitku, kterou pak dítě sdílí s ostatními“ 

(Švejdová, 2019, str. 8). Jedná se tedy o vlastní představy dítěte, které jsou spojeny 

s prožitkem a se smysly. Čím víc si toho dítě dovede představit, tím větší bude mít zážitek 

z četby. Nejlepší možnou variantou je zapojit všechny smysly. Např. u pohádky O perníkové 

chaloupce bude zrak rozvíjen tak, že si děti prohlédnou obrázky z knihy, nebo je samy 

namalují (v průběhu četby, po četbě). Sluch bude rozvíjen na základě sluchové analýzy a 

děti budou rozpoznávat zvuk rozlomení perníčku (na výběr bude zvuk lámání perníčku, 

sušenky, syrové těstoviny…). Čich-rozlišování vůně potravin, které se používaly pro sluch. 

Chuť-rozlišování podle čichu a chuti-jak chutná perníček, borůvky, jahody, suchý chléb.  

Hmat-rozlišování potravin podle hmatu/osahání látek co měl Jeníček na sobě, co měla 

Mařenka. 
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 Předvídání 

Šafránková říká, že dítě „pomocí dostupných informací předvídá, co bude následovat“  

(2009, str. 28). Je nezbytné, aby dítě mělo už nějaké zkušenosti, které by mohlo použít pro 

předvídání příběhu. Předvídání se může realizovat ještě před samotným čtením (předvídání 

z titulního obrázku, z názvu knihy). To může sloužit zároveň jako počáteční motivace a 

asociace k pohádce. Předvídání se může použít také při čtení. Pokud se v příběhu vyskytuje 

důležitý okamžik, tak děti mohou hádat, jak si myslí, že příběh bude pokračovat. 

 Při předvídání je důležité, aby děti vycházely ze svých vlastních zkušeností. Tím se 

učí nejen porozumět příběhů, ale i světu kolem nich. Pokud budou jejich dedukce správné, 

po malých krůčcích se posouvají v poznávání a porozumění svému okolí. Děti se mohou učit 

jak předvídat děj, tak slova ve větě nebo rovnou celé situace. Důkazem toho, že dítě dokáže 

předpovědět, co bude dál je, že je schopno o příběhu přemýšlet. Učitel by se měl především 

zaměřit na otázky typu: Jak to bude dál?  O čem to bude?  Co teď udělá? 

 Předvídat dokáže již velmi malé dítě, a to v situaci kdy si samo pro sebe vybírá 

vhodnou knihu pro prohlížení. Dítě ví, co ho zajímá, a na základě titulní ilustrace si dokáže 

předpovědět, o čem kniha bude, zda ho bude zajímat (Koželuhová & Wildová, 2021). 

 Pro využití předvídání v praxi je velice vhodné užívat pohádky s ustálenou 

kompozicí nebo ustálenými prvky. Takovou pohádkou může být například pohádka O 

Budulínkovi (zpěv babičky a dědečka), O třech prasátkách (vlk šel, a sfoukl domeček). 

Ustálené prvky se objevují především v klasických pohádkách-sedmero krkavců, sedmero 

hor, sedmimílové boty. 

 Usuzování 

„Při strategii usuzování se k již známému přidává konkrétní informace z textu, na jejímž 

základě vyvodíme informaci novou (…) jedná se o vyvození logického závěru, často 

jediného možného“ (Wildová, Vykoukalová, Rybárová, et al. 2019, str. 10). Důležitým 

jevem, který se vyskytuje v procesu usuzování je, že dítě musí být schopné odlišit 

podstatnou věc od nepodstatné, ať už v poslechu, nebo na obrázku. Usuzování z obrázku je 

pro dítě snadnější, jelikož má možnost zrakové kontroly. Lépe se dítěti čtou z obrázku 

emoce postav, a děj, který bude nejspíš následovat. Usuzování z jednoho obrázku postupně 

přechází na usuzování z více obrázků, kde je pro dítě už těžší hledat souvislosti a správně 

pochopit děj. Později se přechází na usuzování z textu, kde se učitel doptává na souvislosti 

otázkou „proč“. Díky této otázce děti přemýšlí nad svou úvahou a snaží se ji odůvodnit. 

Učitel tak má možnost kontroly nad tím, zda si to dítě jen myslí, anebo zda vychází 
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z informací z textu. „Usuzování bývá pro děti obtížnější, jelikož je u něj nezbytné 

soustředění se na detaily, které je nutné propojit se zkušeností či předchozími informacemi 

a následně vyvodit závěr“ (Rybárová, 2017, str. 24). Strategie usuzování je úzce spjata se 

strategií předvídání. Proto se v některých případech prolínají. Na rozdíl od předvídání je u 

usuzování jen malý prostor pro představivost, jelikož správná odpověď bývá pouze jedna. 

Otázky musí být v tomto případě dítěti naprosto jasné, aby bylo schopné přijít na správnou 

odpověď. Tyto otázky se převážně skládají z jednotlivých tázacích zájmen „Co? Kdy? Jak? 

Proč?“. 

 Shrnování 

„Shrnování představuje aktivitu, při které se snaží jedinec vystihnout podstatné jevy a 

nezabíhá do detailů“ (Koželuhová & Wildová, 2021, str. 52). Jedná se o vybrání toho 

podstatného z celého příběhu.  

 Pro usnadnění lze využít otázky, které dítěti pomohou se ve zpětném shrnování 

orientovat. Tyto otázky jasně pokládá učitel, a společně s dětmi dojdou k závěrečné 

rekapitulaci příběhu v jedné větě. Celé shrnování začíná otázkou, „Kdo? (o kom byl příběh), 

Co? (jaký problém nastal), A tak, (co udělal pro to, aby problém vyřešil), Nakonec (jak to 

dopadlo)“ (Wildová, Vykoukalová, Rybárová et al. 2019, str. 11). Rizikem této strategie 

může být to, že pokud dítěti nepomáhá učitel, velmi snadno dojde místo ke shrnování k 

vyprávění. Dítě mnohdy nedokáže své vyprávění oprostit od nepodstatných informací. Lze 

mu v tomto případě pomoci otázkami, nebo obrazovým záznamem. 

 Hodnocení 

„Při využívání strategie hodnocení jsou děti otázkami podněcovány k tomu, aby hlouběji 

přemýšlely o chování jednotlivých postav, jejich motivech i důsledcích, které toto jednání 

má“ (Koželuhová & Wildová, 2021, str. 52). K tomu, aby dítě dokázalo hodnotit chování 

postav, musí vycházet ze své zkušenosti. Znát co je správné a co ne, a následně to umět 

vyhodnotit. Pro dítě je v tento moment těžké se vžít do pocitů postavy, jelikož ještě stále 

situace vyhodnocuje podle sebe. Pokud je ale do příběhu vtáhnut skrze smysly a vlastní 

zkušenosti, jde mnohem snáz se vžít do role postavy a představovat si živý děj. Jelikož se 

v příběhu objevují ustálené prvky, dítěti to usnadňuje jeho vžívání se do role. Následně je 

schopno posoudit chování postavy podle svého názoru a odůvodnit ho. 

 Při hodnocení se také používají otázky, které směřují k rozuzlení příběhu. Jedná se o 

otázky typu: Co si myslíš o…? Jak by ses zachoval ty…? Líbilo se ti když…?  
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Mohou být použity také tzv. emoční karty, které slouží k bezeslovnému vyjádření pocitu 

z příběhu, který to v dítěti vyvolává.  Mohou být také použity barevné hodnotící karty. 

(líbilo-zelená, nelíbilo-červená, nevím-bílá).  

3.1.2. Model třífázového učení 

 Podle Laufkové a Goldmannové, můžeme při práci s knihou použít model 

třífázového učení, který pracuje s počáteční evokací, uvědoměním, a reflexí. Je to tzv. model 

E-U-R (2020). 

 Evokace, kterou celý model začíná, se vyznačuje tím, že se v dětech probouzí zájem 

o téma a dochází k aktivizaci dětí. Děti si vybavují zkušenosti, které s daným tématem mají. 

Každé dítě má mít možnost se vyjádřit a přispět do diskuse svou zkušeností. Tyto nápady se 

zaznamenávají (učitel může psát na tabuli-tím podporuje rozvoj konceptu písma, nebo si děti 

zaznamenávají samy-malují obrázky, lepí do tabulky…). V počátečním seznamování 

s tématem se doporučuje využít konkrétní obrázky z knihy, nebo ty, které jsou pro děj 

důležité. 

 Uvědomění je druhou fází modelu E-U-R. Tato fáze se využívá v průběhu čtení. Děti 

mají možnost porovnávat nové informace z poslechu příběhu, s těmi, o kterých se bavily ve 

fázi evokace. Jsou zde možnosti, jak s těmito informacemi pracovat. Mohou je roztřídit, 

zaznamenat, ujasňovat si pomocí otázek. V této fázi by děti měly pracovat samostatně a 

zažít tak možnost práce se samostatným objevováním. 

 Třetí fáze je reflexe. Jedná se o závěrečnou část, která se využívá po četbě. „Děti 

nové informace propojují se svými dosavadními znalostmi, zkušenostmi, názory a mají 

možnost sdílet je s ostatními, čímž se všichni obohacují“ (Laufková, Goldmanová, 2020, 

43). Nové zkušenosti, které děti získaly během objevování, ještě více formují jejich osobní 

názory na danou problematiku. 

 Metoda „vím – chci vědět – dozvěděl jsem se“ se může objevovat jak ve čtenářské 

strategii kladení otázek, kterou však nemáme v kapitole uvedenou, tak i v modelu 

třífázového učení. Tato metoda se využívá především při hledání nových informací 

v odborném textu. Pokud je pro děti něco nové, je přirozené, že se na to ptají. Také při této 

metodě se využívá na začátku evokace „vím“- tedy upřesněním si, co o daném tématu vím. 

„Chci vědět“- pomocí otázek se dítě doptává, co ho na tématu ještě zajímá. Tyto odpovědi si 

mohou děti v obrazové knize nalézat samy (Koželuhová & Wildová, 2021). Vhodná je proto 

obrázková kniha, ve které děti dovedou hledat samostatně odpovědi na jejich otázky. Na 
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závěr se společně shrne, co se nového děti dozvěděly, a jestli to bylo vše, na co se ptaly. 

Může se ovšem stát, že některé otázky nebudou zodpovězeny, v tomto případě hledáme 

v jiných zdrojích než jen v knihách. 

 Dítě v mateřské škole, které je pozorně zaposlouchané do příběhu, se jen tak od sebe 

nebude vyptávat uprostřed příběhu, jelikož mu momentálně pracuje představivost. Otázka 

může vzejít, pokud se v příběhu objeví slovo, se kterým se doposud nesetkal, a je nutné znát 

jeho význam, pro pokračování v poslechu. V tomto případě vstupuje učitel do popředí a 

dítěti vysvětluje jemu neznámé slovo. S vysvětlováním mohou pomoci ostatní děti. K tomu, 

aby dítě nebylo pouze pasivním posluchačem, se učitel pomocí vhodných otázek doptávat 

dětí, zda příběhu rozumí, nebo zda je něco překvapilo. Otázky se týkají pouze důležitých 

dějových zvratů, a díky nim se učitel ujišťuje, že dítě příběhu rozumí. 

4. Obrázková kniha 

 

Obrázková kniha je jednou z úplně prvních knih, se kterou se dítě potká. Už od batolecího 

věku se dítě setkává s obrázkovou knihou, kterou si je schopno samo prohlížet. Dalo by se 

říct, že v ní už dokáže „číst“. Opravilová říká, že „první polovina druhého roku života 

přináší nově objevenou možnost zmocňovat se světa i nepřímo, prostřednictvím obrázku 

v knížce nebo vyprávěním a předčítáním“ (1984, str. 11).  

 Díky knize má dítě možnosti se dozvídat nové věci, i když k nim zrovna nemá 

přístup, nebo je nevidí naživo. První knihou, se kterou se dítě setká, je taková kniha, ve které 

jsou zobrazeny předměty, se kterými se dítě seznamuje. Proto je tak důležité dítě v tomto 

věku seznámit s obrázkovou knihou, aby mělo možnost poznávat svět skrze knihu. Obrázky 

dětem pomáhají nejen s prvotním seznamováním s knihou, ale i později při čtení. Stehlíková 

říká, že „ilustrace je dominující složkou knihy, je hlavní nositelkou její informativní a 

obsahové náplně, forma ilustrací zde musí odpovídat požadavku sdělnosti, protože smyslu 

musí být rozuměno bez účasti slovního textu“ (1984, str. 47). 

 Rodiče by neměli zapomínat také na vyprávění příběhů. Příběhy mají mnoho 

společného s prohlížením obrázkových knih. Tím, že si dítě knihu prohlíží, se stává součástí 

samotného příběhu v knize. Již od útlého věku má možnost pozorovat, co se v knize děje, a 

mnohdy si na to také hraje. Jak již víme, v batolecím období se objevuje napodobivá hra. 

Dovedeme si tedy představit, že se pro tuto hru dítě inspiruje nejen svými rodiči, ale také 

oblíbenou knihou. Následně si pak zkouší činnosti, které v knize vidí. Čím je pak dítě starší, 
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tím je víc schopno příběh podle obrazové předlohy převyprávět. I pro starší děti jsou 

obrázky v knihách důležité. Pomáhají jim rozumět čtenému příběhu. Jsou pro ně oporou 

nebo prostředníkem, mezi příběhem a jimi samotnými. Vždy když se čte pohádka, tak 

většinu dětí zajímá obrázek v knize. Je to pro ně ta jediná vizuální podpora, kterou mají, aby 

si mohly příběh lépe představit. Podle obrázku mohou také rozeznat, o čem příběh bude. 

4.1 Obrázková kniha- Bilderbuch 

Slovo bilderbuch pochází z Německa a překládá se doslova jako obrázková kniha. „Jako 

bilderbuch označujeme každou knihu, v níž řídící roli zaujímají obrázky-neplní tedy roli 

doprovázející, ale jsou na porozumění děje, emocím postav či celkové atmosféře postaveny“ 

(Svačinová & Laufková, 2020, str. 11). Bilderbuchy bývají většinou většího formátu, a 

z tvrdšího papíru. Nemají takový rozsah stran, jako běžné knihy. Text u těchto knih bývá 

upozaděn, a vyskytuje se v knize pouze jako vedlejší část celého příběhu, někdy není 

přítomen vůbec. Důležitým faktem u bilderbuch je, že autorem bývá převážně jeden člověk, 

a to ilustrátor.  

 „U knížek bez textu přechází výtvarný projev na pozici vlastní ilustrační sdělnosti. 

Při tomto přístupu se sama ilustrace stává významným aktivizačním prvkem, který posiluje 

působení obrazu, a dává mu možnost sledovat jej samostatně“ (Opravilová, 1984, str. 22). 

S tímto názorem též souhlasí Stehlíková, která tvrdí že „ilustrace má mít takové umělecké 

kvality, aby byla schopna rovněž samostatné existence, aby působila na diváka silou a 

přesvědčivostí umělcova vidění“ (1984, str. 78). Jak už bylo zmíněno, v obrázkové knize, se 

vyskytují převážně ilustrace a minimální množství textu. Proto je na ilustrátory kladen 

mnohem větší tlak, aby mohla kniha promlouvat pouze prostřednictvím ilustrace. Ovšem 

drobný textový doprovod není k zahození. Pokud je správně zvolen, a pouze doplňuje 

obrázek. Nemělo by být psáno to samé, co se děje na obrázku. Text by měl doplňovat ty 

informace, které se z obrázku nedozvíme.  

4.2 Příběh 

Jelikož se celá bakalářská práce zabývá obrázkovými příběhy, nesmíme opomenout 

kapitolu, která se příběhem bude zabývat. V úvodu práce je zmíněno, jak samotné děti 

prožívají své vlastní příběhy, vyprávějí je, nebo na motivy obrázkové knihy vytvářejí 

příběhy nové. Ilustrace v obrázkových knihách k dětem promlouvají nejvíce z celé knihy, 

jelikož děti ještě neumí číst písmo, ale obrázkový příběh „přečíst“ dovedou. 
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  S jistotou můžeme říci, že příběhy jsou staré, jako lidstvo samo. Již od pradávna si 

lidé vyprávěli příběhy. Děti měly nejraději pohádky, které se předávaly z generace na 

generaci. Také vznikaly různé legendy a pověsti. „Příběhy nás oslovují víc než holá fakta, 

umožňují nám ztotožnit se s jejich hrdiny, spoluprožívat, probouzejí emoce, empatii 

přinášejí poznání“ (Svobodová & Švejdová, 2011, str. 14). Příběhy jsou založené na tom, že 

v lidech vyvolávají různé emoce. Mohou to být emoce spojené s radostí, se strachem, 

zlobou. Díky emocím, se nám lépe daří příběhům porozumět a propojovat je s našimi 

zážitky. Příběhy můžeme, jak číst, poslouchat, tak i vyprávět. Díky příběhům se děti učí 

porozumět světu. „Příběhy a pohádky jsou tou nejpřirozenější a nejzajímavější cestou za 

poznáním světa“ (Svobodová & Švejdová, 2011, str. 15). Pomáhají dětem věřit, že svět je 

dobrý, a že zlo bude potrestáno.  

    

5. Shrnutí teoretické část 

 

V teoretické části byl vymezen pojem porozumění. Dále jsou zde specifikovány jednotlivé 

vývojové odlišnosti dětí podle jejich věku. Vývojové odlišnosti dětí je potřeba znát pro 

výzkum v praktické části-porovnávání úrovní porozumění jednotlivých věkových kategorií.  

Kapitola 3 se zabývá jednotlivými možnostmi, jak u předškolních dětí rozvíjet porozumění. 

Používá pro to různé čtenářské strategie, které jsou vhodné pro předškolní děti, rozvoj 

porozumění a práci s obrázkovou knihou. Čtvrtá kapitola se věnuje samotné obrázkové 

knize, jak obrázková kniha souvisí s příběhem a s výzkumem v praktické části. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Cíle šetření 

 

V šetření je sledováno, jak děti rozumějí obrázkovému příběhu, na jaké úrovni jsou schopny 

příběh popsat. Cílem výzkumu je porovnat úrovně porozumění obrázkovému příběhu mezi 

různě starými dětmi a popsat rozdíly. Druhým cílem je na základě těchto zjištění formulovat 

doporučení pro práci s dětmi s obrázkovou knihou v mateřské škole, respektující vývojová 

specifika dětí.  

2. Výzkumné otázky  

 Stanovila jsem si následující výzkumné otázky: 

1. Jak se liší úroveň porozumění obrázkovému příběhu u dětí v závislosti na jejich 

věku? 

 

2. Jaké doporučení pro práci s obrázkovou knihou plynou z charakteristických 

rysů porozumění obrázkovému příběh u jednotlivých věkových kategorií?  

 

3. Metody šetření 

 

Pro získání odpovědí na výzkumné otázky jsem zvolila vlastní výzkumný design, 

kombinující kvalitativní a kvantitativní přístup. Hlavní výzkumnou metodou bylo 

strukturované pozorování. Byla sledována pozornost dítěte, schopnost rozhovoru nad 

obrázkem, úroveň porozumění příběhu, použitá slovní zásoba, schopnost přemýšlení nad 

příběhem, směr čtení. Také byla sledována úroveň samostatného vyprávění. Dále byl veden 

rozhovor s dětmi, a bylo využito analýzy videozáznamu průběhu činnosti. Během rozhovoru 

s dětmi nad obrázky zároveň probíhalo natáčení odpovědí dětí. Odpovědi dětí, byly následně 

zpracovány do tabulky, ve které jsou slovně ohodnoceny jednotlivé zkoumané kategorie. 

V tabulce je vyobrazeno, jak se dětem v jednotlivých zkoumaných kategoriích dařilo (Ano, 

Ano s dopomocí, Ne). Pro každou věkovou skupinu jsem vytvořila tabulku, ve které je 

zobrazeno, jak si děti v jednotlivých zkoumaných oblastech vedly (příloha 1, 2, 3).  
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 Při práci se staršími dětmi byla využita zejména metoda zúčastněného pozorování, 

jelikož děti dokázaly už samostatně pracovat, a nebylo nutné se doptávat. Celé šetření 

probíhalo během jednoho týdne ve dvou mateřských školách. Bylo přizpůsobeno běžnému 

chodu mateřské školy, a to tak, že probíhalo v době, kdy se v obou mateřských školách děti 

zabývaly tématem „kniha“.  Šetření probíhalo vždy v dopoledních hodinách.  

 Výzkum je inspirován šetřením E. Rybárové (2019). Na rozdíl od výzkumu 

Rybárové, se tento zabývá porozuměním obrázkovému příběhu u všech věkových kategorií 

v obou třídách. Rybárová se ve svém šetření zabývá především rozdílem heterogenních a 

homogenních tříd v porozumění příběhu.  

4. Výzkumný vzorek 

 

Šetření bylo provedeno ve velkém městě ve dvou mateřských školách. Z každé mateřské 

školy bylo náhodně vybráno pět dětí dané věkové kategorie, které se zúčastnily šetření se 

souhlasem zákonných zástupců. V každé věkové skupině bylo mezi sebou porovnáváno 10 

dětí. Poměr mezi dívkami a chlapci, kteří se zúčastnili šetření, byl stejný. První věkovou 

skupinou je skupina dětí od 2 do 3 let.  Následně byly zkoumány věkové skupiny dětí 3-4 

roky a 5-6 let. Dané třídy jsem volila z důvodu, že mne děti dobře znaly, a tudíž jsem 

předpokládala, že jim nebude dělat problém se slovně vyjadřovat, případně se doptávat na 

nejasnosti. 

5. Průběh šetření 

 

 Pro výzkum byla zvolena kniha Medvěd a šeptání větru od Marianne Dubuc. Kniha 

obsahuje převážně obrázky a minimum textu, navíc jde o knihu novou, méně známou. Děti 

se s knihou před výzkumem nikdy nesetkaly. Pro potřeby šetření nebyla použita celá kniha, 

ale pouze několik vybraných ilustrací (obrázek č. 1-4). Tyto ilustrace byly oskenovány a 

zalaminovány, aby děti měly možnost si obrázek vzít samostatně do ruky a pohybovat s ním. 

Obrázky byly velikostně stejné, jako v knize. Všechny děti tak měly stejnou možnost se nad 

obrázky zamyslet, a co nejlépe popsat obrázky a převyprávět příběh. Šetření bylo 

realizováno s každým dítětem individuálně. Během šetření byly děti samy se mnou 

v místnosti, ve které byly připravené obrázky na hromádce, otočeny obrazem dolů. Všechny 
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obrázky se naráz otočily a byly náhodně seřazeny do řady. Dítě mělo za úkol jednotlivé 

obrázky popsat, a následně poskládat dějovou posloupnost a příběh převyprávět. Zadání pro 

děti znělo takto: „Podívej se na obrázky, zkus mi říct vše, co na nich vidíš, o kom je příběh, a 

co se v něm stalo. Potom zkus obrázky seřadit tak, jak si myslíš, že se příběh stal.“ Dítě 

ukazovalo prstem na obrázky a popisovalo, co vidí. Následně říkalo, jak si myslí, že se 

příběh odehrává, a skládalo obrázky podle posloupnosti děje. Obrázky byly dostatečně 

variabilní tak, že žádná z možností není chybná. Nejprve děti pracovaly se třemi obrázky. 

Pokud byl pro starší děti úkol příliš jednoduchý, byl přidán další obrázek. Celý proces práce 

s dítětem byl nahráván na videozáznam a následně analyzován. Videozáznamy jsou pořízeny 

se souhlasem zákonných zástupců a do této práce jsou odpovědi dětí anonymizovány. 

 

Obrázek č. 1 

 

Obrázek č. 3 

 

Obrázek č. 2 

 

Obrázek č. 4 
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6.  Výsledky šetření 

 

V každé věkové kategorii budou uvedeny výsledky, které jsou zprůměrované ze všech 

výsledků zkoumaných dětí této kategorie. Jako příklad budou uvedeny dvě výpovědi dětí 

z každé věkové kategorie.  

Tato tabulka vychází z podrobných tabulek uvedených v přílohách 1,2,3. V každé věkové 

kategorii byla sledována stejná kritéria. Jsou vyhodnoceny počty dětí, které tato kritéria 

splnily, to znamená, že danou činnost zvládly, případně potřebovaly pomoc s plněním. 

V tabulce nejsou zobrazeny děti, které tato kritéria nesplnily vůbec. Jak z tabulky můžeme 

vidět, u dětí docházelo ke zlepšování výkonu v závislosti na věku dítěte. 

 

 

Sledované oblasti 

Děti 2-3 roky 

Zvládlo/ potřebovalo 

pomoct 

Děti 3-4 roky 

Zvládlo/ potřebovalo 

pomoct 

Děti 5-6 let 

Zvládlo/potřebovalo 

pomoct 

Pozornost 9 dětí/ 0 dětí 10 dětí/ 0 dětí 10 dětí / 0 dětí 

Samostatné vyprávění 0 dětí/ 0 dětí 3 děti/ 1 dítě 8 dětí/ 2 děti 

Porozumění hlavní myšlence 0 dětí/ 4 děti 3 děti / 3 děti 6 dětí/ 4 děti 

Správný směr čtení 3 děti/ 0 dětí 7 dětí / 0 dětí 7 dětí/ 2 děti 

Dopomoc otázkami 10 dětí 6 dětí 2 děti 

 

6.1 Výsledky dětí 2-3 roky  

Nejmladšímu dítěti v této věkové kategorii byly 2 roky a 10 měsíců. Nejstaršímu dítěti byly 

3 roky a 11 měsíců. Celá akce netrvala déle než 5 minut. Všechny děti celých 5 minut 

pozornost udržely. Pozornost klesla jen tehdy, když se v místnosti objevil někdo, kdo práci 

s obrázky přerušil.  

 Protože děti v tomto věku ještě nejsou většinou schopny samostatně vyprávět, 

činnost byla doprovázena doprovodnými otázkami např: „Co jiného vidíš. Co se stalo pak?“ 

Odpovědi dětí byly nejčastěji jednoslovné, nebo se skládaly z věty jednoduché. Větná stavba 

občas nesplňovala požadavky gramatiky, ale smysl věty byl zřetelný. Někdy se stalo, že děti 

nepoznaly věc na obrázku nebo dlouhou dobu hledaly správná slova. Hlavně u dvouletých 

dětí se často v průběhu vyskytla otázka, „Co to je?“ Dvouletým dětem byly pro popsání 



 

34 

 

situace přiděleny tři obrázky, avšak pro seřazení děje byl jeden obrázek odebrán. Po 

odebrání obrázku bylo dítě schopné ze dvou obrázků děj poskládat a dvěma krátkými větami 

ho popsat. Většina z dětí nebyla schopná vytvořit posloupnost příběhu na základě obrázků, 

ale pouze ukazovala na obrázky, jak se podle nich příběh stal. Pouze 3 tříleté děti poskládaly 

děj příběhu ve správném směru. I když některá vyprávění dětí neodpovídala tomu, jak to 

autor v knize zamýšlel, nepostrádalo to logickou posloupnost a děti si to dovedly obhájit. 

Všechny děti tedy byly schopné příběh jednoslovně nebo v krátkých větách převyprávět.  

 

Příklad výpovědi dvouletého dítěte. Zkratky znamenají D-dítě, V-výzkumník. 

Obrázek č. 1 

V: „Podívej se na obrázek a řekni mi, co vidíš.“  

D: „Vidím todle.“ (ukáže na medvěda) 

V: „A poznáš, jaké to je zvířátko?“ 

D: „Medvěd.“ 

V: „Co jiného vidíš na obrázku?“  

D: „Oheň, stlom, boty.“ 

V: „Jakou mají boty barvu?“ 

D: „Žlutou jako sluníčko.“ 

Obrázek č. 2 

V: „Co vidíš tady na obrázku.“ 

D: „Dům. A co je todle?“ (ukazuje na pole) 

V: „To je pole. Co jiného vidíš na obrázku.“ 

D: „Pole, a co je todle?“ (ukazuje na medvěda v poli) 

V: „To je medvěd.“ 

D: „Stlom, stlom, stlom, stlom.“ (ukazuje na všechny stromy, co jsou na obrázku) 

Obrázek č. 3 

V: „Koho vidíš tady na obrázku?“ 

D: „Klálíček, medvěd.“ 

V: „Vidíš tam ještě něco jiného?“  

D: „Pitíčka, papání, kyblík.“ (ukazuje na věci na obrázku) 

 

Po rozhovoru nad obrázky byl odebrán obrázek č. 1. Dítěti bylo zadáno, aby řeklo, co na 

obrázku medvídek dělá. 
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V: „Zkus mi říct, kam medvídek jde.“ 

D: „Jde takle, takle, takle, takle, takle, až ke klálíčkovi.“ (dítě sune prst po obrázku č. 2 od 

medvěda v poli až k domečku) „A dávaj si čaj, a jsou kamaládi.“ (ukazuje na obrázek č. 3)  

 

Ukázka jiného příkladu výpovědi dítěte 3 roky a 4 měsíce. Také, jako v předchozí ukázce, se 

jedná o rozhovor.  

Obrázek č. 1 

V: „Co vidíš na obrázku?“ 

D: „Medvěda, oheň, boty, stlomy.“ 

V: „Ještě něco jiného tam vidíš?“ 

D: „Tlávu …. co je todle?“ (ukazuje na modrý raneček, který je vedle medvěda) 

V: „To je raneček, ve kterém má nějaké věci.“ 

D: „Ahaa, takže de na výlet, ale je sám.“ 

Obrázek č. 2 

V: „Co dělá tady medvídek?“  

D: „Honí list.“  

V: „Co jiného vidíš na obrázku?“ 

D: „Vidím dům, stlom, hodně stlomů.“ (ukazuje na levou horní část obrázku) 

Obrázek č. 3 

D: „Já vidím, teď že tady je medvěd a zajíc.“ 

V: „A co spolu dělají?“ 

D: „Pijou čaj a povídají si. A ještě vidim hodiny a stůl a záclony.“ 

 

Dítě se pokusí s dopomocí seřadit obrázky podle dějové posloupnosti, a vytvoří si svůj 

vlastní příběh-tedy první dalo obrázek č. 3, poté obr. č. 1, a poslední obr. č. 2. Dějová 

posloupnost je řazena zprava doleva. Příběh je převyprávěn jednou větou.  

 

D: „Plvní seděl se zajíčkem, pak utíkal a honil list, a pak seděl v lese, a hřál se.“ 

 

6.2 Výsledky dětí 3-4 roky  

V této věkové skupině bylo nejmladšímu dítěti 3 roky a 6 měsíců a nejstaršímu dítěti bylo 4 

roky a jedenáct měsíců. U dětí v tomto věku bylo už patrné, že dokážou samostatně 

vyjmenovat několik věcí za sebou, co na obrázku vidí. Děti se už snažily o popsání situace, 
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než pouze o popis obrázku. Stále se vyskytovala chybná výslovnost některých slov. Jen u 

dvou dětí se stalo, že nedokázaly říct, co medvídek dělá. Pouze 4 čtyřleté děti byly schopny 

samostatně vyprávět příběh podle obrázků. Ostatní děti potřebovaly pomocné otázky. 

Dějová posloupnost příběhu nebyla stoprocentní. Směr čtení byl u tříletých dětí ještě zprava 

doleva. Některé čtyřleté děti samostatně poskládaly obrázky zleva doprava a popsaly příběh, 

jiné, převážně tříleté děti, obrázky vůbec neskládaly, ale pouze na ně ukazovaly, jak se 

příběh stal. Pokud bychom se zaměřily na příběh tak, jak ho zamýšlel autor knihy, jen málo 

z dětí zmínilo účel medvědovy cesty. Děti pouze zmiňovaly, že medvídek někam jde, ale 

nevěděly proč. Z výsledků můžeme usoudit, že jen malý počet dětí (především čtyřleté) 

dokázal popsat hlavní myšlenku děje.  

 

Ukázka výpovědi dítěte 4 roky 10 měsíců. Protože samo dítě chtělo, bylo zvědavé a velmi 

šikovné, pracovalo rovnou se čtyřmi obrázky. Celá aktivita se čtyřmi obrázky trvala 7 minut. 

Obrázek č. 1 

V: „Zeptám se tě, co všechno vidíš tady na obrázku?“ 

D: „Vidím, medvěda, oheň, stromy, zíba“ (poklepává prstem na břízu) 

V: „Ty myslíš břízu, správně.“ 

D: „Jo, vidím boty tašku.“ 

V: „Co tam dělá ten medvídek?“ 

D: „Já nevim.“ 

Obrázek č. 2 

V: „Co se děje na dalším obrázku?“ 

D: „Králík jde nahoru.“ (ukazuje na králíka, který leze po žebříku) „A tady je domeček, a 

tady je medvěd, další stromy, strom, strom.“ 

V: „A co dělá medvěd?“ 

D: „Von jde tudy, tudy, až sem, a zeptá se ho, jestli může dovnič.“ (ukazuje prstem na 

medvěda, a cestu kterou se vydá ke králíkovi a jeho domečku). 

Obrázek č. 3 

V: „Co se děje na posledním obrázku?“ 

D: „Oni sedí, a pijou kafíčko. (ukáže na konvici s čajem a zarazí se) To je čaj, ahaaa. A tady 

sou hodiny, neumim hodiny.“ 

V: „To nevadí, ale poznal si, že to jsou hodiny.“ 

D: „Tady je vázička, a zlcadlo, a koberec, a zase zlutý boty, knízky.“ 
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Obrázek č. 4 

D: „A poslední obrázek. Medvěd, když spadne stlom, tak půjde takhle. (ukazuje na medvěda, 

kterých přechází po kládě přes řeku). Tady je břez.“ (ukazuje na pařez). 

V: „Myslíš pařez.“ 

D: „Jo, tady je stlom, tláva, a tady je vodopád.“ 

 

Následuje poskládání dějové posloupnosti příběhu.  

V: „Zkusíš obrázky poskládat tak, jak si myslíš, že se příběh odehrál.“ 

D: „Je tak to nevim.“ 

V: (Odebere čtvrtý obrázek) 

D: „Jo už vim, tady byl jako první (položí obrázek č. 1 na svou levou stranu). Tady si udělal 

ohýnek, potom šel ke klálíkovi, (položí vedle obrázek č. 2) a potom si dali caj (pokračuje 

obrázkem č. 3). A ten poslední obrázek? (přidá do svého příběhu čtvrtý obrázek úplně na 

konec) A pak šek na vodopád.“ 

 

Ukázka druhého příkladu. Dítěti byly 3 roky a 10 měsíců.  

Obrázek č. 1 

V: „Podívej se na obrázek, a zkus mi říct všechno, co na něm vidíš.“ 

D: „Oheň, medvěda, holiny, a co je tohle?“ (ukáže na raneček) 

V: „To je raneček, ve kterém má nějaké věci.“  

D: „Jo, a ještě vidím stromy.“ 

V: „A co tam dělá ten medvídek?“ 

D: „Nevim.“ 

V: „Proč si myslíš, že tam má ten ohýnek?“ 

D: „Aby mu asi bylo teplo.“ 

Obrázek č. 2 

V: „Co dělá tady ten medvídek?“ 

D: „Vidím, že je v trávě, a dům, a zajíčka, a stromy.“ 

Obrázek č. 3 

V: „Co dělají?“ 

D: „A oni pijou čaj a povídají si. Vidím medvídka zajíčka, hodiny, zrcadlo.“ 
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Následuje poskládání dějové posloupnosti. Obrázky jsou poskládané zleva doprava. Dítě 

poskládá nejprve obrázek č. 2, vedle něj obrázek č. 3 a poslední obrázek č. 1. 

V: „Zkusíš obrázky poskládat tak, jak si myslíš, že se příběh stal.“ 

D: „Tohle bylo první, protože šel k zajíčkovi. Potom šel do lesa se ohřát k ohýnku, a potom u 

zajíčka byly a pili čaj.“  

6.3 Výsledky dětí 5-6 let 

Ve věkové skupině 5-6 let bylo nejmladšímu dítěti 5 let a 1 měsíc a nejstaršímu dítěti 6 let a 

4 měsíce. Dalo se předpokládat, že v této věkové skupině všechny děti udrží pozornost po 

celou dobu práce s příběhem. Bylo tomu opravdu tak. Děti neměly problém s udržením 

pozornosti a všechny zvládly převyprávět příběh, který obsahoval 4 obrázky. Většina dětí už 

neměla problém se samostatným vyprávěním příběhu. Některé děti příběh dokonce zaujal 

tak, že se pak z vlastní iniciativy pokoušely převyprávět celou knihu. I celá kniha nebyla pro 

děti problém. Pouze dvě děti potřebovaly pomocnou otázku, která jim pomohla k tomu, aby 

jejich vyprávění mohlo pokračovat. Slovní zásoba dětí byla na úrovni předškoláků. Všechny 

děti používaly souvětí a samostatně se vyjadřovaly. Už nedocházelo k pouhému popisu 

obrázku, ale k vyprávění příběhu. Děti se zabývaly i tím, co se možná dělo ještě před prvním 

obrázkem, a tak měly zájem se s knížkou seznámit. Ve výpovědích se také objevovaly 

pocity, které zvířátka prožívala, a také hlasité uvažování nad možným koncem. Děti se také 

zabývaly tím, proč se ten příběh děje, a propojovaly ho s vlastní zkušeností. Díky tomu lze 

usoudit, že všechny děti porozuměly hlavní myšlence příběhu a dokázaly ho velmi podrobně 

převyprávět. 

Všechny děti byly schopné příběh vyprávět bez opory ukazování prstu na jednotlivé 

obrázky. Dovedly se na obrázek dívat, a aniž by se ho dotkly, ve velmi svižném tempu 

popsaly, co vidí a co se tam stalo. Většina z dětí příběh správně srovnala zleva doprava a 

následně ho převyprávěly. Jedinému dítěti se to nepovedlo z důvodu zkřížené laterality.  

 Následují dvě vybrané ukázky z věkové kategorie 5-6 let.  

 

Dítěti č. 1 je 5 let a 8 měsíců.  

Obrázek č. 1 

V: „Co dělá medvídek na obrázku?“ 

D: „Medvídek sedí v lese a rozdělal si oheň, a kouká do něj. A asi ho to pálí, protože si 

sundal boty.“ 

V: „Proč je medvídek v lese?“ 
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D: „Protože je bezdomovec, hledá domov a je osamělej.“ (ukazuje na text na obrázku) 

V: „Ty sis to přečetl viď?“ 

D: (Kývá hlavou a směje se) 

Obrázek č. 2 

V: „A co se stalo potom?“ 

D: „Vidím zase medvídka a medvěd na něj číhá v poli (ukazuje na medvídka).  A králík leze 

na střechu a propadne se.“ 

Obrázek č. 3 

D: „Potom jdou do domu a pijou svařák, nebo rum, protože je zima. A taky spjej, protože je 

noc a jsou náměsíčný.“  

Obrázek č. 4 

V: „Co dělá tady medvídek?“ 

D: „Vidím medvěda, jak přechází lávku dřevěnou, protože musí jít do práce, a zase má ty 

boty. Ještě vidím les, stromy, vodu.“ 

 

Následuje seřazení obrázků podle dějové posloupnosti. Obrázky jsou poskládány zprava 

doleva. Obrázek č. 1, následuje obrázek č. 4, za ním je obrázek č. 2. A poslední obrázek č. 3. 

D: „Nejdřív byl osamělý, potom šel přes kládu, potom došel k tomu domu a potom byl tady a 

byl šťastný.“ (jede prstem po obrázcích) 

 

Ukázka výpovědi dítěte 6 let a 3 měsíce. 

Obrázek č. 1 

V: „Podívej se na všechny obrázky a zkus mi říct, o čem bude příběh.“ 

D: „Že medvídek sedí v lese sám, a zatopil si, hzeje se o oheň, protože mu byla zima.“ A sedí 

a odpočívá, protože jde na výlet.“ 

Obrázek č. 2 

D: „Zafoukal vítl, a medvídek našel králíkův dům. A zeptal se ho, jestli ho může navštívit. 

Klálík leze na stzechu.“  

Obrázek č. 3 

D: „Potom sedí na gauči a dávaj si kafíčko, nebo čaj, nevim. A ještě tam je lucerna a knížky 

a je tma a už musí jít spát a venku fouká vítl.“ 
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Obrázek č. 4 

D: „Tady jde přes kládu a putuje ke svým kamaládům. Myslím. A má na sobě ten uzlíček a 

v něm má zabalený věci. A foukal vítl.“ 

Dějová posloupnost byla seřazena už během vyprávění dítěte.  

7. Odpovědi na výzkumné otázky  

 

1. Jak se liší úroveň porozumění obrázkovému příběhu u dětí v závislosti na jejich 

věku? 

 

Odpověď na tuto otázku byla získána porovnáním výkonu dětí v jednotlivých skupinách. 

Byla použita metoda analýzy videozáznamu. U dětí byla sledována úroveň porozumění 

obrázkovému příběhu. Děti do tří let byly schopny pouze obrázek jednotlivě popsat, 

jednoduchou větou. Zaměřovaly se především na popsání obrázku, a co na něm vidí, než na 

sledování příběhu. 

 Zaměříme-li se na hlavní myšlenku, nemůžeme říct, že ji tříleté děti ze tří obrázků 

pochopily. Mladším dětem by se nejspíš hlavní myšlenka lépe odhadovala z delšího příběhu. 

Správně usoudily, že medvídek někam jde. Pouze 4 děti řekly, kam si myslí, že medvídek 

jde. Pozornost nejmladších dětí byla zachována, jelikož aktivita netrvala déle než 10 minut. 

U starších dětí se pozornost zvyšuje a některé čtyřleté děti si již troufají i na popis děje ze 

čtyř obrázků. Stále jim pomáhá pro porozumění ukazování na obrázek a doprovodné otázky. 

Čtyřleté děti už více rozumí hlavní myšlence děje a některé jsou schopny ji rozvést.  

 Děti ve věku 5-6 let si byly v porozumění hlavní myšlence příběhu velmi jisté, 

dokonce ji byly schopné obhájit a odůvodnit. Předpokladem také bylo, že jejich pozornost 

neklesne po celou dobu aktivity, což se potvrdilo. Slovní zásoba dětí byla velice dobře 

rozvinuta, a to tak, že byly schopny i některá slova nahrazovat synonymy. Předškolním 

dětem stačilo zadat, co mají dělat, a byly schopné tuto informaci nejen uchovat, ale také ji 

okamžitě provést. Nebylo potřeba zadání kouskovat na vyprávění příběhu a následné 

skládání obrázků podle děje. Některé děti se podívaly na obrázky a již je rovnou skládaly 

tak, jak podle nich děj šel za sebou a rovnou u toho příběh vyprávěly. Následně pak tuto akci 

byly schopné komentovat. Jsou schopné také říci, i to co není na obrázku vidět-„medvídek 

jde do práce, fouká vítr, jde ke kamarádům, v uzlíčku má schované věci.“  
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2.  Jaké doporučení pro práci s obrázkovou knihou plynou z 

charakteristických rysů porozumění obrázkovému příběhu u jednotlivých 

věkových kategorií? 

 

Z analýzy výkonu dětí jsem vysledovala následující charakteristické prvky. Mladším dětem 

by spíše vyhovovalo samostatné prohlížení obrázků. Proto bych pro věkovou kategorii 2-3 

roky zvolila aktivitu-prohlížení obrázků. Následoval by jednoduchý popis toho, co na 

obrázku vidí. S pomocí ukazování na obrázky by děti popisovaly obrázek. Dítě by také 

v tomto věku mělo zvládnout jednoduše říci o kom příběh je, a jaké jiné postavy tam jsou. 

Následně dítě složí dějovou posloupnost o 2 obrázcích. Pro propojení příběhu se zkušeností 

dítěte je dobré využívat prvky dramatizace se zaměřením na smysly. Měli bychom volit 

takové obrázky z příběhu, které můžeme propojit s rozvojem smyslů (např. pohádka 

Hrnečku, vař!). 

 Pro věkovou kategorii 3-4 roky bych nejprve doporučila si prohlédnout 3 obrázky a 

následně vyprávět krátký příběh (dítě samostatně vypráví příběh o 2-3 obrázcích).   

Další aktivitou by byla kresba či malba postavy z příběhu, která děti nejvíce zaujala. Tu by 

pak měly porovnat s postavou z příběhu, případně popsat rozdíly mezi jejich kresbou/ 

malbou. U této aktivity by také mohlo dojít ke hře na detektivy (pokud by měl příběh hodně 

postav). Děti by se ptaly na detaily postavy z příběhu, a podle toho by zjistily, koho si děti 

z příběhu vybraly a následně namalovaly/nakreslily. 

 Další z možných doporučených aktivit pro práci s obrázkovou knihou by byla hra na 

pravdu a nepravdu. Paní učitelka říká, co se v příběhu stalo nebo nestalo, a děti zvedají 

červený-nepravda, nebo zelený-pravda, papír. V šetření jsme zjistili, že více než polovina 

dětí v tomto věku je schopná poskládat dějovou posloupnost příběhu ve správném směru 

čtení. Proto bych se nebála doporučit tuto aktivitu při práci s obrázkovou knihou. Vhodné 

pro tento věk jsou 3 až 4 obrázky.  

 Pro věkovou kategorii 5-6 let doporučuji rozvíjet pozornost dětí na delší časový úsek. 

Pro rozvoj pozornosti můžeme použít hru Uno, Kimova hra, Co se změnilo? Stejně jako u 

předchozích kategorií i v této doporučuji aktivitu skládání příběhu podle dějové 

posloupnosti. V šetření bylo zjištěno, že většina dětí je schopna poskládat příběh podle 

dějové posloupnost ve správném směru čtení. Tuto aktivitu bych zařadila v různých 

obměnách. Skládání příběhu ze čtyř a více obrázků, skládání tří obrázků ze začátku příběhu, 

tří obrázků z prostřední části příběhu a tří obrázků ze závěrečné části příběhu. Další 
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aktivitou, která plyne z charakteristických rysů vývoje dětí, je převyprávění skutečného 

příběhu oproti fiktivnímu příběhu. Cílem aktivity by bylo rozpoznat, zda se jedná o 

pravdivý, nebo vymyšlený příběh. Děti tak musejí zapojit nejen svou fantazii, ale také 

přemýšlet nad tím, co se mohlo stát, a co ne. Další možnou aktivitou, která je vhodná pro 

práci s obrázkovou knihou s touto věkovou kategorií, je vymýšlení vlastního příběhu 

společně s ilustrací. Děti se mohou inspirovat v knize, a následně vymyslí svou vlastní 

obrázkovou knihu o třech obrázcích. Zahrají si tak zároveň na ilustrátora i na spisovatele. 

Pod každým obrázkem bude stručný děj, který bude navazovat na další ilustraci. Na aktivitu 

volně navazuje dramatizace příběhu. Děti hrají v roli jednoduchý příběh podle obrázků.   

8. Shrnutí výsledků 

 

Během šetření se ukázalo, že některé děti dosahovaly mnohem lepších výsledků, než tomu 

bylo v průměru u ostatních dětí.  

U dvou předškoláků se stalo, že během vyprávění příběhu si pomohli textem, který byl u 

obrázku napsaný, jelikož už uměli číst. Tím si vyprávění velice zjednodušili, a nedělal jim 

problém přijít na hlavní myšlenku příběhu a komentovat ji. 

Stalo se, že některé čtyřleté děti složily příběh správně podle dějové posloupnosti a ve 

správném směru čtení. Naopak některé pětileté děti s tím měly problémy. Jistě záleží na 

mnoha faktorech, díky kterým tomu tak bylo např. opožděný vývoj.  U nejmladších dětí (2 

roky) bylo patrné, že nebyly schopny složit příběh ze tří obrázků. Když dostaly obrázky dva, 

nebyl to pro ně problém. Stejně tak některé čtyřleté děti nebyly schopny složit děj ze čtyř 

obrázků. Když jim byl jeden obrázek odebrán, bez problému děj poskládaly a poslední 

obrázek doplnily.  

Po podrobném prozkoumání tabulek v přílohách vidíme, že se děti stejného věku ve většině 

odpovědí shodovaly. Nezáleželo na tom, zda navštěvovaly jednu nebo druhou mateřskou 

školu. Také můžeme velice dobře sledovat rozdíly v řeči a komunikaci některých dětí. 

Z příkladů můžeme vidět, že i někteří předškoláci ještě stále neumí vyslovit hlásku R. Už 

jsou ale v komunikaci víc jistí a samostatnější. Některé mladší děti se při popisu obrázků tak 

ostýchaly, že bez pomocných otázek by neřekly samy vůbec nic. Rozhodně tedy řeč a 

komunikace závisí na aktuálním vývojovém stádiu dítěte a třeba i jeho temperamentu. Také 

ale záleží na tom, z jaké pochází rodiny, a zda se v rodině vytváří dostatečný prostor pro 

přirozenou komunikaci. 



 

43 

 

9. Diskuze 

 

Vzhledem k tomu, že bylo šetření prováděno jen se 30 dětmi, nemůžeme na výsledky hledět 

z obecného hlediska. I přes to, že se šetření zúčastnilo jen velmi malé množství dětí, si 

alespoň částečně dovedeme představit, jakým způsobem bychom pracovali s obrázkovou 

knihou s dětmi. Z výsledků je patrné, že děti stejného věku rozumějí obrázkovým příběhům 

na podobné úrovni. Mají pro svůj věk a pro své potřeby dostatečně rozvinuté oblasti myšlení 

a komunikace, slovní zásobu, kterou neustále rozšiřují otázkami. Pozornost dětí je také 

přiměřená jejich věku.  

 Bylo zajímavé sledovat, že některým dětem nedělá vůbec problém se slovně 

vyjadřovat, a některé děti s tím měly potíže. Možná pro ty stydlivější děti by se výzkum dal 

přizpůsobit např. bez mluvení, pomocí emočních karet. Potíže se slovním vyjadřováním se 

stávaly pouze v jedné mateřské škole, i přes to, že mne děti dobře znaly. Možná je to tím, že 

nebyly zvyklé samostatně pracovat s paní učitelkou, byla to pro ně nová aktivita. Ve druhé 

mateřské škole s tím děti neměly problém.  

 Dále se během výzkumu ve třídě objevila velká motivace starších dětí příběh 

dokončit a prohlížet si knihu. Proto, když celé šetření skončilo, děti se sešly nad knihou a 

celý příběh jim nejstarší z dětí převyprávělo. Během vyprávění si děti sdílely své názory na 

to, jak příběh pochopily ony, a vznikla velká diskuze. A protože se jednalo o týden 

s tématem moje kniha, všechny děti si do MŠ přinesly svou oblíbenou knihu. Když jsem tuto 

knihu přinesla já, děti zajímalo, o čem je, a jak krátký příběh, se kterým se už seznámily, 

pokračuje. 

 Výsledky výzkumu, který byl inspirací pro šetření této bakalářské práce jsou 

rozdílné. Především z toho důvodu, že záměry obou výzkumů jsou rozdílné. Šetření 

Rybárové (2019) přineslo výsledky, že v heterogenní třídě jsou na tom děti s porozuměním 

lépe. Rybárová dále zmiňuje, že lepší výsledky mohou být ovlivněny uspořádáním dětí ve 

třídě, či přítomností staršího sourozence, což stimuluje rozvoj dítěte. Ve výsledcích 

výzkumu této bakalářské práce jistě hraje roli spousta faktorů. Děti nemohou ve všech 

kategoriích být na stejné úrovni, jelikož v hlavní roli je stádium vývoje dítěte. Velké 

zastoupení ve výsledcích mají také individuální zvláštnosti dítěte. V neposlední řadě 

výzkum ovlivňuje nejen prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, ale také prostředí mateřské školy, 

a to, jestli dítě dochází do heterogenní a homogenní třídy.  
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Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak děti předškolního věku rozumějí obrázkovým 

příběhům v závislosti na jejich věku. Byly stanoveny dvě výzkumné otázky, na které bylo 

během výzkumu odpovězeno. Dle výsledků, které jsou shrnuty pro každou věkovou 

kategorii, lze říci, že je potřeba dbát na individualitu dětí a jejich vývojové potřeby. Pro 

uskutečnění výzkumu v praktické části bylo nutné vycházet z poznatků z teoretické části.  

 V teoretické části jsem se pokusila objasnit pojem porozumění, jak je na porozumění 

nahlíženo v RVP PV a s jakými kompetencemi souvisí. Dále jsou zde vymezena vývojová 

specifika různých věkových kategorií, se kterými pracuje výzkum v praktické části. Pro 

výzkum v praktické části bylo nutné se seznámit s pojmem příběh a obrázková kniha, a 

proto je v teoretické části zmíněna i kapitola o obrázkových knížkách a o příběhu.  

 V závěru nesmíme opomenout zmínit odpovědi na výzkumné otázky, které jsou 

stěžejní pro tuto práci. Odpovědi na výzkumné otázky nám dají mnoho poznatků do praxe. 

Nejen, jak se děti v různém věku staví k příběhu a jsou schopné ho převyprávět, ale také 

doporučené aktivity, které nám radí, jak s dětmi v různém věku pracovat s obrázkovou 

knihou.   

 Učitelky v mateřských školách by ke své práci měly využívat obrázkovou knihu. Jak 

nám objasnila teoretická část, v mnoha oblastech je pro děti velice přínosná.  

Prostřednictvím knihy můžeme rozvíjet myšlení, pozornost, slovní zásobu a paměť.  

 Mohlo by se zdát, že nezkušený člověk vidí pod obrázkovou knihou jen to, s čím si 

hrají čerstvá batolata. Opak je pravdou. Vzhledem k malému počtu zúčastněných dětí 

nemůžeme výzkum zobecňovat, avšak poukázal na to, že i pro předškolní děti je obrázková 

kniha velice vhodná, pokud se s ní pracuje adekvátním způsobem věku dítěte.
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https://kritickemysleni.cz/wp-content/uploads/2020/05/KL36_web.pdf
https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2020/01/Publikace-ctenarske-strategie_print.pdf
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Příloha 1 

Věk 

2-3 roky 

3,2 2,11 3,8 3,10 3,4 2,10 3,7 3,6 3,11 3,5 

Udrží 

pozornost 

Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano 

Samostatně 

vypráví 

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

Potřebuje 

dopomoc 

otázkami 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Správný 

směr čtení 

Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne 

Porozumění 

hlavní 

myšlence 

Ne Ne Ne Ano s 

dopomocí 

Ne Ne Ano s 

dopomocí 

Ano s 

dopomocí 

Ano s 

dopomocí 

Ne 

 

Příloha 2 

 

 

 

 

Věk 

3-4 roky 

3,6 3,8 4,2 4,6 4,11 4,9 4,1 4,10 3,10 4,3 

Udrží 

pozornost 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Samostatně 

vypráví 

Ne Ne Ne Ano Ano Ano s 

dopomocí 

Ne Ano Ne Ne 

Potřebuje 

dopomoc 

otázkami 

Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ano 

Správný 

směr čtení 

Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne 

Porozumění 

hlavní 

myšlence 

Ano s 

dopomocí 

Ne Ano s 

dopomocí 

Ano s 

dopomocí 

Ano Ano Ne Ano Ne Ne 



 

 

Příloha 3  

Věk 

5-6 let 

5,1 5,9 6,3 5,3 5,8 5,2 6,2 6,4 5,7 6,0 

Udrží 

pozornost 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Samostatně 

vypráví 

Ano Ano Ano Ano Ano s 

dopomocí 

Ano s 

dopomocí 

Ano Ano Ano Ano 

Potřebuje 

dopomoc 

otázkami 

Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne 

Správný 

směr čtení 

Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano s 

dopomocí 

Ano Ano s 

dopomocí 

Ano 

Porozumění 

hlavní 

myšlence 

Ano Ano s 

dopomocí 

Ano Ano s 

dopomocí 

Ano s 

dopomocí 

Ano s 

dopomocí 

Ano Ano Ano Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4 

Informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se zásadami etické realizace výzkumu1 Vás žádám o souhlas s účastí Vašeho dítěte 

ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce. 

Účel natáčení-S nahrávkou nebude nijak manipulováno a bude sloužit pouze pro účely 

výzkumného šetření v rámci bakalářské práce. Nebude zveřejňována ani poskytnuta žádné 

další straně. 

V rámci šetření bude zachována anonymita dětí podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování 

osobních údajů. 

Cíl výzkumu- Cílem výzkumu je porovnat a popsat úrovně porozumění obrázkovému 

příběhu u dětí předškolního věku. 

Popis výzkumu-Děti budou zapojeny do výzkumu následujícím způsobem: bude pořizován 

audio záznam průběhu vzdělávací činnosti dítěte, který bude sloužit pro identifikaci úrovně 

porozumění obrázkovému příběhu. Děti nebudou při činnostech nijak hodnoceny- Toto není 

účelem zkoumání. Hlasový záznam bude sloužit pouze jako opora pro zápis a porovnání 

v bakalářské práci. V bakalářské práci bude uveden pouze věk dětí, anonymita dítěte zůstane 

zcela zachována. Budou použity postupy pro kódování jmen. Účast na výzkumu je 

dobrovolná, zákonný zástupce má právo kdykoli svůj souhlas odvolat. 

V případě dalších dotazů mne můžete kontaktovat na e-mailové adrese: 

lucka.onder@seznam.cz 

Lucie Onderková ……………………. 

studentka Učitelství pro MŠ, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova. 

 

 

Prohlášení a souhlas zákonného zástupce dítěte s jejich zapojením do výzkumu: 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí mého dítěte ve výše uvedeném projektu, a že jsem měl/a možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti mého dítěte ve výzkumu, a že jsem dostal/a jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl/a jsem poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí resp. mého dítěte. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………Datum 

narození:……………… 

Adresa trvalého bydliště zákonného 

zástupce:…………………………………………………. 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi:……………………………. 

Podpis zákonného zástupce:…………………………………………. 

 

 

 

1. Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jimiž jsou zejména Helsinská deklarace přijatá 18. 

Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964, ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013), zákon č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, 

zejména ustanovení jeho § 28 odst. 1, a Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně publikované pod č. 96/2001 Sb. m. s., jsou-li aplikovatelné).  

 

mailto:lucka.onder@seznam.cz
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine

