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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje vlivu rodinného prostředí na vývoj tzv. předpokladů 

gramotnosti u předškolních dětí. Konkrétní činnosti rodičů byly sledovány 

prostřednictvím dotazníku pro rodiče/pečovatele, který byl původně vytvořen pro 

potřeby mezinárodní longitudinální studie ELDEL, resp. „Předpoklady rozvoje 

gramotnosti v evropských jazycích". Nicméně způsob práce s dotazníkem a otázky, 

které si klade tato bakalářská práce, se odlišují od otázek longitudinální studie. Cílem 

bakalářské práce je popsat strukturu činností rodičů předškolních dětí s otázkou, zda 

se tato struktura činností liší podle vzdělání rodičů. Naše hypotézy se částečně 

potvrdily, ač rozdíly mezi skupinami rodičů podle vzdělání nejsou statisticky 

významné. Výsledky naznačují, že rodiče s nižším vzděláním (základním a bez 

maturity) preferují činnosti zaměřené na formální aspekty psaného jazyka (učení 

písmen), zatímco rodiče s vyšším vzděláním (vysokoškolským) se ve větší míře 

zaměřují na neformální, tj. obsahové aspekty (frekvence společného čtení s dítětem). 

Následující studie by se mohly zaměřit nejenom na socio-kulturní, ale také na 

osobnostní a vztahově-emoční faktory, které ovlivňují činnosti rodičů ve vztahu 

k rozvoji gramotnosti u dětí. 

Klíčová slova: předpoklady rozvoje gramotnosti; předškolní děti; činnosti rodičů; 

společné čtení; vyučovací aktivita 
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ABSTRACT 

The thesis is devoted to the impact of the family environment to the development of 

the foundations of literacy of preschoolers. The specific practices of parents were 

followed by the questionnaire for parents/caregivers. The questionnaire was 

originally created for the purpose of the international longitudinal study ELDEL, or 

more precisely for the project "Establishing the Foundations of Literacy in European 

Languages". Nevertheless the aim of this thesis differs from objectives of the 

longitudinal study. The objective of this thesis lay in the description of the structure 

of parent's practices. The aim is to establish if the structure of practices depends on 

the parent's education. Our hypotheses have been partly confirmed, but differences 

among parents are not statistically significant. Results indicated, that parents with 

lower education prefer practices which targets formal aspects of the written language 

(teaching letters), while well educated parents focus on the informal (content) aspects 

of the written language (frequency of shared reading). The subsequent research 

should be attended to other socioeconomic factors, and also to the personality, 

affective and relationship factors which might influence parent's practices 

concerning to the foundations of literacy. 

Key words: foundations of literacy; preschool; parent's practices; shared reading; 

instructional practice 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je vliv rodinného prostředí na vývoj tzv. předpokladů 

rozvoje gramotnosti u předškolních dětí. Bakalářská práce vznikla ve vazbě na 

mezinárodní výzkumný projekt „Osvojování gramotnosti v evropských jazycích" 

(Enhancing Literacy Development in European Languages, http://www.cldcl.eu/), 

který vystupuje pod akronymem ELDEL, resp. pracovní skupiny tohoto projektu 

zaměřené na „Předpoklady gramotnosti v alfabetických jazycích" 

(http://www.eldel.cz/). K zapojení do projektu a zaobírání se tématem vývoje 

gramotnosti mě vede dlouhodobý zájem o tuto problematiku, podpořený dřívějšími 

zkušenostmi v této oblasti1. 

Osvojení čtení v průběhu života jedince je důležitým životním mezníkem 

v gramotné společnosti. Čtení je nezbytnou součástí úspěšného vzdělávání ve škole a 

prostředkem osvojování znalostí. Čtení a psaní se nezačínají rozvíjet až ve škole pod 

vlivem formálního vzdělávání, ale již v předškolním věku má dítě jisté zkušenosti 

s psaným jazykem. Tyto zkušenosti jsou z velké části zprostředkovány rodinným 

prostředím, v němž dítě žije. Výzkumy dokládají (např. Scarborough et al., 1991; 

Snow et al., 1998), že rané snahy rodičů orientující dítě k první zkušenosti se čtením 

přispívají k pozdějšímu úspěšnému čtenářství ve škole. Řada dospělých osob se 

čtenářskými problémy jsou méně častými čtenáři a jejich děti jsou v menší míře 

podněcovány ke čtení. Potíže se čtením mají tendenci se v rodinách kumulovat. 

Poznatky o raném vývoji čtení jsou důležité, jelikož individuální rozdíly 

v předpokladech ke čtení mezi dětmi se zdají být v průběhu prvních let školní 

docházky stabilní. Jednou z rizikových skupin, u které lze velmi často sledovat 

potíže s rozvojem čtení, představují děti, které pochází z rodin s nízkým 

socioekonomickým statusem. Rada takových dětí vstupuje do školy s ochuzenými 

předpoklady k rozvoji gramotnosti. Dítě, které se oproti svým vrstevníkům potýká 

s problémy se čtením, má v důsledku svých potíží méně možností procvičovat si své 

1 Zapojení do výzkumného projektu podpořeného GAČR, projekt č. GA406/08/0338 (Vztah isolace 

hlásek a znalosti písmen v počátcích vývoje čtenářských dovedností), publikovaný článek v odborném 

periodiku: Kulhánková, E., & Málková, G. (2008). Fonematické uvědomování a jeho role ve vývoji 

gramotnosti. E-psychologie [online], 2(4), 24-37. Dostupný z WWW: <http://e-

psycholog.eu/pdf7kulhankova_etal ,pdť>. 
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čtenářské dovednosti, řadu textů považuje za příliš náročné, vyhýbá se jim a rozvíjí 

se u něj negativní postoj ke čtení (Stanovich, 1986; Adams, 1990). Tento začarovaný 

kruh Stanovich (1986) označil jako „Matoušův efekt2". Od počátku dobří čtenáři se 

stávají stále lepšími a děti, které zažívají rané potíže se čtením, se celoživotně 

potýkají s problémy s gramotností. Pomalejší nebo problematické osvojování čtení 

má kognitivní, behaviorální i motivační důsledky, které ovlivňují výkon v řadě 

vzdělávacích oblastí (Stanovich, 1986) 

Cílem bakalářské práce je zmapovat vliv výše dosaženého vzdělání rodičů na 

přístup k podpoře předpokladů rozvoje gramotnosti u předškolních dětí. Zdá se, že 

konkrétní rodičovské praktiky se mohou odlišovat v závislosti na dosaženém 

vzdělání rodičů. 

Vybrané rodičovské praktiky, které jsou spojeny s předpoklady rozvoje 

gramotnosti, byly sledovány prostřednictvím dotazníku pro rodiče/pečovatele. 

Dotazník pro rodiče/pečovatele byl původně vyvinut pro potřeby projektu 

„Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských jazycích", nicméně způsob práce 

s dotazníkem je v této bakalářské práci odlišný. Nicméně je třeba v první kapitole 

nastínit teoretická a praktická východiska výzkumného projektu „Předpoklady 

rozvoje gramotnosti v evropských jazycích" a klíčový pojmový aparát. 

Vliv rodinného prostředí na vývoj předpokladů rozvoje gramotnosti je sledován 

skrze optiku socioekonomického statusu rodiny. Rozvoj předpokladů gramotnosti u 

předškolních dětí probíhá skrze každodenní činnosti a praktiky v rodinném kontextu. 

Jde především o společné čtení s dítětem v dyádě a výukovou aktivitu rodičů. Byly 

popsány rozdíly mezi rodinami v preferencích dyadického čtení oproti převážně 

výukovým aktivitám a tyto rozdíly byly dány do souvislosti s příslušností rodiny 

k určité socioekonomické skupině (např. Heath, 1983). Nedávná studie (Phillips, 

Lonigan, 2009) sice odlišnosti v zaměření rodin na určitý styl podpory předpokladů 

rozvoje gramotnosti taktéž dokumentuje, ale upozorňuje na slabší vztah se 

socioekonomickým zázemím. Jisté rozpory v literatuře mne motivovaly k analýze 

2 Pojem „Matoušův efekt" poprvé použil sociolog R. Merton k výkladu socioekonomického jevu, kdy 

bohatší se stávají bohatšími a chudí stále chudšími. K. Stanovich (1986) aplikoval tento pojem na 

oblast vzdělávání. 
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dotazníku pro rodiče/pečovatele s cílem odhalit rozdíly v preferencích tzv. 

formálních a neformálních aktivit v rodinách s nižším a vyšším vzděláním. 
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1. Teoretická a praktická východiska 

Bakalářská práce využívá datový materiál sebraný prostřednictvím dotazníku pro 

rodiče/pečovatele, který byl původně zkonstruován pro mezinárodní studii 

„Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských jazycích". Ačkoli práce 

s dotazníkem v této bakalářské sleduje jiné cíle, je třeba nastínit širší souvislosti 

vzniku a způsobu práce v mezinárodním projektu „Předpoklady rozvoje gramotnosti 

v evropských jazycích". Pojem předpokladů rozvoje gramotnosti není v české 

literatuře příliš rozšířen, z toho důvodu další kapitola představuje tento pojem tak, 

jak se s ním můžeme setkat v mezinárodní literatuře. 

1.1.Organizační a metodologické ukotvení práce 

ELDEL představuje akronym, který je složeninou anglického názvu výzkumného 

projektu „Enhancing Literacy Development in European Languages1'. Do češtiny jej 

překládáme jako Osvojování gramotnosti v evropských jazycích. ELDEL je 

finančně podporován 7. rámcovým programem Evropské Unie. Patří mezi projekty 

zařazené v sekci ,JLidé3". V rámci této sekce se vydělují projekty, jež se sdružují pod 

hlavičkou ,^4kce Marie Curie" a jejichž podstatou je vytváření tzv. školících sítí 

(Jnitial training networks"). Tyto školící sítě musí být složeny minimálně z pěti 

různých evropských univerzitních pracovišť. Aby mohla školící síť vzniknout, 

univerzitní pracoviště musí vytvořit mezinárodní síť spolupracujících vědeckých 

pracovníků {senior scientists"). Tito čelní vědečtí pracovníci v daném oboru 

vypracují plán výzkumu a vstoupí do grantové soutěže. Teprve po schválení projektu 

může školící síť vzniknout. Každé univerzitní pracoviště v rámci školící sítě poté 

hledá stážisty, kteří musí pocházet z jiné země, než v jaké se budou ucházet o místo 

začínajícího vědeckého pracovníka (Kraemer, 2007). 

ELDEL je mimořádný tím, že se jedná o první projekt z oblasti humanitních věd, 

který získal grantovou podporu pro ustavení školící sítě. Do projektu ELDEL je 

zapojeno pět evropských zemí: Česká Republika (Pedagogická fakulta v Praze), 

Slovenská republika (Univerzita Komenského v Bratislavě), Velká Británie 

3 Tato sekce je zaměřena na mobilitu lidí v rámci výzkumných projektů (Kraemer, 2007). 
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(University v Bangor ve Walesu a University v Yorku v Anglii), Francie (Universita 

Blaise Pascal a Universita De Poitiers) a Španělsko (Universita v Granadě). Hlavní 

oblastí bádání je cross-lingvistický výzkum vývoje gramotností, tj. porovnávání 

rozvoje gramotnosti v různých zemích s odlišným jazykovým zázemím. Kromě toho 

je výzkumný záměr ELDELu rozdělen do čtyř témat a každé je zaštítěno 

koordinátorem: 1. Předpoklady gramotnosti (M. Caravolas), 2. Rizikové faktory (M. 

Snowling), 3. Intervence (C. Hulme a P. Clarke) a 4. Psaní: téma psaní se dále 

rozděluje do třcch různých výzkumných projektů: a) Předpoklady psaní 

v evropských jazycích (M. Caravolas), b) Implicitní a explicitní učení při psaní (S. 

Dcfoir) a c) Kognitivní procesy při psaní v románských jazycích (M. Fayol a D. 

Alamargot). Ne všechna témata a dílčí projekty probíhají ve všech pěti evropských 

zemí. V České republice se realizují první dva tematické projekty, Předpoklady 

gramotnosti a Rizikové faktory (www.eldel.eu). 

Výzkumný projekt Předpoklady rozvoje gramotností v evropských jazycích, 

jehož data využívá tato bakalářská práce, se uskutečňuje ve všech pěti evropských 

zemích zapojených do ELDELu. Sleduje se vývoj čtení a psaní u dětí od posledního 

roku předškolní výchovy až do konce druhé třídy, tj. 3 roky. Zaměřuje se na 

předpoklady dvojího druhu: kognitivní (např. vliv konzistence daného jazyka, 

význam jednotlivých kognitivních a jazykových schopností) a environmentální (např. 

edukativní prostředí v dané zemi a vliv rodinného prostředí) a jejich vzájemnou 

interakci. Výzkum si klade za cíl porozumět zákonitostem vývoje čtení a psaní 

ve vybraných evropských jazycích (češtině, angličtině, slovenštině, francouzštině a 

španělštině) a odlišnostem v osvojování gramotnosti v těchto jazycích, zejména 

odhalit specifika nabývání gramotnost v tzv. konzistentních a nekonzistentních 

jazycích4 (www.eldel.eu). 

4 Ačkoli všechny vybrané evropské jazyky patří mezi alfabetické (staví na alfabetickém principu, 

tj. fonémy mluvené řeči jsou reprezentovány grafémy), liší se mezi sebou v tom, nakolik je vazba 

mezi grafémy a fonémy konzistentní (neboli transparentní). Alfabetické jazyky se pohybují po 

kontinuu konzistence, na jehož jednom konci leží vysoce konzistentní (transparentní nebo mělké) 

ortografie - například čeština, slovenština a španělština-, a na druhém konci leží jazyky vysoce 

nekonzistentní (netransparentní nebo hluboké) ortografie - například angličtina nebo francouzština. 

Ideální alfabetická ortografie by měla kódovat mluvený jazyk pouze na základě jednotlivých 

korespondencí mezi grafémy a fonémy. Příkladem rozdílu mezi konzistentními a nekonzistentními 
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Děti zařazené do výzkumu jsou v pravidelných časových intervalech (vždy 

dvakrát do roka) podrobovány testům, které v předškolním věku mapují tzv. 

předpoklady gramotnosti, rané čtenářské dovednosti a první pokusy o psaní. Testy 

s dětmi „rostou", tzn., že v průběhu nástupu do základní školy jsou zařazovány 

náročnější varianty testů nebo se objevují testy zcela nové. Rodiče dětí a jejich 

pedagogové jsou do výzkumu zapojeni nejenom díky svému souhlasu s účastí ve 

výzkumu, ale rovněž jako respondenti dotazníků, které mapují v případě rodičů 

praktiky v rodině, které mohou mít vliv na vývoj čtení a psaní u dětí. V případě 

pedagogů se dotazujeme na vyučovací strategie ve vztahu k rozvoji gramotnosti. 

1.2.Pojetí předpokladů rozvoje gramotnosti v mezinárodní 
literatuře 

Jeden ze směrů bádání v oblasti gramotnosti se zaměřuje na tzv. předpoklady 

rozvoje gramotnosti (V anglosaské literatuře se nejčastěji setkáme s pojmy 

„emergent literacy5''', „early literacy" nebo , foundations of literacy", které v prvním 

případě odkazují k „vynořující se gramotnosti", ve druhém k „časné gramotnosti" a 

ve třetím k nákladům gramotnosti". Tyto pojmy v textech nejčastěji nacházíme jako 

synonyma6.). Pojem předpokladů rozvoje gramotnosti v širším slova smyslu 

vyjadřuje myšlenku, že gramotnost se nezačíná rozvíjet až ve škole, pod vlivem 

formálního vzdělávání. Na rozvoj gramotnosti je třeba pohlížet jako na vývojové 

kontinuum, jehož počátek můžeme nalézt již včasných fázích života, zejména 

v období předškolního věku. Tento přístup ke studiu gramotnosti přesně neodděluje 

období, kdy je dítě gramotné a kdy ještě není, neohraničuje přítomnost gramotnosti a 

ortografiemi je fakt, že v češtině foném /k/ reprezentuje vždy grafém K, zatímco v angličtině může být 

foném ÍVJ kódován grafémy K i C (Caravolas, 2004, s. 4). 
5 Autorkou pojmu „vynořující se gramotnost" je Marie Clay (1966), která sledovala a popisovala, jak 

malé děti nakládají s knihami a zkouší číst a psát v době, kdy ještě formálně číst a psát neumí. Pojem 

byl dále rozvinut v knize autorů Tealc a Sulzby (1986): Emergent literacy (Whitehurst, Lonigan, 

1998). 
h Výjimkou je přísné odlišení pojmů „emergent literacy" a beginning reading (nebo pre-reading)" 

autory Teale a Sulzby. beginning reading", neboli začínající čtení, podle autorů označuje počátky 

čtení ve škole, které je spojeno s formální výukou, zatímco „emergent literacy" považují více méně za 

„přirozený" a kontiuální proces (Kassow, 2006, s. 2). 
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její nepřítomnost. Předškolní zkušenosti a dovednosti jsou legitimní a důležitou 

součástí vývojového kontinua gramotnosti (Whitehurst, Lonigan, 1998; Beth, 

Lonigan, 2005). 

Předpoklady rozvoje gramotnosti se skládají z dovedností, znalostí a postojů, 

které jsou s velkou pravděpodobností vývojovými ukazateli konvenčních způsobů 

čtení a psaní. Tyto předpoklady se vyvíjí v úzké závislosti na podpoře a podnětech 

z prostředí (např. společné čtení s rodiči). Pojem vynořující se gramotnosti poukazuje 

na význam sociální interakce a prostředí bohatého na psaný materiál, ve kterém 

vyrůstají předškolní děti. Děti si vytváří předpoklady gramotnosti nikoli formálním 

vzděláváním, ale spíše prostřednictvím pozorování čtenářských aktivit ve svém okolí 

a aktivním zapojováním se do nich. V předškolním věku si dítě vytváří znalosti o roli 

písma jako důležitého komunikačního prostředku, rozvíjí se u něj fonologické 

dovednosti (povědomí o zvukové struktuře orálního jazyka), znalost písmen a jiných 

grafických symbolů. Tento přístup má, minimálně v USA, vliv na sociální a 

vzdělávací politiku7. 

Soudobé bádání v oblasti vynořující se gramotnosti představuje široké pole 

různých metodologických perspektiv, převážně kvantitativních (např. longitudinální 

výzkum8 Sénéchal a LeFevre, J., 2002) i převážně kvalitativních (např. Ferreiro, 

1978; Bialystok, 2003). V poslední době se pojem gramotnosti rozšiřuje a začínají do 

něj spadat všechny aktivity, které pracují s různými symbolickými systémy (nejenom 

symboly psaného jazyka), například s mapami, apod. (Snow, 2006). V tomto textu se 

budeme zabývat pouze osvojováním psaného jazyka v alfabetickém jazykovém 

systému. Problémem dosavadního stavu poznání je skutečnost, že nejvíce výzkumů 

bylo realizováno s anglicky hovořícími dětmi a méně sc toho ví o vývoji čtení a psaní 

v jiných jazycích. 

Na předpoklady rozvoje gramotnosti můžeme pohlížet jako na určitý základ, na 

němž si děti osvojují pozdější konvenční dovednosti čtení a psaní. Předškolní děti, 

7 V oblasti sociální existují programy (např. Head Start) zaměřené na podporu předpokladů 

gramotnosti u dětí s nízkostatusových rodin nebo etnických minorit. Aplikace této perspektivy na 

oblast vzdělávání vede k např. modifikaci edukačního prostředí v mateřských školách (Pellegrini et 

al., 1990; Landry, Smith, 2006, s. 347). 
8 Longitudinální výzkumy sledují jednotlivé prediktory gramotnosti v předškolním věku (v čase t l ) a 

poté je vztahují k dovednostem konvenčního čtení a psaní ve škole (v čase t2) (Bowey, 2005, s. 155). 
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jejichž znalosti a dovednosti v oblasti gramotnosti jsou adekvátní, se stávají lepšími 

čtenáři než děti, které mají předpoklady rozvoje gramotnosti ochuzené. O 

předpokladech rozvoje gramotnosti se hovoří jako o tzv. prediktorech, na základě 

jejichž poznání můžeme odhadovat, jak dobře si dítě bude vést při učení se čtení a 

psaní. Odhalení určitých předpokladů gramotnosti slouží k porozumění 

individuálním rozdílům ve vývoji gramotnosti (Bowey, 2005, s. 157). 

Děti vstupují do školy s různě rozvinutými dovednostmi gramotnosti a znalostmi. 

Je otázkou, do jaké míry mohou tyto rozdíly předpovídat rozdíly v osvojování čtení a 

psaní? Co všechno nám mohou povědět o příčinách poruch vývoje čtení a psaní? 

Odpovědi na tyto otázky jsou nezbytné pro uplatňování vhodných intervenčních 

programů, které mohou působit již na předškolní děti, které můžeme považovat 

v jistém ohledu za rizikové (McCardle et al., 2001). 

1.2.1. Klíčové předpoklady rozvoje gramotnosti 

Jako nejvýznamnější ukazatele rozvoje gramotnosti se uvádí (např. Adams, 1990, 

s. 55-71; Whitehurst, Lonigan, 1998, s. 849-854; Bowey, 2005, s. 159-171) obecné 

kognitivní schopnosti, orální jazykové schopnosti, fonologické uvědomování, 

vnímání a produkce řeči, znalost písmen, porozumění alfabetickému principu, 

povědomí o písmu, fonologická paměť, rychlé automatické jmenování a zájem o 

písmo (motivace). 

Vliv obecných kognitivních schopností se projevuje při prvních čtenářských 

pokusech, kdy dítě asociuje různé grafické znaky s celými slovy. Děti, později 

identifikované jako nadané (se superiorní inteligencí), začínají obvykle velmi brzy 

číst. Různé testy specifických schopností kladou požadavky na obecné kognitivní 

schopnosti, např. paměť, pozornost a nelze je tudíž zcela oddělit. Kognitivní 

schopnosti hrají významnou roli také při kompenzování potíží se čtením v pozdějším 

věku (např. domýšlení si slov na základě kontextu) (Bowey, 2005, s. 159). Nicméně 

někteří autoři (např. Adams, 1990, s. 55-61) upozorňují, že úspěch ve čtení lépe 

předpovídají specifické dovednosti než obecná kognitivní kapacita, která je 

s vývojem čtení spjatá jen nespecificky. Snowling (2001) upozorňuje na nevýhody 

tzv. diskrepančního přístupu ke specifickým problémům se čtením (dyslexii), který 

spočívá v porovnání tzv. čtenářského a inteligenčního kvocientu. 
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Z obecných kognitivních dovedností se vydělují orální jazykové schopnosti 

jako významnější a specifičtější prediktor vývoje čtení. Patří sem zejména slovník 

(aktivní a pasivní), syntaktické schopnosti (schopnosti porozumět a produkovat různě 

složité syntaktické konstrukce) a pragmatika. Čtení představuje proces „překladu" 

vizuálních kódů na smysluplný jazyk. Sémantické reprezentace (slovník) usnadňují 

vývoj gramotnosti. Dítě, které dekóduje napsané slovo, musí být schopné vzniklou 

fonologickou reprezentaci dát do spojitosti s významem slova. Sémantické, 

syntaktické a pragmatické znalosti a dovednosti hrají významnější roli v pozdějších 

stádiích vývoje čtení a psaní, v době, kdy dítě čte pro porozumění obsahu a 

dekódování či kódování má již relativně dobře osvojené (Bowey, 2005, s. 159-160; 

Whitehurst, Lonigan, s. 849-852). 

Ze specifických verbálních schopností se vyděluje míra citlivosti ke zvukové 

struktuře jazyka, tzv. fonologické uvědomování. Dítě se postupně učí rozlišovat 

jednotky orálního jazyka (slova, slabiky, rýmy a fonémy). Jedná se v podstatě o 

metalingvistickou jazykovou dovednost, protože dítě postupně zjišťuje, jak je orální 

jazyk (co do své zvukové struktury) konstruován (např. vědomá znalost, že slova 

jsou složena z jednotlivých hlásek). Výkon v testech na fonologické uvědomování 

v předškolním věku byl opakovaně shledán jako jeden z nejsilnějších prediktorů 

úspěchu ve čtení ve škole (Adams, 1990, s. 65-81). Fonologické uvědomování hraje 

roli především v počátečních stádiích vývoje čtení a psaní, kdy dítě stojí před úkolem 

dekódovat psaný text a naopak, kódovat mluvenou řeč na psaný projev. Do této 

oblasti bychom mohli zařadit také vnímání a produkci řeči. Deficity v této oblasti, 

jež vedou k potížím schopnosti odlišit jednotlivé hlásky a artikulovat je, jsou spjaty 

se specifickými problémy se čtením a psaním (Bowey, 2005, s. 161). 

V anglosaské literatuře se rozlišuje znalost písmen ve smyslu „letter-name 

knowledge" neboli znalost názvů písmen (znalost, že např. foném íb/ se v abecedě 

jmenuje /bé/) a znalost písmen ve smyslu Jetter-sound knowledge" neboli znalost 

korespondencí grafém-foném (např. znalost, že např. foném /b/ je v psané řeči 

označen jako b). U nejmladších dětí je důležitá schopnost odlišení písmen a číslic, 

poté nastupuje schopnost rozpoznat jednotlivá písmena mezi sebou (Adams, 1990, s. 

61-64). 

Významným krokem je porozumění tzv. alfabetickému principu (Byrne, 

Fielding-Barnsley, 1989), tj. že fonémy mluvené řeči jsou v řeči psané 
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reprezentovány grafémy9. Z vývojového hlediska je důležité, aby si dítě uvědomilo 

vztah mezi zvuky mateřského jazyka a jejich reprezentaci v psaném jazyce. 

Fonematické uvědomování a znalost písmen se považují za nejspolehlivější ukazatele 

rozvoje gramotnosti na počátku školní docházky (Adams, 1990, s. 65). Pokud 

bychom chtěli vytyčit hranice mezi vynořující se gramotností a tou konvenční, 

porozumění alfabetickému principu můžeme považovat za nejpokročilcjší dovednost 

tzv. vynořující se gramotnosti a zároveň za nejméně pokročilou dovednost tzv. 

konvenční gramotnosti (Whitehurst, Lonigan, 1998, s 852). Seidlová-Málková 

(2009) hovoří o tzv. fonologickém lešení. Jedná se o primitivní představu dítěte o 

systému psaného jazyka (například jaké zvuky a jakým způsobem se zapisují). S tím, 

jak se dítě postupně seznamuje s ortografíckými pravidly psaného jazyka, se 

fonologické lešení musí přebudovávat. V angličtině se toto lešení mnohem více 

přestavuje, oproti češtině, kde může být fonologické lešení postupně a plynuleji 

transformováno v souladu s ortografií daného jazyka. 

Povědomí o písmu (v anglosaské terminologii „print awareness") zahrnuje 

porozumění pravidlům písma v té nejzákladnější rovině. Například předškolní dítě 

postupně zjišťuje, že existuje rozdíl mezi obrázky v knize a psaným textem, že se 

stránka v knize čte zleva doprava a směrem odshora dolů, že kniha má vždy určitý 

název, mezi jednotlivými slovy se nechává mezera, začíná diferencovat mezi 

písmeny a interpunkcí, apod. (Whitehurst, Lonigan, 1998, s. 851). 

Jako další kognitivní schopnosti se zmiňují fonologická paměť a rychlé 

automatické jmenování. Fonologická paměť představuje schopnost okamžitě 

vyvolat v paměti podněty prezentované verbálně. Mapuje se výkonnost 

artikulačního/fonologického okruhu pracovní paměti, který zpracovává informace 

vyjádřené orální řečí (Baddeley, Hitch, 1974; in Eysenck, Keane, 2008, s. 193). Byl 

zjištěn významný vztah mezi úkoly na opakování vět a opakování pseudoslov na 

9 Rozlišuje se mezi písmenem a grafémem. Grafém představuje na rozdíl od písmene komplexnější 

jednotku. Grafém může být složen z několika písmen a vždy koresponduje s určitým fonémem nebo 

fonémy. V naprosto konzistentní ortografii koresponduje jeden grafém s právě jedním fonémem. 

V méně konzistentní ortografii (např. angličtině) může být jeden foném označen různými grafémy 

nebo shlukem několika grafémů. Například v češtině máme grafém CH, který je složen ze dvou 

písmen (C a H) a vztahuje se k fonému /ch/. V angličtině je příkladů celá řada, například ve slově 

„ship" jsou 3 fonémy a 4 grafémy, první foném je označen grafémem sh. 
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jedné straně a úrovní slovníku a pozdějším čtením na straně druhé (např. Badian, 

2000; in Bowey, 2005, s. 160-161). Rychlé jmenování je test založený na 

vyjmenování sady číslic, písmen, barev nebo objektů, a to co nejrychleji, jak dítě 

dovede. Tento test mapuje přístup k fonologickým reprezentacím slov z dlouhodobé 

paměti. Podle některých autorů (např. McBride-Chang, Manis, 1996; in Whitehurst, 

Lonigan, 1998, s. 853) výkon v tomto testu úzce souvisí s celkovou fonologickou 

senzitivitou. 

Zájem o písmo odkazuje na motivaci dítěte k aktivitám spjatým se čtením a 

psaním. Zájem dítěte o písmo se nejčastěji mapuje pomocí rodičovských dotazníků, 

ve kterých rodiče uvádí četnost předčítání dětem nebo poměr času, který jejich děti 

tráví aktivitami spojenými se čtením a psaním oproti jiným aktivitám. Dítě se 

zájmem o čtení s větší pravděpodobností iniciuje společné čtení s rodiči, klade 

otázky o významu písma, a když už se naučí číst, věnuje této aktivitě více času 

(Whitehurst, Lonigan, 1998, s. 853-854). 

Na základě těchto různorodých předpokladů gramotnosti se vyvíjí první pokusy 

o čtení a psaní a zároveň tyto první pokusy přispívají k rozvoji těchto specifických 

dovedností (např. rozvoji fonologického uvědomování je spojován s pokusy dítěte o 

psaní). První pokusy o čtení (v anglosaské terminologii „emergent reading") 

odkazují k takovým aktivitám, jako je předstírané čtení dítětem a čtení tzv. písma v 

okolním prostředí („environmental print), což znamená rozpoznávání znaků, etiket 

nebo různých názvů, ale tato schopnost rozpoznání je vázána na konkrétní situační 

kontext a nepředstavuje čtení v pravém smyslu. Tento druh čtení je analogický s tzv. 

logografíckým stádiem vývoje čtení dle Frith (1985; in Snowling, 2001, s. 64-65). 

Ferreiro (1978) zkoumala představy dětí ve věku 4-6 let o tom, co je možné přečíst. 

Například 41eté děti odlišují mezi „pouhými písmeny" (méně než tři písmena) a 

„něčím ke čtení" (tři a více písmen). V průběhu předškolního věku se představa dětí 

o tom, co je možné přečíst, mění. Psaný text není 41etými dětmi považován za přímý 

odraz orální výpovědi, ale považují jej za systém symbolů (např. obrázků nebo 

piktogramů), který je s mluvenou řečí spojen, ale ne přímo. V další fázi vývoje malé 

děti předpokládají, že lze zaznamenat jen reálné objekty, které jsou součástí reality, 

nikoli slovesa. Například počítají s tolika objekty (či postavami ve výpovědi), kolik 

věta obsahuje slov (nebo si nějaké postavy či objekty domyslí). Děti na této úrovni 

mohou také větu vnímat jako celek. Nemají žádné kritérium, podle kterého by 
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výpověď rozčlenily. Pokrok nastává tehdy, když dítě ví, že je možné zaznamenat 

sloveso. To ještě ale neznamená, že sloveso lze zapsat samostatně. Jelikož sloveso 

vyjadřuje vztah (např. jíst něco), dítě je v psaném textu spojuje s objekty. Dalším 

problémem je existence členů, které jsou dlouho považovány za „střípek" jazyka, 

nikoli za slovo a jež obsahují tak málo písmen, že je nelze přečíst. Pravidla orálního 

jazyka nejsou okamžitě překlopena do znalostí o psaném jazyce (Ferreiro, 1978). 

První pokusy o čtení (předstírané čtení) jsou modifikovány osvojením tzv. registru 

psaného jazyka, který se liší od registru jazyka mluveného. Podobně jako děti 

předstírají, že čtou, hrají si také „na psaní". Malé děti „píší" čmáranice a klikyháky, 

které se bez jejich interpretace nedají rozluštit. Pokusy o psaní vyjadřují, že dítě ví, 

co to znamená psát. Můžeme opět nalézt vývojová stádia prvních pokusů o psaní. 

Zpočátku psaní malého dítěte připomíná piktogramy, kreslení používá jako psaní a 

význam čmáranic, které mají připomínat písmo, zná jen dítě samo. V následující fázi 

dítě začíná používat písmena, číslice a tvary podobné písmenům. V tomto období 

děti často používají jen několik málo písmen k vyjádření různých slov. Dosud jsou 

charakteristiky označovaných věcí zakódované uvnitř slov, např. slovo medvěd je 

napsané větším písmem než králík. Ke konci předškolního období jedno písmeno 

reprezentuje celou slabiku (např. /po/ —• P), nebo typicky zapíší jen první a poslední 

foném ve slově (např. /pes/ —> PA nebo /vlak/ —* VK). Tato fáze vývoje psaní se 

v anglosaské literatuře označuje jako „invented spelling"''' neboli vymyšlené nebo 

vynalezené psaní. Charakteristickými rysy takového psaní je zaznamenání více méně 

všech hlásek ve slově, ale dítě ještě nepostihuje všechna ortografická pravidla (např. 

dub —• DUP, vkus —> FKUS). Jednotlivá stádia vývoje psaní se mohou vyskytovat 

najednou, například v krátkých slovech dítě používá „invented spelling" 

(zaznamenává téměř všechny hlásky), ale u dlouhých slov zapisuje jen první a 

poslední hlásku (Ferreiro a Teborosky, 1982; in Whitehurst, Lonigan, 1998, s. 852-

853). 

Podle autorů Whitehurst a Lonigan (1998, s. 854-855) rozvoj gramotnosti 

(vynořující se i té konvenční) záleží na schopnosti využívat informace ze dvou 

různých oblastí. Rozlišují procesy zvenku-dovnitř a zevnitř-ven. Procesy zvenku-

dovnitř zajišťují porozumění kontextu čtení a psaní. Jedná se v podstatě o 

porozumění narativnímu, sémantickému a pojmovému kontextu. Tyto procesy 

pojmenovaly jako „zvenku", protože cílové informace nejsou přímo obsaženy 
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v psaném textu (např. význam slova). Procesy zevnitř-ven představují znalosti 

pravidel, jak číst napsané symboly a jak zapisovat hlásky mluvené řeči. Jde o 

schopnost kódování a dekódování, při níž dítě využívá znalost písmen, diskriminuje 

mezi jednotlivými hláskami, uplatňuje pravidla interpunkce, zná pravidla gramatiky. 

Oba typy procesů jsou pro rozvoj čtení a psaní nezbytné a působí simultánně. 

Tabulka č. 1: Doplněná a upravená tabulka dle Whitehurst, Lonigan (1998, s. 850) 

představující přehled předpokladů rozvoje gramotnosti a testových diagnostických 

nástrojů k jejich hodnocení. 

Komponenta Stručná definice Diagnostické nástroje Diagnostické nástroje 
ve světě" nnás" 

Procesy zvenku-dovnitř 

Jazyk Sémantické, syntaktické PPVT-R (Peabody Obrázkovo-slovníková 

a pojmové znalosti Picture Vocabulary zkouška (Kondáš); 

Test-Revised)12; subtest Slovník 

EOWPVT-R z WPPS1 a W1SC-III 

(Expressive One-Word (Wechsler) 

Picture Vocabulary 

Test-Revised)13; 

Reynell Developmental 

Language Scales14; 

CELF-Preschool15 

10 Whitehurst a Lonigan (1998) ve svém přehledu uvádí diagnostické nástroje používané především 

v USA a Velké Británii. V poznámkách pod čarou uvádím stručný popis daných metod. 

" Tabulku autorů Whitehurst, Lonigan (1998) jsem doplnila o diagnostické nástroje, které se 

používají u nás. Vycházím především z publikace Svoboda a kol. (2001), na základě které uvádím již 

vydané testy a z vlastní zkušenosti výzkumného asistenta, díky níž uvádím nástroje, které se prozatím 

používají pro výzkumné účely a z nichž se některé pro vydání připravují. Nástroje používané pro 

výzkumné účely označuji symbolem hvězdičky *. 
12 Jedná se o obrázkový slovníkový test, který sleduje receptivní slovní zásobu. Subjekt vybírá 

obrázek, na němž se vyskytuje slovo popsané examinátorem (Whitehurst, Lonigan, 1998). 
13 Jde o obrázkový test, při němž má subjekt pojmenovat, co vidí na obrázku (Whitehurst, Lonigan, 

1998). 
14 Tato zkouška se používá pro dětí útlého věku (od 1 roku do 6 let) a děti vývojově opožděné. 

Postihuje zejména porozumění jazyku a expresivní jazykové dovednosti. Podnětový materiál 

představují různé předměty a hračky. Tento test je vhodný pro děti, které se těžko podrobují 
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Narativní schopnosti Porozumění a produkce 

příběhů 

The Renfrew Bus Story 
16 

Heidelberský test 

řečového vývoje-

subtest Interakční 

úroveň (Mikulajová) 

Pravidla písma Znalost standardní 

podoby písma (např. čte 

se zleva-doprava) 

Concepts about Print 

Test (Clay)17 

Vynořující se čtení Tzv. předstírané čteni 

Procesy zevnitř-ven 

Znalost písmen Znalost názvů písmen 

(např. /e 1/) 

Letter Identification19 Test znalosti písmen* 

(Seidlová-Málková) 

Fonologické 

uvědomování 

Rozpoznání rýmu, 

manipulace se slabikami 

a jednotlivými fonémy, 

identifikace fonémů. 

Oddity tasks; 

Blending/deletion of 

syllables; Phoneme 

counting; Phoneme 

Hodnocení 

fonematického sluchu 

u předškolních dětí 

(Škodová); Zkouška 

diagnostické situaci, např. děti s poruchou pozornosti, s tělesným nebo mentálním postižením 

(Whitehurst, Lonigan, 1998). 
15 Lze volně přeložit jako „Klinické zhodnocení základních jazykových schopností - předškolní děti". 

(Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Preschool). Představuje nástroj pro děti od 3 do 6 let, 

který slouží k hodnocení řady expresivních a receptivních jazykových dovedností s cílem odhalit 

přítomnost jazykové poruchy. Obsahuje sedm základních subtestů (struktura vět, struktura slov, 

expresivní slovník, pojmy a plnění instrukcí, vybavení vět z paměti, základní pojmy a třídění vět) a 

čtyři doplňkové (vybavení vět z paměti podle kontextu, fonologické uvědomování, vynořující se 

gramotnost a popis pragmatického profilu) (Whitehurst, Lonigan, 1998).. 
16 Jedná se o „příběh o autobusu", který v 60. letech zkonstruovala Catherine Renfrew. Cílem metody 

je screening schopností dítěte převyprávět relevantní informace z příběhu (Whitehurst, Lonigan, 

1998). 
17 Zkouška se skládá z řady úkolů, které má dítě vykonat, například „Ukaž mi, kde se začíná číst", 

nebo „Ukaž mi první písmeno ve slově" (Whitehurst, Lonigan, 1998). 
Is Jedná se o čtení na logografické úrovni (tj. rozpoznání slova na základě kontextu), nástroj 

neexistuje (Whitehurst, Lonigan, 1998). 
19 Úkolem dítěte je rozpoznat písmena na kartičkách (Whitehurst, Lonigan, 1998). 
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deletion20 sluchové diferenciace 

(Matějček); Zkouška 

sluchové analýzy a 

syntézy (Matějček); 

Test sluchové analýzy 

pro předškolní děti 

(Eisler, Mertin); Elize 

hlásek a Transpozice 

hlásek (Caravolas, 

Znalost 

korespondencí 

grafém-foném 

Porozumění 

alfabetickému principu, 

schopnost dekódovat 

pseudoslova. 

Word attack21 Volín);Izolace hlásek* 

(Seidlová-Málková); 

Rozpoznávání hlásek* 

(Seidlová-Málková) 

Syntaktické 

uvědomování 

Porozumění vztahům 

mezi slovy, správné 

tvoření větných 

konstrukcí a slovosled. 

Word order 

violations22; CELF-

Preschool 

Test syntaktického 

uvědomování* 

(Seidlová-Málková) 

Vynořující se psaní Fonetické psaní. Invented spelling23 Zkouška psaní textu * 

(Seidlová-Málková) 

Další kognitivní faktory 

Fonologická paměť Krátkodobá paměť pro 

fonologicky kódované 

informace (např. čísla, 

Digit span (WISC-III); 

Nonword repetition24; 

Memory for 

Subtest opakování 

čísel (WISC-III); 

Opakování 

20 Cílem „oddity task" je posoudit, zda je dítě schopné rozpoznat slovo, které se foneticky liší od 

ostatních; testy, které spočívají na principu skládání („blendind), sledují, zda je dítě schopné složit 

jednotlivé slabiky nebo fonémy a uhodnout, jaké slovo dohromady tvoří (odpovídá Matějčkové 

sluchové syntéze); testy postavené na principu „deletion" (vynechávání) sledují, zda je dítě schopné 

vynechat ve slově slabiku či foném a říct, jaké slovo nám vznikne; testy spočívající na principu 

„counting" (počítání) zkouší, zda dítě dokáže spočítat (nebo také vytleskat) ve slově správný počet 

slabik nebo fonémů. 
21 Jedná se o test čtení pseudoslov (Whitehurst, Lonigan, 1998). 
22 Test, ve kterém má dítě opravit chybný slovosled ve větě (Whitehurst, Lonigan, 1998). 
23 Pojem „invented speling", jehož autorem je Charles Read, představuje spontánní písemnou 

produkci dětí, které ještě neznají konvenční zápis slov. Analýza fonetického psaní nám poskytuje 

informace o tom, jaké má dítě znalosti písmen, schopnosti identifikovat a izolovat fonémy a jak 

rozumí alfabetickému principu, apod. (Whitehurst, Lonigan, 1998). 
24 Opakování vymyšlených slov. 
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slova, věty). 2* sentences vymyšlených slov* 

(Kuchařská); 

Opakování vět * 

(Kuchařská); Paměť na 

slova* (Seidlová-

Málková) 

Rychlé automatické 

jmenování 

Rychlé jmenování řad 

písmen, číslic, barev 

nebo objektů. 

Rapid naming tests26 RAN barvy a 

objekty*(Seidlová-

Málková) 

Motivace a zájem o 

písmo 

Zájem o společné čtení2'. 

25 Paměť na věty. 
26 Tyto testy (v literatuře často pod akronymem RAN) jsou postavené na principu rychlého jmenování 

vizuálně prezentovaných stimulů (obrázků, barev nebo čísel). Sleduje se schopnost rychlého a 

přesného vybavení verbálního označení objektu. 
27 K hodnocení zájmu o písmo se využívají rodičovské dotazníky, ale zejména metoda pozorování a 

rozhovoru (Whitehurst, Lonigan, 1998). 
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2. Vliv rodinného prostředí na předpoklady rozvoje 

gramotnosti 

Pro porozumění vývoje gramotnosti je třeba znát nejenom klíčové kognitivní a 

jazykové dovednosti, které jsou považovány za předpoklady rozvoje gramotnosti, ale 

také hodnotu přiřazovanou dovednostem čtení a psaní v rodině, jednání a konkrétní 

praktiky rodičů, jejichž cílem je příprava dětí na čtení a psaní. 

V mezinárodní literatuře se objevuje pojem „home literacy enviromenť nebo 

také ,family literacy" (např. Snow, 2006), pro které nemáme v češtině vhodné 

ekvivalenty. V podstatě se jedná o všechny čtenářské a pisatelské činnosti, jimiž je 

dítě obklopeno nebo vykonává společně s rodiči (např. pozorování rodičů při čtení, 

psaní, předčítání dětem rodiči, výuková aktivita rodičů, návštěvy knihoven) a 

materiální podmínky v rodině (např. dostupnost různých psaných materiálů a knih 

v rodině, dítě má k dispozici pomůcky na psaní a kreslení, počet knih v domácnosti, 

dítě má vlastní dětské knihy). Kromě konkrétních činností sem patří také hodnoty 

spojené se čtením jako specifickou kulturní aktivitou. 

Gramotností praktiky v rodině jsou značně ovlivněny socio-kulturními 

souvislostmi, v nichž rodina žije. Těmto širším souvislostem jsou věnovány 

následující kapitoly. Ačkoli již gramotnost jako taková není pouze výsadou úzké 

vrstvy lidí, kteří pochází ze vzdělaného prostředí a mohou si vzdělání dovolit, stále 

můžeme navzdory demokratizaci nalézt rozdíly mezi lidmi pocházejícími z různých 

socio-ekonomických podmínek. Tyto rozdíly lze vysvětlit pomocí pojmu kulturní (či 

kognitivní) kapitál (Bourdieu, Passeron, 1990; De Graaf et al., 2000). 

Socioekonomický status ovlivňuje úspěch ve čtení a potažmo ve škole. Nižší 

socioekonomický status většinou figuruje jako hendikepující činitel. Socioemoční 

klima v rodině představuje další významný aspekt rodinného prostředí. Klíčovou 

částí této kapitoly je analýza struktury rodičovských praktik, jež mají za cíl 

mobilizovat předpoklady rozvoje gramotnosti u předškolních dětí. Zájem o konkrétní 

praktiky rodičů pramení ze snahy podporovat předpoklady rozvoje gramotnosti u dětí 

z nízko-příjmových rodin a rodin sociálně znevýhodněných. 
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2.1.Socioekonomický status rodiny 

Nižší socioekonomický status (dále také SES) rodiny je spojen s nižším 

dosaženým vzděláním, s horšími jazykovými schopnostmi a pomalejším rozvojem 

gramotnosti u dětí. Vliv vzdálenosti kultury rodiny od dominantní kultury 

společnosti se považuje za jednu z příčin tohoto vztahu (Bourdieu, Passeron, 1990). 

SES lze definovat několika způsoby. Vraných výzkumech se počítalo pouze 

s profesním statusem otce. Poté se připojilo další významné hledisko, a to profesní 

status a nejvyšší dosažené vzdělání matky. Některé výzkumy pracují s takovými 

ukazateli SES jako je rodinný příjem nebo pobírání různých sociálních dávek. 

Nejčastěji se SES odvozuje od nejvyššího dosaženého vzdělání matky a/nebo otce, 

příjmu rodiny (či jednotlivce) a povolání (Duncan, Seymour, 2000). 

2.1.1. Socioekonomický status a školní úspěšnost 

Vztah mezi socioekonomickým statusem a školní úspěšností j e v literatuře velmi 

dobře popsán (např. Hadj-Moussová et al., 2000). Čtení a psaní představují jeden 

z důležitých faktorů, který přispívá ke školní úspěšnosti. Stručně si představíme 

jednu z vlivných teorií sociokulturního vlivu na školní úspěšnost (teorie P. Bourdieu 

a jeho pojem kulturního kapitálu), jejíž pozdější modifikace v díle holandských autor 

akcentuje význam čtenářských praktik v rodině (pojem kognitivního kulturního 

kapitálu). 

2.1.1.1. Kulturní kapitál 

Francouzští sociologové se snažili objasnit rozdíly v dosaženém vzdělání ve 

Francii 60. let, které přetrvávaly navzdory demokratizačním trendům ve školství. P. 

Bourdieu si vypůjčil původně ekonomický pojem „kapitál" a doplnil jej atributy 

„kulturní", „sociální", či symbolický". Kulturní kapitál zahrnuje nashromážděné 

kulturní znaky (chování, vkus, postoje, znalosti, dovednosti a vzdělání28), které jsou 

28 Například návštěva divadel, galerií, muzeí, poslech klasické hudby, znalost literatury, způsob 

komunikace a přízvuk v řeči (Bourdieu, Passeron, 1990). 
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spjaty s mocí a vyšším sociálním statusem ve společnosti. Stejně jako ekonomický 

kapitál přináší i kapitál kulturní svému vlastníku zisk. V tomto případě sociální 

postavení. Rodina je místem, kde se dalším generacím předávají různé formy výsad, 

tj. kapitálu (ekonomického i kulturního). Jelikož rodina žije v sociálních 

podmínkách, které nejsou rovné pro všechny, liší se míra a podoba kulturního 

kapitálu, který může dítěti předat. Vtělený kulturní kapitál, mající původ v rodině, 

funguje jako určité zvýhodnění (Bourdieu, Passeron, 1990). 

Bourdieu (Bourdieu, Passeron, 1990) je autorem teorie reprodukce vzdělání a 

kultury ve společnosti. Hodnoty, postoje a jednání dominantní u vyšších tříd jsou 

oceňovány a preferovány vzdělávacím systémem, který tak napomáhá sociální 

reprodukci, tj. reprodukci struktury sociálních vztahů mezi třídami. Pro úspěch ve 

škole je důležité socializovat se směrem k intelektuálním aktivitám, jako je umění, 

klasická hudba, divadlo, návštěvy muzeí a četba literatury. Skrze reprodukci 

struktury distribuce kulturního kapitálu se reprodukuje sociální struktura. Bourdieu 

(1998) popisuje školu jako instituci, která byla navržena k tomu, aby garantovala 

úspěšnost dětí z těchto privilegovaných skupin. Žáci, kteří mají osvojený dominantní 

jazykový styl z rodiny, mají určitý estetický vkus a styl interakce (habitus), jsou 

učiteli pozitivně hodnoceni. Kultura rodiny je u těchto jedinců v souladu 

s dominantní kulturou školy a jejich kulturní kapitál je ve škole dále upevňován. 

Naproti tomu žáci s nedostatečným nebo odlišným kulturním kapitálem ve škole 

selhávají. Děti, které nejsou obeznámeny s dominantními kulturními znaky, budou 

pociťovat školu jako nepřátelské prostředí, jako invazi cizí kultury, budou zaskočeni 

tím, co se ve škole učí a budou anticipovat vlastní selhání (nízké aspirace žáka i jeho 

rodičů), nebo nebudou schopni dosáhnout předpokládaných výsledků v důsledku 

selekce ze strany učitele (např. žák s nízkým kulturním kapitálem bude hůře 

hodnocen). 

Podle teorie reprodukce můžeme na základě sociálního zázemí žáků predikovat, 

jak bude to které dítě úspěšné ve škole. Ale zkušenost nám říká, že někteří žáci se i 

přes obtíže dané jejich sociálním původem vypracují a kulturní bariéry překonají. 

Určitá mobilita v sociální struktuře přeci jen existuje. 
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2.1.1.2. Kognitivní kulturní kapitál 

De Graaf a kol. (2000) upozorňují, že je nutné posuzovat relevantní aspekty 

kulturního kapitálu v kontextu národního vzdělávacího systému. Předpokládají, že 

účast na vznešené či intelektuální kultuře může mít svůj význam v zemích jako je 

Francie, ale ne v Holandsku, které považují za více rovnostářské. 

Holandští autoři (De Graaf a kol., 2000) rozlišují intelektuální kulturní kapitál, 

který je vymezen podobně jako v díle Bourdieu a kognitivní kulturní kapitál, kam 

řadí především čtenářské návyky a jazykové dovednosti. Usuzují, že tento typ 

kapitálu je více podporován v zemích, jako je Holandsko. Rozlišují čtyři faktory, 

které přispívají k rozvoji kognitivního kapitálu v rodině. Jsou to materiální podmínky 

(v rodinném prostředí se vyskytují knížky, rodiče si půjčují knihy z knihovny a 

dávají knihy jako dárek), rodičovské aktivity (doma se čte, rodiče podněcují děti ke 

čtení a oceňují doma klid a ticho), postoje rodičů (rodiče oceňují čtenářské 

dovednosti dítěte a jeho pokusy o čtení a psaní) a interakce v rodině (rodiče dětem 

čtou, dávají najevo zájem o čtení dětí a vypráví jim příběhy). Rodiče, kteří čtou 

knihy, mají lepší jazykové dovednosti a své znalosti předávají dětem. Tím přispívají 

ke kulturnímu klimatu v rodině. 

De Graaf a kol. (2000) odkazují na teorii kulturní mobility (DiMaggio, 1982, in 

De Graaf, 2000), podle níž kulturní kapitál nemá pro děti z vyšších vrstev žádnou 

dodatečnou výhodu. Naopak je tomu u dětí pocházejících z nižších sociálních skupin, 

protože osvojení kulturního kapitálu může sloužit jako cesta k sociálnímu vzestupu. 

Výzkum De Graafa a kol. (2000) potvrdil až 4krát větší význam čtenářského 

chování rodičů pro školní úspěšnost dětí oproti obeznámenosti a zainteresovanosti 

rodiny na tzv. vysoké kultuře (vliv tzv. vysoké kultury nebyl signifikantní). Data 

rovněž potvrdila teorii kulturní mobility. Děti z rodin s nízkým socioekonomickým 

statusem těží z rodičovského kulturního kapitálu, pokud je dostupný, a to konkrétně 

ze čtenářských zvyků rodičů. Na druhé straně děti z vyšších socioekonomických 

vrstev jsou ve škole stále úspěšnější než děti z rodin s nízkým SES, přestože rodiče 

s nízkým SES svým dětem hodně čtou knihy a participují i na tzv. intelektuální 

kultuře. Podskupina rodin s nízkým SES a vysokým kulturním kapitálem dosahují 

vzdělání pouze na úrovni rodin se středním SES a téměř žádným kulturním 
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kapitálem. Děti z rodin s nízkým a středním SES, bez ohledu na jejich kulturní 

kapitál, jen těžko dohoní děti z rodin s vysokým SES (De Graaf et al., 2000). 

2.1.2. Socioekonomický status a úspěch ve čtení 

Socioekonomický status rodiny, ze které dítě pochází, je spojován s horšími 

čtenářskými dovednostmi. Někteří autoři (např. Strasser, Lissi, 2009, s. 176) proto 

podporují snahu adaptovat výuku čtení a psaní podle raných dovedností gramotnosti 

dětí, a tím zajistit větší soulad mezi kulturou rodiny a školy. Charakteristiky 

rodinného prostředí nám mohou pomoci porozumět rozdílům v počáteční 

gramotnosti dětí vstupujících do školy (např. Duncan, Seymour, 2000; Beth, 

Lonigan, 2009). 

Vývoj čtení u dětí z rodin s nízkým SES se zdá být opožděný přibližně o jeden 

rok. Duncan a Seymour (2000) porovnávali vývoj čtení u dětí ze dvou různých 

oblastí Skotska, které se podstatně lišily socioekonomickými ukazateli29. Studie byla 

průřezová a badatelé porovnávali ve stejných časových intervalech vývoj čtení u 

několika kohort: děti, které navštěvovaly mateřskou školu, děti v 1., 2. a 3. třídě. 

Výsledky studie ukázaly signifikantní rozdíly mezi skupinou s vysokým a nízkým 

SES ve slovní zásobě, znalosti písmen, čtení slov a pseudoslov i fonologických 

dovednostech. Čtení dětí z nízkostatusových rodin bylo oproti dětem z rodin 

vysokostatusových v průměru o 1 rok opožděno (tj., že všechny komponenty čtení30 

se vyvíjí v souladu se čtenářským věkem), ale jejich vývoj nebyl odchylný (tj. že 

29 Odlišnosti spočívaly například v počtu vlastních domů oproti pronájmům, v počtu svobodných nebo 

rozvedených matek, zda rodiče vlastnili auto, v míře nezaměstnanosti. V obou oblastech byla velmi 

nízký počet etnických menšin, tudíž výsledky nebyly zkresleny vlivem etnickým či vlivem jiného 

jazyka, který by v rodině převládal (Duncan, Seymour, 2000). 
30 Duncan a Seymour (2000) pracují s tzv. komponentovým modelem čtení, který pracuje se 

čtenářskými dovednostmi na tzv. sublexikální úrovni, které odpovídají schopnostem dekódování. Patří 

sem například fonologické dovednosti, znalost písmen, logografické (rozpoznání a uchování v paměti 

celých slov) a alfabetické (dekódování slov na základě korespondencí grafém-foném) procesy. 

Základem je dle autorů znalost písmen. Logografické a alfabetické komponenty se vyvíjí na základě 

znalostí písmen paralelně, přičemž některé děti lépe čtou reálná slova (větší vliv logografických 

procesů), jiní čtou lépe pseudoslova (převaha alfabetických procesů). Na tuto preferenci (logografické 

versus alfabetické procesy) nemá SES žádný vliv. 
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určité komponenty čtení jsou oproti čtenářskému věku méně vyvinuty, jako je tomu 

například u dětí s dyslexií). Nicméně jakmile všechny děti dosáhly ortografického 

stádia vývoje čtení31, SES již nerozlišoval mezi dobrým a špatným čtenářem. Jakmile 

porovnáme děti pocházející z rodin s rozdílným SES na základě čtenářského věku, 

nenajdeme žádný signifikantní rozdíl. 

Poznatky autorů Duncan a Seymour (2000) mají kromě osvětlení vlivu SES na 

vývoj čtení význam také pro výzkumy čtení. Upozorňují, že párování experimentální 

skupiny se skupinou kontrolní na základě chronologického věku může vést 

k systematické chybě a že vhodnější je užívat párování na základě čtenářského věku, 

díky kterému se omezí zkreslující vliv SES. 

Duncan a Seymour (2000) považují rozdílnou míru znalosti písmen 

v předškolním věku za základ pozdějších rozdílů ve čtení32. Děti z nízkostatusových 

rodin mají dle autorů menší příležitosti procvičovat si své znalosti abecedy. U nízko-

příjmových skupin byly nalezeny rozdíly v kvalitě psaných materiálů v domácnosti 

(jako nejčastější psaný materiál se ukázal takový, že vyžaduje čtení pouhých frází 

nebo jedné věty, např. účet, televizní program, než komplexnější texty) i kvantitě 

(Beth, Lonigan, 2005). Řešení tohoto počátečního znevýhodnění Duncan a Seymour 

(2000) vidí ve větší zaměřenosti předškolní výchovy na děti ze socio-kultumě 

znevýhodněných rodin, kterým by mělo být poskytnuto podnětné prostředí, jež se jim 

v rodině nedostává. 

Další výzkumy objevily odlišnosti (resp. opožděný vývoj) u dětí pocházejících 

z rodin s nízkým SES nejenom ve znalosti písmen, ale také v oblasti fonologických 

dovedností a dalších orálních jazykových dovedností. Příčiny jsou spatřovány v 

omezených zdrojích a odlišných hodnotách, jež se připisují aktivitám na rozvoj 

gramotnosti (Beth, Lonigan, 2005). 

31 Duncan a Seymour (2000) odkazují na vývojový model čtení autorky Frith (1985, in Snowling, 

2001, s. 64-65), podle něhož dítě postupuje 3 stádii vývoje čtení: logografickým (dítě je schopné 

rozpoznat slovo, ale nejedná se o praví čtení, jelikož schopnost rozpoznání je vázáno na kontext, dítě 

fixuje vizuální podobu slova jako celek), alfabetickým (dítě začíná dekódovat slova na základě 

korespondencí grafém-foném, což umožňuje číst slova, se kterými se ještě nesetkalo) a ortografickým 

(dítě se již nespoléhá na samotné korespondence grafém-foném, ale na ortografícké a morfologické 

vzory). 
32 V daném výzkumu (Duncan, Seymour, 2000) děti z vysokostatusových rodin správně identifikovaly 

40% písmen, děti z opačného kontinua SES rozpoznaly jen 20% písmen. 
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Kromě rozdílů mezi rodinami s odlišným SES v rámci jedné země se porovnává 

osvojování gramotnosti v různých zemích. Strasser a Lissi (2009) zkoumaly vývoj 

čtení u skupiny chilských dětí. Došly k závěru, že děti z rozvojové země (Chile) mají 

(oproti USA) mnohem méně příležitostí seznámit se s písmem a to jak v rodině, tak i 

v mateřské škole. Důvodem jsou ekonomické (míra chudoby), vzdělávací (míra 

negramotnosti v populaci) a kulturní podmínky (přístup ke vzdělání ve společnosti). 

Chilské děti mají oproti vrstevníkům z USA ochuzené předpoklady rozvoje 

gramotnosti (např. znají méně písmen, mají méně rozvinuté fonologické dovednosti, 

apod.). Rozdíly vyplývají z charakteristik sociálního prostředí. Pouze 54% chilských 

rodičů uvádí, že za poslední týden četlo svým předškolním dětem. Částečně to 

souvisí to zřejmě s nízkým příjmem rodiny a vysokou cennou knih. Nicméně daleko 

nižší frekvence společného čtení rodičů s dětmi byla nalezena také u vzdělanějších a 

bohatších rodin ve vzorku. Frekvence dyadického čtení je ovlivněna nejenom 

ekonomickými faktory, ale také kulturními (např. hodnota čtení, zájem o čtení). 

Oproti bohatším zemím chilští rodiče mnohem méně uvádí čtení jako jednu 

z volnočasových aktivit. 

Rozdíly v socioekonomickém statusu jsou spojovány s odlišnou hodnotou 

vzdělání a čtenářství v rodině. Rozdílná hodnota čtení u různých etnických a 

kulturních skupin se ukázala při výzkumu Afiroameričanů (Quails, 2001; in Beth, 

Lonigan, 2005). Afroameričané oceňují především tzv. oralitu a zdůrazňují verbální 

pohotovost. Hodnota čtení je u těchto skupin nižší a děti vykazují určité opoždění 

vývoje gramotnosti. Hodnota vzdělání a čtení je spojena s cíly rodinné socializace, 

které se mohou odlišovat od cílů vzdělávacích. Například Latinoameričané oceňují 

více praktické a sociální dovednosti oproti kognitivním aspektům osobnosti (Beth, 

Lonigan, 2005). 
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2.2.Socioemoční klima v rodině 

Výzkumné studie (např. Baker et al., 1997) opakovaně prokázaly vliv 

socioemočního klimatu v rodině, rodičovských hodnot a postojů ke čtení na vývoj 

čtení u dětí. Hodnoty, postoje a očekávaní rodičů dlouhodobě ovlivňují postoje dětí 

k učení obecně. Socioemoční kontext raných zkušeností se čtením a psaním je spojen 

s motivací dětí ke čtení (Snow, 1998). Konzistentní verbální stimulace od matky, 

která je vřelá, reaguje na otázky dítěte, naslouchá a podporuje jeho dítěte, vede 

k lepšímu rozvoji jazykových dovedností než interakce, které jsou vysoce direktivní 

a restriktivní (Beth, Lonigan, 2005). Hodnoty se promítají do konkrétních praktik 

v rodině a ovlivňují kvalitu i kvantitu stimulace dítěte. Rodiče, kteří považují čtení za 

zábavu (místo přístupu, který vidí ve čtení jen něco, co je třeba se naučit), se těmto 

aktivitám věnují více, podněcují motivaci a zájem svých dětí o čtení a psaní. Snow 

(1998) uvádí, že dětí rodičů, kteří jsou přesvědčeni, že čtení je zábavná aktivita, mají 

pozitivnější vztah ke čtení, než děti, jejichž rodiče jsou zaměření pouze na rozvoj 

dílčích dovedností (např. učení písmen). Roli hraje také senzitivita rodičů. Rodiče, 

kteří jsou přesvědčeni, že se jejich děti zajímají o čtení, s větší pravděpodobností 

poskytnou bohaté příležitosti k rozvoji čtení a psaní, než rodiče, kteří takový zájem 

nepercipují. Ale míra, do jaké jsou rodiče schopni rozpoznat a interpretovat zájem 

svých dětí, je liší případ od případu (Snow, 1998). 

Zájem a aktivit dítěte a iniciace činností směřující od rodičů, jsou vzájemně 

spojené. Někteří badatelé (např. Beth, Lonigan, 2005) se domnívají, že iniciativa 

rodičů je primární a že způsobuje zájem dítěte, zatímco jiní (např. Scarborough et al., 

1991) došli k závěru, že existují značné rozdíly mezi dětmi, jaký mají zájem o čtení a 

právě tyto rozdíly ovlivňují frekvenci společného čtení s rodiči. Raný nezájem 

určitých dětí o čtení jednoduše nepramení z rozdílů v gramotném prostředí rodiny, 

ale z individuálních charakteristik dítěte33. Ať už je příčina zájmu předškolních dětí o 

čtení jakákoli, tento zájem se ukazuje jako významný činitel. Aktivní zapojení do 

čtenářských aktivit doma (např. malé dítě se snaží číst psané materiály, které se doma 

vyskytují), má na vývoj čtenářství pozitivní vliv (Meyer et al., 1994). 

33 Výsledky výzkumu Scarborough a kol. (1991) je třeba interpretovat opatrně, jelikož jejich vzorek 

tvořily pouze děti z rodin se středním SES a údaje se zakládaly pouze na výpovědích rodičů. 
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Praktiky, které mohou ovlivnit motivaci dětí ke čtení, se mohou lišit od praktik, 

které mohou ovlivnit kognitivní a jazykové dovednosti, jež představují předpoklady 

rozvoje gramotnosti. Například se rodičům nedoporučuje, aby cíleně vyučovaly 

písmena, protože to odporuje tomu, že tyto aktivity mají být v předškolním věku 

nenucené, přirozené a rozvíjené hrou (Beth, Lonigan, 2005). 

2.3.Praktiky rodičů mobilizující předpoklady rozvoje gramotnosti 

Těžiště zájmu této bakalářské práce spočívá v analýze struktury činností rodičů 

předškolních dětí, a jak tyto konkrétní praktiky různým způsobem 

ovlivňují předpoklady rozvoje gramotnosti. 

V mezinárodní literatuře se jako nejčastěji zkoumaný fenomén objevuje 

dyadické čtení rodiče s dítětem. Čtení pohádek dětem před spaním nebo jiné formy 

společného čtení s malými dětmi je zvykem v mnoha moderních rodinách 

Předpokládá se, že při čtení, ale i díky pozorování jiných osob při čtení, se dítě 

seznamuje s psaným jazykem, sjeho podobou (podobou jednotlivých písmen, 

směrovou orientací písmen či přípustný vzor písemného projevu a funkcí) a 

ortografií jazyka. Předtím, než se dítě naučí, jak přečíst jednotlivá slova, musí 

prozkoumat samotné písmo, a zejména způsob, jakým je mluvená řeč kódována. 

Čtení rodičů dětem se považuje za prominentní faktor, jelikož je dítěti zkušenost 

s psaným jazykem zprostředkována zkušenějším dospělým člověkem (Sénéchal et 

al., 2002). Společné čtení představuje pro dítě bohatý zdroj informací a příležitostí, 

jak se učit jazyku (např. rozšiřování slovní zásoby). Ninio a Bruner (1978; in 

Whitehurst, Lonigan, 1998) uvádí, že při společném čtení knih matky nejčastěji 

označují objekty a tím podporují rozvoj jazykových schopností. Bialystok (2003) 

ukázala, že mezi třetím a pátým rokem života stoupá povědomí o písmu, stejně tak 

jako frekvence, se kterou se dětem čtou knihy. Tato souvislost vedla k předpokladu, 

že mezi povědomím o písmu a společným čtením s rodiči existuje kauzální vztah. 

Obecně se soudí, že čtení dětem má pozitivní a dlouhotrvající vliv na rozvoj raných 

čtenářských dovedností, především má vliv na budování motivace ke čtení (Kassow, 

2006). 

Dyadické čtení se nejčastěji posuzuje prostřednictvím dotazování se na frekvenci 

společného čtení s dětmi (např. „Jak často čtete svému dítěti?"). Tuto metodu 
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považují Sénéchal a LeFevre (2002) za nespolehlivou. Doporučují dotazovat se 

rodičů na to, jaké znají dětské knihy34. Byly nalezeny signifikantní rozdíly ve 

frekvenci společného čtení u rodin s odlišným SES. Například 90% rodin se středním 

SES čte svým dětem denně, podobně ale činí jen 50% rodin s nízkým SES. Společné 

čtení je pozitivně spojeno se vzděláním matky a negativně spojeno s chudobou (Beth, 

Lonigan, 2005; Phillips, Lonigan, 2009). Rozdíly ve frekvenci dyadického čtení byly 

nalezeny také mezi etnickými skupinami. Každodenní čtení svým předškolním dětem 

uvádí 64% bělošských rodičů, 48% Afroameričanů a 42% hispánských rodičů 

(Phillips, Lonigan, 2009). Na druhou stranu řada studií (např. Purcell-Gates, 1996; in 

Phillips, Lonigan, 2009, s. 149) upozorňuje, že v rámci jednotlivých etnických a 

socioekonomických skupin existuje značná variabilita a že navzdory omezeným 

finančním zdrojům a nižšímu vzdělání mnoho rodin poskytuje svým dětem podnětné 

prostředí. 

Samotná frekvence dyadického čtení se v některých výzkumech neukázala jako 

významný faktor vývoje čtenářských dovedností. Například Share a kol. (1984; in 

Meyer, et al., 1994, s. 71) odhalily jen slabé korelace (.21) mezi frekvencí 

dyadického čtení v předškolním věku a čtenářskými dovednostmi v 1. třídě. Podobně 

nesignifikantní vztah ukázal výzkum Chall a kol. (1990; in Meyer, et al., 1994, s. 

71). Jiné výzkumy (např. Scarborough, 1992; in Meyer, et al., 1994, s. 74) naopak 

dokládají, že děti s pozdějšími problémy ve čtení (dyslexie) měly v předškolním 

věku méně zkušeností s dyadickým čtením35. Svou roli hraje nejenom kvantita (jak 

často), ale také kvalita (Jalcý způsobem) dyadického čtení. Ta se mapuje například 

prostřednictvím kvalitativní analýzy videozáznamů. Pro mnohé nemusí být dyadické 

čtení příjemnou aktivitou, která by měla zvyšovat zájem o čtení. Ačkoli může být ve 

dvou různých rodinách frekvence dyadického čtení stejná, kvalitativně se může 

interakce značně odlišovat a mít různé dopady na rozvoj gramotnosti. Negativní roli 

hraje zejména konfliktní interakce nebo přílišná snaha disciplinovat dítě při 

34 Rodičům je předložen seznam dětských knih se jmény autorů. Rodiče jsou instruováni, že mají 

zaškrtnout ty knihy, které znají. Zároveň jsou upozorněni, že seznam obsahuje i vymyšlená jména a 

tituly. Tím mají být rodiče odrazeni od hádám (Sénéchal, LeFevre, 2002, s. 446). 
3 Nicméně interpretace tohoto vztahu je spíše taková, že důvodem nízké frekvence dyadického čtení 

je malý zájem samotných dětí spíše než opomíjení ze strany rodičů (Scarborough, 1992; in Meyer, et 

al., 1994, s. 74). 
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společném čtení (např. rodič nedovolí, aby si dítě na knihu sáhlo). Studie Frosche a 

kol. (2001; in Kassow, 2006, s. 6) poukázala na pozitivní vliv srdečné, vřelé a 

podporující interakce oproti interakci rušivé, dotěrné, hostilní a méně angažované. 

Tyto styly interakce souvisí s typem attachmentu (bezpečná vazba s matkou je 

spojena s vřelou interakcí s dítětem). Bus a kol. (1995; in Kassow, 2006, s. 4) 

upozorňují na vzájemný vztah kvantitativních aspektů (jak často) a kvalitativních 

rysů (jakým způsobem) interakce při dyadickém čtení rodičů s předškoláky. Pozitivní 

odezva dětí na dyadické čtení (kvalitativní aspekt interakce) obvykle vede k většímu 

zájmu o čtení a ke zvýšení frekvence čtení (Kassow, 2006). 

Nezáleží pouze na tom, jak často se malým dětem čte a jakým způsobem, ale roli 

má i to, co se při společném čtení odehrává. Phillips a kol. (2008) provedli 

metaanalýzu výzkumů společného čtení s předškolními dětmi. Upozorňují, že děti si 

neosvojují představy o fungování a povaze písma prostě tím, že jim rodiče nebo jiní 

dospělí čtou (i kdyby vřele). Například Yaden a kol. (1993; in Phillips ct al., 2008) 

ukázali, že pouhých 10% otázek 3-6-ti letých dětí při společném čtení s rodiči se týká 

písma a formálních aspektů textu (jak je mluvený řeč zapisována do psané formy). 

Shapiro a kol. (1997; in Phillips et al., 2008) sledovali celkem 12 matek při interakci 

s jejich čtyřletými dětmi při společném čtení. Analýza videozáznamů ukázala, že při 

čtení dětem jen velmi málo rodičů směřuje pozornost k samotnému psanému jazyku, 

a to buď pomocí verbálních odkazů, nebo gest. Shapiro a kol. (1997; in Phillips ct 

al., 2008) vypočítali, že poměr mezi pozorností věnovanou obrázkům a písmu či 

matematickým symbolům3'1 byl 10:1 ve prospěch ilustrací. Kromě toho se ukázalo, 

že 8 z 12 matek dítěti nepřečte název ani jedné z knih. Shrnují, že pozornost 

věnovaná spojením mezi grafémy a fonémy je při čtení předškolním dětem 

minimální. Místo toho se rodiče zaměřují na obrázky, které podněcují povídání o ději 

nebo pojmenování objektů. Opomíjení formálních aspektů psaného jazyka plyne jak 

ze strany dětí samotných (více se ptají na obrázky), i ze strany rodičů (popisují spíše 

obrázky). 

Existuje málo výzkumů, který by přímo a experimentálně sledovaly, čemu děti 

při čtení věnují pozornost. Evans a Saint-Aubin (2005) sledovali oční pohyby dětí při 

dyadickém čtení s rodiči. Počítání poměru mezi komentáři věnovanými obrázkům a 

písmu považují za nespolehlivé, protože nepřesně odráží to, co děti při čtení sledují. 

36 Pokud se jednalo o dětskou knihu, která měla za cíl obeznámit dítě s počty. 
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Navíc dětské knihy jsou typicky velmi bohaté na ilustrace a liší se v tom, jak je textu 

v knize uspořádaný. Evans a Saint-Aubin (2005) sc rozhodli prozkoumat, jaký vliv 

má uspořádání textu a obrázků v knize na pozornost dětí při čtení (obrázky versus 

písmo). Předpokládali, že pozměňování atraktivity ilustrací může vést k věnování 

větší pozornosti psanému jazyku. Experimentu se účastnilo 5 dětí ve věku 4 až 5 let. 

Znaly v průměru 13-26 písmen, ale žádné z dětí ještě nebyl schopné přečíst jakékoli 

slovo, které se vyskytovalo v knihách zařazených do experimentu. Dětem bylo 

předloženo pět různých knih: (1) kniha obsahovala na jedné straně zároveň text i 

ilustrace, (2) kniha měla text napsaný na levé straně (v bloku), text začínal výrazným 

ilustrovaným prvním písmenem, obrázky byly na pravé straně, (3) kniha 

kombinovala na jedné straně obrázky i text, který byl napsán v komiksových 

bublinách, (4) a (5) knihy měla černobílé, jednoduché ilustrace a text napsaný na levé 

straně. Dítě sedělo při čtení rodiči na klíně a pohyb jeho dominantního oka snímal 

kamerový systém upevněný na hlavě. Knihy byly prezentovány na počítači. Rodiče 

měli nejprve přečíst text v knize, obvyklým stylem, ale nesměly se k jednotlivým 

stranám vracet, ani přeskakovat. Obrázky nebo příběh měli několika větami 

okomentovat. Pro každý typ textu badatelé vypočítali množství času strávené 

pohledem na text a na obrázky. Výsledky ukázaly, že u všech typů knížek děti 

v průměru téměř nikdy nefixovaly svůj pohled na text, a když už ano, tak jejich oční 

pohyby neměly koherentní vzor. Nicméně rozdíly v očních pohybech v závislosti na 

typu textu přeci jen existovaly. Děti nejčastěji fixovaly text tehdy, když sledovaly 

knihu obsahující text ve formě komiksových bublin. Autoři výzkumu upozorňují, že 

tento fakt lze interpretovat spíše tak, že děti primárně sledují kontury obrázků, 

přičemž se (spíše nezáměrně) setkají s textem v bublinách. Závěrem shrnují, že 

v průběhu společného čtení děti z valné většiny sledují obrázky a pozornost 

věnovaná písmu je vzácná. Tento jev lze jen minimálně ovlivnit prostorovým 

uspořádáním textu a obrázků. Nicméně určitý vliv podoby a charakteru textu na to, 

čemu se při čtení bude věnovat pozornost, dokládá výzkum Yaden a kol. (1993; in 

Evans et al., 2008). Při společném čtení knih, které vypadají jako slabikáře, rodiče i 

dětí častěji věnují pozornost samotnému písmu. 

Badatelé (např. Evans et al., 2000; Phillips et al., 2008) došli k závěru, že čtení 

dětských knih společně s rodiči ovlivňuje především vývoj orálních jazykových 

schopností a méně již vývoj a osvojování psaného jazyka. Ačkoli se neukázalo, že by 
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společné čtení výrazně přispělo k porozumění písmu, podílí se na vývoji pozitivního 

přístupu ke čtení, schopnosti poslouchat příběh, slovníku a obohacuje syntaktické 

dovednosti. Obohacování orálních jazykových dovedností skrze dyadické čtení je 

vysvětlováno bohatším a komplexnějším jazykem knih než každodenní mluvou. 

Knihy obohacují slovník díky popisu děje a objektů, složitější a komplexnější 

syntaktické struktuře vět. Kromě toho se dítě setkává s novými slovy, jejichž význam 

si osvojuje. Při dyadickém čtení si dítě osvojuje registr psaného jazyka (textový 

registr), který se zásadně odlišuje od běžné hovorové řeči (kontextový registr)37 

(Meyer et al„ 1994). 

Výuková aktivita rodičů představuje specifickou činnost rodičů mobilizující 

předškolní dítě ve směru rozvoje čtení a psaní. Výuková aktivita rodičů spočívá 

v učení písmen, v upozorňování na rýmy nebo jednotlivé hlásky ve slovech, 

v napomáhání s prvními pokusy o čtení a psaní, apod. Výukové praktiky rodičů se 

mohou odehrávat v různých každodenních situacích a zdá se, že vliv této činnosti na 

kognitivní a jazykové předpoklady rozvoje gramotnosti se liší od vlivu dyadického 

čtení. Ačkoli se můžeme domnívat, že výukové činnosti se mohou rodiče věnovat 

právě při dyadickém čtení, výše zmiňované výzkumy svědčí o opaku. 

Evans a kol. (2000) došli k závěru, že dyadické čtení nemá na raný vývoj 

čtenářských dovedností přímý vliv, na rozdíl od signifikantního vlivu výukových 

aktivit rodičů (např. učení písmen). Dyadické čtení je dokonce slabším prediktorem 

úspěchu ve čtení než obecný parametr SES rodiny. Kromě toho děti, označované za 

předčasné čtenáře, mají rodiče, kteří měli tendenci učit dítě písmena (Evans, ct al. 

2000). Výzkumy Sénéchal a LeFevre (2002) odhalily, že množství času a rozsah 

společného čtení přispívá k rozvoji orálních jazykových schopností dětí (slovníku, 

porozumění slyšenému a fonologickým dovednostem), ale ne již k porozumění tomu, 

co to je a jak funguje písmo. Pokud rodiče přímo učili děti písmena, porozumění 

funkci písma bylo u těchto dětí na mnohem vyšší úrovni. Navíc jedině výuková 

17 Olson (1977; in Meyer et al., 1994, s. 73) rozlišuje výpověď (běžnou orální řeč, závislou na 

kontextu, která probíhá mezi dvěma osobami, jež sdílí komunikační kontext) a text (registr typický 

pro psanou řeč, který je do jisté míry nezávislý na čtenáři). Děti, které jsou nedostatečně obeznámeny 

s textovým registrem, který je obsažen např. v učebnicích, mají ve škole potíže přenést se z oblasti 

výpovědí do textu. Autonomní jazyk (textový) je typický pro oblast školy, zatímco v rodině převládají 

kontextové výpovědi. 
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aktivita rodičů jako jediná předpovídala čtení v 1. třídě. Autorky došly k závěru, že u 

předškolních dětí jc obcznámcnost s psaným jazykem (např. znalost písmen, pojetí 

funkce písma, vynořující se psaní a rozpoznávání slov) spojena s pokusy rodičů učit 

své předškolní děti číst a psát, nikoli s pouhým dyadickým čtením. Naproti tomu 

orální jazykové schopnosti a motivace ke čtení jsou spjaty s dyadickým čtením a 

nikoli s výukovými aktivitami rodičů. 

Můžeme shrnout, že lze odlišit dvě základní podoby činností rodičů předškolních 

dětí, jež jsou spjaty s mobilizací rozvoje raných čtenářských dovedností - dyadické 

čtení a výukovou aktivitu rodičů. Každá z těchto dvou praktik zdá se ovlivňuje jinou 

oblast předpokladů rozvoje gramotnosti, na jedné straně orální jazykové schopnosti, 

a na straně druhé znalost písmen, fonologické dovednosti a první pokusy o čtení a 

psaní. 

Tyto poznatky se v mezinárodní literatuře odráží ve dvojicích pojmů: formální a 

neformální zkušenosti s písmem (Sénéchal, LeFevre, 2002), přímé a nepřímé 

vlivy na rozvoj čtení (Meyer et al., 1994), praktiky zaměřené na obsah a na 

formu (Phillips a Lonigan, 2009) či odlišením dvou přístupů rodičů - čtení pro 

zábavu a čtení jako dovednost (Baker et al., 1998; in Phillips a Lonigan, 2009). 

Ačkoli lze všechny tyto dyády používat do jisté míry jako synonyma, pro větší 

přehlednost budu používat pouze jedné pojmové dvojice, a to rozlišení formální a 

neformální praktiky rodičů. 

Sénéchal a LeFevre (2002) vysvětlují rozdílný vliv dyadického čtení a 

výukových aktivit rodičů za použití pojmů formální a neformální zkušenost 

s písmem. Oba typy aktivit se odehrávají v rodině (tj. neformální skupině), ale liší se 

v tom, do jaké míry se zaměřují na formální (např. písmo samotné) a neformální 

(např. význam slov) aspekty psaného jazyka. Cílem neformálních aktivit je seznámit 

dítě s obsahem psaného sdělení, například čtení pohádek před spaním. Při této 

aktivitě je pozornost dětí zaměřena výhradně na příběh a obrázky v knize. Ačkoli je 

dítě vystaveno písmu, tento vliv autorky pojmu označují jako neformální. Formální 

aktivity se zaměřují na písmo samo o sobě, například rodiče se snaží učit dítě 

rozpoznávat písmena. Neformální aktivity většinou předchází ty formální, ale obě 

jsou pro vývoj gramotnosti důležité. Sénéchal a LeFevre (2002) uvádí, že se může 

stát, že ačkoli dítě vyrůstá v prostředí bohatém na orální jazykovou stimulaci a čtení 
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knih, mohou se u něj projevit počáteční obtíže s osvojováním určitých předpokladů 

rozvoje gramotnosti. 

Sénéchal a LeFevre (2002) provedli pěti-letý longitudinální výzkum dětí od 

předškolního věku do konce 3. třídy. Sledovaly vliv frekvence dyadického čtení 

uváděného rodiči, rodičovské znalosti dětských knih, počet dětských knih 

v domácnosti, věk, kdy rodiče začaly číst svým dětem, frekvenci návštěv knihovny, 

frekvenci, s jakou dítě samo iniciovalo dyadické čtení a úrovně gramotnosti 

samotného rodiče38. Hledal se vztah mezi charakteristikami rodinného prostředí, 

předpoklady rozvoje gramotnosti dětí v předškolním věku a jejich čtenářskými 

dovednostmi v 1. a 3. třídě. Je nutné upozornit, že do výzkumu byly zařazeny pouze 

rodiny se středním a vyšším socioekonomickým statusem. 

Stejně tak jako v předešlém výzkumu (Sénéchal et al., 1998; in Sénéchal, 

LeFevre, 2002) se opět ukázalo, že dyadické čtení předpovídalo zejména receptivní 

jazykové schopnosti (slovník) a výuková aktivita rodičů zase vynořující se čtenářské 

dovednosti. Dyadické čtení a výuková aktivita rodičů spolu v daném výzkumu 

nekorelovaly. Obě charakteristiky prostředí mají odlišnou roli ve vývoji gramotnosti 

dětí, což je také v souladu s poznatky Evans a kol. (2000). Ukázalo se, že receptivní 

jazykové schopnosti přímo nesouvisí se čtenářskými dovednostmi na počátku 1. 

třídy, na rozdíl od znalosti písmen a fonologických dovedností. Tento poznatek je 

v souladu s dřívějšími výzkumy (např. Snow et al., 1998), které ukázaly, že vliv 

receptivních jazykových schopností na čtení dětí je patrný až v pozdějších letech 

školní docházky, v době, kdy již dítě text plynule dekóduje. Jakmile se analyzoval 

dlouhodobý vliv charakteristik rodinného prostředí na čtení dětí, frekvence 

dyadického čtení a dalších neformálních aktivit (nikoli však výuková aktivita rodičů) 

předpovídaly čtení ve 3. třídě. Společné čtení s předškoláky pozitivně ovlivňuje 

jejich slovník a schopnost naslouchat, ale vliv těchto receptivních jazykových 

schopností se projeví až v pozdější fázi výuky čtení ve škole. Receptivní jazykové 

schopnosti ovlivňují především plynulost čtení. Výuková aktivita rodičů představuje 

jeden z mnoha vlivů, které mohou vysvětlovat individuální rozdíly mezi dětmi na 

počátku školní docházky, v době, kdy se dítě učí dekódovat písmo a kódovat řeč. 

, s Tuto proměnnou autorky hodnotily pomocí seznamu spisovatelů, který obsahoval záměrně chyby a 

rodiče měli za úkol zaškrtnout ty, které znali. Autory tohoto test (Author Recognition Test) jsou 

Stanovich a Cunningham (Sénéchal, LeFevre, 2002). 
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Tabulka č. 2: Model reprezentující \rztahy mezi praktikami rodičů a čtenářskými 

dovednostmi dětí. Šipky znázorňují signifikantní korelace mezi proměnnými. Model 

kontroluje vliv neverbální inteligence děti a jejich věku, gramotnosti a vzděláni 

rodičů (Sénéchal, LeFevre, 2002, s. 456). 

Praktiky v rodině Počátek 1. třídy Konec 1. třídy Konec 3. třídy 

Dyadické čtení i výuková aktivita rodičů podporují rozvoj poněkud odlišných 

kognitivních a jazykových dovedností a jejich význam pro rozvoj čtenářských 

dovedností se mění v průběhu vývoje dítěte. Kromě toho se zdá, že existují rozdíly 

v preferencích formálních a neformálních aktivit mezi rodiči z různých 

socioekonomických skupin. 

Heath (1983) provedla mezi léta 1969-1978 etnografický výzkum ve třcch 

socioekonomicky odlišných oblastech státu Carolina v USA. Každá oblast se 

vyznačovala jinou kvalitou čtenářských praktik v rodině. (1) Městská oblast: střední 

vrstvy, proškolně orientované, černošské i bělošské, rodiče u svých dětí dbali na 

porozumění obsahu knih, které společně četli; (2) Dělnické vrstvy (oblast Roadville): 

bělošská komunita, dělníci v textilních továrnách, rodiče zdůrazňovali učení písmen, 

číslic, názvů obrázků v knihách a jednoduché převyprávění obsahu knihy; (3) 

Afroamerická komunita (oblast Trackton): starší generace pracovala na plantážích, 

mladší generace jako dělníci v textilních továrnách, celkově se zde nevyskytovalo 
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téměř žádné dyadické čtení. Heath (1983) došla k závěru, že rozdílné vzorce 

rodičovských praktik stojí za odlišným úspěchem ve čtení ve škole. Děti ze skupiny 

(1) byly pro školu nejlépe připraveny, jelikož kongruence mezi stylem čtení v rodině 

a ve škole byla u této skupiny největší. Heath (1983) udává, že rodiny z různých 

oblastí se liší v tom, v jakém textovém prostředí žijí. Rodiny ze středních vrstev jsou 

více obeznámeny s tradičním formátem knih, zatímco v rodinách s nízkým SES 

převládají méně narativní texty (např. noviny, časopisy, komiksy). 

K podobnému závěru došli i Sonneschcin a kol. (1997; in Lynch et al., 2006, s. 

3). Ukázali, že méně vzdělaní rodiče preferují více strukturovaný přístup zaměřený 

na formální aspekty písma a praktiky orientované na výkon a na rozvoj jednotlivých 

dovedností (např. ve větší míře učí své předškolní děti písmena). Naopak vzdělanější 

rodiče dávají přednost méně strukturovaným aktivitám, jejich přístup se v literatuře 

označuje jako holistický (např. zdůrazňují obsah příběhu při dyadickém čtení, kladou 

více otázek a zaměřují se na podporování konverzace s dítětem). Holistický přístup 

rodičů k rozvoji gramotnosti předškolních dětí, který se vyznačuje důrazem na 

vlastní zkušenosti a zájem dítěte, je údajně spjat s větším úspěchem dětí ve škole než 

přístup rodičů, jež se omezuje na izolované dovednosti gramotnosti (např. znalost 

písmen). Baker a kol. (1998; in Phillips a Lonigan, 2009, s. 149) dokládají, že rodiče 

s nižším SES u svých dětí více podporují rozvoj dílčích dovedností a používají různé 

vyučovací strategie (přístup „čtení jako dovednost"), než rodiče s vyšším SES. 

Phillips a Lonigan (2009, s. 149) shrnují, že rodiče, kteří pojímají čtení jako 

aspekt příslušnosti k dané kultuře, jako zábavu a zdroj duševního obohacení, spíše 

než jako pouhou sadu školních dovedností navíc spojených s jinou kulturou, s větší 

pravděpodobností budou preferovat dyadické čtení a rozvoj tzv. procesů zvenku-

dovnitř, než vyučovací aktivity a rozvoj tzv. procesů zevnitř-ven. Rozdílný přístup se 

vysvětluje tím, že rodiče s minimálně středním SES jednají „poučeně" na základě 

vlastního porozumění konstruktivistické teorii (tzn., že rodiče jsou přesvědčeni, že 

předškolní děti by měly být rozvíjeny bez záměrně didaktické interakce). 

Studie mapující rozdíly v činnostech rodičů předškolních dětí nicméně dochází 

k rozporným výsledkům. Sénéchal a kol. (2002) uvádí, že nejenom rodič s nižším 

vzděláním, ale také rodiče se středním až vysokým SES často učí své děti 

rozpoznávat písmena. Zaměření na formální a neformální aktivity nepovažují za 

specifické pro určitou socioekonomickou či kulturní skupinu. Podobně Haney a Hill 
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(2004; in Evans, Shaw, 2008) uvádí, že až 71% rodičů se středním SES učí své děti 

staré 3-5 let písmena. 

Phillips a Lonigan (2009) ve svém výzkumu hledali trsy vztahů mezi praktikami 

rodičů předškolních dětí a jejich souvislost se socioekonomickými ukazateli 

(především vzdělání matky a finanční příjem rodiny). Studie se účastnilo přes tisíc 

rodin z různých socio-ckonomických vrstev a etnických skupin. Identifikovali tři trsy 

rodičovských praktik. Trsy byly sestaveny podle vzájemného poměru formálních a 

neformálních aktivit: (1) nízké formální - nízké neformální: skupinu tvořili z 71% 

běloši, 26% Afroameričané a 3% jiná etnika; v této skupině byl střední až nízký 

poměr neformálních aktivit a velmi nízký poměr formálních; (2) vysoké formální -

vysoké neformální: tento trs tvořili z 81% běloši, matky měly oproti ostatním 

skupinám vyšší vzdělání, rodiny měly vyšší finanční příjem, nejednalo sc o rodiny 

s jedním rodičem, méně dětí v rodině, rodiče byli lepší a častější čtenáři, častěji 

navštěvovali knihovny a (3) nízké neformální - vysoké formální: 74% tvořili 

Afroameričané a 23% byli běloši. Mezi jednotlivými skupinami nebyly nalezeny 

rozdíly závisející na pohlaví nebo věku dětí. Při dalších analýzách se ukázalo, že 

příslušnost k danému trsu nelze stanovit pouze na základě příslušnosti k etnické či 

socioekonomické skupině. Celá řada rodin se středním SES spadala do skupiny (1) a 

některé rodiny s relativně nízkým SES byly přiřazeny do skupiny (2). Dále bylo 

překvapivé, že skupiny s nejvyšším (2) a nejnižším (3) SES byly takřka identické co 

do kvantity formálních praktik s předškoláky. Tento fakt je v rozporu s dřívějšími 

výzkumy, jež nacházely vyšší poměr výukových praktik v domácnostech s nižším 

SES (např. Heath, 1983). Naopak se v analýzách neobjevila předpokládaná skupina 

s vyšším vzděláním, která by měla oproti formálním praktikám vysoký poměr 

neformálních aktivit a zřetelněji podporovala tzv. procesy zvenku-dovnitř. 
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3. Metodika 

3.Í.Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Téma rodičovské přípravy předškolních dětí na čtení není v české literatuře příliš 

studované. Rešerše v databázi EBSCO neobjevila po zadání klíčových slov „czech" a 

„home literacy" žádný záznam. Po zadání klíčových slov „czcch" a „preschool" se 

objevilo přibližně 40 záznamů, ale pouze jeden se vzdáleně přibližoval našemu 

tématu39. V monografii Šulové (2003) sc Mertin věnuje vlivu rodiny na rozvoj před-

čtenářských dovedností u předškolních dětí. Upozorňuje, že předčítání dětem je 

významným ukazatelem pozdějšího úspěchu ve čtení. Téma čtenářství školních dětí 

je v české literatuře zastoupeno ve větší míře, ale ve většině případů se jedná o 

populárně naučnou (např. Chaloupka, 1995) nebo sociologickou literaturu (např. 

Gabal, Václavíková Helšusová, 2003; Kramplová, Potužníková, 2005; Trávníček, 

2008). K tématu vlivu rodiny na rozvoji čtenářství u školních dětí se z dostupných 

českých zdrojů dovídáme zejména o čtenářském zázemí v rodině (četba rodičů 

s dítětem v dětství; zda děti vidí své rodiče číst; povídání rodičů a dětí o knihách, 

které čtou; přítomnost knih v domácnosti), celkovém rodinném klimatu (zájem 

rodičů o volnočasové aktivity dětí; zhodnocení četby v sociálních situacích) a 

socioekonomických charakteristikách rodiny. Zajímavé je zjištění, že nejsilnějším 

prvkem socioekonomického zázemí rodiny, který ovlivňuje čtenářství, je vzdělání 

rodičů. Z českého výzkumu vyplývá, že děti vzdělaných rodičů mají větší zájem o 

čtení. Tento vliv je vysvětlován nepřímým vlivem, a to tím, že rodiče samo čtou a 

vytváří čtenářsky motivující klima v rodině, dětem sami více čtou a jsou schopni o 

knihách se svými dětmi hovořit. Se vzděláním souvisí i vliv profese rodičů, zda se 

39 Jednalo se pouze o abstrakt disertační práce autorky pocházející z USA (Shebioski, 2002). Tématem 

disertační práce byly přístupy a jednání dvou generací v České republice, rodičů a prarodičů, 

s ohledem na to, co považují za důležité učit své předškolní děti/vnuky či vnučky. Cílem pak bylo 

dané přístupy a jednání rodičů a prarodičů dát do souvislosti s demografickými proměnnými. 

Výsledky ukázaly preferování autonomie dítěte oproti důrazu na školní dovednosti. V preferencích se 

neukázaly žádné mezigenerační rozdíly, ani rozdíly způsobené odlišným vzděláním, zaměstnáním a 

finančním příjmem rodiny. 
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jedná o práci manuální či intelektuální (Gabal, Václavíková Helšusová, 2003; 

Trávníček, 2008). 

Výzkumy z 80. a 90. let (Heath, 1983; Sonneschein et al., 1997; in Lynch et al., 

2006, s. 3; Baker et al., 1998; in Phillips, Lonigan, 2009, s. 149) ukazují rozdíly 

v preferencích formálních a neformálních aktivit mezi rodiči s různým 

socioekonomickým statusem. Přístup vzdělanějších rodičů se ukazuje jako více 

holistický a podporující metakognici. Vzdělanější rodiče údajně při dyadickém čtení 

(které převažovalo oproti výukovým aktivitám) rozvíjí zejména porozumění obsahu 

čteného textu (zřejmě to souvisí i s přítomností většího počtu narativních textů, tj. 

knih, v domácnostech s vyšším SES) a komunikační dovednosti předškolních dětí. 

Přístup rodičů s nižším vzděláním se zaměřuje na rozvoj jednotlivých dílčích 

dovedností, jako je učení písmen, číslic, názvů a obrázků v knihách a převyprávění 

obsahu knihy je jednodušší. Nedávné studie nicméně poukazují, že ačkoli lze nalézt 

skupiny definované podle vzájemného poměru formálních a neformálních praktik, 

vazba na socioekonomický status rodiny je slabší (Phillips, Lonigan, 2009) a že i pro 

rodiče se středním socioekonomickým statusem jsou charakteristické výukové 

aktivity (Sénéchal, LeFevre, 2002). 

Odlišnosti ve výsledcích těchto výzkumů mohou být dány metodologickými 

rozdíly, ale i vlivem doby, kdy byly studie realizovány (rozpětí více než 20 let). 

V různých časových obdobích se mohou lišit přesvědčení rodičů o tom, co je třeba 

podporovat u svých předškolních dětí ve vztahu k přípravě na čtení ve škole. Mohli 

bychom nalézt i rozdíly vyplývající z kulturních a sociálních rozdílů mezi 

jednotlivými zeměmi. Citované studie byly vesměs realizovány v USA. 

Předkládaná bakalářská práce se inspiruje zejména závěry studií Heath (2003) a 

Phillips, Lonigan (2009). Téma praktik rodičů předškolních dětí je v předkládané 

bakalářské práci uchopeno prostřednictvím materiálu, který patří do longitudinální 

studie „Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských jazycích". Nicméně otázky, 

které si klade projekt „Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských jazycích", sc 

odlišují od otázek této bakalářské práce (např. longitudinální výzkum „Předpoklady 

rozvoje gramotnosti v evropských jazycích" nerozlišuje mezi činnostmi rodičů 

zaměřenými na formální nebo neformální aspekty psaného jazyka). Rodičovský 

dotazník sehrává ve zmíněné longitudinální studii roli nástroje, který má posloužit 

ke sereeningovému posouzení relativní důležitosti jednotlivých činností rodičů 
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v mezinárodních souvislostech (např. jaké činnosti na podporu jazykových 

schopností a před-čtenářských dovedností preferují rodiče v té které zemi). Otázkou 

této bakalářské práce je, zda se čeští rodiče při společných činnostech se svými 

předškolními dětmi liší v preferencích praktik zaměřených na formálních či 

neformálních (obsahové) aspekty psaného jazyka a jak se projevuje vliv 

dosaženého vzdělání rodičů na četnost výskytu obou typů aktivit. 

Předpokládáme, že u rodičů s nižším vzděláním nalezneme preferenci činností 

zacílených na formální stránku psaného jazyka, zatímco u rodičů s vyšším 

vzděláním upřednostňování praktik zdůrazňujících neformální (obsahové) aspekty. 

3.2.Soubor 

Vzorek pro tuto bakalářskou práci představuje 133 rodičů (N=133) dětí 

zařazených do výzkumné studie „Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských 

jazycích". Jedná se o část rodičů dětí, kteří souhlasili se spoluprací na longitudinální 

studii. Na sběru dat se kromě Mgr. Gabriely Málkové, PhD. (v pozici zkušené 

badatelky a koordinátorky projektu WP1 v České republice) a Mgr. Miroslava 

Litavského (začínajícího výzkumného asistenta projektu WP1) podíleli studenti 

doktorského studia pedagogické psychologie na PedF UK, bakalářského oboru 

Psychologie-speciální pedagogiky PedF UK a jednooborové Speciální pedagogiky 

PedF UK a bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK. Osobně 

jsem měla na starost děti a rodiče z Prahy 8, 9 a některé děti rodičů z Prahy 4, celkem 

14 respondentů. 

Rodiče dětí byli přizvání ke spolupráci na projektu „Předpoklady rozvoje 

gramotnosti v evropských jazycích" prostřednictvím informovaného souhlasu, 

kterým dali svolení k tomu, že budeme moci po dobu 3 let s jejich dětmi realizovat 

řadu sezení zaměřených na zjišťování předpokladů rozvoje gramotnosti. Rodiče byli 

oslovováni ve třech oblastech České republiky: (a) Praha: městské části 2, 4, 5, 6, 8 a 

9. Záměrně nebyly osloveny městské části Prahy 1 a oblast Žižkova. V prvním 

případě z důvodu malého počtu dětí ve třídách (testování ve třídách s malým počtem 

dětí by nebylo z časových důvodů efektivní) a vysokého poměru cizojazyčných 

obyvatel, ve druhém případě kvůli vysokému poměru Romské populace, která 

nemohla být kvůli sociolingvistickým charakteristikám do výzkumu zařazena (ačkoli 
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by sledování romských dětí bylo zajímavé); (b) okolí Prahy: Praha-západ: Hostivice 

a Benešov a (c) mimopražské oblasti: Šumperk a Litoměřice. V rámci těchto oblastí 

byli osloveni rodiče, jejich dítě bylo předškolního věku (5-6 let) a v září 2009 mělo 

nastoupit do školy a nebyl mu uložen odklad školní docházky (inkluzivní kritéria). 

Nebyli osloveni rodiče, jejich dítě mělo nějaké zdravotní postižení (smyslového, 

neurologického, mentálního, apod.) a rodiče, jejichž mateřským jazykem není 

čeština. 

Přibližně po dvou až třech měsících (v červnu 2009), byli rodiče osloveni znovu 

a požádáni o vyplnění dotazníku (viz. příloha). Bylo osloveno celkem 151 rodičů 

(N=151). Bezprostřední návratnost (v průběhu června 2009) byla přibližně 100 

dotazníků. V průběhu letních prázdnin byli rodiče osloveni a požádáni o vyplnění 

dotazníku ještě jednou, a díky tomu jsme získali ještě dalších přibližně 30 

vyplněných dotazníků. 

Poměrné zastoupení v regionech ukazuje tabulka č. 3. Většina dětí pocházela 

z Prahy (50%), vysoký počet rodin byl mimopražský (37%) a zbytek pocházel 

z okolí Prahy (13%). 

Tabulka č. 3: Zastoupení vzorku podle regionů 

Region Absolutní četnost (N=133) Relativní četnost (%) 

Praha 66 50 

Okraj Prahy 18 13 

Mimopražský 49 37 

Co se týká struktury vzdělání (tabulka č. 4), největší zastoupení ve vzorku měli 

rodiče se středoškolským vzděláním s maturitou (50%), následovali vysokoškoláci 

s magisterským titulem (18%), v těsném závěsu středoškoláci bez maturity (17%), 

relativně malý počet zastávali vysokoškoláci s bakalářským titulem (8%). Krajní 

pozice byly zastoupeny s nejmenším počtem, základní vzdělání mělo 5% vzorku a na 

doktorské dosáhla 2%. Pracujeme s dosaženým vzděláním jednoho rodiče, který 

vyplňoval dotazník. V dalších analýzách se pracuje pouze se třemi kategoriemi 

dosaženého vzdělání. (1) nižší vzdělání: rodiče se základním vzděláním a 

středoškolským bez maturity (N=29; 22%), (2) střední vzdělání: rodiče se 
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středoškolským vzděláním s maturitou (N=67; 50%) a (3) vyšší vzdělání: kategorie 

rodiče s vysokoškolským vzděláním (N=37; 28%). Tyto kategorie byly zvoleny 

s ohledem na přehlednější zpracování dat. 

Tabulka č. 4: Ne/vyšší dosažené vzdělání rodiče 

Vzdělání Absolutní četnost (N=133) Relativní četnost (%) 

Základní 7 5 

Střední bez maturity 22 17 

Střední s maturitou 67 50 

Bakalářské 10 8 

Magisterské 24 18 

Doktorské 3 2 

3.3.Technika sběru dat 

Dotazník byl rodičům předán prostřednictvím mateřských škol, do kterých 

docházely jejich děti. Distribuce dotazníku probíhala ve dvou časových obdobích. 

Všichni rodiče byli požádáni o vyplnění dotazníku v červnu 2009. Ti, kteří dotazník 

v první fázi nevyplnili, byli opakovaně požádáni v průběhu letních měsíců 2009. 

Dotazník byl zkonstruován týmem badatelů studie „Předpoklady rozvoje 

gramotnosti v evropských jazycích". Cílem dotazníku bylo zmapovat rodičovské 

aktivity a charakteristiky rodinného prostředí, u nichž se předpokládá, že mají vztah 

k předpokladům rozvoji gramotnosti u předškolních dětí. Dotazník se skládal z 11 

otázek, uzavřených i otevřených. V první otázce nás zajímalo, zda dítě zkouší samo 

číst, jak často a kdo mu s prvními pokusy o čtení pomáhá. Otázky 2-4 se týkaly 

užívání počítače dítětem, zda dítě doma používá počítač, jak často a jaké aktivity na 

něm provozuje. Pátá otázka sledovala, zda dítě zkouší samo psát a zda mu s tím 

někdo pomáhá. V šesté otázce jsme se dotazovali, zda a jak často rodiny odebírají 

nebo kupují domů noviny či časopisy. Sedmá otázka zkoumala, zda rodiče čtou 

svému dítěti a jak často tak činí. V osmé otázce nás zajímalo, jestli rodiče učí své 

dítě písmena. V deváté otázce se mapovala frekvence návštěv knihovny. V desátém 

bodě se prověřovalo, zda se v rodině hovoří jiným jazykem, než je čeština a poslední 
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otázka zjišťovala nejvyšši dosažené vzdělání rodiče. Dotazník bohužel nezjišťoval, 

jaká osoba (zda otec nebo matka) dotazník vyplňovala. Nicméně je doloženo, že 

valnou většinu dotazníků pro rodiče/pečovatele (91%) vyplňují matky (Phillips, 

Lonigan, 2009, s. 152). 

Pro účely bakalářské práce pracujeme pouze s několika otázkami (č. 1, 5, 7 a 8): 

(1) Podotázka otázky č. 1. Pomáháte dítěti se čtením? (matka/otec); (2) Podotázka 

otázky č. 5. Pomáháte dítěti se psaním? (matka/otec); (3) otázka a podotázka č. 7. 

Čtete vašemu dítěti? Pokud ano, jak často?; (4) otázka č. 8. Učíte vaše dítě 

písmenka?. Ve vybraných otázkách byla jedna otevřená, zbylé byly uzavřené. 

Kódování otevřené otázky („Jak často čtete dítěti?") bylo následující: (0) občas, 

příležitostně, někdy, nepravidelně; (1) lkrát týdně; (2) 2krát týdně, několikrát týdně; 

(3) 3krát týdně, obden; (4) 4krát týdně; (5) 5krát týdně; (6) každý den, denně, každý 

večer. 

4. Výsledky 

Všechna dotazníková data jsem převedla do elektronické podoby a zpracovala za 

pomoci statistického programu SPSS (17.0). 

Tabulka č. 5 podává přehled odpovědí rodičů podle vzdělání na sledované 

otázky. Předkládá poměr souhlasných odpovědí na otázky 1 -4 a míru četnosti dané 

činnosti (otázka 5) v rámci každé ze tří kategorií vzdělání. (1) 69% rodičů s nižším 

vzděláním, 76% se středním a 70% s vyšším vzděláním odpovědělo, že pomáhají 

dítěti se čtením. (2) Se psaním pomáhá svému dítěti 86% rodičů s nižším vzděláním, 

87% se středním a 84% rodičů s vyšším vzděláním. (3) 90% rodičů s nižším 

vzděláním, 82% se středním a 70% s vyšším vzděláním uvádí, že učí své děti 

písmena. (4) Výskyt dyadického čtení byl velmi vysoký. 100% rodičů, 96% rodičů se 

středním a 97% s vyšším vzděláním uvádí, že čte svým dětem. (5) Průměrná 

frekvence dyadického čtení (na stupnici 0-6) je u rodičů s nižším vzděláním 3,4, se 

středním vzděláním 3,8 a u rodičů s vyšším vzděláním 4,2. 

U otázky na frekvenci dyadického čtení (Jak často čtete svému dítěti?) chybělo 

nejvíce odpovědí (N=12). Co se týká struktury chybějících odpovědí, na tuto otázku 
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celkem rovnoměrně neodpovídali rodiče všech vzdělanostních skupin (neodpověděli 

3 rodiče s nižším vzděláním, 6 se středním a 2 s vyšším vzděláním). 

Tabulka č. 5: Přehled poměru odpovědí na otázky týkající se aktivit zaměřených na 

formální a neformální aspekty psaného jazyka u třech vzdělanostních skupin. 

OTÁZKY 
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ RODIČŮ (N=133) 

OTÁZKY Nižší 
(N=29; 22%) 

Střední 
(N=67; 50%) 

Vyšší 
(N=37; 28%) 

FORMÁLNÍ AKTIVITY 
1.Pomáháte dítěti 
se čtením? 
(N=I33) 

20 (69%) 51 (76%) 26 (70%) 

2.Pomáháte dítěti 
se psaním? 
(N=133) 

25 (86%) 58 (87%) 31 (84%) 

3.Učíte dítě 
písmena? 
(N=132) 

26 (90%) 54 (82%) 26 (70%) 

NEFORMALI SI AKTIVITY 
v 

4.Ctete vašemu 
dítěti? 
(N=l 32) 

28 (100%) 64 (96%) 36 (97%) 

§ Jak často čtete 
dítěti4"? 
(N= 121) 

3,4 
(N=26; SD=2,3) 

3,8 
(N=61; SD=2,03) 

4,2 
(N=34; SD=2,04) 

Výraznější rozdíly v odpovědích mezi rodiči s nižším, středním a vyšším 

vzděláním byly shledány ve dvou otázkách. Na otázku „Učíte dítě písmena?" 

opovědělo ANO 90% rodičů s nižším vzděláním, 82% rodičů se středním vzděláním 

a 70% rodičů s vyšším vzděláním. Druhý výraznější rozdíl se objevil v odpovědi na 

otázku „Jak často čtete dítěti?". Statistická významnost rozdílů v odpovědích mezi 

jednotlivými skupinami podle vzdělání byla prověřena neparametrickou metodou 

Chí-kvadrát test nezávislosti. Na hladině významnosti 5% nebyl prokázán statisticky 

významný rozdíl mezi rodiči s nižším, středním a vyšším vzděláním v tom, zda učí 

své děti písmena, ani v uváděné frekvenci dyadického čtení. Při porovnání krajních 

vzdělanostních skupin (nižší a vyšší vzdělání) byl u otázky „Učíte dítě písmena?" 

411 Frekvence dyadického čtení byla posuzována na stupnici 0-6, kdy 0 představuje nejnižší udávanou 

frekvenci a 6 nejvyšší udávanou frekvenci společného čtení. 
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mezi skupinou s nižším a vyšším vzděláním shledán na hladině významnosti 5% 

statisticky významný rozdíl, ale tento rozdíl byl pouze na hranici významnosti 

(0,056). U otázky na frekvenci dyadického čtení („Jak často čtete vašemu dítěti?") 

nebyl na hladině významnosti 5% shledán mezi skupinou s nižším a vyšším 

vzděláním statisticky významný rozdíl. 

V těchto analýzách jsme sledovali pouze vztah mezi vzděláním a odpovědí na 

každou jednotlivou otázku samostatně. U dvou otázek můžeme konstatovat určitý 

(ačkoli ne statisticky významný) rozdíl v tom, jak odpovídají rodiče s nižším a 

vyšším vzděláním. Jedna otázka je zaměřená na formální stránku psaného jazyka 

(Učíte dítě písmenka?) a druhá na neformální (Jak často čtete vašemu dítěti?). Další 

analýza dat bude pracovat s těmito dvěma otázkami (Učíte dítě písmenka? a Jak 

často čtete vašemu dítěti?). 

Zajímalo mě, jak budou vypadat odpovědi rodičů, kteří uvádí, že neučí své dítě 

písmena ve vztahu k udávané frekvenci dyadického čtení a vzdělání. Celkem 

odpovědělo 26 rodičů (N=26), že neučí své dítě písmena. Ukázalo se, že rodiče 

(N=26), kteří uvádí, že neučí své dítě písmena, jsou v průměru vzdělanější než 

zbytek souboru (N=133). Průměrné vzdělání v celém souboru mělo hodnotu 1,06, 

zatímco průměrné vzdělání rodičů, kteří neučí své dítě písmena, dosáhlo hodnoty 

1,32 41. Rovněž byly objeveny odlišnosti ve frekvenci společného čtení. Průměrná 

frekvence dyadického čtení je v celém souboru ( N ^ ^ l ) 3,83, zatímco v souboru 

rodičů, kteří neučí své děti písmena (N=22), byla průměrná frekvence na hodnotě 

4,45. 

41 0 znamená nižší vzdělání, 1 střední vzdělání a 2 vyšší vzdělání. 
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5. Diskuze 

Bakalářská práce si klade otázku, zda se čeští rodiče při společných činnostech 

s předškolními dětmi více zaměřují na formální či neformální (obsahové) aspekty 

psaného jazyka a zda je případná preference dané aktivity ovlivněna dosaženým 

vzděláním rodičů. K posuzování konkrétních činností byl použit dotazník pro 

rodiče/pečovatele a z něj byly vybrány určité otázky. Praktiky zaměřené na formální 

aspekty psaného jazyka zde zastupují tyto otázky: „Pomáháte dítěti sc čtením?", 

„Pomáháte dítěti se psaním?" a „Učíte své dítě písmenka?". Praktiky zaměřené na 

neformální (obsahovou) stránku psaného jazyka jsou následující: „Čtete vašemu 

dítěti?" a „Jak často?". 

Na základě literatury (např. Heath, 1983; Phillips, Lonigan, 2009) jsme 

předpokládali, že rodiče s nižším vzděláním budou více preferovat formální aktivity 

(např. učení písmen, vedení dítěte při pokusech se čtením a psaním), zatímco rodiče 

s vyšším vzděláním budou akcentovat neformální stránku psaného jazyka (např. 

společné čtení rodičů s dětmi). Naše hypotézy se částečně potvrdily. Při porovnání 

odpovědí na všech pět otázek podle vzdělání rodičů se ukázal určitý rozdíl jen ve 

dvou otázkách. Za prvé, v otázce na formálně zaměřené aktivity (Učíte dítě 

písmenka?) byl zjištěn mírný rozdíl ve prospěch rodičů s nižším vzděláním (tito 

rodiče ve větší míře uváděli, že učí se děti písmena). Za druhé, v otázce na 

neformálně (obsahově) zaměřené aktivity (Jak často čtete dítěti?) byl odhalen mírný 

rozdíl ve prospěch rodičů s vyšším vzděláním (frekvence společného čtení rodičů 

s dětmi rostla úměrně se vzděláním). Nicméně rozdíl v odpovědích rodičů podle 

vzdělání nebyl statisticky významný. Při porovnání pouze skupiny rodičů s nižším a 

s vyšším vzděláním se u otázky zjišťující, zda rodiče učí dítě písmena, ukázal na 

hladině významnosti 5% statisticky signifikantní rozdíl, avšak tento rozdíl se 

pohyboval pouze na hranici významnosti (0,056). Dalším krokem byla bližší analýza 

odpovědí rodičů, kteří v našem souboru (N=133) představovali spíše výjimku. Tedy 

těch, kteří uvedli, že své dítě neučí písmena (N=26). Výsledky ukázaly, že rodiče, 

kteří uvádí, že neučí své děti písmena, jsou v průměru vzdělanější (1,32) a čtou svým 

dětem častěji (4,45), než je v průměru uváděno v celém souboru (vzdělání: 1,06 a 

frekvence dyadického čtení: 3,83). 
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Výsledky bakalářské práce lze interpretovat tak, že rodiče s vyšším vzděláním 

upřednostňují náročnější strategie, které mohou uplatnit právě při společném čtení 

s dětmi (např. reprodukce a porozumění příběhu, upozorňování na význam slov, 

apod.), na rozdíl od učení písmen, při kterém se mohou využívat strategie založené 

spíše na drilu. Navíc vzdělanější rodiče jsou pro práci s textem pravděpodobně lépe 

vybaveni než rodiče s nižším vzděláním, kteří často pracují např. v dělnických či 

jiných manuálních zaměstnáních. Svou roli může hrát také subjektivní představa 

rodičů o tom, co je vhodné42 a jakým způsobem rozvíjet u předškolních dětí. Rodiče 

se mohou lišit v tom, do jaké míry jednají tzv. poučeně. Rodiče s vyšším vzděláním 

mohou být např. přesvědčeni, že dovednosti předškolních dětí by měly být rozvíjeny 

bez záměrné didaktické interakce. Tyto interpretace je třeba doložit dalšími 

výzkumy. 

Omezení výsledků bakalářské práce spočívá v několika oblastech. Za prvé, 

samotná metoda sběru dat přináší určitá omezení. Při dotazníkových metodách nám 

respondenti podávají informace, které jsou schopni a ochotni sdělit. Za druhé, ptáme 

se na situace, které mají polysémický charakter, tzn., že mohou znamenat různé věci. 

S tím souvisí skutečnost, že naše data jsou převážně kvantitativní povahy (ptáme se, 

zda se něco vyskytuje, případně jak často), ale již nemůžeme usuzovat na kvalitu 

daného jevu. Svou roli jistě hraje také vřelost vztahů a způsob komunikace mezi 

rodičem a dítětem, okolnosti, které lze sledovat spíše kvalitativním přístupem 

(Například co se týká praktiky učení písmen, jeden z rodičů může hrát s dítětem 

interaktivní hru, druhý ho naučí abecedu za pomoci básničky a třetí rodič zakoupí 

gumová písmenka, se kterými si dítě může samo hrát). Nízká frekvence určitého jevu 

ještě nemusí znamenat nízkou kvalitu (Například, co se konkrétně odehrává při 

dyadickém čtení rodiče s dítětem a jakým způsobem společné čtení probíhá? 

Problematické může být přijetí obecně sdíleného předpokladu, že se rodiče při 

společném čtení se svými předškolními dětmi nezaměřují na formální aspekty 

4 : Určitý návod pro rodiče, co jc „vhodné" rozvíjet u malých dětí, můžeme nalézt v časopisech 

určených speciálně pro předškolní děti. Na stránkách takových časopisů (např. Kolektiv autorů, 2010) 

se můžeme setkat s různými hrami, jež mají za cíl seznámit dítě s abecedou, ale nabízí také možnost 

učit se básničky, nacvičovat jazykolamy (rozvoj orálních jazykových schopností, artikulace hlásek), 

čtení příběhu (rozvoj narativních schopností, pozornosti, motivace ke čtení, obohacování slovní 

zásoby, apod.). Otázkou je, jak s těmito materiály rodiče pracují. 
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psaného jazyka. Co když představují čeští rodiče výjimku?). Za třetí, můžeme se 

domnívat, že rodiče, kteří souhlasili se spoluprací na výzkumném projektu 

„Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských jazycích", mohou patřit k těm, kteří 

se chtějí o svých dětech dozvědět něco navíc, a to navzdory tomu, že někteří z nich 

dosáhli jen základního vzdělání. Za čtvrté, nekontrolujeme vliv před-čtenářských 

dovedností dítěte a nevíme, do jaké míry je jednání rodičů ovlivněno jednáním dítěte 

(např. rodiče dětí, které již znají všechna písmena, mohou uvádět, že písmena neučí -

důvodem není přesvědčení rodičů, ale úroveň znalostí a dovedností dítěte). Za páté, 

dotazník pro rodiče/pečovatele nemapoval všechny klíčové předpoklady rozvoje 

gramotnosti, například participaci rodičů na rozvoji tzv. fonologických dovedností 

(např. formou otázky „Hrajete se svými dětmi hry se slovy, která se rýmují nebo hry 

označované jako slovní fotbal"?). Za šesté, sledovali jsme pouze vliv dosaženého 

vzdělání rodičů na upřednostňování konkrétního typu činnosti, zatímco většina 

citovaných studií pracovala s komplexnějším ukazatelem socioekonomického 

statusu, který zahrnoval kromě vzdělání také finanční příjem rodiny nebo i profesi 

rodičů. Z toho důvodu je třeba komparovat výsledky bakalářské práce s jinými 

studiemi opatrně. 

Můžeme shrnout, že ve všech vzdělanostních skupinách v našem vzorku jsou 

zastoupeny všechny sledované činnosti rodičů sjejich předškolními dětmi (viz. 

tabulka č. 5), ale že se tyto skupiny do určité míry liší v tom, jaké činnosti preferují. 

Vztáhneme-li naše poznatky k závěrům Heath (1983, s. 211-235), pak můžeme 

shrnout, že podobně jako v dělnické oblasti (Roadvillc), kterou Heath studovala, i 

v našem vzorku rodiče s nižším vzděláním ve větší míře preferovali učení písmen, a 

naopak rodiče s nižším vzděláním tuto aktivitu ve větší míře odmítali. Co se týká 

dimenze společného čtení rodičů s jejich předškolními dětmi, v našem vzorku to byli 

právě rodiče s vyšším vzděláním, kteří svým dětem četli častěji. Naše kvantitativní 

data bohužel neříkají nic o kvalitě společného čtení, tudíž nemůžeme konstatovat 

obdobnou situaci, kterou Heath (1983, s. 236-262) dokumentovala v městské oblasti, 

konkrétně důraz rodičů na porozumění obsahu čtené knihy. Skupinu podobnou třetí 

komunitě (Trackton), kterou Heath (1983, s. 190-210) studovala, v našem vzorku 

nenalezneme, jelikož do našeho výzkumu nebyli zahrnuti příslušníci etnických 

menšin či cizojazyční obyvatelé naší republiky. Tato skutečnost se nicméně odráží v 

našich datech. Afroamerický chudá oblast ve studii Heath (1983, s. 190-210) se 

50 



vyznačovala tím, že se zde téměř nevyskytovalo dyadické čtení, což o našem vzorku 

tvrdit zdaleka nemůžeme (výskyt dyadického čtení byl v našem vzorku vysoký, 

téměř stoprocentní, rozdíly mezi skupinami bylo možné nalézt jedině ve frekvenci 

společného čtení). 

Ačkoli byly nalezeny určité odlišnosti v preferencích formálních a neformálních 

činností s předškolními dětmi podle vzdělání rodičů, stupeň dosaženého vzdělání 

zcela nevysvětluje participaci rodičů na „pro-gramotnostních" aktivitách (např. ne 

všichni rodiče s nižším vzděláním uváděli nízkou frekvenci společného čtení). 

Můžeme souhlasit se závěry autorů Phillips a Lonigan (2009, s. 165-166), podle 

jejichž výsledků existuje v rámci jednotlivých SES skupin jistá variabilita, která je 

zřejmě způsobená hodnotovou orientací rodiny, kvalitou a dynamikou vztahů 

v rodině, apod. Zajímavé jc také zjištění některých výzkumů (Sénéchal, LeFevre, 

2002), že nejenom rodiče s nižším SES, ale také rodiče se středním až vysokým SES 

učí své děti písmena. Tento trend dokumentují také data této bakalářské práce (82% 

rodičů se středním a 70% rodičů s nižším vzděláním uvedlo, že učí své dítě 

písmena). 

Poznatky o vlivu rodinného prostředí na rozvoj čtení a psaní se využívají k 

obohacování kurikula mateřských škol nebo vytváření instruktážních programů pro 

rodiče ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, s cílem zmenšit kulturní rozdíly 

mezi rodinou a školou. 
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ZÁVĚR 

Ještě před nástupem do školy má dítě vybudované určité předpoklady rozvoje 

gramotnosti. Pod tímto pojmem se skrývají určité kognitivní a jazykové schopnosti a 

dovednosti, na jejichž základě sc rozvíjí konvenčních způsoby čtení a psaní. Vyvíjí 

se v interakci s různorodými příležitostmi k poznávání světa psaného jazyka. Těchto 

příležitostí se dítěti dostává zejména v kontextu rodiny. 

Teoretici socio-kulturního handicapu dokumentují nesoulad mezi kulturou rodiny 

a školy. Odlišují se v tom, jaký aspekt rodinného prostředí považují za podstatný, zda 

jde o participaci na intelektuální kultuře (Bourdieu, Passeron, 1990) nebo jazykové 

charakteristiky rodiny a její čtenářské praktiky (De Graaf a kol., 2000), nebo zda 

tento druh kapitálu funguje jako reprodukční článek pro rodiče s vysokým SES 

(Bourdieu, Passeron, 1990), či může působit jako kompenzační zdroj pro rodiče 

s nízkým SES (De Graaf a kol., 2000). Shoda panuje v tom, že je důležité sledovat 

neekonomické aktivity rodičů, participaci na intelektuálních znalostech a 

dovednostech dané kultury a čtenářské praktiky. Přesto se zdá, že ekonomické 

faktory hrají vedle těch kulturních nadále významnou roli. Negativní vliv nižšího 

SES se ukazuje při porovnání čtenářských dovedností děti z rozvojových zemí 

(Strasser, Lissi, 2009), ale i děti ze socioekonomicky znevýhodněných rodin v rámci 

vyspělých společností (Beth, Lonigan, 2005; Heath, 1983). Děti z rodin s nízkým 

SES se zdají být ve vývoji čtení opožděny až o 1 rok (Duncan, Seymour, 2000). 

Předpoklady rozvoje gramotnosti předškolních dětí jsou v různé míře 

obohacovány prostřednictvím konkrétních činností jejich rodičů. Jedná se především 

o dyadické čtení a výukovou aktivitu rodičů. Tyto činnosti vždy probíhají v kontextu 

socioemočního klimatu v rodině, zastávaných postojů a hodnot. Na základě řady 

studií (např. Evans et al., 2000, 2005; Phillips et al., 2008) se ukázalo, že dyadické 

čtení a výuková aktivita rodičů ovlivňuje poněkud jiné komponenty předpokladů 

rozvoje gramotnosti. Činnosti zaměřené na obsah (tj. neformální) jsou spojeny 

s rozvojem receptivních jazykových schopností (tzv. procesů zvenku-dovnitř), které 

později přispívají k plynulosti ve čtení a porozumění čtenému, zatímco praktiky 

zaměřené na kód (tj. formální) je asociována především s objevující se schopností 

dekódovat text (tzv. procesy zevnitř-ven). Oba typy aktivit ale mají pro rozvoj čtení a 

psaní svůj význam a jejich relativní význam se proměňuje s vývojem dítěte 
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(Sénéchal, LeFevre, 2002). Řada studií (např. Heath, 1983; Phillips, Lonigan, 2009) 

poukazuje na existenci rozdílů mezi rodiči podle toho, zda sc v rámci svých činností 

s předškolními dětmi zaměřují spíše na formální, nebo obsahové aspekty psaného 

jazyka. Odlišnosti v rodičovských praktikách souvisí se socioekonomickými 

podmínkami, v nichž rodina žije. 

Téma předpokladů rozvoje gramotnosti není v české literatuře příliš rozšířené. 

Aktuálně se tímto tématem zaobírá badatelský tým mezinárodního projektu 

„Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských jazycích". Tato bakalářská práce 

sice vyžívá datový materiál tohoto projektu (tzn. dotazník pro rodiče/pečovatele), 

nicméně způsob práce s dotazníkem (zejména výběr určitých otázek) a výzkumné 

otázky, které si tato bakalářská práce klade, se odlišují od cílů mezinárodní studie. 

Bakalářská práce se konkrétně zabývá tím, jak vypadá struktura činností rodičů 

předškolních dětí ve vztahu k předpokladům rozvoje gramotnosti a zda se tato 

struktura činností liší podle vzdělání rodičů. Na základě studia literatury jsme 

předpokládali, že rodiče s nižším vzděláním budou při interakci se svými 

předškolními dětmi preferovat formální aspekty psaného jazyka, zatímco rodiče 

s vyšším vzděláním ty neformální (obsahové). Hypotézy o rozdílných preferencích 

formálních a neformálních aktivit u rodičů s nižším a vyšším vzděláním sc částečně 

potvrdily. Rozdíly v praktikách rodičů podle vzdělání se ukázaly jen ve dvou 

otázkách. Jedna otázka (Učíte dítě písmena?) zastupuje praktiky zaměřené na 

formální aspekty psaného jazyka a druhá reprezentuje praktiky zaměřené na 

neformální aspekty (Jak často čtete vašemu dítěti?). V našem vzorku rodiče s nižším 

vzděláním preferují formálně zaměřené činnosti reprezentované učením písmen (ač 

se tento rozdíl pohybuje na hranici statistické významnosti) a rodiče s vyšším 

vzděláním upřednostňují činnosti, v rámci nichž si společně čtou se svými 

předškolními dětmi. 

Další bádání v této problematice by se mělo zaměřit na prozkoumání dalších 

socio-kulturních, ale i osobnostních, emočních či vztahových faktorů, které přispívají 

k obohacování předpokladů rozvoje gramotnosti. Důležité je poznat mechanismy 

participace na čtenářských aktivitách zejména u rodičů dětí socio-kulturně 

hendikepovaných. Následné intervence na straně rodiny nebo inovace výukových 

přístupů ve školách by mohly vést ke zmírnění prvopočátečních potíží těchto dětí na 

počátku školní docházky. 
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1. Zkouší vaše dítě samo číst? 
a. Ne. 
b. Ano často. 
c. Ano, někdy. 
Pokud ano, kdo mu nejčastěji pomáhá/ čte/píše s ním? 

I I starší sourozenec 
I | matka/otec 
I | babička/ děda 
I | někdo jiný 

2. Používá vaše dítě doma počítač ? 
a) Ano,často. 
b) Ano, někdy. 
c) Ne. 
d) Nemáme doma počítač. 

3. Jaké aktivity nebo zábavu vaše dítě při práci s počítačem preferuje? 
a. Nejčastěji zábavné hry . 
b. Nejčastěji aktivity pro rozvoj znalostí a dovedností spojených se školou. 

Upřesněte prosím 
c. Internet. 
d. Jiné aktivity (upřesněte): 
e. Nemáme doma počítač/naše dítě nepoužívá počítač. 

4. Kolik času vaše dítě tráví u počítače? 
a. Více než 2 hodiny denně. 
b. Asi 1 hodinu denně. 
c. Méně než 6 hodin týdně. 
d. Žádný 

5. Zkouší vaše dítětem doma samo psát? 
a. Ne. 
b. Ano. 

Pokud ano, kdo mu nejčastěji pomáhá/ čte/píše s ním? 
I | starší sourozenec 
I | matka/otec 
I | babička/děda 
| | někdo jiný 

6. Kupujete/odbíráte domů nějaké časopisy nebo noviny? 
a. Ano, každý den.. 
b. Ano, několikrát týdně. 
c. Ano, ale ne pravidelně. 
d. Ne. 
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7. Čtete vašemu dítěti? 
a. Ne 
b. Ano. Jak často? .... 

8. Učíte vaše dítě písmenka? 
a. Ano 
b. Ne 

9. Chodíte do knihovny (s vaším dítětem nebo sami)? 
a. Q jednou za měsíc 
b. O každé dva týdny 
c. | | jednou týdně 
d. Q občas 
e. Q nechodíme 

10. Mluví u vás doma někdo jiným jazykem než česky? 
a. Ano. (upřesněte prosím o jaký jazyk se jedná): 

b. Ne 

11. Prosíme zatrhněte jaké máte vzdělání (označte prosím vámi DOSAŽENÉ 
vzdělání): 

a. O základní 
b. O středoškolské 
c. O středoškolské s maturitou 
d. • VŠ bakalářské 
e. O VŠ magisterské 
f. • VŠ doktorské 
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