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Úvod a cíle 

 

Diplomová práce si klade v podstatě dva hlavní cíle. Nejprve vytvořit určitý teoretický 

základ – získat informace k dané problematice – a následně na něj v praktické části navázat 

porovnáním s realitou předškolního vzdělávání.  

Práce se v teoretické části bude zaměřovat na tři hlavní oblasti, které se vzájemně 

velmi prolínají. Byť se ve studii kvůli přehlednosti objevují odděleně, je zapotřebí je 

vnímat jako jeden celek. První téma se bude týkat rozvoje gramotnosti v předškolním 

věku, druhé specifik dítěte předškolního věku a třetí bude popisovat možnosti prevence 

dyslexie v předškolním věku.  

První tematická oblast týkající se rozvoje gramotnosti v předškolním věku bude 

zaměřena na vymezení pojmu gramotnost z různých hledisek – jaký má pro člověka 

význam (především čtení), jak se vyvíjel názor na rozvoj gramotnosti v předškolním věku 

a jaké jsou předpoklady rozvoje gramotnosti. 

Druhá oblast bude mít za úkol proniknout do světa dítěte v předškolním věku, popsat 

jeho psychomotorický vývoj, aby byla následně na těchto základech vybudována určitá 

koncepce toho, jak s dítětem v předškolním věku zacházet, jakými metodami a prostředky 

jej po všech stránkách rozvíjet a především, jak zajistit účinnou prevenci dyslexie. 

Třetí oblast teoretické části se bude věnovat možnostmi prevence dyslexie. Nejprve 

stručně definuje pojem specifických poruch učení a význam prevence. Následně se 

podrobněji bude zabývat tím, jakými způsoby a prostředky lze preventivně působit na děti 

s rizikem dyslexie (a ne jen na ně), a tím zlepšovat kvalitu budoucích čtenářských 

dovedností všech dětí. V této části bude popsán jak tradiční pohled na prevenci dyslexie, 

tak pohled vycházející z předpokladu, že nejvíce ovlivňuje budoucí čtenářské dovednosti 

schopnost fonologického a především fonematického uvědomění. Nabízí se zde možnost 

komplexního zmapování metod uvedených v české odborné literatuře, popis požadavků 

zakotvených v RVP, ale především porovnání získaných informací s novými zahraničními 

poznatky týkajícími se základních předpokladů rozvoje gramotnosti a prevence dyslexie. 

Empirická část práce se bude opírat především o data získaná prostřednictvím 

dotazníku pro učitele v mateřských školách, který byl původně vytvořen pro potřeby 
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mezinárodní longitudinální studie ELDEL (Enhancing Literacy Development in European 

Languages – „Osvojování gramotnosti v evropských jazycích“, http://www.eldel.eu), resp. 

pracovní skupiny tohoto projektu zaměřené na „Předpoklady gramotnosti v alfabetických 

jazycích“ (http://www.eldel.cz).  

Ačkoli ve studii ELDEL tvoří dotazník pro učitele spíše okrajovou oblast zájmu, pro 

potřeby této diplomové práce bude zpracování dat z dotazníku jedním z hlavních témat. 

Zatímco se ELDEL zabývá zjišťováním dovedností dětí v předškolním věku, které mohou 

zlepšit rozvoj počáteční gramotnosti ve škole, tato diplomová práce více směřuje k využití 

těchto dovedností k prevenci dyslexie. Využívá zde momentu, který je společný pro 

zvyšování kvality budoucích čtenářských dovedností zdravých dětí i pro preventivní 

opatření, která prospívají dětem s rizikem dyslexie.  

Úkolem empirické části bude zhodnocení toho, jaké činnosti učitelky v mateřských 

školách s dětmi dělají na podporu základních předpokladů rozvoje gramotnosti, především 

fonologického uvědomování, významné součásti prevence dyslexie, a jaké materiály 

k jejich rozvoji používají. 

Cílem diplomové práce je v neposlední řadě popsat strukturu činností učitelů 

v mateřských školách a odpovědět na otázku, jak moc či zda vůbec se liší od „ideálu“, 

který je ve vztahu k prevenci dyslexie vymezen českou a zahraniční odbornou literaturou a 

RVP.  
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1  Teoretická část 
 

Teoretická část se zabývá nejprve tématem gramotnosti a jejího rozvoje u dětí 

předškolního věku, řeší specifika dítěte předškolního věku a následně popisuje možnosti 

prevence dyslexie, jejíž projevy lze odhadovat již v předškolním věku. (diagnostiku lze 

provést až později). Na možnosti prevence dyslexie je ve studii nahlíženo ze dvou 

hledisek. První (kognitivní profil) se opírá především o tradiční české pojetí této 

problematiky, zatímco druhé (jazykový profil) těží více z poznatků zahraničních autorů, 

kteří více vycházejí z psycholingvistického pojetí. 

 

1.1 Rozvoj gramotnosti v předškolním věku 
 

Prvním tématem teoretické části je gramotnost jako taková, její definice a různé 

přístupy. Podrobněji je zde zpracována otázka čtení, které je ve většině pojetí nedílnou 

součástí gramotnosti, a následně se pozornost zaměřuje na gramotnost v předškolním věku, 

včetně historických pohledů i současných trendů v pojetí rozvoje gramotnosti u 

předškoláků. 

 

1.1.1 Gramotnost 

Pojem gramotnost lze chápat z mnoha pohledů. Buď hovoříme o užším významu 

gramotnosti, nebo se díváme na gramotnost v širším pojetí.  

Gramotný člověk v užším pojetí je zjednodušeně řečeno člověk znalý čtení a psaní 

(KLIMEŠ 1983; srv. MERTIN in ŠULOVÁ – GAUDRON 2003, s. 309). Širší pojetí gramotnosti 

poskytuje Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization - UNESCO), která gramotností rozumí schopnost 

rozpoznávat, určovat, vysvětlovat, vytvářet, sdílet a využívat tištěné a psané materiály 

v rozličných kontextech (URL 1). V moderním (širším) pojetí gramotnosti se tedy nejedná 

o člověka, který se mechanicky naučí číst a psát, ale který především chápe, co 

přečetl/napsal a dokáže tyto schopnosti využít v běžném životě. O tomto důrazu na kontext 

a praktické využívání čtení a psaní hovoří také Zápotočná, když chápe počátečné čtení a 

psaní zásadně v kontextu jazyka v nejširším možném smyslu „jako súčasť komplexního 
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rozvoja jazyka vo všetkých  jeho zložkách a funkcích súčasně a súběžně, v procese, resp. 

prostredníctvom zmyslupného a rozmanitého používania.“ (ZÁPOTOČNÁ in KOLLÁRIKOVÁ – 

PUPALA 2001, s. 271; podobně ZELINKOVÁ 2008, s. 140; WILDOVÁ 2002, s. 11–12).  

Právě tento celostní pohled na věc je pro předškolní vzdělávání dětí a jejich přípravu 

na budoucí čtení a psaní nepostradatelný. Cílem přípravy předškoláka není naučit ho číst a 

psát, ale rozvíjet vše ostatní, co k tomu bude potřebovat. Co se pod tímto spojením „vše 

ostatní“ skrývá, pojednáme v další kapitole. 

Význam gramotnosti tkví dle Zápotočné především v tom, že umožňuje další 

vzdělávání. Jedná se o nástroj „ďalšieho vzdelávania, vrátane postupného, čoraz 

samostatnejšieho a nezávislého sebavzdelávania“ (ZÁPOTOČNÁ in KOLLÁRIKOVÁ – 

PUPALA 2001, s. 271). Podobně chápe čtení jako klíčovou dovednost a „bránu“ ke vzdělání 

také Mertin (in ŠULOVÁ – GARDON 2003, s. 305), který upozorňuje také na společenské 

uplatnění jedince (srv. TAXOVÁ in TYMICHOVÁ 1985, s. 5; BARTOŇOVÁ 2007, s. 21; 

LECHTA a kol. 2005, s. 358). 

V podmínkách školského vzdělávání se dle Kollárikové a Pupaly (2001) pod pojmem 

gramotnost rozumí schopnost trivia – tedy čtení, psaní a počítání. V dnešní době se však 

zdá toto tradiční pojetí poněkud nevyhovující a slovo gramotnost se začíná skloňovat také 

v jiných souvislostech a rozšiřuje se do dalších oborů. Dnes se již běžně používá pojem 

počítačová gramotnost, objevují se také pojmy informační gramotnost (schopnost vyhledat 

informace a efektivně je využít – URL 2), zdravotní gramotnost, mediální gramotnost, 

finanční gramotnost atd. Samotný pojem gramotnost je proto žádoucí upřesnit o přívlastek 

kulturní, příp. literární. Literární gramotností rozumíme tu složku kulturní gramotnosti, 

která je úzce spojená s literou psaného slova Kolláriková a Pupala (2001) zmiňují 

v souvislosti s gramotností pojem akulturace, který vnímají jako postupné pronikání do 

kultury, ve které se ocitáme, do které patříme a kterou vytváříme společnými hodnotami, 

normami, poznáním, jazykem apod. Autoři zdůrazňují, že chápat kulturu není člověku 

vrozené, ale že se na ní musí adaptovat, což umožňuje právě prostředí školy (TAMTÉŽ, s. 

263–265).  Gramotnost chápou právě jako kulturní vlastnost člověka. S tím, jak se vyvíjí 

kultura, vyvíjí a mění se také pojetí gramotnosti, stejně jako se mění cíle a metody 

používané ve vzdělání. Dle Zápotočné předchází vysvětlení pojmu gramotnost pojem 

vzdělávání a vzdělání, které od gramotnosti odvozujeme (ZÁPOTOČNÁ in KOLLÁRIKOVÁ – 

PUPALA 2001).  
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Gramotnost vnímáme v tom nejširším smyslu slova jako „komplex jazykových 

kompetencí“. Jednotlivé složky tohoto komplexu musíme chápat jako nedělitelné, 

vzájemně propojené elementy – řeč, poslech, čtení a psaní, přes komunikaci až k myšlení. 

Důraz je kladen na současnost a souběžnost jednotlivých prvků, které mají jít ruku v ruce. 

Kolláriková a Pupala (2001) konfrontují spojení didaktika čtení a psaní (reading 

instruction) a rozvoj gramotnosti (literacy education), přičemž rozvoj gramotnosti podle 

nich spíše reprezentuje širší pojetí dané problematiky a je autentičtější ve vztahu k životu 

(TAMTÉŽ, s. 273). 

Ve vztahu ke gramotnosti jsou v literatuře zmiňovány tyto tendence: 

 Snižování věkové hranice. Snižování věkové hranice (např. v Anglii) má dle 

Kollárikové a Pupaly (2001) nejen kvantitativní výhody (získání náskoku), ale 

také výhody kvalitativní. Při včasném zahájení rozvoje těchto dovedností se 

zvyšuje pravděpodobnost efektivního využití specifického vývojového 

potenciálu dítěte. 

 Přirozenější přístupy k ovlivňování gramotnosti. Důležitým přirozeným 

přístupem je hledání analogie s vývojem hovorové řeči, tj. snaha uplatňovat 

v psané podobě jazyka principy používané v hovorové řeči. Mezi tyto analogie 

patří např. společná sociální podstata, snižování věkové hranice atd. Cílem 

hledání analogií je to, aby se „písaná reč stala minimálne takým prirodzeným 

nástrojom každodennej sociálnej a kulturnej komunikáte, akým je 

besprostredné dorozumievanie sa hovorenou rečou“ (KOLLÁRIKOVÁ – 

PUPALA 2001, s. 275). 

 Častější tolerance k chybovosti. 

 Důraz na smysluplnost a funkčnost. Tento pohled se týká především 

„systematického a cieľavedomého rozvíjania funkcí a stratégií používania 

jazyka a písanej reči v každej etape ich rozvoja“ (KOLLÁRIKOVÁ – PUPALA 

2001, s. 274) 

 

I když se gramotnost týká čtení i psaní, naše pozornost bude dále směřovat spíše ke 

čtení, které je v souvislosti s dyslexií klíčové. 
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1.1.2 Čtení 

Čtení je – jak z předchozích definic vyplývá – nedílnou součástí gramotnosti. Jedná se 

o proces složitý, dlouhotrvající a slovy Taxové (in TYMICHOVÁ 1985, s. 8) 

„mnohaúrovňový“. „Neboť stojí to mládež velkou námahu, naučit se číst a psát písmena 

(…)“ (KOMENSKÝ 1948, s. 158). Dle Mertina (in ŠULOVÁ – GAUDRON 2003, s. 309) je 

čtení dekódováním textu složeného z písmen a extrakcí významu. Jedná se o schopnost 

rozpoznávat jednotlivá slova. (srv. MÁLKOVÁ 2011). Čtení ovšem, jak již bylo výše 

naznačeno, není pouze „zvládnutí technické stránky“, ale jak říká Mertin, je ovlivněno 

„zájmem, motivací, schopností porozumět přečtenému, potřebou sdílet předkládané obsahy 

apod.“ Čtení je složitý proces, jehož podmínkou je celá řada předpokladů, schopností a 

zvládnutí dílčích dovedností (MERTIN in ŠULOVÁ – GAUDRON 2003, s. 305). Mezi tyto 

dovednosti řadí v duchu české tradice Taxová (in TYMICHOVÁ 1985, s. 9) mimo jiné 

především zrakové, sluchové a vztahové dovednosti, zatímco Mertin hovoří o jednoznačné 

tendenci upřednostňovat řeč a jazykové dovednosti před percepčními (in ŠULOVÁ – 

GAUDRON 2003, s. 316). Mertin také jako jeden z mála českých autorů upozorňuje na 

důležitost jazykových dovedností souvisejících s fonologickými schopnostmi jako je 

především fonematické uvědomování. Poslední výzkumy prokázaly silné pouto mezi 

fonologickými schopnostmi a schopností naučit se číst. Od té doby, co byl tento vliv 

potvrzen, se pozornost odborníků obrátila k této problematice a začala si v tomto směru 

pokládat mnohem konkrétnější otázky. V zahraničí je tomu tak zhruba od 80. let, zatímco u 

nás se souvisle tomuto tématu věnuje pozornost teprve krátce. (srv. MÁLKOVÁ 2011). 

Nicméně i v některých starších českých publikacích, zabývajících se přípravou 

předškolního dítěte na školu, lze vyhledat alespoň zmínky o dovednostech, které rozvíjejí 

nejprve fonologické a také fonematické uvědomování. Příkladem může být publikace T. 

Henka, který ve své knize „Hrou připravujeme na školu“ v kapitole „Rozvoj řeči a 

myšlení“ doporučuje pro 3–4 leté děti aktivity, ve kterých má dítě např. doplňovat slabiky 

do slov, či izolovat první samohlásku ve slově a pro 5–6 leté hry, ve kterých má odlišovat 

souhlásku na začátku slova, má např. říci tři slova začínající na „b“ atd. Bohužel se ale 

jedná spíše o výjimku. 

V povědomí české odborné veřejnosti je dosud málo prodiskutován fakt, že čtení a 

psaní jsou dovednosti postavené na psycholingvistickém základě (CARAVOLAS – VOLÍN 

2005). Za hlavní předpoklad osvojování gramotnosti se považují fonologické schopnosti, 
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především fonematické uvědomování (schopnost vědomě pracovat, manipulovat s fonémy) 

a znalost písmen abecedy (názvy a zvuky b–bé). Dítě musí porozumět tzv. alfabetickému 

principu – skutečnosti, že každému písmenu (grafému) odpovídá určitý „zvuk” (foném) 

jazyka. Fonematické uvědomování a znalost písmen se v průběhu vývoje vzájemně 

pozitivně ovlivňují a obě tyto schopnosti mají důležitý podíl v rozvoji čtení a psaní.  

Níže uvedené schéma znázorňuje tzv. grafém-fonémovou korespondenci. Tím, že dítě 

dokáže odlišit konkrétní grafém od všech ostatních a pak k němu přiřadit foném (ozvučit 

jej), dokáže fonologizovat daný grafický celek (zápis slova) a proniká tak k významu 

slova. Dítě, které dekóduje napsané slovo, musí být schopné tuto fonologickou 

reprezentaci propojit s významem slova (srv. MÁLKOVÁ 2011; CARAVOLAS – VOLÍN 2005; 

s. 9; JOŠT 2011, s. 46; KULHÁNKOVÁ 2010, s. 14; ZELINKOVÁ a kol. 2005, s. 359).  

Je třeba si uvědomit, že fonologické dovednosti predikují dovednost číst skrze 

schopnost dekódování – schopnost dítěte aktivně a vědomě zpracovávat řečové zvuky. 

Samotná schopnost dekódovat ale nezaručí dobré čtenářské výsledky. Mezi schopností 

dekódovat psaný text a porozumět mu je veliký rozdíl. Správné dekódování je důležitým 

předpokladem porozumění čtenému textu, ale k porozumění textu samo o sobě nestačí. 

„Čtení představuje proces ´překladu´ vizuálních kódů na smysluplný jazyk“ 

(KULHÁNKOVÁ 2010, s. 14). Dobrý čtenář je tedy ten, který disponuje jak kvalitami 

v oblasti dekódování, tak v porozumění. (srv. SNOWLING in GOSWAMI 2002, s. 400-401; 

CARAVOLAS – VOLÍN 2005, s. 9; MÁLKOVÁ 2011).  

Cílem čtení je číst správně a především s porozuměním, což podmiňuje vyšší cíl – 

následné další vzdělávání a rozšiřování si svých obzorů, jak bylo popisováno v předešlé 

kapitole (srv. TAXOVÁ in TYMICHOVÁ 1985; ZELINKOVÁ 2001).  

Porozumění přečtenému je tedy dle Málkové (2011) produktem dekódování a 

porozumění jazyku. Porozumění jazyku dle autorky předpokládá interakci odlišných 

subsystémů jazyka. Je to gramatika, která se týká uspořádání slov do vět, a morfologie, 

která se týká se částí slov, které nesou význam a mohou jej měnit, dále sémantika 

zkoumající porozumění významu slov a vět a pragmatika, která se nezaměřuje na významy 

slova a vět, ale celých výpovědí (srv. MACHOVÁ – ŠVEHLOVÁ 2001, s. 84). 

Také Kargerová a Němečková (in WILDOVÁ 2002, s. 46) uvádějí tři jazykové systémy, 

které figurují ve výuce čtení a psaní které jsou ve vzájemné interakci. Jsou to graficko-
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fonetický systém (zvukové a písmenné vzory), syntaktický systém (větné vzory) a 

sémantické systémy (významy). 

 

Obr. 1: Grafém-fonémová korespondence (dle CARAVOLAS – VOLÍN 2005, s. 8). 

 

 

Obr. 2: „Triarchický model” – integrativní model identifikující oblasti aktivní ve 

vývoji čtenářských dovedností (SEIDENBERG  – MCCLELLAND – PLAUT a kol. 1989, 

1996; upraveno dle, KULHÁNKOVÉ MÁLKOVÉ 2011) 

 

Schopnost porozumění čtenému textu se tedy zdá být závislá na rozpoznávání slov, 

porozumění významům slov (vliv slovní zásoby), na syntaktickém a morfologickém 
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uvědomování, tzn. způsobech, jakými užíváme kombinace slov a části slov k tomu, 

abychom sdělovali nějaký význam (MÁLKOVÁ 2011).  

Vzájemná provázanost rozvoje „předčtecích“ dovedností s rozvojem řeči, psaní a 

porozumění významu je patrná z níže uvedeného schématu. 

Jednotlivé jazykové schopnosti vzájemně spolureagují a v praxi vyvolávají poměrně 

bohaté spektrum profilů obtíží v oblasti čtení a psaní (dyslexie vs. poruchy porozumění), 

přičemž dobré jazykové schopnosti predikuje především fonologický faktor (MÁLKOVÁ 

2011). O problematice gramotnostních předpokladů v souvislosti s dyslexií bude 

pojednáno v kapitole Prevence dyslexie. O prediktorech učení se čtení bylo výše 

pojednáno, následně bude ve stručnosti naznačen proces výuky čtení. 

Výuka čtení se obvykle dělí na tři etapy. První je etapa jazykové přípravy, druhou 

etapa slabičně analytického způsobu čtení a poslední etapa plynulého čtení slov 

(ZELINKOVÁ 1994, s. 43). Jiné dělení rozlišuje přípravné období a období vlastního 

nácviku čtení, ve kterém lze vylišit etapu počátečního čtení a etapu čtení pokročilého 

(ZELINKOVÁ 2001, s. 131–133). Tyto etapy jsou na úrovni výuky čtení ve škole. Níže 

uvedené vymezení je širšího charakteru, protože se nevztahuje pouze na výuku čtení ve 

škole, ale zahrnuje učení se čtení, jakožto individuální činnosti každého konkrétního dítěte. 

Týká se tedy i intuitivních strategií a postupů, které dítě při osvojování se čtení používá. 

Vymezení fází učení se čtení uvádí v návaznosti na Ehri a Snowling (2004) Málková 

(2011). První fází je fáze logografická (pre-alfabetická), kdy dítě ještě nemá povědomí o 

vazbě zvuků (fonémů či fonologických jednotek) a řídí se při „čtení“ náhodně. Řetězům 

písmen, které dítě nezná, přiřazuje určitou „zvukovou nálepku“. V další, semi-alfabetické 

fázi, dítě už zná některá písmena abecedy a dokáže si alespoň částečně uvědomovat 

fonémy (např. určí některé první zvuky ve slově). Poslední, alfabetická fáze, je 

charakteristická znalostí vazeb fonémů a grafémů jazyka, které dítě využívá k analyzování 

vztahů písmen a slov ve slovech. V této fázi děti spolehlivě dekódují, díky čemuž přečtou i 

neznámá slova. 

Za jednu z prvních fází procesu učení se čtení lze ale považovat již první prohlížení 

obrázků (kolem prvního roku života), které dítě postupně nahradí znakovým kódem tištěné 

řeči, kdy si začíná uvědomovat rozdíl obrázek – písmeno (WILDOVÁ 2002, s. 24). Podobně 

zařazuje mezi fáze osvojování si čtenářských dovedností období, kdy dítě vnímá text jako 
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obrázek, také Mertin (in KUCHARSKÁ 1999, s. 14). V této první fázi dítě využívá dítě dle 

autora především vizuální klíče, zatímco v následující fázi (kolem pátého až šestého roku) 

využívá spíše klíče fonetické. V šesti až sedmi letech již dítě zvládlo fonetické klíče, ale 

také klíče pravopisné. Následně automaticky rozpoznává slova (sedmý až osmý rok) a přes 

strategické čtení se dostává až k poslední fázi vyspělého dospělého čtení. 

O významu čtení v celkové gramotnosti již bylo pojednáno. Dítě četbou získává 

informace, ale také vnímá estetické hodnoty, které dílo obsahuje. Kniha čtenáře vede 

k aktivitě – prožitku, citovému zaujetí, rozvoji fantazie apod. Taxová zdůrazňuje vliv 

knihy na také rozvoj mravních hodnot, kniha „pomáhá utvářet a dotvářet charakterové 

vlastnosti“ (in TYMICHOVÁ 1985, str. 7). Není divu, že vliv čtení na charakterové vlastnosti 

využíval minulý režim. V odborných pedagogických publikacích z té doby je v  kapitolách 

o literární výchově často patrný apel na výběr literatury tak, aby výchova literaturou 

přispěla „k posílení v oblasti ideové, mravní i rozumové výchovy se zřetelem 

k socializačnímu procesu (..)“ (BĚLINOVÁ a kol. 1980, s. 396; srv. SOROKINOVÁ 1953). 

Další nespornou kvalitou čtení je, že rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje vyjadřování a rozvíjí 

myšlení jedince (srv. TAXOVÁ in TYMICHOVÁ 1985, s. 7; BĚLINOVÁ a kol. 1980, s. 396). 

Čtení nejen ovlivňuje slovní zásobu, ale je tomu i naopak. Slovní zásoba „má vztah 

k porozumění přečtenému“ (MERTIN in ŠULOVÁ – GAUDRON 2003, s. 317). Je tedy potřeba 

ji systematicky rozvíjet a věnovat ji v předškolním věku velkou pozornost. 

Pro potřeby této diplomové práce je stěžejní a pro předškolní věk charakteristické 

období jazykové přípravy, čili přípravné období. Právě předškolní období z hlediska 

rozvoje čtenářství bylo dříve poměrně opomíjeno a to jak v předškolních zařízeních, tak 

v rodině. Výuka samotného čtení byla od přípravy na něj oddělena (srv. MERTIN in 

ŠULOVÁ – GAUDRON 2003, s. 309). Pokud byla v předchozí kapitole vymezena gramotnost 

jako komplex jazykových kompetencí a vnímáme tedy čtení a jazyk v těsném spojení, 

vyplývá z toho dle Mertina to, že proces osvojování si čtení je v podstatě kontinuální 

proces začínající prakticky od narození a že jazyk v nejširším slova smyslu je hlavní 

klíčovou dovedností, která ovlivňuje budoucí dovednosti čtenářské (in ŠULOVÁ – 

GAUDRON 2003, s. 310, 318). Tato skutečnost tedy zásadně mění pohled na čtení. Výrazně 

proto vzrostl zájem o předškolní vývoj - hlavně vývoj jazykových schopností – a jeho 

promítnutí se do rozvoje počáteční gramotnosti (srv. TAMTÉŽ).  
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1.1.3 Rozvoj gramotnosti v předškolním věku 

V této kapitole bude nejprve stručně pojednáno, jaká pozornost se v minulosti 

věnovala přípravě dětí na čtení, respektive jaký byl postoj k učení dětí číst a psát již 

v mateřských školách. Následně bude naznačeno, jak je tomu v současnosti. 

 

1.1.3.1 Historický vývoj pojetí rozvoje gramotnosti 

Myšlenka smysluplnosti čtení a psaní v předškolním věku se objevuje již v dílech Jana 

Amose Komenského, který hovoří o tzv. škole dětství, kterou rozděluje na šest tříd. Šestá 

třída neboli škola společná (čili pro první vyučování – označovaná též jako škola klínu 

mateřského společnou schůzkou a prací) byla určená pro děti předškolního věku. Byla to 

„jakási škola poloveřejná, kde si děti mají zvykat stýkat se, hrát si, zpívat, počítat, pěstovat 

dobré mravy a zbožnost a cvičit smysly i paměť (bez čtení a psaní), pod dohledem 

počestných paní…“ (KOMENSKÝ 1948, s. 157). Jednalo se tedy o jakési kroužky dětí ze 

sousedství od čtyř do šesti let, které tyto „počestné paní“ připravovaly na školu veřejnou, 

aby v budoucnu lépe chápaly školskou výuku. V této souvislosti se Komenský zmiňuje o 

Sofoniášovi Hasenmüllerovi, který vznik těchto „škol“ pro děti nezpůsobilé čtení a psaní 

ale schopné již přesně vyslovovat a počítat podporoval. Formou pamětního učení se měly 

děti naučit správně odříkávat mj. celou abecedu, slova jednoslabičná, pak dvouslabičná, 

nato trojslabičná a mnohoslabičná, odříkávání číslic až do sta, malou násobilku, zpaměti 

slabikovat, ale pouze jednoslabičné – toto cvičení dle Komenského předkládá Sofoniáš 

Hasenmüller. Na konec se měl dětem ukazovat Orbis pictus s obrázky.  

Komenský se zmiňuje o náročnosti učení se číst a psát takto: „Žádná práce při učení 

nepřipadá hochům těžší než ta, kterou musí vynaložit na první základy. Neboť stojí to 

mládež velkou námahu, naučit se číst a psát písmena (…), a proto apeluje na hravou formu 

učení se čtení a psaní: „Vyplatí se tedy, osladit nějak obratně tyto první hořké kořeny 

vzdělání, aby necítili nesnáz. Ale to nejde jinak, než dá-li se změnit tato hodně tuhá práce 

jakoby ve hru“ (KOMENSKÝ 1948, s.158). 

Jako příklad uvádí Komenský (inspirován Saavedrou) hru se čtyřmi kostkami. Na 

každou z nich se napíše šest písmen. Postupně se tak dítě seznámí se samohláskami, 

souhláskami a naučí se je skládat do slabik a později do slov. Jako další způsob „jak naučit 

děti rychle číst“ popisuje Komenský ryze mechanický pamětní způsob učení, kdy dítě 
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vyslovuje postupně samohlásky, každou z nich vyslovuje jednu hodinu, poté souhlásky, až 

začne skládat slabiky. Již zde je patrná snaha o fonologické uvědomování v podobě 

skládání hlásek do slabik a apel na seznamování dítěte s písmeny. V posledním roce dětství 

(v šesti letech) se pak mají dětem dát knihy s obrázky (Orbis pictus a příruční biblička).  

Jako první zavedla čtení do mateřské školy Marie Montessori (PETRONE 1976, s. 82; 

srv. ZELINKOVÁ 2008, s. 139), která považovala období od čtyř do pěti let za tzv. senzitivní 

období, kdy je třeba dítěti poskytnout podnětné prostředí s řadou hraček a pomůcek, mezi 

nimiž by byla mimo jiné i tiskací a psací barevná písmena ze dřeva či smirkového papíru 

(srv. ZELINKOVÁ 2008, s. 139). Tento názor ale nebyl podpořen americkými pedagogy, 

kteří za podmínku úspěšného naučení se číst považovali dovršení věkové hranice šesti a 

půl roku (WASHBURNE – MORPHETT /1931/ in PETRONE 1976). Na čtyři desetiletí byl tak 

Montessoriin názor opomenut.  

Podobně tomu bylo u nás, kdy byly snahy J. V. Svobody o prosazení předškolního 

vzdělávání v základech trivia1 zmařeny Říšským zákonem o obecném školství z roku 1869, 

jehož navazující dokument o předškolních zařízeních zakázal pokusy o vyučování čtení a 

psaní.  

Dalším experimentátorem v oblasti výuky čtení u dětí předškolního věku byl na 

počátku 19. století Václav Příhoda (srv. ZELINKOVÁ 2008, s. 139; OPRAVILOVÁ – 

GEBHARTOVÁ 1998, s. 21; DOSTÁL – OPRAVILOVÁ 1985, s. 98; MONATOVÁ 1985, s. 32). 

Otázku – Mohou předškolní děti číst? – si v sedmdesátých letech minulého století 

položili také David a Mary Midness ve své publikaci, která se zabývá efektivitou 

vzdělávacího programu v mateřské škole. Jednoznačnou odpovědí na tuto otázku je dle 

nich ano. Autoři uvádí několik studií, které tuto ideu podporují. Například studie D. 

Durkinové „Děti, které čtou brzy“ zkoumala děti s širokým rozsahem hodnot IQ od 82 do 

170. Jejím závěrem bylo konstatování, že dřívější start čtení měl specifické výhody 

především pro ty děti, které měly hodnoty IQ na nižších úrovních. O této studii se zmiňuje 

také Fred R. Petrone (s. 83), který uvádí, že podle ní byli raní čtenáři nejméně o jeden 

úrovňový stupeň lepší než běžní čtenáři na konci třetího stupně.  

                                                            
1  J. V. Svoboda vypracoval pro účely první české opatrovny Na Hrádku propracovaný systém 

počátečního vzdělávání, včetně základů čtení, psaní a počítání. 
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U nás se v sedmdesátých letech zabýval problematikou časných čtenářů především 

Zdeněk Matějček. V roce 1979 prováděl výzkum dětí, které četly před čtvrtým rokem.  

Zajímavým poznatkem této studie mimo jiné bylo, že většina takto mimořádně nadaných 

časných čtenářů byli chlapci. O 19 let později, v roce 1998, posunul Matějček věkovou 

hranici na šest let resp. věk, ve kterém dítě nastupuje do základní školy. Cílem bylo zjistit, 

kolik procent dětí umí číst před nástupem do základní školy a jaký je poměr chlapců a 

dívek v této skupině. Výzkum probíhal ve dvou okresech – v Mostě a Litoměřicích a ve 

dvou městských obvodech – v Praze 4 a v České Lípě. Výzkum ukázal, že do školy 

nastupují ve dvou lokalitách přibližně 2% „čtenářů“, v jedné 4% a nejvyšší 6,5% podíl 

takto nadaných dětí žije v Praze. Ze souboru 85 dětí (jednalo se o děti, které učitelky MŠ 

označily za „čtenáře“) bylo 12 dětí (14%) označeno za vyspělé čtenáře. Vyspělým 

čtenářem je dle autora ten, který je schopen číst plynule (po slovech nebo skupinkách slov) 

rychlostí překračující 50 správně přečtených slov za minutu. Zajímavým momentem této 

studie je skutečnost, že mezi vyspělými „čtenáři“ nebyla ani jedna dívka. Matějček dále 

zkoumal vzdělání rodičů, přičemž došel k závěru, že většina rodičů (70% otců a 78% 

matek) testovaných dětí měla minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (základní 

vzdělání nebylo zastoupeno). Zajímavý je také fakt, že většina rodičů poznamenala, že 

zájem dítěte o písmena a čtení byl dle jejich slov zcela spontánní a překvapující. Dle 

Matějčka se objevili i tací rodiče, kteří ani nevěděli, že jejich dítě umí číst a všimli si toho 

až tehdy, když jim dítě samo přečetlo např. titulek z novin.  

Podobnou zkušenost mám s dítětem, které spontánně své kresby doplňovalo popisem 

(viz příloha 7) a na přelomu věkové hranice 4/5 let dokázal na procházce přečíst 

s minimální chybovostí ceduli se složitým nápisem „Čerstvě natřeno“. Po rozhovoru 

s maminkou jsem se dověděla, že ho doma s písmeny neseznamuje a že je to pro ni nová 

informace. Chlapec se svěřil, že ho některá písmenka učí babička, která ho opatruje. 

Spontánní zájem o písmena do tří let věku projevovalo dle výzkumu 19 dětí, čili cca 

20%. Na otázku jakým způsobem se dítě naučilo mluvit, odpověděli rodiče téměř 

„jednohlasně“ hláskováním (MATĚJČEK in KUCHARSKÁ 1999, s. 40–42). 

V souvislosti se čtením v předškolním věku uvádí Zelinková pojem hyperlexie jakožto 

protipól pojmu dyslexie. Hyperlexie je schopnost dítěte číst dříve, než odpovídá jeho věku 

a rozumovým schopnostem (ZELINKOVÁ 2008, s. 35). Dle Matějčka (in KUCHARSKÁ 1999, 

s. 40–42) se jedná o dítě, které umí číst s porozuměním do čtyř let, avšak dle modelu 
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 Caravolas a Volína (2005, s. 10) je hyperlexie situací, kdy dítě rychle dekóduje, ale 

nerozumí čtenému. 

Hyperlexie je jednou z prognóz čtenářsky nadaného dítěte, může však také dojít ke 

stagnaci původně velmi dobře „nastartovaného“ vývoje, kdy ve škole ostatní děti takového 

žáka postupně doženou a z výjimečného žáka se stává žák průměrný (srv. ZELINKOVÁ 

2008, s. 141). Fakt, že dítě umí číst a psát v předškolním věku tedy neznamená, že se jedná 

o hyperlektika. To ostatně potvrdil i výše popisovaný výzkum Zdeňka Matějčka. 

 

1.1.3.2 Současný pohled na rozvoj gramotnosti v předškolním věku 

Na Matějčka částečně navazuje Olga Zelinková v publikaci Dyslexie v předškolním 

věku. Stejně tak jako výše jmenovaní autoři, i Zelinková se zabývá otázkou, zda děti učit 

číst co nejdříve, tj. v předškolním věku. Odpověď se shoduje se zahraničními autory, ale 

potvrdila ho i česká praxe. Pokud děti mají samy zájem o písmena a číslice, „chtějí 

porozumět různým nápisům v blízkém okolí apod., potom není žádný důvod odkazovat je na 

dobu, kdy začnou chodit do školy“ (ZELINKOVÁ 2008, s. 140). Zelinková ovšem poukazuje 

na to, že podmínkou pro dobré čtenářské výsledky v předškolním věku je skutečnost, že 

nesmí být vývoj dítěte v žádném ohledu opožděn. Abychom dle autorky dosáhli skutečné 

funkční gramotnosti, tedy aby dítě nejmenovalo písmena pouze jako obrázky, ale aby 

porozumělo přečtenému textu, našlo v něm informace, porovnalo je s jinými a umělo je 

dále použít (viz definice gramotnosti dle UNESCO), musí být dítěti zajištěno podnětné 

čtenářské prostředí a rozvíjeny všechny poznávací procesy (řeč, sluchové vnímání, zrakové 

vnímání, paměť, pozornost, proces automatizace, pravolevá a prostorová orientace, 

orientace v čase). Zde je opět nutno podotknout, že autorka zde opomíjí hlavní příčinu 

potíží, za kterou je v současnosti považováno především oslabení v oblasti fonologických 

dovedností, konkrétně fonematického uvědomování.  

Další podmínkou pro úspěšné seznamování dítěte s písmeny a jeho ortografické 

uvědomování je nenásilná forma hry, dítěti předškolního věku vlastní (srv. KOMENSKÝ 

1948, s. 158; TAXOVÁ in TYMICHOVÁ 1985, s. 5). Je tedy nezbytné zvolit vhodný přístup a 

formy učení. Je nutné vycházet především z vlastních aktivit dítěte. Gardošová a Dujková 

(2003, s. 41) hovoří o tzv. příležitostech, v nichž má dítě poznávat souvislosti mezi 

skutečnými předměty a nápisy. Zápotočná (in KOLLÁRIKOVÁ – PUPALA 2001, s. 277) též 
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zdůrazňuje potřebu zkušeností, zážitků dítěte s písmem. Počátečné představy mají být 

nejprve úzce spojené s významem a porozuměním, než se samotným formálním kódem. 

Podobně je tomu u psaní, kdy „formálny nácvik písania nasleduje až po bohatých 

skúsenostiach s „písaním“ jako kompozíciou a komunikáciou“ (ZÁPOTOČNÁ in 

KOLLÁRIKOVÁ – PUPALA 2001, s. 277). Ortografické uvědomováním se blíže ve své 

bakalářské práci zabývá B. Šeráková (2010). 

Stejně tak jak je v běžném životě přirozené být obklopen nejrůznějšími nápisy a 

písmeny, mělo by tomu tak být i v prostředí mateřské školy. Zápotočná (in KOLLÁRIKOVÁ 

– PUPALA 2001, s. 276) hovoří o přítomnosti „bohatého literárne podnetného, resp. 

gramotného prostredia“. Pro tyto účely jsou v rámci vzdělávacího programu Začít spolu 

zřizována tzv. Centra knihy, která slouží ke zprostředkování kontaktu dítěte s písmeny a 

především k podchycení zájmu o knihy a čtení a psaní vůbec (GARDOŠOVÁ – DUJKOVÁ a 

kol. 2003, s. 41).  

Jak už bylo řečeno, cílem je rozvoj „celkové jazykové kompetence (mluvení, 

naslouchání a poznávání)“ (ZELINKOVÁ 2008 s. 141), proto je dle Zelinkové potřeba pro 

dobrou přípravu dítěte na čtení odpovídat na otázky dítěte, pokud se zajímá o názvy 

písmen, rozvíjet jeho sluchové vnímání2, obohacovat jeho slovní zásobu, používat hry 

s písmeny (domina, pexesa) (srv. GARDOŠOVÁ – DUJKOVÁ a kol. 2003, s. 43) a hlavně 

naučit dítě k lásce ke knihám. 

Zápotočná uvádí jako hlavní principy účinné stimulace a rozvoje gramotnosti 

v předškolním věku tyto body, které jsou oproti pojetí Zelenkové více v obecné rovině. Je 

to sociálně-interaktivní dimenze v počáteční zkušenosti dítěte s psanou kulturou – tedy 

autentický sociální kontext, bohaté literárně podnětné prostředí a motivace, tj. pozitivní 

postoje a vytváření čtecích návyků – slovy Zelinkové láska ke knihám (ZELINKOVÁ 2008, 

s. 141). Poslední bod vyzdvihuje také Petrone (1976, s. 86–87), když říká, že není pro 

učitele nic horšího (a pro dítě též), než když je dítě apatické a má nedostatek zájmu. 

Motivace dítěte je proto pro jakoukoli činnost naprosto klíčová. 

                                                            
2   Autorka hovoří o sluchovém vnímání, čímž zdůrazňuje spíše smyslové vnímání, sluch jako takový, 

avšak ve vztahu k hypotéze fonologického deficitu, resp. ve vztahu k psycholingvistickému přístupu 

toto není zcela přesný pojem. Fonologické uvědomování není o sluchu a slyšení, ale o komplexních 

fonologických reprezentacích, tedy o příjmu, zpracování i vyvolávání z paměti. (srv. MÁLKOVÁ 2008, 

MÁLKOVÁ 2011) 
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Zápotočná (in KOLLÁRIKOVÁ – PUPALA 2001, s. 277–279) uvádí model vývoje 

pregramotnosti, který vytvořila Van Kleecková (1998) po vzoru psychologického modelu 

čtení Adamsové (1990). Model předpokládá, že proces čtení zakládají a řídí čtyři dílčí 

hypotetické procesory: 1) kontextový procesor, 2) významový procesor, 3) fonologický 

procesor a 4) ortografický procesor.  

Zatímco první dva procesory zpracovávají obsahy a významy, následující dva 

formální charakteristiky kódu psané řeči. Podle Van Kleeckové ke každému procesoru 

patří příslušná oblast pregramotnostních schopností, vědomostí a kompetencí. Pořadí 

těchto procesorů přirozeně kopíruje rozvoj gramotnosti, který postupuje od obsahu 

k formě, „od porozumenia v čo najširšom kontexte, cez postupné spresňovanie významov a 

chápanie pojmov k nejskoršiemu osvojovaniu kódu – analýzy fonologickej stavby reči, 

pravidel transkripcie a ortografie“ (ZÁPOTOČNÁ in KOLLÁRIKOVÁ – PUPALA 2001, s. 277). 

Do oblasti kontextového procesoru spadají dle autorky vědomosti o světě, schopnosti 

souvislého vyjadřování, vnímání syntaxe psané řeči, resp. kompetence umožňující dítěti 

porozumění a interpretaci čtených textů, propojení vlastní zkušenosti s jejich obsahem, 

chápání příčin a následků atd. Abychom tyto kompetence rozvinuli, musíme neustále 

s dítětem hovořit o přečteném, je nutné komentovat předčtené, ale také komentář 

vyžadovat od dítěte, vést jej k aktivitě (aby umělo definovat, vysvětlovat, shrnout 

poskytnuté informace, přemýšlet o přečteném a samo se vyjádřit atd.). 

V této souvislosti je třeba zmínit tolik preferovanou a v literatuře nesčetněkrát 

zmiňovanou potřebu individuálního přístupu. Není pochyb o tom, jak je individuální 

přístup důležitý, otázkou však zůstává, nakolik nám jej současný vzdělávací systém 

umožňuje. Dle vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. § 2 odst. 2 je možné naplňovat třídy 

mateřské školy do počtu 24 dětí. Nezřídkakdy se však stává, že je počet dětí zvýšen na 28 

dětí, což ve „výjimečných“ případech po dohodě se zřizovatelem lze (díky nedostačující 

kapacitě předškolních zařízení a úsporným opatřením, se však použití slova výjimečně 

stává irelevantním). Problematikou počtu dětí ve třídách se zabývají také Mary a David 

Midnessovi. Dle nich má chodit do mateřské školy 20-25 dětí. Zároveň však podotýkají, že 

bohužel bývá pětiletých dětí ve třídě 30 i více. (MIDNESS – MIDNESS 1972, s. 24) Tato 

situace byla ve Spojených státech, konkrétně v New Yorku, v sedmdesátých letech. U nás 

řešíme podobný problém nyní, ale bylo tomu tak i dříve. Zaujal mne článek „Ideály a 

realita českého předškolního zařízení“, který popisuje výzkum s názvem „Jak se vede 

učitelkám mateřských škol“ zabývající se mj. také možnostmi individualizace v současných 
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mateřských školách. Z výzkumu vyplynulo, že učitelka je schopna zvládat nároky kladené 

RVP PV za předpokladu, že je ve třídě 15 dětí. U vyššího počtu dětí dle názorů učitelek 

není možné např. pohovořit s každým dítětem individuálně o jeho prožitcích, zájmech apod. 

(SVOBODOVÁ – VESELÁ 2009). A tudíž není v učitelčiných silách ani pohovořit s každým 

dítětem o předčteném textu. Mohu tento poznatek potvrdit z vlastní zkušenosti. V mateřské 

škole, kde pracuji, je shodou okolností také zapsáno ve všech třídách 28 dětí. Fakticky jich 

průměrně chodí 24. Pokud např. přečtu dětem pohádku, není možné (byť o to děti stojí a je 

to i mým zájmem) nechat každé dítě vyjádřit svůj názor na přečtený text. Není prostor na 

odpovědi všech dětí a je velmi složité rozpoznat, které dítě rozumí tomu, co se četlo, natož 

příběh převyprávět apod. Jako skupina pochopitelně daný text zhodnotíme, popovídáme si 

o něm, okomentujeme jej, nikoliv však individuálně. To lze do určité míry v odpoledním 

provozu, kde obvykle bývá výrazně méně dětí (a ani to není pravidlem, v letošním roce 

navštěvuje odpolední provoz průměrně 20 dětí!), ale v tom případě pracujeme jen 

s některými – „odpoledními“ – dětmi. 

 

Významový procesor je velmi propojen s předešlým procesorem. Patří sem především 

rozvoj slovní zásoby, uvědomování si jednoznačnosti a víceznačnosti významů. 

Fonologický a ortografický procesor má vést k ulehčení dítěti postupně oddělovat 

formální charakteristiky psané řeči od významových, k uvědomění si jejich vzájemné 

korespondence. Zatímco do fonologického procesoru spadají především schopnosti citu 

pro zvukovou stavbu jazyka, jeho analýzu, rozlišování slov ve větách apod., ortografický 

procesor předpokládá znalost písmen, orientace v textu (směr, začátek–konec, grafická 

úprava textu apod.), interpunkčních znamének a pravidel pravopisu. Abychom rozvinuli 

fonologický procesor, je zapotřebí dle van Kleeckové využívat her se slovy, básniček, 

rýmovaček, písní – vytleskávání rytmu, poslechu a identifikace hlásek (počátečních, 

koncových), počítání hlásek a v neposlední řadě fonematické analýzy a syntézy. Pro rozvoj 

ortografického procesoru je za potřebí účast dítěte na čtení (možnost sledovat čtenáře, 

přítomnost při psaní, obkreslování písmen, opisování slov atd.). 

Zápotočná hodnotí koncept Kleeckové jako vydařený souhrn toho, jak děti co se 

pregramotnostních aktivit týče rozvíjet. Koncept může být jakýmsi návodem pro učitelky 

v mateřských školách, který je však třeba dle autorky brát opravdu jen jako vodítko, aby 

nedošlo k pouhému přebrání hotových poznatků, kdy se vytrácí vlastní aktivita a tvořivost 

učitelky. 
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Fonematické uvědomování je v současnosti považováno za jeden z klíčových procesů, 

které se podílí na rozvoji čtení. V této studii se jím budeme podrobněji zabývat v kapitole 

Prevence dyslexie. 
 

1.2 Předškolní věk 
 

Tato kapitola se bude snažit blíže pochopit svět předškoláka a pokud možno komplexně 

popsat jeho vývoj. Zmíní také význam hry jakožto hlavního prostředku poznání dítěte 

v tomto životním období a tudíž i hlavního prostředku prevence dyslexie a obhájí význam 

předškolního vzdělávání pro následující vývoj dítěte. Určitá část této kapitoly bude 

věnována požadavkům Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání na 

náplň práce učitelek, především v oblasti jazykových kompetencí. 

 

1.2.1 Specifika dítěte v předškolním věku 

Předškolní věk zahrnuje dle většiny autorů vývoj dítěte od tří do šesti let. Vágnerová 

(2007) uvádí od tří do šesti až sedmi let (s. 78).  

Toto období je charakteristické vysokou aktivitou, energií, pohyblivostí a hravostí 

dítěte. Gillernová (in ŠULOVÁ – GAUDRON 2003, s. 432) označuje předškolní věk příznačně 

jako věk „iniciativy dítěte, aktivity v sebeprosazování i uchopování okolního světa.“ 

Vágnerová (2007) právem označuje toto období „věkem hry“ (s. 78). Někteří autoři jej 

také označují poeticky jako „věk pohádky“ (srv. LEPIEROVÁ in JASANOVÁ 1990, s. 10). 

Velký význam výchově dětí v předškolním věku přikládal vynikající ruský pedagog a 

teoretik výchovy Anton Semjonovič Makarenko, který považuje za rozhodující období ve 

výchově právě předškolní věk, což potvrzuje výrokem, že „hlavní základy výchovy se 

vytvářejí do pěti let – to je devadesát procent celého výchovného procesu (…)“ (in 

SOROKINOVÁ 1951, s. 85). Podobně Opravilová hovoří o předškolním věku jako o době 

plné změn a nejintenzivnějšího růstu a vývoje (OPRAVILOVÁ in KOLLÁRIKOVÁ – PUPALA 

2001, s. 124). Také Ludíková klade důraz na včasnost výchovného působení, neboť 

„nedostaví-li se v útlém dětství dostatek vhodných podnětů, pak možnost vypěstovat určitou 

dovednost, schopnost, vlastnost apod. postupně mizí“ (RENOTIEROVÁ – LUDÍKOVÁ a kol. 

2006, s. 150). Důležitost včasného působení na dítě vyzdvihuje také velikán naší 
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pedagogiky – Učitel národů – Jan Ámos Komenský, když ve své Vševýchově píše: „člověk 

zestárne v těch vlastnostech, jímž přivykl v prvním věku. Chyby první výchovy nás 

provázejí po celý život. Proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce,…“ 

(KOMENSKÝ 1948, s. 139). Komenský je vůbec prvním pedagogem, který na dítě dokázal 

nahlížet z hlediska jeho svébytnosti a nikoli jako na malého „dospělého“ (srv. 

OPRAVILOVÁ in KOLLÁRIKOVÁ – PUPALA 2001, s. 125).  

 

V tomto ohledu se obávám, že přijde doba, kdy budou děti přijímány do mateřských 

škol již od dvou let. Význam mateřské školy je nezpochybnitelný, ale největší podíl na 

výchově má pochopitelně rodina. Ta tráví s dítětem nejvíce času a nejvíce jej ovlivňuje. 

V dnešní době, kdy rodiče často přejímají pedocentrický styl výchovy při současném 

nedostatku času, který dítěti věnují, se zdají být mnohé tříleté děti, které jsou do školky 

přijímány, nezralé pro docházku. Paní učitelky si stěžují na nesamostatnost dětí 

v sebeobsluze, ve stravování (často děti vybírají v jídle, výjimečně se stane, že pokud je 

dítě ve školce i odpoledne, nejí prakticky celý den, což je z hygienických důvodů zcela 

nepřijatelné), některé tříleté děti jsou do školky voženy v kočárcích s dudlíkem v puse. 

Často jsou tyto děti velmi fixovány na rodiče a pobyt ve školce je pro ně v tomto rané 

věku stresová záležitost, protože tam se jim paní učitelka nemůže věnovat při počtu 28 

dětí tak jako maminka. Tím spíš bude dvouleté dítě zcela nepřipravené na pobyt ve školce 

a bude nutně potřebovat individuální péči, kterou nebude moci dostat, seč by se 

pedagogové snažili sebevíc. O tom, že počet dětí je limitující mj. především 

pro konverzaci a mluvní projev dítěte, se zmiňují také David a Mary Midnessovi 

(MIDNESS – MIDNESS 1972, s. 24). K vysokému počtu dětí je třeba přičíst také zvyšující se 

výskyt dětí se specifickými poruchami učení, dětí neklidných, hyperaktivních, které by 

leckdy vyžadovaly speciální péči, ale nejsou ještě v tomto věku „podchyceny“, nejsou 

diagnostikovány a často se až při zápisu do základní školy zjistí, že není něco „úplně 

v pořádku“.  

 

Jak by řekl Matějček „Jesle (…) jsou zařízením pro dospělé a děti by si je nikdy 

nevymyslely – kdežto mateřská škola je zařízením pro děti a děti by si ji vymyslely, i kdyby 

v dnešní podobě nebyla. Prostě ji potřebují.“(MATĚJČEK 1996, s. 47). Matějček také 

zdůrazňuje fakt, že je třeba vnímat předškolní věk nikoliv pouze jako období přípravy na 

školu, jako tomu bývalo např. v době normalizace, ale že to je zcela svébytné období (srv. 

OPRAVILOVÁ – GEBHARTOVÁ 1998, s. 22–23). 
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Někteří autoři označují předškolní věk jako „období druhého dětství“. Zatímco 

v období batolecím („první dětství“) dominoval dramatický rozvoj motoriky a intelektuální 

vývoj odrážející se především v řečovém vývoji, v období druhého dětství vyniká 

především rozvoj rozumový, citový a sociální (srv. LEPIEROVÁ in JASANOVÁ 1990, s. 8). 

 

1.2.1.1 Motorický vývoj 

Jak již bylo řečeno, v předškolním věku dochází k určitému zpomalení tělesného i 

duševního vývoje, pohyblivost se zlepšuje jen nepatrně. „Spíš než nové výkony pozorujeme 

větší rychlost, pohotovost a obratnost pohybů, které dítě už dovedlo provádět dříve“ 

(ŘÍČAN 2004, s. 119). Přesto dochází v tomto období k velkému pokroku v pohybovém 

vývoji.  Pokračuje osifikace kostí, mění se proporce končetin, trupu a hlavy, roste svalová 

hmota (srv. BOROVÁ a kol. 1998, s. 14). Předškolák je mnohem zdatnější ve sportovních 

aktivitách. Oproti batoleti mnohem lépe zvládá náročnou koordinaci, dokáže skákat po 

jedné noze, balancovat a přenášet váhu, při chůzi ze schodů střídá levou a pravou nohu. 

Zdokonaluje se také v ovládání míče – v házení, chytání či kopání. Na konci předškolního 

věku je dítě schopné zvládnout prakticky všechny pohybové dovednosti, které bude 

potřebovat v první třídě (WOOLFSON 2004, s. 50–64). 

 

1.2.1.2 Smyslové vnímání 

Zrakové vnímání se v období předškolního věku rapidně vyvíjí. Od třech let potupně 

dochází k upevnění všech zrakových funkcí a v šestém roce je jeho vývoj ukončen (srv. 

HAMADOVÁ a kol. 2007). Dítě v předškolním období vnímá správně tvar a velikost 

předmětů, ale ještě chybuje v odhadech délky a hloubky. Typickým způsobem vnímání je 

tzv. synkretismus nebo také globální zrakové vnímání, které je charakteristické vnímáním 

celkového dojmu o složitém obrazci, méně se uplatňuje analytické vnímání zaměřené na 

detaily a rozklad takového obrazce. Právě toto vnímán směřující k větší diferenciaci je 

důležitým faktorem ovlivňující čtení a psaní. Byť je v období nástupu dítěte do školy tato 

funkce pro potřeby čtení a psaní dostatečně rozvinuta, svého vrcholu dosahuje ve věku 

sedmi let (srv. LEPIEROVÁ in JASANOVÁ 1990, s. 9; ZELINKOVÁ 2009, s. 131). 

Sluchové vnímání je – co se týče dovedností potřebných ke čtení – v určitém 

předstihu oproti zrakovému. Právě v předškolním období totiž dle některých autorů 
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dochází až k dvojnásobnému vzrůstu diferenciační schopnosti sluchového analyzátoru – 

tedy ke stále větší ostrosti, která je předpokladem – stejně jako tomu bylo u zrakového 

vnímání – nejprve globálního vnímání řeči a později k rozlišení a analýze jednotlivých 

prvků řeči (slov, slabik, hlásek). Dochází též k rozvoji tonálního cítění (v pátém a šestém 

roce) a ještě dříve také rytmického cítění (srv. LEPIEROVÁ in JASANOVÁ 1990, s. 9; 

ZELINKOVÁ 2009, s. 123). 

 

1.2.1.3 Rozumový a jazykový vývoj 

Nejcharakterističtější zvláštností rozumového vývoje je dle Opravilové (1988, s. 31) 

skutečnost, že „tento vývoj probíhá v úzké součinnosti s praktickou činností, že s ní velmi 

úzce souvisí a dokonce je na ní závislý.“ Tato souvislost je patrná i ze slov Jana Ámose 

Komenského: „(…) neboť nemůžeme jim (dětem) vykládat o věcech odtažitě, když dosud 

neodloučili představy od věcí a nevtiskli si je do hlavy, tak aby mohli cítit, že zaslechnutím 

názvu se vybavuje představa věci“ (KOMENSKÝ 1948, s. 151). Stejně jako dítě v tomto 

období rozšiřuje své sociální kontakty, tak „expanduje“ a postupně se, jak říká Opravilová 

(1988, s. 31), zmocňuje také věcí okolo sebe – okolního věcného světa. To se dle autorky 

děje za potřebné účasti smyslových forem poznání. Jak zní nadčasová slova Jana Ámose 

Komenského: „(..) v rozumu není nic, leč co bylo dříve ve smyslu. Tedy přede všemi jinými 

má první místo péče o smysly a dohled na ně“ (KOMENSKÝ 1948, s. 151). 

Dalším specifikem rozumového vývoje dítěte v předškolním věku je dle Opravilové 

vztah poznání, myšlení a řeči. Jestliže v první fázi vývoje je dítě zcela závislé na konkrétní 

činnosti a smyslovém vnímání, v následující fázi dochází dle autorky k určitému pokroku 

ve formě zobecněného poznání, jehož nástrojem je jazyk. Spojení předmětů a jevů se 

slovy umožňuje druhá signální soustava pomocí analyticko-syntetické činnosti mozku, 

která je nezbytným předpokladem učení se čtení (srv. OPRAVILOVÁ 1988, s. 31). Slovem 

neoznačujeme pouze jednu konkrétní, jednotlivou věc, ale vybavujeme si při jeho vyřčení 

celý soubor, skupinu předmětů. Slovo na rozdíl od představy označuje vždy celou skupinu 

určitého druhu (HOLAS 1965). Z toho vyplývá, že každé slovo má funkci zobecnění. 

Význam slova je tedy zobecněním a zkoumáme jej nejen jako jednotu myšlení a řeči, ale 

také jako jednotu zobecnění, komunikace a myšlení (VYGOTSKIJ 1976, srv. OPRAVILOVÁ 

1988, s. 32). V oblasti rozumového vývoje tedy dominuje řeč a jazyk, jejíž vývoj je sice ve 

své podstatě dokončen, nicméně se dále zdokonaluje po formální i obsahové stránce. 
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Zlepšuje se výslovnost dítěte, ale rozšiřuje se také slovní zásoba, zpřesňuje se význam slov 

a zdokonalují se gramatické formy (srv. LEPIEROVÁ in JASANOVÁ 1990, s. 10). Mikulajová 

a Dostálová (2004) hovoří o tom, že dítě v předškolním věku ještě neumí oddělit formální 

strukturu slova od jeho významu (to autorky demonstrují na příkladu, kdy dítě vždy 

odpoví, že delší slovo než žížala, je had). Cílem publikace Mikulajové a Dostálové (2004) 

je, aby dítě získalo představu o slově „jako o formě, která nese význam a umělo se 

orientovat v jeho hláskové struktuře“(s. 11). Zatímco slabikování je víceméně přirozený 

jazykový projev, který souvisí s citem pro melodii a rytmus řeči, diferenciace hlásek a 

manipulace s nimi je podstatně složitější, neboť se v případě hlásek jedná o zcela abstraktní 

pojmy. Proto učíme dítě nejprve fonologickému uvědomování na úrovni hlásek a poté 

fonematickému uvědomování. (TYTÉŽ 2004) 

Rozumový vývoj probíhá v těsné návaznosti na rozvíjení řeči a je na něm závislý. 

Stejně tak jako zdokonalující se vývoj řeči zlepšuje poznání, tak zase poznání podporuje 

rozvoj řeči (srv. OPRAVILOVÁ 1988, s. 32). 

Co se týče pozornosti, převažuje v tomto věku především bezprostřední, neúmyslná, 

zatímco záměrná pozornost je zpravidla závislá na podpoře dospělého, především dobrou 

motivací. Lepierová (in JASANOVÁ 1990, s. 11) uvádí, že ve věku pěti až šesti let je dítě 

schopno se soustředit celých 45 minut. Musíme však dle autorky dodržovat tyto podmínky: 

vést výchovně vzdělávací činnost formou hry a využívat prostředky momentu překvapení, 

střídat činnosti a využívat kontrastu. Záměrné pěstování pozornosti vede k pěstování zájmů 

a vůle a je také důležitým momentem v prevenci dyslexie. Děti s rizikem dyslexie se 

s největší pravděpodobností budou jevit jako nesoustředěné, neklidné a zmatené. 

Stejně jako je tomu u pozornosti, platí i v případě paměti, že úmyslné zapamatovávání 

se v tomto věku málokdy děje samostatně a je většinou doprovázeno nějakou činností. 

Opět je zde důležitou podmínkou správně zvolená motivace. Dle Lepierové je kapacita 

bezprostřední paměti ve věku pěti až šesti let stejná jako u dospělého (in JASANOVÁ 1990, 

s. 11). 

 

1.2.1.4 Citové prožívání a sociální chování 

Dítě v předškolním věku je citlivější v prožívání úspěchů a neúspěchů. Předškolní věk 

je obdobím zvýšeného „sebecitu“ (prohloubení uvědomění si vlastního Já, které započalo 
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již v batolecím věku). Předškolní děti touží po pochvale, odměně, očekávají pozitivní 

reakce dospělého. Emoční podpora, ocenění a pochvala jsou nesmírně důležité, protože 

ovlivňují sebepojetí dítěte – jeho pohled na sebe sama. Dítě si vytvoří pojem o tom, jakou 

má hodnotu na základě reakcí dospělého (nejbližší osoby) (srv. GILLERNOVÁ in ŠULOVÁ – 

GAUDRON, 2003, s. 432; LEPIEROVÁ in JASANOVÁ 1990, s. 12–13). Nehledě na to, že 

ocenění a odměna (především pochvala a uznání) mají nezastupitelnou roli v motivaci 

dítěte. Tento „sebecit“ se kromě touhy po odměně, jež je poháněna zvýšeným citem pro 

spravedlnost a z toho se odvíjejících častějších pocitů křivdy, projevuje také zvýšeným 

ostychem, lpěním na soukromém vlastnictví, chvástáním či vychloubáním. I tyto na první 

pohled negativní projevy dítěte lze považovat za přirozené projevy a není nutné na ně 

reagovat autoritativně (srv. LEPIEROVÁ in JASANOVÁ 1990, s. 12). 

 
 

1.2.2 Hra v předškolním věku 

 

Hra je fenoménem, který k předškolnímu věku neodmyslitelně patří. Pro děti není hra 

pouze hrou ve smyslu zábavy a relaxace, jak se mnohdy rodiče mylně domnívají, ale hrou 

se má dítě po všech stránkách rozvíjet, učit se novým dovednostem, je to pro něj s trochou 

nadsázky „zaměstnání“. To čím je pro dospělého práce, tím je pro dítě hra s tím rozdílem, 

že dospělý pracuje kvůli nějakému konkrétnímu výsledku, zatímco dítě si hraje pro hru 

samotnou. Jedná se o spontánní přirozený projev dítěte předškolního věku (srv. 

KUCHARSKÁ – ŠVANCAROVÁ 2003, s. 66; MONATOVÁ 1985, s. 20). Hra je projevem 

správného vývoje dítěte (jak fyzického, tak psychického). Pokud si dítě nehraje nebo si 

„neumí“ hrát, je třeba zpozornět, protože to zpravidla bývá reakce na nějaký problém, ať 

už tkví v dítěti samém či v nepodnětnosti prostředí (srv. OPRAVILOVÁ 1988, s. 36; 

MONATOVÁ 1985, s. 75). 

Hra (didaktická) má využívat dle Pausewangové (1993) u dítěte v předškolním věku 

radost z učení, má vytvářet veselou atmosféru a tak uspokojit přirozenou potřebu dítěte 

hrát si. Zároveň autorka uvádí, že dítě se hrou učí nepřímo. Hra je nejdůležitějším 

prostředkem učení. Také Opravilová (1988, s. 27–35) jasně spojuje hru s předškolním 

věkem. Označuje hru za činnost, která se v plnosti rozvíjí od tří let a doprovází dítě po celé 

předškolní období. Hra je dle autorky nejpřirozenější projev aktivity dítěte v tomto věku, 
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který prověřuje dosaženou úroveň a podporuje psychickou vyrovnanost dítěte, protože 

přináší radost a je pro dítě přirozeně zvládnutelná. Hra jako individuální činnost „pomáhá 

dítěti poznávat jeho okolí i sebe sama, zatímco skupinová hra, při které se musí dodržovat 

určitá pravidla, vede k respektování stanovených norem, řádu, pravidel (…), učí 

respektovat druhé, uvědomit si jejich práva a povinnosti, vede k poznání principů soužití 

mezi lidmi“ (OPRAVILOVÁ 1988, s. 27). Po hře jakožto vůdčím typu činnosti 

charakteristické pro předškolní věk, následuje učení – čtvrtý vůdčí typ činnosti dle 

Opravilové, charakteristický pro školní věk dítěte. 

Hrou však nemyslíme pouze svévolnou činnost dítěte, na kterou pouze dohlížíme, 

mateřská škola není „hlídací agentura“, ale má dítě rozvíjet, něco je naučit. Dospělý více či 

méně hru organizuje a vstupuje do ní. Hrou bychom měli sledovat nějaký hlubší cíl, 

pedagogický záměr (srv. OPRAVILOVÁ in KOLLÁRIKOVÁ – PUPALA 2001, s. 135). 

Kucharská a Švancerová (2004) uvádějí tyto významy hry: odreagování a relaxace, 

prostředek výchovy a učení, rozvoj fantazie, sociální rozvoj, rozvoj sociálních kontrol a 

morálky. Opravilová (1988, s. 36) hovoří také o významu intelektuálním, etickém, 

sociálním a významu pro řečový rozvoj. Podobně Lynch a Kidd (2002, s. 38) zdůrazňují 

úlohu hry v rozvoji jazyka a imaginativního myšlení. 

Význam hry a předškolního období krásně vystihuje Sindelarová, když říká: „Ve 

srovnání s tím, co se naučíme v prvních letech našeho života, je všechno ostatní (čtení, 

psaní a počítání nebo později to, co potřebujeme v našem zaměstnání) daleko méně než 

tato ‚dětská hra‘“ (SINDELAROVÁ 2007, s. 3). 

Z uvedených informací je zjevné, že hra jakožto hlavní projev a prostředek poznávání 

dítěte je zavazujícím pojmem také pro prevenci dyslexie v předškolním věku. O souvislosti 

s motivací jsme se již zmiňovali. Veškerá naše aktivita v oblasti dyslexie by měla být 

vedena právě skrze tuto „přednost“ předškolního věku, jejíž hlavní charakteristikou je 

nenásilnost a spontaneita. 
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1.2.3 Význam předškolního vzdělávání 

 

Mary a David Midnessovi (1972, s. 17–24) se zabývají otázkou, jaké výhody má pro 

dítě navštěvování mateřské školy. Docházejí k závěru, že dle většiny studií má pozitivní 

dopad na školní úspěšnost dětí. Předškolní věk je ideálním obdobím pro odhalení a 

prevenci budoucích obtíží v učení. Navštěvování mateřské školy stimuluje dětskou 

zvídavost a návyky, které dítě nezbytně ve škole potřebuje, rozvíjí inteligenci a klíčové 

kompetence učení. Autoři již v sedmdesátých letech zmiňují pojem klíčové kompetence, 

které se u nás začal používat teprve nedávno, v rámci Rámcově vzdělávacího programu.  

Podobně hovoří o významu předškolní výchovy také Monatová (1985), která 

zdůrazňuje význam přípravy dítěte na školu, ale také obohacování zásoby vědomostí a 

zkušeností, poskytování přiměřených informací, podporování spontánního učení a 

v neposlední řadě také poskytování radostných zážitků. „Mateřská škola má základní 

úlohu pro rozvoj a utváření psychických procesů dětí, pro veškerou jejich duševní činnost, 

neboť každá činnost, každý psychický proces po sobě zanechá určitou změnu ve smyslu 

nové zkušenosti“ (MONATOVÁ 1985, s. 90). 

Učitelky v mateřských školách jsou nepochybně významnou dospělou osobou, která 

má rozhodující vliv na formování zájmů, schopností i charakterových vlastností dětí. 

Kromě osobnosti učitelky a jejího vztahu k dětem má vliv na optimální rozvoj dětí také 

celková atmosféra mateřské školy a její materiální vybavení (srv. MONATOVÁ 1985, s. 97–

98). Důležitou roli hrají také v přípravě dětí na školu, v rámci které by se měly dostatečně 

věnovat též rozvoji gramotnostních předpokladů, aby co nejvíce využily čtenářský 

potenciál dítěte a snižovaly riziko dyslexie. „Učitel by měl znát komponenty čtení a psaní, 

teorie tvořící východisko k porozumění těchto procesů, jakož i rozmanité přístupy a 

metody, z nichž lze poskytnout relevantní a smysluplný nácvik těchto schopností“ 

(ZELINKOVÁ a kol. in LECHTA a kol. 2005, s. 358). To jim ostatně ukládá Rámcově 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jak bude doloženo níže. 
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1.2.4 Předškolní vzdělávání dle Rámcově vzdělávacího programu (RVP PV) 

 

Rámcově vzdělávací program je kurikulárním dokumentem na školní úrovni, který 

formuluje závazné okruhy vzdělání pro jednotlivé etapy Národního programu vzdělávání – 

pro předškolní, základní a střední vzdělávání). Rámcově vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání vymezuje „hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro 

institucionální vzdělávání dětí předškolního věku“ (RVP PV, s. 4). Je určitým vodítkem, 

dle kterého by si učitelé měli vypracovat a realizovat svůj vlastní školní vzdělávací 

program. 

Úkolem je dle RVP PV doplňovat rodinnou výchovu a „v úzké vazbě na ni pomáhat 

dítěti zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho 

aktivnímu rozvoji a učení“ (s. 5). Z předešlé definice je patrné, že rozhodující vliv na dítě 

má samozřejmě rodina, je však třeba podotknout, že některé děti bohužel tráví v týdnu více 

času v mateřské škole než doma. Nezřídkakdy se stává, že jsou děti v mateřské škole deset 

hodin denně a je pro ně proto předškolní zařízení hlavním zdrojem poznání a nejrůznějších 

návyků. Učitelka je pro dítě vzorem po všech stránkách (mluvení, chování, charakter...).  

Předškolní vzdělávání má vytvořit živnou půdu pro následující vzdělávání, má položit 

vědomostní a především osobnostní základy, na kterých bude možné stavět v dalším 

rozvoji. Mělo by probudit v dítěti touhu po poznání. Jan Ámos Komenský hovoří o dětství 

jako o jaru života, kdy„nesmíme opomíjet příležitost dobře připravit políčko ducha. Kdo si 

přeje plné žně, musí osít celé pole, které má, nesmí nechat nic neobdělaného“ (KOMENSKÝ 

1948, s. 139). Je proto nutné dítě rozvíjet po všech stránkách (osobnost dítěte, tělesný 

rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost), napomáhat mu v chápání okolního světa a 

motivovat je k dalšímu poznávání a učení. 

RVP PV preferuje uplatňování prožitkového a kooperačního učení hrou a činnostmi 

založenými na zážitcích dítěte, ale také situační učení (učit dítě „v pravou chvíli“ – 

v momentě, kdy dané poznatky potřebuje). Také se zmiňuje o spontánním sociálním učení, 

které těží ze schopnosti dítěte přirozeně napodobovat. 

RVP PV také klade důraz na integrovaný přístup. Vzdělání by mělo probíhat na 

základě určitých bloků, které propojují jednotlivé vzdělávací oblasti. Všechny oblasti by se 
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tedy měly prolínat, aby získaná zkušenost byla co možná nejkomplexnější a prakticky 

využitelná. 

V RVP PV rozlišuje čtyři cílové kategorie. Na prvním místě uvádí Rámcové cíle, mezi 

které patří především rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení si hodnot a získání 

osobnostních postojů. Další kategorií jsou Klíčové kompetence, tj. kompetence k učení, 

kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a 

personální a kompetence činnostní a občanské. Mezi dále uváděné Dílčí cíle patří oblasti 

biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Dílčí 

výstupy se pak týkají též výše uvedených oblastí.  

Co se týče vzdělávacího obsahu, ten nepředstavuje prostředek vzdělávání dítěte a je 

vymezen tak, aby naplňoval vzdělávací cíle. Dělí se do pěti vzdělávacích oblastí: 

1) Biologická – Dítě a jeho tělo 

2) Psychologická – Dítě a jeho psychika 

3) Interpersonální – Dítě a tan druhý 

4) Sociálně-kulturní – Dítě a společnost 

5) Environmentální – Dítě a svět 

Pro účely této diplomové práce není žádoucí podrobně se zabývat všemi oblastmi, 

budeme proto dále popisovat tu, která se nejvíce týká problematiky prevence dyslexie a tou 

je psychologická oblast Dítě a jeho psychika, která obsahuje tři „podoblasti“: 1) Jazyk a 

řeč, 2) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace a také 

v neposlední řadě 3) Sebepojetí, city a vůle. 

 

Jazyk a řeč. V této oblasti by měl učitel dítěti nabídnout řadu činností, které téměř 

všechny nějakým způsobem – více či méně – figurují v prevenci dyslexie. Patří sem 

především artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, 

vokální činnosti, poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových 

a divadelních pohádek a příběhů, grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, 

prohlížení a „čtení“ knížek a seznamování s dalšími sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, audiovizuální techniky...). Patří sem ale také samostatný mluvní projev, diskuze, 

rozhovory a jakákoliv jiná příležitost dítěte slovně se projevit (recitace, zpěv, 

dramatizace..). 
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V logické návaznosti na oblasti, které mají být rozvinuty, vyplývají očekávané 

výstupy. Těmi jsou dle RVP PV mimo jiné především schopnost správně vyslovovat, 

ovládat dech, tempo a intonaci řeči, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a 

hlásky ve slovech (zde je opět patrný převládající důraz na sluchovou percepci, nikoliv na 

fonologické zpracování), sledovat očima zleva doprava, projevovat zájem o knížky, 

soustředěně poslouchat četbu, hudbu, film, pojmenovat většinu toho, čím je dítě 

obklopeno, naučit se zpaměti krátké texty, poznat některá písmena a číslice, popř. slova, 

poznat napsané své jméno a samozřejmě sem patří také veškeré vyjadřovací schopnosti 

dítěte a schopnost porozumět slyšenému. 

Abychom docílili výše uvedených výstupů, je třeba dítě uchránit komunikačně 

chudého prostředí, vytváření komunikačních zábran, nedostatečné pozornosti k rozvoji 

dovedností předcházejících čtení a psaní, omezenému přístupu ke knížkám atd. V RVP PV 

bohužel není blíže rozebráno, jakými způsoby by měla učitelka dovednosti předcházející 

čtení zabývat a co se vlastně pod pojmem dovednosti předcházející čtení a psaní skrývá. 

Pojmy jako fonematické uvědomování RVP PV neuvádí. 
 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace. 

Tato oblast má za úkol v souvislosti s prevencí dyslexie především vytváření pozitivního 

vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podporu a zájem o učení, osvojení si 

elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcích (abeceda, čísla), ale také 

rozvoj smyslového vnímání, tvořivosti atd. 

Pedagog by měl na podporu těchto cílů nabídnout dítěti nejrůznější hry a činnosti 

zaměřené na cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, zrakové, sluchové…), 

činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, 

číslice, piktogramy, značky, symboly...), hry zaměřené na seznamování se s elementárními 

číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou, hry podporující tvořivost, fantazii 

atd. 

Dítě by se na konci předškolního období mělo být schopno soustředit na činnost a 

udržet pozornost, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat základní číselné a 

matematické pojmy, chápat prostorové pojmy, naučit se nazpaměť krátké texty, vyjadřovat 

svou představivost a fantazii, atd. 
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1.3 Prevence dyslexie 
 

O významu dovednosti číst a o negativním dopadu neschopnosti číst na život člověka 

od školní neúspěšnosti až po vliv na profesní kariéru, jsme se již zmiňovali. Význam 

prevence dyslexie je tedy z pochopitelných důvodů velmi důležitý a není dobré jej 

podcenit. David a Mary Midnessovi (1972, s. 19) hovoří o předškolním věku jako o věku 

předvídání a prevence (Kindergarten as a Predictive and Preventive year). Předškolní věk 

je tedy pro dyslexii a její prevenci klíčový. Kulhánková a Málková (2008) soudí, že dítě se 

sice většinou učí číst a psát, když nastoupí do první třídy, avšak „(...) proces osvojování 

gramotnosti začíná už dříve, v předškolním věku“ (s. 24). Následující řádky budou patřit 

nejprve stručné definici specifických poruch učení a dyslexie především a poté 

podrobnějšímu vymezení prevence, nejprve v teoretické rovině a pak v její praktické 

podobě. 

 

1.3.1 Specifické poruchy učení – dyslexie 

 

Definovat specifické poruchy učení není jednoduchý úkol. Pokouší se o to řada 

odborníků. U nás především Matějček, Tymichová, Zelinková, Pokorná, Bartoňová, 

Kucharská a další (srv. BARTOŇOVÁ 2010, s. 6).  

Specifické poruchy učení jsou nadřazeným pojmem pro specializované termíny, jako 

je dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Někteří autoři uvádějí také další termíny 

dysmúzie, dyspinxie a dyspraxie (ty se v zahraniční literatuře neuvádějí, ale mají též své 

opodstatnění). Jedná se tedy o souhrnné označení skupiny poruch, které se „projevují 

obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností jako je řeč, porozumění mluvené řeči, 

čtení, psaní, matematické usuzování (...)“ (BARTOŇOVÁ 2010, s. 23; srv. POKORNÁ 2001, 

s. 73). V současné době se začíná tématu specifických poruch učení věnovat větší 

pozornost díky jejich stále se zvyšujícímu výskytu. Dostává se tak i do povědomí laické 

veřejnosti. Dyslexie je nejvíce sledovanou oblastí, jejíž definice prošla velkým vývojem a 

stále jím prochází. 

Etymologická definice pojmu dyslexie se sestává z latinského slova léxis – řeč, jazyk a 

předpony dys – určující nedostatek této funkce (srv. BARTOŇOVÁ 2010, s. 12). Dyslexie je 
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porucha osvojování čtenářských dovedností – rychlosti, správnosti, techniky čtení a 

porozumění čtenému textu na podkladě biomedicínském. Je neurobiologického původu a 

kromě deficitu ve vývoji poznávacích procesů je doprovázena také důsledky v emocionální 

a sociální oblasti (srv. ZELINKOVÁ 2009, s. 9, 41; ZELINKOVÁ 2008, s. 40; BARTOŇOVÁ 

2010, s. 13). Někteří autoři uvádí, že může být dyslexie způsobena kombinací 

fonologických, vizuálních a auditivních deficitů v oblasti zpracování (srv. PEER – REID 

2003, s. 13). Na webových stránkách British Dyslexia Association se hovoří o dyslexii jako 

o specifické poruše učení, která postihuje především rozvoj gramotnosti (literacy) a 

jazykových dovedností (language related skills). Vyznačuje se obtížemi ve fonologickém 

zpracování (phonological processing), rychlém jmenování (rapid naming), pracovní 

paměti (working memory), rychlosti zpracování (processing speed) a rozvoji dovedností, 

které nemusejí nutně souviset s ostatními kognitivními schopnostmi jedince. (URL 3; srv. 

PAVEY 2007, s. 6; MATĚJČEK 1955, s. 19). Tuto teorii vyzdvihuje také Snowlingová (in 

GOSWAMI 2002), když zastává názor, že většina dětí se specifickými potížemi se čtením, 

má fonologické potíže. Autorka se přiklání k poznatkům nejnovějších studií, které 

potvrzují, že dospělí lidé s dyslexií obtížně rozeznávají (dekódují) slova, která nikdy 

neviděli (tzv. pseudoslova) a mají potíže s fonematickým uvědomováním, rychlým 

jmenováním a slovní krátkodobou paměti. Tento současný pohled hovořící o dyslexii 

v těsném spojení s fonologickým deficitem (phonological difficulties) (srv. PEER – REID 

2003, s. 12), především v oblasti fonematického uvědomování, se v české literatuře 

bohužel zatím příliš neobjevuje, přestože je oslabení v této dovednosti v současnosti 

považován za hlavní příčinu potíží dětí se čtením. Proto se tomuto u nás poměrně novému 

pojetí bude tato diplomová práce věnovat podrobněji.  

 

1.3.1.1 Aspekty ovlivňující rozvoj dyslexie 

Jestliže se již samo vymezení termínu dyslexie zdálo komplikované, bude ještě 

mnohem složitější najít odpověď na otázku, co způsobuje dyslexii. Asi většina odborníků 

se shodne na víceméně stejném vymezení pojmu, rozcházet se ale budou u hledání příčin 

dyslexie. Někteří se přiklánějí k názoru, že jsou příčiny dyslexie multifaktoriální a nelze 

najít jednoznačnou příčinu dyslexie. Zelinková (2009) uvádí tři roviny, které mají vliv na 

rozvoj dyslexie: 1) biologicko-medicínská rovina, 2) kognitivní rovina (vliv poznávacích 

procesů) a 3) behaviorální rovina. Zelinková se však blíže nezabývá výše zmiňovaným 
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psycholingvistickým pojetím, které hovoří o potížích v oblasti fonologických dovedností 

jako o jednom z hlavních důvodů potíží dětí se čtením. Dle fonologické teorie je dyslexie 

v podstatě jazyková porucha a „deficit fonologických schopností je téměř v příčinném 

vztahu ke čtení.“ (JOŠT 2011, s. 55, srv. URL 3). Tato práce se bude blíže zabývat jak 

kognitivní, tak psycholingvistickou rovinou, kterou lze ovlivnit pedagogickým působením. 

Příčinám dyslexie, které nelze pedagogickým působením změnit, není nutné pro potřeby 

této práce příliš věnovat pozornost, proto budou zmíněny jen velmi stručně. 

Vlivy způsobující dyslexii tedy mohou být: 

1) Neovlivnitelné pedagogickým působením – dědičnost – uvádí se, že u nejbližších 

příbuzných je asi 40–50% pravděpodobnost dědičného výskytu; neuropsychický vývoj – 

často se hovoří o vlivu aktivity mozkových nervů řídících oční pohyby, dominanci a 

specializaci mozkových hemisfér, hormonálních změnách v těhotenství; biochemické 

změny – vliv podávání potravinových doplňků (rybí tuk) (srv. ZELINKOVÁ 2008, s. 43; 

PAVEY 2007, s. 7; MATĚJČEK 1995, s. 72–84). 

2) Ovlivnitelné pedagogickým působením – vliv poznávacích procesů a především 

fonologických dovedností.  

Právě v této druhé oblasti může pedagog v mateřské škole hrát svým působením 

klíčovou roli v prevenci dyslexie. Vlivu poznávacích procesů jakožto předpokladů 

budoucího čtení se věnují různí autoři. Co autor, to trochu odlišné pojetí a především 

terminologie. Nejprve budou v práci uvedena různá pojetí zvlášť, aby následně mohlo dojít 

k jejich sjednocení a ujasnění terminologie.  

Co se týče zkoumání vlivu fonologických schopností na rozvoj čtení, jsou v české 

literatuře velké mezery. Tato teorie podpořená poznatky z vývojové psychologie byla 

dlouhou dobu poměrně opomíjena. I přes snahy odborníků na tento fakt poukazovat, stále 

neexistuje v Čechách monografie, která by k tomuto tématu nabídla orientující text. 

Objevují se spíše jednotlivé příspěvky v odborných časopisech (např. KULHÁNKOVÁ –

MÁLKOVÁ 2008), jeden diagnostický materiál (CARAVOLAS – VOLÍN 2005) či stručné 

uvedení do problematiky v rámci odborných publikací (např. JOŠT 2011; KOLLÁRIKOVÁ – 

PUPALA 2001; MERTIN in KUCHARSKÁ 1999) (srv. MÁLKOVÁ 2011). 
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1.3.2 Vliv poznávacích procesů 

 

Zelinková (2008) hovoří o tom, že u dětí s dyslexií dochází k větším či menším 

odchylkám od běžného vývoje centrální nervové soustavy a že dochází k deficitům 

v různých oblastech – slovy Brigitte Sindelárové (2007) k deficitům v dílčích funkcích. 

British Dyslexia Association (BDA) nazývá tyto deficity slabostmi. Zelinková (2008, s. 51) 

zdůrazňuje, že jde o kombinaci těchto oblastí. Dochází tak k variabilitě projevů poruch a 

není snadné najít univerzální reedukační metodu. Často dochází také ke kombinaci 

s dalšími faktory, jako jsou osobnostní charakteristiky dítěte, vliv vnějšího prostředí atd., 

což hledání jednotné metody ještě více stěžuje. Slovo kombinace se v souvislosti s definicí 

dyslexie často skloňuje také na webových stránkách British Dyslexia Association (srv. 

PEER – REID 2003). Podobně Matějček (1995) hovoří o souhře celé řady základních funkcí 

– „zrakového rozlišování tvarů, sluchového rozlišování hlásek a slabik, zrakové i sluchové 

paměti, smyslu pro rytmus, orientaci v čase a prostotu, schopnosti slučovat jednotlivé 

složky ve funkční celky apod.“, které jsou vnitřními podmínkami pro učení čtení. Spolu 

s Langmeierem Matějček tyto funkce nazývá souhrnně primárními schopnostmi, které 

skládají komplexní schopnost pro učení za dané výukové metody (MATĚJČEK 1995, s. 19, 

72).  

Z dnešního hlediska je však potřeba těmto pohledům vytknout přílišné ulpívání na 

smyslovém vnímání. Nejedná se v tomto případě o kvalitu sluchu či zraku jako takového, 

ale spíše o jeho centrální zpracování. Podstatné je to, jakým způsobem dítě s těmito 

prostřednictvím smyslových orgánů pasivně přijatými informacemi dokáže aktivně 

pracovat, nakládat s nimi. Často se zdůrazňuje vliv sluchového a zrakového vnímání, avšak 

není zdůrazňována oblast fonologických dovedností, která se v současnosti, jak již víme, 

preferuje.  

Sindelarová (2007, s. 8) jako jedna ze zástupců vlivného německého proudu hovoří 

v souvislosti s prevencí dyslexie, jak už bylo výše uvedeno, o tzv. deficitech v dílčích 

funkcích (u nás tento směr preferuje V. Pokorná) (srv. KULHÁNKOVÁ –MÁLKOVÁ 2008, s. 

33; POKORNÁ 2001, s. 93–102). Sindelarová označuje za dílčí funkce „základní schopnosti, 

které umožňují diferenciaci a rozvoj vyšších psychických funkcí, jako jsou řeč a myšlení.“ 

Jedná se o předpoklady, o které se později opírá dovednost čtení, psaní, počítání a 

přiměřeného chování. Konkrétně se jedná dle autorky o 1) diferenciaci figury a pozadí – 
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schopnost zaměřit pozornost – vyhodnotit, co je podstatné, na co se soustředit a co naopak 

„vypustit“, 2) optická a akustická diferenciace – tedy schopnost zrakově a sluchově 

rozlišovat věci, 3) funkce intermodálního kódování – sem patří např. jmenování – tedy 

spojování slova s obrázkem, 4) funkce optické, akustické a intermodální krátkodobé i 

dlouhodobé paměti, 5) funkce seriality – časová následnost, schopnost řadit písmena, čísla 

atd., 6) funkce vnímání schématu těla a orientace v prostoru. 

Zatímco Sindelarová (2007) řeč považuje za vyšší psychickou funkci a nezařazuje ji 

mezi dílčí funkce, Zelinková (2008) řadí řeč na stejnou úroveň s ostatními poznávacími 

procesy. Zelinková rozlišuje tyto oblasti klíčové v prevenci dyslexie: 1) řeč (artikulace, 

slovní zásoba, jazykový cit, rychlé jmenování – Rapid Naming), 2) sluchové vnímání, 3) 

zrakové vnímání, 4) pravo-levá a prostorová orientace, 5) orientace v čase, 6) paměť, 7) 

koncentrace pozornosti, 8) proces automatizace. Právě k rozvoji těchto oblastí může 

pedagog velkým dílem přispět a využít období, kdy dítě v maximální možné míře reaguje 

na stimulaci a přijímá podněty. 

Britské autorky Lynch a Kidd (2002) se ve své publikaci zabývají primárně rozvojem 

řeči. Rozlišují několik oddílů, které podporují rozvoj řeči: 1) neverbální dovednosti (oční 

kontakt, pozornost, napodobování,..), 2) sluchové vnímání (zvuk, hlas), 3) sluchové 

rozlišování, 4) rozlišování prvků řeči (dlouhé a krátké zvuky a slovní spojení, známé zvuky 

a slova, slabiky, samohlásky, dvojice s minimálním rozdílem – např. luk-lak)3, 5) sluchová 

a zraková paměť, která má podstatný úkol v osvojování jazyka, a sice zapamatování si 

informací přijímaných optickými a akustickými kanály. Některé z činností, které autorky 

uvádějí, především ty, které se týkají rozlišování prvků řeči, jsou dobře využitelné také 

v oblasti prevence dyslexie / rozvoje gramotnostních předpokladů. 

                                                            
3  Tyto aktivity doporučují autorky pro děti s narušenou fonematickou diskriminací, které mají potíže 

s vnímáním a vyjadřováním řeči. Autorky se v jedné z kapitol své publikace s názvem Rozlišování 

prvků řeči přibližují modernímu pojetí rozvoje gramotnosti a prevence dyslexie. 
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1.3.3 Fonologické schopnosti 

 

Druhé pojetí příčin dyslexie se upíná více k jednomu hlavnímu deficitu, a sice deficitu 

v oblasti fonologických schopností (fonologického zpracování obecně), které se dle Jošta 

(2011, s. 48–49) vztahují na „kognitivní operace, jejichž předmětem jsou zvukové 

vlastnosti jazyka“. Fonologické dovednosti umožňují zpracovávat zvukovou strukturu 

jazyka. Uvědomování si fonologické struktury hovorové řeči, rozlišování fonologických 

jednotek a nakládání s nimi na úrovni operační paměti považuje Zápotočná (in 

KOLLÁRIKOVÁ – PUPALA 2001, s. 285) za rozhodující moment v učení se čtení. Autorka se 

opírá o poznatky zahraničních autorů (LIBERMANOVÁ – SHANKWEILER, GOSWAMI – 

BRYANT, BRADY – FOWLER a dalších). Jošt (2011) mezi tyto dovednosti související 

s fonologickým zpracováním zařazuje fonologické uvědomění, krátkodobou fonologickou 

paměť, přístup k fonologickým informacím v dlouhodobé paměti a modulační faktor, jehož 

se týká schopnost zpracovávat melodii, intonaci, přízvuk a rytmus mluvené řeči (viz 

obr. 3).  

 

 

Obr. 3: Schéma fonologických dovedností. ( JOŠT 2011, s.49) 
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Z pohledu prevence dyslexie nás bude nejvíce zajímat fonologické uvědomění. 

V rámci fonologického uvědomění rozlišuje Jošt (2011) schopnost analýzy a syntézy, 

přičemž prvně jmenovaný pojem se dále dělí do několika úrovní. První úrovní je schopnost 

rýmového uvědomění, dále slabičného uvědomění a konečně fonémového (fonematického) 

uvědomění. U fonematického uvědomění pak autor vyčleňuje analýzu počáteční (iniciální) 

hlásky, analýzu koncové (finální) hlásky a analýzu postřední (mediální) hlásky. Podobně 

Snowlingová (in GOSWAMI 2002) uvádí, že schopnost fonologického uvědomování se 

vyvíjí postupně od větších jazykových jednotek, jako jsou slova a slabiky dítěte. S těmi 

dítě dokáže manipulovat okolo čtvrtého až pátého roku. Později si začíná uvědomovat 

první hlásku nebo shluk hlásek, tedy tu část slova, než se objeví první samohláska (onset), 

a zbývající část slova (rime), kterou tvoří samohláska následovaná souhláskou nebo 

souhláskami. Na základě této části slova lze vytvořit rým. Např. slovo hruška tak 

rozdělíme na počáteční shluk souhlásek „hr“ a část, kterou lze zrýmovat „uška“. 

Také Ellery (2006) uvádí ve své publikaci jednoduché schéma, na kterém demonstruje 

podstatné dovednosti pro rozvoj gramotnosti. Mezi fonologické uvědomování řadí 

schopnost vytvářet rýmy, uvědomovat si jednotlivá slova, slabiky a především fonémy – 

tedy schopnost fonematického uvědomění.  
 

 
 

Obr. 4: Vztah fonologického a fonematického uvědomění (ELLERY 2005, s. 25). 
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1.3.3.1 Fonematické uvědomování 

V české literatuře se bohužel málo objevuje v souvislosti s osvojováním gramotnosti 

v předškolním věku pojem fonematické uvědomování, které je v současnosti 

v mezinárodní literatuře (především západní) považováno za jednu z hlavních klíčových 

kognitivních dovedností a schopností pro rozvoj čtení a psaní nezbytných. Mnozí autoři se 

této problematiky dotýkají, avšak ji často nesprávně označují, a pokud ji uvádějí, většinou 

jen jako dílčí součást, jako jeden z mnoha faktorů důležitých v prevenci dyslexie. 

Nejednotnost pojmu fonematické uvědomování v české literatuře potvrzují také 

Kulhánková a Málková (2008, s. 26, 32–34). Kromě pojmů sluchové analýzy a syntézy 

slov se objevují v této souvislosti termíny fonematický sluch (nejčastěji), fonematické 

povědomí, fonemická diferenciace. Autorky zdůrazňují, že je nutné vnímat fonematické 

uvědomování jako jazykově-kognitivní dovednost, ve které je patrná vědomá snaha, 

zatímco pojmy jako sluchové rozlišování asociují spíše smyslovou dovednost. Podobně 

pojmy sluchová analýza a syntéza nelze zaměňovat za fonematické uvědomování, neboť se 

jedná pouze o dílčí dovednost. Autorky také poukazují na některá chybná vymezení 

fonologického uvědomování, jako je tomu např. u Zelinkové, která zaměňuje tento pojem 

s pojmem alfabetický princip. Je třeba si uvědomit, že fonologické uvědomování se týká 

čistě zvukové stránky jazyka, zatímco alfabetický princip písmen a jiných grafických 

symbolů. Matějček (1995, s. 118) hovoří také mezi předpoklady čtení o zvládnutí principu 

abecedy, označovaného též jako porozumění alfabetickému principu, který znamená 

pochopení toho, že „grafémy psaného jazyka reprezentují fonémy4 mluveného jazyka“ 

(KULHÁNKOVÁ – MÁLKOVÁ 2008, s. 24). Zmiňuje tak druhý klíčový předpoklad rozvoje 

čtení – znalost písmen. 

Problematikou fonematického uvědomování a jeho role ve vývoji gramotnosti se u nás 

v současnosti zabývají právě Kulhánková a Málková (2008), Málková (2008), Mikulajová 

a Dostálová (2004), Caravolas a Volín (2005), ale zmiňuje se o něm také Jošt (2011). 

Fonematické uvědomování je dle Kulhánkové a Málkové (2008) „vědomá dovednost 

jedince členit slova na jednotlivé fonémy a manipulovat s nimi.“ Je to činnost 

charakteristická jasným a zřetelným uvědoměním si struktury slova, přesněji hlásek ve 

                                                            
4  grafém (alograf) = grafická podoba výrazového plánu jazyka, foném (alofon) = akustická podoba 

výrazového plánu jazyka (OLIVERIUS a kol. 1979) 
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slovech. Jedná se o senzitivitu dítěte k fonémům (srv. JOŠT 2011, s. 48; ZELINKOVÁ 2008, 

s. 57; PRŮCHA 2011, s. 41). Matějček (1995, s. 117) hovoří o fonemickém uvědomění 

jakožto o schopnosti čtenáře uvědomit si „vnitřní fonetickou strukturu slova“, přičemž 

zdůrazňuje, že „stupeň tohoto uvědomění, jak jej předškolní dítě bylo zatím schopno získat, 

nejlépe předpovídá příští úspěch ve čtení.“ Autor se také zmiňuje o tom, že se v naší 

terminologii mluví spíše o sluchové analýze a syntéze slov, spíše než o fonemickém 

uvědomění. Naráží zde na problém rozdílného názvosloví různých autorů, jak bylo výše 

naznačeno. Ellery (2006) chápe fonematické uvědomování jako zastřešující pojem pro již 

zmíněnou schopnost rozdělit slovo na první hlásku / shluk hlásek (onset) a část 

„rýmotvornou“ (rime) a vytvořit rým („cit pro rým“), schopnost izolovat a identifikovat 

fonémy, jež umožňuje rozpoznávat konkrétní zvuk ve slově, schopnost skládat hlásky, kdy 

dítěti říkáme hlásky izolovaně a ono má za úkol říci slovo, které vytvářejí, nebo naopak 

schopnost, kdy má dítě slovo vyhláskovat (viz Matějčkův test sluchové analýzy a syntézy) 

a konečně nejsložitější dovednost, co se fonematického uvědomování týče, kdy má dítě 

manipulovat s fonémy ve smyslu přidávání, odebírání či zaměňování fonémů ve slově a 

také rozpoznání tzv. distinktivních rysů (zda se slova foneticky liší) – viz test 

Fonematického sluchu (dvojice slov např. koza–kosa) (srv. KULHÁNKOVÁ – MÁLKOVÁ 

2008; MIKULAJOVÁ – DOSTÁLOVÁ 2004). 

U nás tedy ještě není dostatečné povědomí o tomto klíčovém předpokladu čtení a 

psaní. Často se spíše považuje (jako je tomu u proudu reprezentujícího teorii deficitu 

dílčích funkcí) za jednu z poškozených funkcí, nikoliv za hlavní příčinu. (srv. 

KULHÁNKOVÁ – MÁLKOVÁ 2008, s. 33; POKORNÁ 2001, s. 93–101).  

Ať už je ale terminologie fonematického uvědomování jakákoliv, více či méně se jeho 

složky u uvedených autorů i v RVP PV objevují, takže lze předpokládat, že se jim alespoň 

do určité míry učitelé věnují. K závěrům, jak moc tomuto pojmu rozumí samy učitelky, 

bude práce směřovat ve své empirické části. 
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1.3.4 Dítě s rizikem dyslexie 

 

Paradoxem je, že v předškolním věku nedokážeme dyslexii (ani jiné specifické 

poruchy učení) diagnostikovat – právě pro výše zmíněnou komplikovanost a propojenost 

různých vlivů a příčin. V předškolním věku proto nehovoříme o dítěti s dyslexií, ale 

všeobecně se ujal termín dítě s rizikem dyslexie (child at risk) (srv. KUCHARSKÁ – 

ŠVANCAROVÁ 2004, s. 77; PAVEY 2007, s. 3, ZELINKOVÁ 2008, s. 75–80, SNOWLING in 

GOSWAMI 2002, s. 405). Činnostmi, kterými preventivně působíme proti potencionální 

dyslexii, zároveň stimulujeme i děti bez potíží a rozhodně se jimi i dětem bez rizika 

dyslexie zlepší budoucí čtenářské dovednosti. „Ovšem nejenom příští dyslektici, ale 

všechny děti mohou mít užitek z metod, které budou tak inteligentně koncipovány, aby jim 

ukázaly, co to je a k čemu je naše abeceda“ (MATĚJČEK 1995, s. 117).  

Nemáme tedy jistotu, zda bude dítě v budoucnu diagnostikováno jako dyslektické, ale 

právě problémy / deficity v dílčích funkcích, jak o tom hovoří Sindelarová (2007), ale 

především deficity v oblasti fonologických dovedností mohou na tuto skutečnost poukázat. 

Švancarová a Kucharská (2004, s. 77–78) upozorňují na důležitost včasného vyšetření 

vývojových odchylek, které je spolu s cílenou podporou a harmonizací vývoje základem 

pro předcházení vzniku specifických poruch učení. Autorky uvádějí některé projevy rizika 

dyslexie: 1) problémy s motorikou – neobratnost, nevyhraněná lateralita, problémy 

s jemnou motorikou, grafomotorikou, senzomotorikou koordinací, 2) odchylky ve zrakové 

paměti, představivosti, pravolevé orientaci, 3) opožděný vývoj řeči – nesprávná výslovnost 

velkého množství hlásek, potíže s měkčením slov, vývojový dysgramatismus, 4) potíže se 

sluchovým vnímáním, sluchovou pamětí, 5) opoždění předčíselných pojmů a představ, 6) 

problémy s intermodální funkcí – tedy schopností přiřazovat k hlásce písmeno a naopak 

apod. British Dyslexia Association rozděluje v předškolním věku možné ukazatele dyslexie 

na dvě oblasti – řečové a neřečové. Mezi řečové patří 1) trvalé zaměňování frází (jumbled 

phrases), které jsou si zvukově podobné ('cobbler's club' za 'toddler's club'), 2) záměna 

podobných slov, 3) neschopnost vzpomenout (zapamatovat) si na označení známého 

předmětu (např. stůl, židle), 4) horší učení se básničkám/říkadlům a vymýšlení rýmujících 

se slov (např. les, pes, ves) a 5) opožděný vývoj řeči. Mezi neřečové ukazatele zařazuje 

tyto faktory: 1) dítě v motorickém vývoji vynechalo fázi lezení, 2) má trvalé potíže 

s oblékáním a záměnou levé a pravé boty při obouvání, 3) rádo poslouchá čtené pohádky, 
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ale nejeví zájem o písmena, 4) často „neposlouchá“ a nedává pozor, 5) vráží do věcí, padá 

na zem, 6) má problémy při házení, chytání a kopání do míče, se skákáním a 

přeskakováním, 7) má potíže s vytleskáváním jednoduchého rytmu. (URL 3).  

Zelinková (2008, s. 91–92) rozlišuje tři rizikové oblasti: 1) biologickou rovinu 

(genetické zatížení v rodině, problémy v těhotenství atd.), 2) kognitivní rovinu (poznávací 

funkce – řeč, motorika, sluchová percepce, proces automatizace) a 3) rovinu chování dítěte 

(potíže se soustředěním, podrážděnost, vyhýbání se určitým aktivitám – např. kreslení, 

obtížné navazování sociálních kontaktů…). 

Zjištěním rizikových faktorů poukazujících na možné riziko dyslexie, přesněji deficitů 

v dílčích funkcích v předškolním věku, se zabývá také Sindelarová (2007). Její metoda 

obsahuje diagnostickou část – úkoly – dítě má hledat rozdíly v párových obrázcích a 

tvarech, hledá ukryté tvary, rozdíly mezi dvěma slovy, rozdíly mezi dvěma slovy 

nemajícími smysl, slabiky uprostřed slova, spojuje viděný a slyšený vjem a naopak, 

zapamatovává si obrázky, tvary, řadu slov a slabik, zapamatované obrázky vyjadřuje slovy, 

zapamatovává si slova a vyhledává k nim obrázky. Sleduje se při tom také motorika 

mluvidel, koordinace ruky a oka při psaní, optická pozornost (vyhledávání obrázků), 

akustická pozornost (vyhledávání slov) a vnímání vlastního těla v prostoru. Po provedení 

těchto cvičení následuje dle autorky zapsání počtu chyb a porovnání s ostatními 

schopnostmi. K tomuto zápisu využívá grafické znázornění stromu (viz příloha 9), jehož 

větve představují jednotlivé schopnosti. Každý splněný úkol odpovídá označenému úseku 

na větvi. Postupným znázorňováním počtu bodů zjišťujeme, která větev je nejkratší, tj. 

kterou dílčí funkci je třeba podpořit. Autorka pak nabízí různá cvičení, která jsou zaměřena 

na tu či onu funkci. Kromě Sindelarové se zabývají zjišťováním rizika dyslexie 

v předškolním věku také další autoři jako Bogdanonowicz (Škála rizika dyslexie), 

Kucharská a Švancarová (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky), Nicolson a 

Fawcett (Sheffieldský screeningový test dyslexie) a další (srv. ZELINKOVÁ 2008, s. 80–86). 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že se dítě s rizikem dyslexie projevuje podle 

různých autorů různými způsoby. Určitá nejednotnost znesnadňuje učitelkám mateřských 

škol, aby dokázaly odhadnout, co s dítětem „není v pořádku“. Učitelky naštěstí využívají tu 

výhodu, že mají možnost porovnat projevy dítěte s kolektivem. Většinou dokáží velmi 

citlivě a rychle rozpoznat, když se dítě nějakým způsobem odlišuje. Pokud se ale dítě 

nebude „vymykat“ výraznějším způsobem, nebude učitelka s největší pravděpodobností 
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tuto situaci řešit. V ideálním případě bude tento svůj postřeh konzultovat s rodiči a může 

jim doporučit vyšetření v nějakém z poradenských zařízení, ale konečné rozhodnutí bude 

na rodičích, co uznají za vhodné. S největší pravděpodobností proto v předškolním věku i 

nadále valná většina dětí nebude diagnostikována a bude jí „odepřena“ možnost reagovat 

individuálně na speciální potřeby.  

Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet dětí s dyslexií, měly by učitelky na tuto situaci 

reagovat a „počítat“ s tím, že je vysoká pravděpodobnost, že se právě v její třídě také dítě 

s rizikem dyslexie vyskytuje. Měla by proto stejně tak, jako dělá řečovou prevenci, 

vzpomenout také na prevenci dyslexie a častěji paušálně zařazovat činnosti, které příznivě 

působí na rozvoj gramotnostních předpokladů. Nejenže se tak zaslouží o snížení projevů 

dyslexie v budoucnosti u dětí s rizikem dyslexie, ale také, jak už bylo výše zmíněno, 

pomůže zkvalitnit přípravu všech dětí na vstup do školy a tím jim tento významný mezník, 

který děti samy vnímají velmi vážně, usnadní překlenout. Otázkou zůstává, nakolik jsou 

učitelky v mateřských školách seznámeny s problematikou rozvoje gramotnostních 

předpokladů a zda ví něco o deficitech ve fonologických dovednostech, případně deficitech 

dílčích funkcích a jak je rozvíjet. V dnešní době není problém s nedostatkem literatury 

k dané problematice, jako tomu bylo dříve. Existuje mnoho praktických knih, které se 

zabývají problematikou předškolního vzdělávání, poskytují návody, jaké hry na rozvoj té 

či oné dovednosti použít. Určitým orientačním mezníkem je také RVP PV. Problém je 

spíše v tom, zda jsou tyto publikace dostatečně kvalitní, aktuální (opravdu kvalitní 

publikace, která by se zaměřovala na rozvoj fonologických dovedností, u nás pro 

předškolní věk zatím neexistuje) a jak se učitelky dokážou orientovat v tomto množství 

literatury, zda jsou dostatečně obeznámeny s danou problematikou, aby si mohly vytvořit 

svůj názor a dokázaly vyhodnotit, co je podstatné a co ne. O tom bude pojednáno dále 

v empirické části diplomové práce.  

Přestože se však učitelka sama dostatečně neorientuje v odborné literatuře, zajisté 

pozná, když je s dítětem „něco v nepořádku“. Zelinková (2008, s. 93) proto učitelkám 

v mateřské škole vzkazuje: „Sledujte dítě, které se chováním odlišuje od ostatních. Pokud 

zjistíte více rizikových faktorů, hledejte pomoc u odborníků!“ 
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1.3.5 Možnosti prevence dyslexie v jednotlivých oblastech 

 

Z výše uvedených informací vyplývá, že někteří autoři se při odhalování dětí s rizikem 

dyslexie a následné prevenci více orientují na komplexnost, zatímco jiní preferují rozvíjení 

především fonologické oblasti. Ať už považují za více důležité to či ono, je třeba vycházet 

z předpokladu, že vše co je důležité pro rozvoj řeči, ale zejména jazyka, hraje hlavní roli 

v prevenci dyslexie a je důležité pro rozvoj čtení (srv. MERTIN in ŠULOVÁ – GAUDRON 

2003, s. 316). 

V následující kapitole budou popsány vybrané oblasti a navrženy různé způsoby jejich 

rozvoje. Jak bylo předesláno v předešlých kapitolách, různí autoři odlišně definují a 

nazývají oblasti, které jsou nějakým způsobem oslabeny. V naší literatuře se většinou 

bohužel, jak už bylo řečeno, nesetkáme s jasnou definicí podstatného faktoru, který je dle 

současných zahraničních výzkumů uznáván jako hlavní příčina obtíží ve čtení (a psaní), a 

sice s problémy psycholingvistického charakteru, potížemi s fonematickým 

uvědomováním. Pro potřeby této práce budou popsány nejprve oblasti v rámci tzv. 

kognitivního profilu, který je reprezentován především německou autorkou Brigitte 

Sindelarovou a který je poměrně dobře rozpracován i v české literatuře a je spíše zaměřen 

na smyslový rozvoj. Lze říci, že mapuje širší předpoklady školní připravenosti dítěte a není 

až tak zaměřen na čtení a psaní. I když i zde se již objevuje snaha o zapojení 

psycholingvistického pojetí – především v rozvoji intermodálního kódování, rozlišování 

prvků řeči, sluchového rozlišování apod. Následně bude věnována kapitola právě 

opomíjenému tzv. jazykovému profilu, tedy psycholingvistickému pojetí příčin obtíží ve 

čtení, který bude rozpracován především podle Mikulajové a Dostálové (2004), které 

vycházejí z metodiky ruského profesora vývojové psychologie D. B. Elkonina. 

Níže uvedené kapitoly by měly být vnímány jako určitý přehled činností 

reprezentujících rozvoj té či oné oblasti. Cílem není vyčerpávajícím způsobem shrnout co 

nejvíce aktivit a her, ale spíše na vybraných činnostech demonstrovat, jak lze danou oblast 

rozvíjet v praxi.  
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1.3.6 Kognitivní profil 

 

Tento profil shrnuje poznatky především Sindelarové, Pokorné či Zelinkové. Jedná se 

o širší pojetí, které se věnuje komplexnímu rozvoji jednotlivých, především kognitivních 

oblastí, avšak nevěnuje se podrobněji rozvoji fonematického uvědomění a nesleduje příliš 

psycholongvistické pojetí dané problematiky. Pouze se tohoto pojetí v některých oblastech 

dotýká, především v rozvoji intermodálního kódování, verbálně akustické paměti atd. 

Ostatní oblasti své opodstatnění v prevenci dyslexie jakož i v celkové přípravě dítěte do 

školy určitě mají, nicméně je třeba si uvědomit, že klíčovou roli by v prevenci dyslexie měl 

hrát především rozvoj jazykových kompetencí, a to především ve fonologické rovině.  

Na prevenci dyslexie se u nás nahlíží zejména v tomto poněkud zastaralém pojetí, 

nicméně s největší pravděpodobností získají učitelky informace právě z této dostupnější 

literatury a nejnovější poznatky o prevenci dyslexie – především vlivu fonematického 

uvědomování – se k nim nedostanou.  

 

1.3.6.1 Zrakové vnímání a diferenciace 

Zrakové vnímání se v období předškolního věku razantně vyvíjí. Od třech let postupně 

dochází k upevnění všech zrakových funkcí a v šestém roce je jejich vývoj ukončen. 

Hodnota vizu5 je 6/6 (srv. HAMADOVÁ a kol. 2007). Je třeba si uvědomit, že stejně jako je 

tomu v případě sluchového vnímání, „není těžiště obtíží ve funkci samotného smyslového 

orgánu, nýbrž v mozkových procesech“, které zrakové a sluchové vnímání ovládají 

(MATĚJČEK 1995, s. 120). Co se týče rozvoje zrakového vnímání, měli bychom postupovat 

v duchu Komenského zásady od konkrétního k abstraktnímu. Přesněji řečeno od 

konkrétních předmětů a jevů, přes grafické znázornění (využití obrázků) až k obecnější 

podobě (např. geometrické tvary) (srv. KUCHARSKÁ – ŠVANCAROVÁ 2003, s. 46).  

Prostředků, jak docílit kvalitního rozvoje zrakového vnímání je skutečně mnoho. Na 

principu zrakového vnímání je založena většina společenských her, nejrůznějších časopisů, 

                                                            
5  vizus = zraková ostrost; hodnota 6/6 vyjadřuje v čitateli vzdálenost vyšetřovaného od optotypu 

v metrech, ve jmenovateli pak vzdálenost, ze které má být řádek přečten. To znamená, že dítě vidí ze 

šesti metrů to, co má běžně ze stejné vzdálenosti vidět. Jeho zraková ostrost je tedy v normálu. 
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obrazových materiálů, knížek apod. Proto je dle mého názoru zrakovému vnímání a 

diferenciaci věnována velká pozornost a jsou jednou z nejlépe rozvíjených oblastí. 

Pokud máme postupovat od konkrétních předmětů, existuje mnoho her zaměřených 

jak na zrakové vnímání, tak na zrakovou paměť, které děti velmi baví – např. jedno dítě jde 

za dveře a než se vrátí, něco se změní ve třídě nebo na ostatních dětech (např. si dvě děti 

mezi sebou vymění mikiny). Známá je hra „Pan čáp ztratil čepičku“, kdy mají děti po 

skončení říkanky co nejrychleji najít předmět v dané barvě. Patří sem také nejrůznější 

třídění předmětů dle určitého kritéria (podle barev, tvarů...), k čemuž lze využít 

nejrůznějších předmětů – kostek, knoflíků, dětských peněz atd. (srv. SINDELAROVÁ 2007, 

s. 33). 

Náročnější jsou aktivity spojené s obrázky. V dětských časopisech (např. Sluníčko) je 

mnoho činností zaměřených na zrakové vnímání – např. hry typu – najdi rozdíl mezi 

dvěma zdánlivě stejnými obrázky, přiřaď, co k sobě patří, různá bludiště se slepými 

uličkami, ve kterých má dítě najít cestu od jednoho obrázku k druhému (např. pejsek hledá 

boudu). Typickým příkladem je pexeso, domino a jiné hry, ve kterých má dítě přiřazovat 

stejné obrázky, také různé skládačky, puzzle apod. Další aktivitou je přiřazování kartiček 

s obrázky k jejich stínům. Vhodné je propojit tyto aktivity s pohybem (rozházená 

skládanka po třídě – dítě ji má co nejrychleji najít a poskládat, využití štafety, či velmi 

oblíbená aktivita, kdy dětem rozdáme různé obrázky, jež máme ve větší velikosti u sebe – 

ukazujeme dětem postupně různé obrázky a to dítě / děti, které má stejný obrázek, 

přiběhne).  

Hru lze obměnit i ve prospěch sluchového vnímání (místo obrázku šeptáme slovo 

označující daný obrázek) či spojit s kreslením (koordinace zrakového vnímání 

s grafomotorikou je důležitým předpokladem psaní). Zde lze využít různé dokreslování, 

obtahování obrázků (viz příloha 10) či geometrických tvarů apod.  

Zrakové vnímání lze také velmi dobře propojit s pravolevou orientací – dítě má 

vybírat z různě orientovaných předmětů ty, které jsou stejné. V momentě, kdy děti dobře 

rozlišují předměty, lze jim připravit obtížnější variantu, kdy mají rozlišovat reverzní tvary 

(tvary totožné, lišící se jen polohou v prostoru). Tato činnost je velmi důležitá pro budoucí 

rozlišování písmen – především těch zrcadlově obrácených (b–p–d; n–u..) (srv. ZELINKOVÁ 

2008, s. 127). 
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1.3.6.2 Sluchové vnímání a diferenciace 

Mnozí autoři hovoří o hrách zaměřených na slyšení, které podporují rozvoj vnímání 

zvuků řeči, prvních slov, umožňují také vnímat jednotlivé segmenty řeči a později je také 

rozlišovat. Pomohou dítěti uvědomit si hláskovou stavbu a manipulaci s hláskami. 

Podporují rozvoj fonematického uvědomování, tolik potřebného k správnému rozvoji 

gramotnosti (srv. ZELINKOVÁ 2008 s. 57; LYNCH – KIDD 2002, s. 62, 88).  

Dochází zde však k chybnému označení. Nejedná se o pouhé slyšení, ale především 

procesy související s uvědoměním si zvukové stavby jazyka. Manipulace s hláskami není 

záležitostí sluchu, ale jeho zpracování, uvědomění si. Zpracování zvukového mluvního 

materiálu umožňuje vyšší nervová činnost. Na procesu vnímání řeči má svůj podíl první i 

druhá signální soustava. Úkolem první signální soustavy je diferencovat jednotlivé 

elementy řeči (hlásky, slova,..). Druhá signální soustava napomáhá v rozumění obsahu 

slov, která slyšíme (SOVÁK 1981).  

Důležité místo má také rozvoj rytmického cítění, vnímání rytmu řeči. Nejprve 

rozvíjíme sluchové vnímání a diferenciaci jednodušších – neřečových zvuků (přírodních, 

umělých), později se věnujeme zvukům řečovým, které jsou pro dítě s rizikem dyslexie 

náročnější. 

Na procvičení sluchového vnímání existuje nespočet her a činností. Pausenwangová 

(1993, s. 72) uvádí např. hru „Kdo správně slyší?“ Jejím principem je, že děti sedí ve dvou 

řadách otočeny zády k učiteli, který postupně vydává pomocí různých pomůcek (nebo i bez 

nich – luskání, tleskání, šustění igelitového sáčku apod.) odlišné zvuky, které mají děti 

pojmenovat (identifikovat). Velmi oblíbená činnost je také hádání nejrůznějších zvuků 

domácích i volně žijících zvířat z reproduktoru. Také existují nejrůznější pohybové hry, 

kdy na určitý zvukový signál má dítě nějakým způsobem pohybově zareagovat. K těmto 

aktivitám je ideální využívat jednoduché Orffovy nástroje, které jsou běžně dostupné a 

dětmi oblíbené. Lze propojit také sluchové vnímání se základními předmatematickými 

schopnostmi (počty maximálně do pěti), kdy má dítě např. poznat, kolikrát paní učitelka 

tleskla nebo zacinkala na triangl apod. Vhodné je také zařazení pohybově motivovaných 

her, kdy dítě učíme rozlišovat výšku tónů. Na klavír hrajeme např. hluboké tóny 

charakterizující kolébavou chůzi medvěda a naopak lehké cvrlikání ptáčka ve vysokých 

polohách, načež dítě reaguje pohybem. Podobně zařazujeme hry na rozlišení zvuků 

dlouhých a krátkých (sova x vrabec), hlasitých a tichých (lev x myška). Významné místo 
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má ve sluchovém vnímání také rytmus. Vhodné je zapojení různých her, ve kterých má 

dítě např. vytleskávat své jméno, reprodukovat rytmus pomocí dřívek nebo propojit rytmus 

s pohybovou činností – např. rytmická chůze – hra na vojáky.  

Postupně zařazujeme více aktivity zaměřené na rozlišování prvků řeči – slova, slabiky 

a hlásky. Sindelárová (2007) např. uvádí aktivitu s názvem „Udělej krok, když uslyšíš své 

jméno“. Jedná se o velmi dobře motivovanou hru, která je propojená s pohybem, což má 

pozitivní dopad na pozornost a motivaci dítěte. Učitelka vymezí start a cíl. Začne pak 

jmenovat nejrůznější předměty a mezi nimi řekne i jméno dítěte (např. houska, nočník, 

brýle, pes, Tomáš, důl, most, Tomáš…), když dítě uslyší své jméno, smí se o krok přiblížit 

cíli. Hru pak lze ztížit tím, že se s dítětem domluvíme na nějakém jiném slově. Sindelarová 

uvádí cvičení, ve kterých má dítě pohybově zareagovat (sed/stoj) na určené slovo ve větě. 

Opět učitelka říká za sebou řadu vět, v momentě, kdy se objeví domluvené slovo, dítě si 

např. stoupne. Třetí varianta stejné hry spočívá v zapojení domluveného slova do příběhu 

(např. oblíbené pohádky). Úkol je tak čím dál náročnější také na udržení pozornosti, 

procvičujeme jím tedy další poznávací proces.  

Těžšími úkoly v sluchovém rozlišování dítěti připravíme, když se potupně zaměříme 

nejen na slova, ale také na slabiky a hlásky. Sindelarová (2007) hovoří v tomto případě o 

verbálně akustickém vnímání (rozvíjení přesného slyšení). Ve skutečnosti by se však tato 

hra dala využít k rozvoji fonematického uvědomování. Autorka uvádí hru s dvěma 

maňásky – jeden se jmenuje Ali a dokáže říkat jen slova, ve kterých se vyskytuje „a“ (na, 

aha, táta, máma..), zatímco Oli jen slova s „o“ (co, oko, moc, dost, los..). Učitelka má 

předříkávat slova a dítě má rozhodnout, která slova říká Ali a která Oli. Hru postupně 

ztěžujeme přítomností dalších maňásků – Eli, Uli a Ili. Na rozvoj sluchového rozlišování 

hlásek se také často používá hra slovní fotbal (dítě má izolovat poslední a první hlásku) a 

jiné, kdy má dítě např. určit, kterou hlásku v řadě slov slyší nejčastěji, vymyslet co nejvíce 

slov na určenou hlásky, atd. (srv. KUCHARSKÁ – ŠVANCAROVÁ 2003, s. 47). 

Zajímavým diagnostickým materiálem, který by se ovšem dal využít i jako pomůcka 

podporující sluchové vnímání v mateřské škole, je Hodnocení fonematického sluchu 

u předškolních dětí. Tento diagnostický materiál vytvořili autoři Eva Škodová, František 

Michek a Marie Moravcová (1995), obrazové části se zhostila Helena Zmatlíková. Autoři 

hovoří o důležitosti naučit dítě „vnímat a uvědomovat si význam distinktivních rysů hlásek“ 

(s. 5). Je zde předložen soubor 60 párů slov. Slova jsou seřazena do zvukově podobných, 
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ale významově odlišných dvojic. Slova se liší vždy pouze jednou hláskou, resp. jediným 

distinktivním rysem (např. koza–kosa). 15 dvojic se liší distinktivním rysem znělost–

neznělost, 15 dvojic distinktivním rysem kontinuálnost–nekontinuálnost, 15 dvojic 

distinktivním rysem nosovost–nenosovost a 15 dvojic distinktivním rysem kompaktnost–

difuznost. Součástí testu je magnetofonový záznam. Dítě slyší na nahrávce postupně 120 

slov a má za úkol ukázat správné slovo z předložené dvojice obrázků.  

 

1.3.6.3 Optická paměť 

Kucharská a Švancarová (2003, s. 58) uvádí, že v předškolním věku ještě není 

nejvhodnější rozlišovat jednotlivé paměťové typy (někdo se lépe učí pomocí zrakové 

paměti, jiný pomocí slovní), protože jejich převaha není ještě v tomto věku zřejmá. Je 

nutné rozvíjet všechny stránky paměti. V této práci budou nicméně rozlišeny typy, které se 

nejvíce dotýkají budoucích čtenářských dovedností – paměť optická a paměť verbálně 

akustická. Optická paměť umožňuje uchovávat optická data, nějakou dobu je podržet v 

paměti a ve vhodnou chvíli si je vybavovat (srv. ZELINKOVÁ 2008, s. 61). 

Výbornou činností založenou na principu zrakové paměti je již zmiňované pexeso, ale 

také „Kimova hra“, kdy dítěti ukážeme určitý počet předmětů (zpočátku méně – cca 6) a 

po určité době věci schováme – dítě pak má vyjmenovat, které věci vidělo. Možná nás 

překvapí, jak dobře si děti pamatují (srv. KUCHARSKÁ – ŠVANCAROVÁ 2003, s. 61). Těžší 

verzi „Kimovy hry“ lze připravit za pomoci sirek. Podobně lze využít také kostky. Např. 

postavíme dětem jednoduchou stavbu, kterou poté mají postavit samy (srv. SINDELAROVÁ 

2007, s. 47), vytvoříme jednoduché geometrické tvary, které následně schováme a dítě je 

má vyjmenovat. Inspiraci můžeme opět hledat v dětských časopisech, které jsou v dnešní 

době velmi dobře dostupné a školky si je často předplácejí, takže jsou dětem volně 

k dispozici. 

 

1.3.6.4 Verbálně akustická paměť 

Jak optická, tak verbálně akustická paměť je nezbytná pro zapamatování informací a 

tudíž je důležitou dovedností pro osvojování jazyka (srv. LYNCH – KIDD 2002, s. 110). 

Díky této paměti si můžeme postupně rozšiřovat slovní zásobu. 
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Verbálně akustická paměť se nejlépe procvičuje pomocí nejrůznějších básniček, 

říkadel, písniček, vyprávěním pohádek apod. Tento druh paměti souvisí se 

zapamatováním posloupnosti (srv. LYNCH – KIDD 2002, s. 110). Vděčnou písničkou 

procvičující řazení je např. „Když jsem já sloužil“. Děti písnička velmi baví a určitě ocení 

její rozšíření o další zvířata. Vhodná je také píseň „Čížečku, čížečku“. Na tomto principu 

je i hra: „Co bych si vzal na pustý ostrov“. Děti sedí v kruhu. První dítě řekne jednu věc, 

druhé věc předešlého a svojí, další zopakuje předešlé a přidá další atd. Těžší variantou je 

dle Sindelarové (2007, s. 48) aktivita „vymýšlíme povídku“, kdy děti neopakují slova, ale 

celé věty. Dětem můžeme nabídnout také vyprávění známé pohádky (jedná se o těžší 

variantu) Boženy Němcové „O perníkové chaloupce“. Na rozvoj verbálně akustické 

paměti je zaměřen především dialog přadleny a dědka, kdy se ho snaží přadlena pozdržet 

tím, že mu vypravuje, co má na práci: „Pleju len, (..) až vypleju a uzraje, budem trhat, (..) 

až vytrháme, budem drhnout semeno a pak len močit, (…) po vymočení prostírat a v peci 

sušit (…)“.  Podobně lze vypravovat příběh „Jak krtek ke kalhotkám přišel“ či pohádku 

„O veliké řepě“, „O slepičce a kohoutkovi“.  

Sindelarová (2007, s. 47–48) uvádí např. aktivitu, ve které si má dítě všímat určených 

slov z vyprávěného příběhu, když domluvené slovo uslyší, má např. tlesknout. Variantou 

je pak reakce na domluvená slova, která nebudou v textu, ale v „toku“ různých slov.  

 

1.3.6.5 Intermodální kódování  

Funkce intermodálního kódování je „schopnost spojovat obsahy jedné smyslové 

oblasti s obsahy jiné smyslové oblasti.“(SINDELAROVÁ 2007, s. 7). Spojování zrakových, 

sluchových a pohybových vjemů je nezbytné pro naučení se písmen (spojení tvaru písmena 

s jeho zvukem) (TAMTÉŽ). Typickým příkladem intermodálního kódování je Morseova 

abeceda. Její využití v předškolním věku by však bylo předčasné (srv. KUCHARSKÁ – 

ŠVANCAROVÁ 2003, s. 51). 

Sindelarová (2007, s. 49) uvádí jako vhodnou aktivitu zpěv písní, kde se jednotlivá 

slova nahrazují pohybem. Píseň „Čížečku, čížečku“ je pro tento případ ideální volbou. 

V refrénu „Aj tak tak, sejou mák,..“, naznačíme rukou, jak se seje mák a repetici již 

nebudeme zpívat sousloví „sejou mák“, které nahradíme zmíněným pohybem paží. 

Podobně zaměníme za pohyb sousloví „roste mák“, „plejou mák“, „kvete mák“ a „jedí 
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mák“. Zajímavou aktivitou pak může být pantomima. Dětem rozdáme obrázky např. 

zvířat, které mají pohybem znázornit. Další, o něco náročnější aktivitou, může být dle 

Sindelarové (2007, s. 50) vytvoření tajného obrázkového písma, kdy slova nahradíme 

obrázkem (např. kroužek znamená míč, čtverec znamená dům, trojúhelník znamená 

klobouk). Dětem ukazujeme kartičky se symboly, které má dítě „číst“ jako slova, která tyto 

kartičky reprezentují. Aktivita by se dala obměnit tak, že by se místo předmětu ukazovalo 

počáteční písmenko, na které slovo znázorňující požadovaný předmět začíná. Nenásilnou 

formou by se tak děti začaly seznamovat také s písmeny. 

 

1.3.6.6 Schopnost seriality 

Schopnost seriality tkví v uvědomění si časového řazení skutečností, posloupnosti 

dějů. Podstatou je uvědomění si určité následnosti, časovosti. Jedná se o „pravidelné 

opakování prvků a činností podle daných pravidel, které se odehrává v určitém čase“ 

(ZELINKOVÁ 2008, s. 136). Tato funkce je dalším předpokladem učení, který nám 

umožňuje mj. dodržovat správné pořadí písmen, číslic, ale také hraje svou roli v přípravě 

žáka na vyučování (srv. SINDELAROVÁ 2007, s. 7; ZELINKOVÁ 2008, s. 136).  

Serialitu dobře procvičíme za pomoci vděčných korálků či kostek. Dítěti nabídneme 

určitý vzor, který má okopírovat a opakovat. Kromě seriality samozřejmě budeme rozvíjet 

také zrakové vnímání a rozlišování (třídění předmětů dle barev). Hru lze propojit také 

s pohybovou činností. Děti lze rozdělit na tři družstva. Každé družstvo bude mít stanoviště 

s korálky, kam má za úkol doběhnout, tři korálky dle určitého vzoru navléknout, vrátit se 

k ostatním a „předat štafetu“. K rozvíjení se dají využít jakékoliv činnosti, kdy máme 

jednat v určitých krocích – krok za krokem. Sindelarová (2007, s. 51–52) např. uvádí hru 

„Splnit příkazy“, kdy má dítě podle „návodu“ plnit různé po sobě jdoucí úkoly (např. polož 

míč na židli, potom udělej dřep, pak dojdi ke dveřím..). Tato hra může být trochu obtížněji 

proveditelná v početném dětském kolektivu. Zvolila bych zábavnější alternativu, kterou 

může být zpěv písně „Hlava, ramena, kolena“ (z anglického originálu Head and 

shoulders). Děti zpívají „Hlava, ramena, kolena, palce (kolena, palce 3x zopakovat), 

hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši pusa nos“ a zároveň na jednotlivé části těla ukazují. 

Píseň zpíváme několikrát dokola a postupně ji zrychlujeme. V této jedné činnosti se spojí 

zpěv s pohybovou činností, děti si uvědomí části svého těla, procvičí si paměť, schopnost 

intermodálního kódování a konečně také schopnost seriality. Tato činnost je navíc dětmi 
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velmi oblíbená. Využít lze také výše uvedené písně „Čížečku, čížečku“ či „Když jsem já 

sloužil“, kde se také pracuje s posloupností, či pohádky „O perníkové chaloupce“, „Jak 

krtek ke kalhotkám přišel“, „O veliké řepě“, „O slepičce a kohoutkovi“, kdy mj. 

procvičíme také verbálně akustickou paměť. Využít se dá opět dobře známá „Kimova hra“, 

kdy si dítě nejenže musí vzpomenout na co největší počet předmětů/obrázků, ale musí si 

zapamatovat především jejich přesné pořadí. Na principu seriality také fungují různé 

taneční choreografie, jednoduché sestavy na aerobik apod., ale také vytleskávání rytmu 

(srv. SINDELAROVÁ 2007, s. 52). Další vhodnou aktivitou je pak např. řazení dějových 

obrázků, jak jdou po sobě. 

 

1.3.6.7 Vnímání vlastního těla a orientace v prostoru 

Vnímání vlastního těla a orientace v prostoru je nezbytným předpokladem pro vstup 

do školy. Nejprve se učíme orientovat „na vlastním těle, později v prostoru a ještě později 

vnímat prostorové vztahy mezi věcmi, abychom je mohli uchopit a s nimi manipulovat“ 

(SINDELAROVÁ 2007, s. 8). V předškolním věku by dítě mělo postupně rozlišovat všechny 

osy, jimiž je vymezen prostor – horizontální, poté vertikální a konečně předozadní. Dítě by 

před vstupem do školy mělo znát pojmy nahoře–dole, nad–pod, vedle, vpředu–vzadu, ale 

také vpravo–vlevo a základní pojmy spadající do předčíselných operací (první, poslední, 

předposlední..) (srv. ZELINKOVÁ 2009, s. 145). 

K tomuto tématu nabízí Sindelarová (2007) nejrůznější aktivity. Autorka rozlišuje tři 

stupně náročnosti. Příkladem aktivity 1. stupně je práce s obrysem lidského těla, kdy 

položíme dítě na velký kus papíru, obkreslíme jeho siluetu a s dětmi domalujeme ostatní 

náležitosti – detaily obličeje, oblečení atd. Do této kategorie spadají také nejrůznější 

aktivity zaměřené na hmat, kdy dítě má po hmatu poznat různé předměty nebo poznat 

kamaráda. Příjemnou aktivitou, která se dá využít při uvědomování si svého těla, je již 

zmíněné „cvičení“ v rytmu písně „Hlava, ramena..“ (viz výše). Jako příklady druhého 

stupně uvádí Sindelarová např. hru „Na sochy“, kdy při využití hudby mají děti za úkol při 

zastavení hudebního doprovodu zaujmout postoj dle učitelčina vzoru a v této pozici chvíli 

setrvat. Touto aktivitou se kromě uvědomění si svého těla procvičuje zrakové a sluchové 

vnímání. Jako ukázku aktivity třetího stupně zvolila autorka hru s názvem „Labyrint“, kdy 

máme ve třídě vytvořit „chodby“ např. z novinového papíru a dítě/děti nás mají slovními 
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pokyny „navigovat“. Pravé předloktí by mělo být označené např. stužkou. Variantou je, že 

dítěti zavážeme oči a provázíme ho svými pokyny. 

 

1.3.6.8 Koordinace pohybů úst při mluvení (motorika řeči) 

Řeč je v podstatě motorický výkon. Lze ji charakterizovat jako „složitý a jemně 

diferencovaný pohyb mluvidel“ (SYNEK 1997, s. 7). Toto tvrzení dokládá také Kutálková 

(1992), když říká: „Aby dítě mohlo zřetelně mluvit, musí dosáhnout určité obratnosti 

mluvidel“ (s. 30). Dobrá pohyblivost mluvidel, jazyka a jeho správná klidová poloha je 

důležitou podmínkou správné výslovnosti. 

Těžko říci, do jaké míry se učitelky v mateřské škole věnují takovému typu 

logopedické prevence, nicméně se zvyšujícím se počtem dětí s vadnou artikulací 

(pravidlem je, že spíše více dětí vyslovuje vadně), je důležité tyto aktivity zařazovat. K 

rozhýbání mluvidel a jazyka slouží jednoduchá cvičení, často motivovaná zvuky či pohyby 

zvířat (aktivity na rozhýbání jazyka: např. klapot „kopyt“ koně, jazyk jako „ocásek 

ještěrky“ /pohyby zprava doleva/, „kočička“ – olíznutí rtů; aktivity na rozhýbání rtů 

(špulení): „pusinka“, „kapřík“; uvolnění rtů: „odfrknutí“ koně atd). Patří sem také 

nejrůznější dechová cvičení – lze využít dechové nástroje, bublifuk, svíčky, nebo jak uvádí 

Sindelarová (2007, s. 53) také míček z vaty nebo zmačkaného papíru a s ním hrát další hry 

jako „foukací fotbal“ či slalom, který lze lépe zrealizovat ve větším počtu dětí. 

 

1.3.6.9  Koordinace oko–ruka (vizuomotorická koordinace) 

Tomuto bodu není nutné se dopodrobna věnovat. Náměty na rozvoj této oblasti lze 

nalézt v každé publikaci věnující se problematice rozvoje předškolního dítěte. Patří sem 

bezpočet aktivit od „obyčejného“ kreslení přes pohybové aktivity typu hod na cíl, srážení 

kuželek atd. Využít se dá opět navlékání korálků, nejrůznější grafomotorické listy (viz 

příloha 11), stříhání atd. Předpokládá se, že tuto oblast bohatě předškolní pedagogové 

rozvíjejí. 
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1.3.7 Jazykový profil 

 

Jazykový profil vychází z předpokladu, že jazykové schopnosti mají při čtení klíčové 

postavení. Jedná se o schopnosti jako je jazykový cit, dobré porozumění řeči a především 

dobré fonologické schopnosti. Právě v posledně jmenované oblasti mají děti s rizikem 

dyslexie největší obtíže. Podpora fonematického uvědomování proto nejvíce snižuje riziko 

selhání ve škole v oblasti čtení a psaní (MIKULAJOVÁ – DOSTÁLOVÁ 2004, s. 8–9; srv. JOŠT 

2011 s. 55; SNOWLING in GOSWAMI 2002, s. 405). 

Tento profil je zpracován na základě metody vytvořené Mikulajovou a Dostálovou 

(2004), která svou publikaci vytvořila po vzoru metody ruského profesora vývojové 

psychologie D. B. Elkonina. Principem Elkoninovy metody je snaha děti hlouběji 

seznamovat se strukturou jazyka. Cílem není, aby děti uměly identifikovat hlásky na 

základě jejich frekvence v jazyku, ale aby se je učily systémově, v dichotomii – aby 

rozlišovaly krátké a dlouhé samohlásky, tvrdé a měkké souhlásky, aby rozlišovaly 

samohlásky a souhlásky, aby chápaly, co je to pojem slabika, hláska, samohláska, 

souhláska (MIKULAJOVÁ – DOSTÁLOVÁ 2004, s. 10). Tento stimulační program jazykové 

výchovy je určen pro děti s deficity v oblasti mluvené řeči, s nerozvinutým jazykovým 

citem nebo jinými vývojovými deficity. Především však autorky vytvořily tuto metodiku 

tak, aby pomohla dětem neselhávat ve škole, přičemž je třeba podotknout, že metodika je 

pochopitelně využitelná pro každé dítě předškolního věku. Autorky využívají formu hry „v 

krajině hlásek a slov“. Obsahem hry je seznamování dítěte s jazykem a vytvoření nové 

představy o slově. 

Autorky (s. 12) rozdělují trénink fonematického uvědomování do čtyř etap (témat): 

1) Představa o slově, slabičná analýza slov – rytmizace slabik, kreslení slabik, kreslení 

slabik obloučky; 2) Hlásková analýza slov – využití schémat a barevných žetonů; 

3) Samohlásky a souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky a 4) Měkké a tvrdé souhlásky. 

Jednotlivé etapy budou blíže popsány tak, jak je autorky ve své publikaci uvádějí, aby 

na nich bylo demonstrováno, jak nejlépe při rozvoji fonematického uvědomování 

postupovat. 
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1.3.7.1  Slabiková struktura slova 

V první lekci se děti učí dělit slova na slabiky. Děti se v krajině slov ocitnou na 

stadionu (využití obrázků). Průvodcem je panáček Mistr slabika, který ukazuje dětem, že 

dokážou slabikovat při skandování slov „Naši, naši!“ Mistr slabika hovoří k dětem 

slabikováním a vysvětluje jim, co znamená dělit slova na slabiky. Postupně mají děti 

vyslovovat jednoslabičná slova (např. puk, gól, dres, led..), pak rozdělovat dvojslabičná 

slova (branka, brankář, brusle, vítěz..), trojslabičná (hokejka, chrániče, diváci..), 

čtyřslabičná (hokejista, vyhráváme.. ). Poslední aktivitou je pak slabikování básniček či 

říkadel a slabikování jmen dětí. K slabikování jmen je vhodné využít vytleskávání, čímž si 

děti při slabikování pomáhají. V druhé lekci se opakuje dělení slov na slabiky a vytváří se 

slabikové schéma slova, které má dítě pomocí obloučků znázornit do hláskáře (viz příloha 

29). Děti si procvičují slabikové schéma hledáním nejdelšího slova a jeho „obloučkovým“ 

zápisem na tabuli. Předposlední lekce tohoto tématu si klade za cíl seznámit děti s pojmy 

krátká a dlouhá slabika. Do schémat se znázorní čárka, jejíž opodstatnění dětem vysvětlí 

Mistr Délka. Děti vyjadřují rozdíl mezi krátkou a dlouhou slabikou jejím znázorněním 

v podobě čárky na tabuli, správnou výslovností nebo dynamikou (krátké tišeji, dlouhé 

hlasitěji). Autorky zapojují do této činnosti také pohybové aktivity – ty jsou vhodné, když 

už děti mají problém s udržením pozornosti. Např. na dlouhou slabiku mohou děti zvedat 

ruce nad hlavu, na krátkou dřepnout apod. Stejně tak čtvrtá lekce – poslední z prvního 

tématu – se zaměřuje na práci se schématy slov s dlouhými a krátkými slabikami, 

především na jeho zápis a manipulaci s dlouhou slabikou ve slovech (např. její 

přemisťování). 

 

1.3.7.2 Hlásková struktura slova 

Toto téma v páté lekci obrací pozornost od slabik k hláskám – především 

k vyčleňování první hlásky ve slově. Děti jsou v krajině hlásek a slov zavedeny do 

Hláskového lesa, jehož obyvateli jsou Hlásulky (jednotlivé hlásky). Každá Hlásulka 

„zpívá“ jiným zvukem. Vysvětluje se dětem, proč mají jednotlivé Hlásulky na sobě 

namalované obrázky – např. Hlásulka „M“ má motýlka. První hlásku ve slově dítěti 

zdůrazníme – např. „MMMMotýl“. Po základním seznámení děti plní různé úkoly – např. 

vymýšlení slov patřících k vybrané Hlásulce.  
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V šesté lekci děti procvičují látku z předešlé, zatímco náplní sedmá lekce je analýza a 

syntéza tříhláskových slov. Děti mají izolovat počáteční hlásky vybraných slov a z nich 

pak vytvořit slovo nové, např. kachna+ovečka+srnka=kos. Vždy se dětí ptáme, jak se 

jmenuje první Hlásulka, kterou bude někdo z dětí představovat a děti zazpívají její „píseň“ 

a pak se na tabuli znázorní schéma slova pomocí okének. Jednotlivé Hlásulky, jak mají jít 

po sobě, pak mají vyslovit svoje jméno a děti hádají, jaké slovo Hlásulky tvoří.  

V osmé lekci dochází k syntéze čtyřhláskových slov a fixaci hlásek pomocí žetonů, 

kdy dětem postupně zdůrazňujeme jednotlivé hlásky ve slově (např. MMMed, mEEEd, 

meDDD) a děti každé hlásce přiřadí vždy jeden žeton. V dalších lekcích se dále pracuje 

nejprve s tříhláskovými slovy, čtyřhláskovými slovy. Děti mají postupně za úkol určovat 

počty hlásek ve slovech za využití motivace, zda je hláska sama, nebo k ní přišla jiná na 

návštěvu. Získávají vztah slova k označovanému předmětu, kdy mají např. hledat slova, 

která mají stejnou první hlásku, poslední hlásku či hledat dvojice slov, které mají stejné 

hláskové schéma atd. 

 

1.3.7.3 Samohláska a souhláska 

V rámci dalších lekcí se učí děti rozlišovat rozdíl mezi samohláskami a souhláskami. 

Nejprve rozlišují slovo od předmětu. Učitelky se mají dětí ptát např., zda slovo bonbon 

můžeme cumlat, zda se slovem balon můžeme hrát fotbal. Děti mají kartičky se značkami 

„–“, když nesouhlasí, a „+“ (viz příloha 30), které ukážou, když souhlasí. Následně se učí 

vyslovovat a určovat ve slovech samohlásky, posléze souhlásky. Autorky k této aktivitě 

využívají žetony, které používají pouze k označení souhlásek, místo pro samohlásky 

zůstane prázdné. To, že ve schématech samohlásky chybí, učitelka vysvětlí tím, že 

v Krajině hlásek a slov existují zlí čarodějové tzv „Hláskojedi“. Jeden z nich se jmenuje 

Ham a ten samohlásky snědl. Ham má rád samohlásky, protože při jejich výslovnosti se 

musí hodně otevřít ústa. Vysvětlíme dětem, že Ham se bojí červené barvy, proto v hláskáři 

i na tabuli označíme samohlásky červeným kruhem. Naopak souhlásky má rád hláskojed 

Mlk. Ten se bojí žluté barvy – souhlásky znázorňujeme žlutým čtvercem. Děti pak plní 

různé úkoly, ve kterých mají určovat souhlásky – např. učitelka jmenuje samohlásky či 

souhlásky a děti k nim mají ukazovat příslušné kartičky (viz příloha 30). Další lekce se pak 

soustředí na rozlišování krátké a dlouhé samohlásky – opět lze využít různých např. 

pohybových her, kdy děti pohybově reagují na daný signál. Naučí se také zobrazovat 
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v hláskáři dlouhé samohlásky pomocí čárek nad žetony. V tomto tématu se děti také učí 

určovat počet slabik podle počtu samohlásek ve slově, vyhledávají samohlásky ve slovech, 

učí se postupně skládat hlásky do slabik a určují první a poslední hlásky ve slovech. 

Poslední činnost, která uzavírá téma samohláska a souhláska, je výběr slov ke schématům, 

kdy děti musí určit počet hlásek v každém slově a porovnat jej se schématem. 

 

1.3.7.4 Tvrdé a měkké souhlásky 

Závěrečné téma seznamuje děti s pojmem tvrdá a měkká souhláska. Opět se zavedou 

žetony, které reprezentují buď měkké (žlutý žeton se dvěma svislými značkami) nebo tvrdé 

souhlásky (žlutý žeton se svislou značkou). Nejprve je však dětem vysvětlen rozdíl mezi 

měkkou a tvrdou souhláskou. Autorky k tomu využívají mj. spojení s více smysly – např. s 

hmatem (měkký x tvrdý míček). Opět se pracuje se schématy, kdy hlásky označujeme 

příslušnými žetony a hledáme schémata k určitým slovům atd. Ostatní lekce jsou zaměřeny 

především na upevňování vědomostí o hláskách.  
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2 Empirická část 
 

Jak už bylo v úvodu řečeno, tato práce využívá data získaná primárně pro účely 

mezinárodní longitudinální studie ELDEL (Enhancing Literacy Development in European 

Languages – „Osvojování gramotnosti v evropských jazycích“). Dotazník vytvořil tým 

badatelů tohoto evropského projektu, včetně Mgr. Gabriely Seidlové Málkové, Ph.D., která 

se postarala o adaptaci používaného dotazníku do češtiny.  

Na sběru dat se podílela Mgr. Gabriela Seidlová Málková, PhD. (v pozici zkušené 

badatelky a koordinátorky projektu WP1 v České republice), Mgr. Miroslav Litavský 

(výzkumný asistent projektu WP1) a také studenti Pedagogické fakulty UK (doktorského 

studia pedagogické psychologie, bakalářského oboru Psychologie–speciální pedagogika 

a jednooborové Speciální pedagogiky) a Fakulty humanitních studií UK (bakalářského 

oboru Studium humanitní vzdělanosti).  

 

2.1 Respondenti výzkumu 
 

Dotazníkem jsme oslovovali učitele mateřských škol (zatímco ELDEL zkoumá 

především vzorek dětí) v průběhu června 2009. Jeden dotazník jsme obdrželi dodatečně 

v červenci 2009. Získali jsme 37 dotazníků od učitelů, z nichž 3 nebyly použitelné 

z důvodu chybějících odpovědí. Celkový počet respondentů je tedy 34 (N=34). Všichni 

respondenti jsou ženského pohlaví a působí na státních školách. Učitelky byly oslovovány 

ve třech oblastech České republiky: 1) Praha, 2) okolí Prahy: Praha-západ, Hostivice a 

Benešov a 3) mimopražské oblasti: Šumperk a Litoměřice.  

Poměrné zastoupení učitelek v jednotlivých oblastech je znázorněn v tabulce č. 1. 

Většina učitelek pocházela z Prahy (58,8%), poměrně vysoký počet učitelek byl 

mimopražský (29,4%), zbytek pocházel z okolí Prahy (11,8%). 

 

N=34  Praha  okolí Prahy  mimopražští 

počet respondentů  20  4  10 

procenta  58,80%  11,8%  29,40% 
 

Tab. 1: Zastoupení učitelek v jednotlivých oblastech. 
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2.2  Dotazník 
 

Dotazník má 10 otázek. Šest otázek je uzavřených, čtyři jsou otevřené, „rozepisovací“ 

(viz příloha 1 a 2). Otázky se týkají indikátorů souvisejících s gramotností. První dvě 

otázky se vztahovaly na podporu fonologických dovedností dětí. První se ptala, kolik času 

jí učitelky věnují, druhá jaké k ní využívají materiály. Ve třetí otázce jsme se ptali, jak 

často dětem učitelky čtou pohádku/příběh. Ve čtvrté otázce jsme zjišťovali, jaké materiály 

používají učitelky na podporu jazykového a řečového vývoje dětí. V páté otázce nás 

zajímalo, zda mají děti ve třídě příruční knihovnu s dětskými knihami, případně jak ji 

učitelky využívají. Šestá otázka byla zacílena na seznamování dětí s písmeny, táže se, zda 

vůbec, případně jak dlouho se této aktivitě učitelky věnují, eventuelně zda označují 

písmena pomocí zvuků či jejich názvů abecedy a jaké materiály k tomuto používají. 

V následující otázce jsme se ptali, kolik času učitelky využívají k aktivitám souvisejícím 

s rozvojem/přípravou dítěte na psaní a osmá otázka na předešlou navazuje, když se ptá, 

jaké materiály k této činnosti učitelky preferují. Předposlední otázka má charakter úkolu, 

kdy mají učitelky seřadit uvedené aktivity dle důležitosti, jakou jim přikládají při tvorbě 

vzdělávacího programu ve třídě. V poslední otázce mají respondenti uvést, zda mají ve 

škole speciální formu přípravy na školní docházku.  

Na základě vlastní zkušenosti s prací v mateřské škole a prostudování literatury 

týkající se předškolního vzdělávání a RVP PV lze předpokládat, že se učitelky budou 

věnovat především aktivitám zaměřeným na řečový a jazykový vývoj dítěte v obecné 

rovině, že budou rozvíjet zejména smyslové vnímání, avšak bez intenzivnější podpory 

fonologických dovedností. Domnívám se, že budou učitelky upřednostňovat neformálně 

zaměřené aktivity, co se rozvoje jazyka týče – četbu a vytváření vztahu dítěte ke knihám, 

zatímco např. seznamování dítěte s písmeny nebude hlavní prioritou. 

Dotazník jsme záměrně konstruovali tak, aby byl stručný (zabírá dvě strany formátu 

A4.) a cílil jen do oblasti, které se přímo pojí s přípravou dítěte na čtení a psaní, protože 

jsme si byli vědomi, že učitelky z mateřských škol nám věnovaly čas a energii nad rámec 

své práce Také jsme se obávali, že případná rozsáhlost dotazníku by mohla negativně 

ovlivnit jeho návratnost. I při počtu 10 otázek některé učitelky neodpovídaly na otevřené 

otázky a jejich dotazníky musely být pro potřeby této diplomové práce vyřazeny. 
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2.3 Vyhodnocení dotazníku 
 

Následující řádky budou patřit podrobnějšímu rozboru všech otázek a odpovědí 

dotazníku. Budou se zabývat porovnáním jednotlivých odpovědí učitelek, aby bylo 

následně možné vybrat „typickou učitelku“ mateřské školy, kterou bude možné porovnat s 

„ideální učitelkou“, která maximálně rozvíjí předpoklady rozvoje gramotnosti a především 

preventivně „zachycuje“ potíže dětí s rizikem dyslexie. 

První otázka se týkala problematiky procvičování fonologických dovedností učiteli 

v mateřských školách. Otázkou je, do jaké míry rozumí učitelé pojmu fonologická 

dovednost. Již jsme se zmiňovali o mnohdy chaotickém vymezení pojmů (např. pojmu 

fonematické uvědomování) v české literatuře. Proto bylo v této otázce upřesněno, že jde 

např. o fonematický sluch, což znamená mj. izolace hlásek, identifikace hlásek ve slově 

atp. Problematika fonologických dovedností se vyskytuje spíše v odborné literatuře, dalo 

se proto předpokládat, že odpovědi na tuto otázku mohou být dosti rozporuplné a že učitelé 

vnímají fonologické dovednosti jako spíše okrajovou záležitost. 

Z 34 dotazovaných na tuto otázku 2 neodpověděli. Pracujeme tedy s počtem 32 

učitelek. Méně než 15 minut denně se podporou fonologických dovedností zabývá 16 

učitelek (50%), asi patnáct minut 12 dotazovaných (37,5%) a více než 15 min pouze 4 

(12,5%). 

 

 

N=32 
Ot. č. 1:  
Kolik času věnujete aktivitám na podporu fonologických dovedností? 

odpověď  méně než 15 minut  asi 15 minut  více než 15 minut 

počet respondentů  16  12  4 

procenta  50%  37,5%  12,5% 
 

Tab. 2: Otázka č. 1 – odpovědi.  
 

 

Druhá otázka bezprostředně navazuje na předchozí. Učitelky měly poskytnout bližší 

informace o tom, jakým způsobem a za pomocí jakých materiálů se snaží fonologické 

dovednosti podporovat. Nejvíce učitelů (6, tedy 17,1%) uvedlo materiál „Šimon půjde do 

školy“, 5 učitelů (14,2%) uvedlo publikace „Kafomet“, „Rok s barevnými kamínky“, RVP 

a „Brousek pro tvůj jazýček“. 
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Ot  č. 2:  
Jaké materiály nebo metody pro tyto aktivity (podpora fonologických dovedností) používáte? 

Materiály  Výskyt celkem  Výskyt v procentech 

Šimon půjde do školy, Šimonovy pracovní listy  8  23,50% 

Kafomet  5  14,20% 

Rok s barevnými kamínky  5  14,20% 

RVP  5  14,20% 

Brousek pro tvůj jazýček  4  11,40% 
 

Tab. 3: Otázka č. 2 – nejčastější odpovědi.  
 

 

V teoretické části byl vysvětlen význam četby. Četbou rozvíjíme řeč dítěte po všech 

stránkách (ať už se jedná o formální či obsahovou stránku), předáváme dítěti určitý návyk, 

vytváříme zdůrazňovaný vztah, lásku ke knihám. Skrze příběh dítě vychováváme, 

vzděláváme, rozvíjíme. Na otázku, jak často dětem čtete, se daly očekávat – na rozdíl od 

předchozí otázky – odpovědi ve smyslu každodenní aktivity. Tato hypotéza se potvrdila. Z 

34 dotazovaných respondentů 30 (88%) potvrdilo, že čtou dětem každý den. 4 učitelé 

(12%) se četbě věnují obden a méně než 2x týdně nečte dětem nikdo z dotazovaných. 

 

N=34 
Ot. č. 3:  
Jak často čtete nějakou pohádku/příběh celé třídě? 

odpověď  méně než 2x týdně  odpověď  méně než 2x týdně 

počet respondentů  0  4  30 

procenta  0%  11,8%  88,2% 
 

Tab. 4: Otázka č. 3 – odpovědi. 
 

 

Následující otázka se týkala materiálů, které používají učitelé pro podporu rozvoje 

jazykového a řečového vývoje. Podobně jako tomu bylo v otázce číslo 2, umístil se na 

prvním místě v žebříčku nejpoužívanějších materiálů soubor pracovních listů „Šimonovy 

pracovní listy“ (5 učitelek, 14,2%), dále učitelé čerpají z RVP (4; 11,4%), používají 

„Pracovní sešity Nomík“ (11,4%) a shodně po třech hlasech (8,5%) získaly publikace 

„Logico“, „Těšíme se do školy“ a „Rok s barevnými kamínky“. 
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Ot. č. 4: Jaké pracovní listy, knihy nebo metodické materiály používáte ve výuce pro podporu 
jazykového a řečového vývoje dětí? 

Materiály  Výskyt celkem  Výskyt v procentech 

Šimonovy pracovní listy  5  14,20% 

Barevné kamínky, Rok s barevnými kamínky  5  14,20% 

RVP  4  11,40% 

Pracovní sešity Nomík  4  11,40% 

Logico  3  8,50% 

Těšíme se do školy  3  8,50% 
 

Tab. 5: Otázka č. 4 – nejčastější odpovědi. 
 

Otázka číslo 5 též souvisí s podporou „čtenářského“ prostředí v mateřské škole a 

s vytvářením vztahu dětí ke knihám. Na otázku, zda mají učitelé ve třídě pro děti 

k dispozici příruční knihovnu, se opět daly čekat převážně pozitivní odpovědi. Předpokládá 

se, že v tomto směru jsou učitelé dobře informovaní a význam knihy a četby jako takové 

doceňují. Jak je patrné z údajů v níže uvedené tabulce, všichni učitelé, tedy 34, mají ve 

třídě potřebné základní zázemí, co se dětských knih týče. Otázka se netýkala časopisů, ale 

časopisy jsou dalším zdrojem, ve kterém se může dítě postupně seznamovat s písmeny. 

Některé školky časopisy pravidelně odebírají a děti je také mají volně k dispozici. 

V mateřské škole, kde pracuji, mají děti vyhrazený čas (cca 5 min.) před obědem (po 

vycházce), kdy si prohlížejí dětské časopisy, především Sluníčko. Tento časopis spolu 

s časopisem Pastelka uváděli také respondenti dotazníku v dalších otázkách. 

Součástí páté otázky byla také podotázka, jak často je příruční knihovna využívána. 

V této otázce lze předpokládat, že učitelé předvídali, jaká odpověď se od nich očekává – 

jako ostatně i v jiných otázkách. Problematika reliability a validity dotazníkového šetření 

je z tohoto hlediska sporná a bude vždy záležet na odpovědnosti a svědomí dotazovaných. 

Každopádně vyšlo najevo, že většina (29) dává dětem neomezený přístup ke knihám. 

Vymezený čas v průběhu dne uvedli 4 dotazovaní a v průběhu týdne 5 dotazovaných. 

Trochu jsem se pozastavila nad tím, že většina učitelů uvedla neomezený přístup a 

upřednostnila jej před vyhrazeným časem během dne. Otázkou je, jak si pojem neomezený 

přístup respondenti vyložili. Pokud bychom chápali neomezený přístup doslovně, 

znamenalo by to, že si děti chodí pro knížky, kdy chtějí, což fakticky nelze splnit za 

předpokladu, že se dodržuje určitá řízená činnost. Neomezený přístup tedy děti mají během 

ranních her a v průběhu odpoledního provozu, kdy zpravidla řízená činnost neprobíhá, 
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nebo v menším rozsahu než ráno a děti mají příležitost si knihy prohlížet. Z vlastní 

zkušenosti bych doplnila, že je důležité tuto činnost dětem nabídnout. Abychom děti 

s knihami seznamovali, je nutný vklad z učitelovy strany. Samotný fakt, že máme ve třídě 

knihovnu, dobré výsledky nezaručí. Mám zkušenost, že takovým vhodným „oživením“ 

knihy může být požádání dětí, aby přinesly svoji oblíbenou knížku vždy k dané oblasti, 

kterou zrovna probíráme. Např. v bloku „Máme rádi zvířata“ děti nosí knihy se zvířaty, 

které mají rádi. Tato jejich aktivita je odměněna drobnou sladkostí. Faktem ale je, že pro 

děti je největší odměnou už jen skutečnost, že se mohou podělit o svou oblíbenou věc 

s kamarády a že je za to pochválíme. 

 

N=34 
Ot. č. 5:  
Máte ve třídě příruční knihovnu s dětskými knihami? 

odpověď  Ano  ne 

počet respondentů  34  0 

procenta  100%  0% 

N=34  Jak často ji využíváte?  

odpověď 
vymezený čas v 

průběhu týdne (ne 
každý den) 

vymezený čas v 
průběhu dne 

neomezený přístup 

počet respondentů  5  4  29 

procenta  14,7%  11,8%  85,3% 
 

Tab. 6: Otázka č. 3 – odpovědi. 
 

 

Otázka s číslem 6 zněla: Seznamujete děti v rámci vašeho programu ve třídě 

s písmeny? Předpokládáme, že ve většině českých mateřských škol (na rozdíl např. od 

Velké Británie) se nepreferuje řízená činnost, která by měla za cíl učit děti písmena. 

Pravděpodobně učitelky pouze reagují na individuální zájem toho či onoho dítěte. Největší 

prostor je této aktivitě zřejmě věnován především v odpoledních hodinách, po spaní, kdy je 

dětí ve třídě méně, případně brzy ráno (většinou do 8:15), než se všechny děti sejdou. 

Častěji děti s největší pravděpodobností seznamují s písmeny spíše doma rodiče. K tomuto 

závěru také došla ve své studii Kulhánková (2010), když zjistila, že 90% rodičů s nižším 

vzděláním, 82% rodičů se středním vzděláním a 70% s vyšším vzděláním odpovědělo na 

otázku, zda učí své děti písmena kladně. 
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Dá se říci, že této úvaze odpovídají i výsledky. Více než patnáct minut denně se 

nevěnuje této aktivitě jediná učitelka, asi 15 minut 7 učitelek (21,8%), méně než 15 minut 

denně označilo 18 dotazovaných (52,9%). 8 učitelek (23,5%) tuto činnost do svého 

vzdělávacího programu nezařazuje. 

Součástí této otázky bylo také upřesnění, zda učitelé, pokud seznamují děti s písmeny, 

používají k této příležitosti označení pomocí zvuků či jejich názvů z abecedy. Jedna 

učitelka na tuto otázku neodpověděla, proto je celkový počet respondentů 25. Z tohoto 

počtu uvedlo 13 učitelek (52%), že označuje písmena názvy abecedy, 10 učitelek (40%) se 

přiklání k označování písmen pomocí jejich zvuků a 2 učitelky uvedly, že pracují jak se 

zvuky, tak s názvy písmen. Nutno podotknout, že učitelky nevěděly, zda je možné volit 

více odpovědí. Z tohoto pohledu lze předpokládat, že pokud by jim tato informace byla 

zdůrazněna, volilo by více učitelek obě odpovědi. 

Další podotázkou šesté otázky bylo, jaké materiály/pomůcky učitelky k seznamování 

dětí s písmeny používají. Nejvíce dotazovaných (5; tj. 14,7%) se přiklání k využívání 

obrázkového souboru s pracovními listy „Barevné kamínky“, resp. „Rok s barevnými 

kamínky“, další velmi častou pomůckou je opět soubor obrázků pracovních listů 

„Šimonovy pracovní listy“, případně „Šimon půjde do školy“ (4; 11,8%). Obrázkové karty 

„Abeceda“ používají 3 učitelé (8,5%). Ostatní materiály používají shodně 2 učitelé (5,7%) 

a jedná se o publikace „Jazyk a řeč“, „Děti s odkladem školní docházky“, pracovní listy 

„Už se těším do školy“ a pomůcka „Hádej, skládej, povídej“. 
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N=34 
Ot. č. 6:  
Seznamujete děti v rámci vašeho programu ve třídě s písmeny? 

odpověď 
ano, více než 15 
min. denně 

ano, asi 15 min. 
denně 

ano, méně než 15 
min. denně 

ne 

počet 
respondentů 

0  7  18  8 

procenta  0%  21,8%  52,9%  23,5% 

N= 25  Označujete písmena pomocí zvuků nebo názvů? 

odpověď  zvuky  názvy abecedy  obojí 

počet 
respondentů 

10  13  2 

procenta  40%  52%  8% 

Jaké materiály/pomůcky k tomu používáte? 

materiály  celkem  procenta 

Barevné kamínky, Rok s barevnými 
kamínky 

5  14,70% 

Šimonovy pracovní listy, Šimon půjde do 
školy 

4  11,80% 

Abeceda  3  8,50% 

Jazyk a řeč  2  5,70% 

Hádej, skládej, povídej  2  5,70% 

Děti s odkladem školní docházky  2  5,70% 

Už se těším do školy  2  5,70% 
 

Tab. 7: Otázka č. 6 – odpovědi. 
 

 

Sedmá otázka se tázala, kolik času věnují učitelky aktivitám zaměřeným na 

rozvoj/přípravu na psaní. Odpovědi byly následující: jedna učitelka (2,9%) tyto aktivity 

nezařazuje, 13 (38,2%) se jim věnuje méně než 15 minut denně, 19 učitelek (55,9%) se 

přiklonilo k odpovědi asi 15 minut denně a jedna učitelka (2,9%) tyto aktivity zařazuje do 

svého vzdělávacího programu déle než 15 minut denně. 

 

N=34 
Ot. č. 7:  
Kolik času věnujete aktivitám souvisejícím s rozvojem/ přípravou na psaní? 

odpověď 
tyto aktivity 
nezařazuji 

méně než 15 min. 
denně 

asi 15 min. denně 
více než 15 min. 

denně 

počet 
respondentů 

1  13  19  1 

procenta  2,9%  38,2%  55,9%  2,9% 
 

Tab. 8: Otázka č. 7 – odpovědi. 
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V osmé otázce měly učitelky uvést, jaké materiály k aktivitám souvisejícím 

s přípravou na psaní používají. Na prvním místě se opět objevily „Šimonovy pracovní 

listy“ (5; tj. 14,2%), druhým nejčastějším materiálem je „Písanka předškoláka“, kterou 

uvedly 4 učitelky (11,4%) a 3 učitelky (8,5%) uvedly „Nomík – sešit předškoláka“. Ostatní 

zdroje uvedly shodně 2 učitelky (5,7%) a jednalo se o materiály „Rok s barevnými 

kamínky“, „Hrajeme si celý rok“, RVP, „Pískovnička“ a „Jedním tahem“. 

 

Ot. č. 8:  
Jakou podobu mají materiály, které používáte k přípravě dětí na psaní? 

Materiály  Výskyt celkem  Výskyt v procentech 

Šimonovy pracovní listy  5  14,20% 

Písanka předškoláka  4  11,40% 

Sešit předškoláka Nomík  3  8,50% 

Rok s barevnými kamínky  2  5,70% 

Hrajeme si celý rok  2  5,70% 

RVP  2  5,70% 

Pískovnička  2  5,70% 

Jedním tahem  2  5,70% 
 

Tab. 9: Otázka č. 8 – nejčastější odpovědi. 
 

V předposlední otázce byly učitelky vyzvány, aby seřadily následující aktivity dle 

důležitosti: 1) průprava v oblasti fonologických dovedností (fonematický sluch), 2) 

předčítání pohádek/příběhů, 3) příprava na čtení a 4) seznamování s písmeny 

abecedy. Největší váhu přikládají učitelé četbě pohádek/příběhů. 25 (73,5%) učitelek si 

myslí, že se jedná o nejdůležitější aktivitu, 7 učitelek (20,6%) uvedlo jako nejpřínosnější 

rozvoj fonologických dovedností, 1 učitelka (2,9%) preferuje přípravu na psaní a žádná 

učitelka neohodnotila jako nejdůležitější činnost seznamování dětí s písmeny. Na druhé 

místo nejčastěji řadily učitelky rozvoj fonologických dovedností. Této aktivitě přiřadilo 

druhé místo 20 učitelek (58,8%). Na třetím místě se nejčastěji vyskytovala příprava na 

psaní (20 učitelek; 58,8%) a čtvrté místo nejčastěji získávalo seznamování s písmeny (24 

učitelek, 70,6%).  

Z těchto výsledků je patrné, že si učitelé nejvíce cení a preferují čtení dítěti, jak se 

předpokládalo, ale kupodivu si také uvědomují rozvoj fonologických dovedností, kterým 

se věnují více než přípravě dítěte na psaní. Samotné seznamování s písmeny učitelé 

nepovažují za příliš důležitou aktivitu a přenechávají ji tak většinou rodičům a učitelům na 
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základní škole. Odpovědi na devátou otázku jsou znázorněny v tabulce níže. Pro 

přehlednost jsou získaná data také znázorněna v procentech pomocí výsečových grafů. 

Celkový součet údajů v tabulkách ne vždy odpovídá celkovému počtu dotazovaných. Je to 

z toho důvodu, že některé odpovědi učitelky buď nezařadily, nebo určité místo přiřadily 

více aktivitám. 

 

N=34 
Ot. č. 9:  
Nejvíce preferovaná dovednost 

odpověď 
fonologické 
dovednosti 

předčítání 
pohádek/příběhů

příprava na psaní 
seznamování s 

písmeny 

počet 
resp. 

1. místo  7  25  1  0 

2. místo  20  5  9  2 

3. místo  7  1  20  7 

4. místo  1  2  4  24 
 

Tab. 10: Otázka č. 9 – odpovědi. 
 

   
 

   

 

Tab. 11: Otázka č. 9 – výsečové grafy odpovědí. 
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Poslední, desátá, otázka zkoumala, zda mají učitelky v mateřských školách nějakou 

speciální formu přípravy předškolních dětí na školní docházku – mimo běžný program 

ve třídě. Ze 17 učitelek, které odpověděly, že mají speciální kroužek, jedna popsala, že 

mají stimulační program, ve kterém využívají her zaměřených na rozvoj pozornosti, 

myšlení, paměti, sluchového a zrakového vnímání, grafomotoriku apod. Jedna učitelka 

uvedla jako speciální formu přípravu využití metody dobrého startu. V jiné škole mají 

nultý ročník, ve kterém se specializují na prevenci specifických poruch učení – věnují se 

přípravě nácviku čtení, psaní. Je určen pro děti s odloženou školní docházkou. Prevenci 

specifických poruch učení zabezpečuje také škola, která má zájmový kroužek „Školička 

hrou", ve kterém využívají publikaci „Předcházíme poruchám učení“ (SINDELAROVÁ 

2007). Kroužek je dále zaměřen na rozvoj grafomotoriky – správné držení tužky, vedení 

ruky, zrakové a sluchové vnímání – analýzu a syntézu (slovní fotbal atd.), prostorové 

vnímání a orientaci, rozvoj pozornosti, paměti, myšlení, rozvoj slovní zásoby, dále např. na 

znalost barev, tvarů, dnů v týdnu, měsíců v roce, protiklady, počty (číslice 0–-9), počítání 

na prstech jedné ruky, umění se představit, znalost adresy bydliště, jména a zaměstnání 

rodičů, na nácvik podpisu svého křestního jména, pojmy vpravo,vlevo, nahoře, dole, nad, 

pod...atd. Čtyři učitelky uvedly, že nějakým způsobem spolupracují se základními školami. 

Plán rozvoje fonematického sluchu dětí dle věkové kategorie (3–4, 4–5, 5–6), který je 

rozpracován do měsíčních plánů uvedla jedna učitelka, určitým způsobem rozvíjí 

fonologické dovednosti další čtyři učitelky. Tři učitelky uvedly, že v těchto kroužcích 

seznamují děti s písmeny, jedna z nich dokonce píše o „Centru knihy a písmena“, kde 

seznamují děti s abecedou, opisují písmena a číslice. Jinou formou přípravy na školní 

docházku se rozumí logopedická péče, kterou napsaly dvě dotazované, jedna se zmínila 

pouze o návštěvě ZŠ, divadel a knihovny, jedna uvedla, že mají interaktivní tabuli, bližší 

vysvětlení a metody práce ale nezmínila. U těchto učitelek proto nelze hovořit o 

systematické pravidelné přípravě. 

N=34 
Ot. č. 10: Existuje ve vaší škole nějaká speciální forma přípravy předškolních dětí 

na školní docházku? 

odpověď 
ano 

ne 
forma kroužku  jiná forma 

počet 
respondentů 

17  4  13 

procenta  50%  11,80%  38,20% 
 

Tab. 12: Otázka č. 10 – odpovědi. 
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Z uvedených informací resp. z nejčastějších odpovědí lze vyprofilovat „typickou 

učitelku“ našeho vzorku. Její charakteristiky jsou směrodatné pro tuto studii, protože 

budou do jisté míry vypovídat o tom, co považují naše učitelky za prioritní ve vzdělávání 

dětí a mohou tak napovědět něco o tom, zda vůbec v našem předškolním vzdělávacím 

systému funguje alespoň na základní úrovni rozvíjení základních předpokladů gramotnosti, 

hrající klíčovou roli v prevenci dyslexie. 

„Typická učitelka“ by se asi 15 minut denně věnovala přípravě dětí na psaní a 

využívala by k tomu materiál „Šimonovy pracovní listy“/„Šimon půjde do školy“. Méně 

než 15 minut denně by rozvíjela fonologické dovednosti za využití opět výše uvedeného 

souboru pracovních listů a stejnou dobu by seznamovala děti s písmeny. Děti by pak učila 

písmena převážně pomocí názvů abecedy. K posledně jmenované aktivitě by si nejčastěji 

vybrala materiál „Barevné kamínky“/„Rok s barevnými kamínky“. Co se týče jazykového 

a řečového vývoje, nejčastěji by taková učitelka volila k jeho rozvoji opět „Šimonovy 

pracovní listy“/„Šimon půjde do školy“ a „Barevné kamínky“/„Rok s barevnými 

kamínky“. Tyto publikace učitelky z našeho vzorku volili nejčastěji a z výsledků vyplývá, 

že se jeví jako nejuniverzálnější a nejdostupnější materiál. Četbě se „typická učitelka“ 

věnuje každý den a považuje ji za nejdůležitější aktivitu, co se vzdělávacího programu ve 

třídě týče. Na druhé místo by umístila fonologické dovednosti, třetí místo by přisoudila 

přípravě dítěte na psaní a samotné seznamování dítěte se psaním by vnímala jako nejméně 

důležitou aktivitu.  

Profil typické učitelky 

aktivita  odpověď  časová dotace  materiál/pomůcka 

rozvoj fonologických 
dovedností 

ano 
méně než 15 
min. denně 

Šimon půjde do školy/Šimonovy 
pracovní listy 

četba pohádky/příběhu  ano  každý den  knihovna (neomezený přístup) 

rozvoj jazykového a 
řečového vývoje 

ano  ‐ 

Šimonovy pracovní listy/Šimon 
půjde do školy; Barevné 
kamínky/Rok s barevnými 

kamínky 

seznamování s písmeny 
ano, pomocí 
názvů abecedy 

méně než 15 
min. denně 

Barevné kamínky/Rok s barevnými 
kamínky 

příprava dětí na psaní  ano 
asi 15 min. 
denně 

Šimonovy pracovní listy/Šimon 
půjde do školy; 

speciální forma přípravy 
na školní docházku 

ano, forma 
kroužku 

‐  ‐ 

 

Tab. 13: Profil „typické“ učitelky. 
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Součástí dotazníku nebyla přímá otázka týkající se prevence dyslexie. To, jak jsou 

v tomto směru učitelky aktivní, je nutné vyvodit z výše popsaných aktivit, především 

z informace, jakými materiály rozvíjejí dotazované oblasti. Nicméně si nelze nevšimnout, 

že učitelky využívají také odborné publikace, které se jednoznačně zaměřují na prevenci 

dyslexie (v tradičním pojetí). Pět učitelek (14,7%) uvedlo, že používají publikaci 

B. Sindelarové „Předcházíme poruchám učení“. Všechny tyto učitelky byly z jedné 

mateřské školy. Dvě z dotazovaných (5,9%) uvedly publikaci „Metoda dobrého startu“ 

autorek J. Swierkoszové a M. Bogdanowitzové. Za zmínku stojí také publikace „Cvičení 

pro rozvoj řeči“ od autorek Ch. Lynch a J. Kidd, se kterou pracují 3 učitelky (8,8%). 

Posledně jmenovaná kniha sice není přímo zaměřena na prevenci dyslexie, nicméně 

s jednotlivými deficity dílčích funkcí také pracuje.  

V každé z těchto publikací autoři alespoň minimálně uvádějí některé aktivity, které lze 

využít k rozvoji fonematického uvědomování. Tyto údaje lze shrnout do poznatku, že 

přinejmenším 10 učitelek (29,4%) se při své práci dostane do kontaktu s odbornou 

literaturou rozvíjející oblasti, které snižují riziko výskytu dyslexie a zlepšují budoucí 

čtenářské dovednosti. Mají tedy pravděpodobně základní povědomí o tom, jakými 

metodami a postupy s dětmi s rizikem dyslexie pracovat a případně jak u nich tuto 

případnou poruchu odhalit. Nicméně povědomí o psycholingvistickém pojetí, které je 

v současnosti považováno za klíčové v oblasti prevence dyslexie soudě z nedostatku 

literatury nemají, nebo ho mají velmi omezeně.  

Jak bylo řečeno, nejvíce ukážou výsledky, ve kterých učitelky uvedly, které materiály 

používají k rozvoji té či oné oblasti. Vyhodnocení těchto materiálů je uvedeno níže. 
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2.4 Vyhodnocení nejčastěji používaných materiálů 
 

Tato kapitola vychází z prostudování jednotlivých materiálů a na základě této vlastní 

zkušenosti vybrané materiály hodnotí. Za nejpoužívanější materiály byly označeny ty, 

které označilo alespoň 5 učitelek (tedy 14, 2 %).  

 

2.4.1 „Barevné kamínky“ 

Název Barevné kamínky zvolila autorka M. Přikrylová jako symbol prolínání všech pěti 

povinných interakčních oblastí předškolního vzdělávání a současně jejich přehledného 

naplňování. Z kamínků má pedagog vytvářet barevnou mozaiku denních činností.  
 

Modrý kamínek reprezentuje vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo – tedy oblast 

biologickou (modrá je barva nebe, vzduchu, vody). 
 

Žlutý kamínek symbolizuje oblast Dítě a jeho psychika, tedy psychologickou 

oblast (žlutá je barva slunce, které ovlivňuje naši psychiku). 
 

Červený kamínek je charakteristický pro oblast Dítě a ten druhý – oblast 

interpersonální (červená je barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství). 
 

Bílý kamínek – Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní (bílá je barva slavností 

a slavnostního oblečení). 

Zelený kamínek – Dítě a svět – oblast environmentální (zelená je barva přírody, 

stromů, trávy, ekologie). 

Jedná se o soubor s pracovními listy, který se snaží komplexně rozvíjet dítě 

předškolního věku v souladu s RVP PV. Jeden díl ze souboru „Barevných kamínků“ se 

nazývá „Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš“ a je zaměřen na rozvoj diferenciačních schopností 

dětí a prevenci specifických poruch učení. Soubor je určen dětem od tří do sedmi let pro 

skupinové i individuální činnosti a hry, stanovenými úkoly připravuje děti na budoucí 

výuku čtení a psaní. Obsahuje řadu dílčích obrázků na magnetickou tabuli, ze kterých si 

děti mohou složit velký obraz určený k povídání, rozhovorům nebo jen k prohlížení, 

černobílé obrázky určené k vymalování a 64 pracovních listů A4 s úkoly pro děti (motivy 

souvisejí s barevnými obrazy).  
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Nicméně v ostatních dílech se vyskytují dovednosti na procvičování fonologických 

dovedností spíše sporadicky. Objevily se zde převážně takové činnosti, ve kterých mělo 

dítě např. vytleskat slova (viz přílohy 12–14), výjimečně měly děti také určovat hlásky na 

začátku slova. Některé činnosti byly zaměřeny také na seznamování dětí s písmeny. 

Jednalo se o úkoly typu: zakroužkuj „o“ zeleně a „a“ žlutě, nebo vystřihni a slož slovo 

škola podle vzoru (viz příloha 15, 16). Tyto činnosti se jeví jako poměrně zdařilé, co se 

prevence dyslexie týče. Bohužel je frekvence výskytu takových aktivit v celém souboru 

poměrně nízká. 

Ukázalo se, že nejčastěji učitelky používají tento materiál zhruba stejnou měrou 

k podpoře jak fonologických dovedností a jazykového a řečového vývoje, tak 

k seznamování dítěte s písmeny. K přípravě na psaní jej volily dvě učitelky.  

 

 
Tab. 14: Využívání souboru „Barevné kamínky“ – výsečový graf. 

 
 

2.4.2 „Šimonovy pracovní listy“ 

Podobně jako projekt „Barevné kamínky“ se také tento soubor pracovních listů a 

bohatého obrazového materiálu snaží rozvíjet dítě co možná nejkomplexněji. Existují listy 

zaměřené na logopedická cvičení (6. a 7. díl), na rozvoj myšlení a řeči (4.díl), ale také 

grafomotorická cvičení (5. díl) atd. 

Snaha o komplexnost je patrná např. v 6. dílu zaměřeném na rozvoj řeči dětí nejen 

v předškolním věku, ale i v prvních ročnících základních škol a speciálních škol pro žáky 
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s vadami řeči a sluchu, který vytvořila Věra Charvátová-Kopicová (2007) ve spolupráci 

s ilustrátorkou Šárkou Boháčovou (viz příloha 17). Soubor her a cvičení je sice primárně 

určen k zlepšení řeči dětí (rozvoj slovní zásoby, rozvoj vyjadřovací obratnosti), ale 

přesahuje také do oblasti rozvoje zrakového vnímání, zrakové paměti, rozvoje sluchového 

vnímání, sluchové paměti, rozvoje početních představ a rozvoje motoriky. Cvičení se dají 

velmi dobře využít i pro účely prevence dyslexie. Uvedené hry na rozvoj sluchového 

vnímání jsou toho důkazem – např. hra „Tleskej slova“, kdy mají děti roztleskávat slova na 

slabiky, určování prvních a posledních slabik u slov z obrázků či vymýšlení dalších slov 

začínajících na určenou první slabiku, případně hlásku, či úkolem, kdy má dítě z dvojice 

slov určit to správné (např. koláče–kováče, čáp–šáp atd.). Podobně jako u „Barevných 

kamínků“ i zde však platí, že činnosti, které lze využít na rozvoj fonematického 

uvědomování, jsou jen v některých dílech a učitelé se k nim dostanou pouze za 

předpokladu, že využívají celý soubor Šimonových pracovních listů. 

Šimonovy pracovní listy nejčastěji respondenti dotazníku používají na rozvoj 

fonologických dovedností (8 učitelek) a také k přípravě dítěte na psaní (7). Méně často pak 

využívají učitelky tento materiál k podpoře jazykového a řečového rozvoje (5) a nejméně 

pak k seznamování dítěte s písmeny (4). 

 

 
Tab. 15: Využívání souboru „Šimonovy pracovní listy“ – výsečový graf. 
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2.4.3 Metodický portál RVP 

Metodický portál RVP je poměrně zdařilým pokusem o vytvoření portálu, kde by 

učitelé mohli sdílet své poznatky, zkušenosti a především materiály. To je jedna z hlavních 

předností tohoto počinu. Nevýhodou je paradoxně množství materiálů, které je seřazeno 

dle mého názoru ne příliš přehledně. Namísto rozdělení do kategorií dle témat bych uvítala 

raději klasifikaci dle oblasti, kterou chci rozvíjet a teprve potom v rámci této oblasti bych 

dále rozdělila materiály dle témat. Vyhledávač tohoto portálu nenašel žádný odkaz na téma 

fonematické uvědomování (mezi články ani mezi materiály).  

Při zadání spojení „prevence dyslexie“, se objevil jediný článek týkající se této 

problematiky s názvem „Malované písničky“, který čerpá z metody dobrého startu a jehož 

cílem je dle autorky ukázat využití metody dobrého startu při zařazení do vzdělávací 

nabídky ve speciální mateřské škole, konkrétně jedné lekce s vyústěním do výtvarného 

projevu v rámci projektu „Malované písničky“. Autorka seznamuje čtenáře se základními 

principy metody dobrého startu.  

Portál obsahuje dostatek materiálů – především pracovních listů rozvíjejících 

nejrůznější oblasti. Největší podíl materiálů se týká rozvoje grafomotoriky, zrakového a 

sluchového vnímání, podpory rozvoje řeči, poznávacích procesů, méně pak aktivity 

spojené se seznamováním dítěte s písmeny a podpory fonematického uvědomování. Mezi 

takové činnosti patří např. úkol, kdy má dítě jmenovat obrázky zleva doprava (viz příloha 

18), dále hra „Začíná to, co je to“, kdy má dítě dopsat písmeno a dokreslit k němu určený 

obrázek a následně má určit na jaké písmenko začíná slovo reprezentující tento obrázek 

(viz příloha 19). Dobře využitelný se také zdá také úkol, ve kterém mají děti pojmenovat 

všechny obrázky, které vidí, a najít k nim další. Vytvoří tím dvojice, které se k sobě hodí 

tak, aby se rýmovaly. Dítě je následně vyzváno, aby názvy vytleskalo, případně spočítalo, 

kolikrát tlesklo (viz příloha 20). 

V podstatě lze shrnout, že na portálu je k dispozici poměrně dostatečné množství 

materiálů, které lze využít k prevenci dyslexie a podpoře rozvoje gramotnostních 

předpokladů, nicméně zde není čtenář dostatečně seznámen s danou problematikou. Má 

k dispozici množství materiálů, které není dostatečně utříděné, přehledné a je otázkou, zda 

se k němu právě materiály zaměřené na fonematické uvědomování dostanou. 
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Metodický portál RVP využívají učitelky nejčastěji k rozvoji fonologických 

dovedností (5) a velmi často také na podporu jazykového a řečového vývoje (4 učitelky). 

Výrazně méně se obracejí na tento server při hledání materiálů na přípravu na psaní (2) a 

nevyužívají jej vůbec k seznamování dítěte s písmeny. 

 

 
Tab. 16: Využívání Metodického portálu RVP – výsečový graf. 

 

 

 

2.4.4 „Kafomet“ 

„Kafomet“ je zkratka pro spojení „Katalog forem a metod práce pro základní školy, 

mateřské školy a pro pedagogy“. Jedná se o odbornou metodickou publikaci, ve které jsou 

publikovány zkušenosti učitelek mateřských škol a ostatních pedagogů. Každý příspěvek v 

„Kafometu“ obsahuje značky, které usnadňují orientaci v RVP PV, umožní vyhledávání, 

nabízí určení kompetencí a činností. Podobně jako je tomu u „Barevných kamínků“, také 

„Kafomet“ reaguje na požadavky RVP PV a svou strukturu přizpůsobuje jeho potřebám. 

„Kafomet“ je rozdělen do 7 oddílů (Pohyb, Řeč, Poznávání, Estetika a praktické činnosti, 

Projekty a tematické celky, Řízení školy, Různé), které jsou odděleny barevnými 

oddělovníky a jsou symbolizovány charakteristickými značkami.  
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      Pohyb 

       Řeč 

      Poznávání 

     Estetika  

      a praktická činnost 

      Projekty 

      a tematické celky 
 

Činnosti zaměřené na prevenci poruch učení nalezneme dle autorů v oddílu „Řeč“, 

konkrétně v oblasti „Říkadla s pohybem – předcházíme poruchám učení“. Nicméně v této 

sekci nalezneme hry, které podporují spíše motoriku, rozvoj slovní zásoby, rozvoj sluchové 

paměti a propojení těchto aktivit dohromady. Dle tradičního pojetí prevence specifických 

poruch učení by se některé z těchto aktivit daly pro tyto účely použít (pouze jako dílčí 

část). Avšak ze současného pohledu se aktivity uvedené v kapitole s podnadpisem 

„Předcházíme poruchám učení“ paradoxně jeví jako nevyhovující. Nicméně takové 

aktivity tyto metodické listy obsahují v jiné kapitole s názvem „Logopedické hrátky“. Tyto 

logopedické hrátky lze dle autorů využít k rozvíjení mj. těchto kompetencí: rozvíjet 

fonematický sluch, rozvíjet vyjadřování a rozvíjet slovní zásobu. Postupně se děti v tomto 

oddílu seznamují se všemi samohláskami a posléze souhláskami. Nejprve dítěti řekneme 

danou hlásku a přiřadíme k ní nějaké slovo, které jí začíná – např. M jako medvídek. Dítě 

se pak vyslovovat příslušnou hlásku (pokud možno před zrcadlem, za kontroly motoriky 

mluvidel a správného zvuku). Posléze dítě plní jednotlivé úkoly zaměřené na rozvoj 

fonematického uvědomování: dítě má říkat slovíčka, která začínají určenou hláskou, má 

hledat slova, ve kterých se vyskytuje hodně takových hlásek, poté se dítě naučí básničku, 

ve které se často vyskytuje příslušná hláska.  

Objevují se zde i další aktivity, které se dají dobře využít k fonematickému 

uvědomování (viz příloha 22–27) – např. dítě má za úkol najít obrázek, který nezačíná na 
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určenou hlásku (z tohoto úkolu je patrné, že autoři sice zmínili, že rozvíjejí fonematický 

sluch, ale myslí tím fonematické uvědomování), nebo má namalovat slova, která začínají 

na domluvenou hlásku. Objevují se zde i úkoly zaměřené na rozlišování slabik – např. 

vytváření slov na vybrané slabiky, vytleskávání slov – pod nimi pak je grafické znázornění 

(„obloučkové“ schéma) slabik, které uvádí také Mikulajová a Dostálová v publikaci 

„V krajině hlásek a slov“. Na rozdíl od publikace „V krajině hlásek a slov“ se zdá být 

poněkud neuvážené uspořádání jednotlivých úkolů, kdy úlohy zaměřené na rozdělování 

slov na slabiky jsou nelogicky zařazovány mezi úlohy týkající se jednotlivých hlásek, 

přitom by měly být řazeny podle náročnosti na začátek. 

Nicméně se tako publikace – slovy autorek – věnuje fonematické diferenciaci, sice 

rozpoznávání hlásek, jejich přítomnosti ve slově, rozlišování hlásek podobných atd., a to 

asi nejvíce z nejčastěji uváděných materiálů. 

Této skutečnosti odpovídají i výsledky dotazníku. Největší počet učitelek (5) se shodl, 

že využívá právě „Kafomet“ na podporu fonologických dovedností nejvíce. Trochu 

paradoxně jej ale nikdo neuvedl ve prospěch podpory jazykového a řečového vývoje, který 

s rozvojem fonologických dovedností souvisí. Na přípravu dětí na psaní a seznamování 

dětí s písmeny jej využívají dvě učitelky.  

 

 

Tab. 17: Využívání materiálu Kafomet – výsečový graf. 
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Diskuze 

 
Diplomová práce se snažila najít odpověď na otázku, zda se učitelky v mateřských 

školách dostatečně věnují rozvoji dovedností spjatých s prevencí dyslexie, především 

dovedností fonologických (zejména fonematické uvědomování), které jsou v současnosti 

považovány za jeden z hlavních předpokladů rozvoje čtenářských dovedností. Také bylo 

cílem zjistit, jaké činnosti k tomuto rozvoji používají a z analýzy nejčastěji používaných 

materiálů odvodit, jestli učitelky své praxi používají spíše metody reprezentující tradiční 

české pojetí dyslexie, či zda znají také nové trendy v péči o děti s rizikem dyslexie. 

Vzhledem k nedostatku literatury, ve které se objevuje problematika fonematického 

uvědomování a jeho role v prevenci dyslexie jsme usuzovali, že učitelky se budou 

inspirovat spíše českou literaturou, resp. materiály vycházející z této tradice. Očekávali 

jsme tedy, že se učitelky budou zejména věnovat aktivitám zaměřeným na řečový a 

jazykový vývoj dítěte v obecné rovině, že budou kvalitně rozvíjet především smyslové 

vnímání, avšak bez intenzivnější podpory fonologických dovedností. Dalším 

předpokladem bylo, že učitelky preferují neformálně zaměřené aktivity, co se rozvoje 

jazyka týče – uvědomují si např. důležitost četby a vytvářejí vztah dítěte ke knihám, který 

někteří autoři v prevenci dyslexie vyzdvihují. Na druhé straně jsme neočekávali, že by 

učitelky akcentovaly aktivity zaměřené na formální stránku rozvoje jazyka (např. učení 

písmen atd.). 

Z analýzy dat vyplynulo, že učitelky upřednostňují neformální aktivity a předčítání 

pohádek považují v rozvoji jazyka v předškolním věku za jednu z nejdůležitějších aktivit, 

zatímco seznamování s písmeny za nejméně významnou. Překvapivě vyšlo najevo, že 

významné místo ve vzdělávacím programu má také rozvoj fonologických dovedností, 

který byl upřednostněn před přípravou dítěte na psaní a zmiňovaným seznamováním dítěte 

s písmeny.6 Zajímavostí je, že pokud se učitelky seznamováním dětí s písmeny zabývají, 

nejčastěji mu věnují stejně jako rozvoji fonologických dovedností méně než 15 minut 

denně. 

Nicméně je třeba si uvědomit omezení, která z výběru využité metody dotazníkového 

šetření plynou. Již první otázka zjišťuje, kolik času učitelky věnují aktivitám zaměřeným 

                                                            
6 Učitelky měly tyto čtyři aktivity seřadit dle přikládané důležitosti při tvorbě vzdělávacího programu.  
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specificky na podporu fonologických dovedností dětí a tím se automaticky předpokládá, že 

tomu tak je, neboť nepřipouští variantu, zda vůbec. Lze si proto představit, že to 

v učitelkách vzbudí dojem, že je tato aktivita důležitá a že by se jí věnovat měly. Určitá 

míra subjektivnosti s jakou respondenti podávají informace, které jsou schopni a ochotni 

sdělit, ovlivňuje validitu a reliabilitu této studie. Tento problém se týkal především otázek 

tázajících se na časovou dotaci jednotlivých aktivit. Zůstává na svědomí každého 

respondenta, zda odpověděl pravdivě.  

Směrodatné pro nás jsou otázky týkající se výběru materiálu, kterým jednotlivé oblasti 

učitelky rozvíjí. Ty mají pro účely této studie velkou vypovídací hodnotu a na nich leží 

těžiště celé práce. Učitelky považují za nejdůležitější materiály v rozvoji fonologických 

dovedností soubory „Šimonovy pracovní listy“, na rozvoj jazykového a řečového vývoje 

„Šimonovy pracovní listy“ a „Barevné kamínky“, na aktivity seznamující děti s písmeny 

používají opět „Barevné kamínky“ a k přípravě dětí na psaní používají „Šimonovy 

pracovní listy“ (avšak příprava dětí na psaní nebyla v zájmu našeho zkoumání). Z rozboru 

uvedených materiálů vyplynulo, že význam fonematického uvědomování není ještě 

dostatečně doceněn, byť se v materiálech některé činnosti na jeho rozvoj vyskytují. 
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Závěr 
 

Hlavním cílem práce bylo zmapovat, zda vůbec a jakým způsobem se učitelky věnují 

rozvoji gramotnostních předpokladů, které jsou v současnosti považovány za významné 

činitele v prevenci dyslexie a popsat strukturu činností učitelek mateřských škol, které mají 

vazbu na rozvoj gramotnosti. 

Ještě před nástupem do školy má dítě vybudované určité předpoklady rozvoje 

gramotnosti. Těmito předpoklady se rozumí určité kognitivní a jazykové schopnosti a 

dovednosti, které dítě potřebuje k rozvíjení konvenčních způsobů čtení a psaní. Tyto 

předpoklady, především fonologické schopnosti (přesněji fonematické uvědomování) hrají 

významnou roli v prevenci dyslexie. Skutečnost, že již předškolní věk, ve kterém ještě 

nedokážeme dyslexii diagnostikovat, je v prevenci dyslexie klíčový, se postupně do 

povědomí české odborné veřejnosti začíná dostávat, avšak význam fonematického 

uvědomění v prevenci dyslexie není zatím v našem prostředí doceněn. Přitom právě 

předškolní období je pro jeho rozvoj a tudíž i prevenci dyslexie rozhodující.  

Z informací získaných z dotazníků (především z rozboru a vyhodnocení nejčastěji 

používaných materiálů) vyplynulo, že učitelky k prevenci dyslexie využívají podklady, 

které se opírají především o poznatky české odborné literatury. Prameny, ze kterých 

učitelky vycházejí, se vyznačují snahou o komplexnost za současného respektování 

požadavků definovaných RVP PV. Ve všech nejčastěji uváděných materiálech ovšem 

chybí bližší seznámení čtenáře s významem fonematického uvědomování v prevenci 

dyslexie, i když každý z nich nabízí alespoň základní činnosti, které jeho rozvoj podporují. 

Lze tedy předpokládat, že pokud učitelky využívají veškerý potenciál těchto materiálů, 

alespoň okrajově fonologické schopnosti rozvíjejí. Tuto teorii podporují také odpovědi 

učitelek týkající se této problematiky. Většina učitelek uvedla, že se věnují rozvoji těchto 

dovedností méně než 15 min., avšak považují ji za jednu z nejdůležitějších dovedností při 

tvorbě vzdělávacího programu. 

Zatímco dříve se činnosti podporující fonematické uvědomování v literatuře 

objevovaly spíše sporadicky, v současnosti se mu začíná pozvolna i v našem prostředí 

věnovat více pozornosti. Lze předpokládat, že alespoň na základní úrovni proniká tato 

pozornost také do struktury činností učitelek mateřské školy, že se tato situace bude, 

doufejme, zlepšovat a v prevenci dyslexie se tak objeví nový důležitý rozměr. 
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This diploma final project deals with prevention of dyslexia in kindergarten. In the 

first part, there is a short survey of the development literacy, where should be also place for 

definition of foundations of literacy like phonemic awareness and letter knowledge. The 

second part describes the world of preschooler. There is a short characterization of 

development of child at this age. The last chapter in theoretical part is called Prevention of 

Dyslexia. This part tries to find the answer of this question: What can the teacher do to 
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recognize children at risk of dyslexia and which ways they can help these children. Which 

activities are the best for these children?  

Practical part is based on the questionnaire for teachers. The questionnaire was 

originally created for the purpose of the international longitudinal study ELDEL 

(„Establishing the Foundations of Literacy in European Languages”). The aim of this 

thesis is a bit different from the longitudinal study. The objective of this thesis lay in the 

description of the structure of teacher’s practices in prevention of dyslexia, not just in 

literacy foundations development.  

 

 

 
 

 


