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Práce přináší nové poznatky ke kurikulární problematice 
vzdělávacího programu "Začít spolu". Ukazuje, že obecné principy 
vzdělávacího programu "Začít spolu" realizují učitelé velice 
rozmanitými způsoby. V práci přináší autorka zajímavý poznatek, 
že vlastně program "Začít spolu" nemá nějakou vyhraněnou metodu 
к rozvíjení preprimární a primární gramotnosti. Proto se učitelé 
rozhodují mezi existujícími metodami výuky čtení. Podle výzkumu 
autorky se lze domnívat, že se více v programu uplatňují 
alternativní metody výuky čtení (genetická metoda), ale i některé 
prvky ze zahraniční tzv. výuky čtení bez slabikáře, v nichž se 
vychází z textů, které připravuje učitelka i z textů, které 
vycházejí z vlastních námětů dětí. 

Při hodnocení reformy české školy od 90.let se zdůrazňuje 
její humanistické pojetí. 

V kapitole o teoretických východiscích se vedle 
psychologických aspektů ukazuje i na možný kybernetický model, 
který je v souladu s nejnovější aplikací konstruktivistické 
pedagogiky a jejího významného pojmu emergence, který umožňuje 
vysvětlit roli spontaneity při rozvíjení preprimární a primární 
gramotnost i. 

Vedle dříve založených všeobecně vzdělávacích programů se 
uvádí i Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání jako 
nové závazné východisko pro školní programy. 

Ke stránkování kapitoly o M.Montessori: Zatímco kapitola 
o životě a díle M.Montessori začíná na str.55, v obsahu se uvádí 
stránka 58, která vlastně patří pro podkapitolu o didaktice 
M.Montessori. 

Lze ocenit, že autorka přináší i několik variant aplikace 
zážitkové pedagogiky po elementární výuku čtení. 

O vzdělávacím programu "Začít spolu" a jeho východiscích 
pro rozvíjení gramotnosti referuje autorka podrobně. 

V kapitole o připravenosti předškolních dětí na výuku čtení 
jsou sice přehledné tabulky, které dávají dobrý přehled 
o výsledcích, ale tabulky bylo možno doplnit ještě podrobnější 
slovní analýzou. 
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Práce přináší zajímavé informace o metodách a výsledcích 
přípravy na výuku čtení v mateřské škole a srovnává metodické 
přístupy к výuce čtení v 1.ročníku základní školy a v programu 
"Začít spolu". 
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