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Diplomová práce s názvem "Rozvíjení primární a preprimární 
gramotnosti ve vzdělávacím systému Začít spolu", jejíž autorkou 
je Jana Thurnwaldová (studium učitelství 1.st.ZŠ - kombinované 
studium), se snaží zjistit, jaké rozdíly jsou v připravenosti na 
počáteční výuku čtení v předškolních odděleních mateřských škol 
s programem "Začít spolu" a v mateřských školách s jinými 
vzdělávacími programy, jaké jsou zvláštnosti výuky elementárního 
čtení ve škole 1.stupně se vzdělávacím programu "Začít spolu" 
a zda jsou rozdíly ve výsledcích výuky čtení v 1.ročníku základní 
školy mezi třídami s programem "Začít spolu" a jinými 
vzdělávacími programy. 

V teoretické části práce autorka zjišťuje, zda jsou rozdíly 
mezi úkoly a metodickými přístupy ve výuce českého jazyka mezi 
dřívějšími vzdělávacími programy a novým Rámcovým vzdělávacím 
prograem pro základní vzdělávání v 1.ročníku. Dochází se 
к závěru, že rozdíly jsou minimální. 

Vzhledem k tomu, že vzdělávací program "Začít spolu" patří 
mezi alternativní reformní pedagogické projekty, věnuje autorka 
velkou pozornost i reformní pedagogice a jejímu přístupu к výuce 
čtení. V kapitolách o reformních pedagogických směrech 
(Montessori, Steiner, Freinet, Petersen) přináší diplomová práce 
J.Thurnwaldové díky novým zdrojům ze zahraniční odborné 
literatury obohacení v osobních historiích reformních pedagogů 
i v jejich pedagogických přístupech. Navíc se podrobně zabývá i 
přístupem tzv. zážitkové pedagogiky к výuce elementárního čtení, 
což je pro naše poměry značně obohacující. 

V předškolním programu "Začít spolu" se vychází z možností 
využití centra aktivity "Knihy a písmena", které vede děti ke 
spontánnímu zájmu a rozvíjení preprimární gramotnosti. 

Při ověřování hypotézy o didaktické efektivnosti programu 
"Začít spolu" v předškolní přípravě na výuku čtení dochází 
autorka ke kritickému závěru, že děti z programu M.Montessori 
jsou připraveny poněkud lépe, ale školy "Montessori" 
i s programem "Začít spolu" značně předhánějí děti z mateřské 
školy, která pracuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro 
předško1 n í vzdě1áván í. 

Co se týče vzdělávacího programu "Začít spolu pro základní 
školu", konstatuje autorka, že se vychází z principů demokracie, 
po stránce metodické z pedagogického konstruktivismu a po stránce 
výchovné z teorie morálně kognitivního vývoje. Učitelům se 
poskytuje velká volnost při výběru vyučovácích metod. Výsledky 
průzkumu ve školách ukázaly, že na školách se vzdělávacím 
programem Základní škola se výhradně používá 
analyticko-syntetická metoda, ve školách s programem "Začít 
spolu" jsou metodická východiska pestřejší. Využívá se nejen 
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