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 Autorka si vytkla za cíl shromáždit poznatky o předčtenářské gramotnosti a možnostech 

jejího rozvoje a na jejich podkladě zkoumat, zda a jak využívání metod programu Čtením a psaním 

ke kritickému myšlení (RWCT) přispívá k rozvoji porozumění předčítanému textu u předškolních 

(pětiletých) dětí. Jejím dalším cílem bylo ukázat, že metody programu RWCT lze s úspěchem 

využít v edukačním procesu MŠ při rozvoji předčtenářské gramotnosti. Tyto cíle se jí podařilo 

úspěšně naplnit.  

Pro výzkumné účely diplomantka (s ohledem na předškolního recipienta) citlivě 

upravila a zkrátila texty Jiřího Stránského Povídačky pro Klárku a připravila promyšlený několik 

měsíců trvající projekt, v rámci něhož ověřovala své hypotézy. 

Diplomantka prokázala velkou pečlivost, soustavnost a vytrvalost při shromažďování 

odborných pramenů, jejich následném studiu i realizaci pedagogického výzkumu. Výzkumu 

předčtenářské gramotnosti a porozumění textu u předškolních dětí byla dosud v ČR i ve světě 

věnována jen okrajová pozornost, obstarávání informačních zdrojů bylo tedy velmi obtížné a časově 

náročné. Jak vyplývá z obsáhlého seznamu použité literatury, autorka v teoretické části vychází 

z velkého množství odborných publikací, článků i internetových zdrojů (seznam čítá 48 položek). 

Autorka ve své práci použila dosud do češtiny nepřeložený článek o izraelském výzkumu 

porozumění předškolních dětí při práci s e- knihou (viz seznam literatury).  O nebývalém úsilí 

autorky při obstarávání odborné literatury vypovídá i skutečnost, že se zúčastnila několika seminářů 

týkajících se problematiky rozvoje předčtenářkých dovedností (v rámci kurzu „Čteme s nečtenáři“ 

setkání zaměřeného na využívání metod RWCT při práci s předškolními dětmi pod vedením 

Kateřiny Šafránkové a Květy Krüger a setkání zaměřeného na metodiku čtyřfázového tvořivého 

dialogu s dětmi pod vedením Jany Kargerové a Miroslavy Škardové). Z metodického i 

pedagogického hlediska považuji za přínosný i autorčin popis spletitého hledání vhodné výzkumné 

metody a způsobu vyhodnocení získaných dat (více viz 10. kapitola „Předvýzkum“).  

Při kompilaci poznatků v teoretické části autorka postupuje promyšleně, komentuje je 

ve vztahu ke zvolenému tématu. Nejprve vymezuje vztah předškolního vzdělávání a rozvoje 

čtenářství, samostatné kapitoly věnuje předčtenářské gramotnosti a jejímu začlenění do 

kurikuálních dokumentů předškolního vzdělávání, čtenářským strategiím, výzkumům předčtenářské 

gramotnosti (studii České školní inspekce a výše zmíněnému izraelskému výzkumu), práci s knihou 

v mateřské škole, programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (a jeho metodám) a nakonec 

psychologické charakteristice osobnosti předškolního dítěte.    

V praktické části práce představuje Stránského knihu Povídačky pro Klárku (její 

interpretací a využitím při předčítáním dětem v MŠ se zabývala v rámci své bakalářské práce), 

vysvětluje, jakým způsobem postupovala při úpravě a zkracování textů. Následuje podrobný popis 



pedagogického projektu založeného na práci se Stránského texty. Autorka stanovuje cíle projektu, 

ukazuje, jaké činnosti používala pro jednotlivé fáze práce (podle konstruktivistického pojetí procesu 

učení: pro evokaci, uvědomění a reflexi) se Stránského texty (příloha č. 5 přináší podrobnou a 

propracovanou metodiku práce se Stránského knihou).  

V kapitole o výzkumu autorka vytyčuje cíle, formuluje hypotézy, vysvětluje užité 

metody (metodu strukturovaného interview a dotazníku), funkčně charakterizuje výzkumný vzorek 

respondentů a zachycuje průběh samotného výzkumu (v příloze číslo 3 čtenáři naleznou příklad 

strukturovaných interview ke třem ze Stránského Povídaček.) Autorka podrobně vyhodnocuje 

získané výsledky, přehledně je zachycuje v tabulkách a grafech. Její výzkumné šetření přineslo 

cenné poznatky z oblasti předčtenářských dovedností, především o porozumění textu u 

předškolních dětí.   

V závěrečné části práce diplomantka shrnuje výsledky, vyjadřuje se k ověření 

formulovaných hypotéz a vyvozuje závěry. V diskusi ukazuje možnosti směřování podobných 

pedagogických výzkumů, otevírá výzkumné otázky.  

Práce je psána kultivovaným jazykem a vytříbeným stylem. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

                V Praze dne 13. 5. 2012                             ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


