
Posudek bakalářské práce Jany Kadlecové: 

Čtení a vnímání psaného textu v předškolním věku 

Předložená bakalářská práce zkoumá velmi sevřené téma čtení textu spojeného s obrázkem u 

dětí předškolního věku.  

Autorka vychází  z jednoznačně vymezeného teoretického kontextu, daného prací Emile 

Ferreirové, který dále tvořivě rozvíjí.  

V teoretické části na základě literární rešerše, řeší otázky písma a jeho podob v prekonceptech 

dětí, vývojové charakteristiky dítěte v piagetovském odkazu (Ferreirová je ostatně žákyně J. 

Piageta),  všímá  si také různých teoretickými přístupů v pojímání psychologických stránek  

vývoje dítěte ve čtení  a psaní a poté  sleduje podrobněji tyto otázky v pojetí vybrané autorky 

Emilie Ferreirové.  

Tato části je velmi dobře připravená.  

Empirický výzkum  je postaven na experimentálním úkolu  ve stylu J Piageta, který je velmi 

dobře zvolen.  Tvořivě tu Jana Kadlecová navázala na  styl práce právě u Ferreiové. Dětem 

předkládá  vždy stejnou sadu obrázků. Dvojice obrázků je vždy doprovázena rozdílným 

textem. (např. pod obrázkem stromu  jsou napsaná slova „strom“ a u stejného obrázku potom 

slovo větev“). Podstatné pro postup sběru dat je nejen zvládnutí úkolu dětmi, tedy čtení slova 

pod obrázkem, ale i další vysvětlování konceptů obrazu a textu, v kontextu otázek po  poznání 

hypotéz dítěte o strukturaci textu  a vztahu textu a obrazu.   

 Data autorka třídí jednak z hlediska jednotlivých dětí a jejich vývojového stupně, jednak 

z hlediska specifických  dětských strategií, které situace odkrývá.  Podstatné se ukázalo 

opakování stejného úkolu u stejných dětí po  půl roce, které  umožnilo jednak zachytit vývoj   

dětí, jednak  zlepšilo interpretační možnosti celého šetření.   

Díky přesnému  zpracování úkolu i empirických dat,  bylo  možné v diskusi představit  vlastní 

přínos výzkumu v této oblasti a vymezit se vůči dosavadním znalostem.  

Práce je podle mého názoru zajímavá, době zpracovaná i napsaná. Velmi si jí cením. 

Spolupráci s autorkou musím jen pochválit. Text splňuje nároky kladené na bakalářskou práci 

a doporučuji jej k obhajobě.  
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