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ABSTRAKT 

Naučit se číst a psát není jen záležitostí školních let, ale již v předškolním 

období se u dětí koncipují určité představy o písmu a jeho funkci. Práce pojednává 

právě o způsobech nakládání s písmem u dětí ve věku 3-6 let. Teoretické poznatky 

vychází z výzkumů psycholožky Emilie Ferreiro, která objevila, že již předškolní 

děti si utvářejí vlastní hypotézy o písmu a mají své specifické přístupy, jak s písmem 

zacházet, k čemu jej užívat a jaký má pro ně význam. Tento proces spadá do 

psychogenetické teorie. Výsledky její studie vedly ke stanovení 3 stádií 

prekonceptuálního vývoje čtení a psaní.  

Cílem mé práce je prohloubit poznání v oblasti čtení s obrázkem. Samotnému 

výkladu bude předcházet uvedení a stručný popis jednotlivých charakteristik dítěte 

předškolního věku, které jsou důležité pro vývoj čtení. Na teoretický základ navazuje 

výzkum u dětí ve věku 3-6 let, který je inspirován samotným experimentem E. 

Ferreiro a vztahuje se k úkolu čtení s obrázkem. 

 Všem dětem byl předložen stejný materiál – šest obrázků s jednoslovnými 

texty, stejný obrázek byl doprovázen vždy dvěma různými texty. Bylo tak možné 

zachytit různá vývojová stadia konceptů psaného textu doprovázeného obrázkem.  

Výzkum byl zopakován po šesti měsících, kdy bylo možné sledovat i individuální 

vývoj stejných dětí.  

Na výsledcích ukazuji, že děti procházejí stanovenými vývojovými stádii a 

popisuji tak jednotlivé varianty strategií nakládání s textem za přítomnosti obrázku.  

  



ABSTRACT 

Learning to read and write is not just question of school years, but already in 

the preschool period, children design some ideas about writing and its function with 

their own laws. This thesis discusses how children aged 3-6 years deal with literacy. 

Theoretical evidences are based on research of psychologist Emilie Ferreiro, who 

discovered that preschool children make their own hypotheses about writing and 

have their own specific approaches to deal with literacy, what to use it for and what 

meaning has for them. This process is included in psychogenetic theory. The results 

of her study led to the determination of three stages preconceptual development of 

reading and writing.  

The aim of my work is to deepen knowledge in reading with picture. The 

introduction and brief enumeration of typical characteristic of preschool age will 

precede for their importance in the development of reading.  In the second part of the 

document I will present my research with children in age of 3-6 years following up 

the theoretical insight. The experiment is inspired by research of Emilia Ferreiro and 

refers to the task of reading with pictures.  

Same material was presented to all children – six pictures with one-word text, 

same picture was presented with two different text. It was possible to capture 

different developmental stages of concepts of written text, accompanied by a picture. 

The survey was repeated after six months, when it was possible to monitor the 

individual development of each child. 

The results show, in which stages of development children are and describe 

the various options and strategies for dealing with one-word text accompanied by a 

picture.  
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ÚVOD 

Dovednosti číst se děti v naší kultuře systematicky učí na základní škole, 

avšak ta není prvním místem, kde se jedinec setká s písmem. Český školský systém 

sice klade učení čtení a psaní do konceptu základních škol, nikoli předškolní 

výchovy, ale již v předškolním věku se v rodině a zejména pak v mateřské škole děti 

setkávají s nepřeberným množstvím textových objektů, které vzbuzují jejich 

pozornost a zájem. Jsou jimi například různé letáčky a barevné nápisy, oznámení, 

vývěsky na nástěnkách, básničky, vpisky u obrázků. V neposlední řadě pohádkové 

knížky, etikety a návody ke hrám a jiné. Děti bývají písmen fascinovány na základě 

touhy objevovat nepoznané a ani písmo nezůstává bez povšimnutí a zaměření dětské 

pozornosti.  

Již ve 3 letech – někdy i dříve – je dítě konfrontováno s psanou formou slova 

a řeči. I před nástupem do mateřské školy mohlo dítě vidět písemnou formu řeči 

podle prostředí, ve kterém se pohybovalo. Je ale třeba uvést, že dětská psychika není 

na všechny typy podnětů připravená najednou. Senzitivita na určité podněty se 

v průběhu vývoje mění. Jedním z přístupů k trajektorii vývoje je, že dítě vnímá svět a 

zpracovává z něj podněty v senzitivních obdobích, které se spirálovitě vrací. Jeho 

psychika postupně dozrává a je vždy schopna pojmout jen určitý souhrn podnětů 

v dané kvalitě. Znamená to, že v určitou chvíli svého života je nastaveno na vnímání 

specifických podnětů a pokud se mu jich dostává, dochází k rozvoji v určité kvantitě. 

Postupně, jak senzitivní období přicházejí a střídají se pro různé druhy podnětů, 

přicházejí znovu i období otevřenosti vstřebat a pochopit další úroveň již získané 

dovednosti. Pokud se mu přiměřených podnětů nedostává, pak k rozvoji v patřičné 

oblasti na další úrovni nedojde nebo jen velmi omezeně. V dalším senzitivním úseku 

této modality je pak dítě brzděno a špatně navazuje na další úroveň, jelikož předešlá 

nebyla dostatečně rozvinuta.  

Takto funguje i učení se písmu, schopnosti jej číst a chápat jeho symbolickou 

funkci zastupující řeč. Dítě je vždy spirálovitě v určitou dobu svého zrání nastavené 

na přijmutí nových podnětů vztahujících se k psanému textu. Jestliže se děti učí číst a 

psát až na prvním stupni základní školy, přicházejí otázky, jak děti zpracovávají 

předešlé zkušenosti s písmem. Není výjimkou, že dítě již přichází do školy s určitou 

představou o písmu a jeho obsahu či funkci. Podněty vztahující se k písmu nalézá 



9 
 

dítě samo v prostředí, které je pro něj zprostředkováno významným druhým, 

nejčastěji rodičem, učitelem či učitelkou v mateřské a následně základní škole, 

starším zkušenějším dítětem apod. Jeho zájem je ale tažen vnitřní silou. 

Zajímavou otázkou zůstává, jak se tyto podněty v dětské mysli zpracovávají a 

jaké poznatky si dítě odnáší z písemných podnětů. Jak se utváří jeho představa o 

obsahu textu a jaký význam pro dítě mají slova, když jej ještě nikdo systematicky 

neučil číst? Právě představy o psaném textu a způsob, jak přicházejí děti ke znalosti 

písma ještě před školní výukou, studovala psycholožka Emilia Ferreiro. Její studie a 

výsledné závěry jsou stěžejní inspirací této práce. Teoretická východiska zahrnují 

vyčlenění úrovní vývoje čtení u dětí v předškolním věku spolu s charakteristikou 

vývojového období. Obsahem je i nastínění významných oblastí psychického vývoje 

jedince v předškolním věku, které mají vliv na chápání textu a schopnosti číst. 

Výzkumná část této práce je inspirovaná jedním z dílčích experimentů E. Ferreiro, 

zahrnující testy čtení s obrázkem, a bude praktickou ukázkou dokládající teoretické 

poznatky.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Jazyk a písmo jako lidská forma komunikace 

Písmo jako forma komunikace a její předpoklady 

Vývoj chápání a užívání písma jako formy komunikace je úzce spjat 

s vývojem symbolické funkce nezbytnou i pro rozvoj mluvené řeči, která schopnosti 

číst a psát bezesporu předchází. Číst a psát se děti učí nápodobou, ale doplněnou o 

různé druhy vysvětlení. Dítě se ve svém okolí setkává s různými formami psané 

podoby komunikace takřka od narození, ale jeho psychika není na vnímání a chápání 

písma ještě nastavena. Zrání nervové soustavy a vývoj psychických funkcí jako je 

schopnost symbolického uvažování a pochopení zástupné funkce písma zde hraje 

významnou roli. Této schopnosti jedinec nabývá zhruba od 2 let, kdy se jeho přístup 

ke světu mění z vazby na konkrétní manipulaci s aktuálně poznávanými objekty na 

symbolické vnímání, třídění světa a schopnost reprezentace.  

Důležitým předpokladem je pochopení symbolu
1
 jako něčeho, co označuje 

něco jiného. Kognice na této úrovni je ale důležitá i pro produkci a vnímání orální 

komunikace. K vývoji čtení a psaní jako dovednosti je potřeba nejen rozvoj 

kognitivních funkcí a oromotoriky, ale i jemné motoriky pro manipulaci s tužkou či 

perem, grafomotoriky a schopnost propojit vizuální vnímání textu s dalším 

zpracování ve vyšších korových centrech a jeho následnou produkci. Nemalý 

význam zde zastává i sluchová percepce. Dalším aspektem je pochopení, že se čte 

zprava doleva po jednotlivých řádcích, jak je tomu např. v naší kultuře. Když tuto 

znalost nemá, nebo má jiné překážky, které mu čtení tímto způsobem znesnadňují, 

obtížněji pak čtený text vnímá, vyhodnocuje a zpracovává. Schopnost vizuální 

percepce a její propojení s dalšími modalitami, zejména sluchovými, je nedílnou 

součástí vztahující se k vývoji čtení a psaní. V této oblasti se psaná podoba liší od 

verbální. U verbálního sdělení postrádáme potřebu vizuálního zpracování textu. 

Neznamená to, že bychom zrak při orální komunikaci nepotřebovali. Jeho funkce je 

ale odlišná a zaměřuje se na jinou formu projevu, např. gestikulace, mimika či prosté 

odezírání. 

                                                           
1
 Symbol je definován jako „znamení či sdělení, něco, co nám slouží jako zástupce něčeho 

abstraktního a zastupuje předmět, skupinu či vztah.“ (Hartl, Hartlová, 2010, s.563) Symbol jako znak 
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Abychom se mohly písmu naučit a aktivně s ním pracovat, je třeba znát jeho 

funkci, proč a k čemu se užívá a jak ho tvořit. Do oblastí, které jsou v součinnosti při 

rozvoji schopnosti a znalosti číst a psát, spadá jednak tvorba slov a jejich reprodukce 

v souladu s pravidly gramatiky, schopnost členit jednotlivá slova ve větě a pochopit 

zákonitosti syntaxe. V neposlední řadě jde o pochopení samotné funkce psané řeči, 

k jakému účelu se konkrétně psaný text užívá a podle toho s ním také nakládat. Tyto 

nároky je obtížné zvládnout, zabudovat do psychické struktury a aktivně s nimi 

nakládat bez předešlého vývoje. Bez poznatků symbolického charakteru písma, 

dostatečného vyzrání sluchové a vizuální percepce i motoriky je dosažení dalších 

úrovní schopnosti číst a psát velmi obtížné. 

Písmo jako sociokulturní konstrukt 

Znalost písma je žádanou kompetencí každého jedince, avšak nesmíme 

zapomínat na různou úroveň této znalosti. Písmo se vyvíjelo od pradávna a neslo 

s sebou důležitý symbolický význam, ať už se jednalo o první obrázkové písmo nebo 

latinku či azbuku jako podobu dnešního písma. Jednotlivá písmena chápána jako 

znaky jsou spojována podle konvenčně pevně daných pravidel a mají tak zástupnou 

symbolickou roli. Díky písmu mohl člověk předávat své poznatky, zkušenosti a 

myšlenky nejen orálně lidem z přímé další generace, ale i generacím mnoho let po 

své smrti i dál. Písmo nenese jen význam přenosu informací. Dnes lingvisté z písma 

získávají i poznatky o kultuře samé, jejích zvycích, sociálním životu i migračnímu 

postupu. Písmo je sociokulturním výtvorem a je tedy kulturně a sociálně 

determinováno. Zpětně písmo, stejně jako jazyk a řeč určuje povahu kulturních 

obsahů a myšlení lidí, jak se vztahují ke světu a uvažují o něm v pojmech a 

symbolech. 

Úroveň gramotnosti a její požadavek na člověka 

V dnešní době se v mnohých zemích klade veliký důraz na gramotnost, tedy 

schopnost ovládat čtení a psaní. Ale nejedná se vždy jen o schopnost poznat 

jednotlivá písmena a umět je spojit ve slova, plynule číst a zároveň slova a věty 

napsat. Na této úrovni, jak uvádí Gavora, mluvíme o „bazální gramotnosti“ (Gavora, 

2003, s.12), kde se klade důraz na dekódování písmen a slov z nich složených a 

jejich významu. Méně se pak přihlíží k samotnému pochopení a analýze textu. Dále 

uvádí, že rozvojem kognitivní psychologie a psycholingvistiky se pozornost více 
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ubírala ke gramotnosti jako zpracování textových informací. Podle slov autora se zde 

jedná o schopnost pracovat s textem, umět pochytit podstatné informace a vyčlenit je 

z okrajových.  

Ve školách se dnes zaměřují pedagogové především na rozvoj kompetencí 

potřebných k analýze textu a schopnosti s ním dále pracovat. Nejedná se tedy už jen 

o mechanické čtení, ale o práci s textem. Gramotný člověk není viděn jako člověk 

schopný plynulého čtení a úhledného písma bez pravopisných chyb, ale jako člověk 

schopný nalézt vhodný text k příslušnému tématu, tento prostudovat a vytáhnout 

z něj podstatné informace, spojit je s již nabytými  informacemi z paměti a následně 

je i aplikovat v běžném životě, v konkrétní situaci. V této podobě, se mluví o tzv. 

,,funkční gramotnosti“, kterou prvně použil W.A.Gray roku 1956, ale více se začala 

uplatňovat až v 80. letech (Gavora, 2003, s.14). Aby jedinec mohl dosáhnout funkční 

gramotnosti, je zapotřebí právě schopnost číst a psát, která je v této souvislosti 

základním kamenem gramotnosti vůbec. 

Je tedy vidět posun v nároku na člověka a jeho status být gramotný. Nejedná 

se ale o tlak ze strany společnosti naučit se gramotným dovednostem a následně o 

hrozbu sociálního vyloučení při neúspěšnosti. Už u dětí vidíme zájem o písmo a jeho 

význam, fascinaci dospělými, kteří shluku písmen v textu rozumí a vidí jejich 

význam. Motivace k nabytí schopnosti číst a psát vychází nejen z materiálního a 

sociokulturního prostředí, ale i z vnitřních popudů poznat neznámé, touhy objevovat. 

U dětí tak můžeme vidět, jak s hrdostí prezentují, kolika která písmen a už umí 

napsat a dokonce je i číst. 

S vývojem školství a pedagogicky, kdy dochází k systematicky řízenému 

učení číst a psát, se rozvíjela i gramotnost jednotlivých národů a zemí. Tento posun 

ale vede i k nesourodosti a rozdílům v přístupu ke vzdělání. Najdeme tak jinou 

úroveň gramotnosti nejen mezi zeměmi a danými kulturami, ale i osobami jednoho 

společenství. I přes tyto rozdíly je třeba se zaměřit na poznatek, že znalost písma 

není jen otázkou školní docházky. Dnes už víme, že děti se číst a psát nenaučí ryze 

pedagogickým působením a pouze vedením učitele na základní škole, popř. rodiče 

v domácím prostředí v návaznosti na požadavky školy. Jejich první úsudky o písmu 

sahají již do předškolních let a mnohá zjištění potvrzují, že mají i v tomto věku své 

specifické úrovně vývoje. 
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Uvedení do tématu prekonceptuálního vývoje čtení a psaní 

Rozvoji čtení a psaní se věnovali mnozí badatelé, pedagogové, lingvisté, 

psychologové a další. Jejich snahou bylo vytvořit programy pro výuku čtení a psaní a 

tím co nejefektivněji děti dovést ke gramotnému základu. Přístupy se posunuly na 

základě výzkumných poznatků o předškolní znalosti písma a jeho významu. Těmito 

výzkumy se zabývala v letech 1973-1975 Emila Ferreiro spolu se svými kolegy a její 

závěry měli přínos pro oblast pedagogiky, psychologie, psycholingvistiky, ale i 

laické veřejnosti. Výzkumy se zaměřovali na úroveň čtení a psaní dětí již 

v předškolním věku, které nebyly vystaveny záměrnému pedagogickému vedení. 

Závěry ukazují, že vývoj schopnosti číst a psát a umět tak reprodukovat význam, 

sahají do věku před školní docházkou a jsou uspořádány do prekonceptuálních 

úrovní čtení a psaní. Tyto úrovně mají svá specifika, která budou ústředím tématem 

mé práce.  

Emilie Ferreiro svými výzkumy dokládá, jak děti koncipují svou znalost o 

písmu taženou vnitřními mechanismy. Na základě různých postupů zjistila, že děti 

při intepretaci písma i jeho produkci vycházejí nejen z vnějších zdrojů 

zprostředkovaných druhými lidmi, ale stanovují si vlastní hypotézy, které jsou pro 

určitou dosaženou úroveň chápání písma společné. Pro své předpoklady vycházela 

zejména z teorie vývoje Jeana Piageta a jeho symbolické funkce. Předně tedy stručně 

představím charakteristiky předškolního věku se vztahem k rozvoji schopnosti číst a 

psát s důrazem na symbolickou úroveň myšlení dle teorie Piageta. Následně se budu 

věnovat teorii Emilie Ferreiro, jejíž výsledky jsou podkladem pro další praktickou 

část mé práce. Je třeba ale nejprve zmínit charakteristiky příslušné předškolnímu 

věku pro další pochopení. 

Vývojové aspekty předškolního období 

Předškolní období je již podle názvu zahrnuje vývoj před nástupem povinné 

školní docházky, který nastává v 6 – 7 roce věku dítěte. Avšak pro dynamický růst a 

vysokou akceleraci mnohých funkcí v oblasti psychické, fyzické i sociální je toto 

období rozčleněno na více dílčích na sebe navazujících vývojových stádií. Předškolní 

období v užším pojetí zahrnuje pouze vývoj ve věku 3 – 6 (7) let.  
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Motorický vývoj 

Dítě již nabylo dovedností chodit a mluvit a dále je bude více prohlubovat a 

zdokonalovat. Zejména pak motorický vývoj je v předškolním období 

charakterizován jako stálé zdokonalování základních již osvojených dovedností. Dítě 

nejen chodí, ale již dokáže skákat, chodit po schodech, zvládá stoj na jedné noze, 

zlepšuje se v chytání a házení míče apod. Stejné je to u rozvoje a upevňování 

hygienických a sebe obslužných návyků.  

Jemná motorika se rozvíjí zejména prostřednictvím kresby, modelováním či 

manipulací s drobnými herními prvky, jakou jsou např. korálky nebo kostky. Dítě tak 

upevňuje a zlepšuje svou zručnost. S tím souvisí i rozvoj schopnosti nakreslit rovnou 

čáru vodorovně či svisle a následně i dovednost opsat jednoduché geometrické tvary. 

Vývoj kresebných dovedností 

Děti předškolního věku velmi rády kreslí. V jejich kresbách se promítá jejich 

psychické zrání, které je tím více posilováno stejně jako rozvoj již zmíněné jemné 

motoriky. Velmi fascinující je kresba lidské postavy, jejíž vývoj má svá specifika a 

daná stádia. Zhruba ve 4 letech dítě kreslí tzv. hlavonožce, což je znázornění hlavy 

s hrubě načrtnutými základními částmi a doplněno čarami symbolizujícími 

končetiny. Postupně je postava dokonalejší a má stále více detailů. Před vstupem do 

školy by tak měla splňovat kritéria jako např. dodržení správného počtu 5 prstů na 

každé ruce, obličej by měl mít oči často i s řasami či obočím, nos, pusu i uši. Mezi 

trupem a hlavou by měl být krk, stejně tak končetiny neměli již být kresleny jen 

jednoduchou čárou. Při kresbě dítě kolem 5 let často mění původní záměr, kdy 

z rozhodnutí nakreslit psa nakonec vznikne zcela jiný výtvor. Postupně, jak zraje 

dětská psychika, dochází i k důslednějšímu plánování započaté kresby i věrnějšímu 

znázornění určeného tématu.  

Marie Vágnerová uvádí přímá stádia vývoje kreslení u dětí (Vágnerová, 

2005). Jedná se o fázi presymbolickou neboli senzomotorickou, kdy je dítě více 

fascinováno samotným aktem „čmárání“ než jeho výsledkem. Tato úroveň je 

charakteristická pro batolecí věk. Ve druhé fázi nastává přechod na symbolickou 

úroveň, kdy dochází u dítěte ke zjištění funkce kreslení, zejména jako možnosti 

zobrazit realitu. Třetí fáze vývoje je chápána jako primární symbolické vyjadřování. 

Dítě již zvládne uskutečnit úmysl a jeho kresba se stává jedním ze způsobu 
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symbolického znázornění reality. Dětská představa zachycená na papíře se stále více 

podobá realitě, což je závislé i na úrovni motorických dovedností, senzomotoriky, 

kognitivních funkcích či např. aktuálním emočním stavu.  

Dítě v kresbě zachycuje vnější realitu, která je vývojem obohacená o více 

detailů, přesnější znázornění záměru i realističtější podobu. Písmo je zprvu dítětem 

chápáno jako specifická forma obrázku, která zachycuje určitý objekt přejatý 

z okolního světa. V prvních fázích vývoje zhruba do 3 - 4 let dítě ještě nedokáže 

odlišit obrázek od písma. Přesněji řečeno je písmo pro něj věcí neznámou. Na další 

úrovni jsou děti již schopné odlišit, kde je text a kde obrázek, ale stále s textem 

nakládají jako s objektem. Text je pro ně jen jeho jinou grafickou podobou, nikoli 

záznamem slova jako řeči.  

Vývoj hry 

Specifický obrat dochází u dětí v předškolním věku zejména v oblasti hry 

jakožto dalším způsobu zacházení s realitou. Specifická je pro toto vývojové období 

hra symbolická, která dítěti umožňuje symbolicky uspokojit přání, která v danou 

chvíli není možné reálně získat. U dětí se setkáváme s častými tematizovanými hrami 

„na něco“. Na této úrovni si děti i osvojují a zkouší různé sociální role. Jiným typem 

her jsou např. funkční, činnostní či konstrukční hry, zahrnující širokou oblast práce 

se stavebnicemi, kostkami či jiným materiálem. Pro děti v předškolním věku jsou 

typické již párové či skupinové hry, které postupně nahrazují předešlé hry paralelní.  

Hra je pro děti nástrojem, jak zacházet s realitou. Učí se v ní vztahovat ke 

světu a zpracovávat poznatky, které se jim z okolí dostávají. Ve hře děti kombinují 

prvky reality s fantasijními představami a transformují tak neznámé či obtížně 

vysvětlitelné aspekty světa, aby pro ně byl srozumitelný a pochopitelný. I při prvním 

setkání s písmen není dítě schopné pojmout všechny informace pro pochopení jako 

podstaty a funkce. Dílčí poznatky reality pro něj srozumitelné přejímá a doplňuje 

fantazijními představami, vlastními hypotézami a předpoklady. Jako příklad mohu 

zmínit symbolickou hru předškolních dětí „na školu“, hraní na „maminku jak čte 

dětem pohádku“ nebo např. napsat mamince dopis, kde děti již kombinují některé 

poznatky o písmu s vlastními představami a fantaziemi. 
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Vývoj řeči 

Vývoj řeči je významný pro další rozvoj dovedností číst a psát. Bez vývoje 

řeči a s ní spojené symbolické funkce není možné pochopit funkci písma a způsob, 

jak s ním nakládat a chápat. Řeč se vyvíjí podle svých zákonitostí a má hluboký 

rozměr. Pro pochopení uvedu pouze významné aspekty, které jsou stěžejními body 

pro další návaznost schopnosti číst a psát.  

Děti v předešlém období již nabyli schopnosti mluvit a užívat řeč ke 

komunikaci, pojmenovávání věcí a chápání světa. V předškolním období dochází 

zejména ke zdokonalení v obsahu i formě řečového projevu. Kromě podstatných i 

přídavných jmen a sloves začínají být užívány i další slovní druhy jako spojky, 

předložky, příslovce a jiné. Děti se řeči učí nápodobou od druhých, která je 

selektivní, v jejímž důsledku nedochází k doslovnému opakování a učení se všemu, 

co děti slyší. Podstatné je pochopení smyslu či znalost některých slov ve větě, která 

jsou např. jinak nově použitá. Taková sdělení si děti lépe zapamatují a zakomponují 

do svého aktivního slovníku.  

Děti se učí i správné gramatické stavbě. Projev předškolních dětí je zprvu 

agramatický. Zhruba ve 4 letech začínají používat složitější souvětí, teprve začínají 

správně časovat slovesa apod. Ještě ale mohou špatně pochopit smysl složitější věty 

z důvodu jejich nedostatečného syntaktického citu pro pořadí slov ve větě. 

Rozvoj řeči je vázán i na vývoj myšlení. Pomáhá dětem lépe pochopit 

prostorové a časové vztahy stejně jako je významná pro jejich autoregulaci. 

Významný je vývoj egocentrické řeči, kterou mluví dítě jakoby samo k sobě a není 

tedy předně určená jiným posluchačům. Dítě s její pomocí vyjadřuje své pocity, své 

představy a záměry jednání stejně jako uvažování či posílení paměti. Verbální 

pojmenování psychických dějů, pocitů self, je velmi důležité pro jejich uchopení a 

regulaci a též pro zjednodušení orientace v problému a jeho řešení. Egocentrická řeč 

se postupně zvnitřňuje a slovní komentář je přibližně ve 4-5 letech transformován ve 

vnitřní řeč. Vývoj verbálního projevu se tím odděluje od myšlení, které je dále 

budováno právě prostřednictvím vnitřní řeči.  

Vývoj řeči je úzce propojen se symbolickou funkcí, která je prostupným 

pojítkem ve vývoji nejen myšlení, ale i hry, kresby a následně i písma. Pro ucelení se 
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v další kapitole věnuji kognitivnímu vývoji, zejména symbolické funkci a 

významným aspektům vývoje dle konceptu Jeana Piageta.  

Kognitivní vývoj se zaměřením na teorii Jeana Piageta 

E. Ferreiro byla žákyní J. Piageta a ve svých výzkumech vycházela zejména 

z jeho konceptu vývoje inteligence a myšlení u dětí. Teorie J. Piageta by neměla být 

opomenuta ani v mé práci, a proto ji zde krátce uvedu s důrazem na zrod symbolické 

funkce, která pomáhá představám a rozvoji myšlení a má význam právě ve výše 

zmíněném vývoji hry, kresby a bezesporu i schopnosti číst a psát.  

Jean Piaget se zabýval zejména způsobem řešení úkolů u dětí. Přichází 

s určitým konceptem schématu, kdy schéma je chápáno ve smyslu psychické 

reprezentace, díky které jedinec organizuje a interpretuje svou zkušenost. Kognitivní 

schémata vznikají na základě vrozených funkcí organizace neboli globální percepce 

a adaptace. Díky adaptačnímu mechanismu si jedinec vytváří psychický obraz vnější 

reality. Piaget vymezuje 4 stadia vývoje myšlení od senzomotorického, přes 

předoperační a následně stadium konkrétních operací, po úroveň formálních operací, 

kterých jedinec dosahuje zhruba mezi 12 – 14 rokem a někteří vůbec ne.  

Dle konceptu vývoje Jeana Piageta je dítě v předškolním věku 

v předoperačním stádiu, které je charakteristické symbolickou funkcí. Symbolická 

funkce přichází již s nástupem řeči přibližně ve věku 1,5 – 2 roky. Toto symbolické a 

předpojmové myšlení trvá do 4 let, kdy začíná být postupně utvářeno názorné 

myšlení, které je následně nahrazeno mezi 7 – 8 rokem konkrétními operacemi. 

Stěžejní je, že symbolická funkce „umožňuje představovat si skutečnost 

prostřednictvím označujících elementů odlišných od označovaných věcí“ (Piaget, 

1999, s.118). Dítě již uvažuje v pojmech, ke kterým dochází na základě podobnosti 

s prototypem a vymezením podstatných znaků. Dítě je ve schopnosti usuzovat, 

vázáno na aktuální dění a stav nebo na to, co v minulosti vnímalo. Stejně tak je tomu 

s vázaností na názor a neschopností ještě uvažovat logicky v krocích, které je možné 

v mysli jednotlivě opakovat a porovnávat. Jeho myšlení je prelogické, předoperační a 

ještě úzce spojeno s konkrétní vlastní aktuální činností dítěte. Vše se ale děje na 

základě označování, které předpokládá vztah mezi označovanou realitou a 

označujícím. Používání symbolu a znaku je na základě rozlišení, které uskutečňuje 

ten, kdo označuje. Děje se tomu díky „schopnosti představovat si něco 
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prostřednictvím něčeho jiného“ (Piaget, 1999, s.119). Symbolická funkce tak 

umožňuje nakládat s tím, co není aktuálně přítomno.  

Je třeba ale připomenout, že symbol je založen na vztahu podobnosti a znak 

vzniká konvenční dohodou. Piaget v této souvislosti připomíná, že k vytvoření znaku 

je třeba žít ve společnosti, ale symbol může být výtvorem jedince samotného (Piaget, 

1999). Myšlení se začíná odpoutávat od senzomotorické podstaty k utváření symbolů 

a učení se znakům především na základě nápodoby.  

Dětské uvažování je zatím prekonceptuální s objevujícími se chybami, které 

jsou ve věku 3 – 6 let typické. Vágnerová uvádí následující znaky charakteristické 

pro uvažování předškolního dítěte. Způsob nazírání na svět a výběrovost informací je 

charakteristická tendencí ulpívat na jednom percepčně výrazném znaku při přehlížení 

ostatních charakteristik vnímaného objektu či jevu. Dalším znakem je egocentrismus 

coby preferování subjektivního názoru, který je brán jako jediný správný. Piaget 

tento mechanismus popisuje jako dětský předpoklad toho, že ostatní mají stejný 

pohled na realitu. Jedná se o tendenci zkreslovat úsudek pod tlakem vlastního postoje 

a priorit. Dalším kritériem je fenomenismus, kdy dítě chápe jako důležité to, jak se 

mu světě kolem jeví, jak je prezentován na základě viditelných znaků. Prezentismus 

je pak vázanost na přítomnost a aktuálnost objektů, jevů a situací při nazírání na svět. 

Další znaky se vážou ke způsobu zpracovávání informací. Vágnerová uvádí jako 

typické znaky magičnost, animismus, artificialismus a absolutismus (Vágnerová, 

2005). 

Dítě si tak pomáhá při intepretaci světa fantazií, která určitým způsobem 

realitu zkresluje. Neživým objektům přisuzují vlastnosti živých tvorů a v mnohých 

případech nečiní veliké rozdíly mezi realitou a fantazijní představou. Děti mají svůj 

způsob, jakým si vykládají okolní svět a jeho vznik. Vše ve světě vnímají jako 

vytvořené, udělané někým určitým způsobem, který variují podle svých hypotéz a 

nabytých poznatků. Stejně tak se objevuje přesvědčení o konečné a jednoznačné 

platnosti poznatků, které dítě potřebuje pro upevnění potřeby jistoty. Zásadní 

význam má v tomto věku pro děti rodící se symbolická funkce jako schopnost chápat 

zástupnou roli označujících objektů či jevů k označovanému. Vše je zúročeno při 

představách o písmu a jeho symbolickém významu.   
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Pojetí množství, trvalosti a dynamiky 

Dítě v předškolním období již chápe trvalost jednoho předmětu, ale ještě 

nechápe trvalost jejich množiny. Děti přistupují ke změně vizuální podoby reality 

tak, že s sebou musí zákonitě nést i změnu množství. Tento fenomén popsal Piaget 

na příkladu, kdy dětem předložil dva válce naplněné míčky do stejné výšky. Pokud 

z jednoho válce míčky přesypal do širšího, míčky sahaly níž než v prvním válci. I 

když se jednalo o stejný počet míčků, děti tvrdily, že v prvním válci je najednou 

míčků více. Zde se projevuje neschopnost sledovat více vlastností najednou, např. 

výšku míčků bez ohledu na šířku válce. Děti jsou při vnímání zaměřeny na jednu 

vlastnost či detail nebo naopak jsou zaměřené příliš globálně na úkor percepce 

detailů. Není ještě plně rozvinutá schopnost distribuce a selektivita pozornosti. Děti 

tak nedovedou vnímat celek jako soubor detailů.  

Podobné jako pojetí množství je i pochopení trvalosti podstaty, kdy se objekt 

může měnit ve své vnější podobě a stále se bude jednat o stále ten samý objekt. 

Koncem předškolního období je dítě již schopné pochopit dočasnou změnu 

viditelnou z vnějšku jako jednu z možných variant téhož objektu. Děti se při vnímání 

váží na statické znaky a aktuální stav, jelikož ještě nechápou dynamické proměny 

světa. Piaget ve svých pokusech dospěl k poznatku, že ve věku 4-5 let je pro děti při 

percepci a úsudku rozhodující konečný stav. Např. nejrychlejší vlak je ten, který 

zastavil oproti druhým nejdál bez uvážení, ze kterého místa či v jakém čase vlaky 

vyjely. 

Pojetí množství a způsob nakládání s více aspekty téhož objektu se objevuje i 

v práci E. Ferreiro s vazbou na Piagetovu teorii. Používala počet a množství u popisu 

a analýzy představ dětí o písmu, které jsou při prekonceptuálním čtení a psaní 

determinovány poznatkem o množství. Můžeme tak na příkladech jejích výzkumů 

vidět, že pokud měli děti napsat např. text k obrázku, utvořili ho pouze k hranicím 

obrázku. Kvalita písemného záznamu nebyla v této souvislosti rozhodující, ale 

zásadní byl poznatek, že „text“ nebyl ani delší ani kratší. Oba záznamy obrázku a 

písma jako jiné forma grafického záznamu téhož objektu musely být shodné. Jiným 

poznatkem je produkce tří koleček při požadavku napsat text k obrázku tří zajíčků 

s interpretací, že každé kolečko je jeden zajíček. Tímto příkladem Ferreiro opět 

potvrzuje potřebu shodného celku se vztahem k množství.  
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Řešení problému 

Dítě při vystavení problému mobilizuje strategie příslušné jeho kognitivní 

úrovni a schopnosti uvažovat. Uvažování dětí v předškolním období je bez rozlišení 

deduktivního či induktivního způsobu. Děti jsou pod vlivem vnímané podoby znaků. 

Velmi často se ptají proč a hledají tak přímou a jednoznačnou kauzalitu jevů, dějů a 

situací, která jim umožňuje svět uchopit a mít v něm jistotu. Náhoda je pro ně 

v tomto smyslu ohrožující a proto kauzalitu volí pro své uspokojení i na základě 

nelogických vysvětlení. Při konfrontaci s písmem si vytváří své strategie jak s ním 

nakládat, aby jej zabudovali do své reprezentace světa. Je pro ně náročné nechat 

nevyřešený problém vztahující se k funkci písma a jeho zákonitostem bez 

povšimnutí. Děti tak vyvíjejí snahu nějak s informacemi z okolí vztahující se k písmu 

naložit a zpracovat za pomoci vlastních fantazijních hypotéz. V této souvislosti bych 

stručně uvedla charakteristiky úrovně řešení problému typické pro předškolní věk.   

Při konkrétním řešení problému postupují nejprve přes jeho vymezení, 

intepretaci k hledání vhodných řešení. Intepretace jsou ovlivněné viditelnými znaky, 

mírou pochopení podstaty a dané situace či předešlé zkušenosti. Při řešení je pro děti 

obtížné stanovit si určitý systematický plán. Většinou volí určité scénáře, které mají 

charakter naučeného schématu. Kolem 5 roku ještě mnohé děti nedovedou plánovat 

při řešení nového či složitějšího úkolu. Jejich řešení se vztahuje např. jen k dílčí části 

problému. Děti jsou příliš vázané na aktuální podněty, které nejsou schopné potlačit. 

Příčinou je nedostatečná vyspělost a upevnění exekutivních funkcí, které jsou 

spojovány s dozráváním frontálního laloku (Vágnerová, 2005). 

Předškolní děti se mnohé postupy a způsoby učí od starších dětí a dospělých. 

Dospělý, který je v tomto pro dítě významnou osobou, dítěti zprostředkovává 

problém a pomáhá mu jej regulovat a nabízet řešení a pomoc při jeho pochopení. Je 

pro dítě určitým průvodcem, který má svůj význam i pro posun dítěte na další 

vývojový stupeň. L. S. Vygotskij mluví o zóně nejbližšího vývoje, kdy kognitivní 

funkce jsou výsledkem naučených způsobů při interakci s druhým člověkem a jako 

naučené poté zvnitřňovány. 

Emilie Ferreiro – psychogenetická teorie vývoje čtení a psaní 

Emilie Ferreiro se narodila v Argentině a svůj první diplom z psychologie 

získala na Universitě v Buenos Aires. V roce 1970 získala doktorát na Univerzitě 
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v Ženevě ve Švýcarsku, kam přišla jen kvůli sestavení své dizertační práce pod 

vedením Jeana Piageta. Následně se vrátila do Argentiny jako profesorka University 

v Buenos Aires. Ve své kariéře se zaměřila na pochopení, jak děti přicházejí ke 

znalosti jazyka v jeho psané formě. Věnovala se výzkumům, kterými chtěla poznat a 

pochopit vývoj chápaní písma a jeho významu v dětském věku před vstupem do 

školy a tedy před působením školní výuky. Její zájem byl především směřován 

k otázkám, jaké jsou dětské představy o psaném textu a jak samy systém písma 

vstřebávají a jak přicházejí postupně k jeho znalosti.  

Vliv podmínek a situace ve vzdělávání na výzkumy E.Ferreiro 

Práci E. Ferreiro je především důležité pochopit v době, kdy zaměření na 

gramotnost v USA bylo sníženo na základní úroveň výzkumů a redukováno na 

rozhodnutí o tom, jaké dovednosti a komerční programy jsou nejlepší k výuce čtení. 

Její práce přináší poznatky, které ukazují, že je třeba nezaměřovat se příliš na 

pochopení systému písma a jeho učení, ale obrátit více pozornost na mladé čtenáře, 

především na to, jak oni sami přispívají k  učení se číst a psát (Ferreiro in Goodman, 

2005). Své důležitosti zde nabývá i situace a podmínky ve vzdělávání v Latinské 

Americe, které byli jedním z důvodů zájmu E. Ferreiro o vývoj představ o písmu u 

dětí ještě neovlivněných školní výukou. Její studie vychází právě z podmínek 

vzdělávání a situace školní gramotnosti v Mexiku. 

V knize Literacy before schooling najdeme postřehy o tehdejší situaci a 

problematice školní neúspěšnosti v Latinské Americe. Jak je uvedeno, podle statistik 

Unesco z roku 1974 vidíme, že pouze 53% dětí z celkové populace nastoupivších do 

školy dosáhne čtvrtého stupně, který je minimální úrovní nezbytnou k dosažení 

gramotnosti. 20% dětí ve věku 7-12 let stojí mimo edukační systém vůbec. Dvě 

třetiny populace opakuje první třídu a kolem 60% studentů, kteří dokončili základní 

školu opakovali během docházky jeden nebo dva stupně (Ferreiro, 1982). I přes 

mnohé pedagogické metody a přístupy je stále veliký počet lidí, kteří jsou zatíženi 

školní neúspěšností a nedosáhly úrovně základních požadavků na čtení a psaní. 

Školní neúspěch v základech učení je jednoduše ověřitelný a v zásadě neměnný i 

přes dobrý úmysl a snahu pedagogů. Odborníci se snažili najít důvody těchto 

neúspěchů. V takovém rozsahu není možné, aby si problému národní a mezinárodní 

organizace nepovšimnuly. Tyto okolnosti stály u zrodu výzkumu E. Ferreio. Její 
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zájem byl tažen i osobními zkušenostmi s představami dětí o psaném textu, kterých 

si všímala v běžných situacích. 

Uvedení do výzkumu E. Ferreiro 

K realizaci jejího výzkumného projektu dochází v letech 1973 – 1975. 

E.Ferreiro přišla v té době s průkopnickou studií, na které pracovala se svými kolegy, 

a vytvářela tak pojmové základy genetické psychologie a současné 

psycholingvistiky. Části své práce se věnovala jako zaměstnanec University v 

Buenos Aires. Následně ale pracovala bez zázemí akademické půdy a její výzkumy ji 

stály mnoho úsilí. Celou studii pak vydala spolu s Anou Teberosky ve Španělsku 

v roce 1979. Anglický překlad vyšel o tři roky později. 

Hlavní otázky, které E. Ferreiro vedly k realizaci projektu, byly především 

následující: Jak děti přicházejí k samotné znalosti psaného textu? Jak děti určují co je 

ke čtení a co není? Jak se psaný text učí skládat, jak jej koncipují? Jak a kdy si děti 

začnou uvědomovat, odkud se formy psaného textu berou? Které hypotézy o psaném 

jazyku jsou originální konstrukcí vytvořenou dětmi a které se mohou připsat kulturní 

transmisi ze strany dospělých? Jak děti rozlišují nebo spojují obrázky, ilustrace, čísla, 

písmo v psací a tištěné formě ve vztahu k celému systému písma? (Ferreiro, 1982) 

Její práce byla rozdělena na více oblastí, které se úzce vztahovali k celé problematice 

a na základě kterých docházela ke zjištěním a odpovědím na své otázky. Empirické 

výzkumy u dětí byly zaměřeny na rozpoznání grafických znaků od jiných, tj. jak děti 

odpovídají na grafickou informaci jakou je písmeno, číslice či interpunkční 

znaménka. Zajímala se konkrétně, kdy se pro děti stávají „čitelnými“, jak děti samy 

začínají psaný text produkovat a kdy si začínají uvědomovat význam napsaného.  

Ferreiro pracovala s dětmi ve věku 3 – 6 let, které často ještě písmena neznají. 

Data sbírala nezávisle na výukovém procesu ve školách. Její záměr nebyl v tom 

poznat, jestli písmena děti znají a umí je už číst, ale co si pod nimi představují, jaké 

hypotézy si o psaném textu a jeho významu stanovují a následně při konfrontaci 

s prostředím potvrzují či vyvracejí. Děti, s nimiž pracovala, byly různého věku i 

sociokulturního zázemí. Úlohy, které dětem předkládala, byly předem definované a 

jasně strukturované. S úlohami pracovala u dětí ve věkových kategoriích 3-4 roky a 

5-6 let. Mnohdy úlohy pokládala u jednotlivých dětí opakovaně pro zjištění 

vývojového posunu v dané oblasti, kterou zkoumala. Ke zjištění představ dětí 
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nezadávala úlohy: ,,Přečti mi, co je tu napsané.“ nebo ,,Napiš mi.“, ale pokládala 

dětem otázky např. ,,Je tu něco napsané? Ukážeš mi, kde?“, ,,Co myslíš, že je tu 

napsané?“ ,,Zkusil bys mi napsat slovo…?“ apod. 

Popis zkoumaných oblastí a jednotlivých úloh 

Ferreiro k poznatkům o prekonceptech čtení a psaní došla na základě 

výsledků z více úloh, které předem stanovila a následně je dětem předkládala. Cílem 

bylo nechat děti analyzovat text a ptát se po jejich představě o obsahu. Text byl buď 

tištěný, nebo se jednalo o autorský text dětí samotných, který měli za úkol předtím 

zkusit napsat. Právě vysvětlování a vlastní analýza textu byla velmi důležitou a 

stěžejní částí výzkumu. Své poznatky Ferreiro shromažďovala a na základě jejich 

vyhodnocování došla k závěrům o prekonceptech vývoje čtení a psaní. Jednotlivé 

úlohy byly rozděleny podle oblastí, ke kterým se vztahovali. Např. oblast zaměřená 

na čtení s obrázkem v sobě nesla více dílčích úloh. V následujícím textu oblasti ve 

stručnosti uvedu.  

Čtení s obrázkem 

Tato metoda se zaměřovala na práci s textem a jeho vztah k doprovodnému 

obrázku. U čtení  s obrázkem Ferreiro směřovala pozornost ke vztahu obrázku 

a napsaného slova či větě pod ním. Děti měli rozpoznat písmo od obrázku a následně 

text číst, tedy uvést svou představu o jeho obsahu. Ferreiro systematicky pracovala 

s různými obrázky a nápisy, které volila podle daného klíče. Demonstrační karty 

obsahovali jednak daný obrázek a pod ním uvedený jednoslovný text, kterým bylo 

buď slovo jako název daného objektu na obrázku, nebo se jednalo o dílčí část 

objektu. U jiných obrázků se nacházel text složený z opakování jednoho písmena, 

např. AAAA nebo se jednalo o kombinaci nesourodých písmen a číslic. Je třeba 

dodat, že text byl u některých obrázků v tištěné podobě a jiný psaný kurzívou 

(psacím písmem). Odlišnou úlohou byly karty s obrázky, u kterých byla napsaná celá 

věta. Tím byla pozornost zaměřena na pochopení, jak děti pracují s textem, který je 

členěný na více segmentů. Jinou úlohou byl i požadavek text k obrázku napsat a 

následně ho doplnit o vysvětlení jeho jednotlivých částí. Děti tak měli číst, co 

v předešlé fázi napsali v určitém časovém odstupu.  
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Zprvu děti nediferencují písmo a grafiku, stejně jako ve svém písemném 

projevu často zaměňují číslice a písmena či jiná znaménka a přikládají jim specifický 

význam. Kolem 4 roku se již objevuje schopnost text a obrázek odlišit a naložit 

s textem podle jiných specifických hypotéz. Ferreiro pro pochopení dětských 

intepretací pracovala s několika sadami obrázků. V první sadě bylo 7 karet s obrázky 

doprovázené jednoslovným nápisem. Některá slova přímo zastupovala objekt na 

obrázku, jiná jen určitý dílčí atribut (např. fajfka u obrázku starého pána kouřícího 

dýmku). Druhá sada obsahovala 4 obrázky, u kterých byla napsaná věta se vztahem 

k obrázku. Při úlohách se dětí ptala nejprve, zda rozeznají obrázek od textu a 

následně zjišťovala jejich představu o obsahu textu. Užívala doprovodné otázky, 

kterými se ptala na jednotlivé části textu, kde dítě myslí, že je daný pojem napsaný či 

co konkrétně je v daném úseku podle jeho mínění napsané. Primárně vycházela 

z odpovědí dětí a ty dále doplňovala o další otázky.  

Čtení bez obrázku 

Další oblast se vztahovala k oddělování částí věty, a čtení samostatně bez 

obrázku. Prvním zkoumaným problémem v této oblasti bylo, jak děti při čtení text 

člení, když není doprovázen žádnou grafikou či obrázkem a nakolik bude jeho 

výpověď shodná s napsaným textem. Pro poznání strategií dětí užívala Ferreiro 

postup, při kterém před dětmi napsala stanovenou větu a poté ji četla a ukazovala 

doprovodně na slova. Následně se dětí ptala, kde si myslí, že napsala určité slovo. 

Další úlohou bylo, aby dítě zkusilo říct, co je asi napsané v konkrétní části textu – 

určité slovo, které dítěti označila. Takto s dětmi analyzovala text, aby dospěla 

k pochopení strategií při segmentaci textu – vět. Byl tak pozorován způsob, jakým 

děti budou oddělovat slova, tj. zda a kdy užívají mezery, stejně jako se zajímala o 

naložení s délkou textu a orální produkcí.  

Dalším typem úloh bylo, že děti měli zkoušet číst text po té, co došlo 

k výměně dvou slov ve větě. Jednalo se např. o větu „Pes honil kočku.“ A po 

transformaci větu „Kočka honila psa.“ Sledovala, jak se jejich výpovědi při analýze 

textu změní či nikoli.  

Psaní jednotlivých slov, vět a vlastního jména 

Ferreiro zkoumala i vývoji konceptualizace psaní. Slova i věty, které děti měli 

napsat, byly zadávány podle předem stanovených kritérií. Děti pak měli svůj text 
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znovu po sobě číst a za doprovodných otázek analyzovat. Ferreiro objevila, že ve 

věku kolem 2,5 – 3 let děti užívají k psané produkci buď malá kolečka nebo svislé či 

vodorovné čáry. Postupně se objevují v jejich psaní i některá písmena doplněná o 

jiné grafiky.  

Další úloha se vztahovala k napsání vlastního jména a následnou analýzu.  

Přiblížení psychogenetické teorie 

Učení se čtení a psaní je vnímáno jako pedagogický proces působení na dítě – 

žáka. Mnohé psychologické výzkumy zaměřující se na procesy a úrovně vývoje 

dítěte jsou přínosem pro pedagogické odborníky, kteří tvoří a aplikují učební metody 

a didaktické postupy v praxi. Právě zjištění E. Ferreiro mohou být pro mnohé učitele 

a pedagogické pracovníky inspirací v přístupu k výuce a práci s dětmi. Obraťme se 

sami do školních let. Učit se číst a psát bylo jednoznačně spojené se vstupem do 

školy a tedy bráno jako učení se něčemu z venku, co nám druzí, zejména učitel, 

předávají. Zde můžeme vidět efekt nápodoby, zrcadlení. Zkoumání vývoje 

schopnosti psaní a čtení, vázané na psychický vývoj u dětí, se tak objevuje až ve 

věku povinné školní docházky a je úzce spojováno s užívanými metodami čtení jako 

je globální či analyticko-syntetická metoda.  

E. Ferreiro přichází s náhledem na tento proces učení se číst a psát jako na 

vnitřní dynamiku a aktivitu dítěte, nikoli řízenou z venku jinou osobou. Sama tak 

,,hledá vnitřní kognitivní mechanismy, které se mobilizují v různých stadiích vývoje 

a které vedou k uchopení konvenčně užívaného písma, jeho systému a funkce a které 

dovolují dítěti prakticky používat čtení a psaní pro myšlení a komunikování“ 

(Viktorová in Gavora, 2003, s.27). 

Písmo je sociokulturní konstrukt s pevně danými pravidly a uspořádaným 

systémem. Dítě se v procesu enkulturace a socializace musí v tomto systému vyznat 

a pochopit jej. Jelikož je písmo takřka každodenně kolem něj, vytváří si o jeho 

soustavě, účelu a způsobu užívání vlastní představy a hypotézy, které si potvrzuje a 

vyvrací v souvislosti s tím, jak se s písmem setkává a jak mu jeho představy 

vyhovují. Přestanou-li vyhovovat, přetváří je a upravuje v jiné. Tomu se děje na 

základě přímé zkušenosti s písmem. Ferreiro tento proces chápe jako endogenní, tj. 

vnitřní. Tyto vnitřní konflikty však pro proniknutí do pravidel písma nestačí. Děti 

jsou vystaveny dalšímu tlaku ze stran dospělých a konvenčnímu systému školní 
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výuky. Dokáží si sestavit své funkční hypotézy o systému písma. Dítě se následně 

dostává do konfliktu při setkání s kulturně normovanými hypotézami, takovými, 

které se předkládají ve školní výuce. V tomto případě pak Ferreiro mluví o konfliktu 

exogenním, který nastává při střetu dětských hypotéz a přímou podobou písma a také 

tím, jak ho lidé kolem něj užívají, jak a kdy jej čtou apod. 

Psychogenetická teorie je zaměřena na endogenně utvářené představy o čtení 

a psaní, o systému písma a jeho významu. Vztahuje se k období před vstupem do 

školy, kdy dítě ještě není přímo ovlivněno záměrným působením z venku. Děti 

fascinují již od mala knížky a nezřídka se setkáme s dětmi, které rády napodobují 

dospělé u četby, otáčejí stránky a snaží se číst. Napodobované chování ale s sebou 

nese i vnitřní mechanizmy, které v dětské mysli utvářejí jejich vlastní představy, 

které už nápodobou nejsou. Právě těmto se Ferreiro ve svých výzkumech věnovala.  

Vývoj konceptualizace psaní podle E.Ferreiro 

Dítě k dosažení schopnosti bez problému číst a psát musí projít údobím, ve 

kterém se obohacuje o poznatky vztahující se k systému písma jako symbolickému 

konstruktu. Např. ,,Děti nepokládají za samozřejmé, že je napsáno vše, co se čte a 

v tom pořadí, jak je čteno.“ (Viktorová in Gavora, 2003, s.28) Taková zjištění jsou 

právě výsledkem výše zmiňovaných úloh zadávaných v různých etapách výzkumu 

E.Ferreiro a vedly tak ke koncipování 3 vývojových období, prekonceptů čtení a 

psaní, které Ferreiro dále rozpracovala a podrobněji členila. 

První perioda – presylabické období 

První etapa je charakterizována hledáním odlišných parametrů mezi 

grafickými značkami obraznými a neobraznými. Děti se v tomto období snaží najít 

určité stálé charakteristiky pro zavedení vnější rozdílů mezi grafickými znaky. První 

rozdíl je takový, který odděluje ikonické znaky od všech ostatních. Můžeme tedy 

vidět, jak uvádí Ferreiro na příkladech, že děti tak odlišují podle určitých sobě 

vlastních parametrů obrázek od všech ostatních grafických znaků. Pro pojmenování 

těchto znaků ale neužívají nezbytně konvenční názvy. Ferreiro hovoří o poznatku, že 

děti tyto znaky odlišné od obrázku nazývají v základu písmeny nebo čísly bez přímé 

vazby, jestli se o číslo či písmeno opravdu jedná (Ferreiro, 2000).  
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Velmi zajímavé je nalezení skutečnosti, jak děti vytváří rozdíly mezi 

ikonickým ztvárněním objektu a jiným grafickým znakem, tj. mezi obrázkem a 

písmem. Při kreslení je snaha zachytit co nejpřesněji kontury objektu, který má 

obrázek vyjadřovat. Při kresbě se tahy snažíme napodobit skutečnost, kterou jsme 

schopni vizuálně vnímat. Při psaní se jedná o jinou formu zástupnosti reality, která 

už není vázána na aspekty objektu. Ferreiro doslova uvádí, že „psaní jako zachycení 

jazyka (pozn. řeči) je dáno systémem s vlastními pravidly, kreslení nikoli. Kreslení je 

založeno na vztahu podobnosti s objektem nebo událostech, ke kterým se vztahuje. 

Psaní nikoli.“ (Ferreiro, 1982, s.53)  

Myšlenka provázející výzkum je, že v textu děti nacházejí název objektu, ať 

už se jedná o objekt reálný nebo namalovaný. Na mnohých příkladech z výzkumů 

Ferreiro ukazuje, že děti do písemného záznamu promítají objekt, jehož název mají 

napsat. Děti text, pokud je samotný, hodnotí jen jako písmena bez dalšího významu. 

Avšak je-li k nápisu přiřazen obrázek, písmena dostávají pro dítě význam, který 

následně textu přikládají. Děti jsou tak schopné jeho další intepretace. Můžeme 

pozorovat, že se děti ve věku kolem 3 - 4 let snaží napodobit písmena pro záznam 

určitého objektu bez ohledu na grafickou kvalitu výsledného textu. Důležité pro dítě 

je jeho objevující se zájem o písmo a samotnou činnost číst a psát. Zprvu není 

repertoár písmen ještě zdaleka dostačující, a proto při řešení úloh na požadavek 

napsat určité slovo kombinují děti jen pár znaků, které znají. Často se jedná o značky 

geometrického tvaru, nejčastěji pak kolečka. Na několika příkladech Emilie Ferreiro 

demonstruje, že kvantita je prvním hlavním kritériem pro písemný záznam. Počet 

značek pak koresponduje s velikostí obrázku, kdy řada koleček nepřesahuje hranice 

jeho kontur, nebo např. pro každý objekt na obrázku děti produkují právě jednu 

značku. Počet značek se pak shoduje s počtem objektů na jednom obrázku nebo 

jednotlivě zastupují atributy zobrazeného objektu.  

Postupem se tato determinanta počtu znaků strukturuje do vyšších 

dokonalejších úrovní. Stejně tak se mění i kvalita písemného záznamu, která se váže 

na grafomotrický vývoj a poznání již určitých písmen, které se děti měli možnost 

naučit. Děti jsou schopné pochopit, že pro různé objekty je třeba odlišného 

písemného záznamu. Tento jev má svá pravidla, která se vyvíjejí intrapsychicky a 

jsou velmi variabilní. Reálně tak v dalším stadiu presylabického období, děti pro 

několik různých objektů při písemné produkci užívají jen dvě tři písmena, která 
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kombinují. Jak uvádí Ferreiro, mluví se o písmenech, ale ve skutečnosti je třeba 

mluvit o neobrazných grafémech
2
, které mají pro děti funkci jako písmena (Ferreiro, 

2000). Jedná se tak o písmena, částečná písmena i pseudo-písmena. Kombinace 

písmen mohou dále doplňovat jinými grafickými značkami.  

Na dalších úrovních vývoje dochází u dětí k vytvoření individuálních hypotéz 

při intepretaci textu, který ale chápou stále jako určitý objekt nikoli slova. Některá 

kritéria nakládání s textem se ovšem objevují u všech dětí. Co je v tomto období 

dětmi interpretováno, není samotné písmeno, ale už série písmen, která musí 

splňovat dvě hlavní podmínky pro čitelnost textu a nesení významu. Jedná se o 

požadavek minimálního počtu písmen a odmítání opakovaného použití stejných 

písmen po sobě v jednom slově. Tyto dva požadavky je pak třeba dodržet současně. 

Pozornost dětí je tedy zaměřena na to, jestli jsou slova čitelná a interpretovatelná, tj. 

jestli splňují požadovaná kritéria kvantity a kvality. Příkladem je, že děti sami v 

úkolech uváděli, že nápis čtyř písmen a za sebou není dobrý ke čtení s odůvodněním, 

že to jsou jen kolečka. Jiným vysvětlením bylo např., že „to jsou jen vlnky nebo stále 

to samé, či že je tu příliš mnoho stejného“ (Ferreiro, 2000, s.24). Toto pravidlo se 

objevuje i ve velmi striktní formě, kdy děti odmítají text, ve kterém se vyskytuje 

třeba jen jedno písmeno dvakrát. Celé slovo pak označují za chybné.  

Kritérium minimálního počtu písmen je dalším významným prvkem 

objevujícím se v tomto období. Shodně pro děti nenese žádný význam samostatně 

stojící písmeno, ale podle jejich hypotéz je třeba přidat další, aby „tam bylo něco 

napsané“. Přijatelná jsou minimálně dvě písmena, u některých dětí tři. Při čtení textu, 

který má více písmen dochází k různorodým intepretacím, kterými děti vysvětlují 

význam těchto písmen.  

Právě otázka množství je v tomto období velmi významná. V této souvislosti 

bych připomněla propojenost s teoriemi Jeana Piageta o pojetí množství. Děti 

v chápání množství přistupují ke změně vizuální podoby reality tak, že s sebou musí 

zákonitě nést i změnu množství. Např. stejně dlouhé řady kostek budou chápány jako 

stejně početné, i když v každé bude jiný počet kostek. Ferreiro dokládá, že kvantita je 

jedním z nejhlavnějších kritérií při vytváření koncepcí u dětí. Děti ve svém 

písemném záznamu užívají k zachycení rozdílnosti popisovaného zrcadlení určitých 

                                                           
2
 Grafém = grafické znázornění jednotlivých fonému. Fonémy jsou zvuky, na kterých je založena 

mluvená řeč  a jsou početně omezené. 
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aspektů, které jsou úzce spojeny s kvalitami objektu. Délka slova i velikost 

samotných písmen a jejich počet ve slově je ovlivněn velikostí objektu, který 

zastupuje. Ferreiro uvádí, že děti pro objekty větší, starší, těžší, silnější nebo 

početnější zaznamenávají delšími slovy, více písmeny nebo většími s drobnými 

rozdíly než pro věci menší, slabší, mladší apod. Setkáme se pak s příklady, kdy pro 

slovo kočka děti užijí čtyři písmena a pro slovo kočky dvojnásobný počet písmen. 

Pro slovo slon je užito více písmen a výrazně větší, než např. pro slovo myš 

s odůvodněním, že slon je mnohem větší a váží víc (Ferreiro, 2000). 

Druhá perioda – sylabické období 

Ve druhé periodě už dochází k zavedení souvislosti mezi zvukovými aspekty 

slova a jeho grafickým záznamem. Děti začínají vnímat fonetickou stránku slova a 

dokáží již diferenciovat slovo na slabiky. S tímto poznatkem dochází i k posunu 

v intepretaci textu. Ve chvíli, kdy děti zkoušejí číst nebo psát, pracují již podle 

představy, že písmeno jako část slova koresponduje vždy s jedním zvukovým 

úsekem, tj. slabikou. Tento mechanizmus ale nestojí sám o sobě, ale je konfrontován 

s dalšími determinantami konceptualizace. Specifika tkví v souhře zvuk, tj. slabika a 

grafický znak v souladu s dodržením již dřívějších požadavků minimálního počtu 

dvou nebo tří písmen. U jednoslabičných slov jsou děti nuceny přebudovat své 

koncepty, jelikož jedno písmeno je stále nepřijatelnou možností. Dochází pak 

k utvoření specifických strategií a hypotéz. Stejné je tomu i v případě, kdy text má 

více písmen, než má slovo slabik. Děti tak mohou kombinovat i strategie 

charakterističtější spíše pro presylabické období nebo mohou vytvářet úplně nové, 

např. dělí slova na více slabik.  

V sylabickém období je kontext doprovodného obrázku u textu ještě stále 

vlivnou determinantou při snaze číst a interpretovat význam. Poznatky o rozdílnosti 

obrázku a písma nabyté v předchozí etapě vývoje konceptualizace se neztrácí, ale 

integrují se v nové struktury. V první periodě je interpretace textu závislá na 

nabízeném kontextu. Děti dokáží rozpoznat obrázek a písmo, ale vnímají je v úzkém 

vztahu a jejich význam propojují. Text tak chápou jako objekt, nikoli slova a pod 

tímto vlivem s nimi i pracují. Důkazem toho je, jak uvádí Ferreiro, i jak jsem mohla 

sama ze svého výzkumu v praxi zjistit, že stejný text může být interpretován 
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rozdílně, pokud je v různém kontextu a opačně rozdílný text může nést stejný 

význam, pokud je prezentován v kontextu stejném.  

Období sylabicko-alfabetické 

Toto období se nedá striktně oddělit od období předešlého. Jedná se spíše o 

jakýsi mezistupeň. Děti neopustily souvislost mezi písmem a obrázkem, které již od 

sebe graficky rozliší, ale jejich význam je stále propojený a na sobě závislý. Tento 

koncept posunuly na úroveň, kdy už ne vše, co je napsané, nutně nese význam. Podle 

stanovených pravidel kvantity a kvality jsou děti schopné kriticky zhodnotit, co je 

pro ně čitelné a co jsou jen písmena bez dalšího významu. I sluchová percepce zde 

nabývá nových úrovní. Děti tak spojují zvuk s písmem, tj. jedné slabice náleží jeden 

znak. Postupem se dostávají do konfliktu s tím, že existují jednoslabičná slova, avšak 

ta nekorespondují s jejich kritériem o minimálním počtu písmen. Dochází tedy 

k potřebě změnit zavedené koncepty a upravit je. Nastává etapa, kdy jsou zároveň 

přijímány dva způsoby souvislosti mezi zvukem a znakem a to způsob sylabický, kdy 

jeden znak zastupuje jednu slabiku a způsob alfabetický, kdy jeden znak je užíván 

pro jednu hlásku.  

Třetí perioda – období alfabetické 

V této fázi vývoje je už dítě schopné spojovat jednotlivé grafémy s hláskami 

a opouští spojitost se slabikami. Nejedná se ale jen o tento jev pochopení principu 

alfabetického písma. Schopnosti na úrovni alfabetického čtení a psaní, ke kterým se 

dítě musí dobrat, s sebou nesou více aspektů. Ferreiro přímo vymezuje tři oblasti, 

kterých se tato schopnost dotýká. Jednou z nich je zmiňované spojení hlásky a 

písmena, které pak kombinuje ve slova v souladu s akustickým vjemem. V druhé 

řadě si dítě musí vytvořit takové koncepce, aby mohlo pochopit text v jeho celku a 

umět s ním dále nakládat. Umět nejen napsat slovo tak, jak se z písmen skládá, ale 

umět sestavit kompozici slov, aby dávala smysl, umět slova oddělovat ve větě a 

nepsat text jako nepřetržitý sled písmen. Jedná se tedy o schopnost na úrovni 

morfologické. Třetí rovinou je pochopení funkce textu. Co nám text říká a co naopak 

my můžeme textem sdělit, k čemu je určený. Zde už se dotýkáme sémantické roviny 

jazyka. 
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Je třeba uvést, že tato úroveň je nejvyšší možnou dosaženou a nezřídka, podle 

výzkumu Ferreiro, se stává, že děti ji dosahují až ke konci prvního školního roku. 

Není tedy výjimkou, že při nástupu povinné školní docházky jsou děti v nižších 

stadiích konceptualizace řeči a tedy vystaveny silné zátěži ze stran pedagogů. 

Ferreiro se ovšem více zabývala ve svých výzkumech dětmi před nástupem do školy 

a tedy oblast dalšího rozvoje dětí i jak se alfabetická úroveň dále koncipuje, je méně 

prostudovanou. Ferreiro se snažila pochopit vnitřní mechanizmy dětí a jejich aktivní 

strategie pro pochopení písma, ale nesnažila se stanovit v jejich výsledku 

pedagogické přístupy a programy dalšího rozvoje. Ve smyslu jejich závěrů se snažila 

spíše podat argumenty a podklady k tomu, jak děti chápat a na čem ve výuce stavět a 

pracovat.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části se budu zabývat popisem vlastního experimentu, který 

vychází z konceptu výzkumů Emilie Ferreiro a je inspirován dílčím tématem čtení s 

obrázkem. Při realizaci jsem se zaměřila na úkoly vztahující se k oblasti čtení textu 

s doprovodným obrázkem. Snažila jsem se zachytit představu obsahu psané podoby 

jazyka ve spojení s obrázkem, zda jsou děti schopné oba záznamy odlišit a jaké 

strategie k tomu využívají. Zajímá mě i individuální vývojový posun dětí v rozmezí 6 

měsíců. Můj experiment je založen na úkolech, kdy dětem ukazuji postupně 

jednotlivé karty s obrázkem a jednoslovným nápisem, který zastupuje buď přímo 

objekt na obrázku, nebo jen jeho část. Můj zájem vychází ze zmíněné koncepce E. 

Ferreiro, která ve svých výzkumech věnovala pozornost provázanosti obrázku a 

textu, tj. jaký má obrázek doprovodný vliv při interpretaci textu. Zadání úkolů v 

mém experimentu se od úkolů ve výzkumech E. Ferreiro odlišuje. Ferreiro pracovala 

s kartami obrázků, kde byl text v tištěné podobě nebo psaný kurzívou. Zajímalo jí, 

jaké jsou rozdíly v jejich intepretaci dětmi. Pro zjištění dalších elementů vývoje čtení 

používala jednoslovné nápisy, některé složené opakováním téhož písmena, 

kombinací písmen a čísel a též karty obrázků s větou. Osobně se zaměřuji více na 

analýzu jednoslovného textu, který se významem vztahuje k obrázku. Pracuji tak na 

zachycení stěžejních charakteristik při intepretaci jednotlivých segmentů textu, 

v mém případě jednotlivých písmen slova. Větší zájem též směřuji k rozboru, jak děti 

nakládají s odlišným textem u stejného obrázku. Záměrem je zjistit, jestli dojde 

k poznání, že texty jsou odlišné a kdy a za jakých podmínek se objevuje předěl ve 

vazbě na obrázek při intepretaci významu textu. 

Oblastí zájmu mého výzkumu jsou tedy volené strategie dětí při intepretaci 

textu, jak děti s textem nakládají, jaký význam přikládají jeho jednotlivým 

segmentům a jaké se u nich objevují varianty náležející dané úrovni 

prekonceptuálního vývoje. Samotný text je pro děti velmi náročný na interpretaci, 

jelikož jeho grafická podoba jen v malé části koresponduje s objekty v realitě. 

Obrázek dítěti nabízí opěrný bod pro vyřešení problému, co text asi znamená. 

V určité fázi může ale obrázek mít až rušiví charakter. Zejména pak v případě, kdy je 

dítěti prezentován tentýž obrázek, ale s odlišným textem. Jak děti na tento konflikt 

reagují, dále s ním nakládají a vysvětlují jej, jsem stanovila jako další část výzkumu. 
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Záměrem experimentu je tedy nastínit strategie jednotlivých 

prekonceptuálních období vývoje čtení v poměrech naší kultury při řešení úlohy čtení 

s obrázkem a jejich vývojový posun. E. Ferreiro pracovala s dětmi z různých 

socioekonomických podmínek, které často neměli možnost se setkat s předškolní 

průpravou na učení čtení a psaní. V mém výzkumu jsem pracovala s dětmi, které 

navštěvují českou mateřskou školu a jsou české národnosti. Na jednotlivých 

příkladech chci demonstrovat, jak se požadavky vývojových stádií realizují v praxi a 

jak se mohou variovat v závislosti na individualitě každého jedince. Abych tuto 

individualitu zachytila co nejpřesněji, pracovala jsem s dětmi celkem 2x v časovém 

rozmezí 6 měsíců. Účelem je potvrdit jedinečnost tempa vývoje stejně jako poznatek, 

že jednotlivá období vývoje prekonceptů čtení nejsou vázána na daný věk. 

Popis výzkumu 

Výzkumný plán 

Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu experimentu, ve kterém je zkoumána 

představa psaného textu a jeho významu. Jinými slovy řečeno se jednalo o zachycení 

aspektů čtení u dětí ve věku, kdy ještě nejsou vystaveny požadavkům povinné školní 

docházky. Svůj výzkum jsem zaměřila na děti české národnosti, které navštěvují 

mateřskou školu v ČR. Testování probíhalo formou individuální práce s každým 

dítětem zvlášť. Prostředí bylo určeno možnostmi mateřské školy, do které děti 

pravidelně docházely. Při úlohách jsem dbala na maximální eliminaci rušivých 

podnětů při práci nad obrázky s textem, aby se dítě mohlo soustředit a nebyl jeho 

zájem odpoutáván od úkolů. Získané poznatky jsem zaznamenávala do pracovního 

sešitu, přepisovala do PC a dále zpracovávala. Jednotlivé rozhovory, které budou 

uváděny při prezentaci získaných poznatků, jsou demonstrativním příkladem 

dokládajícím stanovené výsledky. Záznamy jsou takřka autentické bez změny 

významu a smyslu jednotlivých otázek výzkumníka a následných odpovědí dětí. 

Získané informace z individuálních rozhovorů byly podkladem pro výzkumné 

závěry. S každým dítětem jsem nejprve navázala kontakt za pomoci paní učitelky. 

Realizace výzkumných úloh probíhala odděleně od herních prostor a druhých dětí. 

Postupně jsem dítěti předkládala obrázky, pod kterými byl vždy jednoslovný text. 

Rozhovor nad rozborem textu a jeho interpretaci jsem řídila podle předem 

stanovených otázek. Úkolem dětí nebylo číst text, ale otázky byly voleny tak, aby 
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zjišťovaly pouze představu dítěte. Záměrem nebylo chtít po dítěti číst, jelikož by 

mohla v dítěti vyvstat úzkost z neznalosti písma v konfliktu vyhovět požadavkům 

úkolu položených výzkumníkem. 

Nejprve jsem se dítěte dotazovala na obrázek, jestli ví, co představuje. 

Následně jsem zjišťovala, jestli pozná, jestli je na předloženém materiálu i něco 

napsané a jestli tento nápis rozliší od obrázku. Tímto jsem zjišťovala poznatky 

k první oblasti, tj. diferenciace obrázku a textu. Postupně jsem volila otázky 

zaměřující se na představu, co asi nápis znamená, co dítě myslí, že je tam napsané. 

Uvedu příklad užívaných otázek. 

,,Víš co je tu na obrázku?“ 

,,A je tu i něco napsaného?“ – ,,Kde je to napsané?“ – ,,Co myslíš, že tam je 

napsané?“-,,Co je tady podle tebe napsané?“ 

Navazující fází byl rozbor samotného nápisu a to tak, abych zjistila, jak se u 

dětí koncipuje představa textu a jeho významu a jaké strategie volí při interpretaci 

textu. Postupem bylo zakrývání jednotlivých částí textu vždy počínaje ponecháním 

pouze prvního písmena s otázkou, jestli je zde napsané ono „slovo“, které dítě prvně 

určilo. Dalším krokem bylo postupné odkrytí následujících písmen vždy s položením 

otázky směřující k významu viditelné části nápisu. Tímto postupem jsem s dítětem 

vedla rozhovor nad jednotlivými úseky textu. Snažila jsem se tak zachytit mezníky, 

které jsou charakteristické pro jednotlivá období vývoje představ o psaném textu, jak 

je ustanovuje E. Ferreiro stejně jako individuální varianty interpretací. 

Konečným záměrem bylo konfrontovat děti se situací, kdy mají dva stejné 

obrázky s rozdílným nápisem. Záměrem bylo zachytit jejich reakce, zda odlišnost 

vnímají a jak s ní nakládají a jaké volí vysvětlení.  

Děti jsem testovala celkem 2x. Jednalo o retestování stejných dětí v rozmezí 

6 měsíců. Záměrem bylo zjistit vývojový posun u dětí a změny ve strategii 

interpretací textu. 

Popis a výběr vzorku dětí 

Při výběru vzorku jsem vycházela z kategorií, se kterými pracovala i Ferreiro. 

Jsou jimi děti ve věku 3 – 6 let bez zaměření jen na jedno pohlaví při výběru. Děti 

navštěvovaly shodně stejnou mateřskou školku. Zde je nutno upozornit, že Ferreiro 
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pracovala s dětmi s rozdílnými možnostmi v přístupu ke vzdělávání. V jejích 

výzkumech zařazovala děti, které navštěvovali instituce předškolního vzdělávání, 

stejně jako děti bez této možnosti, které měly ztížené podmínky pro získání znalostí 

potřebných k nabytí gramotnosti.  

Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na děti české národnosti bez rozdílu 

pohlaví ve věku 4 – 6 let. Do výzkumného vzorku jsem zařadila celkem 8 dětí. Jedno 

dítě jsem musela z výzkumu vyřadit, jelikož v době retestování již nebylo žákem 

mateřské školy a nebylo možné se s ním jinak kontaktovat. Testování jsem plně 

dokončila u tří chlapů a čtyř dívek. Jejich jména jsem pro účely výzkumu zaměnila 

s jinými náhodnými tak, aby odpovídali jejich pohlaví. U každého z nich jsem uvedla 

věk do závorky. Jedná se o číselný kód, kdy první číslo zastupuje věk dítěte v letech 

a druhé počet měsíců. Např. 5;2 znamená věk 5 let a 2 měsíce. 

Zvolila jsem děti z jedné mateřské školky, kterou osobně znám. Vedení 

školky i zaměstnanci mi umožnili výzkum realizovat za příznivých podmínek, 

poskytli mi klidné zázemí a vstřícný přístup. I ze strany rodičů testovaných dětí 

nebyly kladeny žádné překážky.  

Popis a volba obrázků s textem 

Při přípravě testovacího materiálu jsem nejprve určila slova, a následně k nim 

přiřadila vhodné obrázek. Slova jsem volila podle následujících determinant: počet 

slabik, tj. jedno- dvou- a tříslabičná slova, dále jsem přihlédla k co nejmenšímu 

množství diakritických znamének ve slově a uvažovala jsem i předpoklad, že děti 

objekt na obrázku i napsaný mají možnost znát. Jako zdroj pro vyhledávání obrázků 

jsem zvolila internet. V celku se jednalo o tři obrázky a 6 slov tak, že vždy u stejného 

obrázku byl jednoslovný nápis přímo zatupující objekt znázorněný obrázkem a 

v druhém případě se jednalo o nápis odlišný, ale související s objektem, který je 

součástí celkového obrázku. Testovací baterie obsahovala tyto karty: 

 

1. Slovo zastupuje objekt, který je zachycen na obrázku 

a. Obr. STROM, slovo strom 

b. Obr. HRUŠKA, slovo hruška 

c. Obr. AUTOBUS, slovo autobus 
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2. slovo nese význam jedné dílčí části objektu na obrázku 

a. obr. STROM, slovo větev 

b. obr. HRUŠKA, slovo list 

c. obr. AUTOBUS, slovo kolo 

V prvním i druhém testu jsem použila stejnou testovací baterii.  

Prezentace získaných dat 

Při individuálním testování jsem užívala 6 kartiček s textem a doprovodným 

obrázkem. Testování každého dítěte proběhlo 2x v časové prodlevě 6 měsíců, jak 

bylo výše zmíněno. Po setřídění dat jsem děti rozdělila podle strategií interpretace 

textu do vývojových období – presylabické, sylabické a alfabetické na základě 

významných rozdílů mezi vývojovými koncepty dětí. Ve většině případů se jednalo o 

možnost děti jednoznačně zařadit do příslušného období. U jednoho dítěte ale došlo 

k míšení přístupů typických pro presylabické období a zároveň u jiných položek testu 

dítě volilo již způsoby charakteristické pro následující sylabické období.  

Pro každé prekonceptuální období jsem sestavila tabulku s počty dětí podle 

četnosti výskytu jednotlivých variant nakládání s textem pro oba testy odděleně. Je 

třeba zdůraznit, že se nejednalo vždy o jednu strategii u každého dítěte. Volené 

způsoby interpretací textu se u některých dětí opakovaly a zároveň u některých dětí 

docházelo k užívání více než jednoho přístupu. V tabulkách jsou uvedená i jména 

dětí s jejich věkem, jejichž výpovědi byly v příslušejícím stádiu hodnoceny. Výskyt 

variant interpretací jsem hodnotila v každém z testů odděleně. Stejně tak jsem podle 

zjištěných výsledků zařadila děti do příslušného stádia prekonceptuálního vývoje 

čtení pro každý test zvlášť, čímž je možné sledovat, jak se v průběhu 6 měsíců ve 

svém vývoji posunuly. Data setříděná do tabulek budu dále popisovat a prezentovat 

na konkrétních příkladech.  

Četnost dětí v prekonceptuálních obdobích a jejich posun 

v závislosti na věku 

V tab.1 je vidět kolik a které děti byly v jakém stadiu při prvním testování a 

jak se posunuly při retestování po 6 měsících. Zaznamenán je i věk dítěte 

v příslušném kódu pro porovnání jednotlivých dětí. Z výsledků vyplývá, že vývoj a 

posun mezi stádii je velmi variabilní a individuální. Posun není závislý na věku. 
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Některé starší děti jsou v prvním vývojovém období, tj. presylabickém. Oproti tomu 

jiné děti, které jsou ve stejném nebo i dokonce mladším věku jsou podle výsledků na 

vyšší vývojové úrovni čtení. 

Tab.1: četnost dětí a jejich posun ve vývoji mezi stádii vývoje čtení v závislosti na věku 

Četnost dětí a jejich posun ve vývoji mezi stádii vývoje prekonceptů čtení v závislosti na věku 

 presylabické období sylabické období alfabetické období 

1
. 

te
st

 

jména dětí + 

věk (rok;měs.) 

Honzík (5;6)  

Terezka (4;3) 

Verunka (4;7) 

Eliška (5;1) 

Martínek (5;6) 

Filípek (4;8) 

Romanka (5;4)  

počet dětí 6 1 0 

2
. 

te
st

 

jména dětí + 

věk (rok;měs.) 

Terezka (4;9) 

Verunka (5;1) 

Filípek (5;2) 

 

Filípek (5;2) 

Martínek (6;0) 

Honzík (6;0) 

Eliška (5;7) 

Romanka (5;10) 

počet dětí 3 1 3 

 

Jedinečnost tempa vývoje je zřejmá i u délky setrvání v jednotlivých stadiích. 

3 děti setrvali i po 6 měsících v presylabickém období. U dvou dětí jsem 

zaznamenala při retestování posun do následujícího období. Konkrétně jedno dítě se 

posunulo ve vývoji z presylabického období do sylabického a jedno ze sylabického 

do alfabetického. Rozdílný vývoj jsem zachytila u dvou dětí, které v průběhu 6 

měsíců učinily posun o dvě vývojová stádia. Přesněji řečeno v době první testování 

jsem tyto děti zařadila do presylabického stadia. Při retestování jsem u nich 

pozorovala již strategie příslušející alfabetickému stupni vývoje. 

Je patrné, že vývoj je velmi variabilní a samotný věk nevypovídá o 

kategorizaci a možnosti zařadit dítě do určitého prekonceptuálního období vývoje 

čtení. Stěžejní jsou strategie a způsoby nakládání s textem při jeho intepretaci. 

V pracích nejen E.Ferreiro se setkáme se závěry, že věk není striktně rozhodující pro 

vznik nové úrovně, ale může být pouze orientační. Větší důraz je kladen na 

individuální charakteristiku jedince.  
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Strategie pro interpretaci textu v jednotlivých obdobích 

Vývoj prekonceptů čtení je charakteristický tím, že děti jsou taženy vnitřním 

zájmem o písmo a jeho funkci. Psychické mechanismy nejsou ale ještě nastavené na 

pochopení globální podstaty písma, ale dokáží s dopomocí fantasie utvářet specifické 

hypotézy k uchopení vnější reality, aby byla pro dítě bezpečnou jistotou. Vývoj 

těchto jednotlivých způsobů zacházení s písmem je individuální za předpokladu 

vnějšího rámce, který je sjednocuje podle společné charakteristiky. Tyto jednotlivé 

charakteristiky jsou typické pro určité výše vymezené období a dále na sebe 

navazují. Předmětem mé práce a zejména tohoto oddílu je zhodnotit situaci 

v českých poměrech u dětí, které navštěvují mateřskou školu a ukázat, jak se 

teoreticky vymezené charakteristiky prekocepturálního vývoje čtení projevují 

na konkrétních příkladech. 

Při testování jsem v první fázi zjišťovala, zda děti odliší obrázek a text. 

Otázky jsem volila prosté s konkrétním dotazem, jestli děti vědí, co je na obrázku a 

jestli si myslí, že tam je i něco napsané. Diferenciace tohoto typu byla stěžejní, 

jelikož neschopnost odlišit písmo od obrázku značí, že dítě ještě vnitřně nedozrálo 

k samotným úrovním vývoje čtení a svět písma je mu zatím v této rovině skryt. Ve 

výsledku mého výzkumu jsem nezachytila žádné dítě, které by diferenciaci 

nezvládlo. 

Pro další práci s textem jsem do oblasti diferenciace zařadila i otázku, co si 

děti myslí, že je v textu napsané. Jejich spontánní odpovědi jsem zaznamenala a dále 

je s dětmi rozebírala podle postupu popsaného v kapitole „výzkumný plán“. 

Výsledky jsem zpracovala do dvou okruhů a uvedla je jako samostatné v dílčích 

tabulkách pro jednotlivá období vývoje čtení. Prvním je interpretace částí textu – 

písmen, která obsahuje výpovědi dokazující požadavek minimálního množství 

písmen pro čitelnost textu. Zaměřuji se na to, jaké interpretace děti volí u 

jednotlivých písmen, zejména prvních tří v daném slově a jestli jim přikládají 

konkrétní význam. Druhá část zahrnuje varianty interpretací vztahující se k významu 

textu a jeho částí. Jednotlivé intepretace jsou specifickými strategiemi, jak děti 

nakládají s textem. Jsou variabilní jak mezi jednotlivými obdobími, tak i v rámci 

každého zvlášť.  
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V následující části práce se budu zabývat rozborem interpretací textu 

v jednotlivých stádiích vývoje prekonceptů čtení. Předmětem bude vystihnout jednak 

mezníky, které jsou pro dané období určující a jak se v praxi projevují. Pozornost 

bude zaměřena i na variabilitu v rámci samostatného období. 

Varianty intepretací – presylabické období 

Na základě odpovídajících způsobů práce s textem bylo v době prvního 

testování v presylabickém období celkem 6 dětí. Při druhém testování po 6 měsících 

v tomto období zůstaly 3 děti. Každé z nich volilo určitým způsobem odlišnou 

strategii, ale v některých přístupech se shodovali.  

Stěžejním bodem je, že děti v tomto období pracují s textem jako s objektem, 

nikoli jako se slovem. Potvrzují to výpovědi, kdy děti jednotlivým písmenům 

přikládají význam jednotlivých částí a atributů objektu. V jiném případě jsou úseky 

textu vnímány jako neúplný objekt nebo má text u obrázku stále tentýž význam bez 

vazby na počet či kvalitu písmen. Děti ještě nechápou, že se zapisuje řeč. V tabulce 2 

jsou prezentovány sledované oblasti zahrnující jednotlivé typy výpovědí a 

interpretací vztahující se k diferenciaci obrázku a textu, intepretaci jednotlivých 

písmen nápisu s důrazem na první tři písmena a významu textu. 

Odlišit obrázek a text nečinil žádnému z dotazovaných dětí problém. V každé 

položce testu, tj. jednotlivý obrázek s nápisem, děti vždy odpověděli, co je na 

obrázku a dokázali uvést název objektu. Všechny děti v prvním i druhém testování 

dokázali uvést, že je u obrázku i něco napsané a zkoušeli text interpretovat. Uváděly 

konkrétní kladnou odpověď na otázku, co si myslí, že je u obrázku napsané. 

Zásadním poznatkem je potvrzení objevujícího se fenoménu požadavku 

minimálního počtu písmen jako podmínky k tomu, aby byl text čitelný - 

interpretovatelný. V  tabulce 2 je vidět četnost jednotlivých forem intepretace 

prvních písmen nápisu prezentovaného dětem. 4 děti uváděli v době prvního testu, že 

první písmeno nemá žádný význam. V druhém testu takto vypovídali 3 děti, z nichž 

jedno v tomto postupu setrvalo od doby prvního testu. Většina dětí uváděla, že 

písmeno nic neznamená. Jedno dítě z prvního testu a jiné v době druhého testu 

dokázalo jednotlivé hlásky číst, popř. počáteční znak nápisu hodnotily jako neurčité 

písmenko. Je vidět, že děti už znaly grafickou podobu písmena a byly schopné ho 

přečíst jako odpovídající hlásku, avšak nepřikládaly mu další význam.  



 

40 
 

Tab. 2: Přehled interpretací textu v presylabickém období 

PŘEHLED INTERPREACÍ TEXTU - PRESYLABICKÉ OBDOBÍ 

Diferenciace obrázku a textu 

počet dětí používajících danou 

formu interpretace 

test 1 
test 2 (po 6 

měsících) 

pozná objekt na obrázku 6 3 

rozezná, kde je obrázek a kde text 6 3 

zkouší „číst“ text, interpretuje 6 3 

text neinterpretuje (neví, co je napsané)  0 0 

Interpretace částí textu – písmen   

první písmeno je interpretováno jako bez významu 4 3 

první písmeno je interpretováno jako neurčité „písmenko“ 1 0 

první písmeno je interpretováno jako daná hláska bez dalšího 

významu 
1 1 

právě první písmeno nese význam - je interpretováno jako celé 

slovo - objekt (přidáním dalších písmen slova se význam nemění) 
1 0 

právě první písmeno nese význam – je interpretováno jako dílčí 

část/atribut objektu (další písmena intepretaci mění) 
1 0 

právě první dvě písmena nesou význam 3 3 

právě první tři písmena nesou význam (první dvě jsou chápána 

jako bez významu) 
1 0 

Pouze jedno písmeno v textu (O) je interpretováno jako něco 

napsaného – celé slovo (objekt). Zbývající písmena jsou 

interpretována jako bez významu. 

1 0 

Význam textu a jeho částí   

text je chápán jako reálný objekt 6 3 

pokud část textu chybí (je zakryta), zbývající viditelná část je 

interpretována jako: 
  

- daný objekt již celý - přidáním dalších písmen se význam 

nemění  
4 2 

- daný objekt již celý – zbývající písmena jsou interpretována 

jako určitá část/atribut objektu, která ho doplňuje a vztahuje se 

k obrázku 

2 1 

- daný objekt, kterému konkrétní část chybí (část zobrazená na 

obrázku) 
1  

- daný objekt, který má sníženou funkci, je v něčem omezený 

(rozbitý, nemá benzín, nevyrostlý, nezralý…)- přidáním 

písmen se jeho nefunkčnost/problémovost vyrovnává 

1 1 

- daný objekt v nezdrobnělé formě. Přidáním písmen se 

interpretace nemění, až celý text je čten jako zdrobnělina 

(strom – stromeček) 

1 0 

- část daného objektu vztahující se k množství (kousek, půlka) – 

přidáním písmen je text interpretován jako větší část objektu. 

Až celý text je interpretován jako celý objekt 

2 0 

- konkrétní část daného objektu (stopka hrušky, kolo autobusu, 

…) – odkrývaná písmena jsou interpretována jako další jiné 

části objektu, až celý text je interpretován jako celý objekt 

1 0 

děti, jejichž interpretace jsou zahrnuty do tohoto období 
Martínek (5;6) 

Eliška (5;1) 

Filípek (5;2) 

Terezka (4;9) 
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Filípek (4;8) 

Honzík (5;6) 

Terezka (4;3) 

Verunka (4;7) 

Verunka (5;1) 

 

Následně se děti rozdělily podle toho, zda volily formu interpretace, kdy 

právě první dvě písmena nesou význam nebo právě první tři písmena nesou význam. 

Požadavek minimálně dvou písmen pro čitelnost textu jsem zaznamenala u 3 dětí 

v prvním testu a jiných 3 dětí v druhém. Požadavek minimálního počtu tří písmen 

jsem postřehla u jednoho dítěte v prvním testu. Uvedu příklad požadavku dvou 

písmen u Elišky. 

Eliška (5;1): Obr. STROM, slovo strom 

Ex.: ,,Víš, co je tu na obrázku?“ 

E: ,,Strom.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

E: ,,Tady, strom.“ (ukazuje na slovo) 

Ex.: ,,A kde je to napsané, je to tady?“ (ukazuji na S) 

E: ,,Ne, to nic není.“  

Ex.: ,,A co tady, co je tu asi napsané?“ (ukazuji ST) 

E: ,,Strom.“ 

Ex.: ,,A tady, co myslíš?“ (ukazuji STRO) 

E: ,,Strom.“ 

Ex.: ,,A tady?“ (ukazuji STROM) 

E: ,,Strom.“ 

Zjištění požadavku minimálního počtu dvou nebo tří písmen koresponduje 

s výsledky výzkumů E. Ferreiro, kdy děti při interpretaci textu nepřikládají prvnímu 

nebo prvním dvěma písmenům textu žádný význam, popř. je popisují jako neurčitá 

písmenka. Ve svém výzkumu jsem tento fenomén potvrdila. Některé děti ale volili 

odlišnou strategii a jejich intepretace nebyly determinovány tímto požadavkem. U 2 

dětí v prvním testu, jsem zachytila strategii, kdy první písmeno bylo již 

interpretováno jako celé slovo – objekt. Přidáváním písmen v textu se jeho 

intepretace dále neměnila a děti stále text „četly“ jako celý název objektu. Uvedu 

příklad Terezky. 

Terezka (4;3): obr. HRUŠKA, slovo hruška 

Ex.: ,,A co  myslíš, že tam je napsané?“ 

M: ,,Hruška.“ 

Ex.: ,,A kde je ta hruška, je tady?“ (ukazuji H) 
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M: ,,Jo.“ 

Ex.: ,,A takhle?“ (ukazuji HR) 

M: ,,Jo.“ 

Ex.: ,,A když to bude takhle, co je tam asi teď napsané?“ (ukazuji HRUŠ) 

M: ,,Hruška.“  

Ex.: ,,A takhle?“ (ukazuji HRUŠKA) 

M: ,,Hruška.“ 

Zajímavou strategií byl přístup Honzíka při prvním testování. Honzík znal a 

četl správně první písmena, když jsem mu zakryla zbytek slova. Při otázce, co 

písmeno znamená, odpověděl následovně. Pokud se písmeno shodovalo s první 

hláskou slova zastupující objekt na obrázku, interpretoval jej jako celý název 

objektu. Při neshodě pak první písmeno uváděl jako nic neznamenající. Uvedu 

příklady. 

Honzík (5;6): obr. HRUŠKA, slovo hruška 

Ex.: ,,Poznáš, co je tu na obrázku?“ 

M: ,,Hruška.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

M: ,,Hruška.“ (ukazuje na slovo) 

Ex.: ,,A kde je ta hruška, je tady?“ (ukazuji H) 

M: ,,Jo, to je h a h je jako hruška.“ 

Ex.: ,,A tady, co znamená asi tohle?“ (ukazuji HR) 

M: ,,Hruška.“ 

 

Honzík (5;6): obr. HRUŠKA, slovo list 

Ex.: ,,A co je tady na obrázku?“ 

M: ,,Taky hruška.“ 

Ex.: ,,A co myslíš, že je tu napsané?“ 

M: ,,Hruška.“ 

Ex.: ,,A kde je to napsané? Je to tady?“ (ukazuji L) 

M: ,,Ne, to je L.“ 

Ex.: ,,A takhle je tam co?“ (ukazuji LI) 

M: ,,Hruška.“ 

Je vidět, že dítě je vedeno primárně obrázkem, nikoli textem i za podmínky, 

že zná grafické podoby počátečních hlásek.  

Odlišnou strategií byla práce s textem jako s objektem, kde každé písmeno 

nese význam jednotlivé části objektu, které jsou zachyceny na obrázku. První 

písmeno bylo interpretováno jako jedna tato část. Přidávaná písmena, která jsem 



 

43 
 

postupně odkrývala, měla pro dítě význam další části objektu. Až ve chvíli, kdy byla 

všechna písmena odkryta, byl text interpretován jako jedno slovo zastupující objekt 

na obrázku. Takto s textem pracovala Verunka v době prvního testování. Uvedu 

příklad jedné z výpovědí. 

Verunka (4;7): Obr. AUTOBUS, slovo autobus 

Ex.: ,,A co je na tomhle obrázku?“ 

V: ,,Autobus.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

V: ,,Jo. Autobus.“ 

Ex.: ,,A kde to je napsané? Je to tady?“ (ukazuji A) 

V: ,,To je jenom kolo.“ 

Ex.: ,,A tady, co je asi tady napsané?“ (ukazuji AU) 

V: ,,To už jsou dvě kola.“ 

Ex.: ,,A tady?“ (ukazuji AUT) 

V: ,,To už je okýnko.“ 

Ex.: ,,A teď?“ (ukazuji AUTO) 

V: ,,To už je pan řidič.“  

Ex.: ,,A takhle?“ (ukazuji AUTOB) 

V: ,,Tam už jsou i lidi.“ 

Ex.: ,,A teď.“ (ukazuji AUOTBU) 

V: ,,To přistoupili další lidi.“ 

Ex.: ,,A teď?“ (ukazuji AUTOBUS) 

V: ,,To už je autobus.“ 

Strukturovaným postupem jsem zjistila, že první dvě popř. tři písmena děti 

popisují jako významové. Tato část slova ale nebyla vždy interpretována stejně. 

Formy výpovědí se v některých případech lišily. Jednou z možností bylo, že při 

postupném odkrývání jednotlivých písmen byl viditelný text vždy interpretován jako 

celý objekt zachycený i na obrázku. Přidáváním písmen se intepretace neměnila. 

Tento postup jsem zaznamenala u 4 dětí v prvním testu a 2 stejných dětí v době 

druhého testu. Uvedu příklad Elišky. 

Eliška (5;1): Obr. AUTOBUS, slovo autobus 

Ex.: ,,Co je tady na obrázku?“ 

E: ,,Autobus.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

E: ,,Autobus.“ (ukazuje na slovo) 

Ex.: ,,A kde je napsané autobus, je to tady?“ (ukazuji A) 

E: ,,Ne.“ 
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Ex.: ,,A co to znamená?“  

E: ,,Nic.“ 

Ex.: ,,A takhle tam je napsané asi co?“ (ukazuji AU) 

E: ,,Autobus.“ 

Ex.: ,,A co je tam podle tebe teď?“ (ukazuji AUTO) 

E: ,,Autobus.“ 

Ex.: ,,A takhle je tam také napsané autobus?“ (ukazuji AUTOBUS) 

E: ,,Jo.“ 

Druhou velmi četnou formou intepretace bylo, že část textu (první 

interpretovatelná podle požadavku minimální množství písmen) je chápána jako část 

objektu vztahující se k množství. Jednalo se např. o výpověď, že viditelná část nápisu 

znamená půlku hrušky, kousek stromu apod. Po odrytí dalších písmen se intepretace 

měnila. Děti pak vypovídali, že se jedná postupně o větší a větší kousek daného 

objektu. Pokud byl text již celý odkrytý, děti jej interpretovali jako celý objekt. Popis 

se vždy vztahoval k objektu na obrázku. Celkem jsem tento postup zaznamenala u 2 

dětí v době prvního testu. Uvedu příklad Martínka. 

Martínek (5;6): obr. HRUŠKA, slovo hruška 

Ex.: ,,Věděl bys, co je tu na obrázku?“ 

M: ,,Jo, to je hruška.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

M: ,,Hruška.“  

Ex.: ,,A kde je to napsané?“ 

M: ,,Tady dole“ (ukazuje na celé slovo) 

Ex.: ,,A takhle, co je tam asi napsané?“(zakryji slovo a nechám jen první písmeno H) 

M: ,,Tam nic není.“ 

Ex.: ,,A tady?“ (odkryji HR) 

M: ,,Tam je kousek hrušky.“ 

Ex.: ,,A tady?“ (odkryji HRU) 

M:,,To už je větší kousek.“ 

Ex.: ,,A takhle tam napsané co?“ (ukazuji HRUŠKA) 

M: ,,Hruška.“ 

Méně častý byl způsob, kdy část textu podléhající požadavku minimálního 

množství byla interpretována jako celý objekt korespondující s obrázkem. Přidávaná 

písmena byla interpretována jako další dílčí části objektu, jeho atributy, které 

interpretaci doplňovali. Tato strategie se objevila celkem u 2 dětí. U jednoho dítěte 

(Filípek) se strategie objevila v době obou testů. Filípek interpretoval viditelnou část 

textu jako celý objekt vztahující se k obrázku, který je ale v něčem nehotový, 
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nefunkční, kterému určitá část chybí. Např. výpověď obsahovala interpretaci, že se 

jedná o nezralou hrušku či nevyrostlý strom. Filípek kombinoval při práci s textem u 

dvou položek i jinou strategii. V počátku celý text interpretoval jako název objektu 

ve zdrobnělé formě. Pokud ho část chyběla, potom zbývající viditelný text byl 

interpretován jako daný objekt ve formě nezdrobnělé. Uvedu pro demonstraci 

několik příkladů. 

Filípek (4;8): obr. STROM, slovo strom 

Ex.: ,,Poznáš, co je tu na obrázku?“ 

F: ,,Stromeček.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

F: ,,Jo, stromeček.“ 

Ex: ,,A kde je to napsané?“ 

F: ,,tady.“ (ukazuje na slovo) 

Ex.: ,,A je to napsané tady?“ (ukazuji ST) 

F: ,,Ne, tam nic není.“ 

Ex.: ,,A tady, co myslíš, že je napsané tady?“ (ukazuji STR) 

F: ,,To je strom, ale je malej, malej strom.“ 

Ex.: ,,A tady?“ (ukazuji STRO) 

F: ,,Strom, ale už trochu vyrostl.“ 

Ex: ,, A takhle už tam je napsané stromeček?“ (ukazuji STROM) 

F: ,,Jo, stromeček.“ 

Ex.: ,,A je tedy malý nebo veliký?“ 

F: ,,Ten už je veliký, už vyrostl.“ 

Martínek (5;6): obr. HRUŠKA, slovo list 

Ex.: ,,Co je tady na obrázku?“  

M: ,,Hruška.“ 

Ex.: ,,A je tu taky něco napsané?“ 

M: ,,Jo, tady dole. Hruška.“ (ukazuje na slovo) 

Ex.: ,,A  kde je to napsané? Je to tady?“ (ukazuji jen H) 

M. ,,Ne, tam nic není.“ 

Ex.: ,,A takhle je tam asi co?“ (ukazuji LI) 

M: ,,To je půlka hrušky.“ 

Ex.: ,,A tady je napsané co?“ (ukazuji LIS) 

M: ,,Hruška, ale nemá ještě ten list.“ 

Ex.: ,,A takhle je tam tedy napsané co?“ (ukazuji LIST) 

M: ,,Hruška a už je celá.“ 
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Ojedinělý při interpretaci byl postup, při kterém význam mělo pouze jedno 

písmeno v napsaném slově. Tento způsob „čtení“ textu volila Terezka při prvním 

testování a to pouze u tří položek testu - karet. Vždy se jednalo o výpověď u obrázku 

s textem, ve kterém bylo přítomno písmeno „o“. Když jsem se Terezky ptala, jestli 

by věděla, kdy je slovo napsané, vždy ukázala na písmeno „o“. Když jsem ho zakryla 

a ptala se znovu, jestli je tam teď něco napsané, Terezka odpověděla, že není. Uvedu 

příklad. 

Terezka (4;3): obr. STROM, slovo strom 

Ex.: ,,Poznáš, co je tu na obrázku?“ 

M: ,,Stromeček.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

M: ,,Tady.“ (ukazuje na slovo, na písmeno o) 

Ex: ,,A co myslíš, že je tu napsané?“ 

M: ,,Stromeček.“  

Ex.: ,,A kdeje to napsané?“  

M: ,,Tady.“ (ukazuje na písmeno o) 

Ex.: ,,A když to teda schovám, tak už tam ten strom nebude?“ (zakryji písmeno o) 

M: ,,Ne.“ 

Ex.: ,,A je tam něco napsaného?“ 

K: ,,Ne.“ 

Pokud v nápisu písmeno „o“ nebylo, potom Terezka volila strategii, kdy 

první písmeno interpretovala jako celý objekt a přidávaná písmena neměla na další 

intepretaci vliv. Zajímavá byla představa nápisu „kolo“ u obrázku autobus. Pokud 

bylo viditelné pouze jedno „o“, potom ho Terezka interpretovala jako autobus. Pokud 

jsem nechala odkrytá obě písmena „o“, potom se intepretace změnila na kola, kdy 

každé „o“ zastupovalo jedno kolo.  

Terezka (4;3): obr. AUTOBUS, slovo kolo 

Ex.: ,,A co je na tomhle obrázku?“  

M: ,,Taky autobus.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

K: ,,Jo.“ 

Ex.: ,,A co myslíš, že je tu napsané?“ 

M: ,,Autobus.  

Ex.: ,,A kde je napsaný, je tady?“ (ukazuji k) 

K: ,,Ne.“ 

Ex.: ,,A znamená to něco?“ 



 

47 
 

K: ,,Ne.“ 

Ex.: ,,A tady už je napsané autobus?“ (ukazuji ko) 

K: ,,Jo.“ 

Ex.: ,,A kde je napsaný?“ 

K: Tady.“ (ukazuje na o) 

Ex.: Takže takhle tam bude asi co napsané?“ (zakryji jen jedno o) 

K: ,,Autobus.“ 

Ex.: ,,A kde je napsaný?“ 

K: ,,Tady.“ (ukazuje na o) 

Ex.: ,,A když to bude takhle, co je tam asi napsané?“ (zakryji k a l) 

K: ,,To jsou kola.“ 

Zde je vidět typická vazba na pojetí množství, kdy pro záznam stejného 

objektu je zapotřebí stejně početného znaku – tj. pro jeden objekt je třeba mít jeden 

znak. Tento poznatek je shodný s výsledky E.Ferreiro, která dokládá, že děti 

v prvních fázích psaní používají pro záznam znaky, které připomínají kolečko. 

V mém testu se Terezka zaměřila na písmeno „o“ pro jeho podobu s kolečkem. Dalo 

by se říci, že Terezka byla v době prvního testu na počátku rodících se prekonceptů 

čtení a psaní.  

Varianty interpretací - Sylabické období 

V sylabickém období byly zařazeny celkem 3 děti. Jedno z nich (Filípek), 

které jsem zařadila v době druhého testování do presylabického období, již ve svých 

interpretacích mělo náznaky dělení slova na slabiky podle počtu písmen v textu. 

Tento postup je příznačný pro sylabické období. Filípek v některých položkách testu 

ještě ulpíval na strategiích charakteristických pro předešlé vývojové stadium, avšak 

v některých se již pokoušel dělit slovo na slabiky podle počtu písmen v textu. Je 

vidět, že děti nemusí být vždy čistě v jednom období, ale jejich strategie práce 

s textem se vyvíjí postupně a ne přímými skoky.  

Ani v této úrovni neměly děti problém s diferenciací obrázku a textu stejně 

jako jeho intepretací. Všechny děti se snažily text „číst“. Podrobněji jsou způsoby 

interpretací uvedeny v tabulce 3 a dále popsány.  

Intepretace textu a chápání významu jednotlivých částí slova jsou odlišná od 

předešlého období. Zásadním rozdílem je, že děti začínají nápis u obrázku chápat 

jako slovo a nikoli jako objekt samotný. Děti text dělí na jednotlivá písmena, která 

interpretují jako slabiky slova v souladu s požadavkem, že pro jedno písmeno (znak) 
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náleží jedna slabika. Zajímavé je, že pokud se u obrázku ponechá viditelné pouze 

jedno písmeno, nepřikládají mu děti žádný význam, ani samostatnou jednu slabiku. 

Až ve chvíli, kdy jsou prezentována dvě a více písmen jsou tato „čtena“ jako slabiky 

slova a to tak, že již první písmeno je interpretováno jako jedna první slabika. Tento 

postup práce s textem jsem zaznamenala u všech 3 dětí. S tímto poznatkem přichází i 

otázka, jak děti nakládají s jednoslabičným slovem. Jsou tak vystaveny konfliktu, 

kdy jedno písmeno není dostačující k „čitelnosti“ textu, a zároveň dvě písmena jsou 

pro jednu slabiku nadbytečná.  

Jednou variantou, která se ve výpovědích objevila u jednoho dítěte, je, že 

právě první dvě písmena jsou interpretována jako jedna a to první slabika slova. 

Následným přidáním písmen se intepretace neměnila. Až při odkrytí celého textu se 

jednalo ve výpovědi o celé slovo.  

Druhou strategií bylo, že děti slovo uměle prodloužili na více slabik. Např. 

z jednoslabičného slova strom se stalo slovo stroom, které je již tříslabičné. Tento 

postup se objevil u jednoslabičného i dvouslabičného slova. Konkrétně Romanka a 

Filípek z jednoslabičného slova vytvořily dvouslabičné. Se slovem hruška takto 

nepracovali. Martínek slovo jednoslabičné i dvouslabičné (strom, hruška) rozdělil 

uměle na tři slabiky. Pokud bylo slovo tříslabičné (autobus), potom děti nevytvářely 

uměle více slabik, ale pracovali s daným počtem prvních tří písmen pro tři slabiky 

slova. Tuto strategii použily 2 děti. Filípek u slova autobus pracoval podle postupů 

v presylabickém stádiu. Zde bych uvedla, že děti vycházely při interpretaci z objektu 

na obrázku, tedy ne z písmen, která byla obsahem textu. Dvě děti znaly první 

písmena nápisu a u 7 položek ho správně přečetly. Dále se ale nepozastavily nad jeho 

neshodou s první hláskou slova označující objekt na obrázku. Umělé vyváření více 

slabik v jednoslabičném slově uvedu na příkladu Romanky. 

Romanka (5;4):  Obr. STROM, slovo strom 

Ex.: ,,Myslíš, je tu něco napsané?“ 

R: ,,Ano, strom.“  

Ex.: ,,A co tady, co je tu asi napsané?“ (ukazuji S) 

R: ,,Nic.“ 

Ex.: ,,A tady, co myslíš?“ (ukazuji ST) 

R: ,,Stro.“ 

Ex.: ,,A tady?“ (ukazuji STRO) 

R: ,,Stro.“ 
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Ex.: ,,A takhle?“ (ukazuji STROM) 

R: ,,Strom.“ 

Ex.: ,,A když nechám jenom ten konec, co myslíš, že tam je teď?“ (ukazuji M) 

R: ,,Nic.“ 

Tab. 3: Přehled interpretací textu v sylabickém období 

PŘEHLED INTERPRETACÍ TEXTU - SYLABICKÉ OBDOBÍ 

Diferenciace obrázku a textu 

počet dětí používajících danou 

formu interpretace 

test 1 
test 2 (po 6 

měsících) 

pozná objekt na obrázku 1 2 

rozezná, kde je obrázek a kde text 1 2 

zkouší „číst“ text, interpretuje 1 2 

text neinterpretuje (neví, co je napsané)  0 0 

Interpretace částí textu – písmen   

první písmeno nečte, ale interpretuje ho jako písmeno, které 

nezná 
1 1 

první písmeno pozná – čte ho jako danou hlásku 0 1 

první písmeno samostatně nemá žádný význam (nic neznamená, 

ani první slabiku slova) 
1 2 

první dvě/tři písmena jsou interpretována jako část slova – 

slabiky 
1 2 

Význam textu a jeho částí   

jednoslabičné slovo přetváří uměle na tříslabičné 0 1 

jednoslabičné slovo přetváří uměle na dvouslabičné 1 1 

dvouslabičné slovo přetváří uměle na tříslabičné  1 

pokud je slovo tříslabičné, nevytváří uměle více slabik ve slově 

podle počtu písmen 
1 1 

pokud část textu chybí (je zakryta), zbývající viditelná část je 

interpretována jako: 
  

- První dvě písmena jsou interpretována jako dvě slabiky slova 

(i uměle vytvořené ). Přidáním dalších písmen se interpretace 

nemění. Až přidáním posledního písmene je text interpretován 

jako celé slovo. 

1 1 

- První dvě písmena jsou interpretována jako jedna slabika 

slova bez poslední (jednoslabičné slovo je uměle rozděleno na 

dvě slabiky). Přidáním dalších písmen se interpretace nemění. 

Až přidáním posledního písmene je text  interpretován jako 

celé slovo.  Poslední písmeno samostatně není interpretováno jako 

poslední slabika, ale je bez významu! 

1 0 

- první tři písmena jsou interpretována jako celé slovo se 3 

slabikami (i uměle vytvořenými) - přidáním dalších písmen se 

interpretace nemění 

0 1 

- první tři písmena jsou interpretována jako celé slovo se 3 

slabikami (i uměle vytvořenými) – další písmena jsou 

interpretována jako dílčí části objektu 

0  1 

děti, jejichž interpretace jsou zahrnuty do tohoto období 
Romanka (5;4) 

 

Martínek (6;0) 

Filípek (5;2) 
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V intepretacích se děti lišily dvěma přístupy. Jedním z nich bylo, že první dvě 

písmena nápisu byla interpretována jako první dvě slabiky slova, ať už se jednalo o 

tříslabičné slovo v reálném znění nebo uměle utvořeném z jedno či dvouslabičného 

slova podle víše uvedeného vysvětlení. Přidáním dalších písmen se výpověď 

neměnila. Až po přidání posledního písmena byl nápis interpretován jako slovo s 

těmito třemi slabikami. Pokud jsem ale dítěti prezentovala pouze poslední písmeno a 

ptala se po významu, odpověděli, že to nic neznamená. Popsanou strategii užívali 2 

děti. Tento postup volila např. Romanka (5;4), jejíž výpověď je jako příklad uvedena 

výše. 

Druhým postupem byla výpověď, kdy první tři písmena byla interpretována 

jako slovo zastupující objekt na obrázku se třemi slabikami (opět se jednalo i o 

uměle vytvořené slabiky u jednoslabičného či dvouslabičného slova). Následným 

přidáním písmen nápisu se intepretace buď neměnila vůbec, nebo byla doplněna. 

Tento postup volily 2 děti. „Nadbytečná“ písmena textu pak byla interpretována jako 

určité části/atributy objektu se vztahem k obrázku. Popsané strategie budu 

demonstrovat na následujících příkladech výpovědí. 

Martínek (6;0): Obr. AUTOBUS, slovo autobus 

Ex.: ,,A co je na tomhle obrázku?“ 

M: ,,Autobus.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

M: ,,Jo, tady, autobus.“ (ukazuje na slovo) 

Ex.: ,,A kde to je, je to tady napsané?“ (ukazuji A) 

M: ,,Ne, to je A.“ 

Ex.: ,,A teď je tam napsané co asi?“ (ukazuji AU) 

M: ,,Auto.“ (ukazuje slabiky po písmenech) 

Ex.: ,,A tady?“ (ukazuji AUT) 

M: ,,Autobus.“ 

Ex.: ,,A tady?“ (ukazuji AUTO) 

M: ,,Autobus. … Autobus s novým kolem.“ 

Ex.: ,,A co je napsané tady?“ (ukazuji AUTOBUS) 

M: ,,Autobus a má to kolo a ještě cestující.“ 

Martínek (6;0): obr. HRUŠKA, slovo hruška 

Ex.: ,,Poznáš, co je tu na obrázku?“ 

M: ,,Hruška.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsaného?“ 
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M: ,,Jo, tady, hruška.“ (ukazuje na slovo) 

Ex.: ,,A kde je ta hruška, je tady?“ (ukazuji H) 

M: ,,Ne, to je písmenko, ale to ještě neumím.“ 

Ex.: ,,A je tady?“ (ukazuji HR) 

M: ,,Hru-u.“ 

Ex.: ,,A když to bude takhle, co je tam napsané?“ (ukazuji HRU) 

M: ,,Hruuška.“ (Ondra ukazuje na písmena po slabikách) 

Ex.: ,,A takhle?“ (ukazuji HRUŠK) 

M: ,,Hruška.“ 

Ex.: ,,A teď?“ (HRUŠKA) 

M: ,,Hruška.“ 

Filípek (5;2): obr. HRUŠKA, slovo list 

Ex.: ,,A co je tady na obrázku?“ 

M: ,,Taky hruška.“ 

Ex.: ,,A co myslíš, že je tu napsané?“ 

M: ,,Hruška.“ 

Ex.: ,,A kde je to napsané? Je to tady?“ (ukazuji l) 

M: ,,Ne, to je L.“ 

Ex.: ,,A takhle je tam co?“ (ukazuji li) 

M: ,,Hru-ška.“  (ukazuje po slabikách na písmenka) 

Ex.: ,,A takhle?“ (ukazuji lis) 

M: ,,Hruška, a má tenhle lísteček.“ 

Ex.: ,,Takže tady je napsané lísteček?“ (ukazuji na písmeno T) 

M: ,,Ne, to je list“ 

Ex.: ,,A takhle tam je napsaná tedy co myslíš?“ (ukazuji st) 

M: ,,Lístek.“ 

Z popsaných výpovědí je vidět, že děti se snaží nakládat s textem již jako se 

záznamem slova. Jejich hypotéza je tažená sluchovou diferenciací slov na slabiky, 

kterou se snaží promítnout do grafického záznamu slova. Jsou ale konfrontovány se 

skutečností, že počet písmen (znaků) na papíře nemusí odpovídat počtu slabik. V této 

souvislosti si tvoří vlastní varianty, jak s konfliktem naložit a uvést vysvětlení. Stále 

u dětí zůstává požadavek minimálního množství písmen pro čitelnost textu, který se 

promítá do potřeby vymezit pro jednoslabičné slovo dvě či více slabik tak, aby 

odpovídali počtu znaků v jeho psané podobě. Druhý problém nastává ve chvíli, kdy 

je v textu mnohem více písmen, než jen dvě či tři. V žádné variantě se neobjevil 

postup utvořit slovo s přesným počtem slabik podle písmen nápisu, tj. vyšším než 3. 

Děti ale potřebovali nalézt vysvětlení pro „nadbytečná“ písmena. Zde se v některých 
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případech uchylovali k přístupu podobnému v presylabickém období, tj. že tato 

písmena interpretovali jako dílčí část objektu. Ještě tedy nedochází k úplnému 

pochopení textu jako záznamu slova, ale kombinuje se s představou objektu. 

Varianty interpretací - Alfabetické období 

V alfabetickém období už děti chápou text jako slovo a jsou schopné číst 

jednotlivá písmena, pokud už znají jejich grafickou podobu. Do alfabetického období 

jsem zařadila podle způsobu práce s textem celkem 3 děti. Pracovala jsem tak s 18 

výpověďmi. Jednalo se o výpovědi v době druhého testování. V žádné nebyl problém 

s diferenciací obrázku a textu. Neobjevuje se už požadavek minimálního množství 

písmen. Děti čtou v textu jednotlivá písmena, pokud je znají. Není zde podstatné, 

jestli znají konvenční význam písmen. V případě, kdy grafickou podobu písmene 

neznají, pak ho při čtení vynechaly nebo jeho čtení komentovaly slovy, že takové 

písmenko ještě neznají. Celý text pak chápou jako slovo.  

Hlavní dominantou je, že děti pracují s textem již jako se slovem a začínají se 

při interpretaci odpoutávat od obrázku. V tabulce 4 uvádím jednotlivé varianty čtení, 

které dále budu popisovat. V zásadě se neobjevuje problém s diferenciací obrázku a 

textu ani jeho interpretací. Dá se řídi, že děti již čtou a zaměřují pozornost více na 

písmo než na obrázek. Žádné z dětí nemá problém se zástupností písmen jako 

jednotlivých hlásek.  
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Tab. 4: přehled interpretací textu v alfabetickém období 

PŘEHLED INTERPRETACÍ TEXTU - ALFABETICKÉ OBDOBÍ 

Diferenciace obrázku a textu 

počet dětí používajících danou 

formu interpretace 

test 1 
test 2 (po 6 

měsících) 

pozná objekt na obrázku 0 3 

rozezná, kde je obrázek a kde text 0 3 

snaží se číst text po písmenech 0 3 

Interpretace částí textu – písmen   

první písmeno pozná – čte ho jako danou hlásku bez dalšího 

významu 
0 3 

první písmeno nepozná – neví, jak ho přečíst 0 0 

první písmeno nepozná - čte ho jako jinou hlásku 0 0 

jednotlivá písmena slova zastupují hlásky (jsou jako hlásky 

čteny) 
0 3 

Význam textu a jeho částí   

text je chápán jako slovo 0 3 

pokud část textu chybí (je zakryta), zbývající viditelná část je 

interpretována jako: 
  

- čte jednotlivá písmena a spojí je v daný celek, kterému 

přikládá význam 
0 1 

- snaží se číst jednotlivá písmena, ale nespojí je v celek 

(neinterpretuje, část slova chápe jako bez významu) 
0 3 

Čtení celého textu (slova)   

čte jednotlivá písmena, spojí je ve slovo shodné s napsaným 

textem 
0 2 

čte jednotlivá písmena, ale neví, co je v textu napsané, hlásky 

nespojuje v celek, neinterpretuje (objevuje se u textu, který se 

neshoduje s objektem na obrázku) 
0 1 

čte jen některá písmena, v závěru přečte slovo nesprávně 

(neshoduje se s textem) 
0 1 

čte jen některá písmena, ale v závěru přečte celé slovo správně 

v souladu s napsaným textem 
0 1 

čte jen některá písmena, nespojí je v celek, neinterpretuje, neví, 

co je v textu napsané  
0 1 

děti, jejichž interpretace jsou zahrnuty do tohoto období 
 

 

Romanka (5;10) 

Eliška (5;7) 

Honzík (6;0) 

 

Všechny děti v tomto období přečetli první písmeno jako danou hlásku a 

nepřikládaly jí další význam. Přidávaná písmena podle svých množností četly nebo 

odpověděly, že ho neumí přečíst. Ve většině případů nebyly děti schopny úsek slova, 

který jsem odkrývala, číst dohromady, ale pouze po jednotlivých písmenech. Při 

otázce, co prezentovaný část textu znamená, nepodali bližší intepretaci a odpovídali, 

že to nic není. V součtu takto děti odpovídaly v 16 případech z celkových 18. 



 

54 
 

Výjimka nastala u dvou dětí u obrázku autobusu s nápisem autobus. Úsek slova auto 

přečetlo po jednotlivých písmenech a následně bylo schopné jej spojit ve slovo auto a 

dát mu tak význam. Uvedu příklad Elišky. 

Eliška (5;7): Obr. AUTOBUS, slovo autobus 

Ex.: ,,Co je tady na obrázku?“ 

G: ,,Autobus.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

G: ,,A-u-t-o-b-u-s.“ (čte po písmenkách, potom řekne celé slovo autobus) 

Ex.: ,,A kde je napsané autobus, je to tady?“ (ukazuji a) 

G: ,,Ne.“ 

Ex.: ,,A co to znamená?“  

G: ,,Nic.“ 

Ex.: ,,A takhle tam je napsané asi co?“ (ukazuji au) 

G: ,,Au, jako že to bolí.“ 

Ex.: ,,A co je tam podle tebe teď?“ (ukazuji auto) 

G: ,,Auto. To je jako auto.“ (čte nejprve po písmenech, potom je spojí ve slovo) 

Ex.: ,,A takhle už tam je napsané autobus?“ (ukazuji autobu) 

G: ,,A-u-t-o-b-u.“ 

Ex.: ,,A znamená to něco?“ 

G: ,,Ne.“ 

Ex.: ,,A takhle už tam je napsané autobus?“ (ukazuji autobus) 

G: ,,A-u-t-o-b-u-s, autobus.“ 

V alfabetickém období se objevuje i odpoutání od obrázku při intepretaci 

textu. Všechny děti celkem v 9 případech četly jednotlivá písmena textu a následně 

je spojili ve slovo shodné s nápisem, který přímo zastupoval objekt na obrázku nebo 

jen jeho část. 2 děti celkem ve 3 případech četly jen některá písmena, v závěru pak 

text přečetly jako celek shodně s nápisem. U některých výpovědí se objevil problém, 

kdy děti četly jen některá písmena. Neznalost všech písmen je stavěla do situace, kdy 

nebyly schopné text správně přečíst a bylo potřeba si jeho význam vymyslet. V této 

chvíli se nabízel jako opěrný bod obrázek, ale i zkušenost s písmeny, které ve slově 

dítě poznalo. Tento postup jsem zaznamenala u 2 dětí v součtu ve 3 výpovědích. 

Uvedu příklad Honzíka. 

Honzík (6;0): obr. STROM, slovo větev 

Ex.: ,,A co je tady na obrázku?“ 

M: ,,Strom.“ 

Ex.: ,,A je to něco napsané?“ 

M: ,,V-t-e-v.“  
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Ex.: ,,A co to znamená?“ 

M: ,,To je vítr a fouká.“ 

Ex.: ,,A kde je napsané vítr, je to tady?“ (ukazuji V) 

M: ,,To je v, v jako vítr.“ 

Ex.: ,,A tady už je ten vítr?“ (ukazuji ĚTEV) 

M: ,,Ne.“ 

Ex.: ,,A znamená to něco?“ 

M: ,,Ne“ 

Ex.: ,,A takhle, co je tam asi napsané?“ (ukazuji vět) 

M: ,,V-t. To nevím.“ 

Ex.: ,,A tady?“ (ukazuji větev) 

M: ,,Vítr.“ 

U Romanky jsem se setkala s jiným přístupem. Romanka ve své interpretaci 

neměla problém s čtením jednotlivých písmen a textu. Ovšem v případě, kdy se text 

neshodoval přímo s objektem na obrázku, četla pouze jednotlivá písmena, ale nebyla 

schopná v závěru vypovědět, co je v textu napsané. Vysvětlila bych to ještě stále 

silnou vazbou při intepretaci textu na obrázek. Strategie vnímání textu a obrázku jako 

souvisejících bude předmětem další kapitoly. Pro úplnost bych ale příklad výpovědi 

Romanky uvedla zde. 

Romanka (5;10): Obr. STROM, slovo větev 

Ex.: ,,A co je tady na obrázku?“ 

K: ,,Strom.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

K: čte jednotlivá písmenka zleva doprava  

Ex.: ,,Co myslíš, že je tam napsané?“ 

K: ,,Nevím.“ 

 Obr. HRUŠKA, slovo hruška, list 

Postup byl stejný jako u obrázku STROM. Romanka četla jednotlivá 

písmenka, ukazovala na ně a potom řekla celé slovo hruška. U stejného obrázku s 

nápisem „list“ četla jednotlivá písmenka správně, ale při otázce, co je tam napsané 

tvrdila, že neví. 

Spojitost mezi obrázkem a nápisem při intepretaci textu 

Při testování jsem dětem nejprve ukázala obrázek s celým textem a ptala se, 

jestli poznají, co je na obrázku a je-li někde i něco napsané. Následně mě zajímala 

jejich představa toho, co je u obrázku napsané. Tím jsem zjistila, jestli jsou schopny 

diferenciace obrázku a textu a jak je jejich intepretace determinovaná příslušným 
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obrázkem. Zajímavým poznatkem vyplývajícího z výpovědí dětí je jejich strategie 

při intepretaci textu, který je u stejných obrázků odlišný. Vždy se jednalo o dva 

stejné obrázky, každý s jiným textem, jak je popsáno v úvodu praktické části. 

Sledovala jsem, jak budou děti reagovat a jak s daným konfliktem naloží. Pro 

přehlednost jsem výpovědi zaznamenala do tabulky. Každá počítaná výpověď v sobě 

nese reakci na oba obrázky jako sadu. Celkem se jedná o 3 výpovědi u každého 

dítěte v každém testu, tj. v součtu 42 výpovědí. 

Hlavním zjištěním je, že děti, které jsou zejména v presylabickém, nevěnují 

pozornost odlišnosti nápisů. Jejich intepretace jsou stejné, ať už se jedná o nápis 

zastupující objekt na obrázku nebo jen jeho část. U 4 dětí a jednoho dítěte pouze u 

jedné dvojice karet jsem nepozorovala snahu pozměnit intepretaci ve chvíli, kdy 

jsem jim předložila stejný obrázek s jiným textem. 2 děti se při druhém testu ve 

strategii neposunuly a setrvali v presylabickém období.  

Některé děti spadající svými strategiemi nakládání s textem do sylabického a 

presylabického období si všimly odlišnosti nápisů stejných obrázků a snažili se tuto 

nesourodost zahrnout do svých interpretací. Děti ještě nedokázali jednotlivá písmena 

číst a spojit je v patřičné slovo, ale uvědomovaly si grafickou různost nápisů. Tuto 

pak vysvětlovali pod vlivem strategie nakládání s textem jako s objektem, nikoli se 

záznamem písma. Celkem se jednalo o 5 dětí v presylabickém stádiu, které si 

odlišnosti všimly. Je třeba podotknout, že u jednoho dítěte došlo k posunu, kdy 

v době prvního testu odlišnosti textů nevěnovalo pozornost, a v době druhého již 

nápisy interpretoval s přihlédnutím k jejich neshodě. 

  



 

57 
 

Tabulka 5. – Vnímání odlišnosti textů u stejných obrázků v jednotlivých obdobích 

Vnímání odlišnosti textů u stejných obrázků v jednotlivých obdobích 

1. test 

počet dětí využívajících danou strategii 

presylabické 

období 

sylabické 

období 

alfabetické 

období 

nevšiml/a si odlišnosti textů - text vždy interpretuje 

jako objekt na obrázku, ať už  se obrázek a text 

shoduje nebo neshoduje 

3 1 0 

všiml/a si odlišnosti textů – druhý text interpretuje 

jako objekt na obrázku, bez konkrétního argumentu 

vysvětlující odlišnost 

2 0 0 

všiml/a si odlišnosti textů – druhý text interpretuje 

jako objekt na obrázku, který je nějak odlišný 

(velikostí, rychlostí, kvalitou, …) 

3 1 0 

všiml/a si odlišnosti textů – druhý text interpretuje 

jako určitý atribut, část objektu se vztahem 

k obrázku (interpretace se neshoduje s nápisem) 

1 0 0 

všiml/a si odlišnosti textů – druhý text interpretuje 

jako určitý atribut, část objektu se vztahem 

k obrázku (interpretace se neshoduje s nápisem) 

1 0 0 

všiml/a si odlišnosti textu – neví, co text znamená, 

neinterpretuje 
0 0 0 

snaží se číst jednotlivá písmena – text interpretuje 

shodně s nápisem 
0 0 0 

děti, jejichž interpretace byly zařazeny 

Honzík (5;6) 

Terezka (4;3) 

Verunka (4;7) 

Eliška (5;1) 

Martínek (5;6) 

Filípek (4;8) 

Romanka 

(5;4) 
 

2. test (po 6ti měsících) 
presylabické 

období 

sylabické 

období 

alfabetické 

období 

text vždy interpretuje jako objekt na obrázku, ať už 

se obrázek a text shoduje nebo neshoduje 
2 1 0 

všiml/a si odlišnosti textů – druhý text interpretuje 

jako objekt na obrázku, bez konkrétního argumentu 

vysvětlující odlišnost 

0 0 0 

všiml/a si odlišnosti textů – druhý text interpretuje 

jako objekt na obrázku, který je nějak odlišný 

(velikostí, rychlostí, kvalitou, přidáním jiného 

elementu, …) 

1 0 0 

všiml/a si odlišnosti textů – druhý text interpretuje 

jako určitý atribut, část objektu se vztahem 

k obrázku (interpretace se neshoduje s nápisem) 

0 0 2 

všiml si odlišnosti textu – neví, co text znamená, 

neinterpretuje, snaží se číst písmena 
0 0 1 

snaží se číst jednotlivá písmena – text interpretuje 

shodně s nápisem  
0 0 2 

děti, jejichž interpretce byly zařazeny 

Terezka (4;9) 

Verunka (5;1) 

Filípek (5;2) 

 

Martínek 

(6;0) 

 

Honzík (6;0) 

Eliška (5;7) 

Romanka 

(5;10) 
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Strategie vysvětlující odlišnost textů byly různé. Jednou z nich je přístup, kdy 

odlišný text děti interpretovaly jako tentýž objekt na obrázku, který je ale v něčem 

jiný. 3 děti v presylabickém období v době prvního testu a jedno v době druhého 

testu uváděly, že se jedná např. o hrušku, která je nezralá, strom, který je uschlý, 

autobus bez lidí apod. U 2 dětí v jedné položce došlo k poznatku, že texty jsou 

odlišné. Při interpretaci uvedly, že nápis je stále tentýž objekt, ale jiný bez bližší 

argumentace. Pro demonstraci uvedu příklad Romanky. 

Romanka (5;4) – obr. HRUŠKA, slovo hruška 

Ex.: ,,Co je tady na obrázku?“ 

R: ,,Hruška.“ 

Ex.: A je tu i něco napsaného?“ 

R: ,,Hruška.“ (ukazuje prstem po délce celého slova) 

,,Ale tahle je s červíkem.“ 

Ex.: ,,A kde je napsaný ten červík?“ 

R: ,,Tady.“ (ukazuje na háček nad S) 

U tohoto příkladu bychom mohly uvažovat i o jisté obrazné podobnosti 

objektu, která se promítá i do písma. Její další potvrzení by bylo potřeba zkoumat na 

více podobných výpovědích a k tomu uzpůsobených variantách demonstrovaných 

karet s příslušnými nápisy.  

Zajímavou strategii volil Filípek (5;2), nápis „četl“ vždy ve shodě s objektem 

na obrázku, ale následně intepretaci doplnil. U obrázku stromu uváděl, že jeden text 

znamená strom, která má hodně větví a druhý hodně listů. U obrázku hrušky opět 

jeho intepretace měla vazbu na obrázek, ale v jednom případě se podle jeho 

představy jednalo o hrušku s lístečkem a v druhém hrušku, která je více zralá. Třetí 

dvojice karet s obrázkem autobusu byla interpretována podle stejného klíče. Filípek 

jednomu nápisu přisoudil význam autobusu, který veze lidi a druhému význam 

autobusu s řidičem.  

Druhá varianta intepretací spočívala v tom, že odlišný text je interpretován 

jako něco jiného, co se ale stále vztahuje k obrázku. Jednalo se např. o určitou část 

objektu nebo jiný atribut, který je s objektem asociačně spojován (např. listí u 

stromu, větev apod.). Tento postup jsem zachytila u jednoho dítěte v presylabickém 

období, konkrétně se jednalo o Elišku (5;1). Je vidět její vyspělost v chápání, že 

různá grafická podoba musí znamenat něco odlišného. Stále je ale při interpretaci 

ovlivněna obrázkem. Eliška vycházela více z podobnosti k obrázku než textu, což 
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dokládá i výsledek, že ve dvou případech u obrázku četla jiný text, který se 

s nápisem neshodoval. Ukážu na příkladu. 

Eliška (5;1) – Obr. AUTOBUS, slovo autobus 

Ex.: ,,Co je tady na obrázku?“ 

E: ,,Autobus.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

E: ,,Autobus.“ (ukazuje na slovo) 

Eliška (5;1) - Obr. AUTOBUS, slovo kolo 

Ex.: ,,A co je tady na tom obrázku.“ 

E: ,,To je taky autobus.“ 

Ex.: ,,A co myslíš, že je tu napsané?“ 

E: ,,To je ta cesta.“ 

Ex.: ,,Takže je tam napsané cesta?“  

E: ,,Jo.“ 

Jinou zajímavostí je, že u jednoho dítěte v presylabickém období došlo 

k ambivalentnímu postupu. U jedné dvojice stejných obrázků si odlišnosti nápisů 

všimlo, ale u dalších dvou ji nezaznamenalo. Tento rozpor jsem zachytila ještě u 

jednoho dítěte, které jsem v době prvního testu zařadila do sylabického období. U 

dvou položek se k rozdílu nápisů vyjádřilo, ale v jedné mu nevěnovalo pozornost. 

Pro tento střet nedokáži z dosud nasbíraných poznatků nalézt vysvětlení. Možnou 

variantou je, že zaměřovalo svou pozornost pouze na aktuálně prezentovaný obrázek 

a text, který se snažilo přečíst. V zásadě děti netušily, že v úloze je další skrytý záměr 

a proto samy od sebe nepochopily, že si mají pozornost rozdělit k více cílům. 

Děti, které jsem zařadila do alfabetického období, byly schopné text určitým 

způsobem číst. Rozeznaly, že nápisy u stejných obrázků jsou odlišné a pokoušely se 

je číst jako jiná slova. Celkem jsem tento přístup zaznamenala u 3 dětí. Děti se 

snažily číst jednotlivá písmena a spojit je v dané slovo. Nebyly již primárně vedeny 

obrázkem, ale jejich úsudek vyplýval z četby písmen. U 2 dětí celkem ve 3 

výpovědích došlo k neshodě interpretace a nápisu. Jednalo se o situaci, kdy některá 

písmena děti ještě neznaly a nebyly schopné je přečíst. Konečnou interpretaci 

domýšlely na základě přečtených písmen tak, aby s nimi korespondovala, popř. se 

opřely o objekt na obrázku. Zásadním ale zůstává, že odlišný text musí být čten jako 

odlišné slovo v jeho základě.  
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Honzík (6;0) - obr. STROM, slovo strom 

Ex.: ,,Co je tu na obrázku?“ 

H: ,,Strom.“ 

Ex.: ,,A je tu i něco napsané?“ 

H: ,,Strom.“ (čte si v duchu první písmeno a potom zkouší další – TOM) 

Honzík (6;0) - obr. STROM, slovo větev 

Ex.: ,,A co je tady na obrázku?“ 

H: ,,Strom.“ 

Ex.: ,,A je tu něco napsané?“ 

H: ,,V-t-e-v.“  

Ex.: ,,A co to znamená?“ 

H: ,,To je vítr a fouká.“ 

Zajímavým poznatkem byl postup u Romanky. V jejích výpovědích se 

objevila neschopnost text, který se neshodoval přímo s objektem na obrázku, číst. 

Romanka četla jednotlivá písmena správně, ale nedokázala je již spojit v celek a 

přečíst tak celé slovo. Zde bychom mohli uvažovat nad efektem obrázku, který se pro 

dítě stává až rušivým. Dítě je vystaveno situaci, kdy předpokládá koherentní vazbu 

mezi obrázkem a textem. Není zatím schopné se vymanit s představy jejich 

provázanosti. Ví, že nápis není stejný, jelikož čte jiná písmena, ale nechápe, jak 

s ním naložit, jelikož obrázek je stále stejný a v interpretaci jej ruší. 

Děti v sylabickém období jsou ve svých interpretacích determinovány 

obrázkem a jejich výpovědi jsou s ním velmi úzce spojené. Objevuje se fenomén, 

kdy děti odlišný nápis u stejného obrázku interpretují stále stejně. Četnost výskytu, 

kdy děti odlišnosti nevěnují pozornost, postupně klesá. V alfabetickém období se již 

nevyskytuje, což by se mohlo vysvětlit tím, že děti umí číst některá písmena a 

začínají s textem nakládat jako se záznamem slov a písma, nikoli jako s objektem. 

Postupem vývoje jsou děti schopné si všimnout, že odlišné texty je třeba vnímat a 

interpretovat odlišně. K tomuto zjištění docházejí právě krizí vyplývající z konfliktu 

okolních stimulů, v tomto případě stejný obrázek s odlišným textem. Některé děti si 

neshody ještě nevšímají, avšak jiné si rozdílu jsou vědomé a snaží se s ním vyrovnat 

a utváří si přijatelnou vysvětlující hypotézu. Jejich strategie se různě variují. Až 

v době alfabetického způsobu čtení jsou schopné přesněji určit význam textu. Tím se 

otevírá další etapa, kdy se již při intepretaci a čtení textu odpoutávají s přílišné vazby 

na doprovodný obrázek. 
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Posun dětí a porovnání interpretací při prvním a druhém testování 

Děti byly velmi odlišné nejen v interpretacích, ale i v časovém horizontu 

vyspělosti. V tabulce 6 je vidět posun dětí mezi jednotlivými obdobími v době 

prvního a druhého testu i jejich věk. Některé děti v přibližně stejném věku jsou na 

jiné vývojové úrovni, stejně jako se liší rychlostí posunu do dalšího vývojového 

období. 

Tab. 6: Vývojový posun dětí mezi jednotlivými obdobími vývoje čtení po 6 měsících 

Vývojový posun dětí mezi jednotlivými obdobími vývoje prekonceptů čtení po 

6 měsících 

 

PRESYLABICKÉ OBDOBÍ SYLABICKÉ OBDOBÍ ALFABETICKÉ OBDOBÍ 

jména dětí  

(rok; měs.) 

počet dětí jména dětí  

(rok; měs.) 

počet dětí jména dětí  

(rok; měs.) 

počet dětí 

1
. 

te
st

 

Honzík (5;6) 

Terezka (4;3) 

Verunka (4;7) 

Eliška (5;1) 

Martínek (5;6) 

Filípek (4;8) 

6 Romanka 

(5;4) 

1   

2
. 

te
st

 

Terezka (4;9) 

Verunka (5;1) 

Filípek (5;2) 

3 Filípek (5;2) 

Martínek (6;0) 

2 Honzík (6;0) 

Eliška (5;7) 

Romanka 

(5;10) 

3 

 

Při prvním testování bylo v presylabickém období 6 dětí, v sylabickém 1 a 

žádné v alfabetickém. Při druhém testování byly v presylabickém období celkem 3 

děti, v sylabickém jedno dítě a v alfabetickém 3 děti. Je vidět posun u některých dětí 

až o dvě vývojová stádia a u některých k posunu nedošlo. Opět se tak potvrzuje, že 

tempo vývoje je velmi individuální a není jasně vázané na konkrétní věk dětí. Posuny 

mezi obdobími jsou variabilní a podléhají pouze dospěním jednotlivých dětí k 

významným mezníkům, které se k danému stádiu pojí. 

Celkem 3 děti se za dobu 6 měsíců neposunuly a zůstaly stále 

v presylabickém období. Jednalo se o Filípka, Terezku a Verunku.  
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Filípek v době prvního testu vykazoval při práci s textem následující 

charakteristiky. Požadavek minimálního množství tří písmen pro čitelnost textu. Tato 

tři písmena interpretoval jako objekt znázorněný na obrázku. Přidáním dalších 

písmen se ve 4 případech jeho interpretace neměnila a v jednom se při větším počtu 

písmen jednalo o název objektu ve zdrobnělé formě. Při prezentaci stejných obrázků 

s různými texty si jejich odlišnosti nevšiml. V době druhého testu se objevuje již 

náznak dělení slov na slabiky a jejich přiřazení k prvním písmenům textu. Avšak 

stále se u některých položek testu vztahuje k nápisu pouze jako k objektu. Jeho 

strategie se mírně mění z požadavku minimálně tří písmen na dvě. Tuto změnu bych 

přisoudila potřebě mít pro každé písmeno jednu slabiku, a tudíž je u jedno či 

dvouslabičných slov požadavek tří písmen konfliktní. Posun jsem zaznamenala i 

v práci s nesourodostí nápisů a obrázků, které si již všiml. 

Terezka v prvním testu pracovala s textem tak, že již první písmeno mělo 

význam celého objektu. Objevuje se u ní i postup, kdy význam nese pouze písmeno 

„o“, pokud je v nápise. Odlišnosti textů u stejných obrázků si nevšimla. Při druhém 

testu se již objevuje požadavek minimálního množství dvou písmen, která pro ni jsou 

ve významu celého objektu. Její interpretace zůstala po přidání dalších písmen beze 

změny. I když nedošlo k posunu do dalšího období, je vidět posun v rámci osobní 

strategie nakládání s textem. V přístupu k odlišnosti nápisů ke změně u Terezky 

nedošlo.  

Verunka v době prvního testu interpretovala jednotlivá písmena jako dílčí 

části objektu se vztahem k obrázku. Celý nápis v komplexní podobě měl význam 

celého objektu. V druhém testu došlo k posunu. Již se objevila potřeba minimálně 

dvou písmen, aby mohla Verunka text interpretovat. Tato dvě písmena pak měla 

význam celého objektu bez další změny po přidání dalších písmen. Opět je vidět 

posun v rámci jednoho, tj. presylabického období. U obou testů nevěnovala Verunka 

pozornost odlišnosti textů u stejných obrázků s výjimkou jedné dvojice při prvním 

testu.  

Jedno dítě se po 6 měsících posunulo z presylabyckého období do 

sylabického. Nezahrnuji zde už Filípka, jehož posun jsem upřesnila výše. Martínek 

používal při prvním testu strategii, kdy první dvě písmena textu interpretoval jako 

kousek daného objektu korespondujícího s objektem na obrázku. Přidáním dalších 

písmen se jednalo vždy o větší kousek. Jeho intepretace podléhala požadavku 
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minimálního množství dvou písmen a již byl schopen naložit specifickým způsobem 

s různými texty u stejného obrázku. Stále se ale držel objektu zobrazeného na 

obrázku, který byl vždy v něčem jiný. V době druhého testu se objevuje již sylabické 

členění textu. Stále zůstává požadavek dvou písmen, která nesou význam 

jednotlivých slabik. Jednoslabičné slovo a dvouslabičné dělí na tři slabiky. U slova 

autobus tento postup není. V jednom případě jsem zachytila, že „nadbytečným“ 

písmenům dává význam určitého atributu objektu. Již text chápe jako písmo, kterým 

zaznamenáváme slova, ale ještě je tažen potřebou vysvětlit větší počet písmen. 

Uchyluje se tak ke strategii podobné presylabickému období. Zajímavé je, že při 

prvním testování si odlišnosti textů u stejného obrázku všiml, ale ve druhém ne. 

Vysvětlením by bylo, že text je pro něj více písemným záznamem a jeho pozornost je 

zaměřena spíše na členění slova na slabiky a jejich shoda s počtem písmen, které je 

pro něj primárnější než jejich kvalita.  

Romanka byla v době prvního textu v období sylabickém a po 6 měsících se 

posunula do období alfabetického. Jasně používá sylabické členění slov v souladu 

s počtem písmen v textu. První slabiku přisuzuje prvním dvěma písmenům. Tato 

intepretace se mění na význam celého slova až při přidání posledního písmene, které 

ale samostatně stojící nemá význam poslední slabiky. Za 6 měsíců již byla schopná 

číst většinu písmen a skládat z nich slova.  

U 2 dětí je vidět posun o dvě vývojová stádia, tj. z presylabického období do 

alfabetického. Jednalo se o Honzíka a Elišku. Honzík v prvním testu nepracoval 

s požadavkem minimálního množství písmen pro čitelnost textu. Ať jsem odkryla 

jakákoli písmena, stále měl pro něj nápis význam celého objektu. Za dobu 6 měsíců 

již dokázal číst většinu písmena a spojit je správně ve slova. V obou případech 

dokázal podat specifické vysvětlení odlišných textů u stejných obrázků. Stejně 

rapidní pokrok udělala i Eliška, která své interpretace podrobovala požadavku 

minimálně dvou písmen. Již v prvním testu zkoušela odlišný text uvádět jako odlišný 

objekt, který se vztahoval k části objektu na obrázku. Po 6 měsících již plynule četla 

takřka všechna písmena a spojila je správně ve slova.  

V souhrnu lze říci, že děti vývojem dozrávají ve schopnosti interpretovat a 

číst text. Jejich strategie se mění na základě intrapsychických konceptů za podpory 

zevních podnětů. (v závislosti na stimulech z prostředí a závisí i na jejich psychické 

zdatnosti). U dítěte díky novému pochopení určitého jevu dochází ke změnám 
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vnitřních kognitivních procesů, které se projevují právě v užívaných strategiích. 

Některé děti postupují ve vývoji rychleji, jiné delší dobu ulpívají v jedné fázi vývoje. 

Ale ani tak se nejedná o stagnaci, neboť děti mění své postupy a dozrávají v rámci 

jednoho stadia. 

Výsledky a závěry výzkumu 

Práce potvrzuje, že děti procházejí při vývoji čtení a psaní prekonceptuálními 

stádii, které mají svá specifika. Počátek dětské intepretace písma předpokládá 

schopnost odlišit obrázek a text, která začíná ve věku 3 let. S tímto poznatkem se 

váže další předpoklad, kdy děti začínají s písmem nakládat podle vnitřně utvořených 

hypotéz. Jejich strategie se variují a individuálně liší v souladu s charakteristikami, 

které je sjednocují ve vnější rámec jednotlivých období. V mém výzkumu bylo 

nejmladší dítě ve věku 4 let a 3 měsíců. Žádné z testovaných dětí nemělo problém 

s diferenciací obrázku a textu. Všechny dokázaly určit, kde je něco určené ke čtení a 

měly snahu text interpretovat.  

V presylabickém období se u dětí objevuje požadavek minimálního množství 

písmen, který je demonstrován tím, že děti jedno písmeno popř. dvě interpretují jako 

bez významu. Tento fenomén popisovala Ferreiro a v mém výzkumu se potvrdil. 

Stejné je tomu u variant nakládání s textem jako s objektem nikoli slovem. U dětí se 

objevuje více přístupů intepretací jednotlivých částí textu. Některé strategie jsou 

ojedinělé a jiné se objevují u více dětí. Je možné sledovat i smíšené postupy, kdy 

dochází ke kombinaci hypotéz u jednoho dítěte. Ferreiro pro pochopení, jak děti 

nakládají s více segmenty textu, používala u obrázku větu a více dávala prostor pro 

aktivitu dětí při „čtení“ a percepci segmetnů textu. V mém výzkumu jsem členila 

napsané slovo po písmenech a nechávala děti znovu interpretovat daný úsek. 

Výsledky jsou ale velmi podobné. Segmentace podléhá stále požadavku množství, a 

děti si ji přetvářejí podle individuálních potřeb nakládání s textem. O kombinaci 

odlišných hypotéz u jednoho dítěte ale Ferreiro přímo nemluví. 

V sylabickém období dochází již ke snaze dělit slovo na slabiky a ty 

přisuzovat v písemném záznamu jednotlivým písmenům. Tento posun s sebou nese 

již rodící se představu textu jako záznamu slova. Dětské intepretace jsou ale stále 

taženy více doprovodným obrázkem než textem samým. Děti sice segmenty slova 

čtou jako příslušné slabiky, ale uchylují se i ke strategiím nakládání s textem jako 
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s objektem. Ve výzkumu dokládám strategie, které děti volí při vyšším počtu písmen 

než je slabik ve slově. Setkáme se tak s umělým rozdělením daného slova na více 

slabik, aby děti dostály požadavku minimálního množství, které z předešlého období 

přetrvává. Tento postup se objevuje i ve výzkumech Ferreiro, stejně jako strategie, 

kdy první slabika je přisouzena prvnímu segmentu a poslední části textu. Prostřední 

je v podstatě ignorována. Novám poznatkem ale je, že při uvedení významu 

„nadbytečných“ písmen se děti uchylují ke strategiím podobným presylabickému 

období. Dokáží tak první úseky popsat na základě slabičnému přístupu, ale zbytek 

textu charakterizovat jako dílčí části objektu, které interpretaci doplňují. 

Významný zlom nastává ve chvíli, kdy děti text chápou jako záznam slova, 

jako písmo zastupující řeč. Alfabetické porozumění je charakteristické tím, že děti již 

dokáží číst jednotlivá písmena a jejich intepretace celého textu vyplývá 

z individuální znalosti konvenčních znaků a jejich spojení ve slova. Již se neobjevuje 

dominantní vazba na obrázek. Naopak se můžeme setkat i s jeho rušivým vlivem ve 

chvíli, kdy je dítě schopno text číst, ale pro jeho celkový význam potřebuje pomoc 

kontextu. Konflikt nastává v případě odlišných textů za doprovodu stejného obrázku. 

Dítě dokáže odlišit, že čte jiná písmena a ví, že nemohou v celku znamenat stejné 

slovo. Zároveň však není schopné podat jasný význam, jelikož ještě není schopno 

spojit písmena samostatně ve význam, k čemuž potřebuje právě doprovodného 

kontextu, který jej v případě dvou stejných obrázků mate.  

Vývoj a posun mezi jednotlivými obdobími není striktně vázán na konkrétní 

věk. Postup je u dětí velmi individuální a nelze s jednoznačnou platností říci, že 

v daném věku se bude nacházet v určitém stádiu prekonceptuálního vývoje čtení. 

Děti stejného věku se mohou nacházet v různých obdobích. Stejné je tomu i v tempu 

zrání jednotlivých dětí. Z výzkumu vyplývá, že zatímco jedno dítě za 6 měsíců dojde 

k posunu o dvě vývojová stádia, druhé stále setrvává v tomtéž. I tak se ale nejedná o 

přímou stagnaci ve vývoji. Děti se vyvíjí i v rámci jednoho stádia a mění své 

strategie interpretací textu. Věk může být pro nás pouze orientační a můžeme 

předpokládat, že děti ve 3 letech budou jen v ojedinělých případech spadat do pásma 

nadměrného nadání, pokud budou již umět číst jednotlivá písmena a skládat je ve 

slova. Spíše budeme tuto schopnost předpokládat až ve věku kolem 5 let. 

Zajímavým poznatkem je naložení s konfliktem, kdy u stejného obrázku jsou 

odlišné texty. Objevují se děti, které si odlišnosti nevšímají a jsou v intepretacích 
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taženy primárně obrázkem, jehož význam promítají i do textu bez ohledu na jeho 

nesourodost. Tento přístup se objevuje zejména v presylabickém období a následně 

jeho četnost klesá vlivem postupného odpoutání se od představy textu jako objektu. 

Ve chvíli, kdy děti již dokáží číst jednotlivá písmena, s jistotou vědí, že nápisy jsou 

odlišné. Některé děti si ale odlišnosti všímají již v presylabickém období a snaží se ji 

vysvětlit. Používají specifické hypotézy, které jsou pod vlivem uvažování o písmu 

jako zastupujícím objektu, nikoli řeči.  
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DISKUSE 

Psychogenetická teorie vývoje čtení je postavena na pilířích tří stádií, která 

jsou určena specifickými aspekty prekonceptualizace čtení u dětí ve věku 3 – 6 let. 

První početnou dominantou je kritérium vztahující se k množství grafických znaků 

v textu, aby tento mohl být dětmi interpretován, jako něco, co se dá číst. Ferreiro 

mluví o požadavku minimálního množství 3 písmen. U některých dětí se objevuje 

požadavek 3 písmen. Tento fenomén prostupuje dalšími vývojovými stupni. Jsou-li 

v textu minimálně 2 - 3 písmena u sebe, je dítě v mnohých případech schopné je i 

správně číst, avšak jako celek jsou interpretovány bez ohledu na jejich konvenční 

význam. Je-li dítěti prezentováno jen jedno písmeno, byť konkrétní z předešlých, 

ztrácí pro dítě význam. Ferreiro tento způsob nakládání s písmeny rozšiřuje o 

poznatek, že děti jsou dokonce v některých případech takto samostatně stojící 

písmeno schopné nazvat číslem. To, že dítě písmeno v předešlé fázi rozpoznalo, není 

garancí, že písmenem zůstane. Druhým kritériem množství je požadavek, aby se 

v textu jednotlivá písmena neopakovala. Takový je dětmi odmítán, že se nedá číst. 

Tento poznatek jsem ve svém výzkumu nezachytila, ač jsem pracovala v jedné 

položce se slovem kolo.  

Text děti interpretují především jako název objektu na obrázku i v případě, že 

se jedná pouze o dílčí část. Vždy se jedná o stejný element jako obrázek na úkor 

grafické podoby nápisu. Pokud je text členěn, dochází ke změně intepretace, která se 

liší v závislosti na dosažené úrovni prekonceptualizace čtení a dětské individualitě. 

Setkáváme se tak se strategiemi nakládání s textem jako s objektem. Děti část textu 

chápou jako část objektu na obrázku, jednotlivá písmena pro ně zastupují dílčí 

atributy korespondující s kontextem obrázku nebo se jejich intepretace vůbec 

nemění. Ferreiro pracovala s obrázky, u kterých byla věta a pozorovala, jak děti 

nakládají s jejími segmenty. Strategie jsou totožné. Došla tím k závěru, že grafické 

rozdíly jednotlivých úseků věty jsou ignorovány ve prospěch kvantitativní shody. 

Tento poznatek je v mém výzkumu shodný.  

Posunem do dalšího stádia vývoje se dostáváme k rozvoji sylabického 

uvažování. Děti setrvávají na kvantitativním požadavku, ale dochází ke změně 

členění textu a toho, co části znamenají. Jednotlivé segmenty jsou „čteny“ jako 

slabiky za dodržení vztahu jeden na jednu. Při střetu více segmentů než slabik se děti 
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uchylují ke specifickým intepretacím. Dochází k seskupení více grafických částí pro 

jednu slabiku nebo naopak k prodloužení slabik ve slově podle počtu písmen – 

segmentů. Děti přisuzují prvnímu segmentu první slabiku a poslední poslednímu. 

E.Ferreiro navíc popisuje i strategii opakování jedné určité slabiky ve slově pro 

získání více slabik podle počtu segmentů textu.  

Rozdíl je vidět v postupu, jakým děti zkouší text číst. Zatímco v mém 

výzkumu jsem dětem nápis členila sama, Ferreiro otázky směřovala k aktivitě dětí, 

které při „čtení“ ukazovali na text prstem. Setkáme se tak s charakteristikou 

prodloužení orální produkce po dobu postupování prstem po délce textu. Hranice 

textu jsou rozhodujícím hlediskem při „čtení“. 

Intepretace v jednotlivých variantách je závislá na kontextu, kterým je 

doprovodný obrázek. Děti dokáží rozpoznat, kde je text jako něco, co je určené ke 

čtení a kde obrázek. Z výsledků jsem zjistila, že děti již chápou, že se čtou písmena, 

ale propojují jejich význam obrázkem. Ferreiro dokládá některými výpověďmi dětí i 

poznatek, že děti ke „čtení“ používají přímo obrázek. Dochází tak k míšení zdroje 

interpretace, kdy děti dobře vědí, že se čtou písmena a kde se čtou, ale obrázek může 

být také použit pro čtení jako doprovodný element. Závislost na kontextu je patrná ve 

chvíli, kdy děti interpretují odlišný text u stejných obrázků. Jak děti pracují 

s konfliktem stejného obrázku a odlišných textů při vlivu provázanosti intepretace 

textu a obrázku je novou dimenzí. Tento postup Ferreiro užívala u dětí v prvním roce 

školní docházky. Nejprve na začátku roku aplikovala některé varianty čtení 

s obrázkem jako v předškolním věku, které doplnila v druhé polovině roku o položky 

dvou stejných obrázků s odlišným textem – větou. Její závěr byl, že děti často 

dokázali věrně číst, co je napsané, ale nevědí, co text znamená. Stejnou strategii jsem 

zaznamenala i ve svém výzkumu u dítěte v alfabetickém období. Děti užívají i 

odlišné přístupy vysvětlení rozdílu od kvalitativní změny stále téhož objektu po 

představu, že nápis zastupuje jiný, která je ovšem dílčím elementem celkového 

objektu na obrázku.  

Úsudek, že nápisy jsou u stejných obrázků odlišné, předpokládá již určitou 

kognitivní zralost a schopnost pracovat s více charakteristikami najednou. 

Předpoklad, že právě alfabetické členění textu se jeví jako zlomové, není přesný. Již 

v předešlých obdobích nacházíme děti, které si odlišnosti všimly a mají snahu s ní 

při intepretaci naložit. Ukazuje se, že děti jsou schopné se zaměřit nejen na 
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kvantitativní shodu, ale i na aspekt grafické kvality. V presylabickém období je ale 

četnost výrazně menší, než v alfabetickém, což dokládá myšlenku potřeby kognitivní 

zralosti. Intepretace se ale stále vztahovaly k obrázku a nevyplývaly primárně 

z textu. Početnou variantou je vysvětlení, že nápis zastupuje stále tentýž objekt, ale 

děti intepretaci doplňují o upřesňující charakteristiku. Je zajímavé, že charakteristiky 

podléhají stále kvantitativnímu kritériu, které se vztahuje k rozdílnosti délky nápisů. 

Kratší slovo tak znamená např. stále autobus, ale menší, bez řidiče apod. Až 

schopnost číst jednotlivá písmena umožňuje dětem odpoutat se v intepretaci od 

obrázku, který se může stát i rušivým elementem.  

Jaké mechanismy jsou odpovědné za schopnost odpoutat se v intepretacích od 

obrázku, stejně jako kdy se tomu u dětí děje, je zajímavou otázkou. Ve výzkumu 

jsem vycházela z intepretací, kdy dětem byl prezentován nejprve obrázek s názvem 

objektu. Obrázek s nápisem dílčí části objektu byl předložen jako druhý. Děti u 

prvního obrázku pracovali s představou plně vycházející z obrázku. U druhé měli 

možnost zaznamenat odlišnost a tu promítnout do interpretace druhého nápisu. Jiné 

poznatky bychom mohli získat, kdyby došlo k záměně pořadí demonstrovaných karet 

obrázků s textem. Otázkou pak je, jak by děti nakládaly s textem a jak by se měnila 

jejich intepretace ve chvíli, bude-li dítěti předložen jako první obrázek s nápisem 

označujícím pouze dílčí část a až následně s nápisem přímo zastupujícím název 

celého objektu. 
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ZÁVĚR 

Pro práci zaměřující se na čtení dětí v předškolním věku a zejména na vývoj 

prekonceptuálních představ jsem se inspirovala výzkumy E. Ferreiro, které jsem 

obohatila o nové aspekty. Teoretický základ, ze kterého ve své práci vycházím, jsem 

postavila na jejích experimentálních poznatcích a konceptu psychogenetické teorie 

vývoje čtení. Mnohé aspekty a analytické závěry byly podkladem pro pochopení 

vnitřních mechanismů dětí a jejich hypotéz o funkci a významu písma. Výsledky mé 

práce se ve většině oblastí shodují s objevy E. Ferreiro a potvrzují většinu jejích 

závěrů. Současně docházím k novým zjištěním, které celkové téma vztahující se ke 

spojitosti písma a obrázku při „čtení“ rozvíjejí.  

Získané závěry otevírají další otázky. Zajímavé by bylo sledovat, jestli děti 

projdou vždy všemi způsoby nakládání s textem, nebo mohou některé 

charakteristické postupy pro dané období vynechat. Stejně tak by bylo přínosné 

sledovat, jak děti pracují s konfliktem stejného kontextu u odlišných textů v případě, 

že se změní pořadí karet s obrázky tak, že první bude prezentován obrázek 

s nápisem, která zastupuje pouze část daného objektu nebo dokonce něco zcela 

odlišného. Takto by bylo možné pozorovat, jestli děti první text vždy interpretují 

jako zastupující daný objekt bez ohledu na kvalitu písemného záznamu. Druhý text, 

jsou-li schopné vnímat jej jako rozdílný, zkouší čist jako něco jiného, popř. jako 

původní doplněný o odlišující charakteristiku.  
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