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 Za hlavní cíl své diplomové práce si E. Macibobová vytkla zjistit úroveň 

dnešních pětiletých a šestiletých dětí v oblasti čtenářské pregramotnosti, prověřit jejich 

schopnost porozumět slyšenému textu a odpovídat smysluplně na otázky vztahující se 

k textu a také si otázky nad textem (při jeho předčítání) samostatně klást. Tento cíl se jí 

podařilo úspěšně naplnit. 

 V teoretické části autorka nejprve charakterizuje předškolní dítě z hlediska 

vývoje kognitivních procesů a vývoje řeči, dále se zaměřuje na rozvoj jeho sebevědomí a 

sebedůvěry, které považuje za podstatné pro rozvíjení schopnosti samostatného projevu a 

verbalizace vlastního úsudku. Neopomíjí zmínit problematiku pedagogické komunikace, 

uvědomuje si, jak důležité je pro rozvoj výše uvedených dovedností, aby se dítě ve třídě 

cítilo přijímané.  

 Další kapitola teoretické části je věnována otázkám a odpovědím ve vztahu 

k předškolnímu dítěti. Následuje kapitola, v níž se diplomantka zaměřuje na předčítání, 

respektive aktivní poslech dítěte (jako na prostředek recepce uměleckého textu), dále na vliv 

rodiny na rozvoj (před)čtenářských dovedností, na návaznost předškolního a školního 

vzdělávání v této oblasti a na charakteristiku jazykových dovedností v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. 

 Je jistě ocenění hodné, že teoretická část práce je úzce provázána s částí 

praktickou, že většina teoretických poznatků najde své opodstatnění v části praktické. 

 V praktické části diplomantka zúročila i poznatky o programu RWCT (Čtením a 

psaním ke kritickému myšlení), především způsob plánování pomocí třífázového modelu E-

U-R, který jí umožnil promyšleně plánovat vhodné aktivity pro práci s vybranými 

beletristickými texty. Zjistila, jak funguje řízené čtení s diskusí, které využívala (jako 

stěžejní metodu) při předčítání textů, a jaké další aktivity lze dětem v oblasti rozvoje 

předčtenářských dovedností nabídnout. Seznámila se také s Bloomovou taxonomií 

kognitivních cílů a poučila se o tom, jaký význam program RWCT přikládá otázkám, jaké 

rozlišuje typy otázek. Tyto poznatky jí posloužily při formulaci vlastních otázek k textům i 



při analýze otázek, které položily děti. 

 V praktické části si autorka stanovila cíle výzkumu a hypotézy, podrobně popsala 

metody výzkumu (strukturovaný rozhovor s připravenými otázkami, pedagogický 

experiment, pozorování, dotazník pro rodiče), výzkumný vzorek respondentů – 

předškolních dětí.  Za podstatné považuji, že u pedagogického experimentu autorka 

stanovila vhodná hodnotící kritéria (viz s. 55). 

 Stěžejní kapitola praktické části (s. 57-72) představuje vzdělávací integrované 

bloky, jež se odvíjely od vybraných literárních textů určených pro děti předškolního věku. 

Nejprve autorka popsala obsah jednotlivých bloků, krátce charakterizovala jednotlivé 

literární texty. Dále předložila ke každému typu otázek několik příkladů, aby si čtenář mohl 

vytvořit představu o tom, jaké typy otázek byly k jednotlivým textům položeny. Nakonec 

shrnula obecný metodický postup, který v jednotlivých vzdělávacích blocích uplatnila. Pak 

již následovala ukázka 1. Integrovaného bloku „Stromový skřítek“, v níž autorka uvedla 

nejen přesný metodický postup, promyšlenou strukturu bloku (jak již bylo zmíněno výše, 

naplánovanou dle modelu E-U-R), ale i vyhodnocení odpovědí a položených otázek dětí, 

které se pedagogického experimentu účastnily.  

 Za nejzajímavější a nejpřínosnější považuji kapitolu shrnující výsledky 

jednotlivých výzkumných šetření. Kapitola je přehledně vystavěna, doplněna o názorné 

grafy a tabulky.  

V první podkapitole „Vyhodnocení pedagogického výzkumu“ se čtenář dozví, 

jak děti v jednotlivých integrovaných blocích uspěly při zodpovídání otázek i při jejich 

kladení. E.Macibobová  vyhodnocovala nejdříve výsledky dětí jako celku, poté podrobněji 

analyzovala výkony jednotlivých dětí. Je potěšující, že u všech dětí se postupně v obou 

oblastech (zodpovídání i kladení otázek) projevila zlepšující se tendence (byť to znamená, 

že druhá z autorčiných stanovených hypotéz se nepotvrdila). Toto výzkumné šetření 

ukazuje, že cílenou a promyšlenou prací s literárními texty lze již v mateřské škole účinně 

rozvíjet (před)čtenářské dovednosti dětí.  V dalších podkapitolách se autorka vrací 

k výsledkům z pozorování dětí a z dotazníku pro rodiče, jehož zadání i příklad vyplnění 

čtenář nalezne v přílohách č. 4 a č. 5.  

V diskusi autorka zdůrazňuje, že pro rozvoj dovednosti číst, respektive 

naslouchat s porozuměním (zodpovídat položené otázky), ale především pro rozvoj 

dovednosti klást otázky je ve třídě zásadní přátelské prostředí, podpora ze strany učitele, 

jistota, že všechny dětské odpovědi i otázky budou pozitivně přijaty, že nebudou předmět 

kárání, ale předmětem společného rozhovoru.   

Práce je psaná kultivovaným stylem i jazykem.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 
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