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Autorka si za jeden z důležitých cílů své diplomové práce vytkla zjistit
úroveň předčtenařských dovedností u pětiletých až šestiletých děti, v rámci
pedagogického projektu zaměřeného na rozvoj čtenářských dovedností sledovat
jejich schopnost komunikovat, naslouchat a zapojovat se do diskuse. Tento cíl se jí
podařilo naplnit.
V teoretické části se autorka věnuje čtenářské gramotnosti, jejím
výzkumům (týkajícím se především předškolních dětí), faktorům, které ji ovlivňují,
zaměřuje se také na specifika rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti. Dále se
zabývá kognitivní, emocionální a sociální stránkou osobnosti předškolního dítěte ve
vztahu k předčtenářským dovednostem. V dalších podkapitolách popisuje postavení
předčtenářských dovedností v RVP PV a způsoby práce s knihou v mateřské škole.
Na dvanácti stranách autorka shrnuje fungování konstruktivistického způsobu učení a
plánování a představuje metody kritického čtení a myšlení vhodné pro práci s
literárními texty v MŠ. Metody autorka třídí na základě jejich využití v různých
fázích čtení, respektive práce s textem (metody pro fáze evokace, uvědomění a
reflexe).
Teoretické poznatky se autorka snaží obohatit znalostmi a zkušenostmi ze
své vlastní učitelské praxe. Názvy kapitol teoretické části, jejich řazení i seznam
prostudované odborné literatury vypovídají o tom, že autorka usilovala o to, aby se
s problematikou (před)čtenářské gramotnosti a s ní spjatou metodikou podrobně
seznámila, zároveň o to, aby získané teoretické poznatky zúročila v praktické části. O
tom svědčí i to, že texty, které již překračovaly hranice zvoleného tématu, pro
zajímavost zařadila do příloh 1 a 2.

Praktická část zahrnuje představení projektu, jeho cílů a výzkumu, který
byl součástí projektu. V kapitole o výzkumu autorka neopomněla formulovat jeho
cíle, hypotézu, popsat jeho metodiku, organizaci a průběh, charakterizovat výzkumný
vzorek respondentů. V této kapitole autorka čtenáře pomocí přehledných tabulek a
grafů seznamuje s výsledky výzkumu – na úrovni jednotlivých respondentů i celé
zkoumané skupiny dětí. Autorka se pokouší výsledky analyzovat a interpretovat. Ve
shrnutí výsledků výzkumu, ani v závěru diplomové práce autorka bohužel nedospívá
k zobecnění zjištěného, nepoukazuje na možnosti dalšího zkoumání v této oblasti či
zúročení v pedagogické praxi. Diplomantce doporučuji, aby si tato zobecnění, návrh
dalšího možného výzkumu a využití v pedagogické praxi připravila pro potřeby
obhajoby.
Nedílnou součást praktické části tvoří přílohy, do nichž autorka zařadila
ukázky práce s texty (plány lekcí), které sloužily jako východisko pro pozorování
výkonů dětí ve zvolených oblastech (viz příloha 5-7). V příloze č. 8 jsou ukázky
práce s texty doplněny o metodický komentář, který se bohužel nevztahuje na
jednotlivé otázky/úkoly, které autorka k jednotlivým částem (všech tří) textů
formulovala. Práce by byla ještě přínosnější, kdyby se i v této části autorka opřela o
poznatky z teoretické části týkající se čtenářské gramotnosti a čtenářských dovedností
a použila je při analýze jednotlivých otázek či úkolů a při následné reflexi dětských
odpovědí a reakcí na přečtené. Příloha 9 zahrnuje dotazník pro rodiče, ze kterého
autorka vycházela při charakteristice zkoumaného vzorku dětských respondentů,
příloha 10 ukázku „obrázkových“ textů, které autorka ve své práci zmiňuje a které
sama pro projekt připravila. Příloha 11 umožňuje čtenáři utvořit si konkrétnější
představu o prostředí a o „čtenářském zázemí“ MŠ, v níž výzkum probíhal.
Práce je psaná kultivovaným stylem. Jediné, co lze autorce vytknou
z hlediska jazyka, jsou nedostatky v oblasti syntaxe, respektive nadbytečné čárky ve
větách jednoduchých i souvětích. Za všechny uvádím 2 příklady (nadbytečná čárka
je označena tučně a podtržením): „Snaha ukázat důležitost předčítání rodičům mne
přivedla na myšlenku, přihlásit mateřskou školu Zbraslav do projektu Celé Česko čte
dětem.“ (s. 67) „Mým zájmem, je nadchnout pro využívání aktivizujících a
netradičních metod i kolegyně.“ (s. 105)
Práci doporučuji k obhajobě.
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