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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na předčtenářskou gramotnost u dětí se sluchovým 

postižením. V teoretické části práce jsou uvedeny definice gramotnosti a její odlišné pojetí 

u různých autorů. Poté se práce obecně zaměřuje na čtenářskou a předčtenářskou gramotnost 

a problematiku dětského čtenářství. Dále jsou nastíněny faktory ovlivňující problematiku 

předčtenářské gramotnosti a počátečního čtení u dětí se sluchovým postižením. Další kapitolu 

tvoří čtenářská gramotnost a její propojení s Rámcovým vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání. V závěru teoretické části je věnována pozornost testování 

předčtenářské gramotnosti v českém i mezinárodním prostředí, a to nejen u žáků se 

sluchovým postižením, ale i u žáků slyšících. Praktická část práce se pak věnuje výzkumu 

předčtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením v mateřských školách pro sluchově 

postižené v České republice v posledním roce před nástupem do základní školy. 
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Abstract 

This bachelor thesis focuses on prereading and early literacy in children with hearing 

impairments. There are two parts, firstly a theortical part and secondly a practical part. 

The theoretical part provides definitions of literacy and  looks at different approaches by 

various authors. This generally focuses on reading literacy, prereading and early literacy, and 

issues of children's reading. Next are outlined factors affecting prereading and early literacy, 

and early reading skills in children with hearing disabilities. The following chapter examines 

literacy and  how it relates to  the Curriculum Framework for Preschool Education.  The Final 

section of the theoretical part is devoted to testing prereading and early literacy in both the 

Czech Republic and the international environment, not only for pupils with hearing 

disabilities, but also hearing pupils. The practical part is devoted to investigating research into 

prereading and the early literacy of children with hearing impairment in nursery schools for 

the deaf in the Czech Republic; focusing on their final year before entering elementary school. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá předčtenářskou gramotností u dětí se sluchovým 

postižením. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

Úvodní kapitoly se věnují problematice gramotnosti obecně. Jsou uvedeny její definice 

a různá pojetí této problematiky několika odborníků. Kapitola je zakončena vymezením 

čtenářské gramotnosti. 

Další kapitoly už se zabývají problematikou předčtenářské gramotnosti, dětského 

čtenářství, utváření dovednosti čtení a psaní , připravenosti dítěte na výuku čtení a psaní 

a předčtenářské aktivity. Dále jsou zmíněny faktory ovlivňující předčtenářskou gramotnost 

a počáteční čtení u dětí se sluchovým postižením a specifika čtení s dětmi se sluchovým 

postižením. Následující kapitoly se věnují rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní 

vzdělávání, jeho souvislostem s čtenářskou gramotností a šetřením České školní inspekce ve 

školním roce 2009/2010, které se zabývalo rozvojem dovedností předcházejících čtení 

v předškolním vzdělávání. 

Závěrečné kapitoly se zaměřují na předčtenářskou gramotnost a její pojetí v zahraničních 

výzkumech. Na závěr teoretické části jsou představeny výzkumy, které zjišťují 

předčtenářskou gramotnost u dětí v České republice i v zahraničí, a to nejen u dětí se 

sluchovým postižením, ale i u dětí slyšících. 

Praktická část práce se pak věnuje testování předčtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým 

postižením v mateřských školách pro sluchově postižené v posledním roce před nástupem do 

základní školy v České republice. Je představen koncept výzkumu, jeho průběh a výsledky. 
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1 Vymezení termínů gramotnost a čtenářská gramotnost 

1.1 Gramotnost 

Termín gramotnost je často spojován se čtením a psaním. Za gramotného je považován 

člověk, který umí číst a psát, za negramotného, ten který to neumí. I většina odborníků je 

zajedno, že gramotnost souvisí s termíny čtení a psaní. Avšak v přesném vymezení pojmu 

gramotnosti naprostá shoda není. Chápání gramotnosti se v průběhu historie mění a je závislé 

na mnoha faktorech. Od samotného vývoje písma přes vztah společnosti ke vzdělání po 

ekonomické a společenské faktory. V neposlední řadě hraje roli odlišná historie, kulturní 

a náboženské tradice v daném území. Přístup a vnímání gramotnosti v sobě odráží vývoj 

a vyspělost národa a současně konkrétní nároky společnosti na gramotnost obyvatel. 

Gramotnostní dovednosti nás provázejí celý život, nejsou stejné, ale proměňují se v závislosti 

na konkrétním jedinci. Pojem gramotnost je velmi komplexním jevem a kulturním 

fenoménem, který ovlivňuje život člověka i celé společnosti (Rabušicová, 2002). Aby se 

člověk mohl zapojit aktivním způsobem do společnosti, musí ovládat základní gramotnostní 

dovednosti, musí umět informace zpracovávat čtením, psaním a matematickými operacemi. 

Gramotnost je velmi složitý jev. Je ovlivňována společností, kulturou, sociálními 

a ekonomickými podmínkami, výchovou a vzděláním (Doležalová, 2005). 

 

Obrázek 1: Vzájemné působení gramotnosti a jejích hlavních činitelů (Doležalová, 2005, s. 18). 

 

Nejrozšířenější a nejznámější původní definice gramotnosti vypracovaná v UNESCO byla 

přijata na 10. zasedání Valného shromáždění v roce 1958 a zní: 
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„Gramotný člověk je takový, který umí s porozuměním přečíst a napsat krátký jednoduchý 

výrok ze svého každodenního života (UNESCO, 1958, s. 16, cit podle Rabušicová, 2002, 

s. 16).  

Časem se však ukázalo, že pro přesné změření gramotnosti není tato definice vhodná 

a začalo se uvažovat o myšlence, že „gramotnost je jev úzce vztažený ke konkrétnímu 

sociálnímu kontextu“ (Rabušicová, 2002, s. 17). V současnosti nalezneme na webových 

stránkách UNESCO Institute for Statistics definici gramotnosti
1
, jako schopnosti čtení a psaní 

s porozuměním jednoduchému prohlášení, vztahující se k situacím každodenního života, která 

často zahrnuje základní aritmetické dovednosti (The UNESCO Institute for Statistics, 2012).  

V polovině 50. let 20. století se začal s termínem gramotnosti spojovat termín funkční – 

funkční gramotnost. Člověk se považoval za funkčně gramotného, jestliže nabyl dostatečných 

znalostí a dovedností ve čtení a psaní, aby se mohl plně zapojit do všech aktivit běžného 

života (Rabušicová, 2002).  

Na pojmy gramotnost a funkční gramotnost panují mezi odborníky odlišné názory a ne 

všichni se zcela shodují. Avšak v roce 1978 přijalo Valné shromáždění UNESCO oficiální 

definici funkční gramotnosti a dnes se termín funkční gramotnost běžně užívá (viz 1.1.1 

Gramotnost funkční).  

Další definici gramotnosti najdeme například v Pedagogickém slovníku: „Dovednost číst 

a psát získávaná obvykle v počátečních ročnících školní docházky. Ve vyspělých zemích 

dosahuje gramotnost obyvatelstva téměř 100% podíl, naopak v málo rozvinutých zemích je 

gramotnost nízká (60 % i méně)“ (Mareš-Průcha-Walterová, 1998, s. 74).  

Doležalová podává shrnutí poznatků o gramotnosti, které reflektují současnou situaci 

následující definicí: „Gramotnost znamená ovládnutí různých druhů komunikace za účelem 

začlenění jedince v dané společnosti, pro jeho uspokojivé konání a bytí ve prospěch svůj 

i druhých. Jedná se o schopnost, která mu umožní řešit proměnlivé problémy denního života. 

S ohledem na společensko-ekonomické podmínky dané společnosti jsou požadovány různé 

stupně a druhy gramotnosti. V moderních civilizacích zahrnuje gramotnost základní a vyšší 

stupně gramotnosti“ (Doležalová, 2005, s. 14).  

                                                 
1
 V originálním znění zní definici následovně:„The ability to read and write with understanding a simple 

statement related to one’s daily life. It involves a continuum of reading and writing skills, and of ten includes 

basic arithmetic skills (numeracy)“(The UNESCO Institute for Statistics: Glossary. [online]. [cit. 2014-05-08]. 

Dostupné z: http://www.uis.unesco.org/Pages/Glossary.aspx). 
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Z obecně didaktického hlediska je gramotnost spjata s výchovou a vzděláváním. Utváří se ve 

vzdělávacím procesu a je jeho výsledkem i prostředkem. Díky gramotnosti vyjadřujeme 

a vzájemně si vyměňujeme myšlenky, informace a vědomosti (Doležalová, 2005).  

Pupala at al. (2003) nahlížejí na gramotnost takto: „Rozvojem kognitivních procesů 

a získáváním zkušeností si dítě osvojuje jazyk ve všech jeho formách a funkcích. Zpočátku ve 

formě mluvené, později v psané. Gramotnost se neváže pouze na schopnost čtení a psaní. 

Gramotností je myšlen celý komplex neoddělitelných, vzájemně se rozvíjejících jazykových 

kompetencí (čtení, psaní, mluvení, sluch) bezprostředně spjatých s myšlením, chápáním 

a porozuměním“ (Pupala at al., 2003, s. 107).  

Pokud budu hovořit v této práci o gramotnosti, využiji definice Šebesty (2005), jenž 

vztahuje gramotnost k psaní a čtení, a ty chápe jako funkční využívání grafického záznamu. 

Pouhé zaznamenávání grafického záznamu nazývá jako písemný projev, dovednost dešifrovat 

text označuje jako základní čtení. Dovednost ovládnutí psaného jazyka (čtení a psaní) vidí 

jako zlomovou v životě člověka. Díky tomu získává každý možnost využívat psaný záznam 

jak pasivně – zisk informací a estetického zážitku, tak i aktivně – ukládání, zaznamenávání 

a předávání potřebných informací (Šebesta, 2005). 

 

1.1.1 Gramotnost funkční 

Na 20. zasedání Valného shromáždění UNESCO v roce 1978 byla poprvé oficiálně 

definována funkční gramotnost. „Funkčně gramotný člověk je takový, který může být zapojen 

do všech aktivit, v nichž je pro efektivní fungování v jeho skupině a komunitě vyžadována 

gramotnost, a také které mu umožňují pokračovat ve využívání čtení, psaní a počítání v zájmu 

jeho vlastního a komunitního rozvoje“ (UNESCO, 1978, s. 12, cit podle Rabušicová, 2002, 

s. 18). 

Na počátku devadesátých let byl termín „funkční gramotnost“ vnesen i do českého 

prostředí, a to v souvislosti s Mezinárodním rokem gramotnosti
2
 (Rabušicová, 2002). Šebesta 

uvádí: „[…] v současné době se pracuje s pojmem gramotnosti vázaným na dovednost 

funkčně využívat čtení a psaní v konkrétních komunikačních souvislostech, které jsou 

podstatné pro život a rozvoj příslušné osoby“ (Šebesta, 2005, s. 84). Rabušicová spojení 

„funkční gramotnost“ rozšiřuje na „funkční gramotnost dospělých“, což podle ní vystihuje 

                                                 
2
 V roce 1990 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodní rok gramotnosti. Význam spočíval 

v upozornění světové veřejnosti na skutečnost, že v průmyslově vyspělých zemích se objevuje nová podoba 

negramotnosti, a to negramotnost funkční (Rabušicová, 2002). 
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skutečnost, že jedině dospělý jedinec může všechny požadované gramotnostní kompetence 

v plném rozsahu aplikovat (Rabušicová, 2002). Mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých 

SIALS vycházel z definice ve smyslu chování dospělých: „Gramotnost je využívání tištěných 

a psaných informací potřebných k fungování ve společnosti v zájmu toho, aby jedinec dosáhl 

svých cílů a aby se rozvíjely jeho znalosti a potenciál“ (Doležalová, 2005, s. 38). Funkční 

gramotnost je soubor dovedností, které slouží ke zpracování informací z textu a jejich použití 

na řešení určité situace. Tato vybavenost člověka umožňuje realizaci různých aktivit 

vyžadovaných společností; například pochopení složitějších textů, vyplnění formuláře, 

zformulovaní žádosti apod. (Mareš-Průcha-Walterová, 1998). 

 

1.1.2 Negramotnost 

„Osoby, které nedosáhly ani základů gramotnosti, označujeme běžně jako negramotné, 

analfabety“ (Šebesta, 2005, s. 84). Rozlišují se však dvě různé příčiny nezvládnutí 

gramotnosti. První skupina jsou lidé, kteří si dovednosti číst a psát neosvojili vinou 

nepříznivých vnějších okolností (sociálních, politických, rodinných apod.). Druhou skupinu 

tvoří lidé, kteří si čtení a psaní nedokáží při běžné výuce plně osvojit. Zde jsou nejčastější 

důvody dyslexie a dysgrafie (Šebesta, 2005). Stejné rozdělení bychom našli i ve Všeobecné 

encyklopedii, ve které je zmíněn i pojem Alfabetizace
3
. Souvisí s první skupinou a Všeobecná 

encyklopedie ho definuje jako „Hromadná výuka čtení a psaní, jež bývá organizována pro 

negramotné obyvatelstvo v některých rozvojových zemích“ (Štěpánek, 1999, sv. 1, s. 90). 

Organizace UNESCO přijala v roce 1956 definici dodnes používanou. „Negramotnou je 

osoba, která je schopná pouze čtení a psaní jednotlivých písmen (znaků, číslic) a svého 

vlastního jména, stejně jako ta, která umí přečíst a napsat pouze rituální texty“ (Rabušicová, 

1990, s. 260). Naopak gramotný je člověk, který umí s porozuměním přečíst a napsat 

jednoduchý text, pologramotný je ten, kdo umí číst, ale neumí psát (Doležalová, 2005). Ve 

20. století se společně s pojmem funkční gramotnost, začal užívat i pojem opačný – funkční 

negramotnost (funkční analfabetismus). Situace byla zjištěna ve vyspělých zemích. Člověk, 

který prošel základním vzděláním, se i přesto neumí orientovat v textových informacích 

a funkčně s nimi nakládat. Neumí je využívat v běžném životě (Doležalová, 2005). 

 

                                                 
3
 S pojmem alfabetizace se pojí „alfabetizační kampaň“. Jedná se o programy zaměřené na zvyšování 

gramotnosti v populaci, výzkumy v podobě statistik a analytické studie gramotnosti (Doležalová, 2005). 
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1.1.3 Další formy gramotnosti 

Rabušicová (2002) uvádí, že gramotnost v přeneseném slova smyslu může zahrnovat téměř 

jakoukoli duševní schopnost vykonávat nějakou činnost: gramotnost počítačová, občanská, 

sociální, kulturní, ekonomická, mediální, profesní apod. Můžeme se setkat i s termínem školní 

gramotnost, který slouží jako opak gramotnosti dospělých. Školní gramotnost získává žák 

během let školní docházky (Rabušicová, 2002). Školní gramotnost se liší od funkční 

gramotnosti tím, že školní gramotnost nereflektuje životní situace. Můžeme se setkat 

i s termínem bázová gramotnost. Od gramotnosti funkční se liší v míře porozumění obsahu. 

Jedná se o „takový stupeň dovednosti čtení a psaní, kdy je jedinec schopen pouze 

s porozuměním přečíst a napsat jednoduchý text“ (Doležalová, 2005, s. 37-40). 

Z ontogenetického hlediska máme několik druhů gramotnosti. Její rozvoj můžeme rozdělit 

do několika období: (1) předgramotnostní období, (2) období budování elementární 

gramotnosti, (3) období upevňování a rozvíjení gramotnosti a (4) období plné gramotnosti 

v dospělosti, kdy jsou dovednosti čtení a psaní udržovány a gramotnost je i  nadále 

rozšiřována. K vývojovému hledisku gramotnosti je třeba přihlédnout především pro 

didaktické a výzkumné účely. Osvojení si elementární gramotnosti v předškolním i mladším 

školním věku je zásadní pro další vývojové etapy rozvoje gramotnosti (Doležalová, 2005). 

Tato práce se bude dále zaměřovat právě na gramotnost v předškolním věku v souvislosti 

se schopností čtení a psaní, vnímání textu a orientací v něm. Proto se nyní soustředíme na 

problematiku čtenářské gramotnosti. 
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1.2 Čtenářská gramotnost 

Na předchozích stranách jsme se zabývali gramotností obecně, funkční gramotností 

i negramotností. Nyní přejdeme k termínu čtenářská gramotnost. „Čtenářská gramotnost – 

angl. reading literacy, je komplex znalostí a dovedností jedince, které mu umožňují zacházet 

s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi (např. železniční jízdní řád, návod 

k zacházení s automatickou pračkou, úvodník v novinách aj.). Jde o dovednosti nejen 

čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět jim, ale také dovednosti vyhledávat a zpracovávat 

informace obsažené v textu, reprodukovat obsah aj.“ (Mareš-Průcha-Walterová, 1998, s. 40). 

Otázku, jak se liší čtenářská gramotnost od gramotnosti funkční, nastínila i Jana 

Doležalová (2005). Tvrdí, že z hlediska mezinárodních výzkumů SIALS a PISA, mají obě 

gramotnosti stejné pojetí. Avšak v těchto výzkumech byla funkční gramotnost zjišťována ve 

věku mezi 16 – 65 lety. Čtenářská gramotnost se však utváří do konce povinné školní 

docházky, tedy asi do 15 let. Čtenářská gramotnost se od funkční odlišuje kvalitou, rozsahem 

a náročností požadované dovednosti v závislosti na věku. Můžeme tedy říct, že v průběhu 

školní docházky vzniká a pomalu se utváří gramotnost funkční. V pozdějším věku se 

gramotnost dále rozšiřuje a rozvíjí. U obou gramotností je cílem schopnost a dovednost 

funkčně využívat různé texty, se kterými se setkáváme v životě. Čtenářská gramotnost utváří 

základ funkční gramotnosti dospělých a pro děti se má stát skutečně funkčním nástrojem od 

počátku jejího utváření (Doležalová, 2005). 

 

Obrázek 2: Vztah mezi různými druhy a úrovněmi gramotností4 (Doležalová, 2005, s. 48). 

 

                                                 
4
 Schéma má pouze dočasnou platnost, bylo vytvořeno a koncipováno pro výzkum PISA v určitém období 

(Doležalová, 2005). 
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Altmanová at al. vymezuje čtenářskou gramotnost jako soubor vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot: „Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost 

člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání 

všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech“ (Altmanová at al., 2011, 

s. 7). 

V souvislosti s tímto rozšířeným pojetím pak Altmanová at al. (2011) definuje hned 

několik důležitých rovin. Vztah ke čtení, který je předpokladem pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti díky potěšení z četby a vnitřní potřebě číst každého jedince. Doslovné 

porozumění čteného textu se zapojením dosavadních znalostí a zkušeností. Vysuzování 

a hodnocení, díky kterému člověk s dostatečně rozvinutou čtenářskou gramotností pochopí to, 

co četl. Musí proto umět vyvozovat závěry z přečteného textu a posuzovat (tj. kriticky 

hodnotit) texty z různých hledisek, a to včetně sledování autorových záměrů. Součástí 

čtenářské gramotnosti je dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost reflektovat záměr 

vlastního čtení, v souladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat vlastní 

porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší porozumění, překonávat 

obtížnosti obsahu i složitosti vyjádření – to vše je skryto v pojmu Metakognice
5
. Čtenářsky 

gramotný člověk je připraven sdílet své prožitky, porozumění a pochopení s dalšími čtenáři 

a své pochopení textu porovnávat se společensky sdílenými interpretacemi, všímá si shod 

a přemýšlí o rozdílech. A v neposlední řadě, by měl čtenářsky gramotný člověk využívat čtení 

k seberozvoji a aplikovat je ve svém životě (Altmanová at al., 2011). 

                                                 
5
„Způsobilost člověka plánovat, monitorovat, vyhodnocovat postupy, jichž sám používá, když se učí 

a poznává. Jde o činnost vědomou, která vede člověka k poznání, jak já sám postupuji, když poznávám svět“ 

(Mareš-Průcha-Walterová, 1998).  
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2 Předčtenářské dovednosti a předčtenářská gramotnost 

Šebesta uvádí činnosti, které rozvíjí předškolní gramotnost a směřují ke čtení. Patří sem 

například ukazování a označování obrázků či zobrazených předmětů, napodobování zvířecích 

zvuků, či už konkrétní rozpoznávání písmenek a hlásek (Šebesta, 2005). V této kapitole se 

s činnostmi, které rozvíjí předčtenářskou gramotnost, seznámíme více. 

 

2.1 Dětské čtenářství 

Dětské čtenářství – „to jest vlastní, z osobního rozhodnutí a z osobních důvodů vyplývající 

vztah k literatuře, který dítě na různé úrovni a v různé míře samo od sebe uskutečňuje“ 

(Chaloupka, 1995, s. 5). Na kongresu Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu, který se 

konal v roce 1980, se problematika dětského čtenářství probírala. Zaznělo zde, že čtenářství 

vzniká dříve, než dítě zvládne dovednost číst, tedy rozeznat písmena, skládat je do slov a vět. 

Vztah k četbě je výsledkem mnoha faktorů; celkové prostředí života, vzor, příklad, nálada, 

atmosféra, rodina a škola. Na kongresu se objevilo mnoho názorů na to, co vlastně vztah 

dítěte k četbě ovlivňuje a motivuje. První názor se vztahoval na dobu, kdy na dítě 

bezprostředně působí zvuková stránka jazyka, kdy se učí první říkadla apod. Další názory šly 

dál do raného dětství a za důležitou považovaly dobu, kdy dítě poslouchá pohádky 

vypravované či čtené dospělými. Jiní odborníci považovali za stěžejní kojenecký věk, ve 

kterém matka dítěti zpívá ukolébavky. Poslední názor zašel až do období těhotenství a za 

rozhodující význam měl to, zda si matka v době těhotenství čte, zpívá apod. (Chaloupka, 

1995). 

Podle Chaloupky jsou pro dítě podstatné dvě skutečnosti – tzv. orientační reflex a princip 

nápodoby. „Dítě napodobuje, co vidí kolem sebe. Protože kolem sebe vidí ze všeho nejdřív 

rodiče, napodobuje ovšem rodiče“ (Chaloupka, 1995, s. 8). Jak dítě roste, vyvíjí se 

i orientační reflex a vyvíjí se ve zvídavost, touhu po poznání, vynalézavost, chuť samostatně 

řešit problémy apod. A pokud dítě vidí své rodiče číst, tento vjem se mu zapíše do mysli 

mnohem dříve než v předškolním věku a poté je na něj schopno navazovat. Samozřejmě není 

tomu tak vždy. Je zde mnoho dalších faktorů, které mysl dítěte formují. Existují však podněty, 

které připravují budoucímu dětskému čtenářství potřebný základ. Jedná se o podněty zcela 

záměrné, cílevědomé a kulturně zaměřené: „předčítání nebo vypravování pohádek a povídání 

si o nich, televizní večerníčky, obrázkové knížky bez textu nebo s minimem textu čteného 

rodiči, písničky, říkadla apod.“ (Chaloupka, 1995, s. 17). Díky nim se dítě seznamuje se 
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slovesností a zapojuje ji do svého života. Skrze rodiče se knížka stává kamarádem, dítě si ji 

spojuje s náručí rodiče, jeho hlasem, obrázky a příběhy (Havlíková, 1978). V tomto období 

vývoje vnímá všechny podněty mnohem citlivěji a zástupně. Je schopné nechat oživit příběh, 

vypravování či báseň (Chaloupka, 1995).  

Mnoho nadaných dětí vyhledává knížku v raném věku. Už půlroční dítě si rádo hraje 

s leporelem, knížku má jako hračku. Manipuluje s ní a vybízí rodiče, aby mu z knížky četli. 

Od leporel dítě přechází ke knížkám o zvířátkách, o hračkách, ke knihám s jednoduchými 

rýmovačkami, pořekadly a básničkami. Od tří let se nadané děti zajímají o pohádky a dětské 

encyklopedie. Mezi oblíbené patří i komiksy. Intelektově nadané dítě vyrůstá v podnětném 

prostředí, které mu poskytuje bohaté zkušenosti se čtením. Díky předčítání knih se dítě učí 

psanou formu jazyka vnímat, poslouchat a rozumět. Autoři na základě svých zkušeností 

a dalších výzkumů (Matějček, 1979; Pendarvis a kol., 1990) konstatují, že intelektově nadané 

dítě od 22 měsíců dokáže poslouchat dlouhé souvislé texty a zpracovávat je. Dítě rodiče 

během čtení často přerušuje a pokládá mu nejrůznější otázky související s předčítaným 

textem. O textu aktivně přemýšlí. Zároveň text často samo dotváří, doplňuje do textu vlastní 

slova, diskutuje o předčítaném textu, občas nadané děti požadují po rodičích zdramatizování 

textu (Pupala at al., 2003). 

Miluše Havlíková (1978) ve své knize poskytuje rodičům rady a návod, jak dítě už od 

nejútlejšího věku seznamovat se čtením a motivovat ho k němu. S knížkou doporučuje začít, 

co nejdříve – před koncem prvního roku. V tomto věku se rodiči povede pozornost dítěte 

udržet jen na několik málo okamžiků. Dítě si bude s knížkou hrát, bude ji oblizovat, trhat. 

Tomu není nutné nijak bránit, jedná se o přirozený vývoj a poznávání knížky. Z počátku bude 

nový čtenář – posluchač nesoustředěný. S věkem se bude soustředěnost dítěte zlepšovat 

a nejvyšší vývojový stupeň schopnosti k soustředění dosáhne školák.  

Před samotným osvojením si základních dovedností jako rozeznávat písmena, skládat je do 

slov a slova do vět, by se dítě spolu s rodiči mělo nad knížkami seznamovat s určitými 

pravidly čtení. Například by mělo vědět, že knížky se čtou od začátku do konce, stránky od 

shora dolů, řádky jdou zleva doprava, text je nějak členěn (třeba na odstavce), dále že vedle 

písmenek bývají v knížkách také obrázky, ale ty jsou něco jiného než slova (Macurová, 

2000). Než se naučí číst dítě samo, musí se naučit správně a plynule číst a zároveň číst 

s porozuměním. Musí chápat smysl čteného textu a umět číst pro sebe (tiché čtení). Většina 

dětí se stane samostatnými čtenáři až ve 3. či 4. třídě. Než se však stane dítě samostatným 

čtenářem, projde si postupně přes několik etap čtení a druhů knih: obrázkové knížky – říkanky 
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– knížky-hračky – příběhy o zvířátkách – pohádky – dobrodružné příběhy (Havlíková, 1978). 

Těmito druhy se budu v následující části podrobněji zabývat. 

Obrázkové knížky – leporelo 

Lepenkové skládanky, na kterých jsou jednoduché obrázky a krátké říkanky. 

Srozumitelnost prvních obrázků je základním předpokladem pro to, aby se z obrázkové 

knížky stal kulturní prostředek pro poznání dítěte. Dítě se díky obrázku seznamuje a poznává 

věci, s kterými se později setká ve skutečnosti. Prohlížení obrázkové knížky dítěti dovoluje, 

aby se seznamovalo se světem účinněji a mnohem rychleji, než je to možné na podkladě jeho 

přímé zkušenosti. U obrázkové knížky je vhodným cvičením hra na ptaní, ukazování 

a odpovídání. Dojde ke spojení vjemů ze skutečných věcí z okolí dítěte, vjemů z kresebného 

vyjádření v knížce a slovního označení, používaného rodiči. Po nějaké době už dítě umí 

s leporelem zacházet, vydrží se déle soustředit a knížku si vezme do ruky i samo (Havlíková, 

1978). 

Říkanky 

Původním smyslem říkanky je poskytnout dítěti plnou míru radosti ze zvuku slov, jejich 

rytmu a rýmu. Jejich hlavní účel slouží pro rozvoj dětské řeči. I díky říkankám má tříleté dítě 

ve své slovní zásobě okolo jednoho tisíce slov (Havlíková, 1978). 

Knížky-hračky 

Dodávají dítěti podněty k samostatnému, postupně stále přesnějšímu pozorování, úvahám, 

otázkám a řešení úkolů. Vedou dítě od poznání základních jevů nejbližšího světa k odkrývání 

souvislostí mezi nimi. Do činnosti dítěte s knížkou přinášejí více zábavy i jeho vlastní 

aktivity. Pro rodiče obsahují návody a rady, jak s knížkou pro předškoláky zacházet. Knížky-

hračky jsou určeny pro děti od čtyř let věku. Jedná se o první naučnou literaturu v rukou dítěte 

(Havlíková, 1978). 

Příběhy o zvířátkách 

„Slouží k ubezpečení dítěte o jistotách rodiny a domova“ (Havlíková, 1978, s. 52). 

Dostáváme se do období, kdy dítě už vydrží sedět na klíně a vydrží pozorně naslouchat 

celému příběhu, který rodič čte. Znakem tohoto období, je rozvoj schopnosti zapamatování 

mluveného slova. Proto dítě vyžaduje čtení stejných příběhů znovu a znovu, a díky nim si 

trénuje a ověřuje svou paměť. Tyto příběhy jsou předstupněm klasických pohádek. Předlohy 
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příběhů jsou často založeny na hlavním hrdinovy – mláděti, které není žádný hrdina, ale je 

slabé, nemotorné apod. Ať se mu stane cokoli, vždy ho nakonec zachrání rodina 

a je v bezpečí. Další předlohou je například hrdina – dobrák, který jde z lapálie do lapálie, má 

smůlu a vždy každému uvěří. Naštěstí má hodné kamarády, kteří mu vždy a rádi pomohou. 

Poté už následují klasické příběhy a pohádky: Červená karkulka, Jeníček a Mařenka, Hloupý 

Honza apod. (Havlíková, 1978). 

Pohádky 

„První setkání se zlem ve světě“ (Havlíková, 1978, s. 60). K pochopení pohádkového děje 

je potřeba, aby dětská psychika zacházela se značným počtem nasbíraných vjemů a byla 

schopna si je uchovat v představách. Představa by měla být také spojena s daným slovním 

pojmenováním, aby k vyvolání představy stačilo pouhé slovo. Představy v pohádkách pracují 

dvojím způsobem. Složením různých znaků v jeden neskutečný celek (například vodníka 

získáme spojením člověka, ryby a vody) a zdůrazněním vlastnosti něčeho skutečného 

(velikost: obr, trpaslík, člověk). Tuto úroveň fantazie má dítě v období před nástupem do 

školy, či v začátku školní docházky. V tuto dobu už se dítě setkalo se zlem, má už nějaké 

morální zásady, a proto už nebude pohádkou vystrašené, ale bude mu jasné, že na světě 

existují dobré i špatné věci (Havlíková, 1978). 

Dobrodružné příběhy 

Představují obdiv a ztotožnění s hrdinou, vzorem dokonalosti. V tomto období už dítě 

ovládá techniku čtení a knížky si čte samo, často rodičovu přítomnost nechce a uzavírá se sám 

do svého světa (Havlíková, 1978). 

 

Díky aktivitám v dostatečně podnětném prostředí se u dětí rozvíjí zkušenosti, vědomosti 

a schopnosti. Děti se seznamují s knižními konvencemi, rozeznávají autora, ilustrátora, 

vydavatele, překladatele apod. Postupně získávají představu o knize, co je první a poslední 

strana, vědomí o tom, že nositelem příběhu je text a ne obrázek. Začínají chápat, že to, co je 

jim předčítané, je v knize zapsané pomocí určitých souborů znaků. Začínají samy toužit po 

rozluštění textu a předčtení si knihy samostatně (Pupala at al., 2003). 
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V dnešní době existuje mnoho projektů a akcí na podporu dětského čtenářství. Jeden z nich 

je projekt Celé Česko čte dětem
6
. Je založen na myšlence, že pravidelné čtení dětem 

napomáhá k osvojení a formování čtenářských návyků, rozšiřuje dětské poznání a prohlubuje 

jejich znalosti. Autorkou projektu je Eva Katrušáková, která projekt poprvé představila v roce 

2006 sloganem: Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den! 

Vztah k četbě by měl být přirozenou a samozřejmou součástí života, knihy by měly dítě 

obklopovat a měly by patřit k jeho nejbližšímu okolí. Základy dětského čtenářství se utváří 

právě v předškolním věku a ještě mnohem dříve (Chaloupka, 1995). Se vstupem na základní 

školu na předčtenářské dovednosti a zkušenosti s knihou navazuje výuka 

elementárního/základního čtení a psaní. 

 

2.2 Utváření dovednosti čtení a psaní 

Šebesta (2005) uvádí definice čtení a psaní. „Číst dovede ten, kdo je schopen vyhledat, 

získat a číst s porozuměním odpovídajícím způsobem a v odpovídající kvalitě neznámý text 

podstatný pro svůj osobní, profesionální nebo společenský život nebo pro svůj osobní 

růst, a to přiměřeně svému záměru a situačním podmínkám“ (Šebesta, 2005, s. 81). A dále 

definuje pojem psaní. „Psát dovede ten, kdo je schopen odpovídajícím způsobem 

a v odpovídající kvalitě zpracovat, napsat, ev. množit a šířit sdělení podstatné pro svůj osobní, 

profesionální nebo společenský život nebo pro svůj osobní růst, a to přiměřeně svému záměru 

a situačním podmínkám“ (Šebesta, 2005, s. 81). Než se však dítě dostane do základní školy, 

má mnoho času na seznámení s knihou a osvojení si základních dovedností, které následně při 

výuce čtení a psaní využije. 

 

2.2.1 Připravenost dítěte na výuku čtení a psaní 

Křivánek at al. (1998) uvádí, že připravenost dítěte na výuku čtení a psaní je vázáno na 

celkovou připravenost ke vstupu do školy (smyslové orgány, pohybová oblast, odolnost 

fyzické únavě, intelektuální úroveň, zvládnutí jemné motoriky). Důležitou roli hraje rozsah 

aktivní i pasivní slovní zásoby (asi 6000 slov). Rozvoj řeči se zakládá v nejútlejším věku a je 

vázán na řeč svého okolí (nářečí, nespisovné vyjadřování apod.). Ve vývojové psychologii se 

uvádí, že to, jak komunikují matky se svými dětmi v jednom roce, ovlivní výsledky dítěte 

                                                 
6
 Celé Česko čte dětem. [online]. [cit. 2014-05-10]. Dostupné z: http://www.celeceskoctedetem.cz/ 

 

http://www.celeceskoctedetem.cz/
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v 9. třídě. Toto tvrzení je třeba brát s rezervou, ale nějakým způsobem o rozvoji jedince 

vypovídat může. 

Kolem jednoho roku se slova stávají pro děti předmětem her. Zahrnují v sobě prvky ze 

zvukově analytické a syntetické aktivity, pozorování a srovnávání slov, hlásek a slabik. Tedy 

aktivity, se kterými se dítě setká v prvním ročníku základní školy ve výuce čtení. Několik let 

před vstupem do školy se dítě seznamuje s hrami a činnostmi se slovy, kde se uplatňuje dělení 

slov na slabiky (říkadla, básničky, rozpočítadla, písničky…), rozvíjí se smysl pro rytmus, dítě 

objevuje rýmy, rozkládá slova na hlásky a znovu je z hlásek skládá dohromady. Všechny tyto 

hry a cvičení připravují dítě na učení čtení v první třídě. Dítě se díky nim učí chápat smysl 

čtení (předčítání, sledování obrázků i textu v knize) a vznikají základní čtecí dovednosti. Dítě 

při nich postupně poznává, že text je v řádcích, že jsou oddělena slova a dokonce si někdy 

všímá prvních písmen a začíná je poznávat i jinde (Křivánek at al., 1998). 

Křivánek at al. (1998) také považuje za důležitý předpoklad k čtení určitý rozvoj 

prostorového vnímání a prostorové představivosti (před, za, pravo-levá orientace). Dítě si 

u předčítání začíná samo postupně uvědomovat směr čtení zleva doprava, přechody z řádku 

na řádek, ze stránky na stránku. Pro vstup do školy je důležitá připravenost dítěte i po stránce 

osobnostní a sociální. To zahrnuje určitý stupeň samostatnosti, pohotovosti, ochoty 

v navazování kontaktů s učitelem či spolužáky, pracovní úsilí, respektování autority, přijmutí 

pravidel, určitá soustředěnost apod. V neposlední řadě zvládnutí základních hygienických 

návyků.  

Do předškolní přípravy patří také rozvoj zrakového vnímání za použití názorných obrázků 

i reálných předmětů (zraková analýza, srovnávání, syntéza, diferenciace, identifikace apod.) 

Při práci s mluveným slovem se trénuje sluchové vnímání (analýza, syntéza, srovnávání). Pro 

rozvoj sluchu slouží nejrůznější hry za použití zvukových pomůcek. Pro přípravu na školu se 

rozvíjí samozřejmě i řeč dítěte, paměť, představivost, grafomotorika (kreslení, modelování, 

skládanky, práce se stavebnicí…). Děti proto přicházejí do školy s poměrně vyvinutými 

schopnostmi vnímání (zrak, sluch). V počátcích školní docházky se postupně vyvíjí 

cílevědomá a záměrná pozornost. Dítě v tomto věku je schopné současně vnímat dva až tři 

objekty. Relativně malá je i schopnost dělit pozornost mezi více činností. Paměť v tomto 

období je charakteristická tendencí zapamatování si především toho, co je emocionální 

a výrazné (popisy, vyprávění, události apod.). V prvním ročníku převažuje zapamatování 

spontánní nad záměrným. Žáci ještě nedovedou významově třídit učivo (Křivánek at al., 

1998). 
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2.2.2 Předčtenářské aktivity 

„Podle současných teorií poznání je lidská paměť organizována do schémat (rámců, 

skript, scénářů). Schémata lze popsat jako jakési bloky předchozích (tj. již dříve získaných) 

znalostí a zkušeností, organizovaných především na základě asociací. Jde o mentální plány 

určitých stereotypních oblastí znalostí a zkušeností, složené z částí patřících k sobě, využívané 

při sémantickém popisu“ (Čermák, 1994, s. 144). Schleper (1992) se ve své  knize zaměřuje 

a popisuje nám předčtenářské aktivity, tedy činnosti předcházející samotnému čtení pracující 

s právě zmíněnými schématy. Podle Schlepera a jeho kolegů jsou právě aktivity před čtením 

velmi důležité. Dítě díky nim získá základní vědomosti a fakta, která bude k četbě potřebovat. 

Díky tomu, že si nejprve usouvztažní obsah knihy s fakty, která zná, se mu kniha bude 

snadněji číst a chápat. Schleper pracuje s řadou činností a postupů, které předcházejí 

samotnému čtení. Schémata, která pracují s pojmy nadřazenými a podřazenými, myšlenkové 

mapy, brainstorming, tabulky, filmy, exkurze apod. 

 

 

Obrázek 3: Schéma
7
 (Schleper, 1992, s. 3). 

 

 

Obrázek 4: Sítě
8
 (Schleper, 1992, s. 23). 

 

                                                 
7
 Schéma na usouvztažnění nadřazených a podřazených pojmů, asociace (Schleper, 1992). 

8
 Sítě (v originále webs) pomáhají studentům utřídit hlavní myšlenky a fakta (Schleper, 1992). 
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Schaper zmiňuje několik výhod předčtenářských aktivit. Předčtenářské aktivity děti 

motivují k samotnému čtení, pomáhají se jim lépe soustředit a koncentrovat na čtení, 

propojují jejich vědomosti a představy o světě s čteným textem. Díky předčtenářským 

aktivitám čtenář textu lépe porozumí. Úkolem aktivit před samotným čtením je dětem ukázat 

hlavní koncept příběhu (Schleper, 1992). 

V další kapitole se zaměříme na faktory, které ovlivňují předčtenářskou gramotnost 

a počáteční čtení u dětí se sluchovým postižením. 
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2.3 Faktory ovlivňující předčtenářskou gramotnost a počáteční čtení u dětí se 

sluchovým postižením 

Hudáková (1999) vidí jako velký problém způsob, jak děti se sluchovým postižením naučit 

čtenému porozumět. Zvládnutí čtení s porozuměním je pro děti se sluchovým postižením 

obtížné a náročné, není to však činnost snadná ani pro dítě slyšící. Důležitými předpoklady ke 

čtení jsou:  

a) Znalost jakéhokoliv jazyka (slovní zásoba, jazykové prostředky, vztahy, podle nichž 

slova spojujeme a používáme, znalost ustálených obratů, rčení a frází).  

b) Již zmiňovaná znalost příběhů, pohádek, situací, tzv. zkušenostní komplex. 

c) Rozvinuté myšlení. 

Nejdůležitější však je, že dítě má jakýkoli jazyk, kterému rozumí a kterým se umí neomezeně 

vyjadřovat (Hudáková, 1999). 

Slyšící dítě se setkává s psanou formou jazyka (v rámci čtení a psaní), až když má téměř 

vybudovaný akustický jazykový systém (tedy mluvený jazyk), který ovládá a umí ho užívat 

v různých situacích. Má také osvojeny základní znalosti a zkušenosti se světem získané 

prostřednictvím mluveného jazyka. Psaná podoba jazyka seznamuje dítě prostřednictvím 

písma s jinou jeho formou. Prostřednictvím této formy poznává zákonitosti psaného jazyka 

a také rozdíly, kterými se od mluvené podoby odlišuje (Strnadová, 1998; King, Quigley, 

1985). 

Neslyšící děti mají situaci zcela odlišnou. Roli zde hraje mnoho podmínek a faktorů. 

Až 90 % neslyšících dětí se rodí do slyšících rodin. Často se sluchová vada neodhalí včas 

a dítě tak nemá přístup k žádnému jazyku právě v období, kdy ho potřebuje nejvíce – 

v kritickém období utváření a vývoji jazyka. Na rozdíl od svých vrstevníků, kteří sdílí svůj 

jazyk s rodiči a mají v nich jazykový vzor. Slyšící rodiče často volí pro komunikaci mluvený 

jazyk, který pro neslyšící děti není smyslově přístupný a nemohou si ho v plné míře osvojit 

nebo jazyk znakový, který však nemají osvojený na dostatečné úrovni. Děti se tedy začínají 

učit číst a psát v době, kdy nemají vybudovaný žádný nebo úplný primární jazykový systém 

(resp. komunikační systém) a chybí jim základní povědomí o okolním světě. A to i přesto, že 

se někteří rodiče rozhodnout používat v komunikaci se svým dítětem znakový jazyk (King, 

Quigley, 1985; Briggle, 2005). 

Zbylé procento neslyšících dětí se narodí neslyšícím rodičům. Ti ke komunikaci se svými 

dětmi užívají znakový jazyk, který je neslyšícím dětem smyslově přístupný a umožňuje jim 

plnohodnotný kognitivní, emoční a sociální rozvoj. Při nástupu do školy mají neslyšící děti 
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osvojeny jazykové i komunikační dovednosti. Všestranný vývoj neslyšícího dítěte, které má 

osvojený plnohodnotný primární komunikační prostředek, odpovídá vývoji slyšícího dítěte ve 

slyšící rodině. Avšak i zde najdeme jisté odlišnosti. Znakový jazyk nemá psanou podobu. 

I přesto, že existuje řada notačních systémů vytvořených pro záznam znakového jazyka, 

žádný z nich neslouží pro použití v běžném životě. Neslyšící dítě se tedy učí psát a číst 

s porozuměním ve většinovém jazyce, který znají jen v malé míře nebo vůbec (King, Quigley, 

1985). 

 

2.3.1 Specifika čtení s dětmi se sluchovým postižením 

David R. Schleper (1997) vymezuje 15 zásad pro předčítání neslyšícím a nedoslýchavým 

dětem. Poznatky jsou založeny na zkušenostech neslyšících rodičů a na tom, jak oni sami čtou 

svým neslyšícím dětem. 

1. Neslyšící rodiče překládají příběhy do znakového jazyka. 

2. Během čtení dítě vidí oba jazyky. Jak jazyk znakový, tak nahlíží do knížky na psaný 

text. Ví, kde v knize najde právě přeloženou část příběhu. 

3. Rodiče příběh obohacují o různá vysvětlení a doplnění nejasných pasáží. 

4. Před samotným čtením seznámí dítě s knihou. Ukáží mu, kdo knihu napsal, kdo do ní 

nakreslil obrázky. Společně si prohlíží každý obrázek v knize a přitom vypráví příběh, 

o kterém se v knize píše. Děti chtějí oblíbené knížky číst stále dokola a při opakování čtení 

dané knihy se vyprávění ve znakovém jazyce stále zpřesňuje až je přesným překladem knihy. 

5. Neslyšící rodiče se nechají vést dítětem, co ono samo chce číst, na jakou pohádku má 

chuť, jakou část příběhu si chce přečíst právě teď. 

6. Dále neslyšící rodiče vyjasňují a zpřesňují informace, které nejsou v knize jasně řečeny, 

tak aby je dítě pochopilo. Pokud například čteme pohádku: Červená karkulka, kde se píše, že 

vlk se převlékne do babiččiných šatů. Rodiče přidají navíc informaci, že je to proto, aby 

oklamal Karkulku. 

7. Změna znakovacího prostoru je oblíbenou strategií neslyšících rodičů. Interagují tak 

s dítětem a knihou. Oživují věci s obrázků a převedou je do prostoru k dítěti. 
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8. Dramatizace příběhu, výrazná gesta i mimika pro rozlišení postav příběhu, to vše dodává 

čtení na atraktivitě. 

9. Pro dětskou představivost je důležité spojení postav z příběhu se skutečností. Například 

pokud čteme příběh o velrybě, můžeme si ve skutečnosti ukázat, jak obrovská velryba je. 

10. Je běžné, že se pozornost dítěte během čtení upne na něco jiného. Neslyšící rodiče 

používají strategie na znovu získání pozornosti a kontroly porozumění. Pokud sedí rodič 

vedle dítěte, jemně mu poklepe na rameno či nohu a v momentě kdy se dítě otočí a začne 

rodiče opět sledovat, pokračuje ve čtení. Během čtení rodič kontroluje pozornost 

a porozumění dítěte podle jeho mimiky a chování. 

11. Pro udržení pozornosti je proto velmi důležitý oční kontakt s dítětem. 

12. Několik výzkumů prokázalo, že neslyšící čtenáři často posilují význam příběhu jeho 

dramatizací. Po přečtení pohádky nebo v jejím průběhu si na příběh s dítětem zahrají. 

13. V dětských knihách se často setkáme se stále opakujícími se frázemi. V těchto 

případech neslyšící rodiče překlad ve znakovém jazyce obměňují, hrají si se znaky, přidávají 

klasifikátory, používají prstovou abecedu apod. Dodávají tak přednesu na zajímavosti. 

14. Čtení by měla být zábava. Je důležité zajistit dítěti podporující a pozitivní prostředí, 

kde může sdílet své nápady, představivost, kde se může o zážitek z knihy podělit. 

15. A v neposlední řadě musí rodiče věřit ve schopnosti svého dítěte, v to, že se jednoho 

dne stane samostatným čtenářem. 

Těchto 15 principů/zásad předčítání tvoří program Shared Reading Project
9
 na Laurent 

Clerc National Deaf Education Center at Gallaudet University. Projekt učí rodiče, jak číst 

svým dětem prostřednictvím amerického znakového jazyka a seznamuje je se strategiemi, 

díky kterým bude čtení efektivnější (Williams, 2004). 

V další kapitole se seznámíme, jak na předčtenářskou aktivitu nahlíží Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy v České republice. Jaké dává mateřským školám standardy 

a doporučení k tvorbě školních vzdělávacích programů. 

                                                 
9
 Webové stránky Shared Reading Project naleznete zde: 

https://www.gallaudet.edu/clerc_center/information_and_resources/info_to_go/language_and_literacy/literacy_a

t_the_clerc_center/welcome_to_shared_reading_project.html 

 

https://www.gallaudet.edu/clerc_center/information_and_resources/info_to_go/language_and_literacy/literacy_at_the_clerc_center/welcome_to_shared_reading_project.html
https://www.gallaudet.edu/clerc_center/information_and_resources/info_to_go/language_and_literacy/literacy_at_the_clerc_center/welcome_to_shared_reading_project.html
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2.4 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a čtenářská 

gramotnost 

V rámci Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zákona 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byly do vzdělávací 

soustavy zavedeny kurikulární dokumenty pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Dokumenty se 

vytvářejí na úrovni státní a školní. Státní úroveň tvoří Národní program vzdělávání (NPV)
10

 

a Rámcové vzdělávací programy (RVP)
11

, školní úroveň tvoří školní vzdělávací programy (ŠVP)
12

. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byl schválen na začátku 

roku 2005 a školy podle svých příslušných ŠVP začaly učit v prvních ročnících od 1. 9. 

2007
13

. 

„Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní 

požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato 

pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích 

zařazených do sítě škol a školských zařízení. Jsou závazná pro předškolní vzdělávání 

v mateřských školách, v mateřských školách s programem upraveným podle speciálních 

potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol.“ (Smolíková, 2004, s. 4). 

RVP PV je rozsáhlý dokument, který popisuje všechny stránky rozvoje dítěte. My jsme se 

zaměřili pouze na to, jak nahlíží na čtenářskou gramotnost a předčtenářské aktivity. V úvodu 

dokumentu RVP PV (Smolíková, 2004) jsou vymezeny následující čtyři cílové kategorie: 

Rámcové cíle, které vyjadřují univerzální záměry předškolního vzdělávání a směřování 

každodenní činnosti pedagoga. Rámcovými cíli jsou:  

1) rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, 

2) osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, 

3) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí. 

                                                 
10

 „NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku“ 

(Smolíková, 2004, s. 4). 
11

 „RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní, a střední 

vzdělávání)“ (Smolíková, 2004, s. 4). 
12

 „Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá 

škola podle zásad stanovených v příslušném RVP“ vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy 

(pro předškolní, základní, a střední vzdělávání)“ (Smolíková, 2004, s. 4). 
13

 Harmonogram, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. [cit. 2014-05-10]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/harmonogram 



28 

Dílčí cíle vyjadřují konkrétní záměry pro konkrétní vzdělávací oblasti. 

Dílčí výstupy jsou dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílům 

odpovídají. 

 

Obrázek 5: Systém vzdělávacích cílů (Smolíková, 2004, s. 8). 

Legenda: Obecné záměry vzdělávání jsou vyjádřeny pomocí rámcových cílů, výstupy pak v podobě klíčových 

kompetencí. Rámcové cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu cílů dílčích. Jejich 

průběžné naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování 

kompetencí klíčových (Smolíková, 2004, s. 8). 

Klíčové kompetence představují výstupy dosažitelné předškolním vzděláváním. Právě 

v předškolním věku si dítě vytváří základy klíčových kompetencí. Po ukončení předškolního 

vzdělávání by mělo ovládat tyto kompetence: 1) Kompetence k učení, 2) Kompetence k řešení 

problémů, 3) Kompetence komunikativní, 4) Kompetence sociální a personální, 

5) Kompetence činnostní a občanské. 

„Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný 

vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě 

dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání. Soubor klíčových 

kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět nemůže. To ani 

není smyslem jejich formulování. Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům poměrně 

jasnou představu, kam směřovat, oč usilovat. Slouží především k vymezení odpovídajícího 

vzdělávacího obsahu jako prostředku k jejich vytváření (na úrovni rámcové, popř. i školní)“ 

(Smolíková, 2004, s. 8).  
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Pod vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika spadá kapitola Jazyk a řeč. Mezi dílčími 

vzdělávacími cíli nalezneme rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření 

pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvoj komunikativních dovedností (verbálních 

i neverbálních) a kultivovaného projevu, osvojení si některých poznatků a dovedností, které 

předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální 

i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).  

Mezi vzdělávací nabídku, kterou pedagog dítěti poskytuje, najdeme vše od artikulačních, 

řečových, sluchových a rytmických her a cvičení přes hry se slovy, slovní hádanky, společné 

diskuse a rozhovory k samostatnému slovnímu projevu na určité téma. Dále poslech čtených 

či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů, 

prohlížení a „čtení“ knížek až po činnosti a příležitosti seznamující děti s různými 

sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) a mnoho dalších 

aktivit (Smolíková, 2004). 

V téže kapitole pod očekávanými výstupy, tedy tím, co dítě na konci předškolního 

období dokáže, najdeme v souvislosti s předčtenářskými dovednostmi právě tyto 

dovednosti (Smolíková, 2004, s. 16-17):  

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči; 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno; 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách; 

 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka  

i obsah, ptát se); 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat; 

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej  

ve správných větách); 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat; 

 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí); 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.); 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku; 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku); 
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 chápat slovní vtip a humor; 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech; 

 utvořit jednoduchý rým; 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma; 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci; 

 sledovat očima zleva doprava; 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova; 

 poznat napsané své jméno; 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat 

telefon. 

Rizika pro úspěch vzdělávacích záměrů a cílů pedagogů vidí autoři RVP PV v prostředí 

komunikačně chudém, v malém množství příležitostí k samostatným řečovým projevům 

dítěte, ve špatném jazykovém vzoru, ve vytváření komunikativních zábran (necitlivé 

donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu 

dítěte), až po časově a obsahově nepřiměřené užívání audiovizuální, popř. počítačové 

techniky (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa apod.). 

V neposlední řadě je rizikem nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících 

čtení a psaní a omezenému přístupu ke knihám (Smolíková, 2004). 

V roce 2005 zařadil školský zákon mateřské školy do počátečního vzdělávání a významně 

změnil jejich postavení v soustavě vzdělávacích institucí. V rámci zavádění RVP PV do praxe 

uskutečnila Česká školní inspekce ve školním roce 2009/2010 šetření přímo v mateřských 

školách a zaměřila se na rozvoj dovedností předcházejících čtení (Česká školní inspekce, 

2011). 

 

2.4.1 Rozvoj dovedností předcházejících čtení v předškolním vzdělávání ve školním roce 

2009/2010 

Ve školním roce 2009/2010 navštívila Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti 

1.498 mateřských škol (31,1 % z celkového počtu 4.826 mateřských škol) a uskutečnila 

celkem 1.995 inspekčních hospitací. Podrobnější tematické šetření bylo uskutečněno ve 174 

mateřských školách, v nichž proběhlo 364 rozhovorů s pedagogickými pracovníky a 348 
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tematicky zaměřených pozorování výuky. Šetření zjišťovalo, v jakém rozsahu a na jaké 

úrovni školy zpracovaly problematiku školních vzdělávacích programů. Inspekční hodnocení 

se zaměřilo na aktivity z následujících oblastí RVP PV: Klíčové kompetence, Dítě a jeho 

psychika, Dítě a společnost (Česká školní inspekce, 2011, s. 5-6). 

Informovanost o změnách kurikulárních dokumentů byla na dobré úrovni ve všech 

navštívených školách. Přípravu ŠVP zvládly školy v různém rozsahu a na rozdílné úrovni. 

Jako pozitivní vidí autoři vysokou informovanost pedagogických pracovníků o RVP PV 

(Česká školní inspekce, 2011). 

Česká školní inspekce (2011) zjistila, že v 69 % navštívených školách byl rozvoj 

dovedností předcházejících čtení správně zahrnut v koncepčních materiálech a vzdělávacích 

cílech, dokonce v 72 % mateřských škol byla přijata konkrétní opatření, která podle názoru 

vedení mateřské školy mohou pozitivně přispívat k rozvoji předčtenářských dovedností dětí. 

Konkrétní strategii vedoucí k cílenému zvyšování úrovně předčtenářské gramotnosti si 

stanovilo 31,5 % mateřských škol. Následující graf uvádí, jaká je informovanost 

pedagogických pracovníků o problematice čtenářské gramotnosti v mateřských školách. 

 

Graf 1: Názory učitelek MŠ na vymezení pojmu předčtenářská gramotnost (Česká školní inspekce, 2011, s. 7) 

 

Nejčastějším opatřením, které bylo za účelem rozvoje předčtenářských dovedností dětí 

přijato, bylo průběžné doplňování školní knihovny a zaměření se na její pestrost (84 % MŠ). 
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V 58,7 % hodnocených MŠ přistoupili pedagogičtí pracovníci k internímu sledování 

a hodnocení předčtenářských dovedností dětí. Hodnocení předčtenářských dovedností dětí 

prováděly mateřské školy nejčastěji poslechem a pozorováním (96 % MŠ), hodnocením 

osobního portfolia dítěte (75 % MŠ), popřípadě jiným způsobem (40 % MŠ). Vedení 52,2 % 

mateřských škol aktivně motivovalo a podporovalo pedagogický sbor ke spolupráci na rozvoji 

předčtenářských dovedností dětí. Pouze 32,1 % MŠ volilo jako jednu ze strategií pro rozvoj 

předčtenářských dovedností podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

zaměřenou na oblast rozvoje předčtenářských či čtenářských dovedností (Česká školní 

inspekce, 2011, s. 7). 

Bylo zjištěno, že pedagogové využívají účinných postupů, které před četbou pomohou 

dětem vybavit si a třídit dosavadní zkušenosti s obsahem textu. Také byly účinně používány 

metody, díky kterým jsou děti v průběhu čtení aktivní, a činnosti, které vedou děti k úvaze 

a přemýšlení nad předčítaným textem. Dále byly děti vedeny k tomu, aby přečtený text 

znázornily ve výtvarných či pracovních činnostech. Většina dětí zvládala sluchovou 

i zrakovou percepci, dokázala převyprávět děj příběhu a rozlišovala grafické znaky i symboly. 

Problém měly děti se zaujmutím postoje k předčítanému textu a vyvozením poučení pro život. 

Šetření také objevilo, že v systému předškolního vzdělávání chybí personální kapacity pro 

nápravu vad řeči, logopedická péče. Až 20% odkladů školní docházky je právě z důvodu vad 

řeči dítěte (Česká školní inspekce, 2011, s. 9). 

Dalším faktorem výzkumu byla spolupráce MŠ s rodiči či jinými zákonnými zástupci. 

V 52 % mateřských škol rozvíjeli pedagogové cílenou spolupráci s rodiči se záměrem zlepšit 

úroveň získávání předčtenářských dovedností a posilování individuální podpory dětí. 64,1 % 

MŠ se domlouvalo s rodiči na tom, že budou doma dítěti číst. V 60,3 % nabízely školy 

individuální konzultace s rodiči na téma, jak rozvíjet čtenářské dovednosti dítěte a pořádaly 

pro rodiče čtenářské akce a odborné semináře. Šetření také potvrdilo, že mateřské školy jsou 

pro podporu čtenářské gramotnosti materiálně vybaveny. Školy uvedly, že by přivítaly více 

finančních prostředků, dostatek kvalitního metodického materiálu a také pravidelné 

konzultace s odborníky o vhodných postupech v rozvoji předčtenářských dovedností (Česká 

školní inspekce, 2011, s. 9). 
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2.4.1.1 Hodnocení podpory rozvoje čtenářské gramotnosti za období 2007 – 2010 

Česká školní inspekce (2011) po třech letech také hodnotila pokrok MŠ ve vybraných 

klíčových aktivitách se zaměřením na čtenářskou gramotnost. Výsledky hodnocení 

demonstruje následující graf. Výsledky u všech sledovaných aktivit ukazují pozitivní posun. 

Z grafu je patrné, že se pedagogové nejvíce zaměřují na rozvoj řečových schopností 

a jazykových receptivních dovedností a snaží se podporovat utváření komunikativních 

kompetencí dětí. 

 

Graf 2: Hodnocení klíčových aktivit podpory rozvoje předčtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání za období 

2007- 2010 (Česká školní inspekce, 2011, s. 10). 

 

Důležité je zmínit, že pro všechny typy škol je významnou prioritou průběžné udržování 

a doplňování dětské i učitelské školní knihovny a návštěva informačního centra či knihovny 

v obci. Všechny navštívené mateřské školy vedly děti k pozitivnímu přístupu ke knize, 

k četbě a k aktivnímu prožití příběhu, které přispívají k rozvoji předčtenářských dovedností 

dětí (Česká školní inspekce, 2011). 

Nejvýznamnějšími faktory zajištění kvality pro rozvoj dovedností čtení vidí Česká školní 

inspekce (2011) v kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, kteří budou mít možnost 

dalšího specializovaného vzdělávání.  Bohužel pro další vzdělávání pedagogů chybí metodiky 

a nabídka vzdělávání. Dalšími faktory jsou možnost účasti školy a zapojení pedagogických 

pracovníků v rozvojových projektech pro zisk potřebných financí a schopnost propojit 
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vzdělávací činnosti s reálným prostředím. Dalším významným faktorem je velikost třídy 

a dostatečné zpracování ŠVP a   nastavení funkčních kritérií pro hodnocení výstupů dětí. 

Nízká úroveň v těchto faktorech představuje rizika v úspěšnosti dětí v hodnocené oblasti 

čtenářské gramotnosti.  

 

Jak je vidět, v České republice mají mateřské školy a pedagogové mnoho možností 

a nástrojů, jak rozvíjet předčtenářskou gramotnost dětí. Je příjemné vidět, že se v praxi se 

čtenářskou gramotností pracuje a je zahrnuta i v RVP PV. Šetření České školní inspekce 

ukázalo, že jsou školy na dobré cestě a kvalita počáteční čtenářské gramotnosti se má kde 

rozvíjet. 

V další kapitole se seznámíme přímo s testováním úrovně čtenářské gramotnosti u dětí 

v českém a mezinárodním prostředí. 

  



35 

2.5 Testování předčtenářské gramotnosti 

V 60. a 70. letech minulého století byly rozšířené kompenzační (rozvíjející) programy pro 

předškolní výchovu, které usilovaly o zlepšení podmínek dětí ve školním prostředí. Byly 

uskutečněny v několika desítkách experimentů v předškolních výchovných institucích. Hnutí 

kompenzační předškolní výchovy vzniklo v USA pod vlivem tzv. sputnikovského šoku
14

. Toto 

hnutí se rychle rozšířilo do průmyslových států západní Evropy. Bylo zaměřené na rozvíjení 

poznávacích procesů, řeči, senzomotoriky a zavedení herní přípravy na čtení. Pokusy byly 

úspěšné v důležitých bodech školní dráhy dětí, zvlášť u dětí z málo podnětného rodinného 

prostředí. U testovaných dětí se objevilo méně odkladů školní docházky, méně propadání, 

méně případů přeřazení do zvláštní školy a více žáků se dostalo na výběrové střední školy 

(Křivánek at al., 1998). 

Předškolní učení čtení může tedy podle autorů (Křivánek at al., 1998) probíhat programově 

(zavádění nových písmen, seznamování s analýzou a syntézou slova a slabiky, popřípadě 

zavádění nových slov u globální metody výuky) nebo může vycházet ze spontánního modelu 

učení čtení
15

. Předškolní přípravu na výuku čtení můžeme shrnout do dvou hlavních směrů. 

První směr rozvíjí duševní procesy (rozvoj řeči, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, 

pozornosti, představivosti, paměti…). Druhý směr nabízí dětem herní přípravu na čtení se 

skutečným čtením. Autoři ale upozorňují, že tento směr mnoho odborníků odmítá. Obavou je, 

že pokud dítě vstoupí do prvního ročníků už s předběžnými znalostmi čtení, nemusí být ve 

škole poté dostatečně motivováno novými znalostmi. 

 

2.5.1 Předčtenářská gramotnost a slyšící děti 

Cheri Williams (2004) uvádí, že předčtenářskou gramotností u slyšících dětí se zabývá 

mnoho autorů (např. Mason & Allen, 1986; Sulzby, 1991; Sulzby & Teale, 1991; Sulzby 

& Teale, 2003; Yaden, Rowe, & MacGillivray, 2000). Výzkumy předčtenářské gramotnosti 

začaly v 60. letech minulého století, když si vědci začali všímat, že pětileté děti jsou úspěšné 

ve čtení díky předčtenářským aktivitám. Během příštích dvaceti pěti let, především v 70. a 90. 

letech, mapovali vědci přirozené činnosti dětí podílející se na předčtenářské gramotnosti 

a zaměřili se na konstrukce psaného jazyka dětí. Vědci zpravidla realizovali výzkumy přímo 

v domácnosti dítěte nebo v předškolském zařízení. Pro výzkum předčtenářské gramotnosti se 

                                                 
14

 Snaha kolem roku 1957 zajistit náskok ve vzdělávacím systému USA před Sovětským svazem (Křivánek 

at al., 1998). 
15

 Proběhlo několik pokusů, které měly prostřednictvím grafických činností rozvíjet vztah dítěte ke čtení. 

Jednalo se o různé obrazy se slovy na stěnách apod. (Křivánek at al, 1998). 
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nejčastěji používá metoda rozhovoru a nejrůznější úkoly pro odhalení znalostí a dovedností 

dětí. Mezi další metody se řadí kvalitativní, etnografické výzkumy a pozorování chování 

a znalostí dětí během čtení a neformálního psaní. Novější práce využívají experimentální 

a kvazi-experimentální metody na dokumentaci výsledků aktivit podporující utváření 

gramotnosti, zejména pohádkového čtení (Williams, 2004). Dále uvádíme dva odlišné 

slovenské výzkumy na téma předčtenářské gramotnosti. 

 

2.5.2.1 Dětské představy o gramotnosti 

Pan profesor Gavora ve svém příspěvku do Češtiny doma a ve světě představuje svůj 

výzkum dětských představ o gramotnosti, ve kterém zkoumá, jaké dovednosti se váží 

k čtenářské gramotnosti předškoláků. Gavora předpokládá, že dítě ví o existenci čtení a jeho 

používání k zisku informací. Dále dítě ví, že text je složen z prvků, které však nemusí umět 

pojmenovat. A jako třetí už má dítě v předškolním věku povědomí o směru čtení v našem 

kulturním prostředí. Ví, že se čte zleva doprava a shora dolů. Tyto základní dovednosti se 

později ve školní výuce rozvíjí. Tyto představy, vědomosti a schopnosti dítěte, které ovládá 

ještě před zahájením školní docházky a výuky čtení, Gavora označuje anglickým termínem 

emergent literacy, slovensky pregramotnost (Gavora, Krčmáriková, 1999).  

P. Gavora s M. Krčmárikovou (1999) se ve své výzkumné sondě zaměřili na dětské 

představy o jednotlivých prvcích psaného textu (písmeno, slovo, věta a souvislý text) a na 

proces čtení (směr čtení a postup při čtení). Použili fenomenologický
16

 rozhovor. Děti 

odpovídaly na otázky, před sebou měly knihu, ve které jim tazatelé ukazovali prvky, na které 

se chtěli ptát. Rozhovor byl strukturovaný, byla připravena sada 35 otázek, ze kterých tazatel 

vybíral podle odpovídající situace. Lingvistické pojmy jako písmeno, slovo, věta apod. se 

použily, jen pokud je jako první užilo dítě. Pokud dítě pojem nevyslovilo, nebylo cílem 

rozhovoru se k němu dopracovat. Rozhovory byly vedeny celkem se 40 dětmi ve věku 5 až 

7 let, které navštěvovaly mateřskou či základní školu v Jarovciach v Bratislavě. 

  

                                                 
16

 Fenomenologický rozhovor se soustředí na to, jak dítě vidí svět (Gavora, Krčmáriková, 1999). 
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Výsledky výzkumu 

Souvislý text 

Pětileté děti poznaly správný začátek textu (vlevo nahoře) a jeho směr (zleva doprava). 

Gavora se domnívá, že začátek a směr čtení je ve společnosti daný konvencí, kterou znají. 

Dále Gavora uvádí, že všechny pětileté děti shodně uvedly, že 1 strana je jeden ucelený příběh 

a kniha má tolik příběhů, kolik má stran. Naopak šestileté a sedmileté děti věděly, že kniha se 

čte od začátku do konce a jedna strana nemusí znamenat přesně jeden příběh. Navíc se 

orientovaly v grafickém členění textu. Knihu chápaly jako velký, ale vnitřně strukturovaný 

celek (Gavora, Krčmáriková, 1999). 

Obrázek versus text 

Tazatelé dětem položili otázku, zda by bylo lepší, kdyby se slova nepsala, ale pouze 

nakreslila. Všechny děti až na jednu výjimku tvrdily, že obrázek není tak přesný jako slova 

(Gavora, Krčmáriková, 1999). 

Písmeno 

Všechny děti měly představu, že čtení je založené na zrakovém vnímání, a že text je 

složen z nejmenších elementů – písmen. Na otázku: „Co to je?“ odpověděly, že písmeno, 

které je na čtení. Všechny děti také věděly, že písmena se čtou postupně, za sebou a naznačily 

směr čtení zleva doprava (Gavora, Krčmáriková, 1999). 

Slovo 

U pojmu slovo se výzkum (Gavora, Krčmáriková, 1999) soustředil na tři oblasti. První 

otázka se zaměřila na grafickou stránku textu. K tomu byla použita otázka: „Na co jsou tyto 

mezery mezi některými písmenky?“. Žádné dítě ve věku 5 let nepoužilo pojem slovo 

a označené mezery považovaly například za prostor k odpočinutí autora od psaní, jiné uvedlo 

důvod mezer, aby se čtenáři lépe četlo apod. Naopak děti ve věku 6 a 7 let označily mezeru 

jako oddělení slov a pojem slovo i samy vyslovily. Druhá otázka směřovala k morfologické 

rovině slova. Autoři dětem jmenovali slova ve špatném tvaru (př. „Janko vidím psa.“) a děti 

měly uvést, zda je to správné vyjádření nebo ne. Všechny děti uvedly, že to není správně. 

Gavora na základě těchto výsledků uvádí, že už 5leté děti mají rozvinutou gramatickou 

koncepci, čili systém pravidel na správné používání gramatických forem. Děti tedy vědí, že 

slovo má mít správný gramatický tvar. Třetí otázka vztahující se ke slovu směřovala 
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k chápání slova. Tazatelé dětem uvedli nesmyslné slovo (př. amei, nabaďurovaný). Všechny 

děti ho odmítly považovat za slovo. Pokud však tazatelé použily neexistující slovo 

s předponou a příponou, která se ve slovenštině běžně používá, děti toto slovo považovaly za 

reálné. 

Věta 

Pojem věta byl navozen otázkou: „K čemu jsou tyto čárky a tečky mezi slovy?“ Většina 

pětiletých dětí označila tečku jako součást textu, ale její funkci nevěděly. Výjimkou byly tři 

děti, které uvedly, že tečka značí konec. Pouze jedno dítě užilo pojmu věta. Všechny 6leté 

a 7leté děti funkci tečky znaly a pojem věta samy použily. 

Tyto dětské představy jsou velmi důležitým zdrojem informací o vývinu dítěte. 

Předčtenářskou etapu považují autoři za důležitou v rozvoji gramotnosti. Z výzkumu 

vyplynulo, že dítě v této etapě svého vývoje ví několik základních informací:  

o Písemný text je zdrojem informací, které získáme čtením.  

o Příběh je v textu a dospělý nečte obrázek, ale text. 

o Písemný text je strukturovaný a skládá se z prvků různé velikosti a úrovně. Pětileté 

děti rozpoznají pouze písmeno jako základní prvek textu. Význam slova a věty 

zatím ještě neznají. 

Na závěr článku autoři zmiňují potřebu vytvořit dítěti bohaté gramotné prostředí, ve 

kterém může získat zkušenosti s psaným textem. Dítě by mělo mít možnost sledovat rodiče 

při četbě nejrůznějších druhů textového materiálu, při psaní dopisů, poznámek, nákupních 

seznamů apod. Všechny zkušenosti, které dítě s textem zažívá, mu pomohou k jeho 

celkovému rozvoji (Gavora, Krčmáriková, 1999). 

 

2.5.2.2 Možnosti stimulace gramotnosti u dětí predškolního věku 

Autorky (Hošková, Zápotočná, 2000/20001) prezentují svůj výzkum zaměřený na rané 

projevy gramotnosti u dětí ze dvou mateřských škol s odlišným vzdělávacím programem. 

Výzkum proběhl ve spolupráci Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky PdFUK
17

 

                                                 
17

 Jde o Univerzitu Komenského v Bratislavě. Webové stránky školy dostupné zde: 

https://www.uniba.sk/index.php?id=1 

https://www.uniba.sk/index.php?id=1
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a Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
18

. Autorky se zaměřily na 

sledování projevů a úrovně gramotnosti dětí v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí – 

výchovně-vzdělávacího programu mateřské školy. Programy rozvoje gramotnosti v obsazích 

předškolských programů bývají dosti rozdílné, do značné míry jsou vázány na kulturní tradice 

a obsahy předškolního vzdělávání a navíc se pokouší řídit principy tzv. vývojově přiměřené 

výchovy (slovensky: vývinovo primeranej výučby). Autorky uvádějí prvky těchto programů. 

Předškolní programy pro rozvoj gramotnosti na Slovensku jsou zaměřené především na 

tyto body. Bohaté a literárně podnětné prostředí, kde se intenzivně pracuje s písmem a textem 

a dbá se na bohaté zkušenosti dětí se čtením. Předgramotnostní zkušenosti, vědomosti 

a schopnosti, které děti napodobují v rámci každodenních školních aktivit. V rámci seznámení 

se s knižní kulturou - konvencí v podobě funkce autora knihy, překladatele, ilustrátora 

a dalších se děti seznamují s procesem tvorby knihy. Vizuálně-percepční schopnosti se 

pokládají za jeden z nejdůležitějších předpokladů bezproblémového učení se číst. 

Uvědomování si fonologické struktury mluvené řeči, rozlišování a manipulace 

s fonologickými jednotkami, je schopnost z hlediska čtení nepostradatelná. Na nácvik jemné 

motoriky a grafomotoriky jsou mateřské školy velmi zaměřeny. Posledním důležitým bodem 

je rodinné prostředí a s ním nejrůznější rodinné programy rozvoje gramotnosti zastoupené 

aktivitami předškolních zařízení, knihoven a dalších institucí ve spolupráci s rodiči (Hošková, 

Zápotočná, 2000/20001). 

Autorky sledovaly ukazatele gramotnosti u dětí ve dvou typech mateřských škol. První 

byla běžná MŠ s tradičním Programem výchovy a vzdělávání v MŠ. Druhou byla mateřská 

škola s alternativním programem Step by step. V každé uvedené škole autorky pracovaly se 

skupinou 20 – 23 dětí. Výzkum se uskutečnil v červnu 2000. Podmínky širšího rodinného 

prostředí byly zjištěny prostřednictvím dotazníku pro učitele. Výzkum byl rozdělen na dvě 

části. První mapovala ukazatele připravenosti na čtení. Jednalo se o sérii fonologických 

zkoušek, které se považují za nejdůležitější předpoklad k úspěšnosti čtení (detekce a produkce 

rýmu, slabičná analýza a syntéza slov, identifikace počáteční hlásky, hlásková analýza 

a syntéza slov). Druhá část mapovala ukazatele gramotnosti reprezentovaná úlohami, kde se 

operovalo se znalostí písmen, začínající schopností číst a psát. Děti měly pojmenovat a napsat 

písmena, která znají, podepsat se, napsat smysluplný text a následně ho přečíst. V posledním 

úkolu měly děti přečíst něco z knížky, podle vlastního výběru (Hošková, Zápotočná, 

2000/20001).  

                                                 
18

 Ústav výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Webové stránky dostupné zde: 

http://www.kvsbk.sav.sk/ 

http://www.kvsbk.sav.sk/
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Výsledky výzkumu 

 

Obrázek 6: Procentuální zastoupení dětí v jednotlivých MŠ v závislosti na faktorech rodinného prostředí (Hošková, 

Zápotočná, 2000/20001, s. 78). 

 

Obrázek 7: Průměrné výkony dětí ve fonologických cvičeních (Hošková, Zápotočná, 2000/20001, s. 79). 

 

Obrázek 8: Znalost písma – průměrný počet správných odpovědí (Hošková, Zápotočná, 2000/20001, s. 80). 

 

Obrázek 9: Procentuální zastoupení konvenčních kategorií psaní a čtení textu (Hošková, Zápotočná, 2000/20001, s. 80). 
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Výsledky výzkumu naznačují, že děti z MŠ s alternativním programem (Step by step) jsou 

při ukazatelích gramotnosti – na úrovni psaní o něco výše v porovnání s MŠ s tradičním 

programem. V ukazatelích fonologických schopností se děti z MŠ s alternativním programem 

vyrovnaly svým vrstevníkům v tradiční mateřské škole, a to i přesto, že v tradičních 

programech se nácviku těchto schopností věnuje více pozornosti. Velkou úspěšnost v obou 

programech zaznamenaly psané projevy dětí (65% a 39%). Toto zjištění autorky považují za 

závažné, jelikož s nástupem školní docházky se děti začnou učit psát nanovo a úplně jiným 

způsobem bez jakékoli návaznosti na již získané schopnosti. Celkově děti z mateřské školy 

s alternativním programem Step by step dosáhly lepších výsledků prakticky ve všech 

ukazatelích. To svědčí o velké účinnosti tohoto programu. Sledování výběru dětí ve dvou 

typech mateřských škol v Bratislavě ukázalo, že děti před vstupem do základní školy dosahují 

poměrně vysoké úrovně gramotnosti. Současně tento výzkum poukazuje na značný potenciál 

dětí předškolního věku, který se v příznivých podmínkách, při cílevědomé a systematické 

stimulaci, prostřednictvím bohatých zkušeností s psanou kulturou v literárně podnětném 

prostředí, může rozvíjet na poměrně vysoké úrovni (Hošková, Zápotočná, 2000/2001). 

 

2.5.2 Předčtenářská gramotnost a neslyšící děti 

Na téma předčtenářské gramotnosti a počátečního čtení a psaní vzniklo mnoho 

významných prací. Někteří výzkumníci se zabývali i otázkou neslyšících dětí, jejich 

zkušenostmi se čtením a psaním v domácnosti a předškolských zařízeních. Několik studií se 

zaměřilo na dopad specifických vzdělávacích přístupů pro podporu předčtenářské gramotnosti 

u neslyšících dětí. A právě těmto výzkumům se budeme dále věnovat (Williams, 2004). 

 

2.5.3.1 Rottenberg a Searfoss (1992); Williams (1994) 

V roce 1992 se Rottenberg a Searfoss (Rottenberg a Searfoss, 1992) snažili zjistit, co 

a jakým způsobem se neslyšící děti dozvídají o čtení a psaní v předškolním zařízení. 

Výzkumu se účastnilo 7 dětí v rozmezí 3 až 4 let, které navštěvovaly předškolní program pro 

děti se sluchovým postižením. Výzkumníci pozorovali děti 4 hodiny týdně po dobu devíti 

měsíců. Děti se věnovaly 4 dny v týdnu předčtenářským aktivitám ve vyhrazených 15 až 30 

minutách na tzv. book time, kde byla příležitost pro předčítání a neformální psaní. Čtenářské 

aktivity se ukázaly jako společenská aktivita. Pokud si jedno dítě vzalo tužku a papír, ostatní 

děti se přidaly, pokud si jedno dítě vzalo židli a knihu, ostatní děti se přidaly. Výsledky studie 
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ukázaly, že se děti učí využívat psaný jazyk jako primární prostředek komunikace. Pokud se 

děti nepotřebovaly či neuměly vyjádřit mluveným nebo znakovým jazykem, použily kreslení 

či psaní, jak se svými vrstevníky, tak i s učiteli. Sluchová vada nezabránila, aby se u dětí 

předčtenářská gramotnost rozvíjela na stejné úrovni jako u slyšících dětí (Williams, 2004). 

Práce Williamsové z roku 1994 (Williams, 1994) byla podobná jako Rottenberg a Searfoss 

(1992). Zaměřila se na zkušenosti dětí s předčtenářskými aktivitami a co vše děti vědí 

o psaném jazyce. Obě práce chtěly porovnat, zda jsou na tom neslyšící děti stejně jako děti 

slyšící. Výzkum trval po dobu šesti měsíců a zúčastnily se ho tři děti ve věku 3 až 5 let. 

Pozorování probíhalo v domácnostech dětí i v mateřských školách a mělo za cíl zmapovat 

předčtenářské aktivity a aktivity na rozvíjení počáteční gramotnosti. Dále výzkumnice 

analyzovala dětské kresby a psané texty. Williamsová zjistila, že se děti věnovaly 

předčtenářským aktivitám v mateřské škole i doma. Rodiče četli dětem téměř každý den 

a pravidelně se s dětmi věnovali kreslení a psaní. V mateřských školách učitelé dětem četli 

každý den, navíc věnovali velkou pozornost učení řadě pojmů jako názvy písmen 

a souvztažností mezi grafémem a fonémem. Výsledky ukazují, že se všechny tři děti se 

sluchovým postižením se svými znalostmi a dovednostmi v předčtenářské gramotnosti 

vyrovnají svým slyšícím vrstevníkům. Stejně jako v předešlém výzkumu tyto děti využívaly 

psaný jazyk v případech, kdy jim mluvený či znakový jazyk nestačil. Zajímavé také je, že 

rodiče i učitelé dětí používali obrázkové knížky k rozšíření slovní zásoby dětí (Williams, 

2004). 

V obou výzkumech se ukázalo, že se psaný jazyk stal prostředkem ke komunikaci dětí 

tváří v tvář a podpořil jazykový vývoj. Oba výzkumy také ukázaly, že jazykové zpoždění 

nebrání neslyšícím dětem k rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti. Výzkumníci také 

shledávají předčtenářské aktivity a rozvíjení počáteční gramotnosti jako cestu k seznamování 

neslyšících dětí s psaným textem (Williams, 2004). 
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3 Výzkumná sonda - předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým 

postižením 

Výzkumná sonda měla být rozdělena na dvě části: 

(a) Testování předčtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením v posledním roce 

před nástupem do ZŠ. 

(b) Pozorování interakce při čtení rodičů/pedagogů (se sluchovým postižením / 

bez sluchového postižení) s dítětem ve věku 3 - 6(7) let (se sluchovým postižením / bez 

sluchového postižení) a následný rozhovor s rodiči/pedagogy. 

Druhá část pozorování interakce při čtení (b), se neuskutečnila z důvodu rozsahu a časové 

náročnosti sběru zkoumaných dat. Dalším důvodem neuskutečnění výzkumu je to, že si 

myslíme, že úplně nespadá pod námi vytyčené téma a práce by působila necelistvě. 

Doporučujeme realizovat výzkum v jiné studii podobného rozsahu, která bude zaměřena 

přímo na interakci rodičů/pedagogů a dětí při čtení. Dále se tedy zaměříme pouze na testování 

předčtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením v posledním roce před nástupem 

do ZŠ. 

 

3.1 Testování předčtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením 

v posledním roce před nástupem do ZŠ. 

Výzkum byl inspirovaný článkem Detské predstavy o gramotnosti (Gavora, Krčmáriková, 

1999) viz kapitola 2.5.2.1. 

S žádostí o spolupráci bylo osloveno osm mateřských škol pro žáky se sluchovým 

postižením. Spolupráci odmítly čtyři školy, a to z důvodů nesouhlasu rodičů dětí s výzkumem 

či škola neměla děti, které by splňovaly požadavky potřebné pro výzkum (věk a vada sluchu). 

Jedna škola na žádost vůbec neodpověděla. Výzkumu se tedy zúčastnilo celkem 12 dětí ze tří 

mateřských škol pro žáky se sluchovým postižením v České republice. Děti byly 

v následujícím věkovém složení: jedno dítě ve věku 7 let, osm dětí ve věku 6 let a tři děti ve 

věku 5 let. 

Výzkum byl veden jako kvalitativní a probíhal formou individuálních rozhovorů s dětmi se 

sluchovým postižením v mateřské škole. Rozhovory byly natáčeny na kameru. Videozáznamy 

rozhovorů nejsou prezentovány, sloužily pouze pro účely sepsání bakalářské práce. 
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Rozhovory byly vedené komunikačním prostředkem, který každé dítě upřednostňovalo, a to 

byl ve většině případů český znakový jazyk. Ve třech případech se jednalo o mluvenou 

češtinu doplněnou jednotlivými znaky. 

 

3.1.1 Struktura rozhovoru 

Samotnému rozhovoru předcházela pilotáž na skupině slyšících dětí ve věku 7 – 8 let. 

Pilotáže se zúčastnily tři děti, které měly za sebou pět měsíců školní docházky. Účel pilotáže 

byl prostý, vyzkoušet si připravenou sadu a pořadí otázek, srozumitelnost otázek 

a předpokládané odpovědi dětí. Na pilotáži se podařilo odstranit několik nedostatků. 

Například jsme zjistili, že pokud dítěti předložíme knihu otevřenou na stránce s obrázky, dítě 

se bude dále fixovat na obrázky a na otázky se hůře soustředí. Další věcí, kterou jsme při 

pilotáži zjistili, bylo to, že děti spíše odpovídaly na otázky s příkladem. Například při otázce: 

„Co je to?“ jsme vzali do rukou například noviny a otázku opakovaly: „Co je to? Je to auto, 

jídlo, pití? Co je to?“ Dítě pochopilo, že chceme vědět označení daného předmětu 

a odpovědělo.  

Po pilotáži jsme přešli k rozhovorům u dětí se sluchovým postižením. Rozhovor byl členěn 

na dvě části. Na začátku byly děti tázány, zda znají a vědí, k čemu se používají nejrůznější 

tiskoviny. 

Nejprve byly dítěti předloženy noviny, časopis pro dospělé, časopis pro děti a dětský 

komiks. Děti měly za úkol věci pojmenovat a určit, kdo daný dokument čte, zda dospělí 

(rodiče, prarodiče) nebo děti (případně dítě samo). Následoval televizní program s otázkou: 

„Co je to? Víš, k čemu se to používá?“ Stejné otázky doprovázely i jízdní řády vlaku 

a autobusu, jízdenky do MHD a vlaku, účtenky za nákup, lístek do divadla a jídelní lístek. 

V posledním úkolu byly dětem představeny čtyři texty, každý v jiném jazyce – češtině, 

japonština, ruštině a arabštině. Otázka byla zaměřená na to, zda jsou písma totožná nebo 

odlišná a zda je mezi nimi náš jazyk - čeština. 

Poslední část rozhovoru byla vedena nad dětskou knihou: Kvak a žbluňk se bojí rádi 

(Lobel A.)
19

. Otázky se zaměřovaly na směr čtení, členění textu a příběhu, rozpoznání 

písmene, slova a věty, rozdíl mezi obrázkem a textem (vzájemné porovnání, zda má dítě 

raději prohlížení obrázkových knížek nebo knih pouze s textem, zda obrázek souvisí s textem 

poblíž apod.). Použité sady otázek naleznete v příloze této práce. 

                                                 
19

 LOBEL, A. Kvak a Žbluňk se bojí rádi. 2. vyd. Praha: Albatros, 2005, 67 s. První čtení (Albatros). ISBN 

978-80-00-01657-3. 
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Celkový čas rozhovoru byl odhadován na 15 -  30 minut. Bylo předpokládáno, že všechny 

děti udrží pozornost po celou dobu rozhovoru. Kromě dítěte byl přítomen i učitel nebo 

asistent pedagoga, který dané dítě učil. U prvních rozhovorů nebyl pedagog přítomen a děti 

byly nejisté, bály se odpovídat a často nerozuměly, na co jsou tázány. Stejně tak studentka ne 

vždy přesně dětem rozuměla.  K rozhovorům byl tedy přizván vždy ještě pedagog, na kterého 

bylo dítě z mateřské školy zvyklé. Pedagog byl před samotným rozhovorem seznámen se 

všemi otázkami a jejich záměrem. Rozhovor byl i nadále veden studentkou, pouze v případě 

nejasnosti či neporozumění, měl pedagog dovoleno do rozhovoru vstoupit. Díky přítomnosti 

pedagoga, děti lépe rozuměly otázkám, byly uvolněnější a už se tolik nebály odpovídat. 

Pedagog byl přínosný i pro studentku, a to z důvodu přesnějšího porozumění dětským 

odpovědím a minimalizování omylu při překladu. 

 

3.1.2 Výsledky výzkumu 

Volný přepis rozhovorů s dětmi naleznete v příloze této práce. Celkový čas rozhovoru se 

potvrdil a pohyboval se mezi vytyčenými 15 až 30 minutami. Z celkového počtu třinácti dětí 

rozhovor dokončilo dvanáct. Jeden pětiletý chlapec v polovině rozhovoru odmítl 

spolupracovat. 

Deset dětí komunikovalo prostřednictvím českého znakového jazyka, tři pomocí češtiny 

s jednotlivými znaky. 

 

Graf 3: Komunikační kód dětí 
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1. část 

Pět dětí dokázalo pojmenovat knihu, časopis i noviny. Děti pojmenovaly buď všechny 

tiskoviny, nebo žádnou. Výjimkou byla dívka 11, která pojmenovala pouze knihu. Osm dětí 

vědělo, komu jsou tiskoviny určené, zda dospělým nebo dětem. Můžeme tedy říci, že i přesto, 

že děti neumí věc pojmenovat, vědí, k čemu slouží a komu je určená. 

Televizní program poznalo pět dětí. Nápojový a jídelní lístek poznaly pouze dvě děti. 

Účtenku z obchodu správně vysvětlilo šest dětí. Lístek do divadla poznaly dvě děti. Jízdní řád 

vlaku znalo osm dětí, autobusový jízdní řád znalo devět dětí. Jízdenky na vlak a MHD 

poznalo deset dětí. U těchto odpovědí můžeme vidět, s čím mají děti osobní zkušenost, co 

zažily a s čím už se setkaly. Například lístek do divadla si vybavuje minimum dětí, oproti 

tomu jízdní řád zná většina. 

 

Graf 4: Počet správných odpovědí 

Otázka na druhy písma se zaměřila na rozpoznání rozdílu mezi nimi a identifikaci češtiny. 

Dvě děti určily všechna písma jako shodná. Čtyři děti vyhodnotily písma jako odlišná. Text 

v češtině a ruštině považovaly dvě děti za shodný druh písma, stejně tak text v japonštině 

a arabštině. Jedno dítě označilo za totožné pouze texty v češtině a ruštině, zbylé druhy písma 

vidělo jako odlišné. Na otázku, zda poznají mezi texty češtinu, odpovědělo jen jedno dítě. To 

jako češtinu identifikovalo ruštinu. Děti tedy nerozlišily druhy písma a nepoznaly mezi nimi 

češtinu. Mezi texty viděly rozdíly pouze čtyři děti. 
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2. část 

Směr čtení 

Čtení knihy zepředu dozadu naznačilo devět dětí, z toho čtyři děti věděly, že text se čte ze 

shora dolů a zleva doprava. Začátek knihy určilo šest dětí a z nich pouze čtyři určily konec. 

Myslíme si, že pokud rodiče s dětmi doma čtou, děti konvenci směru čtení znají. To potvrzují 

i pedagogové dětí. Ti dále uvedli, že povědomí o směru čtení (shora dolů a zleva doprava) 

mohou děti získat sledováním rodičů, kteří ukazují prstem po čteném textu. 

Členění textu, příběhu 

Funkci nadpisu nevěděl nikdo. Důvod číslování stránek vysvětlily dvě děti. Význam 

obsahu znalo pouze jedno. Pedagogové navštívených mateřských škol potvrdili, že se 

strukturou knihy se v MŠ ani u dětí doma nepracuje, děti nevěděly, že je kniha nějak členěna 

(až na dvě výjimky) a že v ní můžeme najít více příběhů. 

Písmeno, slovo (grafická stránka textu) a věta 

Písmeno označily tři děti, ne však obecným termín písmeno, ale použily konkrétní 

písmeno, které v knize rozpoznaly. Dvě děti použily termín slovo. Pouze jedno dítě uvedlo 

význam tečky.  

 

Graf 5: Počet správných odpovědí 
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Obrázek versus text 

Na následujících grafech vidíme, že obrázek preferuje šest dětí, dvě děti mají raději text 

a jedno dítě má rádo oboje. Tři děti na otázku neodpověděly. Dvě děti uvedly, že text 

a obrázek v jeho blízkosti jsou totožné, stejně tak si myslely, že z textu se dozvíme stejné 

informace jako z obrázku. Naopak čtyři děti uvedly, že text a obrázek v jeho blízkosti jsou 

rozdílné a z textu se nedozvíme stejné informace jako z obrázku. Šest dětí odpovědělo, že 

neví. Polovina dětí tedy upřednostňuje obrázek před textem. Stejně tak polovina dětí 

nedokáže porovnat souvislost textu a obrázku. 

 

Graf 6: Preference textu nebo obrázku 

 

Graf 7: Souvislost textu a obrázku 

 

Výsledky výzkumu ukazují, že se děti s druhy tiskovin setkávají, protože, i přesto, že 

neumí věc pojmenovat, vědí, k čemu slouží a komu je určená. Na otázkách rozpoznání druhů 

dokladů (jízdenka MHD či vlaku, účtenka z obchodu, lístek do divadla apod.) můžeme vidět, 

s čím mají děti osobní zkušenost. Většina námi dotázaných dětí nemá ještě jasnou představu 

o druzích písma a podobě češtiny. Většina dětí zná správný směr čtení knihy od začátku do 
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konce. Myslíme si, že pokud rodiče s dětmi doma čtou, děti konvenci směru čtení znají. 

Podstatně méně dětí se orientuje ve směru čtení textu (shora dolů a zleva doprava). Což může 

být ovlivněno způsobem čtení dítěti v rodině a mateřské škole, a tím zda má dítě možnost 

směr čteného textu názorně sledovat. Výzkum dále ukazuje, že se děti ještě nedokáží 

orientovat ve struktuře textu, nemají představu o jednotlivých složkách textu, jako je věta, 

slovo, písmeno. Pedagogové navštívených mateřských škol potvrdili, že se strukturou knihy 

se v MŠ ani u dětí doma nepracuje, děti nevěděly, že je kniha nějak členěna (až na dvě 

výjimky) a že v ní můžeme najít více příběhů. Děti dokáží v textu identifikovat pouze 

písmena a slova, která znají. Zřejmě díky globální metodě čtení. Polovina dětí upřednostňuje 

obrázek před textem. Stejně tak polovina dětí nedokáže porovnat souvislost textu a obrázku. 

 

3.1.3 Porovnání výsledků s výzkumem P. Gavory a M. Krčmárikové (1999) 

Výzkum P. Gavory a M. Krčmárikové (1999) se zaměřil na dětské představy 

o jednotlivých prvcích psaného textu (písmeno, slovo, věta a souvislý text) a na proces čtení 

(směr čtení a postup při čtení). Autoři vedli rozhovory celkem se 40 dětmi bez sluchového 

postižení ve věku 5 až 7 let, které navštěvovaly mateřskou nebo základní školu. Z výzkumu 

vyplynulo, že dítě v této etapě svého vývoje ví několik základních informací. Ví, že písemný 

text je zdrojem informací, které získáme čtením. Dále ví, že příběh je v textu a dospělý nečte 

obrázek, ale text. A v neposlední řadě má dítě povědomí o tom, že písemný text je 

strukturovaný a skládá se z prvků různé velikosti a úrovně. 

Náš výzkum chtěl zjistit úroveň předčtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením 

v posledním roce před nástupem do ZŠ. Rovněž jsme se soustředili na dětské představy 

o jednotlivých prvcích psaného textu (písmeno, slovo, věta a souvislý text) a na proces čtení 

(směr čtení a postup při čtení). Navíc jsme chtěli zjistit znalost a zkušenost dětí s různými 

druhy tiskovin a s nejrůznějšími doklady, u kterých jsme předpokládali, že už se s nimi děti 

setkaly. Našeho výzkumu se zúčastnilo celkem 12 dětí ve věku 5 až 7 let, které navštěvovaly 

mateřskou školu. Z našeho výzkumu vyplynulo několik věcí. Při rozhovorech se ukázalo, že 

děti ví, že písemný text je zdrojem informací, které získáme čtením. Nedokážeme s určitostí 

říci, zda námi oslovené děti přesně ví, že příběh je v textu a dospělý nečte obrázek, ale text. 

Dále se na základě výzkumu domníváme, že děti nemají povědomí o tom, že písemný text je 

strukturovaný a skládá se z prvků různé velikosti a úrovně. Všechny děti, které se zúčastnily 

výzkumu, mají s knihou a psaným textem odlišnou zkušenost a umějí s nimi na různé úrovni 

pracovat. 
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Náš výzkum byl veden jako kvalitativní a probíhal formou individuálních rozhovorů 

s dětmi za přítomnosti pedagoga dítěte. Komunikační prostředek byl zvolen podle preference 

každého dítěte individuálně. I přes podporu pedagoga a vedení rozhovoru v komunikačním 

kódu, který každé dítě preferovalo, jsme nezabránili nepochopení některých otázek ze strany 

dítěte. Příčinu vidíme v rozdílné úrovni ovládání komunikačního kódu dětí. Každé dítě 

vychází z jiného rodinného prostředí s jiným jazykovým vzorem. Pochopení otázek záviselo 

na slovní zásobě dítěte a domníváme se, že převážně u odpovědí, kdy dítě uvedlo, že neví, 

bylo důvodem to, že vůbec otázce nerozumělo. 

Domníváme se, že úroveň čtenářské gramotnosti závisí na tom, jak rodiče s dítětem jeho 

předčtenářskou gramotnost rozvíjí, zda se dítě doma setkává s knihami a s dalšími druhy 

tiskovin, dokumentů, dokladů apod. To dokládají i dříve citované publikace (např. Gavora 

a Krčmáriková, 1999; Chaloupka, 1995; Křivánek, 1998; Poláková, 2000; Schleper, 1992). 

Na závěr je nutné zmínit, že výzkum byl proveden na velmi malém vzorku respondentů 

a v žádném případě nemůžeme výsledky zobecňovat a vytvářet závěry vztahující se na 

všechny děti se sluchovým postižením. 
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Závěr 

V rámci této bakalářské práce jsme se pokusili postihnout problematiku předčtenářské 

gramotnosti u dětí se sluchovým postižením. 

Teoretická část se zaměřuje na problematiku gramotnosti obecně, čtenářskou 

a předčtenářskou gramotnost. Pro malé dítě je nepostradatelný tzv. orientační reflex a princip 

nápodoby. Už roční dítě vnímá vše, co se kolem něj děje. Než nastoupí do 1. ročníku základní 

školy, kde se začne učit číst a psát, setká se s nejrůznějšími druhy knih a získá předčtenářské 

dovednosti, na které bude moci celý život navazovat. 

Dále zmiňujeme faktory ovlivňující předčtenářskou gramotnost a počáteční čtení u dětí se 

sluchovým postižením. V současné době se nejčastěji řeší otázka, jak naučit žáky se 

sluchovým postižením správně česky, aby čtenému textu dobře rozuměli. Zkušenosti 

a zážitky, které děti díky knize skrze rodiče a pedagogy získají, jsou nedocenitelné pro 

rozšiřování vlastní čtenářské gramotnosti. 

Následující kapitoly se věnují Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní 

vzdělávání a jeho souvislostem s čtenářskou gramotností. V RVP PV není předčtenářská 

gramotnost samostatně definována a vymezena. Její hlavní body můžeme přesto nalézt 

v průřezu celého programu. Některé body nalezneme v Kompetenci komunikativní 

či v Kompetenci k učení. Nalezneme ji ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho svět a v kapitole 

Jazyk a řeč. V neposlední řadě se mnoho charakteristik předčtenářské gramotnosti objevuje 

v kapitole pod Očekávanými výstupy - tedy tím, co by dítě na konci předškolního vzdělávání 

mělo vědět a umět. Jak RVP PV a mateřské školy pracují s předčtenářskou gramotností, 

zkoumala i Česká školní inspekce.  Ta se zaměřila na oblasti všech klíčových kompetencí, 

Dítě a jeho psychika a oblast Dítě a společnost. Česká školní inspekce zjistila, že v 69 % 

navštívených škol byl rozvoj dovedností předcházejících čtení správně zahrnut v koncepčních 

materiálech i vzdělávacích cílech. Školy dbaly na průběžné doplňování školní knihovny 

a zaměřovaly se na její pestrost. Mateřské školy samy prováděly průběžná hodnocení 

předčtenářských dovedností dětí. V 52 % mateřských škol rozvíjeli pedagogové cílenou 

spolupráci s rodiči. Školy uvedly, že by přivítaly více finančních prostředků, dostatek 

kvalitního metodického materiálu a také pravidelné konzultace s odborníky o vhodných 

postupech v rozvoji předčtenářských dovedností. Předpokládáme, že se Česká školní inspekce 

zaměřila pouze na školy hlavního vzdělávacího proudu. Bohužel studie neuvádí, zda byly do 
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šetření zahrnuty i školy pro žáky se sluchovým postižením. Mateřské školy, které prošly 

šetřením, mají problematiku předčtenářské gramotnosti zpracovanou na dobré úrovni. 

Závěrečné kapitoly teoretické části se zabývaly předčtenářskou gramotností a jejím pojetím 

v mezinárodních výzkumech. V 60. letech minulého století si vědci poprvé problematiky 

předčtenářské gramotnosti začali všímat. Začaly vznikat nejrůznější kompenzační (rozvíjející) 

programy pro předškolní výchovu, probíhaly experimenty v předškolních výchovných 

institucích. Vědci zpravidla realizovali výzkumy přímo v domácnosti dítěte nebo 

v předškolním zařízení. Prezentované výzkumy, jak u dětí slyšících (Gavora, 1999; Hošková, 

Zápotočná, 2000/2001), tak u dětí se sluchovým postižením (Rottenberg a Searfoss, 1992; 

Williams, 1994) ukazují, že děti v sobě mají obrovský potenciál v podobě předčtenářské 

gramotnosti a předčtenářských dovedností. Výzkumy u dětí se sluchovým postižení se snažily 

zjistit, co a jakým způsobem se děti dozvídají o čtení a psaní v předškolním zařízení. 

Výzkumné práce si také kladly za cíl porovnat, zda jsou na tom neslyšící děti stejně jako děti 

slyšící. Výzkumy dokládají, že sluchová vada nebrání tomu, aby se u dětí předčtenářská 

gramotnost rozvíjela na stejné úrovni jako u slyšících dětí. Výsledky ukazují, že se děti se 

sluchovým postižením vyrovnají svými znalostmi a dovednostmi v předčtenářské gramotnosti 

svým slyšícím vrstevníkům. V obou výzkumech se ukázalo, že se psaný jazyk stal 

prostředkem k vzájemné komunikaci dětí a podpořil jejich jazykový vývoj. Výzkumy také 

ukázaly, že jazykové zpoždění nebrání neslyšícím dětem v rozvoji počáteční čtenářské 

gramotnosti. Výzkumníci také shledávají předčtenářské aktivity a rozvíjení počáteční 

gramotnosti jako cestu k seznamování neslyšících dětí s psaným textem. 

Praktická část bakalářské práce se pak věnovala testování předčtenářské gramotnosti u dětí 

se sluchovým postižením v mateřských školách pro sluchově postižené v posledním roce před 

nástupem do základní školy v České republice. V našem výzkumu nemá způsob komunikace 

v rodině vliv na správnost odpovědí dětí. Obecně můžeme říci, že děti měly alespoň částečný 

přehled o druzích tiskovin a věděly, komu jsou určeny. Z odpovědí můžeme poznat, s čím 

mají děti osobní zkušenost, co zažily a s čím už se setkaly. Například lístek do divadla si 

vybavuje minimum dětí, oproti tomu jízdní řád zná většina. Znalosti dětí o vnitřním členění 

knihy byly minimální. Se strukturou knihy se v mateřské škole ani u dětí doma nepracuje, 

většina dětí nevěděla, že je kniha nějak členěna a že v ní můžeme najít více příběhů. Polovina 

dětí upřednostňuje obrázek před textem. Porovnat souvislost mezi textem a obrázkem však 

nedokážou. V porovnání s šetřením České školní inspekce a zahraničními výzkumy se 

ukázalo, že navštívené mateřské školy neměly uceleně zpracovaný a rozvržený program pro 
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rozvíjení předčtenářské gramotnosti. Všechny tři školy zdůvodňovaly malý prostor pro 

rozvíjení předčtenářské gramotnosti ve svých tematických plánech nedostatkem času. 

Všechny tři školy navštěvují jedenkrát měsíčně knihovnu, kde si společně s dětmi čtou, 

zbylou iniciativu přenechávají rodině. Pouze jedna škola kontroluje, jak rodina s dítětem čte 

a rozvíjí předčtenářské dovednosti. Druhou činností, kterou školy dělají, je práce s obrázkem 

a seřazení děje podle vyprávění. 

Tento stav je v porovnání se situací v zahraničí značně nevyhovující. Zvlášť pokud 

zvážíme současný stav psané češtiny u žáků se sluchovým postižením. Díky literatuře si děti 

vytvářejí představy o světě, rozšiřují si slovní zásobu, seznamují se s různými jazykovými 

prostředky, frazeologií a společenskými a konvenčními pravidly. V rozvíjení předčtenářské 

gramotnosti u dětí se sluchovým postižením je obrovský potenciál a byla by velká škoda 

s ním nepracovat.  

Bakalářská práce svým rozsahem neumožňuje popsat celou problematiku detailně se všemi 

podrobnostmi. Do budoucna doporučujeme více zmapovat legislativní ukotvení čtenářské 

gramotnosti a její zpracování v RVP PV a ŠVP přímo ve školách pro žáky se sluchovým 

postižením. Dále doporučujeme podrobnější komparativní výzkum, který by se zaměřil na 

předčtenářskou gramotnost u dětí slyšících a dětí se sluchovým postižením po celé České 

republice. Jako velmi důležitou část vidíme u výzkumu zmapování rodinné situace dítěte 

a spolupráce mezi mateřskou školou a rodinou s ohledem na rozvíjení předčtenářské 

gramotnosti. Další výzkum by se mohl zaměřit na námi neuskutečněné pozorování interakce 

mezi dítětem a rodičem/pedagogem při společném čtení. Velmi přínosný by byl vznik práce 

na vytvoření metodiky pro zapojení předčtenářských aktivit a rozvoj předčtenářské 

gramotnosti v ŠVP a tematických plánů mateřských škol pro děti se sluchovým postižením. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Rozhovor – sada otázek pro děti 

1) Rozložení různých materiálu před děti (časopis, noviny, jízdní řád, účtenka, jídelní lístek, 

lístek na vlak, televizní program apod.). Položení otázky:  

Víš, co to tu leží? 

Řekneš mi, co je to za věci? 

Poznáš něco z toho? 

Co je to? 

 

2) Rozhovor nad knížkou LOBEL A. - Kvak a žbluňk se bojí rádi 

Směr čtení 

Jak si doma s maminkou/tatínkem čtete? 

Kde začínáte číst? 

Ukážeš mi prosím, jak si prohlížíš knížku? 

Můžu číst knížku takto (ukáži, čtu od konce) 

Členění textu, příběhu 

Víš, kde začíná a končí pohádka? 

Proč je tady to psaní větší a tady menší? (nadpisy) 

Proč jsou tady dole ta číslíčka? (čísla stránek) 

Co je to? (obsah) 

Obrázek versus text 

Bylo by lepší, kdybychom četli jen obrázky? 

Bylo by lepší, kdybychom nepsali, ale jen kreslili? 

Myslíš, že obrázek nám poví to samé, jako to, co je tady napsané? 

Písmeno 

Co je to? (ukázání na písmeno) 

Víš, co jsou tady ty malé symboly? 
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Slovo (grafická stránka textu) 

K čemu jsou mezery mezi některými písmenky? 

Víš, proč jsou tady ty mezírky? 

Věta 

K čemu jsou tyto tečky a čárky mezi některými slovy? 

Víš, proč jsou tady ty tečky? 

K čemu je tady ta tečka? 

 

3) Poděkování na závěr. 
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Příloha č. 2 Použitý ukázkový materiál 

 

Noviny – časopis – kniha 

 

TV program 
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Jídelní lístek 

 

 

Nápojový lístek 
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Účtenka z obchodu, restaurace 

 

Vstupenka do divadla 
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Jízdní řád vlak, jízdenka na vlak, jízdenky na autobus 

 

Jízdní řád na autobus 
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Písmo 

 

Kniha Kvak a Žbluňk se bojí rádi – A. Lobel 
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Příloha č. 3 Rozhovory s dětmi 

Pro přehlednost uvádíme podrobné odpovědi každého dítěte zvlášť. 

 

Odpovědi dětí ve věku 7 let 

Chlapec 1 

Chlapec komunikuje českým znakovým jazykem, pochází ze slyšící rodiny. Rozhovor trval 

29 minut a chlapec byl poměrně neposedný a často nesoustředěný, otázky musely být 

opakovány pro ujištění pochopení. U rozhovoru byl přítomen pedagog. 

1. část  

Chlapec dokázal z nabídky novin a časopisů vybrat ty, které jsou určené pro dospělé 

a které pro děti, sám ale tiskoviny nepojmenoval. Po nabídnutí možností, dokázal vybrat 

správné označení pro noviny a časopis. Televizní program rozpoznal a orientoval se 

i v časech, kdy byly filmy vysílané. Jídelní a nápojový lístek nepoznal. Účtenku správně 

přiřadil k obchodu, už ji ale nijak nepojmenoval. Lístek do divadla chlapec neurčil. 

U jízdního řádu vlaku správně řekl, že určuje příjezdy vlaků. Jízdní řád autobusu správně 

přiřadil k dopravnímu prostředku, ale už neurčil, k čemu slouží. Jízdenku z vlaku i MHD 

poznal. V různých druzích písma se chlapec neorientoval a na otázku, zda jsou shodné či 

rozdílné, odpověděl, že jsou všechny shodné. 

2. část 

Směr čtení 

Chlapec správně určil směr čtení knihy zepředu dozadu, zleva doprava a shora dolů. Konec 

a začátek příběhu už ale neurčil. 

Členění textu, příběhu 

Funkci nadpisů chlapec nevěděl, zrovna tak si neuvědomoval, že je kniha členěna na 

kapitoly. Důvod číslování stránek a funkci obsahu chlapec nevěděl. 

Obrázek versus text 

Na otázku, zda má raději knížku s obrázky nebo spíše s textem, uvedl, že raději knížku 

s textem. Porovnání textu a obrázku uvedl, že text a obrázek jsou odlišné. 
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Písmeno, slovo, věta 

Chlapec uměl rozpoznávat pár písmen, například A-U-T-O. V textu našel slovo auto. 

Obecný termín písmeno nebo slovo nepoužil. Funkci tečky neuvedl. 

 

Odpovědí dětí ve věku 6 let 

Dívka 2 

Dívka komunikuje českým znakovým jazykem, pochází z neslyšící rodiny. Rozhovor trval 

15 minut. Dívka byla klidná, bez problémů odpovídala na otázky. Uvedla, že si doma čte 

s tatínkem. U rozhovoru byl přítomný pedagog. 

1. část  

Dívka nedokázala pojmenovat příslušná periodika. Při otázce, zda určí, co mohou číst děti 

a co rodiče, nevěděla. Rozpoznala však jeden časopis, který znala a doma si ho prohlíží. 

U televizního programu uvedla, že v něm najdeme filmy. Jídelní a nápojový lístek nepoznala. 

Účtenka z obchodu také nebyla určena. Vlakový jízdní řád správně přiřadila k vlaku a uvedla, 

že nám ukazuje čas, kdy vlak přijede. Stejně tak autobusový jízdní řád. Jízdenky vlaku 

a MHD neodlišila, přiřadila je obě k vlaku. Lístek do divadla, dívka nepoznala. V různých 

druzích písma se dívka neorientovala a na otázku, zda jsou shodné či rozdílné, odpověděla, že 

neví, že textům nerozumí. 

2. část 

Směr čtení 

Dívka správně ukázala, že čte zepředu dozadu. Směr čtení textu nevěděla. Začátek knížky 

poznala, ukázala na první stránku s obrázkem a nadpisem. Místo kde kniha končí, nevěděla. 

Členění textu, příběhu 

Dívka nevěděla význam číslování stran, ani využití obsahu. Význam nadpisů nevysvětlila. 

Obrázek versus text 

Na otázku, zda má raději knížku s obrázky nebo spíše s textem, uvedla, že raději knížku 

s obrázky. Porovnání textu a obrázku uvedla, že textu nerozumí, ale obrázku ano. Pokud je 

text u obrázku, holčička si myslí, že se obsahově shodují. 
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Písmeno, slovo, věta 

Obecný termín pro písmeno nebo slovo nepoužila. Nevěděla, že je text složen ze slov a vět. 

Věděla však, že slouží ke čtení. Funkci tečky neuvedla. 

 

Chlapec 3 

Chlapec komunikuje českým znakovým jazykem, pochází z neslyšící rodiny. Rozhovor 

trval 20 minut. Chlapec byl ze začátku rozhovoru soustředěný, ke konci už bylo těžší si 

pozornost udržet. U rozhovoru byl přítomen pedagog. 

1. část  

Chlapec příslušná periodika nepojmenoval, ale rozpoznal, pro koho jsou určena. Po 

ukázání novin, řekl: „To se dostává v metru, stojí tam pán a rozdává je.“ Televizní program, 

jídelní a nápojový lístek neurčil. Jízdní řád na vlak i autobus chlapec poznal. Stejně věděl 

i funkci a použití obou jízdenek. „Přečteme si to, chvíli čekáme. Až vlak přijede, nastoupíme 

a kážeme jízdenku, kterou nám pan řidič cvakne.“ Účtenku z obchodu chlapec nepoznal. 

Lístek do divadla neoznačil jako do divadla, ale určil, že to je vstupenka, kterou si musíme 

koupit a poté nás pustí dovnitř. Po předložení listu s různými druhy písma sám rozpoznal, že 

jde o text. Na otázku, zda je písmo shodné či odlišné, ukázal na text v češtině a ruštině 

a označil je za stejné. Jako shodné označil i texty v japonštině a arabštině. 

2. část 

Směr čtení 

Chlapec správně určil, že se čte zepředu dozadu, shora dolů a zleva doprava. Začátek 

příběhu ukázal na stránce s textem, kde se objevil první obrázek. Předchozím stránkám 

s textem bez obrázku, nevěnoval pozornost. Konec pohádky označil zádním obalem knihy. 

Členění textu, příběhu 

Chlapec nevěděl význam číslování stran, ani využití obsahu. Význam nadpisů vysvětlil 

takto: „To se udělá, když se knížka vyrábí, že tohle je větší a tohle zase menší.“ 
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Obrázek versus text 

Na otázku, zda má raději knížku s obrázky nebo spíše s textem, uvedl, že raději knížku 

s obrázky. Pokud je text u obrázku, chlapec si myslí, že jsou obsahově různé. 

Písmeno, slovo, věta 

Obecný termín pro písmeno nebo slovo nepoužil. Funkci tečky neuvedl. 

 

Dívka 4 

Dívka komunikuje českým znakovým jazykem, pochází z neslyšící rodiny. Rozhovor trval 

20 minut. Dívka byla po celou dobu rozhovoru klidná a soustředěná. U rozhovoru byl 

přítomný pedagog. 

1. část  

Dívka příslušná periodika nepojmenovala. Rozpoznala dětské časopisy. U novin řekla: „To 

čtu já, maminka ne.“ U televizního programu si vybavila moderátora a různé filmy. Sama 

však televizní program nepojmenovala. Až na dotaz, zda souvisí s televizí, odpověděla, že 

ano. Při ukázání jídelního a nápojového lístku, dívka uvedla, že je tam napsané jídlo. 

U dotazu na účtenku, řekla: „To nám dají, když si koupíme jídlo. Zaplatíme a dostaneme tento 

papír.“ Vstupenku nepoznala. Vlakový a jízdní řád holčička poznala, stejně tak jízdenky. Na 

otázku, zda je písmo shodné či odlišné, ukázala na text v češtině a ruštině a označila 

je za stejné. Zbylá písma viděla jako odlišná. 

2. část 

Směr čtení 

Dívka ukázala, jak si doma čte knížku – zezadu dopředu. Konec i začátek pohádky měla 

také otočený. Směr čtení textu shora dolů a zleva doprava, holčička nevěděla. 

Členění textu, příběhu 

Dívka nevěděla význam číslování stran, ani využití obsahu. Význam nadpisů neuměla 

vysvětlit. 
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Obrázek versus text 

Na otázku, zda má raději knížku s obrázky nebo spíše s textem, uvedla, že raději knížku 

s textem. Pokud je text u obrázku, dívka si myslí, že jsou obsahově různé. 

Písmeno, slovo, věta 

Dívka sama od sebe rozeznávala některá písmenka a snažila se číst. Význam slova a tečky 

nevěděla. 

 

Dívka 5 

Dívka komunikuje českým znakovým jazykem, pochází ze slyšící rodiny. Rozhovor trval 

14 minut. Holčička se styděla odpovídat a ne vždy jí byly otázky zcela jasné. Ke konci 

rozhovoru odpovídala dívka na většinu otázek nevím. U rozhovoru byl přítomen pedagog. 

1. část  

Dívka nebyla schopná pojmenovat příslušné tiskoviny, ani neurčila, zda je čtou dospělí či 

děti. Televizní program, jídelní ani nápojový lístek nepoznala. Jízdní řád na vlak dívka 

nepoznala, ale autobusový jízdní řád poznala a přiřadila k autobusu. Jízdenky na vlak ani na 

MHD nepoznala. Stejně tak nepoznala účtenku z obchodu ani vstupenku do divadla. Na 

otázku s různými druhy písma, holčička neodpověděla. 

2. část 

Směr čtení 

Dívka odmítla ukázat, jak si knihu prohlíží. Neodpověděla ani, zda se čte zepředu dozadu, 

zleva doprava a shora dolů. Nevěděla, kde je začátek a kde konec knihy. 

Členění textu, příběhu 

Dívka nevěděla, že text je nějak členěn. Význam nadpisů, číslování stránek ani obsahu 

nevěděla. 

Obrázek versus text 

Dívka nebyla schopná porovnat rozdíl mezi obrázkem a textem. 
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Písmeno, slovo, věta 

Dívka neměla představu o významu pojmů písmeno, slovo a věta. 

 

Chlapec 6 

Chlapec komunikuje českým znakovým jazykem, pochází z neslyšící rodiny. Rozhovor 

trval 20 minut. Chlapec byl v průběhu rozhovoru soustředěný a odpovídal na otázky k věci. 

U rozhovoru byl přítomný pedagog. 

1. část  

Chlapec tiskoviny nepojmenoval, ale dokázal určit, kdo noviny či časopis čte, zda dospělí 

či děti. Televizní program chlapec poznal. Nápojový a jídelní lístek chlapec nepoznal. Jízdní 

řády chlapec správně přiřadil k vlaku i autobusu. Jízdenku na MHD nepoznal, na vlak ji 

poznal. „Koupíme si jízdenku a pán ve vlaku nám dá razítko.“ Účtenku z obchodu správně 

přiřadil k jídlu, nakupování a penězům. Vstupenku do divadla nepoznal. Na otázku s různými 

druhy písma, chlapec neodpověděl. 

2. část 

Směr čtení 

Chlapec věděl, že se čte kniha zepředu dozadu. Už ale nedokázal určit začátek a konec 

příběhu, ani směr čtení textu. 

Členění textu, příběhu 

Chlapec nevěděl, že je text členěn na kapitoly. Nevěděl význam nadpisů, čísla stránek ani 

obsahu. 

Obrázek versus text 

Chlapec nedokázal posoudit, zda mu více vyhovuje obrázek nebo text. 

Písmeno, slovo, věta 

Chlapec neměl představu o významu pojmů písmeno, slovo a věta. 
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Dívka 7 

Dívka komunikuje mluveným jazykem za pomoci jednotlivých znaků, pochází ze slyšící 

rodiny. Rozhovor trval 22 minut. Dívka byla trochu ostýchavá, ale na otázky pěkně 

odpovídala. U rozhovoru byl přítomen pedagog. 

1. část  

Dívka pojmenovala všechny druhy tiskovin – knihu, noviny i časopis. Také bez problémů 

určila, pro koho jsou určena, kdo je čte. Televizní program, jídelní a nápojový lístek dívka 

nepoznala. Účtenku přiřadila k obchodu a nakupování. Vstupenku do divadla nepoznala. 

O jízdním řádu na vlak řekla: „To je na vlak a je tam napsaný čas.“ Stejně tak určila jízdní 

řad autobusu a tramvaje. Jízdenky na vlak a MHD okomentovala: „Pán ve vlaku nám dá 

razítko. Tohle si cvakneme v tramvaji.“ Různé druhy písma označila za odlišné a řekla, že 

žádnému z nich nerozumí, neumí je přečíst. 

2. část 

Směr čtení 

Jako první stránku označila holčička obal knihy s titulem knihy. Po prohlédnutí celé knihy 

označila za konec zavřenou knihu, otočenou zadní stranou na vrh. Knihu prohlížela zepředu 

dozadu. Na směr čtení textu shora dolů a zleva doprava neodpověděla. 

Členění textu, příběhu 

Dívka nevěděla význam nadpisů, číslování stran ani obsahu. 

Obrázek versus text 

Dívka má raději obrázky. Na otázku, zda obrázek a text pod ním spolu nějak souvisí, 

odpověděla, že to co je napsané nám vypráví o tom, co je na obrázku. 

Písmeno, slovo, věta 

Význam písmene, slova a věty nevěděla. 
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Chlapec 8 

Chlapec komunikuje mluveným jazykem a jednotlivými znaky, pochází ze slyšící rodiny. 

Rozhovor trval 24 minut. Chlapec se styděl a ne vždy na otázky odpověděl přímo. 

U rozhovoru byl přítomen pedagog. 

1. část  

Chlapec nevěděl označení pro noviny a časopis, ale dokázal určit, pro koho jsou určeny. 

Televizní program, jídelní a nápojový lístek nepoznal. Na dotaz ohledně vlakového jízdního 

řádu odpověděl: „Tady koukáme, ať víme, kdy přijede mašinka.“ Správně poznal i jízdní řád 

autobusu. Jízdenku do vlaku okomentoval: „To jsme jeli s mámou vlakem a dostali jsme 

razítko.“ Jízdenku na MHD zase takto: To nastoupíme do tramvaje a takhle si ji cvakneme.“ 

Vstupenku do divadla chlapec nepoznal. Účtenku správně zařadil, že patří k nákupu. Texty 

různými druhy písma označil za shodné, neviděl v nich rozdíl. 

2. část 

Směr čtení 

Chlapec knihu prohlížel od začátku do konce. Směr čtení textu neovládal.  

Členění textu, příběhu 

Začátek pohádky chlapec určil prvním obrázkem v knize u nadpisu. Jako konec pohádky 

označoval každou stránku knihy. Na otázku proč je nadpis větší než zbylý text odpověděl: 

„No, to je špatně.“ Číslování stránek vysvětlil: „No to je, aby nebyl bordel.“ Význam obsahu 

nevěděl. 

Obrázek versus text 

Na otázku, zda upřednostňuje obrázek nebo text, odpověděl, že se mu více líbí obrázky. 

A pokud je vedle sebe text i obrázek, rozumí obrázku a textu nikoli. Zda obrázek s textem 

souvisí, nevěděl. 

Písmeno, slovo, věta 

Význam písmene, slova a věty chlapec nevěděl. 
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Chlapec 9 

Chlapec komunikuje českým znakovým jazykem, pochází ze slyšící rodiny. Rozhovor trval 

25 minut. Chlapec byl během rozhovoru klidný a soustředěný a odpovídal na otázky. 

U rozhovoru byl přítomný pedagog. 

1. část  

Noviny, časopis a knihu chlapec sám nepojmenoval, ale věděl, pro koho jsou určeny. Po 

vyzvání, aby našel noviny, časopis a knihu, je bez problému našel a ukázal. Televizní 

program, jídelní a nápojový lístek, účtenku do obchodu ani vstupenku do divadla chlapec 

nepoznal. Jízdní řád autobusu nepoznal, ale vlakový jízdní řád přiřadil k vlaku. Už ale 

nezmínil, k čemu nám složí. Jízdenku určil správně. U otázky zaměřené na text s různými 

druhy písma odpověděl, že jsou písma odlišná. 

2. část 

Směr čtení 

Chlapec správně ukázal, že se kniha čte zepředu dozadu. Věděl, že se text čte shora dolů, 

zleva doprava.  

Členění textu, příběhu 

Začátek a konec pohádky neurčil. Význam nadpisu, číslování stránek ani obsahu nevěděl. 

Obrázek versus text 

Při otázce, zda preferuje knížky s textem nebo obrázky, odpověděl, že knížky s textem. Na 

otázku, zda obrázek a text pod ním spolu nějak souvisí, neodpověděl. 

Písmeno, slovo, věta 

Význam písmene, slova a věty neznal. 
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Odpovědi dětí ve věku 5 let 

Chlapec 10 

Chlapec komunikuje českým znakovým jazykem, pochází z neslyšící rodiny. Rozhovor 

trval 10 minut. Chlapec byl klidný a na otázky rychle a jasně odpovídal. U rozhovoru nebyl 

přítomný pedagog. 

1. část 

Chlapec poznal a jménem označil noviny a uvedl, že je maminka občas čte. U časopisu 

uvedl, že ho má maminka ráda a čte ho často. On sám má rád dětský časopis. Televizní 

program pojmenoval a okomentoval ho tím, že ho čte babička a že z něj poznáme, co 

v televizi dávají. Velmi rychle poznal jízdní řád autobusu i vlaku. Uvedl, že jízdní řád 

ukazuje čas, kdy autobus přijede. U jízdního řádu na vlak uvedl: „Tady je napsané, kam 

vlak jede a když nevidím na zastávce jméno stanice, můžu se na něj podívat tady“. Správně 

určil jízdenku na MHD i vlak. Účtenku z obchodu označil jako jízdenku na vlak. Lístek do 

divadla poznal. Jídelní a nápojový lístek poznal bez problémů. Popsal, jak probíhá 

objednávání jídla: „To je z restaurace. Vyberu si jídlo, přijde pán a řeknu mu, co chci. On 

to přinese, já to sním a je hotovo.“ Po předložení listu s různými druhy písma, sám 

rozpoznal, že jde o text. Na otázku, zda je písmo shodné či odlišné, ukázal na text v češtině 

a ruštině a označil je za stejné. Jako shodné označil i texty v japonštině a arabštině. Jako 

češtinu určil text v ruštině. 

2. část 

Směr čtení 

Směr čtení chlapec rozlišil na dva způsoby: „Já jsem zvyklí si knížky prohlížet odzadu, ale 

maminka si je prohlíží zepředu, takhle od začátku.“ Směr čtení textu označil shora dolů 

a zleva doprava. 

Členění textu, příběhu 

Chlapec správně určil začátek a konec knihy. Na otázku proč je nadpis větší než ostatní 

text v knize odpověděl: „Tohle slovo moc jí, tak je velké a tlusté a tyhle jedí málo, takže jsou 

malá.“ Po ukázání čísel stránek a obsahu, odpověděl, že v obsahu najdeme různé pohádky. 
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Obrázek versus text 

Na otázku, zda obrázek a text pod ním spolu nějak souvisí, odpověděl, že jsou odlišné. 

Ohledně upřednostňování knihy s obrázky nebo textem, upřednostňuje spojení textu 

a obrázků. „Lepší je, když jsou v knížce obrázky i psaní.“ 

Písmeno, slovo, věta 

Písmeno chlapec nepojmenoval. Slovo pojmenoval a správně věděl, že mezi slovy jsou 

mezery. Při dotazu na tečku, chlapec odpověděl: „To znamená, že už je konec. Hotovo.“ 

 

Dívka 11 

Dívka komunikuje českým znakovým jazykem, pochází ze slyšící rodiny. Rozhovor trval 

21 minut. Holčička byla velmi neposedná a na otázky se špatně soustředila. Neustále utíkala 

pozorností k obrázkům. U rozhovoru byl přítomný pedagog. 

1. část 

Dívka okamžitě poznala a pojmenovala knihu. Časopis a noviny neuměla pojmenovat. 

Nedokázala určit, jaké periodikum je určené dětem a jaké dospělým. Televizní program dívka 

nepoznala. Jízdní řád na vlak i autobus přiřadila k správným dopravním prostředkům, už ale 

nevěděla, k čemu slouží. Jízdenku na vlak i autobus dívka poznala. U vlakové jízdenky 

řekla:“ Koupíme si jízdenku a pan průvodčí nám na ní dá razítko.“ Účtenku do obchodu, 

vstupenku ani jídelní a nápojový lístek holčička nepoznala. Druhy písma označila všechny 

jako odlišné. 

2. část 

Směr čtení 

Dívka správně ukázala směr čtení zepředu dozadu. Začátek knížky přímo neřekla, ale po 

prohlídnutí celé knížky označila konec se slovy: „Hotovo, konec.“ knihu vrátila. Směr čtení 

textu shora dolů a zleva doprava nevěděla. 

Členění textu, příběhu 

Dívka neměla o členění knihy představu. Význam nadpisů, číslování stran ani obsahu 

nevěděla.  



77 

Obrázek versus text 

Během rozhovoru byla dívka fixována hlavně na obrázky. Po dotazu, zda má raději čtení 

nebo prohlížení obrázků, odpověděla, že obrázky. Na otázku, zda text s obrázkem nějak 

souvisí, neodpověděla. 

Písmeno, slovo, věta 

Dívka během rozhovoru rozpoznávala různá písmena. Význam slova a ani věty nevěděla. 

 

Chlapec 12 

Chlapec komunikuje mluveným jazykem za pomoci jednotlivých znaků, pochází ze slyšící 

rodiny. Rozhovor trval 15 minut. Chlapec byl hodně uzavřený, ostýchavý a styděl se 

odpovídat. Rozhovor nebyl dokončen, protože chlapec v polovině odmítl spolupracovat. 

Uvádím zde alespoň uskutečněné odpovědi. U rozhovoru byl přítomný pedagog. 

1. část  

Chlapec po prvním vyzvání určil všechny představené tiskoviny (noviny, časopis, kniha) 

za knihu. Po vyzvání, aby ukázal noviny, časopis apod., ukázal správně. Správně určil, jaké 

periodikum je určené dětem a jaké dospělým. Televizní program chlapec neznal. Jídelní ani 

nápojový lístek nepoznal. Účtenku z obchodu správně přiřadil k nakupování a obchodu. 

Vstupenku do divadla nepoznal. Jízdní řád na vlak ani na autobus nepoznal. Stejně tak 

jízdenky. Předložené druhy písma označil za odlišné. 

2. část 

V druhé části chlapec odmítl spolupracovat a rozhovor byl ukončen. 
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Příloha č. 4 Rozhovory s pedagogy jednotlivých mateřských škol 

Pedagogové byli dotázáni na to, jak rozvíjí předčtenářskou gramotnost u dětí v MŠ. Zda 

děti chodí do knihovny, společně si ve školce čtou či pracují s obrázky. Dále byly otázky 

směřovány na to, zda učitelé dětem vysvětlují funkci jízdních řádů a různých tištěných 

dokumentů, které se v rozhovoru objevily. 

 

Mateřská škola 1 

Děti 1x měsíčně navštěvují školní knihovnu, kde si každé dítě půjčí knihu domů. Děti si 

knihy vybírají samy. Mají za úkol si ji doma s rodiči přečíst, učitelé poté zjišťují, zda knihu 

opravdu četly. Ptají se, o čem kniha byla, na hlavní postavy apod. 

Z nedostatku času už se s knihou a společným čtením více nepracuje. Program MŠ se 

speciálně nezaměřuje na učení rozdílů mezi knihou, časopisem a novinami. Není kladen ani 

zvláštní důraz na vysvětlování, co je to jízdní řád apod. 

 

Mateřská škola 2 

Děti 1x měsíčně navštěvují s učiteli knihovnu, kde probíhá společné čtení. Jeden učitel čte 

knihu a druhý ji tlumočí do českého znakového jazyka. Domů si knížky nepůjčují. Dále už 

s knihou nepracují. 

Další aktivitou je skládání děje z obrázků a následné převyprávění příběhu vlastními slovy. 

Speciální důraz na naučení rozdílu mezi knihou, novinami a časopisem, není. Děti se to 

speciálně neučí. Na různých výletech se s jízdními řády děti setkat mohou. 

 

Mateřská škola 3 

Děti 1x měsíčně navštěvují s učiteli knihovnu, kde probíhá společné čtení. Jeden učitel čte 

knihu a druhý ji tlumočí do českého znakového jazyka. Domů si knížky nepůjčují. Dále 

pracují na sestavení děje příběhu za pomocí obrázků, vždy zleva doprava. 

Děti znají obecný termín kniha, časopis a noviny nikoli. Jízdní řády by měly znát z výletů, 

kde si je s učiteli ukazují. 


