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Předkládaná bakalářská práce se zabývá pregramotnostními dovednostmi předškolních 
dětí. Konkrétně se zaměřuje na téma podpisu jako významného atributu v procesu rozvoje 
gramotnostních dovedností a klade si za cíl blíže danou tématiku prozkoumat u dětí ve věku 
od tří do šesti let. 

Teoretická část práce je dělena do pěti kapitol, ve kterých autorka shrnuje základní 
informace o psychickém vývoji dítěte předškolního věku, čtenářské pregramotnosti, písmu, 
ale také významu vlastního jména. Za stěžejní lze považovat kapitolu č. 4, ve které se autorka 
zaměřuje na problematiku vývoje raného čtení a psaní ve vztahu ke konceptu podpisu a 
představuje zde hlavní inspirativní zdroje svého výzkumného šetření. Tím je výzkum vývoje 
podpisu  H. Hildrethové a psychogenetická teorii E. Ferreirové.  

Autorka dobře formuluje, text je čtivý. Výběr literatury je adekvátní, právě ve stěžejní 
kapitole však postrádám zmínky o podobně zaměřených kvalifikačních pracích, které byly již 
na katedře psychologie sepsány. Naopak některé obsahové části textu považuji za méně 
relevantní. Překvapivě např. kapitolu o připravenosti do první třídy, ve které se autorka 
zabývá pouze základními a obecnými tématy. Nicméně nutno uznat, že se jedná o výjimečné 
a krátké úseky. Na překlepy nebo gramatické chyby jsem narazila zcela ojediněle, stylistická 
práce i argumentace autorky je na dobré úrovni – některé výroky či slovní spojení však 
považuji za ne příliš zdařilé – např. hned v úvodu na str. 8 při shrnutí významu gramotnosti 
pro dnešní společnost: „Umíte si představit život bez čtení a psaní? Obešli bychom se bez 
psaní pohlednic z dovolených…?“ nebo spojení „nepřirozenější slovo“ (str. 22). Celkově však 
hodnotím teoretickou část kladně – z textu je patrný dobrý přehled autorky o problematice 
dítěte předškolního věku i tématu podpisu a pregramotnosti.   

V úvodu praktické část představuje autorka vlastní výzkum, ve kterém zadala 26 
dětem předškolního věku sérii úloh mapující pisatelské a čtenářské dovednosti dětí se 
zaměřením na psanou podobu vlastního jména. Úlohy dále doplnila o polostrukturovaný 
rozhovor mapující názory a představy dětí o významu podpisu, jeho rozpoznání, užití, 
případných proměnách, postupu a důvodu jeho naučení. Autorce se tak podařilo nasbírat 
velké množství dat, které vcelku logicky a přehledně prezentuje a které často již ve fázi 
analýzy dat diskutuje s odbornou literaturou. Při interpretaci a vyhodnocování dat se autorce 
navíc daří zajímavým způsobem dílčí údaje propojovat a vytvořit tak plastický a živý obraz 
pojetí podpisu u dětí (např. když hodnotí dovednosti dětí rozpoznat písmena obsažená ve 
jméně – všímá si i údajů o dalších gramotnostních dovednostech či doloženého zájmu o psaný 
jazyk apod.) V diskuzi následně získané výsledky využívá k popisu a hodnocení vývojových 
etap jednotlivých dětí dle výše zmíněných autorek a dále pak shrnuje řadu dalších dílčí 
zjištění.  



K praktické části mám dvě připomínky: 

Pro ty, kteří neznají detailně práce autorek Hildrethové a Ferreirové  není jasné, které 
části výzkumu jsou replikací původních výzkumů a které jsou již originálním počinem 
autorky – to lze velmi těžko posoudit jak v analýze dat, tak v diskuzi.  

Přes jinak detailní popisy metodologické části práce bych doporučila uvést 
podrobnější informace o zadávání jednotlivých úloh – konkrétně pak způsob, jak postupuje 
autorka při zadání úlohy „vytvoření slov na písmena tvořící jméno dítěte“ nebo při úloze 
„rozpoznání stejných a různých slov“. Také bych doporučila zpřesnit a lépe vymezit určité 
pojmy např. co znamená přečíst text – počítá se i slabikování, hláskování?  

Závěrem lze konstatovat, že práce obsahuje všechny náležitosti a že se autorce 
podařilo naplnit její hlavní cíl – tj. prozkoumat různé aspekty pojetí podpisu v procesu rozvoje 
raných gramotnostních dovedností.  Ve shodě s dalšími odborníky se tak autorce podařilo 
doložit, že podpis a jeho pojetí v předškolním věku rozhodně stojí za pozornost.   
 
Práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě.  
 
 
 
 
V Praze dne 18. května 2016     PhDr. Klára Špačková, PhD. 
 
 
  
 


