
Posouzení bakalářské práce Adély Kubíkové „Psaní a čtení vlastního jména 

v předškolním věku“ 

 

      Předložená bakalářská práce se věnuje pregramotnostním dovednostem dětí v předškolním 

věku, konkrétně psaní vlastního jména a jeho postavení v počátečním čtení a psaní.  

      Práce navazuje na znalosti, které máme o psaní vlastního jména v předškolním věku,  i 

diskuse,  jak s touto dovednosti nakládat a do jaké míry predikuje další strategie dětí při 

poznávání systému písma, vlastní vývoj ve  čtení a psaní. K teorii  vztahu podpisu a dalších 

gramotnostních prekonceptů přispívá práce  zejména v oblasti  diskuse o celostném, resp. 

pročleněném  konceptu  podpisu. Tedy jinak řečeno otevírá další možnosti, jak zpřesnit 

poznání o vývoji dětí v pojetí a strukturování notace (při čtení i psaní) u jména i dalších 

písemných zápisů.  

     Adéla Kubíkova pracovala ve svém výzkumu  s dvaceti šesti dětmi jedné mateřské školy. 

Individuální práce s dítětem spojuje rozhovor  s předkládáním různých úkolů na psaní a čtení, 

počínaje vlastním podpisem, a je zaznamenána do protokolu každého dítěte samostatně. 

Obohacení je zejména v oblasti čtení (nejen jména), kde autorka zkoumá dovednost dětí 

vyhledat své jméno ve větě (mezi dalšími slovy a písmeny)  a dovednost porovnat zapsaná 

slova (odlišnost byla nejen v zápisu písmeny, ale i barevnosti a velikostí písmen), včetně 

postupů, které jednotlivé dětí pro řešení hledají.   

      Data jsou zpracována   souhrnně, v rámci jednotlivých postupů dětí (např. způsoby čtení 

podpisu, znalost písmen při čtení a psaní – což nemusí být  v souladu, porovnávání slov ad.) a 

jejich představ o učení psaní a významu podpisu.   Poté jsou výsledky uspořádány vývojově, 

vždy souhrnně tentokrát pro jednotlivé děti v rámci úkolů, které řešily. Tato část  by si 

zasloužila podrobnějšího popisu. Ale výsledky jsou dále rozvedené  pěkně  a diskutované 

s odbornou literaturou.  

     Závěry považuji za zajímavé a teoreticky přínosné.  

     Vytkla bych autorce textu poněkud způsob práce s odbornou literaturou a věští množství 

sekundárních citací v textu bakalářské práce 

     Bakalářská práce Adély Kubíkové splňuje nároky kladné na závěrečnou práci a doporučuji 

jí k obhajobě.  

 

Ida Viktorová  
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