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     Iva Jiráková si pro svoji bakalářskou práci vybrala velmi zajímavé didaktické 
téma s praktickým využitím. Téma jí je na pohled blízké, patrná je na práci vlastní 
autorčina učitelská zkušenost v mateřské škole i zaujetí pro věc.
     Teoretická část obsahuje dle mého názoru vše podstatné, Iva se v ní věnuje 
významu čtení pro život, čtenářské a předčtenářské gramotnosti, faktorům 
ovlivňujícím čtení, přípravě na čtení a samozřejmě i knize jako artefaktu. Oceňuji, že 
autorka v teoretické části upozorňuje na vliv rodinného prostředí na rozvoj 
předčtenářské gramotnosti, u vlivu mateřské školy poukazuje na důležitost vedení 
konkrétním učitelem mateřské školy, a že neopomíjí ukotvení předčtenářské 
gramotnosti RVP PV.
     Praktická část práce se rozpadá na zjištění pomocí dotazování (mezi rodiči 
předškolních dětí a mezi pedagogy mateřských škol) a návrhy činností k využití 
knihy pro rozvoj předčtenářské gramotnosti. Vlastní návrhy (a jejich okamžitou 
praktickou využitelnost) je třeba ocenit.
    Dle mého soudu je celek bakalářské práce Ivy Jirákové dobře strukturován, těžiště 

je v praktické části, která má rovněž jasné zacílení. Domnívám se, že cíle, které si Iva
na počátku řešení práce vytkla, se jí podařilo splnit.
     Drobnou výhradu mám k závěrům z dotazníkového šetření (a tedy i k závěru 
práce), resp. k jejich interpretaci: dle mého názoru mohla Iva závěry ještě dále 
rozvést, hlouběji analyzovat a komentovat, a to samozřejmě i přes to, že se jedná o 
závěry z dotazníků o relativně nízkém počtu respondentů, tedy o závěry, které nelze 
na rozdíl od kvantitativního šetření zobecnit či alespoň plně zobecnit. Pro účely 
obhajoby tedy doporučuji Ivě zamyšlení nad vybranými závěry svého šetření:    
    1/ Čím může být dána skutečnost, že respondenti „nevyužívají v mnoha případech 
knihu tak, jak její podnětnost nabízí?“
    2/ Co může stát za skutečností, že „rodiče předškolních dětí nejsou zcela 
informováni o tom, co ovlivňuje rozvoj dovednosti čtení dítěte již v předškolním 



věku?“ Jakou roli v tom může sehrát součinnost rodiny a mateřské školy, jaké mohou 
být konkrétní podoby vzájemné komunikace / spolupráce atp.? 
  
     Bakalářskou práci Ivy Jirákové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi 
dobrou. Přeji Ivě mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.

V Praze dne 3. května 2016                                  doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.


