
Iva Jiráková si jako téma své bakalářské práce zvolila velice aktuální téma rozvoje předčtenářské
gramotnosti. Jsem velmi ráda, že si takové téma zvolila právě již praktikující studentka učitelství MŠ,
neboť vidím ve spolupráci mateřské a základní školy v této oblasti veliký potenciál. Ocenění hodné je
také to, že Iva pracovala na své bakalářské práci téměř samostatně.
V teoretické části své práce se pisatelka věnuje především fenoménu čtení v předčtenářském období.
Dále pak faktorům ovlivňujícím čtení a to hlavně vlivu rodiny a mateřské školy. Za velmi povedenou
kapitolu považuji tu, jež se zabývá předčtenářskou gramotností (dále jen PG) ve vztahu k RVP PV, kde
se autorka snaží postihnout, v jakých bodech je právě PG zakomponována v RPV PV (jak v oblasti
klíčových kompetencí, tak v oblasti obsahu a cílů PV). Dále se diplomantka věnuje poznávacím a
psychickým procesům, které je potřeba rozvíjet u předškolních dětí, aby se pak snáze naučily číst. K
těmto složkám na podporu PG se studentka vrací v závěrečné části své práce, kde představuje vlastní
návrh činností k využití knihy pro rozvoj PG. Tento návrh hodnotím jako velice zdařilý, neboť se v něm
pisatelce podařilo prakticky ukázat to, jak se dá pracovat s knihou a rozvíjet přitom předčtenářské
dovednosti dětí v mateřské škole. 
V praktické části se diplomantka pustila do výzkumu, který měl za cíl zjistit, zda a jak rodiče a
pedagogové v mateřských školách rozvíjí u dětí PG. Jak vyplývá ze studentčiných závěrů, tyto své cíle
úspěšně naplnila. Oceňuji, že dotazníky pro obě skupiny dotazovaných nebyly totožné, že je pisatelka
přizpůsobila respondentům (otevřené X uzavřené otázky) a dále vysokou návratnost dotazníků.
Výsledky výzkumu jsou prezentovány přehledně v grafech a doplněny o vlastní poučený komentář. V
samotném závěru se diplomantka vrací zpět ke svým výzkumným otázkám a zhodnocuje, zda a nakolik
byly tyto otázky zodpovězeny. 
 
Práci považuji za velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 
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