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ANOTACE
Děti jsou již v předškolním věku obklopeny ilustrovanými texty. Písmo aktivně
zkoumají a vytvářejí vlastní hypotézy o jeho vlastnostech a funkci ještě předtím,
než se naučí číst. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak tyto děti interpretují text
doprovázený obrázkem a jak se jejich představy vyvíjejí. Teoretická část je
zaměřená zejména na práci argentinské psycholožky Emilie Ferreiro. Těžištěm
práce je pak kvalitativní výzkum, který se prací Ferreiro inspiruje. Data byla získána
od 13 dětí ve věku 3-6 let. Každému dítěti byly předloženy čtyři kartičky s různými
kombinacemi textu a obrázku. Během individuálního rozhovoru byly zachyceny
strategie, které jednotlivé děti používají ve snaze interpretovat text. Tyto strategie
byly dále popsány a rozděleny do několika kategorií.
KLÍČOVÁ SLOVA
Psaný text, vnímání písma, čtení s obrázkem, osvojování gramotnosti,
konstruktivismus, předškolní věk

ANNOTATION
Preschoolers are surrounded by illustrated texts. They actively explore the
characteristics and function of the print and construct their own hypotheses about it
before they learn to read. The aim of this bachelor thesis is to find out how these
children interpret text accompanied by the picture and how their ideas develop. Its
theoretical part focuses mainly on the work of Argentine psychologist Emilia
Ferreiro. The practical part is dedicated to qualitative research which is inspired by
the work of Ferreiro. Data were collected from 13 children aged 3-6 years. Four
cards with different combinations of text and picture were presented to each child.
By an individual interview were captured the strategies used by each child in an
attempt to interpret the text. These strategies were described and divided into
several categories.
KEYWORDS
Written text, Perception of letters, Reading with picture, Literacy Acquisition,
Constructivism, Preschool Age
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ÚVOD
V naší kultuře se předpokládá, že každý umí číst a psát. Zároveň se předpokládá, že
člověk si tyto dovednosti osvojí na základní škole, kde se je naučí také používat.
Pokud se dítě do té doby pokusí vyjádřit své myšlenky různými čmáranicemi ve
snaze napodobit písmo dospělého, tento dospělý jeho snahu považuje za nevinnou
hru, případně se dítě snaží naučit, jak se „správně“ píše „po jeho“. Avšak ve chvíli,
kdy se toto malé dítě snaží zapisovat vlastní myšlenky, začíná pozvolna chápat, k
čemu písmo slouží a co reprezentuje.
V předškolním věku je dítě velice vnímavé k podnětům z okolního světa a velmi
rychle se učí. Má tendence prozkoumávat svět, zajímá se o to, jak funguje a utváří
si o něm vlastní představy. V naší kultuře ho písmo doslova obklopuje a, stejně jako
mnohé další objekty, také fascinuje. Jeho zajímavost je podpořena zejména tím, že
se jedná o objekt sociální povahy, který vidí používat rodiče a další dospělé.
Přemýšlí, k čemu slouží, jak se používá, zkoumá jeho vlastnosti. Otevírá knížku a
předstírá, že čte. Bere si tužku do ruky a aktivně zapisuje své myšlenky. Ještě
předtím než nastoupí do školy, získává o písmu mnohé znalosti.
Existuje množství vyučovacích metod, které se snaží naučit děti co nejlépe a
nejrychleji číst a psát. Ti, kteří tyto metody vytvářejí, jsou však dospělí, kteří dávno
zapomněli, jaké to je učit se číst a psát, vidět písmo poprvé.
Tato práce vychází z rozsáhlého výzkumu argentinské psycholožky Emilie
Ferreiro. Snaží se zjistit, jaké mají děti předškolního věku představy o písmu a
jakým způsobem se tyto představy vyvíjejí. V teoretické části nejprve zmíním, co
je to čtení a objasním důležitost čtenářské gramotnosti v dnešním světě. Poté
představím teorii kognitivního vývoje Jeana Piageta, z něhož vychází výzkum
Emilie Ferreiro, a posléze se zaměřím na práci Ferreiro. V rámci praktické části
práce se zaměřuji na vlastní výzkum, který se snaží postihnout dětské představy o
písmu doprovázeném obrázkem.
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1. Proces čtení a čtenářská gramotnost
1.1.

Proces čtení

Čtení je komplexní psychologický proces. Skládá se z množství složek, které jsou
hierarchicky uspořádané a dynamicky se mění v průběhu vývoje jedince, ale i
v průběhu samotného procesu čtení. Na nejnižší úrovni se do procesu čtení zapojují
zrakové a sluchové funkce. Podílejí na dekódování abecedního kódu, tedy
jednoduché transkripci grafického zápisu do akustické podoby mluvené řeči.
Výzkumy se dlouho zaměřovaly právě na zrakově-percepční nebo zrakově
prostorové procesy. V 70. letech se pozornost obrátila na dovednost vědomé
analýzy řeči a práci s jejími fonologickými jednotkami – slovy, slabikami, morfémy
a izolovanými fonémy. Tato dovednost je označována termínem „fonologické
uvědomování“ z anglického „phonological awareness“ a dnes je považována za
velmi důležitý předpoklad pro osvojení gramotnosti.
Ačkoliv jsou zrakové i fonologické procesy podmínkou pro to, aby se dítě naučilo
číst, pouhý nácvik písmen abecedy a schopnost rozlišovat hlásky ve slově nestačí
k tomu, aby se dítě skutečně stalo čtenářem. Čtení a psaní je součástí celého
komplexu jazykových kompetencí, který zahrnuje také mluvení, vnímání, myšlení
a komunikaci. Tyto kompetence na sobě závisejí, vzájemně se prolínají a ovlivňují.
Pokud je některá složka celku osamocena, přestává být funkční a stává se jen
mechanickou aktivitou. Pokud dítě dovede nahlas přečíst text, ale nepochopí
význam, který nese, ve skutečnosti nečte. V současné době je na čtení nahlíženo
jako na proces myšlení (Zápotočná O. , 2012).

1.2.

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost je mnohdy považována za pouhou dovednost číst a psát
(např. Hartl & Hartlová, 2000, str. 182), avšak takové pojetí je dnes nedostačující.
Obsah tohoto pojmu se utváří společně s tím, jakým způsobem se mění podmínky
a potřeby společnosti. V dnešní době je gramotnost životně důležitou kompetencí
člověka. S rozvojem moderních technologií moderní doba nabízí také větší objem
informací, které prezentuje specifickým způsobem. Vyžaduje, aby se člověk
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orientoval v textu, četl nelineárně, uměl vyhledávat informace, dovedl je kriticky
zhodnotit a myšlenkově zpracovat. Modernímu člověku nestačí, aby text přečetl,
musí mu především rozumět. V důsledku toho je kladen důraz zejména na funkční
gramotnost. Jedná se o schopnost používat čtení a psaní nad rámec elementární
gramotnosti. Funkčně negramotný člověk umí napsat a přečíst text, ale neumí tyto
schopnosti uplatnit v praktickém nebo pracovním životě (Zápotočná O. , 2012).
Takto pojatá čtenářská gramotnost lze definovat jako „schopnost porozumět
psanému textu, zabývat se jím, přemýšlet o něm a používat ho k dosažení vlastních
cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.“
(Palečková, Tomášek, & Basl, 2010, str. 11). Funkční gramotnost je ve vyspělých
zemích stále aktuálním problémem (Kropáčková, Wildová, & Kucharská, 2014).

1.3.

Čtenářská pregramotnost

Ačkoliv se dítě podle obecné představy začíná učit číst a psát až se zahájením školní
docházky, není tomu tak. Od počátku svého života je obklopeno texty. Prohlíží si
s rodiči obrázkové knížky, vidí písmo na dopravních značkách, reklamních
billboardech, v obchodech, sleduje ho v televizi, na počítači a může ho zpozorovat
i na předmětech, které denně používá – na krabici od mléka nebo stavebnici. Dítě
se o tento svět písma zajímá a chce mu porozumět. Písmo zkouší číst a také
napodobovat. Bylo zjištěno, že předškolní děti, které ještě neumějí číst, mají o
písmu určité představy (Mareš, 2013). Pozornost se proto obrací na vývoj
čtenářských dovedností v předškolním věku, v období, které je pro rozvoj
gramotnosti považováno za klíčové (Kropáčková, Wildová, & Kucharská, 2014).
V této souvislosti se hovoří o čtenářské pregramotnosti, kterou lze definovat jako
„soubor postupně se rozvíjejících předpokladů pro čtení a psaní u dětí v široké době
před nástupem do školy. Jedná se o komplex schopností, dovedností, postojů a
hodnot potřebných pro zahájení a úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti i jejímu
užívání v různých individuálních a sociálních kontextech“ (Kropáčková, Wildová,
& Kucharská, 2014, str. 493).
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2. Teorie Jeana Piageta
Výzkumná činnost Emilie Ferreiro, o níž jsem se při tvorbě vlastní práce opírala,
vycházela z teorie a metod švýcarského psychologa Jeana Piageta.
Piaget (1896-1980) se na počátku 20. století věnoval vývoji inteligenčního testu.
Tehdy si všiml, že děti podobného věku dělají podobné chyby a na základě této
zkušenosti zahájil studium genetické epistemologie1 a kognitivního vývoje dítěte
(Ferhat, 2014). Podle Piageta je pro pochopení vývoje inteligence dítěte nutné
studovat nejen správné odpovědi dětí na testové otázky, ale také chyby, kterých se
při jejich řešení dopouštějí. Uvažování dětí proto důkladně zkoumal a dospěl
k závěru, že dětské myšlení sestává z koherentních logických systémů, odlišných
od systémů, které používají dospělí (Sternberg, 2002).
Piaget experimentálně ověřil, že děti si vytvářejí svá vlastní pravidla fyziky,
astronomie, meteorologie, biologie, geologie či sociálních institucí, aniž by je tomu
kdokoliv učil. Pokládal dětem otázky, které se týkaly povahy vzduchu, původu
větru, slunce, stromů řek a mnohého dalšího. Žádal také vysvětlení toho, jak
funguje kolo, proč plují lodě nebo co to jsou rodiny či země (Kamii, 1991).
V průběhu řešení úkolů si s dětmi povídal a úkoly měnil podle jejich aktuálních
reakcí, slovní zásoby nebo postojů. Použitím této klinické metody mohl zachytit
spontánní reakce dětí a lépe pochopit způsob jejich myšlení (Mareš, 2013). Když
se snažil zjistit, jaké mají děti představy o větru, dotazoval se například: „Kde se
bere vítr?“, „Je dneska hodně větrů?“, „Bylo včera hodně větrů?“, „Proč tomu tak
je?“, „Jak vítr začal, odkud přišel?“. Na odpovědi dětí nadále reagoval a podle
potřeby kladl doplňující otázky. Mnohdy děti požádal, aby vykonaly nějakou
činnost související s předmětem dotazování. Děti si měly fouknout do dlaně a
teprve poté odhalit své představy o vzduchu, nebo nakreslit kolo a následně
vysvětlit, jak se stane, že se kolo rozjede, nebo k čemu slouží jeho jednotlivé části.
Originální odpovědi dětí zaznamenal a rozdělil do několika úrovní (Kamii, 1991).

1

„Piagetovo označení pro obor na hranici psychologie, logiky, filozofie zkoumající vývoj
poznávacích procesů u člověka, vytváření kognitivních struktur.“ (Hartl & Hartlová, 2000, str. 142)
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2.1.

Dítě jako aktivní tvůrce znalosti

Piaget rozlišoval znalost v úzkém smyslu a znalost v širokém smyslu. První
zmíněná znalost je znalostí konkrétních informací, zatímco ta druhá mezi těmito
informacemi vytváří vztahy a organizuje je v celek. Dále znalost dělil na tři druhy.
Fyzická znalost je znalostí objektů, například tvaru psa. Logicko-matematická
znalost představuje vztahy, které si mezi těmito objekty utváří každý jedinec. Jedná
se například o rozdíl mezi psem a kočkou. Sociální znalost se týká lidských
konvencí, které určují například to, že psovi se říká „pes“. Fyzická nebo sociální
znalost nemůže existovat bez logicko-matematického rámce. Znalost v širokém
slova smyslu se tedy organizuje v logicko-matematickém rámci a ten si děti utvářejí
mnoho let. Tato znalost nemůže být dítěti pouze předána dospělými. (Kamii, 1991).
Piagetova práce je významná zejména tím, že přispěla k rozvoji konstruktivismu.
Podle něj dítě nepřejímá veškerou znalost přímo z prostředí, jak si dříve mnozí
mysleli, ale konstruuje ji také zevnitř (Kamii, 1991). Dítě je vybaveno určitými
genetickými předpoklady, které se rozvíjejí v interakci s prostředím. S objekty,
které ho obklopují, aktivně manipuluje, klade si otázky a hledá na ně odpovědi,
formuje hypotézy, kategorizuje, porovnává, představuje si a vynalézá. Nečeká na
chvíli, až mu informace poskytne učitel ve škole (Ferhat, 2014).

2.2.

Asimilace a akomodace

Podle Piageta se dítě v průběhu vývoje adaptuje na okolní svět a postupně na něj
reaguje stále složitějším způsobem. Děje se to prostřednictvím tří procesů, s jejichž
pomocí organizuje informace. Dítě se snaží najít rovnováhu nebo-li ekvilibrium
mezi vlastními způsoby myšlen a tím, s čím se setká v prostředí. Často se setkává s
jevy či událostmi, které jsou pro něj nové, a tyto zážitky mohou být v rozporu s tím,
čemu je dítě schopné aktuálně porozumět. Nezapadají do existujících schémat, tedy
mentálních rámců, a v důsledku toho vzniká kognitivní nerovnováha. Dítě snaží
znovu nastolit rovnováhu asimilací, nebo akomodací. Pomocí procesu asimilace se
snaží dát nové informaci smysl podle svého dosavadního chápání. Pomocí procesu
akomodace, naproti tomu mění stávající schéma tak, aby bylo v souladu s novou
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situací (Sternberg, 2002). Ferhat uvádí příklad dívky, která se dosud setkala pouze
s vodou ve vaně. Ve chvíli, kdy tato dívka poprvé uvidí moře, vodu, která má zcela
jiné vlastnosti, může buď pomocí procesu akomodace vytvořit nové porozumění
vodě, nebo má možnost nové informace ignorovat a držet se svého původního
pochopení (Ferhat, 2014). Objekt znalosti ji však dříve nebo později donutí
kognitivní schéma změnit (Ferreiro E. , 1982). Procesy asimilace a akomodace
probíhají po celé dětství, ale nerovnováha se pravděpodobněji objeví při změně
vývojového stadia (Sternberg, 2002).

2.3.

Fáze kognitivního vývoje

Piaget na základě svých výzkumů popsal psychický vývoj dítěte jako sled čtyř
kvalitativně odlišných etap. Pro každé období stanovil orientační věk dítěte, popsal
jeho struktury myšlení a způsob, jakým se transformují v další úroveň poznání
(Mareš, 2013). Dítě nepostupuje směrem k nabývání objektivní znalosti lineární
cestou krok za krokem. Znalosti získává pomocí celkových rekonstrukcí. Tyto
rekonstrukce mohou být i chybné, ale pokud jsou systematické a konstruktivní,
podporují cestu ke správnému řešení (Ferreiro E. , 1982). Pomocí procesů asimilace
a akomodace se vytváří dokonalejší úroveň myšlení (Sternberg, 2002).
První vývojovou etapou je senzomotorické období, které trvá od narození přibližně
do dvou let. V tomto období se zvyšují senzorické a motorické schopnosti dítěte. Je
charakteristické reflexivními reakcemi nebo reakcemi, které mají za cíl zachovat či
zopakovat zajímavé podněty. Pro toto období je důležité pochopení stálosti objektu,
tedy toho, že objekty existují, i když nejsou momentálně dostupné vnímání. Dítě si
ještě neosvojilo symbolické funkce, a tak není ani jeho myšlení, ani citové prožitky
vázáno na představy (Sternberg, 2002).
Následuje období předoperační, v němž dítě intenzivně experimentuje s objekty
vnějšího světa. Je rozdělené do etapy předpojmové a intuitivní.
Předpojmové (symbolické) myšlení trvá od dvou do čtyř let věku dítěte (Ferhat,
2014). V tomto období si dítě vytváří mentální reprezentace vnějších podnětů a
dokáže si proto představit předměty a lidi, které momentálně nevnímá. Přítomné i
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nepřítomné prvky potřebuje označit diferencovanými elementy a v důsledku toho
se začíná rozvíjet symbolická funkce, jejíž vznik je pro tuto práci důležitý. Nejdříve
se projevuje tím, že je dítě schopné napodobit určité chování v nepřítomnosti
napodobované osoby. Jedná se o oddálenou nápodobu a označujícím elementem je
v tomto případě napodobivé gesto. Dále přichází symbolická hra, poté kresba,
obrazná představa, jež je zvnitřněnou nápodobou, a nakonec řeč, která slovně
vybavuje již nepřítomné události (Piaget & Inhelderová, 2010). S objevující se
symbolickou funkcí si děti také začínají uvědomovat, že písmo nese význam
(Ferhat, 2014). Tato funkce vytváří symboly a znaky. Znaky jsou přitom vytvořeny
konvenčně a dítě si je osvojuje učením se vnějším vzorům, zatímco symboly se
podobají předmětu, který označují, a dítě si je vytváří samo. Dítě postupně přechází
od znázornění jednáním ke znázornění v mysli, nicméně až do sedmi nebo osmi let
je myšlení dítěte vázáno na jeho přímou zkušenost (Piaget & Inhelderová, 2010).
Druhou etapou je období intuitivní (názorné), které trvá od čtyř do šesti či sedmi
let. V tomto období si děti nadšeně vytvářejí koncepty o světě, ale jsou limitovány
svou neschopností používat logiku dospělých (Ferhat, 2014). Myšlení dítěte je
závislé na vlastní činnosti a zkušenosti a určuje ho bezprostřední vztah mezi
vjemem a představou. Jedná se o myšlení, které je prelogické, nepřesné, rigidní a
málo flexibilní, útržkovité, nekoordinované a nekomplexní (Vágnerová, 2012). Je
charakteristické egocentrismem, antropomorfismem, magií a artificialismem
(Langmeier & Krejčířová, 2006). Dítě interpretuje realitu tak, aby pro něj byla
srozumitelná a emočně přijatelná.
Dítě je vázané na aktuální a zjevnou podobu světa, proto ho vnímá jako
proměnlivější. Objekty, které ho obklopují, vnímá jako trvalé, ale nechápe, že tato
trvalost je vázána pouze na jejich podstatné znaky (Vágnerová, 2012). Postupně
dokáže pochopit, že jednoduchá změna jediné vlastnosti objektu nebo situace je
vratná, avšak jakmile se změní dva aspekty, dítě tápe. Neumí si systematicky
prohlížet části objektu jednotlivě. Objekt vnímá buď jako celek, nebo sleduje jeho
detaily. Vzhledem k egocentrickému založení je pro něj navíc vlastní subjektivní
pohled důležitější než kvalita objektu. Upřednostňuje nápadné nebo atraktivní
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vlastnosti objektu a jiné má tendence ignorovat (Vágnerová, 2012). Piaget dětem
v jednom ze svých experimentů ukázal dva modely vláčků na dvou různých
rovnoběžných kolejích, přičemž se každý vláček rozjel a zastavil v různou dobu a
jel různou rychlostí. Dětem položil otázku, který vláček jel rychleji, anebo déle.
Čtyřleté děti se zaměřovaly zpravidla jen na to, kde vláček zastavil. Vláček, který
dojel dále, podle nich jel rychleji a delší dobu, aniž by zohlednily také ostatní
stránky situace (Sternberg, 2002). Předškolní dítě neumí přemýšlet logicky,
manipulovat s objekty ve své mysli. Ve svých úsudcích je vázané na názor, zejména
na vizuální tvar předmětu (Langmeier & Krejčířová, 2006).
Vývoj dětské psychiky zachycuje také vývoj kresby. To, nakolik se kresba dítěte
podobá zobrazovanému objektu, závisí na dosažené úrovni souboru různých
schopností a dovedností – motorice, poznávacích procesů apod., ale i na
momentálním emočním stavu. V tomto období již dítě postoupilo z fáze, kdy pro
něj bylo „čmárání“ zábavné jako aktivita sama o sobě bez dalšího významu, a snaží
se zachytit realitu v podobě něčeho konkrétního. Zpočátku kresba přesto znázorňuje
spíše to, co je pro dítě subjektivně důležité, co o předmětu samo ví. Vzhledem
k sociálnímu založení dítě velmi často kreslí lidskou postavu. Nejprve ji zobrazuje
ve formě tzv. hlavonožců, kteří mají hlavu a končetiny. Trup chybí, přestože ho dítě
jistě umí nakreslit. Lidský obličej je totiž pro dítě významný z hlediska navazování
sociálních kontaktů a stejně tak končetiny jsou nutné pro vykonání různých aktivit.
Čtyř a pětileté děti kreslí subjektivně důležité detaily kresby. Nejprve nakreslí
postavu a následně přikreslují oblečení, pupík či knoflíky. Teprve na konci
předškolního věku děti kreslí to, co skutečně vidí (Vágnerová, 2012).
Od sedmi do jedenácti let trvá období konkrétních logických operací. Dítě je již
schopné mentálně manipulovat s reprezentacemi objektů. Dokáže vzít v úvahu více
vlastností objektu zároveň. Jeho myšlení je reverzibilní, a proto chápe, že změna
může být vratná. Avšak myšlení dětí je stále vázáno na konkrétní předměty (Piaget
& Inhelderová, 2010).
Posledním obdobím je období formálních logických operací, které začíná
v jedenácti až dvanácti letech a je charakteristické abstraktním myšlením a
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logickým uvažováním (Sternberg, 2002). Dítě dokáže manipulovat se symboly,
které nemusejí mít konkrétní fyzickou podobu. Chápe i to, co si samo
nevyzkoušelo, a dokáže zaujmout jiný úhel pohledu, i bez pomoci konkrétních
představ. Rozlišuje formu a obsah předmětu, přičemž své úsudky organizuje právě
kolem obsahu (Piaget & Inhelderová, 2010).
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3. Psychogenetická teorie Emilie Ferreiro
Piagetovo pojetí obecného procesu nabývání znalosti převzala argentinská
psycholožka Emilia Ferreiro a aplikovala jej na oblast, která z této perspektivy
nebyla dříve zkoumána (Goodman, 2005). Zdálo se jí, že pokud dítě konstruuje
vlastní znalost o slunci, stromech, řekách, větru či vesmíru, musí mít nějakou
představu také o písmu (Kamii, 1991). Začala se proto důkladně věnovat vývoji
procesu čtení a psaní u dětí. Svou práci vystavěla na konceptu genetické
epistemologie a současné psycholingvistiky (Ferreiro E. , 1982).
Ferreiro čtení považuje za proces koordinace vizuálních a nevizuálních informací,
který vede k získání významu textu. Mezi vizuální informace přitom patří
podobnost písmen, prostorová dispozice či interpunkční znaménka a mezi
nevizuální například znalost konkrétních témat. Podle Ferreiro je potřeba realizovat
výzkumy pro pochopení toho, jaké vizuální i nevizuální informace je dítě schopné
zpracovat a používat (Ferreiro E. , 1998).
Ferreiro s kolegy realizovala mnohé výzkumy a podnítila nejen další výzkum, ale i
změnu přístupu v náhledu na nabývání gramotnosti dětmi. Její výzkumy byly
opakovány a potvrzovány v různých jazykových prostředích. Stále se věnuje
otázkám gramotnosti, výzkumu, přednáší po celém světě a její publikace vycházejí
ve španělštině, angličtině, francouzštině či portugalštině (Goodman, 2005).

3.1.

Vliv Piagetovy teorie

Ferreiro navázala na Piagetův koncept dítěte, které stojí v centru učebního procesu.
Dítě podle ní není jen pasivní pozorovatel vnějšího světa, ale písmu, jež ho
obklopuje, se snaží aktivně porozumět (Ferreiro E. , 1991). Informace, které o něm
získává z prostředí, několikrát transformuje, než je zapracuje do svých kognitivních
schémat. Pokládá si otázky, hledá na ně odpovědi, neustále zvažuje a vyřazuje
stávající myšlenky (Goodman, 2005). Základní školy se přitom více orientují na
sociálně předávanou znalost, jejímž prostřednictvím se dítě může naučit názvy
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písmen nebo to, že v naší kultuře se píše zleva doprava. Avšak děti konstruují
znalost také zevnitř. (Ferreiro E. , 1982).
Ferreiro používá termín „psychogeneze“ pro označení procesu, s jehož pomocí se
děti snaží pochopit systém písma. Ve svých výzkumech se zaměřila na to, jakým
způsobem se děti stávají čtenáři v psychogenetickém smyslu, než se stanou čtenáři
v konvenčním smyslu. Zajímalo ji, jak vypadají počáteční formy znalosti písma, i
proces konceptualizace, který je doprovází. Tento dynamický proces zahrnuje
interakci myšlenek poznávajícícho subjektu s poznávaným objektem (Ferreiro E. ,
1982). Ferreiro přitom vnímá znalost jako schopnost vytvářet koncepty o jevech či
objektech v určitém kontextu nebo realitě. V tomto pojetí znalost nemusí nutně
souviset se společensky akceptovanou znalostí. Dítě může pochopit systém písma i
bez znalosti písmen a naopak. Podle Ferreiro dítě poprvé čte ve chvíli, kdy do textu
vnáší význam, a píše tehdy, když se svou produkcí snaží vyjádřit své myšlenky, a
to i v případě, že jeho výtvor připomíná čmáranici.
Ferreiro také pracuje s konceptem konstruktivní chyby. Na nedokonalou dětskou
znalost písma nahlíží pozitivně. Dětské chyby nehodnotí, ale snaží se je pochopit.
Ferreiro při tvorbě výzkumu vycházela z toho, že čtení není pouhé dekódování
písmen do jejich zvukové podoby a ani psaní není jen pasivní napodobování
grafických tvarů. Dítě nečiní pokroky v osvojování gramotnosti pouze
dekódováním a kopírováním písmen abecedy.
Při tvorbě experimentální situace se inspirovala také Piagetovou klinickou
metodou. Zajímalo ji, jaké děti vytvářejí spontánní, originální hypotézy o písmu,
které nejsou ovlivněné dospělými (Goodman, 2005). Děti měly za úkol číst nebo
psát něco, co se ještě nenaučily. Úkoly obsahovaly konfliktní prvky a děti svá řešení
musely patřičně zdůvodnit. Plnění úkolů bylo doprovázeno rozhovorem
s výzkumníkem. Výzkumník se snažil děti nenavádět ke konkrétní, předem
očekávané odpovědi. V důsledku toho jim pokládal otázky jako: „Myslíš, že je tady
něco napsaného?“, „Kde se to píše?“ nebo „Proč se to tam píše?“ a podle reakcí dětí
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je doplňoval dalšími. Experimentální situace byla strukturovaná, ale flexibilní
(Ferreiro E. , 1982).

3.2.

Písmo jako systém reprezentace řeči

Prostřednictvím čtení a psaní si lidé předávají téměř nekonečné množství informací,
včetně myšlenek či emocí. Psaný text pro dítě představuje objekt znalosti (Ferhat,
2014) a Ferreiro se vyjádřila i k jeho povaze. Písmo považuje za systém
reprezentace řeči a toto pojetí písma odlišuje od jeho chápání jako kódu. Pokud by
bylo písmo kódem, stačilo by, aby byly zvuky mluvené řeči mechanicky převedeny
do grafické podoby. Avšak dva základní systémy reprezentace, alfabetický a
idiografický, jsou výsledkem sociálního konsensu a byly vytvořeny během
dlouhého historického vývoje. Tento dlouhý proces jejich tvorby je zapřičiněný tím,
že reprezentace není identická s realitou. Písmo je komplexem znaků, které mají
k realitě nějaký vztah, zpravidla náhodný nebo analogický, ale ani tento vztah, ani
jeho vlastnosti nejsou předem dány a vytvářejí se postupně. Kódováním potom
vznikají jen alternativní systémy reprezentace, prostřednictvím transkripce již
existujícího systému reprezentace. Tímto způsobem lze přepsat například písmena
abecedy do telegrafického kódu, nebo číslice do kódu binárního. Zde jsou již vztahy
mezi realitou a znaky písma i jejich vlastnosti známy.
Ve chvíli, kdy se dítě setkává se systémem písma nebo čísel, čelí podle Ferreiro
stejným konceptuálním problémům jako lidé, kteří tyto systémy vytvářeli. Dítě se
tyto systémy nemůže učit jako pouhé kódy, ale musí porozumět procesu jejich
konstrukce a pravidlům, podle kterých se řídí jejich produkce. Musí tyto dva
systémy znovu vynalézt, aby je mohlo používat (Ferreiro E. , 1991).

3.3.

Dospělí čtenáři v konfrontaci s textem v neznámém jazyce

Ferreiro často pracovala s dospělými lidmi, zejména učiteli, aby jim nastínila, jak
se cítí děti, které se teprve učí číst. Vytvářela malé skupiny po čtyřech nebo pěti
lidech a předkládala jim tištěné materiály psané písmem, které neznali. Jednalo se
o arabštinu, hebrejštinu, čínštinu apod. Skupině pak řekla, aby se pokusila text

18

přečíst. Způsob, jakým se vyrovnali s předloženým textem, poté popsala. Dospělí
se nejprve zdráhají, ale jakmile začnou úkol řešit, jako první se zajímají o to, jaký
druh textu před sebou mají - zda se jedná o knihu, noviny či časopis. Dále sledují,
jak je organizován jeho obsah. V knize například hledají titulek, jméno autora, rok
vydání a obsah na první nebo poslední straně. Předpokládají, že jsou očíslované
strany a na základě toho hledají rozdíly mezi čísly a písmeny. Dále hledají velká a
malá písmena, interpunkční znaménka nebo se snaží vyvodit, zda se čte text zleva
doprava či shora dolů. Předpokládají, že text nejblíže obrázkům s těmito obrázky
souvisí. U fotografie se známým hercem musí být jeho jméno. Nakonec vše zakončí
slovy jako „toto musí znamenat, že…“ (Ferreiro E. , 1991).
Lidé jsou během řešení tohoto úkolu dezorientovaní. Hledají znaky, které neznají.
Uvědomují si, jak těžké je najít dva stejné znaky, když nevědí, co je důležité pro
jejich rozlišení. Ferreiro jim po této zkušenosti vysvětluje, že stejně jako oni se cítí
děti, když se začínají učit číst, avšak s tím rozdílem, že děti mají k dispozici
mnohem méně znalostí a zkušeností. Tento úkol dospělé čtenáře přivádí
k pochopení, že hádání a hledání nápovědy v textu představuje komplexní
intelektuální činnost a že znalost písma nelze redukovat na znalost písmen (Ferreiro
E. , 1991).

3.4.

Výzkumy týkající se problematiky čtení textu s obrázkem

Dále představím 3 výzkumy, které Ferreiro s kolegy realizovala s dětmi
předškolního věku a které se týkají problematiky čtení, zejména čtení textu
s obrázkem, a byly inspirací pro praktickou část mé práce.

3.4.1. Výzkum 1 – Buenos Aires
Práce Ferreiro započala longitudinálním výzkumem, který se uskutečnil v letech
1973 až 1975 v Buenos Aires. Společně s kolegy zjišťovala, jaké mají děti ze
střední a dělnické třídy ve věku od tří do šesti let představy o povaze a funkci písma.
Výsledky výzkumu byly publikovány v roce 1979 ve španělštině a o tři roky později
také v angličtině (Goodman, 2005).
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Ferreiro se společně s kolegy věnovala celé řadě otázek, které souvisejí s vývojem
gramotnosti u dětí. Zajímalo ji, jaké děti konstruují originální hypotézy o písmu a
jak se jejich interpretace textu mění v průběhu času, nebo v konfrontaci s výukou
ve škole. Zajímalo ji, podle čeho se děti rozhodují, co je čitelné, co v textu rozlišují
předtím, než se stanou gramotnými, a jaký jejich představy o písmu sledují vývoj.
Zjišťovala, jak vnímají slovo nebo větu a v jakém kontextu očekávají, že se bude
psát fikce, zprávy nebo dialog. Dětem byly předkládány kartičky s různě
uspořádanými písmeny, čísly nebo různými znaky, zapsané kurzívou, velkými
anebo malými písmeny. Děti četly samostatný text i text doprovázený obrázkem.
Rozlišovaly mezi četbou z novin nebo z pohádkové knížky. Psaly vlastní jméno,
nebo slova i celé věty, které jim byly nadiktovány. Ferreiro se snažila najít
v dětských odpovědích nebo produktech řád, pochopit problémy, kterým děti čelí a
způsob, jakým je řeší. Reakce dětí byly popsány a kategorizovány zvlášť pro každý
soubor úkolů (Ferreiro E. , 1982). Představím některá obecná zjištění tohoto
výzkumu a poté se zaměřím na dílčí úkoly, které se týkají problematiky čtení textu
s obrázkem.

Výsledky výzkumu
Ferreiro zjistila, že když se děti rozhodují, co je, nebo není čitelné, obvykle
používají dvě hlavní kritéria. Potřebují, aby měl text určité minimální množství
písmen a aby tato písmena variovala. Většina dětí vyžaduje tři písmena, některé se
spokojí se dvěma a některé potřebují čtyři. Písmena se přitom nesmějí opakovat.
Spojku „a“ ani slovo složené z písmen „mmmm“ děti tedy nepovažují za čitelný
text. Ferreiro připomíná, že pokud by o čitelnosti textu rozhodoval dospělý čtenář,
odlišoval by zejména písmena od čísel nebo kurzívu od normálního tisku. Děti tyto
skutečnosti ignorují a interpretují text vlastním způsobem.
Ferreiro dále zaznamenala, jakým způsobem děti vnímají vztah mezi čísly, písmeny
a interpunkčními znaménky nebo textem a obrázkem. Pro každý aspekt stanovila
několik fází vývoje. V případě čísel a písmen si například všimla, že děti si čísla a
písmena nejprve pletou. Poté zjistí, že písmena se čtou a čísla se počítají, avšak
v poslední fázi opět nastává konflikt v jejich rozlišení, zapříčiněný zejména
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zkušeností ve škole, kde dítě ze strany učitele slyší, že čísla lze přečíst. Děti často
pojmenují písmeno jako číslo, ale nikdy ne obráceně. Některé děti používají
označení „písmeno“ jen pro své jméno a „čísla“ používají v jiných případech. Dále
děti zpravidla rozlišují mezi obrázkem, který se prohlíží, a textem, který se čte.
Nelze přitom číst pouze z obrázku, avšak mnoho dětí vnímá obrázek jako doplněk
textu a ke čtení používá text i obrázek zároveň.
Ferreiro také sledovala orientaci dítěte při čtení. Nejzajímavější odpovědi nalezla
u čtyřletých dětí. Dokud děti nevědí, kterým směrem se konvenčně čte, mají
tendenci dočíst text na jedné straně knihy a pokračovat ve čtení na další straně tam,
kde skončily na straně předchozí. První stranu tedy přečtou odshora dolů a další
odspoda nahoru. Stejně tak čtou jeden řádek zleva doprava a další zprava doleva.
Děti také často čtou stranu odspoda nahoru - postupují od oblasti textu, která je jim
nejblíž, k té oblasti, která je vzdálenější (Ferreiro E. , 1982).

Čtení s obrázkem – dílčí část výzkumu
Ferreiro se snažila porozumět také tomu, jak děti interpretují text, který je
doprovázený obrázkem. Předkládala dětem jednotlivé kartičky s textem a
obrázkem. Nejprve použila sérii sedmi kartiček s jedním slovem pod obrázkem,
z nichž čtyři byly psány kurzívou a tři malými písmeny. Text odkazoval buď ke
jménu objektu na obrázku, nebo k jeho části. V textu mohla být označena celá
kategorie, zatímco obrázek znázorňoval jen subkategorii, a naopak. V další sérii
úkolů Ferreiro použila čtyři kartičky, na kterých byla pod obrázkem napsána věta
v jednom nebo ve dvou řádcích. Text byl psán kurzívou, malými zvýrazněnými
písmeny, anebo velkými písmeny. Obrázky si byly velice podobné – určité zvířátko
nebo chlapec byli umístěni v centru obrázku a obklopeni určitým prostředím. Dva
obrázky byly statické, zatímco další dva měly znázorňovat pohyb.
Ferreiro zjistila, že děti nejprve celý text předvídají z obrázku. Text reprezentuje
stejné prvky, které jsou na obrázku a děti čtou z textu i obrázku zároveň. Na druhé
úrovni děti již rozlišují text od obrázku, ale vnímají ho jako jednotu a nevšímají si
jeho grafických charakteristik. Text v této fázi reprezentuje jméno obrázku, nebo
větu. Třetí úroveň je nejoriginálnější. Děti text stále předvídají z obrázku, ale
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začínají si všímat jeho grafických vlastností. Reagují na dva řádky nebo zjišťují, že
má věta několik částí, k nimž přiřazují několik objektů na obrázku. Děti stále
ignorují grafické rozdíly mezi částmi – stejné jméno může být přiřazeno k různým
částem. Ve čtvrté fázi již děti hledají vztah mezi grafickými a zvukovými prvky
mluvené řeči.
Čtyřleté děti chápou, že kresba i písmo zastupují realitu. Vnímají, že písmo v sobě
nese nějaký obsah, nicméně dlouho přetrvává problém pevně uchopit vztah mezi
textem a obrázkem. Ferreiro proto pochybuje, že čtení spočívá pouze ve fonetické
transkripci mluvené řeči. Ačkoliv písmo souvisí s mluvenou řečí, pro
psychogenetický vývoj je podle ní neméně důležitá jeho souvislost s obrázkem.
Jakmile si děti uvědomí, že text reprezentuje jména objektů na obrázku a není
zápisem jeho figurálních vlastností, chybí podle Ferreiro jen krůček k tomu, aby si
uvědomily, že text představuje grafickou reprezentaci řeči. Avšak písmo podle dětí
nereprezentuje řeč přímo. Přestože si děti myslí, že se v textu zapisují pouze
jednotlivá jména, mohou z něj být přečteny celé věty. Podobně jako existuje rozdíl
mezi tím, co je na obrázku zobrazeno a co z něj lze interpretovat, existuje rozdíl
mezi tím, co lze zapsat a co lze z tohoto zápisu přečíst. Podle Ferreiro děti
konstruují tuto „jmennou hypotézu“ i bez obrázku (Ferreiro E. , 1982).

3.4.2. Výzkum 2 - Závislost významu textu na kontextu
Podle zjištění Emilie Ferreiro si děti nejprve obecně myslí, že text reprezentuje
jména objektů. Písmena na autíčku říkají „autíčko“, písmena na krabici od mléka
říkají „mléko“ a písmena na hodinkách „hodinky“. Význam textu v důsledku toho
zcela závisí na kontextu, ve kterém se vyskytuje. Ferreiro vedla longitudinální
výzkum se 33 předškolními dětmi, aby zjistila, nakolik dítě fixuje význam textu,
pokud se změní jeho kontext. Prezentovala dětem zvlášť kartičky s obrázky zvířátek
a zvlášť kartičky s psaným textem. Děti přiřazovaly vždy kartičku s textem ke
kartičce se zvířátkem. Jakmile byl například text přiřazený k obrázku žirafy přečten
jako „žirafa“, výzkumník tento text přesunul k jinému obrázku a zeptal se, zda se
na kartičce stále píše „žirafa“, nebo něco jiného.
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Ferreiro zaznamenala tři vývojové úrovně dětských odpovědí. V první fázi je text
zcela závislý na kontextu. Ve chvíli, kdy je text „žirafa“ přesunut k obrázku slona,
automaticky se jeho význam změní ve „slona“. Pokud výzkumník obrázek zakryje
rukou, dítě si myslí, že se v textu píše „ruka“ nebo „nic“. Pokud dítě nemůže
kontext, ve kterém se text nachází, identifikovat, není schopné ani interpretovat
text. V další fázi dítě fixuje význam textu po určitý časový interval, i přes měnící
se kontext. Původní text „žirafa“ se nezmění, ani v případě, že je přesunut k obrázku
lva. Stále se v něm píše „žirafa“. V poslední fázi si dítě již všímá vlastností textu a
upravuje podle nich svou původní interpretaci založenou na dostupném kontextu
(Ferreiro E. , 1998).

3.4.3. Výzkum 3 - Souvislost mezi
fonematickým uvědomováním

dětskou

produkcí

a

Ferreiro s Vernon se dále zabývaly souvislostí mezi vývojem psaní a vývojem
fonematického uvědomování. Předškolní děti pod jejich vedením plnily dva typy
úkolů. Byla sledována písemná produkce dětí a jejich schopnost členit slova
s pomocí obrázku i bez obrázku. Ukázalo se, že schopnost orální segmentace se
vyvíjí a je závislá na vývojové úrovni obecné znalosti písma. Obecná znalost písma
tedy předpovídá schopnost orální segmentace dítěte. Jakmile děti zkonstruují teorii,
že písmo souvisí s mluvenou řečí, začnou se velmi rychle přibližovat konvenčnímu
čtení. Písmo s řečí přitom začínají obvykle spojovat ve chvíli, kdy zapisují jednu
slabiku slova jedním písmenem (Vernon & Ferreiro, 1999). Tedy například slovo
Kateřina, dítě zapíše jako KTŘN.
Děti se podle Ferreiro učí používat fonologické, ortografické a fonické informace
společně se syntaktickými a sémantickými informacemi během vlastního
objevování písma. Ferreiro se domnívá, že je vhodné nechat děti spontánně psát a
poté přečíst svůj výtvor. Tato metoda představuje lepší způsob sledování
fonematického uvědomování u dětí než použití ústního testu, ale také pomáhá lépe
stimulovat schopnost analýzy jednotek mluvené řeči (Vernon & Ferreiro, 1999).
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3.5.

Proces konceptualizace systému písma dítětem

Na základě výzkumu, ve kterém se Ferreiro detailně zaměřila na různé aspekty čtení
a psaní, popsala tři úrovně vývoje dětské gramotnosti.
První období je charakteristické snahou dítěte odlišit text od obrázku a psaní od
kreslení. Teprve s uvědoměním toho, že se od sebe kresba a písmo liší, mohou děti
začít zkoumat, za jakých podmínek lze text přečíst (Goodman, 2005). Když se děti
pokoušejí rozlišit text od obrázku, přehlížejí rozdílné charakteristiky v textu
samotném. Čtyřleté děti již vědí, že písmo nepředstavuje pouze nějaké značky, ale
že je objektem, který něco reprezentuje. Avšak zatímco obrázky dokážou
interpretovat snadno, nyní musí čelit problému, jak interpretovat text. Nevědí, co
reprezentuje, jaký je jeho význam, ani jakou má strukturu. Děti se nejprve snaží text
interpretovat a odlišit ho od obrázku současně. Zpočátku předpokládají, že význam
obrázku a textu je stejný a liší se pouze formou. Domnívají se, že písmo v sobě
konzervuje některé vlastnosti objektu, který zastupuje. Různě velké objekty tak
zapisují různě dlouhými řetězci znaků. Děti ve snaze psát nejprve produkují vlnité
čáry, zig-zag čáry nebo sérii kruhů či vertikálních čar. Toto písmo imituje vlastnosti
písma dospělých a liší se od kresby. (Ferreiro E. , 1991) (Ferreiro E. , 1982).
Ve druhém období již děti vyřešily problém rozlišení obrázku a textu a naráží na
problém nový – začínají si všímat konkrétních formálních vlastností textu. Nejprve
kladou určité požadavky na interfigurální úrovni, tedy na povahu písmen v jedné
řadě. Konstruují kvantitativní a později kvalitativní kritéria, která určují, co musí
text osahovat, aby byl čitelný a interpretovatelný. Mezi kvantitativní vlastnosti
textu patří délka, počet řádek nebo částí v řádce. Děti vyžadují zejména určitý
minimální počet písmen ve slově, aby mohl být text čitelný. Zpravidla se jedná o
tři písmena. Zvážení kvalitativních vlastností textu, mezi které patří detaily
jednotlivých písmen, přichází teprve ve chvíli, kdy se děti naučí počáteční písmeno
svého jména nebo jména známých lidí. Zároveň již musejí chápat, že konkrétní úsek
psaného textu nese konkrétní význam. Kvalitativní kritérium stanovuje požadavek
variace písmen ve slově. Později se k interfigurálnímu rozlišení připojuje rozlišení
intrafigurální a děti začínají hledat rozdíly také mezi celými řadami písmen. Tato
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kritéria diferenciace poté musejí skloubit dohromady. Na této vývojové úrovni děti
vnímají symboly jako celek, ve kterém význam a zvuk slova splývá (Goodman,
2005), (Ferreiro E. , 1991).
V poslední fázi si děti začínají uvědomovat vztah mezi zvuky řeči a jejich psanou
podobou. V rámci tohoto období Ferreiro i její kolegové ve španělštině,
portugalštině, katalánštině, italštině a hebrejštině zaznamenali tři rozdílné hypotézy
– sylabickou, sylabicko-alfabetickou a alfabetickou (Goodman, 2005).
V sylabickém období děti po kvantitativní stránce zjišťují, že počet písmen, které
je potřeba napsat, souvisí s počtem částí mluveného slova. Dítě ke každému
písmenu přiřazuje jednu slabiku mluveného slova, přičemž žádná slabika se nesmí
vynechat ani opakovat. Rozdělení na slabiky může koexistovat s dalšími druhy
segmentace, například na slova (Ferreiro E. , 1982). Pokud jde o kvalitativní
stránku, začíná být relativně stabilní souvislost mezi písmeny a zvukem. Děti
podobně znějícím částem slova přidělují stejná písmena. V tomto období dítě musí
čelit mnohým rozporům. Požaduje, aby měl čitelný text minimální počet písmen,
ale zároveň se setkává s jednoslabičnými slovy, které se zapisují jen jedním
písmenem. Dítě také pro zápis slova potřebuje méně písmen, než kolik jich vidí
zapsaných ve skutečném textu (Ferreiro E. , 1991). Chce-li přečíst nebo napsat
slovo „bota“, pak slabiku „bo“ spojí s prvním písmenem slova, slabiku „ta“ přiřadí
ke druhému písmenu a zbývající písmena jsou nadbytečná.
Konflikty, které v sylabické hypotéze vznikají, nakonec vedou k jejímu opuštění.
Nastává sylabicko-alfabetické období. Dítě zjišťuje, že slabiky mohou být dále
analyzovány na menší jednotky, ovšem dlouho se může pohybovat na rozhraní mezi
tímto novým zjištěním a mezi předešlým schématem. Může začít číst nebo psát
slovo sylabicky a zakončit ho alfabeticky (Ferreiro E. , 1982). V tomto období
vznikají problémy zejména na kvantitativní úrovni. Děti nemohou vytvořit žádné
pravidlo pro vznik slabik, protože existují slabiky o jednom, dvou i třech
písmenech. Na kvalitativní úrovni děti čelí tomu, že podobné zvuky řeči nemusejí
být v textu zastoupeny podobnými písmeny (Ferreiro E. , 1991).
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Jednotlivá období vývoje nenastávají vždy u dětí ve stejném věku. Děti však sledují
určitou vývojovou linii a určité chování se objevuje dříve než jiné (Goodman,
2005). Podle Ferreiro je osvojování písma aktivní konceptuální proces. Teprve ve
chvíli, kdy dítě porozumí důvodům, proč je třeba opustit sylabickou hypotézu,
může pokročit dále k fonetické analýze řeči. Teprve, když pochopí, jak se vytváří
alfabetický systém písma, může začít manipulovat s problémy ortografie (Ferreiro
E. , 1982). Dítě i přes nekonečné procvičování nepochopí vztah mezi fonémem a
grafémem, který mu nedává smysl. Může se naučit správně odpovědět na otázky
učitele, ale při čtení nebude schopno informaci použít, dokud ji nezačlení do
vlastního systému chápání (Ferhat, 2014).

3.6.

Implikace pro pedagogiku

Ferreiro se na základě svých zjištění vyjádřila také k výuce čtení a psaní. Konkrétní
volbu vhodného pedagogického přístupu však přenechává učitelům.
Ferreiro vnímá jako nepřijatelné, že úspěch při učení se čtení bývá přikládán
vyučovacím metodám a ne samotnému žákovi. Metody mohou učení pouze
usnadnit nebo ho naopak zkomplikovat, ale znalost žák nabývá vlastní aktivitou
(Goodman, 2005). Podle Ferreiro učení musí začít od žáka a ne od obsahu, který je
potřeba ho naučit (Ferreiro E. , 1982). Dítě není tabula rasa, když vstupuje do první
třídy, ale má za sebou mnoho let aktivní konceptualizace systému písma. To, co je
„lehké“ nebo „těžké“ nemůže určovat dospělý, ale dítě samo (Ferreiro E. , 1991).
Podle Ferreiro je dále při tvorbě vyučovacích metod opomíjena povaha písma,
objektu znalosti, který do procesu učení neodmyslitelně patří. Způsob, jakým je
písmo pojímáno, s sebou přináší různé pedagogické důsledky. Pokud je na písmo
nahlíženo jako na kód transkripce, který převádí zvuky mluvené řeči do grafické
podoby, od dětí se očekává, že si osvojí správnou techniku. Vyučovací metody se
věnují procvičování sluchové a zrakové diskriminace, a předpokládají, že když dítě
dokáže rozlišovat mezi podobnými zvuky a zároveň je umí zapsat, se čtením by
nemělo mít problém. Pokud je ovšem písmo pojímáno jako systém reprezentace, je
třeba porozumět jeho povaze. Pak nelze opominout i další otázky, například, proč
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se v psaném jazyce nezapisuje i intonace řeči, nebo proč jsou podobnosti mezi
popisovanými objekty opomíjeny ve prospěch podobnostem zvuku řeči. Podle
Ferreiro proces učení znamená osvojování si nového objektu znalosti a je tedy
konceptuálním procesem (Ferreiro E. , 1991).
Ferreiro se distancuje od tradiční snahy diskutovat a najít tu nejlepší metodu pro
výuku čtení a psaní. Podle ní je třeba se namísto metod zaměřit na praktiky, kterými
je dítěti písmo prezentováno. Dítě si vzhledem k chování dospělých může snadno
myslet, že znalost je něco, co dospělí vlastní a musí mu být předána. V důsledku
toho se domnívá, že není potřeba ji také vytvářet, nesnaží se aktivně konstruovat
hypotézy a mechanicky přijímá znalost, kterou mu druzí předkládají. Na své otázky
přitom nenachází odpovědi (Ferreiro E. , 1991). Přestože první pokusy o zápis
vlastní myšlenky dítěte, připomínají čmáranici, je důležité zaměřit se především na
konstruktivní aspekty této produkce.
Podle Ferreiro je potřeba dítěti dovolit, aby si prošlo obdobími konstruktivních
chyb (Ferreiro E. , 1982). Když děti opravují své vlastní chyby, naučí se o písmu
více, než když kopírují bezchybný model někoho jiného (Ferhat, 2014). Namísto
sledování kvality kresby, prostorového rozdělení textu či jednotlivých znaků,
orientace zleva doprava či odshora dolů, je třeba sledovat, jaký význam dítě do
produkce vnáší (Ferreiro E. , 1991).
Ferreiro jako vhodný přístup uvedla pedagogický projekt Any Teberosky, který se
opírá o tři základní myšlenky. Při výuce čtení a psaní mají být mezi aktivity ve třídě
zahrnuty informace z reálného prostředí a tvořit jejich součást. Předpokládá, že
každé dítě ve třídě umí číst a psát na své vlastní úrovni. Ve třídě jsou proto
diskutovány možné způsoby řešení pro čtení nebo psaní textu (Ferreiro E. , 1991).
Nakonec existují snahy nalézt analogii mezi vývojem mluvené řeči a vývojem
čtenářské gramotnosti, a uplatnit principy, kterými se řídí vývoj řeči, na písmo.
Podle moderní psycholingvistiky je pro kognitivní rozvoj a rozvoj řeči důležitá
aktivita dítěte. Dítě se v průběhu osvojování mluvené řeči účastní různých
sociálních interakcí. Rodič na své dítě od začátku mluví, dítě poslouchá a reaguje,
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nebo se snaží rodiče napodobovat. Používá vlastní výrazy, kterým často rozumí jen
matka. Nevyjadřuje se správně ani artikulačně, ani gramaticky. Přesto dospělý
dětskou řeč přijímá, a dokonce ji napodobuje, aby se s dítětem lépe dorozuměl. Řeč
dítěte se v důsledku toho stále zdokonaluje (Zápotočná O. , 2001). Také Ferreiro
vnímá učení se řeči jako konstruktivní proces (Ferreiro E. , 1991).
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4. Čtení textu s obrázkem
V této části práce se zaměřím na vlastní výzkum inspirovaný prací Emilie Ferreiro.
Podobně jako Ferreiro bych ráda porozuměla tomu, jak písmo vnímá samotné dítě
a přispěla k pochopení jeho konceptualizace. Ferreiro i její spolupracovníci se
nadále zaměřovali zejména na výzkum dětské produkce písma, zatímco čtení
zůstalo opomenuto. Ačkoliv se jedná o dvě neoddělitelné části celku, zaměřím se
v této práci na čtení textu doprovázeného obrázkem. Přestože z dětské aktivní
produkce lze odhalit a pochopit mnohé o dětském vnímání písma, myslím si, že
pochopit způsob, jakým dítě pasivně čte je neméně důležité.

4.1.

Cíle výzkumu

Ve své práci se zaměřím na představy českých dětí předškolního věku o písmu
doprovázeném obrázkem. Zajímalo mě zejména, jakým způsobem děti, které ještě
neumějí konvenčně číst, takové písmo interpretují, kde pro něj hledají význam, ale
také zda při tomto procesu sledují určitý vývoj. Ráda bych přitom zachytila reakce
jednotlivých dětí v jejich celistvosti. Termínem „interpretace“ (ale také „čtení“)
dále označuji v souladu s Ferreiro veškeré aktivity spojené s přidělováním
významu textu.

4.2.

Výzkumný materiál

Materiál, který jsem dětem předkládala, sestával ze čtyř kartiček s jednoduchým
černobílým obrázkem připomínajícím omalovánky. Pod každým obrázkem se
nacházel text psaný velkými tiskacími písmeny o délce jednoho slova nebo celé
věty. Každá kartička měla zachytit určitou představu dítěte o písmu v kombinaci
s obrázkem a zároveň představovala určitý posun oproti kartičce předchozí. Dítěti
nabízela konfliktní situaci, se kterou se muselo vyrovnat.
S textem, který doprovází obrázek, se dítě předškolního věku běžně setkává.
Konkrétní text jsem volila bez zvláštního zřetele na to, která písmenka by děti
mohly znát a která ne, protože ve svém okolí se s nimi setkávají nahodile a nejsou
jim prezentována v předem určeném pořadí. Kombinace textu a obrázku pomáhá
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určit, jakým způsobem dítě vnímá systém písma. S oběma reprezentacemi reality
se setkává a je vhodné sledovat, jakým způsobem k těmto zobrazením přistupuje.
1. Kartička – OVEČKA
Na první kartičce je obrázek ovečky a pod ním je napsáno slovo OVEČKA. Tato
kartička slouží k určení toho, zda dítě pozná, že je na kartičce něco napsaného a
dokáže tento text odlišit od obrázku. Dále jsou za použití bílého proužku
neprůhledné čtvrtky zakrývána jednotlivá písmenka v textu a při této činnosti se
sleduje, jakou má dítě představu o dílčích částech psaného slova.
2. Kartička – OVEČKA
Druhá kartička zobrazuje obrázek slona, pod kterým je opět napsáno slovo
OVEČKA. Před dítě je položena vedle první kartičky tak, aby na obě dvě dobře
vidělo. Nabízí totiž jiný obrázek, ale stejný text, čímž doplňuje první kartičku,
pokud jde o určení toho, jak dítě vnímá vztah mezi textem a obrázkem. Sleduje se,
zda se dítě při interpretaci textu orientuje spíše podle jeho vlastnosti, nebo podle
obrázku. Text je opět rozebírán zakrýváním jednotlivých písmenek.
3. Kartička – OVEČKA MÁ 4 KOPÝTKA.
Na třetí kartičce je obrázek stejné ovečky, jako na první kartičce, ale pod ním se
píše věta OVEČKA MÁ 4 KOPÝTKA. Dítě je tedy konfrontováno s již známou
ovečkou, která představuje jediný a nehybný prvek na obrázku, zatímco text je delší
oproti textu z první kartičky i vzhledem k jedinému objektu na obrázku. Dítě nemá
dostatečné množství vodítek, o která by se mohlo opřít ve snaze interpretovat delší
a členitější text a nad jeho obsahem musí přemýšlet. Tato kartička se snaží zjistit,
nakolik si dítě všímá vlastností textu, zejména jeho délky a segmentace, a jakým
způsobem tyto vlastnosti interpretuje. Slovo OVEČKA a číslice 4 představují
možné záchytné body, které by dítě mohlo rozpoznat a lépe se tak v textu
zorientovat. Dvojice slov MÁ 4 je ve větě zejména kvůli zjištění Ferreiro, podle
které děti potřebují určitý počet znaků, aby mohly text považovat za čitelný. Obsah
věty souvisel s vyobrazením na obrázku.
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4. Přikreslení kytičky k OVEČKA MÁ 4 KOPÝTKA.
Jakmile dítě interpretovalo větu pod třetím obrázkem, přikreslila jsem nalevo od
ovečky tenkou černou fixou kytičku a zeptala jsem se, zda se v tom stejném textu
může psát ještě „kytička“. Zajímalo mě, zda dítě vnímá text jako stabilní a
neměnný, nebo zda se jeho význam může měnit v závislosti na tom, jak se mění
obrázek. Vzhledem k individuálnímu přístupu každého dítěte k textu tento úkol
během rozhovorů vyústil v různé varianty a nenaplnil původní záměr. Přesto byly
získané informace užitečné a dokreslovaly způsob, jakým dítě interpretovalo text.
5. Kartička – PEJSEK A KOČIČKA VĚŠÍ PRÁDLO.
Poslední kartička zobrazuje obrázek Pejska a Kočičky, kteří visí na šňůře na prádlo,
svítí na ně slunce a mrak a pod nimi se nachází tráva s květinami. Pod obrázkem je
napsáno PEJSEK A KOČIČKA VĚŠÍ PRÁDLO. Obrázek byl vybrán s ohledem na
jeho veselou a zajímavou povahu potřebnou k zaujetí dítěte, ale zejména proto, že
je na něm zobrazeno více prvků. Dítě, které se snaží přečíst dlouhou větu, se může
opřít o obrázek a rozčlenit ji spontánněji, než u obrázku osamocené ovečky. Obsah
věty souvisel s aktéry na obrázku, ale děj se s vyobrazením neshodoval. To
umožnilo dále sledovat dětské pojetí vztahu mezi textem a obrázkem.

4.3.

Výzkumný vzorek

Vzhledem k zaměření výzkumu na problematiku předškolního období, probíhal
sběr dat v mateřské škole. Zaměřila jsem se na děti ve věku přibližně od čtyř do
šesti let, u kterých jsem očekávala schopnost rozlišit text od obrázku a aktivní
tvorbu konceptů. Data jsem získala od 13 dětí české národnosti, z nichž 7 bylo dívek
a 6 chlapců. Pro účely výzkumu jsem pro děti zvolila náhodná jména. U každého
dítěte dále uvádím věk ve formě kódu, kde první číslo představuje rok stáří dítěte a
druhé měsíc. Kód 4;6 například znamená, že dané dítě je staré 4 roky a 6 měsíců.
Tabulka číslo 1 ukazuje výzkumný vzorek a rozložení dětí podle věku.
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Tabulka 1: Výzkumný vzorek a jeho rozložení podle věku dětí
Věková
kategorie
3 roky

Počet dětí ve věkové
kategorii
1 dítě

4 roky

7 dětí

5 let

2 děti

6 let

3 děti

4.4.

Děti ve věkové
kategorii
Honzík
Žofinka
Tadeášek
Laurinka
Daniel
Glorinka
Hanička
Anežka
Pavlík
Vilík
Kryštof
Viktorka
Karlička

Přesný věk
dětí
3;10
4;3
4;6
4;7
4;9
4;9
4;10
4;10
5;6
5;11
6;1
6;2
6;9

Metody sběru dat

Výzkum byl realizován formou polostrukturovaného rozhovoru s dítětem, kterému
byly postupně prezentovány jednotlivé kartičky. Experimentální situace zajišťovala
flexibilitu a umožňovala tak reagovat na odpovědi dětí, které nebyly předem
očekávané, a přizpůsobit jim průběh rozhovoru. Každé dítě pracovalo s kartičkami
individuálním způsobem, proto byl i každý rozhovor individuální. Některé děti,
zejména ty, které již měly nějakou konvenční představu o tom, jak správně číst, na
úkoly reagovaly velmi opatrně a zdráhaly se udělat chybu. Vedla jsem děti k tomu,
aby mi sdělily, co si o textu myslí bez ohledu na to, zda to bude „správně“ nebo
„špatně“.
Zpočátku mě zajímalo, zda jsou děti schopné poznat text a odlišit jej od obrázku.
Nejprve jsem se dětí dotazovala na obrázek, který bezpečně znají. Měly mi sdělit,
co je na něm namalovaného a poté, zda si myslí, že se na kartičce také něco píše.
Dále mi měly ukázat prstem, kde se to podle nich píše. Otázky, které jsem jim
pokládala, zněly například takto: „Poznáš, co je tady na obrázku?“, „Myslíš, že je
tam i něco napsaného?“, „Ukážeš mi, kde se to píše?“.
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V další fázi následoval rozbor textu pod obrázkem. Dětí jsem se nejprve zeptala, co
si myslí, že se v textu píše. Jakmile odpověděly, zjišťovala jsem, v jaké oblasti textu
se to podle nich píše a proč. U kartiček s jedním slovem jsem dětem bílou
neprůhlednou kartičkou text zakrývala tak, že vždy bylo vidět nejprve jen první
písmeno, a teprve postupně jsem odkrývala další písmena. Sledovala jsem přitom
reakce dětí. Při zakrytí prvního písmenka jsem se zeptala, zda už se na jeho místě
píše to, co mi pověděly, a stejně tak s odkrytím každého dalšího písmenka. Pokud
děti tvrdily, že se v některé části uvedené slovo nepíše, zeptala jsem se jich, co si
tedy myslí, že se tam píše. Tuto metodu jsem použila podle potřeby i u ostatních
kartiček.
Kartičky s celou větou měly zjistit zejména to, jak děti vnímají odlišnou délku textu,
zda si všímají mezer mezi slovy a zda, případně jak, větu člení. Dále dokreslovaly
celkovou představu o práci dítěte s textem a obrázkem. Dětem jsem nejprve
umožnila, aby mi samy sdělily, co si myslí, že se v textu píše. Podporovala jsem je
v jejich snaze text interpretovat a nechala je vést jeho rozbor. Jakmile si nevěděly
rady, nabídla jsem jim správné znění věty a zeptala se, zda by se v textu mohla tato
věta psát. Pokud odpověděly, že ne, respektovala jsem jejich volbu a zjistila, proč.
Pokud odpověděly, že ano, rozebrali jsme větu znovu.
Rozhovory s dětmi jsem vedla v samostatné místnosti mateřské školy, odděleně od
ostatních dětí. Jejich odpovědi jsem zaznamenávala a zapisovala do předem
připraveného záznamového archu. Získaná data jsem poté přepsala do počítače a
kvalitativně vyhodnotila.

4.5.

Výsledky výzkumu

Všechny děti z výzkumného vzorku během rozhovoru prokázaly, že dovedou
rozlišit obrázek od textu a začínají více nebo méně pracovat se systémem písma a
objevovat jeho vlastnosti. Pro interpretaci textu používaly různé strategie, které
jsem roztřídila do několika kategorií. Snažila jsem se přitom věnovat zejména
spontánním reakcím dětí na předložené úkoly.
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4.5.1. Kategorie dětských strategií pro interpretaci textu
V této části krátce popíši jednotlivé kategorie a poté uvedu tabulku znázorňující
jejich přehled i počet dětí, které používají konkrétní strategie.
A: Množství písmen, která děti znají
Znalosti dětí se pohybovaly od nerozpoznání žádného písmenka v předloženém
textu až po rozeznání každého písmenka z textu. Kategorizace znalosti písmen se
odvíjela od obsahu kartiček, které jsem dětem předkládala. V textech pod obrázky
se vyskytovalo omezené množství písmen, proto jsem děti hodnotila podle toho,
jaké množství písmen z předložených kartiček rozeznaly a zda je uměly pojmenovat
stabilním způsobem. Dále mě zajímalo, jak s písmeny pracovaly. Kategorizace
použitá v této práci je platná pouze v souvislosti s konkrétními úkoly a nehodnotí
celkovou znalost dítěte.
B: Obrázek versus text
Všechny děti bez výjimky na začátku rozhovoru na mou pobídku „Ukaž mi, kde je
něco napsaného.“ správně ukázaly přímo na oblast textu pod obrázkem. Žádné
neukázalo na obrázek, na kterém bylo něco namalovaného. Nicméně toto rozlišení
v průběhu rozhovoru mnohdy přestávalo být samozřejmé. Děti si při interpretaci
textu v různé míře pomáhaly obrázkem a některé se dokonce uchylovaly ke čtení
přímo z něj. Tato kategorizace sleduje, jakým způsobem děti používají ke čtení text
a obrázek.
C: Objekt/slovo versus písmenka, ve kterých má být zapsán
Následující tři kategorie sledují zejména to, zda a jakým způsobem dítě člení text
na menší části. Děti písmo nejprve vnímají jako objekt a teprve později jako zápis
mluvené řeči, s čímž souvisejí strategie, které používají při jeho interpretaci.
Kategorie C sleduje, jak dítě vnímá části jediného slova. U různých slov jsem
zakrývala jednotlivá písmenka, sledovala reakce dětí a zaznamenala jsem 6 různých
odpovědí.
Děti, které písmenka neuměly používat, vnímaly jakýkoliv text jako objekt a přímo
ho spojovaly s obrázkem. Význam, který zobrazoval obrázek, zobrazoval i text jako

34

celek. Pokud byla na obrázku ovečka, text také reprezentoval ovečku. Na odkrývání
písmen tyto děti reagovaly třemi způsoby. Název objektu na obrázku se psal buď
v každém jednotlivém písmenku, nebo až v určitém množství písmenek, anebo se
nepsal v žádné části slova, ale teprve v celém souboru písmen.
Děti, které již vnímaly spojitost mezi zvuky řeči a písmeny, manipulaci s kartičkou
vnímaly buď jako odkrývání jednotlivých písmen, přičemž každé písmenko a jeho
souvislost s daným slovem hodnotily jednotlivě. V dalším případě zakrývání
písmenek vnímaly jako zakrývání částí slova a potřebovaly odkrýt celý soubor
písmen, aby se v něm dané slovo mohlo psát.
D: Zohlednění délky textu
Způsob, jakým se děti vyrovnávají s různou délkou textu, byl nejlépe patrný u třetí
kartičky, která pod obrázkem ovečky nabídla mnohem delší text ve větě OVEČKA
MÁ 4 KOPÝTKA, než tomu bylo u slova OVEČKA u předchozích kartiček. Děti
spatřily delší řadu písmen a přistoupily k ní třemi způsoby. Buď novou situaci
vůbec nezohlednily a do celé věty natáhly pouze jedno slovo, nebo se v delším textu
snažily různým způsobem najít více slov.
E: Členění textu
Způsob, jakým děti člení text, byl nejlépe patrný u třetí a čtvrté kartičky. Dítě, které
se snaží přečíst dlouhou větu pod osamocenou ovečkou, postrádá dostatek vodítek,
která by mu pomohla text interpretovat a rozčlenit. Čtvrtá kartička však nabízí
obrázek s více prvky, o který se dítě může opřít a větu lépe zpracovat. Tato kartička
dále zjišťuje, nakolik je dítě vedeno obrázkem. Zdá se, že děti text nejprve nečlení
vůbec a později ho člení nahodile. To se projevuje zejména tím, že zabodnou prst
kamkoliv do oblasti textu. Ještě později začnou text členit systematicky, ale
nekonvenčním způsobem, a nakonec si všímají konvenčních vlastností textu –
jednotlivých slov a mezer mezi nimi.
F: Jmenná hypotéza
Většina dětí vnímala text jako zápis názvů objektů, ať už se tyto objekty
vyskytovaly na přilehlém obrázku, nebo v mluvené řeči. Zdá se, že děti si myslí, že
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v textu je možné zapsat pouze podstatná jména a čísla. Jen málo z nich bylo ochotno
do textu zapsat i slovesa.
G: Neměnnost významu
Většina dětí vnímala text jako stabilní a jakmile k určité jeho oblasti přiřadila nějaký
význam, tento význam zůstával zachován a do stejné oblasti se již nesnažily přiřadit
nic jiného. Avšak mnoho dětí z první skupiny do jedné oblasti textu zasadilo i
několik různých významů krátce po sobě, nebo dokonce i zároveň.
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Tabulka 2: Přehled kategorií a počet dětí připadajících na každou strategii
A: Počet písmen, která děti znají
1. Děti nepoznaly žádné písmenko
2. Děti znaly malé množství písmen; chyby dělaly nahodile
3. Děti znaly malé množství písmen; chyby nedělaly
4. Děti znaly malé množství písmen; chyby dělaly podle linií písmen
5. Děti poznaly téměř všechna písmena; chyby dělaly podle linií písmen
B: Rozlišení obrázku od textu
1. Děti čtou střídavě z textu i obrázku
2. Děti čtou z textu, ale bez ohledu na jeho vlastnosti; opírají se o obrázek
3. Děti čtou z textu, s ohledem na jeho vlastnosti; opírají se o obrázek i smysl
4. Děti čtou z textu, s ohledem na jeho vlastnosti; opírají se spíše o text
5. Děti čtou výhradně z textu; neopírají se o obrázek
C: Objekt/slovo versus písmenka, ve kterých má být zapsán
1. Objekt se píše v každém jednotlivém písmenku
2. Objekt se píše až v celém souboru písmen
3. Je nutné minimální množství písmen pro zápis objektu
4. Slovo se v konkrétním písmenku píše, pokud souhlasí s počáteční hláskou slova
5. Slovo se v konkrétním písmenku píše, pokud souhlasí s jakoukoliv hláskou slova
6. Slovo se píše až v celém souboru písmen
D: Zohlednění délky textu
1. Děti nezohledňují délku textu - slovo natáhnou do celé věty
2. Děti zohledňují délku textu - do věty vloží více slov
3. Děti zohledňují délku textu - přečtou více písmenek
E: Členění textu
1. Děti text nečlení
2. Děti text člení nahodile a nestabilně
3. Děti text člení systematicky, ale nekonvenčně; podle obrázku
4. Děti text člení systematicky, ale nekonvenčně; podle vlastností textu
5. Děti text člení konvenčně
F: Jmenná hypotéza
1. V textu jsou zapsány názvy objektů.
2. V textu lze zapsat i jiné slovní druhy - slovesa.
G: Neměnnost významu textu
1. Jedna oblast textu může nést více významů
2. Jedna oblast textu nese jeden konkrétní význam
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počet dětí
6
1
1
2
3
počet dětí
2
4
2
2
3
počet dětí
4
2
2
3
1
3
počet dětí
3
7
3
počet dětí
3
2
2
6
3
počet dětí
11
2
počet dětí
4
9

4.5.2. Rozdělení dětí do dvou období
Na základě výše uvedených kategorií jsem děti rozdělila do dvou období podle
toho, jak se přibližují porozumění funkci písma. Písmo je zápisem mluvené řeči,
proto se tato období liší tím, zda si děti tento fakt uvědomují, či nikoliv. Zdá se, že
ve chvíli, kdy děti pochopí tuto souvislost, začínají s textem zacházet jiným
způsobem než děti, které si tento vztah neuvědomují.
V rozhovorech bylo uvědomění si vztahu mezi mluvenou řečí a písmem patrné
zejména v souvislosti s tím, zda děti znaly alespoň některá písmenka. Vývojová
období proto postupují od neznalosti písmen a neporozumění souvislosti mezi
mluvenou řečí a písmem, až po znalost písmen i porozumění tomuto vztahu
následovně:
1. Děti nevnímají souvislost písma s mluvenou řečí
a. Neznají žádné písmenko
b. Znají alespoň některá písmenka
2. Děti vnímají souvislost písma s mluvenou řečí a znají alespoň některá
písmenka
Do prvního období jsem zařadila děti, které nejevily známky toho, že by rozeznaly
jakékoliv písmenko, ale také děti, které uměly pojmenovat některá nebo dokonce
všechna písmenka, ale jejich manipulace s nimi nenasvědčovala tomu, že by
vnímaly jejich souvislost s hláskami mluveného slova.
Do druhého období jsem umístila děti, které písmenka nejen umějí pojmenovat, ale
zároveň jsou si vědomy jejich souvislosti se zvuky mluvené řeči. Následující
tabulka ukazuje rozložení dětí ve dvou obdobích.
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Tabulka 3: Rozdělení dětí do dvou období
Období

Skupiny

Počet dětí

a

6

b

2

Děti v daném období
Honzík
Žofinka
Tadeášek
Laurinka
Daniel
Kryštof
Hanička
Vilík
Glorinka
Anežka
Pavlík
Viktorka
Karlička

1.

2.

5

Věk dětí
3;10
4;3
4;6
4;7
4;9
6;1
4;10
5;11
4;9
4;10
5;6
6;2
6;9

4.5.3. Skupina 1: Děti, které nevnímají souvislost mezi písmem a
mluvenou řečí
Do prvního období jsem zařadila 8 dětí – Honzíka, Tadeášeka, Daniela, Vilíka a
Kryštofa z chlapců a Žofinku, Laurinku a Haničku z dívek. Tyto děti nevěnovaly
pozornost souvislosti mezi mluvenou řečí a písmem. Rozdělila jsem je dále do dvou
skupin podle znalosti písmen, avšak s ohledem na přehlednost a možnost srovnání
jsem tyto skupiny při prezentaci dat neoddělovala.
Tyto děti mají povědomí o tom, že existuje systém písma, a když na to jsou
explicitně dotázány, dovedou ho identifikovat a odlišit od obrázku. Dále při práci
s předloženými kartičkami projevují znalost toho, že se čte zleva doprava, ačkoliv
se i tato znalost při hlubší interpretaci textu může vytrácet. Některé děti nepoužívají
výraz „písmenka“ pro označení znaků v textu, ale „čísla“. Avšak toto pojmenování
zpravidla nemá vliv na způsob interpretace textu.

4.5.3.1.

Způsob interpretace textu podle jednotlivých kategorií

Na tomto místě představím strategie, které děti používají při interpretaci textu, v
rámci jednotlivých kategorií a doplním je ukázkami rozhovorů s dětmi. Číslo
v závorce za jednotlivými odstavci označuje použitou strategii.
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A: Znalost písmen
Děti v této skupině s písmenky zacházely třemi způsoby.
A: Počet písmen, která děti znají
1. Děti nepoznaly žádné písmenko
2. Děti znaly malé množství písmen; chyby dělaly nahodile
3. Děti znaly malé množství písmen; chyby nedělaly
4. Děti znaly malé množství písmen; chyby dělaly podle linií
písmen
5. Děti poznaly téměř všechna písmena; chyby dělaly podle linií
písmen

obě
skupiny
6
1
1

1.
skupina
6
1
0

2

0

3

1

Většina dětí nerozeznala žádné písmenko z předloženého textu. (1)
Hanička zná názvy omezeného množství písmenek, avšak pouze O dovede přiřadit
ke správnému znaku v textu. Většinu názvů písmen přiřazuje nahodile k různým
znakům, nebo v případě delší věty neurčitě do prostoru textu, jakoby písmena
nestačila sledovat. Rychle čte řadu písmen zleva doprava, a protože jich zná málo,
písmenka se opakují. Slovo OVEČKA tak přečte jako „O, A, R, P, K, A.“ a větu
OVEČKA MÁ 4 KOPÝTKA jako: „O A K A A S A M S O K I E S R“. (2)
Vilík naopak rychle, plynně a zcela bezchybně přečetl všechna písmenka, a to po
jednom zleva doprava. (5)
B: Rozlišení textu od obrázku
V této kategorii se objevovaly tři typy odpovědí.
B: Rozlišení obrázku od textu
1. Děti čtou střídavě z textu i obrázku
2. Děti čtou z textu, ale bez ohledu na jeho (kvalitativní)
vlastnosti; opírají se o obrázek
3. Děti čtou z textu, s ohledem na jeho (kvalitativní) vlastnosti;
opírají se o obrázek a smysl
4. Děti čtou z textu, s ohledem na jeho (kvalitativní) vlastnosti;
opírají se spíše o text
5. Děti čtou výhradně z textu; neopírají se o obrázek
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2
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Daniel byl natolik veden obrázkem, že při čtení plynule přecházel mezi textem a
obrázkem. Ke čtení z obrázku se byl ochoten uchýlit i Tadeášek. Uvádím příklad
Danielovy interpretace třetí kartičky. (1)
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Daniel (4;9), obr.3
Ex: Uhádnul bys, kde se píšou ty kopýtka?
D: (Ukáže na kopýtka ovečky na obrázku.)
Ex: A kde se píše, že má 4 kopýtka?
D: (Ukáže postupně na každou nohu ovečky na obrázku) Já to počítal, ale potichu
to počítal.
Ex: A tady se nic nepíše? (Ukazuji na text pod obrázkem.)
D: Píše.
Ex: A co se tam píše?
D: Ovečka (Ukazuje na OVEČKA MÁ 4.)
Ex: A co se píše tady dál? (Ukazuji na KOPÝTKA.)
D: Kopýtka.

Většina dětí, konkrétně Vilík, Laurinka, Kryštof a Žofinka, se snažila číst pouze
z textu, ačkoliv na jeho význam usuzovala výhradně z obrázku. Typickou reakcí,
která přicházela zpravidla bez jakéhokoliv zaváhání a nebyla pozměněna ani při
bližším zaměření se na text, byla odpověď Kryštofa. Uvádím také příklad Vilíkovy
reakce, která tuto strategii doplňuje o výbornou znalost písmen, ale naprostou
ignoraci jejich funkce. (2)
Kryštof (6;1), obr.1
Ex: Co vidíš tady na tom obrázku? Je tam
nějaké zvířátko?
K: Jo. Ovce!
Ex: A je tam někde i něco napsaného?
K: Ovce!
Kryštof (6;1), obr.2
Ex: Co vidíš tady?
K: Slona.
Ex: A je tam i něco napsaného?
K: Slon!

Vilík (5;11), obr.2
Ex: Co vidíš na téhle kartičce?
V: Slona.
Ex: A píše se tam také něco?
V: Slon.
Ex: Tady se píše slon? (odkrývám O)
V: Ne, O.
Ex: A tady? (odkrývám OV)
V: V.
Ex: A už se tam píše slon?
V: Ne.
Ex: A tady? (odkrývám OVE)
V: E.
Ex: A tady? (odrývám OVEČ)
V: Č.
Ex: A pořád tam není slon?
V: Ne.
Ex: A tady? (odkrývám OVEČK)
V: K.
Ex: A tady? (odkrývám celou ovečku)
V: Teď tam je slon.

Hanička s Honzíkem se z přístupu dětí v tomto období vymaňují. Hanička čte
pouze písmenka a Honzík je přesvědčený, že se v textu píšou čísla. Obě děti striktně
oddělují oblast textu od obrázku a nesnaží se hledat význam pro text v obrázku.
Nicméně ani jedno nedovede přečíst nic smysluplného. (5)
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Hanička (4;10), obr.4
Ex: Co je na téhle kartičce?
A: Kočička a pejsek! A je tam sluníčko a
mrak, prší a svítí. Na kočičku svítí a na
pejska prší.
Ex: A píše se tam taky něco?
A: Jo…N S O N E P L U S N E K V E S N
O S E.

Honzík (3;10), obr.1
Ex: Tak já ti tady něco ukážu, ty se na to
pořádně podívej a řekni mi, co tam vidíš.
H: Ovečka.
Ex: A myslíš si, že je tam taky něco
napsaného?
H: Ne, tady je číslo, tady taky a tady taky
(Ukazuje prstem zleva doprava porůznu
na písmenka.)
Ex: Mohla by se tam psát ovečka?
H: Ne.

C: Objekt versus písmenka, ve kterých má být zapsán
Zdá se, že děti v tomto období vnímají text jako objekt, který reprezentuje názvy
objektů na obrázku či objekty samotné. Zaznamenala jsem tři různé typy odpovědí.
C: Objekt/slovo versus písmenka, ve kterých má být zapsán kategorie
1. Objekt se píše v každém jednotlivém písmenku
2. Objekt se píše až v celém souboru písmen
3. Je nutné minimální množství písmen pro zápis objektu
4. Slovo se v konkrétním písmenku píše, pokud souhlasí s
počáteční hláskou slova
5. Slovo se v konkrétním písmenku píše, pokud souhlasí s
jakoukoliv hláskou slova
6. Slovo se píše až v celém souboru písmen
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Laurinka, Žofinka a Tadeášek si mysleli, že se název objektu na obrázku píše
v každém jednotlivém písmenku textu pod obrázkem. Každá malá část textu,
jakákoliv značka doprovázející obrázek, reprezentuje daný objekt, v tomto případě
ovečku nebo slona. Typickým příkladem je odpověď Tadeáška. (1)
Vilík s Kryštofem vnímali text pod obrázkem jako celek a dané jméno se v textu
psalo teprve po odkrytí všech písmen. Typickou reakcí je odpověď Kryštofa. (2)
Tadeášek (4;6), obr.2
Ex: A píše se tady slon? (zakrývám vše,
kromě O)
T: Jo.
Ex: A tady? (odkrývám OV)
T: Jo.
Ex: A tady se něco píše? (Odkrývám
OVE)
T: Slon.

Kryštof (6;1), obr.1
Ex: A myslíš, že se tam i něco píše?
K: Ovečka
Ex: A píše se tady ovečka? (odkryto jen
první O)
K: Ne.
Ex: A tady? (odkrývám OV)
K: Ne.
Ex: Tady? (odkrývám OVE)
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Ex: A tady? (OVEČ)
T: Slon.
Ex: Tady? (OVEČK)
T: Slon.
Ex: Tady? (OVEČKA)
T: Slon.

K: Ne.
Ex: A tady? (OVEČ)
Ex: Ne.
K: A tady? (OVEČK)
Ex: Ne.
Ex: A tady? (OVEČKA)
K: Jo.

Daniel s Haničkou vyžadovali mít v textu určitý minimální počet písmen, aby se
v něm mohlo něco psát. U první kartičky se například teprve po odkrytí prvních
dvou písmen píše „ovečka“. Odkrytí dalších písmen již nemění význam textu.
Interpretace textu Haničkou doplňuje tuto strategii o jakousi znalost písmen, bez
uvědomění si toho, k čemu slouží a jejich spojitosti s mluvenou řečí. (3)
Daniel (4;9), obr. 1
Ex: A co se tam tak může psát?
D: Ovečka
Ex: A mohla by se psát tady? (Zakrývám
vše kromě O)
D: Ne.
Ex: Tady? (Odkrývám OV)
D: Jo.
Ex: Tady? (Odkrývám OVE)
D: Jo.
Ex: Tady? (Odkrývám OVEČ)
D: Jo.
Ex: A už se tam píše celá ta ovečka?
D: Jo.

Hanička (4;10), obr.2
Ex: A píše se tam taky něco u toho slona?
H: O, A, R, P, K, A.
Ex: A co se tam teda píše?
H: To nevim.
Ex: Myslíš, že by se tam mohl psát slon,
když je na tom obrázku slon?
H: Jo.
Ex: A mohl by se psát tady? (Zakrývám
všechna písmenka, až na první O)
H: Ne.
Ex: A proč ne?
H: Protože je tam jenom O.
Ex: A tady? (Odkrývám OV)
H: Tady se už může psát.
Ex: A proč?
H: Protože je tam O i A
Ex: A tady? (Odkrývám OVE)
H: Tady taky se může psát.
(V každém dalším písmenku se podle
Haničky již píše slon.)

D: Zohlednění délky textu
Děti k rozdílné délce textu přistupovaly třemi způsoby.
D: Zohlednění délky textu
1. Děti nezohledňují délku textu - slovo natáhnou do celé
věty
2. Děti zohledňují délku textu - do věty vloží více slov
3. Děti zohledňují délku textu - přečtou více písmenek
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Hanička, Žofinka a Tadeášek nezohledňují rozdílnou délku slova a věty. Text jako
celek vnímají jako jeden objekt, bez ohledu na jeho vlastnosti. Pokud je na obrázku
zobrazena ovečka, pod obrázkem se píše „ovečka“ ve slově, nebo v celé větě. Děti
jednoduše roztáhly slovo „ovečka“ nebo „ovce“ do všech písmen věty, přestože
nedlouho předtím slovo „ovečka“ spojily s kratším textem OVEČKA. (1)
Tadeášek (4;6), obr.3
Ex: Teď ti ukážu další obrázek, co tam vidíš?
T: Ovcu.
Ex: A je tam i něco napsaného?
T: Ovce.
Ex: A kde se píše „ovce“?
T: Tady (ukazuje na celý text zleva doprava).
Ex: Tady všude? (Také ukazuji na celý text.)
T: Jo.
(Zakrývám jednotlivá písmenka a ukazuje se, že „ovce“ se píše v každém z nich
až do odkrytí celé věty.)

Vilík, Daniel, Laurinka a Kryštof délku textu zohledňují. Ke slovu OVEČKA u
prvních dvou kartiček přiřadili jméno „ovečka“ nebo „slon“ bez problému. Avšak
v případě věty OVEČKA MÁ 4 KOPÝTKA se „ovečka“ psala pouze v jedné
oblasti celé věty, zpravidla na jejím začátku, přičemž zbytek textu děti ponechaly,
vzhledem k nedostatku vodítek na obrázku, volný. Nevěděly, co se v něm píše.
Vilík například pronesl, že se v textu píše „Ovce a ještě něco.“ a Laurinka na dotaz,
zda by se ve větě mohla psát ovečka, odvětila, že „Ne, protože tady jsou další
písmena.“ Také Honzík délku textu určitým způsobem zohledňuje. Z textu čte zleva
doprava jednotlivá čísla. Čím delší text je, tím delší číselnou řadu, stoupající
k vyšším číslům, z něj přečte, a podobně jako zbývající děti, do delší věty vloží více
prvků. (2)
Honzík (3;10), obr. 4
H: Tak, tady je kočička a tady je pes a tady je sluníčko a tady je déšť!
Ex: A myslíš, že je tam taky něco napsaného?
H: Čísla. Sedm, osm, devět, deset, devatenáct a padesát (ukazuje prstem porůznu
zleva doprava).

E: Členění textu
V této kategorii se u dětí objevovaly 4 typy odpovědí.
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E: Členění textu
1. Děti text nečlení
2. Děti text člení nahodile
3. Děti text člení systematicky, ale nekonvenčně; podle obrázku
4. Děti text člení systematicky, ale nekonvenčně; podle
vlastností textu
5. Děti text člení konvenčním způsobem
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Žofinka s Haničkou vnímají jakýkoliv soubor písmen jako název jednoho objektu,
vždy bez ohledu na jakékoliv vlastnosti textu nebo přítomnost členitého obrázku.
Zatímco podle Žofinky se obsah textu může měnit v závislosti na tom, co v něm
potřebuje mít zapsané, jakmile Hanička jednou do textu přiřadí určitý název
objektu, tento význam textu zůstává stabilní a další objekt už v něm nemá místo.
Tadeášek tento způsob řešení volil, pokud neměl dostatek vodítek pro interpretaci
textu. (1)
Žofinka (4;3), obr. 4
Ex: A co vidíš tady?
Ž: Kočičku a pejska
Ex: A kde se píše pejsek?
Ž: (Ukazuje porůznu na celou větu.)
Ex: A kde se píše kočička?
Ž: (Ukazuje totéž.)

Hanička (4;10), obr. 4
Ex: A kde se píše pejsek?
A: (Ukazuje na celou větu pod obrázkem
zleva doprava)
Ex: A kde se píše kočička?
A: Pejsek. A kočička už se tam nepíše.

Vilík a Laurinka delší text člení na menší části, ale nahodile. Vedeni jsou obrázkem.
Opět se zde projevuje tendence dětí myslet si, že to, co je zapsáno, není stabilní a
neměnné jednou provždy. Například Laurinka, ačkoliv se v tomto případě zdá, že
respektuje konvenční hranice jednotlivých slov, je ochotná umístit do stejné oblasti
textu více slov, v závislosti na momentální potřebě. Z příkladu je patrné, že se
v textu zapisují pouze názvy objektů. (2)
Laurinka (4;7), obr.4
Ex: Řekneš mi, co vidíš tady na obrázku?
L: Pejsek a kočička. Máme doma knížku.
Ex: A myslíš, že se tam taky něco píše?
L: Pejsek a kočička.
Ex: A kde myslíš, že by se mohl psát pejsek?
L: Tam (Ukáže na PEJSEK).
Ex: A kde kočička?
L: (Ukáže na KOČIČKA).
Ex: Co by se tam mohlo ještě psát?
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L: Sluníčko a mráček.
Ex: A kde se píše sluníčko?
L: (Ukáže na VĚŠÍ.)
Ex: A kde se píše mráček?
L: (Ukáže opět na KOČIČKA.)
Ex: A tady se nic nepíše? (Ukazuji na PRÁDLO.)
L: Píše.
Ex: A co?
L: Kytička.
Ex: A ten mráček se píše kde?
L: (Ukáže znovu na VĚŠÍ).

Kryštof a Tadeášek text člení více systematicky, avšak nekonvenčně. Vedeni jsou
obrázkem, což je patrné zejména u Tadeáška, který text nečlenil vůbec, pokud měl
k dispozici jen jeden objekt na obrázku. Pokud měl k dispozici obrázek s více
objekty, které mu nabízely více vodítek, vytvořil si v konfrontaci s tímto úkolem
určitý systém, v němž ke každému písmenku, které jsem mu odkryla, přiřadil jeden
objekt z obrázku. V jednou přečtené části se přitom již nemohlo psát nic jiného.
Kryštof při interpretaci textu kopíroval vyobrazení na obrázku. Slovo „pejsek“
přiřadil do oblasti textu, který se nacházel pod úrovní pejska na obrázku, a slovo
„kočička“ pod kočičku na obrázku. Z obou následujících příkladů je patrné, že
v textu se zapisují jen podstatná jména a ne slovesa. Ukazuje to Tadeáškovo
„pršení“, ale i Kryštofovo odmítnutí slovesa „věší“. (3)
Tadeášek (4;6), obr. 4
Ex: Co vidíš tady?
T: Kočičku a psa!
Ex: A co se tam tak píše?
T: Pes a kočka.
Ex: A kde se píše pes, ukážeš mi to?
T: Ukazuje na začátek věty.
Ex: Tady už se píše pes? (Zakrývám vše
kromě P.)
T: Jo.
Ex: Tady? (Odkrývám PEJ.)
T: Jo.
Ex: Tady? (Ddkrývám PEJS.)
T: Ne.
Ex: Proč ne, co se tam píše?
T: (Ukazuje na kočičku.)
Ex: A tady? (Odkrývám opět jen PEJ.)
T: Ne, tam se píše pes.
Ex: A tady? (Odkrývám PEJS.)

Kryštof (6;1), obr.4
Ex: Co vidíš tady na té kartičce?
K: Kočičku a pejska, sluníčko a mrak.
Ex: A co se tam píše, co myslíš?
K: Pejsek a kočička se věšijou na
provázku.
Ex: Kde se píše pejsek?
K: (Ukazuje na VĚŠÍ PRÁDLO.)
Ex: A kde se píše kočička?
K: Tady (Ukazuje na PEJSEK A
KOČIČKA.)
Ex: A kde se píše to „věší“?
K: Nikde.
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T: Kočka.
Ex: A tady co? (Odkrývám PEJSE.)
T: (Ukazuje na sluníčko.)
Ex: A tady? (Odkrývám PEJSEK.)
T: (Ukazuje na trávu.)
Ex: To je co?
T: Květinky.
Ex: A co se píše tady? (Odkrývám A.)
T: Pršení.
Ex: A tady? (Odkrývám KOČIČKA.)
T: (Ukazuje všude na obrázek.)

Jiné děti text člení také nekonvenčně, ale spíše podle vlastností textu než podle
obrázku. Vilík text rozdělil na tolik částí, kolik názvů objektů v nich potřeboval mít
zapsáno. Ačkoliv byl při tomto řešení veden obrázkem, nekopíroval ho tak, jako
Kryštof. Pod obrázkem pejska a kočičky se „pejsek a kočička“ píše tak, jak jdou za
sebou v mluvené řeči: „pejsek“ se píše v první polovině textu a „kočička“ ve druhé.
Stejné řešení zvolil i Daniel a k tomuto řešení určitým způsobem inklinoval také
Honzík. Přestože viděl v textu zapsaná čísla, vytvořil si systém, podle kterého se
zapisují. Malá čísla podle něj reprezentují jednotlivé znaky, zatímco pro zápis
velkého čísla je třeba použít více znaků. Číslo 50 se tak zapisuje ve čtyřech
písmenech PRÁD ze slova PRÁDLO. Honzík patrně zná číslo 0 a pod písmenem
O vidí „nic“. (4)
Vilík (5;11), obr.4
Honzík (3;10), obr. 4
Ex: Co vidíš na téhle kartičce?
Ex: Je tady už padesát? (Zakrývám vše,
V: Pejska a kočičku.
kromě P ze slova PRÁDLO.)
Ex: A píše se tam taky něco?
H: Ne.
V: Pejsek a kočička.
Ex: A tady? (Odkrývám PR.)
Ex: A kde se to píše?
H: Ne.
V: Ukáže na PEJSEK A KOČIČ
Ex: A tady? (Odkrývám PRÁ.)
Ex: Tady se píše co?...Pejsek? (Zakryji H: Ne!
písmenka, abych se ujistila.)
Ex: Tady? (Odkrývám PRÁD.)
V: Jo.
H: Jo.
Ex: A kde se píše kočička?
Ex: Tady? (Odkrývám PRÁDL.)
V: Ukáže na KA VĚŠÍ PRÁDLO
H: Ne.
Ex: Tady? (Odkrývám PRÁDLO.)
H: Ukaž! Nic.
Ex: Myslíš, že by tam mohlo psát něco o
pejskovi a kočičce?
H: Ne.
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F: Jmenná hypotéza
Všechny děti z této skupiny jsou přesvědčené, že se v textu zapisují jména, ačkoliv
z něj lze často přečíst celou větu i se slovesy. V případě textu pod obrázkem jsou to
ta jména, která souvisejí s objekty na obrázku. Příklady jsou uvedené například u
Kryštofa a Tadeáška v prezentaci kategorie G.
F: Jmenná hypotéza
1. V textu jsou zapsány názvy objektů.
2. V textu lze zapsat i jiné slovní druhy - slovesa.

obě skupiny 1. skupina
11
8
2
0

G: Neměnnost významu
U dětí z této kategorie se objevuje nahodilost v přiřazování významu ke konkrétním
oblastem textu. Jedno zapsané slovo může nést více významů.
G: Neměnnost významu textu
1. Jedna oblast textu může nést více významů.
2. Jedna oblast textu nese jeden konkrétní význam.

obě skupiny 1. skupina
3
3
9
4

V předchozích příkladech bylo patrné, že jsou Laurinka a Žofinka ochotné na stejné
místo v textu umístit více různých slov. Uvádím zde ještě příklad Vilíka, který se i
přes výbornou znalost písmen také domnívá, že se v jednom zapsaném slově může
psát více mluvených slov, a to „pod“ sebou. Příklad následuje po částečné
interpretaci věty, kdy bylo první slovo přečteno jako „pejsek“. (1)
Vilík (5;11), obr.4
Ex: Když se tam může psát, že pejsek a kočička věší prádlo, tak kde se píše
„prádlo“?
V: (Ukazuje na PEJSEK.)
Ex: A nepsal se tady pejsek?
V: Jo, pod tim.
Ex: Pod tím se píše prádlo?
V: Jo.

Daniel, Kryštof, Tadeášek a Hanička během čtení dovedli fixovat význam, který
spojili s konkrétní oblastí textu a novým významem obsazovali pouze nové oblasti
textu. (2) Honzíka jsem vzhledem k nedostatku informací v této kategorii
nezařadila.
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4.5.3.2.

Specifika dětí v 1. skupině

Dětí z první skupiny mají nedostatek konvenčních znalostí o písmu, nebo tyto
znalosti neumějí zpracovat. Písmo pro ně představuje objekt znalosti o mnoha
neznámých. Přes obrovskou volnost, jakou mají při jeho objevování, však byly
odpovědi dětí velice podobné. Na druhou stranu žádné dvě děti nereagovaly úplně
stejně. Následující tabulka uvádí, kolik dětí použilo jednotlivé strategie. Jen některé
děti přitom aktivně přizpůsobily svou reakci v konfrontaci s různým typem úkolu,
což je v tabulce znázorněno dvěma variantami odpovědí v jedné kategorii.
Tabulka 4: Rozdělení strategií děti - 1. období
jméno
dítěte/str
ategie
Daniel
(4;9)
Laurinka
(4;7)
Kryštof
(6;1)
Žofinka
(4;3)
Tadeášek
(4;6)
Honzík
(3;10)
Hanička
(4;10)
Vilík
(5;11)

A:
B:
C:
znalost obrázek objekt/slovo
písmen vs text X písmenka

D:
E:
F:
G:
délka členění jmenná neměnnost
textu textu hypotéza významu

1

1

3

2

4

1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

2

2

2

3

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1a3

1

2

1

5

1

2

4

1

-

2

5

3

1

1

1

2

5

2

2

2

2a4

1

1

Kombinace strategií
Jednotlivé strategie představují rozdílný přístup k textu, který by měl vést k jeho
lepšímu porozumění a žádoucí je, aby se každé dítě nacházelo na nejvyšší příčce
každého dělení. Z tabulky číslo 4 je ovšem patrné, že jednotlivé strategie se
v odpovědích dětí různě kombinují. Zdá se, že žádná ze strategií sama o sobě
neurčuje dosaženou úroveň ve vývoji porozumění textu a dovednosti číst, a zároveň
vyšší úroveň v jedné oblasti nemusí nutně doprovázet vyšší úroveň v jiné oblasti.
Lepší znalost písmen například nemusí znamenat také lepší pochopení funkce
písma a jeho vlastností. Ani Vilík, který dovedl pojmenovat všechna písmenka, se
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v interpretaci textu nelišil od ostatních dětí v tomto období. Zdá se také, že vývoj
dítěte směřuje k odlišení dvou systémů reprezentace (textu a obrázku), ke konečné
fázi, ve které písmo nese význam samo o sobě. Zároveň ale vede k pochopení toho,
že konkrétní oblast textu nese jeden význam. Obě děti, Daniel i Tadeášek, které
četly z textu i z obrázku, zároveň projevovaly pochopení toho, že jakmile je jednou
přiřazen význam určité oblasti textu, do této oblasti nelze zanést něco dalšího a
význam tak změnit. Hanička s Honzíkem na druhou stranu striktně oddělují oblast
textu od obrázku a čtou písmenka nebo čísla, což by mohlo představovat pokrok
v pochopení textu. Avšak Hanička přesto nedovede vyvodit význam přečteného a
její další reakce se shodují s reakcemi ostatních dětí, které písmenka neznají, a
Honzík existenci písma jako takového zcela upozadil. Příklad Laurinky nebo
Žofinky dále ukazuje, že používané strategie mohou být poměrně vyvážené.
Jediná strategie na vyšší úrovni tedy nemusí naznačovat, že se dítě ve vývoji
konceptualizace písma nachází dále, než druhé, protože to druhé může lépe chápat
jinou vlastnost textu. Teprve kombinace strategií, které dítě používá, ukazuje na
jeho celkové porozumění textu. Děti z prvního období se přesto pohybují převážně
na nižších úrovních jednotlivých kategorií. Zdá se, že jistá změna v pojímání textu
nastává teprve tehdy, když si děti uvědomí spojitost písma s mluvenou řečí.
Silné vedení obrázkem při interpretaci textu
Zdá se, že první úkol, který před dětmi stojí, když se snaží objevovat systém písma,
je rozlišit text od obrázku. Děti mezi dvěma systémy nejprve nerozlišují a čtou
z textu i z obrázku zároveň, jakoby se tyto dva systémy doplňovaly, tvořily jeden
celek. Jakmile si začnou uvědomovat, že text může nést význam i sám o sobě, je
jejich dalším úkolem najít, kde pro něj tento význam hledat, když ne na obrázku.
Písmo pro děti v tomto období představuje doplněk k obrázku. Děti se nesnaží
písmo interpretovat samostatně a vždy hledají jeho význam na přilehlém obrázku.
Soustředí se zcela to, co vidí na předložené kartičce. Zdá se, že pokud se předčasně
dozvědí, že text je nutné interpretovat odlišným způsobem, nevědí, jak s touto
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informací naložit. Hanička se přestala opírat o obrázek a z textu četla pouze
písmenka, ale přesto nevěděla, kde jinde pro ně hledat význam, když ne v obrázku.
Požadavky, které děti na text kladou, jsou malé. Vlastností textu si příliš nevšímají,
protože se na něj prozatím nemusejí soustředit, vzhledem k přítomnosti obrázku, ve
kterém automaticky hledají oporu. Děti pak vnímají samotný text jako objekt.
Některé děti vnímají jakkoliv dlouhý a členitý text jako jeden celek, jiné děti text
člení tak, aby jeho části kopírovaly vyobrazení na obrázku, ačkoliv malé množství
dětí text ojediněle člení podle toho, co slyší. Pokud děti nemají k textu dostatečný
počet vodítek na obrázku, neumějí určit, co se v něm píše.
Potřeba porozumění tvorbě a funkci písma
Dvě děti uměly v různé míře pojmenovat písmenka, která četly hbitě zleva doprava.
To by svědčilo o velkém pokroku v dovednosti číst, ale tato znalost jim přesto
nepomáhá a číst nedovedou. Kromě znalosti písmen k textu přistupují
nekonvenčním způsobem, stejně jako děti, které písmenka neznají. Písmenka mají
mechanicky naučená, ale neumějí s nimi manipulovat a nechápou jejich souvislost
s mluvenou řečí. Znalost písmen abecedy sama o sobě nemusí určovat pokrok dítěte
ve vývoji čtení a nezaručuje, že dítě bude číst, dokud dítě nedosáhne takové úrovně
pochopení systému písma, aby mohlo tuto znalost uchopit..
Zdá se, že znalost písmen stávající porozumění písmu buď dítě neovlivňuje, což
bylo patrné v případě Pavlíka, který přečetl všechna písmenka a dále k písmu
nerušeně přistupoval stejně jako ostatní děti, nebo může brzdit aktivní objevování
textu a snahu pochopit jeho funkci. Hanička ví, jak správně číst, čte pouze z textu,
ale neumí text interpretovat. Vodítka nehledá na obrázku, ale ani v mluvené řeči.
Zdá se, že v souladu s tvrzením Ferreiro, nabyla přesvědčení, že znalost je něco, co
vlastní pouze dospělí a ona musí pasivně čekat, dokud jí nebude předána.
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4.5.4. Skupina 2: Děti, které vnímají souvislost mezi písmem a
mluvenou řečí
Do druhého období jsem zařadila 5 dětí - Glorinku, Anežku, Pavlíka, Viktorku a
Karličku. Toto období je rozmanitější, protože děti již nějakým způsobem chápou,
že se v textu zapisuje mluvená řeč, avšak s touto skutečností se prozatím plně
nevyrovnaly. Nevědí, jakým způsobem k tomu přesně dochází. Zároveň se stále
nevymanily z hledání významu v kontextu, na obrázku. Vzniká proto množství
různých hypotéz a konfliktů, kterým musejí čelit.

4.5.4.1.

Způsob interpretace textu podle jednotlivých kategorií

A: Znalost písmen
Děti projevovaly znalost písmen třemi způsoby.
A: Počet písmen, která děti znají
1. Děti nepoznaly žádné písmenko
2. Děti znaly malé množství písmen; chyby dělaly nahodile
3. Děti znaly malé množství písmen; chyby nedělaly
4. Děti znaly malé množství písmen; chyby dělaly podle linií
písmen
5. Děti poznaly téměř všechna písmena; chyby dělaly podle linií
písmen

obě
skupiny
6
1
1

2.
skupina
0
0
1

2

2

3

2

Karlička poznala velmi malé množství písmen, zejména písmenka z jejího vlastního
jména (K, A, Č), a to pouze v případě, že věděla, co konkrétně má v textu hledat.
Písmenka pojmenovává stabilně (E je vždy E), protože ta, která nezná, se
pojmenovat nesnaží. Ne vždy si ovšem všimne písmenek, která zná. Jednou
například pozná kočičku podle písmene K a jindy ve slově ovečka toto písmeno
přehlédne. Některá písmenka (zejména Č) umí naopak natolik bezpečně, že je
zohledňuje, i když v textu nejsou. (3)
Anežka s Glorinkou dovedly v textu spontánně najít písmenek o něco více. Ty,
které znaly bezpečně, četly z textu správně a přiřazovaly je stabilně vždy ke stejným
znakům písma (O je vždy O). Některá písmenka si pletly, ale jen s písmeny s
podobnými liniemi (Anežka např. E přečetla jako S, nebo Glorinka P jako B). (4)
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Pavlík s Viktorkou již poznaly většinu písmenek z kartiček. Pavlík je četl sám zleva
doprava a snažil se je spojovat do celých slov, zatímco Viktorka písmenka
předčítala pouze, když jsem jí je zakrývala a požádala ji o to. (5)
B: Odlišení obrázku od textu
Všechny děti z této skupiny odlišují obrázek od textu, ale zároveň si většina dětí při
interpretaci textu tímto obrázkem pomáhá. O obrázek se ovšem neopírají bez
výhrady. V textu si kontrolují, zda písmenka s obrázkem souhlasí. Děti se lišily
zejména v tom, v jaké míře byly ochotné se o obrázek opřít. Některé děti text
interpretovaly velmi aktivně a jeho význam hledaly v obrázku, v mluvené řeči a
text jim zároveň musel dávat nějaký smysl. Jiné děti se zaměřovaly na text
s písmenky úžeji a odmítaly obrázek dokonce i přesto, že poznaly velmi málo
písmen. Pokud s obrázkem neladilo třeba jen jediné písmenko z textu, které znaly,
o obrázek se odmítly opřít. Objevovaly se zde tři strategie.

B: Rozlišení obrázku od textu
1. Děti čtou střídavě z textu i obrázku
2. Děti čtou z textu, ale bez ohledu na jeho (kvalitativní)
vlastnosti; opírají se o obrázek
3. Děti čtou z textu, s ohledem na jeho (kvalitativní) vlastnosti;
opírají se o obrázek a smysl
4. Děti čtou z textu, s ohledem na jeho (kvalitativní) vlastnosti;
opírají se spíše o text
5. Děti čtou výhradně z textu; neopírají se o obrázek

obě
skupiny
2

2.
skupina
0

4

0

2

2

2
3

2
1

Glorinka s Pavlíkem patřily mezi děti, které text objevovaly poměrně aktivně.
Uvědomují si jeho souvislost s mluvenou řečí, ale zároveň sledují vodítka
na obrázku a celkový smysl, jaký jim text dává. Tyto tři oblasti vnímají zároveň a
uchylují se ke čtení z textu nebo z obrázku podle aktuální situace – zejména podle
jeho smyslu, ale také podle toho, co jim momentálně poskytuje větší oporu. Uvedu
několik příkladů, které jejich přístup ilustrují. (3)
Silné vedení obrázkem a potřebou, aby text dával smysl, je patrné zejména u čtvrté
kartičky, u které obě děti přes odlišnou znalost písmen reagovaly téměř stejně.
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Glorinka (4;9), obr.4
Ex.: A myslíš, že by se tam mohlo psát, že pejsek a kočička věší prádlo?
G: Nee, to je hloupý, protože oni tam jenom visej, přece.
Pokud jsou děti konfrontovány s nesrovnalostmi mezi textem a obrázkem, opřou se
buď o text, nebo o obrázek. Glorinka například u druhého obrázku nejprve sebejistě
prohlásí, že se v textu píše „slon“. Poté se zaměří na písmenka, která začnou měnit
její počáteční úsudek. Nejprve se snaží do psaného slova OVEČKA zakomponovat
hlásku „s“, kterou slyší ve slově „slon“, ale linie písmen jí to nedovolují. Nicméně
neumí všechna písmenka, text jí neposkytuje dostatečnou oporu, a nejspíše právě
proto se opře o obrázek, který představuje větší jistotu.
Glorinka (4;9), Obr.2
Ex.: A píše se tady něco? (Zakrývám všechna písmenka kromě O.)
G: O.
Ex: A tady? (Odkryji OV.)
G: S…Hele a tohle nevypadá jako slon? Já nevim, možná slon…
(Gábince se slyšené „S“ na místě písmene „V“ nelíbilo a po chvíli přemýšlení, kdy
se ho snažila najít jinde a přiřadila ho k písmenu „K“, které se jí ovšem také
nezdálo, upustila ze svých snah, ukázala ukazováčkem na celé slovo zleva doprava
a pronesla: „Slon.“)

Pavlík přečetl více písmenek, a mohl v nich nalézt větší oporu než Glorinka.
V následujícím příkladu je patrné, že přečtené musí dávat smysl. Jakmile Pavlík
rozeznal u první kartičky několik písmenek, v souladu s obrázkem přečetl ve slově
OVEČKA bez váhání „ovčák“. To podle něj bylo v pořádku, protože to, že „ovčák
pase ovce“, věc smysluplně zdůvodňuje. Dále se již nemusel na písmenka
soustředit. U druhé kartičky mu písmenka neladila s obrázkem a musel se na ně
zaměřit více. Nemohl zachytit automaticky význam z obrázku, a proto text nejprve
i přes znalost písmen nedovedl přečíst. Navrhnutím „sloňáka“ dokazuje, že nad
textem přemýšlí zeširoka, hledá jeho smysl a nesoustředí se pouze na oblast písma.
Pavlík (5;6), obr.1
Ex: A co se tam tak může psát, co myslíš?
P: O V E Č K A (Čte po jednotlivých
písmenkách.)
Ex: A co se tam teda píše?
P: Ovčák.
Ex: A proč se tam píše ovčák?
P: Protože ovčák pase ovce.

Pavlík (5;6), obr. 2
P: O V E Č K A (Přečte jednotlivá
písmenka.)
Ex: A co myslíš, že se tam teda píše?
P: (Dlouho mlčí.)
Ex: Hele, tady jsme přečetli, že se píše
„ovčák“…(Ukazuji mu první kartičku.)
P: Sloňák? (Směje se.)
(Odkrývám jednotlivá písmenka a Pavlík je
po jednom správně nahlas čte.)
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Ex: Tak se tam píše sloňák?
P: Ovčák.

Anežka s Karličkou se oproti Glorince s Pavlíkem více opírají o text. Přestože
obrázek k jeho interpretaci potřebují, jakmile písmenka neladí s obrázkem,
zavrhnou tu možnost, která je na obrázku, a to i přes to, že znají velmi malé
množství písmen. Lépe oddělují text, který nese samostatný význam, od obrázku.
(4)
Podle Anežky každé písmenko v textu zastupuje celé mluvené slovo. Význam pro
něj hledá v obrázku teprve tehdy, když jí nenapadne nic lepšího a pouze v té části
obrázku, která může pomoci interpretovat písmenka. Uvádím příklady, které
ukazují, že nemusí být nutně vedena obrázkem při interpretaci textu, a poté způsob,
jakým z textu vyděluje písmenka a přisuzuje jim význam na základě obrázku.
Anežka, obr.1
Ex: Co vidíš tady na tom obrázku?
A: Ovečka.
Ex: A píše se tam taky něco?
A: Že je to Anežky? Já tady vidím A.

Anežka, obr. 4
Ex: Co vidíš tady?
A: Kočku a pejska, jak jsou tady (ukazuje
na obrázek).
Ex: A je tam taky něco napsaného?
A: Že je tam slunce a déšť?
Ex: A ukážeš mi, kde se to píše?
A: Tady je S…a tady je D.

Karlička potřebuje obrázek, aby dovedla přečíst písmenka, avšak souvislost písmen
s obrázkem nebo tím, co jí navrhnu, si kontroluje výhradně v textu.
Karlička, obr. 3
Ex: Kdybych ti řekla, že se tady píše „Ovečka má 4 kopýtka“, tak šlo by to?
K: Ne.
Ex: A proč ne?
K: Protože tam není Č.

Viktorka čte pouze z textu a nehledá význam na obrázku. Na výzvu přečte všechna
jednotlivá písmenka, ale neví, co je v textu napsáno. Pokud se na text blíže zaměří,
obrázkem ani mým návrhem se nenechá zmást. (5)
Viktorka (6;2), obr.2
Ex: Myslíš, že se tam píše slon?
V: Ne.
Ex: Proč si myslíš, že ne?
V: No, protože to nezačíná na S.
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C: Slovo versus písmenka, ve kterých má být zapsán
V této kategorii se objevovaly čtyři strategie.
C: Objekt/slovo versus písmenka, ve kterých má být zapsán
1. Objekt se píše v každém jednotlivém písmenku
2. Objekt se píše až v celém souboru písmen
3. Je nutné minimální množství písmen pro zápis objektu
4. Slovo se v konkrétním písmenku píše, pokud souhlasí s
počáteční hláskou slova
5. Slovo se v konkrétním písmenku píše, pokud souhlasí s
jakoukoliv hláskou slova
6. Slovo se píše až v celém souboru písmen

obě
skupiny
5
2
2

2.
skupina
1
0
0

2

1

1
3

1
3

Viktorka reagovala podobně jako dětí z předchozí skupiny. Ačkoliv prokázala, že
vnímá souvislost písmen a mluvené řeči, ovečka se podle ní psala v každém
jednotlivém písmenku. (1)
Anežka s Karličkou odkrývání kartičkou vnímaly jako odhalování jednotlivých
písmenek. V případě Anežky se celé slovo píše na místě písmene zastupujícího jeho
počáteční hlásku. Slon se například píše teprve a pouze ve třetím písmenku E ze
slova OVEČKA, ve kterém Anežka mylně vidí S. (4)
Anežka, obr.2
Ex: A je tam taky něco napsaného u toho slona?
A: Jo, protože tady je S (ukazuje na E).
Ex: Je už tady něco napsaného? (Zakrývám vše, kromě prvního O.)
A: Tam je O.
Ex: Myslíš, že se tam píše slon?
A: Ne.
Ex: A tady? (Odkrývám OV.)
A: Ne.
Ex: Tady? (Odkrývám OVE.)
A: Jo.
Ex: A tady? (Odkrývám OVEČ.)
A: Ne.

Karlička naopak spojitost textu se slovem „ovečka“ určuje podle toho, zda
konkrétní písmenko, které pozná, souhlasí s jakoukoliv hláskou z mluveného slova.
V textu OVEČKA se proto slovo „ovečka“ píše pouze tehdy, když jsou odkryta
písmenka Č a A. Toto řešení Karlička volí, když je konfrontována se slovem, které
ještě neočekává. (5)
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Glorinka i Pavlík chápou, že se slovo skládá z několika písmen a jeho zápis tvoří
jejich soubor, proto se výraz v textu píše až po odkrytí všech písmen z celku.
K tomuto řešení se uchyluje i Karlička, pokud v textu dané slovo již očekává. (6)
D: Zohlednění délky textu
V této kategorii se objevovaly dvě strategie.
D: Zohlednění délky textu
1. Děti nezohledňují délku textu - slovo natáhnou do celé
věty
2. Děti zohledňují délku textu - do věty vloží více slov
3. Děti zohledňují délku textu - přečtou více písmenek

obě
skupiny

2.
skupina

3
8
2

0
3
2

Glorinka, Karlička a Viktorka si všimly delšího textu a snažily se do něj vložit více
slov, které musely souhlasit s rozpoznanými písmenky v textu. (2)
Pavlík s Anežkou se již soustředili primárně na čtení písmenek, kterým přisuzovali
význam. Delší text pouze zvyšuje pravděpodobnost, že děti poznají více písmen a
v důsledku toho do něj vloží více slov. (3)
E: Členění textu
Děti text členily třemi způsoby.
E: Členění textu
1. Děti text nečlení
2. Děti text člení nahodile
3. Děti text člení systematicky, ale nekonvenčně; podle obrázku
4. Děti text člení systematicky, ale nekonvenčně; podle
vlastností textu
5. Děti text člení konvenčně

obě
skupiny
2
3
2

2.
skupina
0
0
0

6
3

3
3

Anežka s Pavlíkem a Viktorkou text člení systematicky, ale nekonvenčně. Viktorka
používá podobnou strategii jako děti z předchozího období. Potřebuje-li mít ve větě
OVEČKA MÁ 4 KOPÝTKA zapsanou tuto větu, rozdělí ji na 2 části, kdy v části
OVEČKA se píše „ovečka“ a v oblasti textu MÁ 4 KOPÝTKA se píšou „kopýtka“.
Tuto strategii použil například Daniel. Pavlík text člení tak, že vyhledá počáteční
písmeno daného slova a přidá k němu jedno nebo dvě písmenka, která s ním
sousedí. Ve výsledném souboru písmen se píše celé slovo. Výraz „kopýtka“ u třetí
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kartičky přiřadil k písmenům KOP a slovo „kytička“ k písmenům TK. Mezer mezi
písmeny si nevšímá. Anežka v textu vyhledává jednotlivá písmenka, která zastupují
celá slova a která se mohou psát kdekoliv v textu. Text nečlení jinak než na tato
písmenka. Ta, kterým neumí přisoudit význam, ignoruje. (4)
Glorinka s Karličkou text člení konvenčním způsobem. Všímají si v textu
jednotlivých slov a jejich hranic označených mezerami. Slova v textu přitom
vyhledávají podle konkrétních písmen, která korespondují s jakoukoliv hláskou
mluveného slova. Konvenční členění textu vnímal i Pavlík, pokud pasivně četl. (5)
Karlička (6;9), obr.4
Ex: Proč se tam píše pejsek?
K: Protože je tam E.

Glorinka (4;9); obr.3
Ex: A když ti řeknu, že se tam píše
„Ovečka má čtyři kopýtka“, tak myslíš, že
by se to tam mohlo psát?
G: Asi jo, protože je tam čtyřka! Že mě to
hned nenapadlo!
Ex: A kde myslíš, že by se to psalo?
G: Tady (ukazuje na OVEČKA) a tady to
budou ty čtyři kopýtka. (ukazuje na MÁ 4),
protože čtyřka tam je přece.

F: Jmenná hypotéza
I v této skupině dětí se, přes značný pokrok v porozumění písmu, objevovalo
přesvědčení, že v textu se zapisují pouze jména. (1) Pouze Pavlík s Karličkou byli
ochotní do textu zapsat i jiné slovní druhy než podstatná jména.(2)

F: Jmenná hypotéza
1. V textu jsou zapsány názvy objektů.
2. V textu lze zapsat i jiné slovní druhy - slovesa.

obě skupiny 2. skupina
10
3
2
2

G: Neměnnost významu
Všechny děti v této skupině ke čtení textu přistupovaly poměrně systematicky a
každý nový význam přiřazovaly k nové oblasti textu.
G: Neměnnost významu textu
1. Jedna oblast textu může nést více významů
2. Jedna oblast textu nese jeden konkrétní význam
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obě skupiny 2. skupina
3
0
9
5

4.5.4.2.

Specifika dětí ve 2. skupině

Podobně jako v předchozím období, ani zde nereagovalo na úkoly žádné dítě stejně
jako jiné, ani napříč všemi kategoriemi. Odpovědi dětí z této skupiny se pohybují
spíše na horních příčkách kategorizace, přestože se děti vymaňují z dříve
používaných strategií jen pozvolna. Zvolené strategie dětí ukazuje tabulka č. 5.
Pro děti v této skupině je charakteristické, že vnímají souvislost mezi mluvenou řečí
a písmem a snaží se tento nový poznatek začlenit do svého stávajícího pochopení
písma. Zpracovávání nové informace doprovází množství nových hypotéz, ale
zároveň se děti často přidržují dřívějšího uvažování a dochází tak ke kombinaci
různých strategií. Některé děti se snaží používat alfabetický princip, ale zároveň se
nemohou vymanit z dřívějšího způsobu členění textu nebo z přesvědčení, že lze
zapisovat pouze názvy objektů ve formě podstatných jmen.
Tabulka 5: Rozdělení strategií dětí - 2. období
jméno
dítěte/str
ategie
Anežka
(4;10)
Glorinka
(4;9)
Pavlík
(5;6)
Karlička
(6;9)
Viktorka
(6;2)

A:
B:
znalost obrázek
písmen X text

C:
slovo X
písmenka

D:
E:
F:
G:
délka členění jmenná neměnnost
textu textu hypotéza významu

4

4

4

3

4

1

2

4

3

6

2

5

1

2

5

3

6

3

4a5

2

2

3

4

5a6

2

5

2

2

5

5

1

2

4

1

2

Nutnost kontextu pro interpretaci textu
Děti se zcela nevymanily ze snahy pomáhat si při interpretaci textu kontextem, tedy
hledat jeho význam například na přilehlém obrázku. Nejnápadnější je tato tendence
v případě Pavlíka, který spojuje písmenka do slov, ale jeho schopnost číst a
porozumět přečtenému je závislá na dostatečném počtu vodítek. Pokud nemá
k dispozici obrázek, neví, co přečetl, případně není schopen slovo přečíst. U čtvrté
kartičky například správně přečetl slova „pejsek a kočička“, protože mu obrázek
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potvrdil jejich existenci v textu. Pejska četl po písmenkách, která postupně spojoval
ve slovo a kočičku četl přímo po slabikách, protože po přečtení pejska měl již větší
jistotu, že v textu bude zapsána. Dále přečetl i slova „věší“ a „prádlo“, ačkoliv
zaměnil některá písmenka. Vzhledem k nedostatku vodítek ovšem nevěděl, co tato
slova znamenají a v rámci zachování celkového smyslu i přes nahlas přečtené slovo
„prádlo“ odmítl, že by se v textu mohla psát věta „Pejsek a kočička věší prádlo.“
Pavlík, obr.4
Ex: A co se tam tak píše?
P: P E, PEE, J, S…PEEJS..K…AAA…KO ČIČ KA…pejsek a kočička
Ex: A myslíš, že se píše ještě něco dál za tím pejskem a kočičkou?
P: V A Š…I
Ex: A co myslíš, že to znamená?
P: Já nevim.
Ex: A co je dál?
P: P R…PR…Á…DL…O…prádlo.
Ex: A myslíš, že by se tam mohlo psát, že pejsek a kočička věší prádlo?
P: Ne.
Ex: A proč ne?
P: Protože tam visí sami.

Podobným způsobem kontext pomáhal Viktorce nebo Karličce. Tyto dvě dívky
samy nedovedly nic přečíst, ale jakmile věděly, co mají v textu hledat, ať už jim
pomohl obrázek nebo má nápověda, začínaly být schopné s textem pracovat.
Jakmile Karlička ví, že má hledat například slovo „kočička“, ukazuje si prstem
zleva doprava, toto slovo si šeptá a jakoby počítala po jednotlivých písmenkách,
kam až se může psát. Její manipulace s písmenky působí dojmem, jakoby je
najednou poznala a dovedla je přečíst. K lepšímu čtení oběma dívkám, které byly
velmi vnímavé k vlastnostem textu, pomohla i předchozí zkušenost s textem.
Karlička u první kartičky nedovedla přečíst jednotlivá písmenka ze slova „ovečka“,
zatímco u třetí kartičky již známou „ovečku“ na začátku věty četla sama a rychle
písmenko po písmenku zleva doprava.
Děti také v případě, kdy si dlouho nevěděly rady, ztrácely pozornost. Přestávaly
vnímat korespondenci mezi písmenky a hláskami slova, kterou jindy pečlivě
sledovaly, a nechávaly se vést obrázkem. Glorince například při interpretaci věty
OVEČKA MÁ 4 KOPÝTKA zůstalo slovo KOPÝTKA nepřečtené. Jakmile jsem
přikreslila kytičku, bez váhání ji přiřadila k tomuto slovu, aby s úlevou vyplnila
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mezeru v interpretaci textu. Přestože četla nahlas písmenka, která se slovem
„kytička“ neladila, a v jiném případě by si všimla nesrovnalosti, tentokrát byla
přesvědčená, že se v nich kytička skutečně píše.
Glorinka (4;9) obr.3
Ex: A tady už se píše kytička? (zakrývám vše ze slova KOPÝTKA, kromě K)
G: Ne.
Ex: A tady? (odkrývám „KO“)
G: To je jen O a Z.
Ex: A tady? (Odkrývám KOP.)
G: M nebo B, je to blízko B.
Ex: A tady? (Odkrývám KOPÝ.)
G: Nevim.
Ex: A píše se tam kytička nebo nepíše?
G: Píše.

Zdá se, že děti korespondenci mezi písmem a mluvenou řečí neovládají natolik
dobře, aby se mohly opřít pouze o ni. Ačkoliv znaly v různé míře písmenka, při
úkolech se projevovala neschopnost spojovat je při čtení do celého slova
s porozuměním, nebo tendence některá písmena v textu přehlédnout či nevnímat
jejich spojitost s hláskami. Nedovedou spojit text s řečí přímo. Rozpoznaná
písmenka v textu jim osamocená nedávají smysl. Zdá se, že musejí nalézt vhodnou
realitu v bezprostředním okolí textu, přeložit ji do mluvené řeči a ze získaného
názvu vyčlenit menší jednotky, se kterými následně tato písmenka spojí. Teprve v
tomto období se může přímo uplatnit schopnost fonematického uvědomování
dítěte.
Korespondence hláska-písmeno
Všechny děti z textu četly jednotlivá písmena a dovedly vnímat jejich souvislost
s hláskami mluvené řeči. Některé děti přečetly všechna písmenka zleva doprava,
zatímco jiné z textu vydělovaly jen ta, která poznaly. Každé dítě se vztahem mezi
hláskami a písmeny pracovalo trochu jiným způsobem.
Pro Anežku, Pavlíka a Viktorku byla při čtení textu základním orientačním bodem
první hláska mluveného slova, zatímco Glorinka s Karličkou v textu vyhledávaly
taková písmenka, která odpovídala jakékoliv hlásce z mluveného slova.
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Děti hlásky vyhledávaly kdekoliv v textu. Pavlík s Anežkou přitom nezohledňovali
jakékoliv jeho uspořádání, zatímco Glorinka s Karličkou respektovaly hranice
jednotlivých slov. Dětem mnohdy příliš nezáleželo na pořadí hlásek ve slově, ani
slov ve větě, ačkoliv Viktorka projevila porozumění tomu, že zápis písmenek
souvisí s pořadím hlásek ve slově alespoň tím, že potřebovala, aby byla první hláska
slova na místě prvního písmenka v textu. Jindy se však v korespondenci mezi
hláskami a písmeny často ztrácela. Podobně i Karlička hlásky i mluvená slova
přiřazovala do písmen a slov v textu postupně zleva doprava. Glorinka zkoušela číst
písmenka podle pořadí hlásek v mluveném slově. Ze slova OVEČKA rozeznala
písmeno O a do dalšího písmene vložila hlásku „v“, přestože písmenko V neuměla
přečíst. Avšak zároveň byla do slova OVEČKA ochotná zapsat také mluvené slovo
„slon“, protože písmeno O do slova „slon“ také patří. Zaváhala teprve ve chvíli,
kdy v dalších písmenkách nenalezla písmeno S. Také Pavlík zapsal slovo „kytička“
do písmen „TK“, aniž by zohlednil množství písmen nebo jejich pořadí ve slově.
Přestože děti projevují pochopení vztahu mezi hláskami a písmeny, pořadí zápisu
písmen, ani slov v textu nemusí nutně odpovídat pořadí hlásek ve slově nebo slov
ve větě za každé situace. Zdá se, že dětem často nezáleží na tom, kde přesně a
v jakém pořadí jsou písmena, jejichž hlásky v mluveném slově slyší, v textu
položena. Stačí jim, aby v něm byla přítomna.
Kromě toho vznikají i mnohá další nedorozumění při spojování hlásek s písmeny v
textu. Anežka si například ustavila pravidlo, že se každé jedno mluvené slovo píše
v jediném písmenku. Ostatní písmenka již nepotřebuje a matou ji. Při úkolech
dlouho mlčí, váhá, neví, co se píše v jiných částech textu. Přítomnost dalších
písmen však vnímá, písmenka umí pojmenovat, ale neví, co s nimi. Příklad ukazuje,
že dokáže aplikovat pouze pravidlo „O = ovečka“, ale zároveň si uvědomuje, že
slovo se nemůže psát jen v jednom písmenku.
Anežka (4;10), obr.1
Ex: A myslíš, že by tam mohla být napsaná ovečka, když je na obrázku ovečka?
G: Jo, protože tady je O.
Ex: A píše se tady ovečka? (zakrývám vše, až na první O)
G: Jo.
Ex: A tady? (odkrývám OV)
G: Tady ne.
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Ex: A co se tam píše?
G: Mlčí…Tady je O, protože je to ovečka.
Ex: A dál už se nepíše ovečka?
G: Ne.
Ex: Takže ovečka se píše jenom tady? (zakrývám vše, kromě prvního O)
G: Ne.
Ex: A tady? (odkryji celé slovo)
G: Jo.

Glorinka se také začíná ztrácet, jakmile manipuluje s více jednotlivými hláskami a
písmeny slova zároveň. V následujícím příkladu nejprve přečte první dvě písmenka
jednotlivě a uvědomuje si korespondenci mezi hláskou a písmenem. Po odkrytí
třetího písmene je složí v „oveč“. Následně ovšem k jedinému písmenu Č přiřadí
slabiku „čka“. Po odkrytí dalších písmen ztrácí sebejistotu a neví, co s nimi, protože
ovečku má již přečtenou. Nechtěně pak čelí podobnému problému jako Anežka.
Glorinka (4;9) obr.1
Ex: A tady se už něco píše? (zakrývám všechna písmenka z ovečky, kromě prvního
O)
G: O
Ex: A tady? (odkryji ještě V)
G: To neznám
Ex: Píše se tam ovečka?
G: Ne. O, V.
Ex: Tady už se píše ovečka? (máme odkrytá první tři písmenka „OVE“)
G: Ne.
Ex: A co se tam píše?
G: Asi tak „oveč“.
Ex: A tady? (odkrývám „OVEČ“)
G: Čka.
Ex: A tady? (odkryto „OVEČK“)
G: Váhá, mlčí.
Ex: A když to odkryju celé, tak?
G: Ovečka.

Rozdíl v dosažené úrovni chápání vztahu písmo-řeč při pasivním a aktivním
čtení
Děti při pasivním čtení vykazují lepší pochopení textu, než v případě, že text člení
samy. Aktivní členění textu je pak v rozporu s úrovní, na jaké čtou. Jakmile se děti
přestanou soustředit, dovednost čtení a korespondence řeči a písma ustupuje
vlastním hypotézám dětí.
Nejmarkantnější je „propad“ u Pavlíka, který je schopen poměrně plynně číst.
Každému písmenku přiřazoval hlásku mluveného slova a sledoval hranice mezi
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slovy. Pokud text členil sám, k zápisu i dlouhého slova mu stačil mnohem menší
počet písmen. Výraz „kopýtka“ přiřadil k písmenům KOP z textu KOPÝTKA a
ujistil mě, že se kopýtka skutečně píšou jen v těchto třech písmenkách. Dále slovo
„kytička“ spojil s písmeny TK ze stejného slova. Zapsaná slova tedy nemusejí být
oddělena mezerami a také nemusejí být zapsána dostatečným počtem písmen, která
by korespondovala s hláskami slova.
Také Glorinka vložila výrok „čtyři kopýtka“ do oblasti textu MÁ 4. Znaku 4 tedy
odpovídá číslo „čtyři“, které dívka poznala, a psanému slovu MÁ mluvené slovo
„kopýtka“. Slovo „kopýtka“ lze tedy zapsat jako MÁ bez ohledu na jeho délku nebo
souvislost písmen se zvuky slova. Tento příklad také ukazuje, že slova v textu
mohou být zapsaná v jakémkoliv pořadí.
I Viktorka přečetla téměř všechna písmenka a souvislost řeči s textem si byla
schopná uvědomit, ačkoliv z dětí v této skupině si tento vztah uvědomovala
nejméně automaticky. Potřebovala se příliš soustředit a velice úzce se na písmenka
zaměřit, aby tuto souvislost mohla vnímat. Při členění textu proto sleduje uvažování
dětí z předchozího období. Slovo „ovečka“ vložila do oblasti textu OVEČKA a
„kopýtka“ do MÁ 4 KOPÝTKA, aby rozdělila větu na dva díly o dvou názvech
objektu.
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5. DISKUZE
Ve své práci jsem se inspirovala výzkumem Emilie Ferreiro, která se zabývala
vývojem dětských představ o písmu. Ferreiro dětem nabídla širokou škálu úkolů,
každou sadu přitom vyhodnocovala zvlášť a následně se snažila postihnout obecný
sled vývojových období konceptualizace písma. V dalších výzkumech se zaměřila
na dětskou produkci písma, zatímco čtení zůstalo opominuto. Při tvorbě
výzkumného materiálu jsem se zaměřila na problematiku čtení textu s obrázkem a
snažila jsem se šířeji zaměřit na způsob interpretace textu každého jednotlivého
dítěte. Dětem jsem nabídla různorodé kombinace obrázků s texty, sledovala jsem,
jak na jednotlivé kartičky reagují, a jejich odpovědi jsem vyhodnocovala s ohledem
na všechny úkoly zároveň. Snažila jsem se zaměřit na použité strategie každého
dítěte, ačkoliv jsem se nevyhnula kategorizaci odpovědí a jejich propojení při
prezentaci dat. Přestože jsem se snažila zachytit spontánní reakce dětí, text jsem jim
také členila na menší části, abych lépe zachytila, jak s ním děti pracují.
V souladu se zjištěními Ferreiro data z výzkumu ukázala, že děti ve snaze přečíst
text procházejí určitým konceptuálním vývojem. Vzhledem ke zlomu, který
nastává, jakmile si děti uvědomí souvislost mezi písmem a mluvenou řečí, jsem tyto
děti rozdělila do dvou období. V prvním období si děti vztah mezi písmem a
mluvenou řečí neuvědomují, zatímco ve druhém ano. Rozdělení je dále upřesněno
pomocí úrovně znalosti písmen a způsobů manipulace dětí s textem. Tyto způsoby
nebo strategie byly popsány u každého dítěte či skupiny dětí, pokud děti reagovaly
podobně. Děti z první skupiny lze shodně s Ferreiro zařadit do presylabického
období, zatímco u dětí z druhé skupiny lze zaznamenat sylabické, sylabickoalfabetické i alfabetické období. Zdá se přitom, že v souladu se zjištěními Ferreiro
písmo v procesu konceptualizace souvisí nejen s mluvenou řečí, ale také
s obrázkem. Dítě postupuje od nerozlišování mezi dvěma způsoby reprezentace,
textem a obrázkem, až k pochopení samostatné funkce písma a jeho souvislosti
s mluvenou řečí, za ustavičného zvažování mnoha rozličných informací, které pro
jeho přečtení mohou být i nedůležité.

65

Jednotlivé způsoby zacházení s textem, které jsem zaznamenala u všech dětí, jsem
rozdělila do několika kategorií v podobě strategií jdoucích od nejnižší úrovně
porozumění písmu až po tu nejvyšší. Kategorie se týkají znalosti písmen, schopnosti
rozlišit text od obrázku, zafixovat význam přiřazený konkrétní části textu, způsobů
rozčlenění textu na více částí za různých podmínek, nebo pochopení toho, že se
v textu nezapisují pouze podstatná jména. Zdá se, že ve vývoji, který děti sledují,
dochází k individuálním kombinacím různých strategií, které děti používají ve
snaze interpretovat text. Tyto strategie se mohou prolínat a vyskytovat napříč
oběma vývojovými obdobími.
Dítě může patrně jednotlivé vlastnosti písma objevovat a používat nezávisle na
sobě. Ve stejnou chvíli tak může určitou vlastnost textu chápat na vyšší úrovni,
zatímco jinou oblast porozumění textu na úrovni nižší. Každé dítě si v konfrontaci
s písmem vytváří individuální systém, který tvoří soubor kombinací různých
strategií. Jeho celková znalost písma lze posoudit pouze na základě celé této
kombinace strategií. Konkrétní dítě může určitou oblast porozumění textu chápat
lépe než druhé, ale neznamená to, že to druhé rozumí systému písma méně, protože
může dosahovat vyšší úrovně chápání textu v jiné oblasti. Dítě může zároveň
přizpůsobovat své strategie měnícím se podmínkám, které doprovázejí text, a
používat více strategií ze stejné kategorie zároveň. Může se tak pohybovat v jednom
okamžiku na různých úrovních i v rámci jedné kategorie. Avšak děti mohou
strategie používat také poměrně stabilně napříč různými úkoly.
Dítě hledá různorodé způsoby, jak si pomoci při interpretaci textu, a strategie, které
pro tento účel vynalézá, také přehodnocuje. Aktivní způsob manipulace s textem a
prolínání měnících se strategií je umožněno tím, že děti nevědí, jak přesně s textem
zacházet, jeho vlastnosti jsou pro ně nové a teprve je objevují. S novými objevy
nebo informacemi, které jim předávají dospělí, se často vyrovnávají pozvolna, za
stálého používání předchozích strategií. Nově objevenou vlastnost textu si musejí
uvědomit, vyzkoušet a dostatečně zautomatizovat, aby se z předchozího způsobu
práce s textem zcela vymanily. Zpracovávání nové informace doprovází množství
nových hypotéz, ale zároveň se děti často přidržují dřívějšího uvažování a dochází
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tak ke kombinaci různých strategií. Při čtení textu mohou snadno ztrácet pozornost,
a přestože umějí používat strategie na vyšší úrovni, vracejí se k původnějšímu
přístupu k textu. Některé děti se například snaží používat alfabetický princip, ale
zároveň se nemohou vymanit z dřívějšího způsobu členění textu. Děti nová zjištění
nemusejí přímo aplikovat na všechny situace najednou.
S narůstajícím množstvím znalostí a s rostoucím porozuměním textu dále stoupá
množství informací, které dítě musí zpracovat a zpočátku klesá schopnost text
přečíst celý. Děti, které kladou na vlastnosti textu nejméně požadavků, zaplní
významem celou jeho oblast, zatímco děti, které si všímají už jen jeho délky, čelí
složitější situaci, protože musejí najít význam pro více jeho částí. Děti vedené pouze
obrázkem text interpretují snáze než děti, které zohledňují také jednotlivá
písmenka. Zdá se, že děti, které již mají určité konvenční znalosti o písmu a chápou
jeho vztah s mluvenou řečí, dlouho hledají způsob, jakým k zápisu řeči dochází.
Kombinují přitom různé hypotézy. Text může být nadále členěn nekonvenčním
způsobem a mohou se v něm zapisovat pouze podstatná jména. Děti mohou přečíst
každé jednotlivé písmenko a spojit je ve slovo a současně nemusejí nutně vědět, že
všechna tato písmenka k zápisu slova opravdu potřebují, a to v takovém pořadí,
které kopíruje mluvené slovo. Tato nedorozumění v podobě dětského vnímání
písma se odráží v dětské schopnosti číst.
Zjištění, ke kterým jsem dospěla, jsou v souladu s výsledky Ferreiro. Reakce dětí
jsou navíc rozčleněny do několika kategorií podle použitých strategií a je tak lépe
zachycen přístup jednotlivých dětí k textu s obrázkem. Práci navíc prolíná množství
konkrétních reakcí jednotlivých dětí, které představují variace v rámci jednotlivých
strategií nebo mimo ně.
Zachytit původní reakce dětí mi umožnila experimentální situace, kterou jsem
připravila. Polostrukturovaný rozhovor otevřený nečekaným reakcím dítěte a
prezentace různorodých úkolů má své kladné i záporné stránky. Umožňuje, aby se
dítě projevilo spontánně, a dovoluje zachytit více dětských strategií v souvislosti
s různými aspekty čtení. Žádoucí spontánní reakce a volnost dítěte při manipulaci
s kartičkami však zároveň vede k individualizaci rozhovorů a nemožnosti zachytit
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všechny odpovědi dětí ve stejné podobě. Děti mnohdy reagovaly jedinečným
způsobem, který jsem vzhledem k malé velikosti výzkumného vzorku představila
jako variace jednotlivých strategií. Pokud by bylo dětí více, mohly by být jejich
reakce lépe rozděleny a jednotlivé kategorie rozšířeny. Ačkoliv výzkumný materiál
obsahoval prvky, které nesplnily svůj původní účel, podpořily porozumění
strategiím, které děti používaly.
Myslím, že by bylo zajímavé předložit stejným dětem podobné úkoly opakovaně
v různých časových intervalech a zjistit tak, jak se vyvíjí porozumění písmu dětí
vzhledem k jednotlivým strategiím, které používají. Dále by bylo zajímavé vytvořit
pro děti strukturovanější úkoly zaměřující se na konkrétní strategie používané pro
čtení textu s obrázkem a jejich vývoj. Avšak musel by být zohledněn fakt, že taková
situace, která by dítěti představila nutně zjednodušený materiál, vytržený z celku
souvislostí, by ho nutila přizpůsobit se konkrétnímu úkolu zacílenému na zjištění
konkrétního aspektu písma, i jeho pravidlům. Každé dítě může zadání úkolu
pochopit trochu jinak, a to i na základě svého aktuálního porozumění písmu.
Rozhodně by bylo zajímavé předložit dítěti kombinaci úkolů pro čtení textu
s obrázkem, ale také psaní textu k obrázku pro lepší pochopení toho, jakým
způsobem dítě chápe text, když ho pouze pasivně čte a když ho aktivně tvoří.
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ZÁVĚR
Ve své práci jsem navázala na předpoklad, že dítě si mnohé dovednosti pro rozvoj
čtenářské gramotnosti osvojuje již v předškolním věku a inspirovala jsem se prací
Emilie Ferreiro, která se na základě teorie Piageta snažila zjistit, jakým způsobem
dítě tuto znalost nabývá.
Nejprve jsem v první části této práce představila zejména práci Ferreiro, její
východiska i vývoj konceptualizace písma, který vypracovala. Ve druhé části práce
jsem se věnovala vlastnímu výzkumu, který se zabývá dílčí oblastí problematiky
dětské konceptualizace písma, a to čtením textu s obrázkem. Zjištění, ke kterým
jsem dospěla, se shodují s výsledky Ferreiro. Děti konstruují vlastní znalost o
písmu, a to v určitém sledu vývojových období.
Má zjištění doplňují vývojový proces konceptualizace písma o jednotlivé strategie,
které děti používají v konfrontaci s textem, ale zejména o individuální kombinace
těchto strategií každého dítěte. Výsledky zároveň potvrzují, že při konceptualizaci
písma je důležitá nejen souvislost písma s mluvenou řečí, ale také jeho vztah
k obrázku. Tato práce tak přispívá k porozumění konstruktivního procesu, kterým
dítě nabývá znalost písma.
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SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1 – Kartičky s textem a obrázkem
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