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ABSTRAKT
Diplomová práce vychází z tvrzení, že využití dětské knihovny v mateřské škole
není dosud v ČR systematicky zpracováno, ačkoliv z mezinárodních výzkumů (PIRLS,
PISA) je patrné, že existence dětské knihovny v mateřské škole má pozitivní dopady nejen
na rozvoj čtenářské gramotnosti. Cílem diplomové práce bylo zmapovat roli dětských
knihoven v mateřské škole. Za využití kvalitativního výzkumu jsem v diplomové práci
zjišťovala, jakým způsobem jsou využívány dětské knihovny v MŠ a co je potřeba pro
vytvoření fungující školní knihovny v mateřské škole. Pro získání odpovědí na výzkumné
otázky byl zvolen design případové studie a podrobněji byly zmapovány tři případy
mateřských škol, v nichž je dětská knihovna etablovaná a využívaná. K dokonalému
a plnému využití dětské knihovny je potřeba, aby byla doplňována aktuální literaturou,
interaktivními knihami, publikacemi, které děti zaujmou nejen svým přitažlivým
zevnějškem, ale i obsahem. Stejně tak je tomu i u knihovny samotné. Je podstatné, aby
upoutala svým vzhledem, který by měl být atraktivní a příjemný pro dítě i dospělého.
KLÍČOVÁ SLOVA
dětské knihovny, mateřská škola, děti předškolního věku, práce s knihou, metody
rozvoje čtenářské pregramotnosti, případová studie
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ABSTRACT
My dissertation comes out of claim that the exploitation of library for children in
kindergarten isn´t systematically processed. But, it is apparent, acording international
research (PIRLS, PISA), that the existence of library for children has positive influence to
the development of reading literacy. The objective of my dissertation was the charting of
the role of libraries for children in kindergarten. The dissertation were finding out how the
library for children are used in kindergartens. What we need to build up to the functional
library was the next topic of my dissertation. Both main topics were examinated in
qualitative research. I used the design of case studying. I closely charted three cases of
kindergarten where the library for children is used. It is needed to add relevant literature,
interactive books and attractive books (inside and ouside). This way brings perfect and full
using of library. Apart of this, it is the same with the appearence of the library. It is
essential to captivate with attractive and nice appearence by children and adults too.
KEYWORDS
Children's library in the kindergarten, preschool children, preprimary education,
work with books, books for children, readers, development, reading literacy, methods, case
study.
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Úvod a cíl práce
C. Thiele řekl, že knihy nejsou skvělé pouze vyprávěním o skutečném životě, ale
také dík zázrakům lidské mysli. Nic není tak neobvyklé a zvláštní, aby to nemohlo být
v knihách. Celý ten široký, krásný, protivný, veselý, smutný, plodný a nádherný svět,
celý ten svět žije v knihách.
Myslím, že nezáleží na tom, jestli jsem učitelka, prodavačka nebo kadeřnice,
stejně tak jako všichni ostatní vím, že číst je vhodné, prospěšné a očekává se to. Svému
synovi vyjmenuji řadu dalších důvodů, proč tomu tak je. Ale je to stejné, jako když mu
říkám, že má jíst hodně ovoce a zeleniny. Vezme si jej jen občas, z donucení, většinou si
na to ani nevzpomene, stejně jako na čtení knížky. Je přece tolik jiného jídla, dobrůtek a
laskomin a právě tak i jiných zdrojů informací než jsou knihy, pro dítě, bohužel, daleko
atraktivnějších. Je velice těžké dosáhnout toho, aby nudící se dítě dalo raději přednost
knížce před tabletem – například, obzvláště, jedná-li se o dítě ve starším školním věku.
Podle Otakara Chaloupky (1989), který shrnul výzkumy českých badatelů,
čtenářství po 15 letech věku dětí klesá. Je to pochopitelné – mladému člověku se otevírají
podstatně nové a daleko širší možnosti aktivit, sebeuskutečnění, meziosobnostních
vztahů, také na něj vzrůstají studijní či pracovní nároky. Ukazuje se však, že není důležitá
kvantita, ale kvalita čtení – čtenářství dítěte má být živé a perspektivní, má mít v sobě
aspekt zvídavosti a zaujatosti. Dítě, které čte jen pro to, že to od něho někdo žádá, je na
nejlepší cestě přestat číst – dříve či později.
A tak stále dokola vysvětluji, domlouvám a poslední dobou dokonce i vyhrožuji.
Nevím, kde se stala chyba, každopádně se s nechutí číst jakoukoliv literaturu u svého
syna nehodlám smířit. Po určitých zkušenostech z praxe jsem nabyla dojmu, že tento
problém nemám doma jen já, ale i spousta dalších rodičů. Jak děti více motivovat,
správně je zaujmout a probudit v nich, pokud možno dlouhotrvající, chuť ke čtení?
Za léta strávená v mateřské škole jsem vyzkoušela mnoho aktivit s literaturou
rozmanitých žánrů a v tom mi vždy byla velkým pomocníkem naše dětská knihovnička,
jejíž obsah neustále rozšiřuji. Tyto zkušenosti a činnosti bych chtěla zaznamenat v této
diplomové práci, jejímž cílem je na základě dostupné literatury popsat fungování
dětských knihoven v MŠ při motivaci dětí ke čtení.
9

1. Teoretická část
Cílem teoretické části je vymezit všechny základní pojmy a oblasti, z nichž
vycházím poté v empirické části. V teoretické části proto zmíním nejprve charakteristiku
předškolního období, s důrazem na komunikaci a rozvoj jazyka a řeči. Vzhledem
k tématu diplomové práce, která se věnuje čtenářství, budu definovat dětského čtenáře,
periodizovat čtenářský věk dítěte a uvedu základní žánry literatury pro předškolní děti.
Jelikož empirická část se zaměřuje na fungování dětských knihoven v mateřské škole,
další podkapitoly teoretické části jsem věnovala mateřské škole a její úloze v rozvoji
dětského čtenářství, definici dětské knihovny, jak pracovat s knihou v mateřské škole a
jak kvalitní dětskou knihou vybrat.

1.1. Předškolní období
Existuje mnoho termínů, kterými lze označit období předškolního věku dítěte.
Hovoří se o něm například jako o období iniciativy, věku hry a přípravy na školu
(Vágnerová, 2012, s. 177), období vytáhlosti (Šimíčková Čížková, 2008, s. 68) nebo
období objevování a rodící se osobnosti (Koťátková, 2014, s. 23, s. 32). Všechna tato
značení charakterizují typické znaky předškolního věku. Jedná se o vývojové období,
které začíná dovršením třetího roku života dítěte a je ukončeno nástupem do školy
(nejčastěji v šestém roce). V tomto období dítě obvykle navštěvuje mateřskou školu,
která rozvíjí schopnosti potřebné pro zvládnutí přijetí na základní školu.
Dle Vágnerové (2000) je charakteristickým rysem tohoto věku postupné
uvolňování vázanosti na rodinu a rozvoj aktivity, která není jen samoúčelná, umožňuje
dítěti, aby se například prosadilo ve vrstevnické skupině. „K uvolnění této závislosti
přispívá osvojení běžných norem chování, znalost obsahu rolí a přijatelná úroveň
komunikace. Na druhé straně je dětské myšlení stále prelogické a egocentrické, je vázané
na subjektivní dojem a aktuální situační kontext.“ (Vágnerová, 2000, s. 102) Překonání
této bariéry je jedním z významných úkolů dítěte předškolního věku a je předpokladem
k nástupu školní docházky, který je označován jako významný vývojový mezník
(Vágnerová, 2000).
Velmi specifickým projevem dítěte předškolního věku je hra. Prostřednictvím hry
se dítě dokáže vyrovnat s realitou a uspokojit své přání, což by mohlo být ve skutečném
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světě problematické. Ve hře je dítěti umožněno chovat se podle vlastních představ
a uspokojit vlastní potřeby. Podobně je v tomto věku dítěte přikládán velký důraz
pohádkovému světu, v němž platí daná pravidla. Veškeré dění probíhá na základě daného
řádu (Vágnerová, 2000).
Předškolní období je tedy, jak už bylo zmíněno, především časem hry, fantazie,
bezprostřednosti a zvídavosti. Dítě se začleňuje do kolektivu, uvědomuje si samo sebe
i svět kolem něho. Je to doba zrání, kdy se pokládají základy dovedností, které bude dítě
dalším vzděláváním dále rozvíjet, aby je mohlo později zúročit.
Již Jan Amos Komenský napsal, že první dojmy jsou tak pevné, že by bylo
zázrakem, kdyby se mohly přetvořit, a proto je nejvhodnější, aby vznikaly hned v prvním
věku podle předpisu pravé moudrosti. A tato slova jsou potvrzována zkušeností po celé
generace. Předškolní věk dítěte je shodně pokládán za zvlášť senzitivní období, které
do značné míry rozhoduje, co bude dál. Jedním ze základních předpokladů a zároveň
projevů rozvoje dítěte je rozvoj řeči (Chaloupka, 1989).

1.1.1. Rozvoj jazyka a řeči, rozvoj slovní zásoby
Období, kdy si dítě osvojuje mateřský jazyk, je možné dělit na různá vývojová
stadia, která sahají až do období prenatálního. Každý ve vývoji musí projít všemi stadii
řeči, ale nelze přesně určit, kdy které období nastoupí. Vždy se musí počítat s tím, že
může dojít u dítěte k určitému zrychlení nebo naopak zpomalení ve vývoji. Vývoj řeči je
ovlivňován nejen vrozenými dispozicemi, ale také zdravotním stavem a sociokulturními
podmínkami, ve kterých dítě vyrůstá.
Klenková (2007) ve své knize Diagnostika předškoláka uvádí, že vývoj řeči je
nutné stimulovat již od narození. Nejdůležitější roli zpočátku hraje matka a nejbližší
okolí, později učitelky v mateřské škole.
Při sledování rozvoje dětské řeči je uváděna především redukce slov a vět, ale čím
je dítě mladší nebo zatím slovy nevybavené, tím častěji doprovází svoji komunikaci
neverbálními projevy, nejčastěji gesty, ale i komunikací činem.
Dítě zprvu objevuje jednotlivá slova, dále skládá jednoduché věty, následují
přesmyčky a hra se slovy, napřed nahodilé a potom záměrné, gramatická správnost řeči je
problematická. Mezi třetím a čtvrtým rokem se tento stav výrazně zlepšuje a je patrný
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nárůst slovní zásoby. Jsou zde však poměrně veliké individuální rozdíly v kvalitě řeči
a dovednosti komunikovat ve všech životních situacích (Koťátková, 2014). Podle
Schneiderové (2013) rozvinutá komunikační schopnost znamená umět mluvit přesně
a jasně vystihnout podstatné.
Dále by tyto schopnosti měly odpovídat věku, dítě by mělo umět sdělit myšlenku,
která by měla mít tomu odpovídající obsah i výběr jazykových prostředků.
S komunikací úzce souvisí i slovní zásoba, která se rozvíjí četbou, u předškolních
dětí poslechem vybraného textu. Dítě se při tom setkává nejen s neutrálními jazykovými
prostředky, ale i s jazykem stylu uměleckého (Hanzová, 2013).
Je mnoho možností, jak rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí: společné rozhovory,
předčítání a vyprávění pohádek dospělým (dítě říká, co si zapamatovalo ze čtené či
zhlédnuté pohádky), dokončení příběhu dítětem, vyprávění zážitků, popis čehokoli,
různorodé aktivity se slovy.
Za velice důležité považuji okolnosti a celkovou atmosféru, při kterých dochází
k těmto aktivitám. Souhlasím s tvrzením Otakara Chaloupky, který ve své knize uvádí, že
první čtenářské zážitky dítěte mají být vždy propojeny se zájmem dospělých o ně
a s reflexí četby dětí dospělými, s tím, jak dospělí o četbě s dětmi hovoří, jak na ní
s dětmi spolupracují (Chaloupka, 1989).
S vyjadřovacími schopnostmi úzce souvisí i kultura projevu. Být mluvním
vzorem, je dle mého názoru, povinností každého učitele a učitelky, zvlášť těch, kteří
pracují s předškolními nebo mladšími školními dětmi.

1.2. Četba
Podle Trávníčka (2008, s. 20) je čtení „(1) aktivita zaměřená na knihy, (2) aktivita
vázaná na čas, (3) aktivita, která má nějaký záměr a (4) aktivita, která má své časové
a prostorové ohraničení.“. Stejně tak Lepilová (2014) vnímá čtení jako určitou formu
vnitřní představivosti, kdy si čtenář klade otázky a s textem vede vnitřní dialog, což
vyžaduje poklidnou atmosféru bez rušivých momentů. Podle ní čtení formuje poznávací
a tvořivý proces, který roste společně se čtenářskými a životními zkušenostmi.
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1.2.1. Dětské čtenářství
Důležitost dětského čtenářství, vzhledem ke specifické roli, kterou četba a knihy
v životě člověka hrají, je nesporná. Podle Tomáškové (2015) je čtení předpokladem
k rozvíjení dalších gramotností. Nejprve bych chtěla vysvětlit, co znamená pojem
gramotnost obecně. Gramotnost označujeme jako osvojení si základů čtení, psaní
a počítání. Výklad tohoto pojmu není však naprosto jednoznačný. Níže představím tři
různé definice.
Gramotnost jako pojem se vyskytuje v evropském školství již vice než 500 let.
Za tu dobu se ve společnosti změnilo chápání gramotnosti i její význam. Podle
Doležalové platí: „Gramotnost znamená ovládnutí různých druhů komunikace za účelem
začlenění jedince v dané společnosti, pro jeho uspokojivé konání a bytí ve prospěch svůj i
druhých. Jedná se o schopnost, která mu umožní řešit proměnlivé problémy denního
života. S ohledem na společensko-ekonomické podmínky dané společnosti jsou
požadovány různé stupně a druhy gramotnosti. V moderních civilizacích zahrnuje
gramotnost základní a vyšší stupně gramotnosti.“ (Doležalová, 2005).
V pedagogickém slovníku se o gramotnosti uvádí: „Dovednost jedince číst, psát
a počítat získávaná obvykle v počátečních ročnících školní docházky. V tomto smyslu se
jedná o „základní gramotnost“, která je předpokladem jak dalšího vzdělávání, tak vůbec
uplatnění jedince ve společnosti. Ve vyspělých zemích je dosažení gramotnosti u všeho
obyvatelstva samozřejmostí, avšak v řadě málo rozvinutých zemí Afriky a Asie je
gramotnost nízká. Gramotnost se rozvíjí na 1. stupni základní školy, a to ve všech
vyučovaných předmětech. Mezi typy gramotnosti řadíme: jazykovou gramotnost,
informační gramotnost, čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, vizuální
gramotnost a přírodovědou gramotnost. Jednotlivé typy jsou ve vyučovacích předmětech
zastoupeny a také se navzájem prolínají…“ (Průcha, Walterova, Mareš, 2013). Je nutné
však dodat, že v současnosti se stále začíná více hovořit o tzv. pregramotnosti, během níž
si jedinci osvojují předpoklady pro rozvoj gramotnosti. Kromě toho se objevily i nové
typy gramotností, jako např. mediální či finanční.
Mezi základní gramotnostní dovednosti řadíme činnosti psaní, čtení, počítání
a mluvení. Je to tedy soubor dovedností, které jedinec potřebuje v celém svém životě
a pro uplatnění ve společnosti. Tomu je nejblíže definice Tomáškové (2015), která se
13

o gramotnosti zmiňuje jako o celoživotně se rozvíjející vybavenosti člověka vědomostmi,
dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů
textů v různých individuálních i sociálních kontextech.
Život v dnešní moderní společnosti klade na jedince mnohem větší požadavky
a z toho vyplývá, že definice gramotnosti jsou utvářeny požadavky daných společností.
1.2.2. Periodizace čtenářského věku
Existují různá dělení čtenářského věku, která nejčastěji odpovídají periodizaci
psychického vývoje. Rozvoj dětského čtenářství je úzce spjat s duševním vývojem dítěte,
a proto se také hlavní úseky periodizace kryjí s psychologickou periodizací ontogeneze.
Homolová (2009) rozčleňuje prvotní setkávání se slovesnou kulturou a tvorbou
na dvě etapy – nečtenářské období (předškolní věk) a později čtenářské období.
V přehledu etap se Homolová odkazuje na J. Tomana (1992, 1999):
pa – předškolní věk
 Mladší (do 3 let)
 Starší (3-6 let)
– školní věk
 Mladší školní věk – prepubescence -

1. období (6-8 let)
2. období (9-10 let)

 Starší školní věk – pubescence -

1. období (11-12 let)
2. období (13-15 let)

Podrobnější periodizaci nabízí Vášová (1995), která klasifikuje čtenářství podle
členění lidského věku takto:
1. období prenatálního vývoje
2. nemluvně (0-1 rok),
3. období batolete (1-3 roky),
4. předškolní věk (3-6 let),
5. mladší školní věk (6-11 let),
6. střední školní věk (11-14 let),
7. dozrávání (16-20 let).
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Pro účely mé diplomové práce, ve které se zabývám předškolním věkem, bude
dostačující rozdělení podle Chaloupky (1982) na předčtenářské období, které je
ohraničeno narozením dítěte a nástupem do školy, a období čtenářské, které začíná
nástupem do školy a pokračuje přes dospělost až do konce života.
1.2.3. Předčtenářské období a jeho základní charakteristika
V odborné literatuře je předčtenářské období označováno jako doba před tím, než
se dítě naučí číst. Již dříve se děti setkávaly s mnoha podněty, které na ně působily a
měly podstatný význam. Patří sem například rozpočítadla, říkadla, písničky, veršíky,
ukolébavky a další drobné literární útvary. Působí na ně pohádky vyprávěné rodiči,
povídání si o nich, obrázkové pohádky, nebo jen večerníčky, které sledují v televizi.
Určité slovní celky se ukládají v mozku jedince a tvoří tak půdu pro čtenářské období. Na
vztahu dítěte ke knize se podílí množství faktorů. Jsou to faktory vnitřní, jako je jeho
emotivní vývoj, psychický rozvoj, osobnost dítěte a další. K vnějším faktorům můžeme
připsat ty sociální a materiální: rodinu, mateřskou školu a později i školu, které mají
významnou roli. Avšak rozvoj předčtenářského období je nejdůležitější v rodině.
Podstatné je, aby rodiče četli před dětmi, byli jejich prvním vzorem, vyvolali v nich
nápodobu, tzn., že dítě kopíruje vše, co u rodičů a později u učitelek v mateřské škole
vidí – tzv. sociální učení. Tyto podněty jsou velmi důležité v dalším rozvoji dítěte,
protože v pozdějších letech se k němu vrací v době, kdy už je opravdovým čtenářem.
Každé dítě je jiné a příběhy přijímá jinak, zpracovává je různým způsobem, rozvíjí svou
fantazii, pociťuje, prožívá je odlišně. Je vhodné jim tyto podněty poskytovat. Pokud dítě
nemá potřebu číst, je toto vnitřní místo obsazeno jinými zájmy nebo je prázdné.
(Chaloupka, 1995)
Podle Chaloupky „vztah k četbě je nebo má být přirozenou, samozřejmou,
organickou součástí života“, která se formuje v předškolním věku. (Chaloupka, 1995,
s. 19).
Osobnost předškolního dítěte má své charakteristické zvláštnosti. U dětí v tomto
věku se zdokonaluje kvalita pohybové koordinace, kdy jsou pohyby již přesnější,
účelnější a plynulejší. Důležitou roli v tomto období hraje egocentrismus, a to hlavně v
komunikaci. Ulpívání na svém pohledu a názoru v dítěti probouzí pocit jistoty. Dítě se
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začíná přesněji vyjadřovat, dokáže lépe řešit problémy a plánovat dopředu. (Vágnerová,
2005). Dítě je objevitelem. Objevuje prostor a jeho uspořádání, materiály a tvary,
pohybové možnosti, řeč a svoji schopnost se vyjádřit, sebe a druhé lidi, a to vše skrze své
smysly. Z dítěte se stává osobnost (Koťátková, 2008).
Jedná se o období, kdy se vytváří jazykové schopnosti dítěte, poznává obrázky
a znaky, učí se vyslovovat slova, rozvíjí se psychické funkce a procesy, které souvisejí se
čtením a psaním.
Z předškolního dítěte se stává čtenář, jemuž předčítáme, a který, nejlépe aktivně,
poslouchá. Čtenář, který si prohlíží knihy a ilustrace a který přemýšlí o textech, které mu
čteme, vyprávíme, nebo které si prohlíží. I když ještě není aktivním (ve správném slova
smyslu) čtenářem, dokáže si už vytvářet motivaci, vztah ke psané řeči, paměť
a představivost, zrakové a sluchové vnímání.
Vývoj kognitivních funkcí je pro dítě důležitý pro budoucí zvládnutí trivia – čtení,
psaní a počítání. Z pohledu kognitivního vývoje mohou být zkoumány schopnosti
vnímání, představivost, pozornost, paměť a v neposlední řadě myšlení. Uvedené procesy
jsou dány geneticky, ale je možné je do určité míry pozitivně ovlivnit. Vývoj každého
dítěte je individuální a podle toho by k němu mělo být přistupováno. Pro účely své práce
jsem tuto část omezila jen na charakteristiky vážící se dle mého názoru nejvíce k tématu
této diplomové práce.
1.2.3.1. Představivost
Pro vznik obrazů a dobrodružství v hlavě dítěte je nejdříve zapotřebí obrazů
reálných, které rodiče svým dětem ukazují nejlépe v prvních dvou letech života
prostřednictvím obrázkových knih. Ve třetím roce života může být započata podpora
představivosti a fantazie. A to prostřednictvím jednoduchých předčítaných, nebo
vyprávěných příběhů. Tímto způsobem se dítě učí naplnit slyšený příběh životem pomocí
vlastní fantazie. Tato schopnost není vrozená. Člověk se rodí s předpokladem, kdy se na
základě příslušných podnětů propojí mozkové buňky a vytvoří použitelné struktury
a fungující vedení (Kammerer, 2007). Fantazie se intenzivně rozvíjí právě v předškolním
věku, kdy ji dítě uplatňuje, a to nejen při hrách, ale především v každodenních životních
situacích. Již v 80. letech minulého století upozornil Matějček (1986) na srovnání hry
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dítěte pětiletého či šestiletého s hrou batolat, při níž můžeme vidět pozoruhodný rozdíl
nejen v tématice, ale také v dramatičnosti. Batole během hry opakuje a procvičuje zážitky
z denního života. Předškolní dítě si hraje podobným způsobem, ale je schopno
„vymýšlet“ si nové prostředí, přidává motivy z pohádek nebo z vyprávění, děj rozvíjet
dále, takže nikdo nemůže předem předvídat, jak a kde děj skončí. Do hry vstupuje vše, co
dítě objeví a zachytí. Právě fantazie jim pomůže k divadelnímu prostoru a k rekvizitám.
Fantazie vychází z toho, co člověk předtím vnímal, poznal a zažil.
1.2.3.2. Vnímání
Vnímání dítěte postupně nabývá na analytičnosti a dítě začíná vnímat detaily.
Patří mezi nejvýznamnější poznávací procesy dítěte předškolního věku. Roste schopnost
bezděčného zapamatování a učení. Emocionální podbarvení určuje, jak hluboce a trvale
se událost vryje do paměti.
1.2.3.3. Paměť
Paměť se významnou měrou podílí na modifikaci dětského pojetí. V předškolním
období je převážně bezděčná, avšak koncem pátého roku již můžeme vypozorovat i
prvky paměti záměrné. Převažuje mechanická paměť, která v kombinaci s aktivitou a
zvídavostí dětem umožňuje přijímat velké množství informací. Paměť předškolních dětí
je velice konkrétní, proto je pro ně snazší si zapamatovat událost, kterou prožily, než
pouze slovní vyprávění. Lze ji také charakterizovat jako krátkodobou. To se na konci
předškolní etapy mění a do popředí se začíná dostávat i paměť dlouhodobá. Do té doby si
dítě dokázalo dlouhodobě zapamatovat situace se silným citovým podtextem (Šulová,
2004). K dlouhodobosti paměti u předškolních dětí se vyjadřuje i Nádvorníková (2011).
Ta uvádí, že mezi třetím a šestým rokem života dochází k rychlému rozvoji. Ve věku tří
let si dítě situace pamatuje většinou několik měsíců, v šesti letech to může být až několik
let, či navždy. Paměť je plastická, to znamená, že vzpomínky jsou formovány často a
snadno. Děti příliš nedisponují logickou pamětí, i když fakta, která pochopí
v souvislostech, si pamatují lépe. Dochází k rozvoji paměti ve všech fázích, a to je
zapamatování, uchování v paměti a vybavení informace. Kuric (2001) dodává, že s
pamětí souvisí i představy, které se postupem času stávají přesnější a reálnější. Můžeme
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tedy konstatovat, že paměť předškoláka prochází podstatnými změnami, jak
v kvantitativní, tak kvalitativní sféře. Typická je pro něj paměť mechanická, vázaná na
smysly, avšak pokládají se i základy paměti logické. Dítě si snáze pamatuje předměty
nápadné určitým znakem či situace vyvolávající kladné či záporné pocity.
1.2.3.4. Pozornost
Pozornost je úzce propojena s pamětí. Je funkcí vědomí a zajišťuje jeho zaměření
určitým směrem. Zároveň nás ochraňuje před záplavou jiných, v danou chvíli méně
důležitých podnětů (Vágnerová, 2005).
1.2.3.5. Myšlení
Vyjdeme-li z Piagetovy periodizace kognitivního vývoje, pak je předškolní věk
obdobím přechodu ze stadia symbolického myšlení do stadia myšlení názorného, přičemž
k této kvalitativní vývojové změně dochází okolo čtvrtého roku věku. Stadium
symbolického a předpojmového myšlení trvá dle Piageta asi od 2 do 4 let a je
charakteristické nástupem sémiotické funkce (podrobněji se budeme sémiotické funkci
věnovat v kapitole 3). Období od 4 do 7 – 8 let nazývá Piaget obdobím předoperačního
myšlení. Název této vývojové fáze odkazuje na fázi následující, ve které si dítě osvojí
konkrétní logické operace, jakými jsou klasifikace, třídění, inkluze a řazení. Zatím je
však myšlení dítěte silně vázáno na aktuálně vnímané a je úzce propojeno s vlastní
aktivitou dítěte: Piaget hovoří o názorném intuitivním myšlení (Piaget, 1999).
1.2.3.6. Čtenářská pregramotnost
Za čtenářskou pregramotnost1 se považuje 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.

1

Dále budu v práci používat tento pojem – ve shodě s Kropáčkovou, Kucharskou a Wildovou, ač si
uvědomuji, že se objevují i termíny další – např. předčtenářská gramotnost (např. Tomášková, 2015)
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Ve své studii Kropáčková, Wildová, Kucharská (2014) uvádí, že období
pregramotnosti je považováno i v zahraniční odborné literatuře za jedno z klíčových
období v rozvoji čtenářské gramotnosti. Důraz je především kladen na komunikaci,
rozvoj pozitivní motivace pro čtení a psaní, neboť dítě se v předškolním období cíleně
neučí číst a psát. Smyslem je dávat mu podněty, které u něj zájem o čtení vzbudí a
ukážou mu „využitelnost“ těchto dovedností.
Rozvoj čtenářské pregramotnosti je tedy velmi důležitý pro budoucí čtenářské
dovednosti. U takového dítěte, které nemělo a nemá z knihy radostný prožitek, se bude
čtenářská pregramotnost a později i čtenářská gramotnost jen těžko rozvíjet. Čtenářská
pregramotnost je základním předpokladem školního úspěchu každého dítěte. Její rozvoj
vyžaduje, aby bylo dítě obklopeno rozmanitou literaturou.
1.2.4. Základní literární žánry předčtenářského období
Předčtenářské období je doba, kdy se dítě setkává s literaturou v předškolním
věku. V tomot věku by mělo být obklopeno všemi literárními druhy (poezií, prózou,
dramatem) a dalšími rozmanitými literárními žánry, protože každý u dětí rozvíjí něco
jiného, podněcuje u nich rozličné dovednosti.
1.2.4.1. Lidová říkadla
Za dominantu slovesnosti pro předškolní období je považováno říkadlo. Jde
o krátká, většinou dětská rčení založená na rytmickém textu vycházející ze záměrné hry
s významy slov a z toho plynoucí komiky. Lidová říkadla patří mezi literární žánry,
kterými se dítě vlastně učí mluvit, tvoří základ dětského folklóru. Podstatou celého
říkadla je rytmus a jednoduchý verš. Děti mohou rytmus nejen vytleskávat, ale i určovat
rýmující se slova. Svoji jednoduchostí, veselými a vtipnými verši přispívají ke snadnému
zapamatování a rozvíjení dětského myšlení. Rytmus zde působí jako mimojazykový
prostředek, který má velký vliv na rozvoj dětské řeči.
Říkadla mají dlouholetou tradici, i v dnešní době jsou stálé aktuální a v rodinách
i pedagogické praxi velmi oblíbená. Již tradice lidové kultury působila na malé dítě
komplexně – spojovala zvuk, slovo a pohyb, např. ukolébavka – tedy určitý text, který je
dítěti zpíván, a navíc doprovázen rytmickými pohyby kolébky či v matčině náručí.
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Podobně působí na dítě i rozpočítadlo či říkadlo s určitou činností, tzv. dětské hry - např.
Vařila myšička kašičku; Šiju boty do roboty; Kovej, kovej kováříčku; Běžela myška; Kolo,
kolo mlýnský; Když já se vytáhnu; Dupy, dupy; Pec nám spadla.
Od říkadel plynule přecházíme k verši, který navazuje na říkadla a je emočně
založen. Vyjadřuje radost, optimismus, jistoty dětství a pozitivní výhledy - např. sbírka
Říkejte si se mnou od Františka Hrubína. Česká poezie je oblast velmi zajímavá
a v porovnání se zahraničím i mimořádná. Její zastoupení je oproti jiným zemím výrazné.
1.2.4.2. Pohádka
Pohádka, neboli literární text pohádky, vznikl na základě starodávných vyprávění.
Jeho obsahem jsou různé bájné postavy, nadčasovost, touha po dobru, poražení zla.
V pohádce je svět ve své podstatě spravedlivější, dobro vítězí nad zlem, chytrost nad
hloupostí. Děj se odehrává v čarovném světě, kde vše funguje podle vlastního řádu, často
se i vymyká přírodním zákonům. Pohádka využívá některých pravidel neustále dokola,
například opakující se formule na začátku: Bylo, nebylo…, Za devatero horami,
za devatero řekami…, v závěru: Zazvonil zvonec a pohádky je konec…, a žili spolu
šťastně až do smrti… a magických čísel: tři, sedm, dvanáct atd. Rozuzlení pohádky je
oddalováno, jeden úkol je podmíněn druhým, trojí nebo i vícero opakování úkolu
s narůstající obtížností. Nadpřirozené bytosti mohou oplývat lidskými vlastnostmi,
mohou být vyobrazeny legračně či s podobnými rysy. Dalšími znaky jsou kouzelné
předměty, neřešitelné úkoly, přenesení se do jiného světa, zaklínadla (Mocná a kol.,
2004).
Vymezit pohádku a stanovit její jasnou definici není jednoduchou záležitostí.
Bylo již vysloveno a napsáno mnoho myšlenek, přesto význam tohoto pojmu není zcela
jednoznačný, přestože každý z nás víme, co si pod tím představit. Pohádky se prolínají
s dalšími folklórními žánry, s mýty, bajkami, pověstmi či legendami a oddělit je od sebe
je v některých případech velmi obtížné. Mocná a kol. (2004, str. 472) definují pohádku
jako: „Zábavný, zpravidla prozaický žánr folklórního původu s fantastickým příběhem.“
Myslím si, že nejlépe definici pohádky vystihl Tolkien (1992, s. 122), který píše, že
pohádku nelze polapit do sítě slov, „…vždyť jednou z jejích vlastností je nepopsatelnost,
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i když ne nepostřehnutelnost. Má mnoho součástí, rozbor však ještě nemusí odhalit
tajemství celku.“
Podle původu rozlišujeme pohádky tradiční čili anonymní a pohádky autorské čili
umělé. Tradiční pohádky jsou starobylejší a dochovaly se díky ústnímu předávání
a aktivitě různých sběratelů, mezi které patřil například u nás Karel Jaromír Erben,
Božena Němcová, Jindřich Šimon Baar, nebo v sousedním Německu bratři Grimmové
(Mocná a kol., 2004)
Pohádka je původně folklórní žánr závislý na ústní lidové slovesnosti, zatímco
dnes jsou pohádky určeny hlavně dětem, v dřívějších dobách si je vyprávěli především
dospělí. Dětem byly vyprávěny pohádky kratší nebo alegorické o zvířatech, které měly
výchovný cíl. Je všeobecným názorem, že pohádky mají v životě dětí nezastupitelný
význam. To, s jakými pohádkami se dítě setkává, totiž do jisté míry ovlivňuje vývoj jeho
osobnosti. Dokládá to ve svých publikacích mnoho autorů, například Černoušek (1990),
Bettelheim (2000) i Petrželka (1947).
1.2.4.3. Povídka
Dalším literárním žánrem, který se objevuje v literatuře pro děti, je
povídka. Hlavními rysy jsou jednoduchý děj, neměnnost charakteru hlavní postavy
a krátký časový úsek. Děti se v textu dobře orientují díky menšímu počtu postav, velké
oblibě se těší povídky cyklické s jedním ústředním hrdinou.
1.2.4.4. Poznávací a naučná literatura
V poslední době vzbuzuje u dětí velký zájem literatura poznávací a naučná. Je to
ideální způsob, jak rozvíjet znalosti a dovednosti zábavnou cestou. Tato literatura je také
součástí „četby“ u dětí předškolního věku. Vzhledem k psychickému vývoji dětí v tomto
věku se v ní osvědčuje převaha beletristických prvků, ale mísí se i s žánry věcné
literatury a encyklopedie. Jsou důležitým doplňkem při vzdělávání dětí, podněcují a
motivují děti k samostatnému vzdělávání, poznávání reality a propojení svých znalostí.
Některé knihy z uměleckonaučné literatury jsou zaměřené na určité odvětví, existují
encyklopedie o zvířatech, o přírodě, o technice, o vesmíru a dalších. Poté jsou druhy
knih, které sdružují poznatky. Z těch je nejznámější nejspíše Dětská encyklopedie od
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Bohumila Říhy nebo z moderní literatury Ivona Březinová a její Obrázková encyklopedie
pro nejmenší. Velmi oblíbenou je také Moderní encyklopedie 21. století pro děti od Jiřího
Žáčka, která obsahuje na osm set srozumitelných hesel, od nejjednodušších a základních
slov, spojené s trochou poezie, humoru a spousty obrázků.
1.2.4.5. Interaktivní kniha
Nejprve se zaměřme na samotný pojem interaktivita. Ačkoliv je zejména v dnešní
době hojně používán, neexistuje pro něj žádná univerzální definice. Různé definice
interaktivity se liší v závislosti na kontextu, na účelu definice a na médiu nebo
technologii, kde se interaktivita objevuje. Pokud bychom chtěli definovat pojem
interaktivity na nejzákladnější úrovni, bez ohledu na médium, význam slova může být
rozdělen na předponu „inter“, což znamená „mezi“, a zbytek slova „aktivní“ značí proces
dělání něčeho. To nám implikuje, že se interakce může objevit jak ve fyzickém, tak
intelektuálním prostředí (Timpany, 2015).
Co tedy označuje termín interaktivní kniha? Je to publikace, se kterou může
uživatel – dítě, ať už za pomoci nových technologií, či bez nich, určitým způsobem
komunikovat. Kniha na něj reaguje. Tento typ publikace dítěti poskytuje nový rozměr
při čtení, prohlížení knih. Mezi interaktivní knihy bychom mohli zařadit volvelle, pop-up
knihy, tunelové knihy, omalovánky, gamebooks, obrázkové knihy se skrytými objekty,
hmatové a zvukové knihy. Dále také, právě díky moderním technologiím, elektronické
knihy, a konečně pak interaktivní knižní aplikace, které jsou v dnešní době velice
populární.
Pro příklad uvádím jednu z mnou osvědčených interaktivních čtenářských aktivit,
kterým je Kouzelné čtení od ALBI. Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept, díky
kterému se dítě zábavnou a poutavou formou dozví spoustu zajímavých a užitečných
informací. Je určeno jak dětem v předškolním věku, tak dětem starším. Díky speciální
technologii mohou knihy plně využívat právě i děti v předškolním věku, které ještě číst
neumí. Samy si tak mohou „přečíst“ pohádku nebo se hravou formou naučit poznávat
barvy, čísla, písmena či nejrůznější tvary. Je to velmi jednoduché, pomocí elektronické
tužky, která slouží jako čtečka speciálního kódu, který je ukryt přímo na stránkách knih.
Díky této technologii tužka dokáže předčítat text, který je v knize vytištěn, i ten, který je
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skryt pod ikonami či obrázky. V knihách dítě nalezne nepřeberné množství doplňujících
informací, ale také vědomostní či postřehové hry.
1.2.4.6. Próza s dětským hrdinou
V současnosti se v literatuře pro děti objevuje nejčastěji hrdina akční, který
dokáže a zažívá nevídané věci. V těchto knihách nechybí dobrodružství, napětí a hlavně
inspirující zážitky. Děti se s hrdiny ztotožňují a celý příběh s ním prožívají. Přijímají za
svou buď část jejich osobnosti, nebo celou jejich osobnost – jejich pocity, chování,
emoční postoje. Literární hrdinové mají své klady a zápory, mohou chybovat, jednat
správně i nesprávně, jednou jsou odměňováni, podruhé trestáni. Literární postava je jako
vzor chování a jednání. Proto má bez pochyby na předškolní dítě zásadní vliv, protože v
tomto období dítě interiorizuje svého hrdinu, který je nositelem charakteristik a poměrně
výrazně se podílí na výchově dětského čtenáře a na jeho čtenářských postojích.
1.2.4.7. Bajka
Bajky byly původně určeny dospělým posluchačům a čtenářům. V 19. a 20. století
se však začaly stále více posouvat do dětské literatury. Základem bajky je alegorie, kdy
zvířata mluví jako lidé, případně je provázejí jiné nepřirozené jevy; z tohoto jednání
vyplyne nějaké poučení či kritika chyby, která ve většině případů bývá čtenářovi již
známa. Jednotlivá zvířata tím získávají lidské vlastnosti, jež se pro ně stávají typické např. liška je chytrá, osel hloupý, vrána důmyslná, kočka požitkářská, páv pyšný atp.
Kromě toho se zvířatům přisuzují standardizované role: ovce, případně jehně nebo kůzle,
vystupuje v roli oběti, proti tomu vlk a liška zase jako škůdci. Bajka pracuje se
symbolikou a jejím cílem je působit na lidi, kritizovat konkrétní společenské nešvary a
vychovávat k jejich odstranění.
Díky těmto literárním žánrům a prostřednictvím různých zajímavých aktivit
s tímto tématem spojeným, se v dítěti utváří postoj ke čtenářství a čtenářský zájem. V této
době dítě zpravidla dochází do mateřské školy, která vhodně doplňuje vliv rodiny.
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1.3. Práce s knihou v MŠ
Mateřská škola je pro dítě důležitá, protože dítě se v určitém věku potřebuje
od matky odpoutat a komunikovat s vrstevníky, dochází k procesu sekundární
socializace. Dále se učí pohybovat, komunikovat v kolektivu, učí se společně si hrát, a
tak se připravuje na období, kdy bude muset být samostatné a bude spoléhat jen na sebe.
Mateřská škola hraje důležitou roli v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti, protože již
v mateřské škole jsou děti vedeny k zájmu o literaturu.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání2 je pro mateřské školy
v současnosti závazným dokumentem, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky
a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku. Záměrem vzdělávání v jednotlivých
etapách života dítěte je vybavit je potřebným souborem tzv. klíčových kompetencí, a tím
připravit dítě nejen na školu, ale na život. Obsah vzdělávání zahrnuje pět vzdělávacích
oblastí – viz RVP PV. Nejdůležitější pro rozvoj předčtenářských dovedností je podoblast
Jazyk a řeč, která je součástí vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika. Rozvoj jazyka a řeči
má specifické postavení mezi ostatními vzdělávacími oblastmi, jež se vzájemně prolínají.
RVP PV (2016) uvádí v této podoblasti vybrané očekávané výstupy:
 „správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči,
 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno,
 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění
a úsudky ve vhodně zformulovaných větách,
 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku,
sledovat řečníka i obsah, ptát se),
 domluvit se slovy i gesty, improvizovat,
 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj
a zopakovat jej ve správných větách),
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat,
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým
nerozumí),

2

Dále jen RVP PV
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 učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky,
zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.),
 sledovat a vyprávět příběh, pohádku,
 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku),
 chápat slovní vtip a humor,
 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech,
 utvořit jednoduchý rým,
 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma,
 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní
značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich
komunikativní funkci,
 sledovat očima zleva doprava,
 poznat některá písmena a číslice, popř. slova,
 poznat napsané své jméno,
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat
divadlo, film, užívat telefon.“
Tomášková (2015) uvádí některé vhodné postupy, kterými lze rozvíjet kladný
vztah ke knize a ke čtení v mateřské škole:
 Každodenní čtení dětem. – Zde však upozorňuje, že čtení pohádek před
odpoledním spánkem nestačí, neboť se dítě aktivně neúčastní, nemají dostatek
času přemýšlet o textu a nechat si vysvětlit nové pojmy.
 Knihovnička s dětskými knihami. Je nutné děti vést k tomu, aby si knihy
prohlížely a diskutovaly o nich, měly by zde také mít prostor pro čtení a hru s
knihou.
 Psaní a tvorba dětského čtenářského deníku. S dětmi zapisujeme, které pohádky
jsme přečetly, mohou namalovat obrázky a za nějaký čas se k pohádce vrátit,
srovnávat je mezi sebou, hledat v příbězích poučení, diskutovat o tom, co je
zaujalo apod.
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 Společné čtení rodičů a dětí v mateřské škole. Četba příběhu může být obohacena
následnou dramatizací či krátkými loutkovými představeními.
 Dětem mohou předčítat i starší spolužáci ze základní školy. Pokud budeme dětem
překládat text, který je baví a zajímá, děti budou mít větší zájem o knihu a samy
přijdou na to, že jim kniha přináší nové poznání. Tato činnost umožňuje práci v
menších skupinkách a individuální přístup.
 Společná výroba leporela. Děti se tímto dozvědí, jak se kniha vyrábí a co je
všechno k tomu potřeba. Nejdříve je zapotřebí dětem dát námět, o čem by kniha
měla být.
 Dramatizace pohádek. Učitelka by vždy měla správně zvolit text, který splňuje
daný záměr a vědět, k jakým účelům jej použít. Autorka knih o čtenářství
Kateřina Homolová (2009) se zmiňuje o nejvhodnějších pěti typech knih pro děti
v předškolním období.
 Publikace, ve kterých jsou pouze ilustrace a žádný text. Jsou to například leporela
nebo knížky-hračky.
 Publikace, které rozvíjí především estetické cítění. Což jsou různé omalovánky
a vystřihovánky.
 Díla, ve kterých převládají obrázky, které jsou již doplněny krátkým textem.
Mohou to být například příběhová leporela.
 Knížky, které již využívají literární žánry. V těchto knihách je text s ilustrací
ve vyváženém poměru. Jedná se o pohádky, knížky veršů aj.
 Knihy, které mají především naučnou povahu. Jsou to třeba dětské encyklopedie.
Je nepřeberné množství literatury, které můžeme využít pro děti v mateřské škole,
a nejedná se jen o pohádky. Samozřejmě záleží na věkovém složení třídy.
Cílem práce učitelky mateřské školy, v oblasti rozvoje předčtenářských
dovedností, je maximální rozvoj dítěte a jeho dovedností a schopností předcházejících
čtení. Formy práce v MŠ mohou být skupinové nebo individuální s různými metodami
vzdělávání, např. četba, rozhovory, hry, dramatická výchova, zpěv, básničky a říkanky,
přednášky. Mezi další metody lze zařadit besedy, exkurze, výtvarné techniky, pracovní
listy, manipulační hry atd. K činnostem lze využívat různé materiály, pomůcky,
literaturu, časopisy, ale také počítačové programy či interaktivní tabuli, CD, DVD nebo
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externí zázemí – školní třídy, knihovny a exkurze. Cílem je rozvíjet u dětí předpoklady,
osvojovat si poznatky a získávat vědomosti potřebné k rozvoji čtenářské pregramotnosti.

1.4. Školní knihovny s dětskou literaturou
Nejprve je třeba vymezit základní pojmy, tedy termín školní knihovna. Podle
zákona č. 257/2001 Sb. a České terminologické databáze knihovnictví a informační
vědy3, se knihovnou rozumí zařízení, které může být samostatnou institucí nebo součástí
instituce, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu
poskytovány veřejné knihovnické a informační služby. Hlavním cílem knihovny je
udržovat knihovní fond, který umožňuje využívat dokumentů k uspokojení informačních,
vzdělávacích, vědeckých nebo rekreačních potřeb uživatelů. Školní knihovna musí
splňovat veškeré požadavky určené zákonem. Ovšem o specifikách školní knihovny se již
zákon, ani školský, ani knihovní, nezmiňuje, proto pro ujasnění termínu školní knihovna
je využito definice z TDKIV (2015), která o školní knihovně říká, že je to knihovna pro
žáky a učitele na základní, střední nebo vyšší odborné škole, zřizovaná a udržovaná z
rozpočtu školy. Jejím hlavním úkolem je informační a dokumentační zabezpečení
vyučovacího procesu. Primárně je určena pro žáky a pedagogy, ale může sloužit i jako
veřejná knihovna.
Protože je zcela evidentní, že do podnětného prostředí při rozvíjení čtenářské
gramotnosti školní, resp. třídní, knihovna rozhodně patří, pokusím se vymezit tento
termín blíže.
„Knihovny

jsou

kulturními

institucemi,

které

vytvářejí

zázemí

pro

sebevzdělávání, nabízející možnosti kvalitně využít volný čas, inspirující ke kultivaci
zájmů a poskytující rozsáhlé spektrum jindy nedostupných informací.“ (Národní
knihovna ČR, 2011)
Pro nejmladší děti předškolního věku se uskutečňují exkurze do knihoven, aby se
seznámily s prostředím a nebylo jim cizí, a předčítání, které formuje čtenářské zájmy
a obecně napomáhá při výchově. Zorganizovat se mohou ve spolupráci s knihovnou také
jednorázové akce, jako je pohádkové odpoledne nebo literární karneval, či přespávání
3

Dále jen TDKIV.
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s oblíbenou knihou, při kterém se lze zakomponovat soutěže a hádanky, jež působí jako
motivační faktor a děti aktivizují. To vše se týká ale knihovny městské, do které musíme
dojít, vše předem domluvit a naplánovat. Já se však budu zabývat knihovnou školní, a jak
už sám název napovídá, jedná se o knihovnu, která se nachází v místě školy, s literaturou,
která je neustále dětem k dispozici.
Vlastnictví třídní knihovny může být a je pro děti velkým přínosem. Člověk si
přirozeně zhmotňuje to, k čemu má citový či duchovní vztah. Když dítě projde kolem
knihovny, nemusí se mu vybavit jen to, že tuto knihu už mu dlouho nikdo nečetl, ale i to,
že toto je kniha, se kterou má spojený nějaký zážitek, přinesl jí Ježíšek nebo ji koupila
paní učitelka, či snad jí přinesl a daroval do mateřské školy nějaký blízký kamarád apod.
To dá dítěti pocit, že knihy patří k jeho okolí, tvoří to, čím je obklopeno a mají tak místo
v jeho vlastním světě. Důležité je uvědomit si, že dětská knihovna nemá být ozdobou ani
dětského pokoje, a už vůbec ne školní třídy, ale měla by být součástí dítěte, jeho životní
paměti, citů, vzpomínek, lásek a přátelství. Jestliže dítě ke knihovně nemá citový vztah,
je zbytečné, aby byla naplněna desítkami knih, jelikož dítě po nich nikdy nesáhne. Dobré
je, když má dítě možnost podílet se na rozšiřování knihovny. Je důležité nechat dětem
občas možnost volby, popovídat si s nimi, proč si danou knihu přejí koupit, nechat je
vyjádřit jejich názor a sdělit názor svůj. Dětská knihovna prochází změnami spolu s
vývojem dítěte. Výhodou heterogenních tříd je, že postupem času, kdy dítě doma z
knihovny odkládá leporela, říkanky, básničky, pohádky a tyto knihy z domácí knihovny v
podstatě zmizí, zde v třídní knihovně zůstanou. Pro další děti, mladší. Tyto knihy
přesáhly obvyklé rozměry, dítě k nim má citový a důvěrný vztah, i když už je dítě na jiné
úrovni a má zájem o jiný žánr literární tvorby, díky těmto knihám má dítě možnost
návratu, zavzpomínání si. Dětská knihovna je předstupněm ke knihovně dospělého, proto
je její význam vskutku nesporný. Dítě, které v dětství mělo vlastní knihovnu a ke knihám
v ní obsažených pozitivní emoční či duchovní vztah, má pak i v dospělosti potřebu se
knihami obklopovat a zřídit si vlastní knihovnu (Chaloupka, 1995).
Ve svých domácích knihovnách máme v průměru 250 knih. Jen 2 % obyvatel
uvádějí, že doma nemají žádné knihy. Čím jsme starší, tím jsou naše domácí knihovny
objemnější – u obyvatel nad 65 let je to 325 svazků. Velikost knihoven roste se
vzděláním, věkem a ekonomickým statusem. Největší knihovny mají lidé z velkoměst,
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dominuje Praha. V knihovnách častých čtenářů se vyskytuje téměř šestkrát více knih
(475) než v knihovnách nečtenářů (82). Na cestě ke čtení mělo největší vliv, že se doma
na čtení dbalo, následuje to, že doma bylo mnoho knih, výrazná část naší populace si
však cestu ke čtení a knize našla sama – daleko častěji jsou to muži než ženy. Celkově se
jevíme jako silná čtenářská kultura, která generuje málo nečtenářů, zato s malým
zastoupením čtenářů vysoce nadprůměrných (tzv. vášnivých): jako čtenářská kultura
s velmi vysokým genderovým rozdílem mezi ženami a muži (ve prospěch žen/; čtenářská
kultura se silně rozšířenými domácími knihovnami; čtenářská kultura, v níž je velmi
rozšířeným zvykem pojímat knihu jako dárek; čtenářská kultura, v níž při formování
socio-kulturního čtenářského vzorce hraje nejpodstatnější roli rodina (Trávníček, 2014).
Čtení je v životě dětí spojeno s některými dalšími volnočasovými aktivitami.
Malé čtenáře najdeme v rodinách, kde děti tráví více času společně se svými rodiči
(povídáním, hraním, výlety). Intenzitu čtení dítěte pozitivně stimuluje kvalitní čtenářské
zázemí v rodině, celkové rodinné klima z hlediska komunikace a společného trávení
volného času.
Čas, který rodiče věnují společnému čtení s dítětem v jeho raném věku, pozitivně
ovlivňuje jeho další čtenářské návyky – 70 % dětí, kterým rodiče pravidelně četli, když
byly malé, čtou dnes denně samostatně.
Podle mezinárodního výzkum PIRLS (2011) je podstatný také rozsah a kvalita
školních zdrojů. Jde jak o základní faktory, jimiž jsou kvalifikovaní učitelé, nebo
adekvátní učebny, tak i o prostředky, které možná nejsou tak zásadní, ale přesto jsou
užitečné. Kupříkladu pohodlný nábytek a příjemné okolí školy. Přímo pro výuku čtení
může mít význam přítomnost školní knihovny, nebo mediatéky – multimediálního centra.
Významnou roli může také sehrát pedagog, věnující se speciálně výuce čtení, či odborník
na jazykovou výuku. K dalším důležitým aspektům patří rozsah materiálu ke čtení, který
mají žáci k dispozici. Přítomnost školní knihovny, případně místa vyhrazeného pro
samostatné, čtení může podporovat pozitivní čtenářské návyky a postoje. Navíc poskytuje
žákům přímý přístup k široké škále různých typů textů. Dalšími důležitými faktory jsou
vztahy mezi žáky, neformální či učitelem řízené rozhovory o čtení a aktivitách, které se
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čtením souvisejí. Obzvláště efektivní mohou být třídy, které podporují jazykový vývoj a
vytvářejí podpůrné prostředí pro rozhovory o čtení4.
Z výše popsaného je jasné, že vlastnictví knih v dětství a existence dětské
knihovny v dětství má pozitivní vliv na dítě, nejen v předškolním věku, ale i v dalších
vývojových stádiích – ve školním věku, pubertě i v dospělosti. V rámci dětské knihovny
bychom neměli zapomínat na významnost obsahu knihovny. Není důležité mít co
nejobsáhlejší knihovnu plnou nejrůznějších knižních titulů a literárních žánrů, ale mít v
knihovně knihy, ke kterým máme vybudovaný vztah. Čili knihy, které jsme si sami
vybrali, nebo s kterými se pojí nějaký zážitek, třeba i zkušenost. Další velmi důležitý
poznatek je, že dětská knihovna by měla být uzpůsobena dítěti – jeho vzrůstu, potřebám,
být bezpečná apod. Jsou-li knihy v knihovně umístěny odshora dolů, mohou být pro dítě
knihy nedosažitelné, a tudíž dítě s největší pravděpodobností ztratí zájem o prohlížení.
Pro její vhodné umístění je třeba zvolit dobře osvětlený prostor a vybrat takové místo,
aby děti ke knihám měly volný přístup jako k ostatním hračkám, a tudíž na ně bez
problémů dosáhly.
Jak už bylo zmíněno v předcházející kapitole, k dispozici by měla být široká
nabídka žánrů, především pohádky, příběhy s dětským hrdinou, dětské encyklopedie,
knihy o zvířatech, přírodě a technice, ale také poezie zpracovaná např. do leporela.
Přínosné jsou i dětské časopisy. Dítě snadno zaujme obrázek na knize, proto je
doporučeno knihy ukládat v průhledných obalech. Vnější úprava knihy může dítě
motivovat k tomu, aby si ji otevřelo, prohlédlo a popřípadě požádalo pedagoga o přečtení
vybrané pasáže. A domnívám se, že každá učitelka by měla být schopna seznámit už
nejmenší děti s knihami tak, aby je pak nadále samy aktivně vyhledávaly.

1.5. Význam knihy v předčtenářském období
Kniha vstupuje do života dítěte jako jeden z prvních kroků do kulturního života.
V předčtenářském věku poutá děti ke knize především její výtvarná stránka – ilustrace,
formát, obálka, grafika, design. Z tohoto důvodu je vhodnější při čtení dětem
4

Dostupné

z

http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/PIRLS/PIRLS-

2001/Publikace-Koncepce-hodnoceni-PIRLS-2011.pdf
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upřednostňovat knihu před pouhým listem papíru (Gebhartová, 2011). Je tak možné
s dětmi sledovat text pomocí obrázků, častěji otáčet listy atp. Podle Evy Opravilové
(1984) může dítě prostřednictvím knihy poznávat sebe i okolní svět, rozvíjet svou
fantazii, estetické a etické cítění a rozšiřovat si slovní zásobu. Kniha podle ní obohacuje
zkušenosti dětí a rozšiřuje jejich obzory, je zdrojem citových zážitků, a proto k ní děti
mají obecně velmi pozitivní vztah. Kniha dětem vyhovuje svou nápaditostí pro jejich
citovost a zvídavost. A právě vlivem citového zaujetí se rozvíjejí dětské zájmy, motivace
i vyšší potřeby. Píše, že kniha má mnoho výchovných funkcí ovlivňující komplexnost
celé dětské osobnosti. Do nich můžeme zařadit např. funkci poznávací, jež rozvíjí mimo
jiné i kognitivní schopnosti, esteticko-výchovná funkce atd. Kniha je pro děti impulzem
k přemýšlení, ovlivňuje jejich názory a kulturní vývoj. Gebhartová (2011) se zmiňuje
o integrující úloze knihy. Kniha je podle ní integrujícím činitelem zábavné práce, a proto
ji staví do role vhodné pomůcky, kterou mají pedagogové i rodiče k dispozici. Podle ní je
však kniha také prostředkem pro utváření dětských životních zkušeností, naplňuje
spektrum nových pojmů, napomáhá k vytváření estetického vkusu a vede děti
ke čtenářství. Pokud tedy v průběhu předškolního věku vznikne návyk dítěte potřebovat
knihu, je zřejmé, že jsme udělali maximum pro rozvoj jeho čtenářské gramotnosti.
1.5.1. Práce s knihou v mateřské škole
Průcha, Walterova, Mareš (2003, s. 40) za dětskou knihu označují „druh literatury
(umělecké, odborné, vědeckopopulární), určené čtenářům předškolního a školního věku,
která má důležitou funkci v kognitivním a emocionálním rozvoji dítěte a jako souběžný
zdroj informací k formálnímu (školnímu) vzdělávání“.
,,Kniha je tradičním a významným prostředkem nejen preprimárního vzdělávání.
Práce s knihou je důležitá i z pohledu předčtenářské přípravy. Děti vedeme k dovednosti
listovat knihou, sledovat řádky zleva doprava, směřujeme je ke zjištění, že se knížka dělí
na stránky, stránky na odstavce, věty, slova, slabiky, písmena. Dítě začne odlišovat
obrázky od textu. Práce s knihou, textem nemůže být ze strany učitelky nahodilá, ale
musí být promyšlená i metodicky. Tyto zásady vycházejí ze zkušenosti, tradic a poznatků
teorie. Učitelka by měla využívat metody, které děti aktivizují, podporují jejich iniciativu
a tvořivost. Aktivní účast je pro dítě mnohem přínosnější než pasivní poslech. Využíváme
31

zaujetí dětí ke kladení podnětných otázek ke slyšenému textu a ilustracím. Podněcujeme
děti k tomu, aby vymýšlely jiné řešení konkrétní situace, ve které se například hrdina
ocitl, aby vymýšlely alternativní konec apod. Předčítání nekončí pouze diskuzí s dětmi,
ale nabízí se návaznost v pohybovém, výtvarném nebo hudebním vyjádření prožitku.“
(Strnadova, Bičišťova, Veberova, 1989, s. 24-29).
„Učitelka by měla každé setkání s uměleckým dílem dítěti zprostředkovat tak, aby
je přijalo. K tomu je také třeba vhodně a účinně děti motivovat. Nejvíce se osvědčují
následující motivační prvky: využití momentálního emocionálního rozpoložení dětí,
připomenutí zajímavých zážitků a podnětů ze života dětí v mateřské škole, doma
na vycházce, na výletě, zařazení poslechu vhodné hudební ukázky, navázání a prohlížení
ilustrací v knihách, překvapení dětí novou knihou nebo nahrávkou literárního textu,
předložení zajímavé pomůcky, která text navodí, doplní a zvýrazní (nesmí však odklonit
pozornost jiným směrem), účinnou motivací pro děti je zájem, radost a nadšení jejich
učitelky“ (Strnadova, Bičištová, Veberova, 1989, s. 29-30).
1.5.2. Výběr kvalitních dětských knih
Myslím si, že jsou knihy, které by neměly dítě v předškolním věku minout,
protože později již nemají pro dítě takovou vypovídací hodnotu. Některé příběhy jsou
nadčasové, vhodné pro děti každého věku, ale některé je třeba předat dál v ten správný
okamžik. Jak ale vybrat tu správnou knihu? Existuje na to nějaký návod, klíč? Když jsem
zařizovala naší dětskou knihovnu v mateřské škole a ptala se rodičů, které knihy
upřednostňují, nejčastěji uváděli, že se snaží dětem poskytnout obojí. Jak knižní novinky,
tak i klasické autory. Záleží jim spíše na obsahu nebo se nechají inspirovat doporučením.
Z vlastní zkušenosti vím, že novější literatura je dnešním dětem mnohem bližší, než
někteří již nežijící autoři, kterým děti nerozumí, a to je velká škoda. Snažím se děti se
staršími autory seznamovat, a přiblížit jim tak pro ně méně srozumitelné obsahy.
Domnívám se, že až dorostou do staršího čtenářského věku, výběr knih pak pro ně bude
daleko pestřejší, naučí se v literatuře lépe orientovat, nezavrhovat staré osvědčené autory,
ale naopak je patřičně ocenit.
Samozřejmě nevybírám knihy pouze podle toho, zda se mi zdají vhodné. Také
usiluji o to, aby výběr nebyl ovlivněn mým subjektivním postojem. Dále nechám děti
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samotné si vybrat, co je zrovna zajímá, pravidelně navštěvujeme knihkupectví a společně
studujeme knižní novinky. Z mé praxe vím, že pokud chci dětem číst při řízených
činnostech, volím knihu podle obsahu, ale ne každé dítě to zrovna zaujme. Když chce
dítě číst či si prohlížet, zvolí si knihu podle aktuálního zájmu a nálady, nebo ho kniha
zaujme pouze na pohled. Proto si myslím, že je dobré zvolit jakousi rovnováhu: vybírat
knihy jak podle sebe, tak i dát možnost výběru dětem.
A jaké další možné zdroje mohou pomoci nalézt kvalitní literaturu pro děti?
Nahlédla jsem do časopisu pro teorii a kritiku dětské knihy Ladění, který vydával Ústav
literatury pro mládež Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Čtvrtletník
Ladění přináší především studie, články, rozsáhlé i drobné recenze nových knih pro děti
a mládež. Některé rubriky mají zpravodajský charakter, dále jsou zde informace
o konferencích a odborných seminářích, včetně mezinárodních. Časopis představuje
některá nakladatelství, která vydávají především dětskou literaturu.
Nakladatelství, která se zabývají vydáváním knih pro děti a mládež, je mnoho:
Albatros, Argo, Avent, Běžíliška, Egmont, Fragment, Grada, Host, Kalich, Knižní klub,
Labyrint, Librex, Mladá fronta, Paseka, Petrkov, Portál, Práh, Slovart, Svojtka, Thovt
a další. Zde bych ráda vyzdvihla jen dvě, ve kterých jsou knihy výlučné svou uměleckou
úrovní. Baobab je malé alternativní nakladatelství ilustrovaných knih pro děti. Věnuje se
vydávání původních textů a zajímavých překladů. A nakladatelství Meander se zaměřuje
na autorské knihy pro děti a mládež, vydává knížky a leporela současných českých
i světových autorů. Jeho úsilím je esteticky kultivovat dítě, vydává tedy knihy, z nichž
bude dětem jasné, proč se vůbec říká krásná literatura.
Podle Peterky (2007) jsou typickými znaky krásné literatury: subjektivnost neboli
osobní vztah k tématu či náhled na svět, aktualizovaný jazyk, fiktivnost – zdůraznění
textového světa, svébytně umělý výtvor, intertextovost – reakce na dosavadní texty
a v neposlední řadě ilustrace v souladu s textem, vyzněním textu a zároveň nechávající
prostor pro fantazii dítěte. Při výběru knihy si má dospělý klást otázky typu: Odpovídá
kniha vývojovým zvláštnostem v tomto období věku dítěte? Zároveň však dbá na to, aby
nedošlo ke snížení umělecké hodnoty knihy. Zdůrazňuje požadavek předkládat dětem to
nejlepší. Přesně to nabízí podle mého názoru malým čtenářům právě tato dvě
nakladatelství – Baobab a Meander.
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Internet je dnes již samozřejmým zdrojem. Nabízí nesčetné množství
internetových stránek, které se zabývají dětskou knihou. Pro příklad zde uvádím jen
některé z nich, jsou to zejména ty, které velmi ráda využívám ve své praxi:


Zlatá stuha5



databáze knih Čtení pomáhá (http://www.ctenipomaha.cz/cs/knihy),



Čtenářův

sympatický

rádce,

sekce

Nové

knihy

(http://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/literatura-pro-deti-mladez/predskolni-vek-do-6let),


iLiteratura (http://www.iliteratura.cz/Zanr/7/detska),



dálším zdrojem mohou být knižní veletrhy Tabook, Knihex, Veletrh knih apod.
Jak rodiče, tak pedagogové na níže uvedených portálech najdou typy a stručný

popis knihy. Knihy jsou rozděleny i podle věku dětí:


www.rostemesknihou.cz



www. sckn. cz (Svaz českých knihkupců)



www.portal.cz



www.celeceskoctedetem.cz

V neposlední řadě jsem oslovila několik knihkupectví. Dozvěděla jsem se
o nejprodávanějších titulech i o knihách, se kterými měli prodavači osobní zkušenosti.
Zjistila jsem, jaké knihy byly oceněny Zlatou stuhou nebo Magnesií literou6.

5

6

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných
v českém jazyce. Existuje již více než 20 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou
výhradně na dětskou literaturu. Více informací na www.zlatastuha.cz/nejlepsi-knihy-detem
V současnosti jedinou českou celostátní cenou v oblasti literární produkce pro nejmladší generaci
představuje Zlatá stuha, která vznikla již v roce 1992. Za dobu své existence prošla výraznými
změnami, zaštiťují ji Česká sekce IBBY, Obec spisovatelů, Klub ilustrátorů dětské knihy a Obec
překladatelů. Finančními prostředky přispívá i Ministerstvo kultury České republiky. Magnesia Litera je
nejznámější literární cenou udělovanou v České republice, která vznikla v roce 2002. Vyhlašuje ji
občanské sdružení Litera, na němž se podílejí Akademie věd ČR, České centrum PEN klubu, Obec
překladatelů, Obec spisovatelů, Svaz českých nakladatelů a knihkupců, česká sekce IBBY a nadace
Český literární fond, tedy subjekty, jejichž hlavním cílem bylo zpopularizovat kvalitní původní českou i
překladatelskou literaturu. Magnesia Litera není na rozdíl od Zlaté stuhy zaměřena výhradně na
oceňování literatury pro mladé recipienty. Uděluje se za nakladatelský čin, za překladovou knihu, za
populárně-naučnou literaturu, objev roku, poezii, prózu, přínos české literatuře a hlavní cena Magnesia
Litera za knihu roku. Devátá kategorie určená právě knižní produkci zaměřené na děti a mládež vznikla
až v roce 2003.
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Následně bych měla zmínit odbornou literaturu, kde lze nalézt mnoho inspirace,
jak a s jakými knihami pracovat s dětmi. Níže uvádím jen několik příklad, které se mi ve
své praxi osvědčily:
 M. Jírová, E. Opravilová, H. Vaňková: Literární výchova v mateřské škole
 Soubor textů k literární výchově v mateřské škole, E. Veberová Jaro, léto,
podzim, zima
 E. Opravilová, Vladimíra Gebhartová: Jak a co číst dětem v mateřské škole
 H. Švejdová: Endele, bendele tak i tak, budeme si spolu hrát
 Svobodová a Hovjacká, Kubecová a Kukačková: Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a
komunikaci dět
 K. Bláhová: Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů
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2. Empirická část

2.1. Kvalitativní výzkum a výběr případů
Kvalitativní výzkum jsem zvolila zejména proto, že se snaží o detailní popsání, tj.
vybereme si relativně úzký problém, který se snažíme zmapovat do hloubky, a nejčastěji
si klademe otázky „jak“ a „proč“ (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). Zvolila jsem design
případové studie, protože jsem chtěla podrobněji zmapovat tři případy mateřských škol a
jejich dětských knihoven. Cílem této práce nebylo dojít k nějaké teorii (např. zakotvená
teorie), ale spíše zmapovat terén v mém blízkém okolí a inspirovat se jím.
2.2. Cíle výzkumu a výzkumné otázky
Na základě studia odborné literatury (Švaříček, Šeďová a kol., 2007) jsem si
stanovila dva výzkumné cíle (obecný a praktický). Obecným cílem mého výzkumu je
popsat reálnou podobu dětských knihoven v mateřské škole, popsat okolnosti jejího
vzniku a názory rodičů a dětí na tuto knihovnu. Praktickým cílem potom je navrhnout
doporučení, která by vedla k vytvoření funkční dětské knihovny v mateřské škole.
Myslela jsem tedy na využitelnosti výzkumu pro školní praxi.
Vzhledem k cílům výzkumu byla naformulována následující výzkumná otázka:
Jak vypadají dětské knihovny v mateřské škole? Tato otázka byla následně rozdělena na
4 specifické výzkumné otázky:
 Co bylo potřeba k založení dobře fungující dětské knihovny v mateřské
škole?
 Jaké tituly dětská knihovna obsahuje?
 Komu je knihovna určena?
 Jakým způsobem je dětská knihovna využívána pro rozvoj čtenářské
pregramotnosti?
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2.3. Metody sběru dat
U případových studií je nutné
využít celou řadu zdrojů dat, abych
mohla případ zmapovat do hloubky, a
zároveň to zvyšuje přesvědčivost a
přesnost výzkumu (Švaříček, Šeďová a
kol, 2007).

Můj sběr dat probíhal

v terénu, tj. na půdě mateřské školy.
Z široké škály metod sběru dat
jsem nejprve volila „pozorování“, které
bylo

spojeno

s návštěvou

mateřské

školy, prohlížením si dětské knihovny a její fotodokumentací. Následně probíhaly
hloubkové individuální rozhovory s učitelkou mateřské školy, popř. ředitelkou, která má
knihovnu na starosti.
Aby byla zajištěna triangulace dat, doplnila jsem tyto rozhovory ještě
skupinovými rozhovory s dětmi této mateřské školy a také několika rodiči. Doma jsem
z fotografií pořizovala analýzu titulů v dětské knihovně.
Využila jsem polostrukturovaný rozhovor, který vycházel vždy z předem
připravených témat a otázek, které jsem doplňovala dle potřeby.
Učitelkám mateřských škol jsem kladla následující otázky:
1. Kde se vzal nápad založit dětskou knihovnu?
1. Co bylo potřeba k jejímu obnovení?
2. K jakému účelu slouží?
3. Kde získáváte knihy? A jaké? Čím se řídí váš výběr knih a časopisů?
4. Máte tam všechny knihy, které školka vlastní? Kde jsou ostatní?
5. Jak na ni reagují děti a rodiče?

6. Jak jsou knihy řazeny/tříděny? Proč?
7. Je něco, co vám v ní chybí?
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8. Co byste udělali jinak, pokud byste mohli?
Pro rodiče dětí jsem připravena tyto otázky:
1. Víte o tom, že MŠ disponuje dětskou knihovnou?
2. Vypráví někdy o ní Vaše dítě doma?
3. Víte, jaké tituly obsahuje? Souhlasíte s jejich výběrem?
4. Můžete si odtud knihy půjčovat i domů? Ocenili byste to?
5. Co byste na ní vylepšily?
Dětí jsem se ptala na následující otázky:
1. Jak se vám dětská knihovna líbí?
2. Jakou knihu odsud máte nejraději?
3. Chybí vám v knihovně nějaké knihy nebo časopisy?
4. Chodíte si sem vybírat knihy a časopisy často? Kdy?
5. Víte, jak se ke knihám v dětské knihovničce máte chovat? Řekněte mi to.
Všechny rozhovory jsem si nahrávala na diktafon a poté přepisovala. Následně
jsem přistoupila k analýze všech dat.
2.4. Analýza kvalitativních dat
K analýze dat jsem využila tzv. otevřené kódování (dle Švaříčka, Šeďové a kol.,
2007). Pracovala jsem metodou tužka – papír a snažila jsem se v rozhovorech označit
všechny důležité „jednotky“, těm jsem přidělovala jména – kódy a s nimi jsem následně
pracovala. Pro kódy jsem většinou volila běžný jazyk, odborných termínů nebo in vivo
kódů (Švaříček, Šeďová a kol., 2007) jsem využila minimálně. Strukturu v představování
výsledků jsem volila podle položených výzkumných otázek.
Příklad otevřeného kódování:
Specifická výzkumná otázka: Co bylo potřeba k vytvoření dobře fungující dětské
knihovny v mateřské škole?
Výpověď v MŠ Klubíčko: Když jsem nastoupila do této školy, najít zde
požadovaný tiskopis byl oříšek, i když jsem věděla, že tu někde leží. (…) postupem času se
38

knihy různě pozměňovaly, propůjčovaly, ztratily a zase dokoupily, takže vlastně nikdo
nevěděl úplně přesně, co kde je. Tuto výpověď jsem si označila jako nepřehlednost /
chaos. Nakonec jsem zjistila, že se opakuje i v další mateřské škole a označuje vlastně
impuls, který vedl ke zřízení nové, lepší a dobře fungující dětské knihovny.
Autentické výpovědi učitelek, rodičů i dětí jsou v textu níže (ve výsledcích)
označeny kurzívou. Data jsou kontextualizována – tedy uvádím vždy jméno učitele /
rodiče/dítěte a MŠ, k níž náleží.
2.5. Zajištění kvality výzkumu
Případy jsem zkoumala v jejich reálném prostředí a využila jsem tzv. triangulaci
dat (tj. pracovala jsem s několika zdroji dat). Využila jsem osobní návštěvu mateřské
školy, pořídila jsem fotodokumentaci knihovny, rozhovory s učitelkou, která má dětskou
knihovnu na starosti. Dále jsem doplnila tyto metody sběru datu o rozhovor s dětmi a
následně s několika rodiči těchto dětí. Pracovala jsem tedy (dle Švaříčka, Šeďové a kol.,
2007) jak s triangulací metod (pozorování, rozhovor, obsahová analýza), tak s triangulací
zdrojů dat (rozhovor s učitelkou, dětmi, rodiči). Vzhledem k tomu, že učitelky netrvaly
na plné anonymitě, pokud by měly jejich knihovny sloužit jako příklad dobré praxe,
popisuji konkrétní mateřské školy v jedné z následujících kapitol. Zároveň jsem ale
zajistila anonymitu všech respondentů – všechna jména učitelek, dětí i rodičů použitá
v této práci jsou smyšlená.
2.6. Výběr případů a jejich popis
Nekladla jsem si tedy podmínku saturace dat a případy volila podle dostupnosti a
ochoty pustit mě do mateřské školy a zapojit se do výzkumu. Výběr vzorku byl však
záměrný – oslovovala jsem vždy ty mateřské školy, které disponují dětskou knihovnou.

MŠ Perníková chaloupka Příbram
Kutnohorská 101, 26101 Příbram VII
 Mateřská škola pro 84 dětí s jídelnou.
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 Vedou zde výtvarný, hudební, pohybový a keramický kroužek.
 Zajišťují vzdělávací program vedený formou témat zvaných Barevné kamínky.
 Pořádají divadelní a koncertní představení, školy v přírodě, návštěvy solné
jeskyně a další akce.
 Pedagogické pracovnice splňují předepsané vzdělání.

MŠ Příbram, 28. října
28. října 55, 26101 Příbram VII


Trojtřídní MŠ rodinného typu, která se nachází v nové zástavbě města
Příbram – na sídlišti, leží mimo hlavní komunikaci uprostřed zahrady
obklopena činžovními domy.

 Patří k nejstarším mateřským školám.
 Provoz mateřské školy pro 85 dětí.
 Pro děti je připraven stravovací a odpočinkový režim, výuka angličtiny,
hry, výlety a divadelní představení.
 Dále se pořádají sportovní akce, výtvarné kroužky a hry venku i v budově.
 Jsme trojtřídní MŠ rodinného typu, která se nachází v nové zástavbě města
Příbram – na sídlišti. Patří k nejstarším mateřským školám.
 Zaměřuje se na předškolní výchovu ve spolupráci pedagogickopsychologickou poradnou.
 Pedagogické pracovnice splňují předepsané vzdělání.
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MŠ Klubíčko Příbram
 Okružní 200, 26101 Příbram VII
 Mateřská škola pro 80 dětí s jídelnou.
 Vzdělávací program mateřské školy vychází z artefiletického pojetí
výchovy7.
 Nabídka výtvarných, hudebně-pohybových a výtvarně-dramatických
kroužků.
 Zajišťují kvalitní logopedii, využívají interaktivní tabuli a děti mají k
dispozici zahradu.
 Pedagogické pracovnice splňují předepsané vzdělání.

7

ARTEFILETIKA je moderní pojetí výchovy, které rozvíjí schopnosti komunikace, reflektivity a
kritického myšlení na základě činnostního a zážitkového přístupu prostřednictvím uměleckých aktivit.
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2.7. Výsledky
Výsledkem této práce bylo zrealizování 3 případových studií mateřských škol na
Příbramsku, v nichž jsou dětské knihovny zařízené a plně využívané. Diplomová práce
popisuje okolnosti vzniku knihovny a jejího fungování, proces získávání knih, využití
knihovny z pohledu učitelů, dětí i rodičů a mapuje obsah dětské knihovny.
Jsou zde uvedené výsledky, které vyplynuly z výzkumného šetření v mateřských
školách probíhajícího v období jednoho měsíce a poskytují praktické zkušenosti
s využitím aktivizujících a netradičních metod ve vzdělávacím procesu, konkrétně
v oblasti čtenářské pregramotnosti.

2.7.1. Kde se vzal nápad založit dětskou knihovnu?
Impulsy k vytvoření nové, dobře fungující, dětské knihovny byly dva.
Jednak zastaralá a nevyhovující současná dětská knihovna (zastaralá, nevyhovující,
děti ani rodiče neměly chuť si ať už knihy nebo časopisy půjčovat. Vestavná knihovna,
kde z obou stran vyčnívaly rozbité dveře a vyviklané panty, rozpraskané police, oloupaný
lak, zkrátka celá knihovna vyhlížela dost opotřebovaně a nevzhledně. A jak se říká: co
oku nelahodí, mysli neprospěje, MŠ 28. října, učitelka Míla). Tím druhým impulsem byl
chaos a nepřehlednost v knihách, které jsou majetkem mateřské školy: Dětskou
knihovnu měla každá třída, původně i se stejným obsahem, ale postupem času se knihy
různě pozměňovaly, propůjčovaly, ztratily a zase dokoupily, takže vlastně nikdo nevěděl
úplně přesně, co kde je, MŠ Klubíčko, učitelka Alena). Podobnou zkušenost vylíčila i
učitelka Mirka z MŠ Perníková chaloupka: Knihy, časopisy, leporela byly naskládány
všude, kde bylo zrovna místo: na policích mezi hračkami, ve skříních, šuplících, volně
položené v herně nebo v košících u dětské ložnice (…) pokud jsem potřebovala nějakou
knihu, většinou jsem ji nenašla, i když jsem věděla, že ji máme a že tu někde musí být.
Tento chaos v knihách byl impulsem ke změně a zřízení jedné, plně funkční dětské
knihovny.
V MŠ 28. října se ujala budování knihovny učitelka Míla, která se vrátila do práce
po sedmileté mateřské dovolené. V MŠ Klubíčko učitelka Alena nemohla nikdy najít
potřebnou knihu (Dost mě to jako učitelku na novém místě stresovalo, zdržovalo a vadilo.

42

Služebně starší paní učitelky měly své oblíbené publikace ke svým oblíbeným tématům
stále po ruce a ostatní knihy byly volně k dispozici dětem. Paní ředitelka, která viděla mé
neustálé tápání a slyšela reptání, mi ale navrhla, ať tedy obsah knihoven na třídách
sepíšu a uvidí se, kolik knih zde vlastně je a pak se rozhodneme, co dál.) Po pořízení
tohoto soupisu se zjistilo, že knih je obrovské množství, a bylo zapotřebí najít nové
prostory (viz následující podkapitola). V podstatě totožnou zkušenost měla i učitelka
Mirka z MŠ Perníková chaloupka.
Jak tedy ukazuji, impuls vyšel vždy od konkrétního pedagoga, nikoliv od vedení
školy, jak bychom mohli očekávat v souladu s požadavky, které jsou kladené na mateřské
školy v souvislosti s rozvojem čtenářské pregramotnosti.

2.7.2. Co bylo potřeba k založení dobře fungující dětské knihovny
Ve všech třech případech byl ponejprve zapotřebí souhlas ředitelky MŠ. Nutno
podotknout, že to nebyl ani v jedné ze zmíněných mateřských školek problém. Všechny
ředitelky téměř okamžitě souhlasily – ať se založením nové knihovny, nebo
s rekonstrukcí, obnovením knihovny stávající, která se jevila jako nedostačující
a zastaralá.
Další, poměrně složitější a organizačně i finančně nejnáročnější byla úprava
prostoru pro knihovnu. V MŠ 28. října bylo potřeba celý interiér upravit. (Jsme stará
školka ve staré městské zástavbě, celý vnitřek budovy, nebo alespoň její nezbytnou část,
bylo potřeba trochu změnit, nejen zbourat starou knihovnu a místo ní postavit novou.
Musel přijít statik, který potvrdil, že zdi, které podpíraly celou konstrukci knihovny,
nejsou nosné a mohou se tudíž zbourat. Tím se celý prostor rapidně zvětšil a místo se
prosvětlilo. Světlo je pro knihovnu velmi důležité.) Stejné problémy popisují paní učitelky
i v dalších MŠ. Učitelka Alena z MŠ Klubíčko to popisuje následovně: Knih jsem měla
velké množství, ale kam je dát? Tak, aby byly přehledně a prakticky umístěné?
Potřebovala jsem místo a šikovného truhláře. Místo se našlo, u mne ve třídě, vzdala jsem
se prostoru pro výtvarnou dílnu, tedy spíše keramickou a truhlář mi na míru vyrobil
knihovnu z lamina. Nic finančně náročného, bezpečnou konstrukci a nastavitelné police.
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Poměrně nejjednodušší byla realizace nové
knihovny v MŠ Perníková chaloupka (učitelka Mirka):
K jejímu založení jsme potřebovaly jen upravit starou
skříň a pak nashromáždit veškerou literaturu v domě a
dát tomu nějaký řád, uspořádání.
K tomu všemu bylo zapotřebí vynaložit značné
úsilí všech zúčastněných a také vyřešit finanční
otázku, která s pořízením či obnovením knihovny
samozřejmě souvisela. A i když se to zpočátku
nezdálo, v některých případech se jednalo o nemalé
částky, jak popisuje učitelka Míla z MŠ 28. října:
Předně jsem začala s tím, že jsem spoustu knih,
laskavý spisovatel promine, vyhodila. Po poradě
s ostatním personálem a taky s paní knihovnicí z městské knihovny, která je zároveň i
babičkou jedné z holčiček. Tato skvělá a vzdělaná paní mi pak byla velkou oporou i při
třídění a výběru knih. Když jsem zjistila, co všechno, respektive co málo mi zbylo, začala
jsem vyjednávat s paní ředitelkou o reálné sumě na pořízení publikací. Nešlo všechno
hned, ale dost knih jsem nakoupila ještě tentýž rok. MŠ se s tímto problémem
vyrovnávaly několika způsoby:
Jednou z možností je získat peníze z dotací nebo různých fondů: Nákup financuji
z fondu Unie rodičů anebo čerpám z dotace, o kterou si žádám u zřizovatele, tj. město.
Většinou to vyjde a na nákup tak získám nemalé finance. Jde o to, vědět přesně co budu
s dětmi dělat, potřebovat a jak to chci provést. Na každý projekt, činnost či aktivitu se
kniha hodí (učitelka Alena, MŠ Klubíčko). V MŠ Perníková chaloupka učitelka Mirka na
otázku, kde a odkud získávají finance, které jsou určeny zejména na provoz třídních
knihoven, a zda vůbec cítí nějaký problém v této uvedené oblasti, odpověděla, že zde
nevyužívají možnosti čerpat peníze z dotace poskytnuté městem nebo krajským úřadem:
Jsme samozřejmě omezeny množstvím financí, tento problém neřešíme asi zřejmě jen my
na naší škole, ale i v ostatních školních zařízeních.
Tyto finance však mnohdy nebyly dostačující, proto se MŠ rozhodly využít
i spolupráci s rodiči: Také jsme oslovily s kolegyněmi rodiče, někdo přinesl knihu, kterou
44

měl doma navíc, jiný přispěl sponzorským darem ve formě peněz. V tom byl však také
háček, muselo se vše složitě potvrzovat darovacími smlouvami a na to někteří rodiče
neměli čas nebo chtěli zůstat v anonymitě. Nakonec jsem přešla na systém svatebních
darů a vypsala seznam knih a časopisů, které chci pořídit, pověsila na nástěnku, kdo se
rozhodl některou z knih zakoupit, tak ji prostě škrtl, koupil a přinesl. Tímto způsobem
jsme vybavili, myslím, celkem slušně základ knihovničky (učitelka Míla, MŠ 28. října).

2.7.3. Komu je knihovna určena aneb Uživatelé dětské knihovny
Jak již bylo zmíněno v teoretické části, nepochybně nejdůležitějším faktorem pro
rozvoj čtenářské pregramotnosti, je rodina dítěte. Domácí čtenářské zázemí rodiny –
celkové klima, podněcuje rozvoj čtenářské gramotnosti. Rodiče by měli vyhledávat
krátké chvilky, kdy si s dítětem v příjemné a klidné atmosféře, knihy nebo časopisy
prohlížejí. Poté obrázky dítěti pojmenují a vyprávějí si o nich. Proto je nejen pro děti
důležité vybrat si správnou knihu. Na chybném výběru knihy může záviset čtenářství či
nečtenářství dítěte i dospělého. Pokud dítě není zcela samostatné, je často při výběru
knihy ovlivňováno svým okolím.
Trávníček ve svém výzkumu uvádí:
 Informace o knihách získáváme nejčastěji u našich blízkých a známých (59 %),
následují internet (34 %), knihkupectví (29 %), tisk (recenze, 29 %) a propagační
materiály (21%).

Od blízkých, z propagačních materiálů a knihkupectvích

získávají informace zejména ženy. Zároveň platí, že čím vzdělanější člověk, tím
méně je závislý na doporučení svých blízkých a televizi – naopak více čerpá
z internetu, tisku a propagačních materiálů.
 Ve svých domácích knihovnách máme v průměru 250 knih. Jen 2 % obyvatel
uvádějí, že doma nemají žádné knihy. Čím jsme starší, tím jsou naše domácí
knihovny objemnější (u obyvatel nad 65 let je to 325 svazků). Velikost knihoven
roste se vzděláním, věkem a ekonomickým standardem. Největší knihovny mají
lidé z velkoměst, dominuje Praha. V knihovnách častých čtenářů se vyskytuje
téměř šestkrát více knih (475) než v knihovnách nečtenářů (82).
 32 % obyvatel navštívilo za rok alespoň jednou veřejnou knihovnu (muži 25 %,
ženy 39 %). Knihovny nejčastěji navštěvují lidé ve věku 15-24 let (43 %).
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Ti, kdo do knihoven nechodí, uvádějí jako nejčastější důvod nedostatek času a že
si knihy půjčují od přátel a známých (Trávníček, 2014).
Dětská knihovna, která je bodem zájmu diplomové práce, se nachází v areálu,
budově mateřské školy, kde byla zřízena tamními zaměstnanci. Je prioritně určena dětem
daných mateřských škol.
Děti z MŠ 28. října shodně vypovídají o tom, jak si rádi půjčují knihy ze školní
knihovny a proč.

Rád otevírám ta skleněná dvířka a vybírám si, co budeme s mamkou číst, někdy mi
maminka vybere knížku sama a já pak až doma zjistím, že je ze školky.“ (Tobík, MŠ 28.
října). „Nejradši mám tu knihovnu naší ve třídě, někdy si knížky prohlížím a jindy si
z nich, z těch tvrdých stavím garáže, je jich tu dost, nevadí, když si jich zaberu víc, na
prohlížení i na stavbu.“ (Fanda, MŠ Klubíčko). Zatímco Fanda využíval knihy jako
hračky – pro stavbu garáží, Pepa, který přestoupil z jiné MŠ, využíval zejména
interaktivní knihy: „Ve staré školce jsme taky měli knihovnu, ale ne tak velkou, ještě jsem
si ji nestihl pořádně celou prohlédnout, chtěl bych skládačky s okýnkama a taky takové to
obrázkové čtení. Velký ti něco čte a pak je tam obrázek, ty řekneš, co je na tom obrázku a
vypadá to, jakože umíš číst. To mě baví.“
Tvrzení dětí potvrzuje i maminka dítěte z MŠ 28. října: Nemohu dětem knihy,
které se jim na první pohled líbí, hned koupit, učím je, že je lepší koupit si jen ty knihy, ke
kterým se chtějí vracet. Ať už z finančních nebo jiných důvodů. Tím nechci říci, že
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nakupování knih je zbytečné. To v žádném případě. Je to radost. Každý musí mít přece
nějakou vlastní knihu, ne? A děti obzvlášť.
Knihovnu využívají také rodiče dětí, zejména kvůli odborné literatuře, kterou si
tu mohou půjčit: Stává se mi běžně, že se rodiče ptají po odborné literatuře, hlavně pokud
se objeví u jejich dítěte nějaký problém. Poslední dobou jsou to hlavně knihy se
specifickými poruchami učení. V městské knihovně některé z těchto publikací také určitě
mají, ale rodiče neví, co přesně si přečíst, aby byli moudřejší. Od toho jsme tady my,
odborníci na tuto problematiku a rádi jim poradíme a hlavně vhodné knihy půjčíme
(učitelka Alena, MŠ Klubíčko). Dokazuje to i odpověď šestileté Sabiny z MŠ Klubíčko:
Maminka si půjčuje domů hodně od paní učitelky, protože bude pracovat ve škole a
pomáhat jedné holčičce, tak aby věděla, jak na to. Předtím si zase půjčovala časopisy
kvůli bráchovi, protože potřebovala návod, jak ho odnaučit zlobení. Někdy mi mamka
půjčí Sluníčko nebo Mateřídoušku, tam se doplňují různé věci, tak mi to mamka v práci
okopíruje, ty úkoly a já si je pak vyřeším. Do školkového se to totiž nesmí. A že knihovna
slouží skvěle nejen dětem, ale i rodičům potvrzuje maminka dětí z téže školky
(Z knihovny u vchodu si knihy běžně půjčujeme, stačí se jen podepsat do sešitu, aby měly
paní učitelky přehled, kdo co a jak dlouho má. Velmi oceňuji již zmíněnou knihovnu
s odbornou literaturou. Ta je k dispozici sice jen paní učitelkám, ale když potřebuji,
zeptám se a ony mi knihu bud půjčí nebo doporučí jinou variantu. Odkáží mě na městkou
knihovnu a podobně.)
Zajímavé je, že dětskou knihovnu v mateřské školy využívají i sourozenci
předškolních dětí, zejména tehdy, pokud potřebují sehnat povinnou literaturu do
školy: Potom je tu také široké zastoupení výboru z děl klasiků, jako je Božena Němcová,
K.J . Erben, František Nepil i Eduard Štorch. Jeho Cestu do pravěku máme také dvakrát.
Jules Verne tu má vyhraněnou hned celou polici, ale myslím, že si tyto knihy půjčují spíš
starší sourozenci. Jeho díla patří na základní škole do doporučené literatury a tady ve
školce nehlídáme čas, kdy se knihy musí vrátit. To v městské knihovně mají tzv. čtecí limit
a po jeho uplynutí musí knihu vrátit (učitelka Mirka, MŠ Perníková chaloupka). Navíc
vědí, že není ve škole jediná, a tak, když potřebují ať už do školy jako doporučenou četbu
nebo pro sebe knihu, zeptají se, jestli jí náhodou také nemáme, dokresluje učitelka Alena
z MŠ Klubíčko.
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Své tituly si zde najdou i tatínkové: Máme tu také kompletní sbírku Rychlých
šípů. Tu ocenili především tatínkové a snad k nim najdou cestu i naši předškoláci, je to
spíš pro větší děti (učitelka Mirka, MŠ Perníková chaloupka) nebo babičky (Když mě
hlídá večer babička, tak si půjčujeme spolu k ní domů, ona žádné knížky pro mě už nemá,
má jen pro velký a ty mě nebaví, chlapec Fanda, MŠ Klubíčko).
Jak shrnuje jedna z maminek – dětskou knihovnu využívá celá rodina:
Každopádně školní knihovničku hodnotím jako velmi příjemnou záležitost. A jako velmi
pracovně vytížená matka i z časových důvodů. Nemusím do městské knihovny přes celé
město a zdejší výběr je pro mého pětiletého syna dostačující. Využívám této možnosti a
nejen já, i celá naše rodina (maminka z MŠ Perníková chaloupka). Velice pozitivně
hodnotí blízkost dětské knihovny – knihy si zde může půjčit, když vyzvedává své dítě
z MŠ, zatímco do městské knihovny to má přes celé město. Strategické umístění
knihovny a její praktičnost potvrzuje i učitelka Mirka MŠ Perníková chaloupka (Rodiče
knihovnu uvítali, je snadno dostupná všem. Když si při odchodu domů chtějí nějakou
knížku zapůjčit, napíší své jméno a datum do sešitu, který je zde k dispozici. Při vrácení
knihy dopíší už jen datum. Rychlé a jednoduché… To dokazuje i výpověď jiné maminky
z MŠ Klubíčko (Z knihovny u vchodu si knihy běžně půjčujeme, stačí se jen podepsat do
sešitu, aby měly paní učitelky přehled, kdo co a jak dlouho má).
Knihovna však slouží i
učitelkám MŠ: Půjčujeme si zde
knihy jak my učitelky, tak i děti a
jejich rodiče (učitelka Míla, MŠ
28. října).
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Ne všechny paní učitelky obnovují svůj zásobník – říkadla, rozpočítávadla,
básničky aj. pomocí vyhledávání na internetu, tento styl je oblíbený u mladších paní
učitelek, ale jiné se spoléhají právě na dobrou vybavenost školních knihoven, jak
potvrzuje učitelka Mirka z MŠ Perníková chaloupka (mezi oblíbenými žánry převládají
pohádky, příběhy s dětským i
zvířecím hrdinou, básničky a
říkadla.

Ty

při

nákupu

preferují starší paní učitelky).
Učitelka Alena Z MŠ
Klubíčko dodává, že vlastnit
některé

tituly

z odborné

literatury je v dnešní době
téměř nutností a z profesního
hlediska

nezbytností

(mateřská škola a obecně
výchova

v

předškolním

věku

mohou

významně

přispět

k rozvoji

dítěte,

učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání
pedagogiky, psychologie a souvisejících vědních oborů. Některé předkládané publikace
našich předních odborníků shrnují nové pohledy na tradiční otázky psychologie a
pedagogiky předškolního věku (například výuka čtení) a zároveň zařazují nová aktuální
témata (dítě imigrantů v mateřské škole, stimulování citového vývoje, rozvoj sociálních
kompetencí).
Všechny tři dotázané učitelky se shodly ve vysoké návštěvnosti jejich
knihovniček: Ke čtení, prohlížení, pro inspiraci, k učení, zkrátka slouží tak, jak by
správná knihovna sloužit měla, ne jako předtím, kdy tu pouze zaujímala místo a paní
uklízečky z knížek a polic utíraly jen prach (učitelka Míla, MŠ 28. října). Dětskou
literaturu, stejně tak jako odbornou si půjčují kolegyně i děti k prohlížení, k výuce, ke
čtení, k různým aktivitám (učitelka Alena, MŠ Klubíčko). Knihovnička slouží jak dětem,
tak i nám dospělým (Mirka, MŠ Perníková chaloupka).
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Lze tedy říci, že dětské knihovny slouží nejen dětem a učitelkám MŠ, ale
využívají je také rodiče dětí (půjčují si většinou odbornou literaturu) a dokonce i starší
sourozenci, kteří si zde půjčují povinnou literaturu do školy.
Jak probíhá půjčování knih v dětské knihovně? Učitelka Mirka z MŠ
Perníková chaloupka tvrdí, že děti jsou, co se týče knihovny i výpůjčního řádu velmi
disciplinované a stejně tak si chválí i spolupráci s rodiči. (Děti se mimo jiné učí nést
zodpovědnost za půjčenou věc a učí výpůjčnímu řádu knihovničky ve známém prostředí.
Na tuto dovednost pak naváží některé z nich v městské knihovně.)
Podobně funguje půjčování knih v MŠ Klubíčko (knížky si mohou půjčovat
libovolně naše děti i jejich sourozenci, stačí jen se zapsat do sešitu: datum, název knihy a
jméno dítěte. Pravidla výpůjčního řádu jsou stejná jako v běžné městské knihovně:
nezničit, tzn. vrátit v původním stavu, po rozumně dlouhé době. Rozdíl je jen v tom, že u
nás se za vypůjčení knih neplatí. Za tu dobu, co tento systém funguje, se nám ještě
nestalo, aby se kniha nevrátila, učitelka Alena, MŠ Klubíčko).
V MŠ Klubíčko mají dokonce několik
knihoven: Je tam převážná většina knížek, jedná
se totiž o knihy, které vlastní školka jen jednou,
jeden výtisk. Ostatní jsou na třídách v menších
knihovničkách. Tak si děti půjčují knížky,
leporela, encyklopedie dle volného výběru,
podle chuti i potřeby. Tyto třídní knihovny si
paní učitelky udržují a spravují v pořádku
společně s dětmi. Dále pak máme knihovnu pro
děti i rodiče, která se nachází u hlavního
vchodu do budovy, na chodbě. Tam jsou knihy,
které nejsou v registru školky, jedná se o knihy,
které nám byly bud darovány nebo jsou
z nějakého důvody vyřazeny anebo máme jejich
výtisků víc. O tuto knihovnu se starají a mají ji
v péči nejstarší děti, předškoláci v přízemí
budovy, samozřejmě pod dohledem paní učitelky. Jejich povinností je knížky pravidelně
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kontrolovat, zda nejsou poničené, rovnat je a udržovat police a knihovnu v čistotě
(učitelka Alena, MŠ Klubíčko).
Z výpovědí vyplývá, že každá mateřská škola disponuje více knihovnami. Tyto
knihovny lze rozdělit do několika druhů podle zaměření, obsáhlosti i potřeb. Každý typ
má svá specifika a odlišnosti. Všechny dohromady spojuje základní jednotka, kterou tvoří
samotný fond knihovny, zároveň všechny jsou opatřené výpůjčním řádem školní
knihovny, který tak zajistí její bezproblémový provoz.
Školní knihovna plní řadu funkcí: informační centrum školy (centrum informací a
poznatků), podporu vyučovacího procesu (předpokladem je dobře vybraný knihovní fond,
není nutné mít mnoho knih, ale dobře vybrané knihy), podporu informační gramotnosti
(pomoc

při vyhledávání potřebných informačních materiálů), podporu čtenářství a

čtenářské pregramotnosti i gramotnosti, kulturu a kultivaci (to vše je samozřejmým
úkolem školní knihovny, neboť je součástí školy, jejího programu, který naplňuje svými
specifickými funkcemi). Jednou z výhod školní knihovny jsou lhůty na vrácení publikací,
záleží pouze na domluvě a roli nehraje ani to, kolikrát se kniha opakovaně půjčí stejnému
čtenáři (občas si něco půjčíme domů. Zvlášť kvůli staršímu synovi, má obtíže se čtením,
nerad čte, motivují ho starší už přečtené kousky, a tak se stále vracíme k těm starým a
oblíbeným. Tady ve školce je to jedno, kolikrát si tutéž knihu půjčíme, v knihovně už by
byl podezřelý, maminka z MŠ Klubíčko). Podobně to vidí i Alena z MŠ Klubíčko: Rodiče
i děti tuto knihovnu poměrně často využívají. Navíc vědí, že není ve škole jediná, a tak,
když potřebují ať už do školy jako doporučenou četbu nebo pro sebe knihu, zeptají se,
jestli jí náhodou také nemáme. Stává se mi běžně, že se rodiče ptají po odborné literatuře,
hlavně pokud se objeví u jejich dítěte nějaký problém. Poslední dobou jsou to hlavně
knihy se specifickými poruchami učení. V městské knihovně některé z těchto publikací
také určitě mají, ale rodiče neví, co přesně si přečíst, aby byli moudřejší. Od toho jsme
tady my, odborníci na tuto problematiku a rádi jim poradíme a hlavně vhodné knihy
půjčíme.
Dalším benefitem všech tří školních knihoven je nezpoplatněnost výpůjček. To
vítají nejen všichni rodiče, ale také paní učitelky, které jsou zároveň i knihovnicemi, a
nemají tak práci s finanční agendou (i když by učitelka neměla od rodičů vybírat poplatky
v jakékoliv výši, v běžné praxi, například z organizačních nebo časových důvodů, tomu
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tak je. Někdy je dokonce takové období, kdy se vybírá několik částek najednou: fotky,
divadlo, cestovné za autobus, je to pro učitelku zatěžující činnost, která zdržuje a odvádí
tolik nezbytnou pozornost od dětí, učitelka Mirka, MŠ Perníková chaloupka).

2.7.4. Vzhled dětské knihovny
Knihy se po třídě nerozhazují, ale ukládají na stejné místo. Dětem říkám, že je to
stejné jako s oblečením, které ukládají stále do stejné skříně. Knihy také schraňujeme
na jednom místě, nebo alespoň na několika jim určených místech. Mohli bychom je
nakupit v koších, uložit je do sklepa či na půdu, ale my dáváme přednost tomu, aby byly
vidět, abychom k nim měli neustálý přístup a měli z nich radost. A k tomu nám slouží
knihovna.
Děti se cítí dobře tam, kde se jim to líbí, prostředí knihovny by mělo být veselé,
barevné, optimistické a hravé, a mělo by dítě jednoznačně upoutat. Samy děti si
uvědomují, jak je důležité, aby byl prostor útulný a třeba i barevný: Líbí, ale mohla by být
třeba barevná. Jako to mají ve městě, když jdeme s maminkou, tam mají pohádky na
modrých poličkách, knížky pro holčičky na růžových a zvířátkové jsou na zelených
(Verunka, MŠ 28. října).
Knihovna by neměla upoutat jen děti, ale také rodiče, obzvlášť ty, kteří jsou
časově zaneprázdněni a spousta informací a společných zážitků s dětmi jim díky tomu
uniká (většina rodičů o knihovničce ví, protože její strategické umístění u vchodu mezi
třídami se nedá přehlédnout (učitelka Mirka, MŠ Perníková chaloupka).
Některé knihovny získaly své příznivce až po rekonstrukci (musel přijít statik,
který potvrdil, že zdi, které podpíraly celou konstrukci knihovny, nejsou nosné a mohou se
tudíž zbourat. Tím se celý prostor rapidně zvětšil a místo se prosvětlilo. Světlo je pro
knihovnu velmi důležité, učitelka Míla z MŠ 28. října). Jejich vzhled podstatně změnil,
staly se atraktivnějšími a pozastavit se v jejich prostorech je příjemné a lákavé (dětská
knihovna se tak stala nedílnou součástí školy, Míla, MŠ 28. října).
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2.7.5. Obsah dětské knihovny
Dětské knihovny obsahují většinou všechny literární druhy: poezie (J. Seifert, J.
Skácel, V. Nezval, J. Žáček, D. Fischerová, P. Šrut, M. Kratochvíl, J. Dědeček, R. Malý,
P. Nikl, V. Sládek, Fr. Hrubín, M. Černík), próza (J. Foglar, B Říha, O. Sekora), drama
(K. Čapek, J. Verne), folklorní pohádky (Grimmové, Andersen, Erben, Němcová),
autorské pohádky (J. Lada, V. Čtvrtek, J. Werich), Ezopovy bajky. Dále je zde velké
zastoupení i světových autorů moderní pohádky (L. Carroll, H. Ch. Andersen, A.
Lindgrenová). A nezapomíná se ani na dobrodružnou prózu s dětským, nebo dítěti velmi
blízkým hrdinou (D. Defoe, R. Kipling, J. Verne, M. Twain, J. R. R. Tolkien, C. S.
Lewis, M. Ende, J. K. Rowlingová). Ve všech navštívených knihovnách jsou zastoupeny
ve větší či menší míře všechny zmíněné literární žánry z teoretické části. Zajímavostí je,
že základní knižní fond je všude velice podobný, byť každá z učitelek, která knihovnu
zakládala, obnovovala či jinak upravovala, se liší osobnostními charakteristikami. Tyto
paní učitelky mají shodné pouze odpovídající vzdělání, věk ani zájmy se neshodují, a
přesto je obsah knihoven téměř totožný. Nabízí se jedno možné vysvětlení, pakliže
učitelka sleduje dění v oblasti svého působení, s ním spojené nároky kladené na dítě,
módní trendy a má ráda své svěřence, nemůže svou knihovnu vybavit jinak.
V MŠ 28. října se před vybavováním nové knihovny rozhodly paní učitelky pro
pořádnou revizi: Předně jsem začala s tím, že jsem spoustu knih, laskavý spisovatel
promine, vyhodila. Po poradě s ostatním personálem a taky s paní knihovnicí z městské
knihovny, která je zároveň i babičkou jedné z holčiček. Tato skvělá a vzdělaná paní mi
pak byla velkou oporou i při třídění a výběru knih (učitelka Míla, MŠ 28. října).
Zejména malé děti oceňují tvrdá leporela, protože jim neslouží jen na čtení: Líbí,
nejradši mám tu naší ve třídě, někdy si knížky prohlížím a jindy si z nich, z těch tvrdých
stavím garáže (chlapec Fanda, MŠ Klubíčko).
Pestrost knihovny je nesmírně důležitá, zmiňuje učitelka Alena z MŠ Klubíčko:
Je nutné obnovovat a modernizovat i odbornou část knihovny, kterou potřebujeme my
učitelé, ale i rodiče dětí. V dnešní době se bez návodů, encyklopedií a klíčů různých
podob člověk zkrátka neobejde. Je dobré děti vést k tomu, že kniha je dobrý přítel a ještě
větší pomocník. Předškolní období je často považováno za nejpozoruhodnější etapu
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vývoje člověka, spojuje vše, co bylo u dítěte vrozené s tím, co je dáno učením a
výchovou a vytváří tak základ pro jeho další rozvoj. Je to čas, na který v dospělosti
vzpomínáme, ke kterému se vracíme, doba, která zanechává v naší paměti mnohé stopy.
Co jim člověk vštípí do paměti teď, v předškolním období, kdy ještě většina z nich neumí
číst a jejich mysl je velice tvárná a otevřená, to pak, kdy je pohltí mocná síla internetu,
jako když najdou. Většina z dětí se pak ke knihám dlouho a těžko vrací, a tak se snažím
jim v tomhle období, kdy kniha je ještě na předních místech zájmu, ji co nejvíce přiblížit a
ukázat jim všechny ty možnosti, které literatura jako taková nabízí. Učitelka Alena zde
také zmiňuje, že dětskou knihovnu je nutné neustále modernizovat a doplňovat její
knižní fond: Knihy doplňuji pravidelně, každý rok dostávají děti pod stromeček knižní
novinky, které pečlivě studuji a čtu recenze. Také se samozřejmě nechávám inspirovat na
školení pořádané VISKEM i jinými institucemi pro další vzdělávání pedagogů (učitelka
Alena, MŠ Klubíčko).
Vcelku neobvyklým způsobem získávají knihy v MŠ 28. října, kde pokračují
systémem svatební seznam (viz výše), vypisují seznam knih, které by rádi pořídili a
žádají tak touto formou o knižní novinky a publikace, které by rádi měli ve svém
knihovním fondu.
S obsahem souvisí také otázka, jakým způsobem řadit knihy v dětské
knihovně. O těchto způsobech, metodách a postupech, které si určí každá knihovna sama
dle potřeby, jsem se již zmiňovala v teoretické části. Každá knihovna totiž slouží
ke dvěma účelům: má uchovávat jisté věci (knihy) a má je na základě nějakého systému
řadit. V dětské knihovně je potřeba navíc knihy řadit tak, aby systému porozuměly hlavně
děti a dohledání požadovaných výtisků pro ně bylo tím pádem co nejjednodušší.
V MŠ 28. října jsou knihy seřazeny abecedně podle autorů. Učitelka Míla říká,
že starší kolegyně jsou sečtělé a ví, kam sáhnout když něco hledají, ty mladší si většinou
musí název knihy nejprve vygooglovat, aby věděly, kdo knihu napsal a pak ji jdou hledat.
Nebo spíš jdou rovnou do knihovny a dívají se, co jim padne do oka a teprve se rozmýšlí,
kterou knihu si půjčí a využijí třeba k nějaké aktivitě s dětmi. Toto řazení knih je plně
vyhovující pro pedagogy, ale neřeší problém, když nějakou knížku hledají děti, pro ty je
tamní systém nedostačující a nevyhovující. Bez dopomoci dospělého děti vyhledávají
knihy podle toho, kam až dosáhnou. A vzhledem k tomu, že knihy jsou umístěny jedna
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vedle druhé podél stěny nebo příčky, na obdélníkových deskách umístěných jedna nad
druhou, většinou vyrovnány na výšku tak, aby byl vidět jejich název vytištěný na hřbetu
za skleněnými dvířky, není to pro ně vůbec jednoduchá záležitost. Tato skleněná dvířka,
přes která je vidět, oceňují také děti (rád otevírám ta skleněná dvířka a vybírám si, co
budeme s mamkou číst; Tobík, MŠ 28. října).
V MŠ Klubíčko jsou knihy uspořádány podle žánrů (Původně byly samozřejmě
seřazeny i abecedně, ale je jich tolik, že nebylo v mých silách je soustavně řadit a
srovnávat. To je jeden z minusů naší knihovny, vzhledem k tomu, že se nachází
v prostorách mé třídy, nějak z této situace vyplynulo, že jsem zároveň i knihovnicí. Když
si pak ostatní paní učitelky vezmou několik knih a pak je vrátí tím způsobem, že je posílají
zpět po dětech, musím je zařadit samozřejmě já. A na to vždy není pokaždé kdy. Jednou
za čas se s kolegyní sejdeme a uvedeme vše do pořádku. Ale už jsme si tak nějak zvykly,
že knihy jsou prostě seřazené podle obsahu. Když někdo hledá poezii, pohádky, příběhy s
dětským hrdinou, ví, kde je najde.) Toto řazení shledávám jako dostačující a vyhovující
hlavně pro děti, na začátku každé řady v knihovně je obrázek se slovním výkladem, který
říká, co se v řadě ukrývá za žánr. Dospělí si přečtou, děti podle obrázku poznají, obrázek
je spíš symbol.
Než
značení,

MŠ
měla,

ve výkladech

dospěla

k tomuto

podobně

knihkupectví,

jako
ukázány

titulní stránky knih na začátku řady, aby
děti věděly, co celá police obsahuje, zda
pohádky, říkadla nebo encyklopedie.
MŠ

Perníková

chaloupka

upřednostňuje řazení knih abecedně
podle názvu a roztřídění na literaturu
pro děti a učitele. (Všem tento způsob
vyhovuje, je to jednoduché a při hledání
a vracení knih rychlé, učitelka Mirka).
Opět je zde stejný problém při hledání
žánru,
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knihy

samotným

dítětem.

Potřebuje pomoc dospělého, pokud hledá např. knížku s básničkami, říkadlem nebo
pohádkou.
Knihovna, kterou nerovnáte, se stane neuspořádanou. Způsobů, jak řadit knihy, je
mnoho, uvádím některé z nich:
 podle abecedního třídění


podle kontinentů nebo zemí

 podle barev
 podle data zakoupení
 podle data vydání
 podle formátu


podle žánru

 podle literární epochy
 podle jazyka
 podle chuti je číst
 podle vazby
 podle série
 podle velikosti
Avšak žádný z těchto systémů není sám o sobě uspokojující. Prakticky se každá
knihovna řadí pomocí jisté kombinace z výše uvedených, podle jejich závažnosti,
odolnosti ke změně, staromódnosti či trvání. Vznikne tak knihovna s vlastní osobností,
taková, která hlavně plní svůj účel a to je, myslím, hlavní.
Knihy, které učitelky, rodiče a děti postrádají
S obsahem knihovny jsou učitelky víceméně spokojené, ale uvědomují si, že je
třeba na kvalitě knihovny pracovat. Podle učitelek je třeba neustále doplňovat knižní fond
o odbornou literaturu: mám v plánu ještě dokoupit, jedná se hlavně o odbornou
literaturu pro mladší a začínající učitelky. Odborné knihy nám totiž chybí (učitelka Míla,
MŠ 28. října).
Z dětských knih by bylo potřeba doplňovat zvláště novinky: A pak stále musím
dokupovat další novinky a i ty oblíbené, které vychází v reedici (učitelka Míla, MŠ 28.
října). Mezi žánry, které chybí, jsou to komiksy: chybí nám dětmi tolik oblíbené
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komiksy a mám mezery, které se týkají doporučené literatury na základní škole. Myslím,
že by si některé tituly mohly děti oťukat a očuchat už tady, ve školce (učitelka Míla, MŠ
28. října), encyklopedie: Jsem zastánkyní názoru, že encyklopedií není nikdy dost, a
myslím, že by měly mít velké zastoupení v knihovně, a to nejen školní (učitelka Mirka, MŠ
Perníková chaloupka), ale také tzv. miniatury, které jsou dobře skladné a vejdou se
dětem třeba do batůžku nebo mamince do kabelky, takže jsou velkým pomocníkem při
cestování nebo čekání: Mám ráda O princezně na hrášku, to je taková malinká zvláštní
knížka, maminka mi jí půjčuje, když jdeme na nákup a já musím čekat u košíku. Říkala, že
kdyby ji viděla někde v obchodě, tak mi ji koupí, protože se vejde do kabelky a byla by jen
moje. Ale tahle knížka už je hrozně stará, prý po nějaké holčičce, která už je teď sama
maminka, tak jí asi neseženeme. (holčička Mája, MŠ 28. října). Jedná se o malou knižní
formu v jednotném sešitkovém formátu, jedním z nakladatelství, které vydává tyto
originálních a autorské knihy pro děti, s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné
zpracování je Běžiliška. (https://www.beziliska.cz/knihy-mikroliska ).
Dalším, neustále chybějícím žánrem, jsou tzv. interaktivní knihy. Jedná se o
knihy, které reagují na podnět dítěte, to se zábavnou a poutavou formou dozví spoustu
zajímavých a užitečných informací. Dále pak některé novinky z oblasti interaktivní
literatury, ty jsou oblíbené u nejmenších dětí, ale jsou velmi drahé a někdy jejich
provedení neodpovídá ceně. Jedná se o různé vyplňovačky, překlápěcí listy a
schovávačky s rébusy (např. Detektiv Vrťapka). Pro děti jsou tyto publikace velmi
atraktivní, nabízejí jim větší zábavu, než jen poslech a prohlížení. Dětský čtenář je velmi
náročný (učitelka Mirka, MŠ Perníková chaloupka). Tato slova dokreslují i samy děti:
skládačky bych asi chtěl, s okýnkama a taky takové to obrázkové čtení. Velký ti něco čte a
pak je tam obrázek, ty řekneš, co je na tom obrázku a vypadá to, jakože umíš číst. To mě
baví. (chlapec Pepa, MŠ 28. října). Některým dětem chybí také časopisy: Časopisy
nemáme moc (chlapec Tobík MŠ 28. října)
Důležité také je, že MŠ se inspirují navzájem, jak dokládají slova učitelky Míly
z MŠ 28. října: Půjdu se v nejbližší době v rámci šablon podívat do ostatních
příbramských školek, uvidím, jak knihovny fungují tam a jestli zjistím, že to mají někde
lepší, změním to.
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2.7.6. Jakým způsobem je dětská knihovna využívána pro rozvoj čtenářské
pregramotnosti?
Děti předškolního věku se učí, jak zacházet s knihou, jakým způsobem si mohou
vybrat knihu, jak se stanou čtenářem a především, co je knihovna a k čemu slouží. Jako
nečtenáři si osvojují nové pojmy, např. kniha, knihovna, čtenář. V době, kdy se z dětí
pomalu stávají čtenáři, potřebují znát další nové informace. Učí se spojovat jméno autora
s názvem knihy, umět si najít knihu samostatně, utvářejí si ke knize správný vztah.
Rozšiřují si slovní zásobu o slova jako spisovatel, ilustrátor nebo encyklopedie.
Seznamují se podrobně s vyhledáváním knih, učí se chápat knihy a časopisy jako
informační prameny pro vlastní zájmovou činnost.
Knihovnu využívají také, jak už bylo zmíněno, i učitelé a rodiče, k samostudiu,
vzdělávání, inspiraci (Jde o to, vědět přesně co budu s dětmi dělat, potřebovat a jak to
chci provést. Na každý projekt, činnost či aktivitu se kniha hodí. V dnešní době se bez
návodů, encyklopedií a klíčů různých podob člověk zkrátka neobejde. Je dobré děti vést
k tomu, že kniha je dobrý přítel a ještě větší pomocník. Co jim člověk vštípí do paměti teď,
v předškolním období, kdy ještě většina z nich neumí číst a jejich mysl je velice tvárná a
otevřená, to pak, kdy je pohltí mocná síla internetu, jako když najdou. Většina z dětí se
pak ke knihám dlouho a těžko vrací, a tak se snažím jim v tomhle období, kdy kniha je
ještě na předních místech zájmu, ji co nejvíce přiblížit a ukázat jim všechny ty možnosti,
které literatura jako taková nabízí (Alena, MŠ Klubíčko).
Učitelka Alena v MŠ Klubíčko dále také popisuje, jak se o knihovnu starají děti,
což rozhodně podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti: O tuto knihovnu se starají a
mají v péči nejstarší děti, předškoláci v přízemí budovy, samozřejmě pod dohledem paní
učitelky. Jejich povinností je knížky pravidelně kontrolovat, zda nejsou poničené, rovnat
je a udržovat police a knihovnu v čistotě.
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V MŠ Klubíčku tento rok probíhal projekt
zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti Pojďme
si vyprávět a číst. Vyučující chtěly dětem přiblížit
pohádku jako inspiraci a prostředek předškolního
vzdělávání, využít oblíbenosti pohádek a příběhů k
rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností,
soustředěnosti, k schopnosti sledovat příběh a užít si
atmosféru při čtení – dítě a prarodič v prostředí
mateřské školy.

Celý projekt byl dětem přiblížen formou:


„povídám, povídám pohádku…“, kdy se děti v průběhu roku seznamovaly
postupně s pohádkami i příběhy známými i méně známými, kde vystupovaly
pohádkové postavy s lidským i zvířecím hrdinou apod.,



poslechem vyprávěných i čtených pohádek od paní učitelek,



vyprávěním a čtením pohádek či příběhů od pozvaných prarodičů v rámci
krátkého klidného posezení a soustředěného poslechu v mateřské škole,



čtením pohádek a příběhů na pokračování při poledním odpočívání,



postupného vyprávění pohádek i příběhů děti dětem,



dramatizací pohádek učitelky dětem, děti dětem,



povídáním si i čtením na návštěvě u starých lidí v Domově seniorů



návštěvou knihovny s dětmi.

Výstupy projektu:
 Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky.
 Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě) svou roli, podle které je
třeba se chovat.
 Zachytit a vyjádřit své prožitky.
 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení.
 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.
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 Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit.
 Porozumět slyšenému.
 Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez
předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí.
 Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé.
 Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.
 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání
s uměním.
 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo

V MŠ Klubíčko měli v tomto

roce

projekt

pregramotnost. Byl to nápad paní učitelky, která
má dceru předškolního věku. Nejen na ni měla totiž
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zaměřený

na

čtenářskou

velký vliv kampaň nákupního řetězce Albert – Přiveďme děti zpátky ke čtení
(http://www.albatros.albert.cz/). Letos se navíc body získané nákupem proměnily
v knížky s pohádkovými příběhy. Albert se spojil s nakladatelstvím Albatros a ve
sběratelské kampani nabízel osm nových knížek s příběhy populárních postaviček.
Kampaň navazovala na úspěšnou „Dětskou knihovničku“, díky které se nejedna dětská
domácí knihovna rozrostla o zajímavý kousek.
Albert postavil svou strategii velmi důvtipně: čtení je nejen zábava, ale navíc i
způsob osobního rozvoje, má pozitivní vliv na fantazii, rozvíjí mozek a napomáhá dětem
k soustředění, blahodárný vliv má samozřejmě i na slovní zásobu, schopnost vyjadřování
a intelekt. A proto je třeba pěstovat lásku k od malička a dítě by mělo číst pohádky
společně s rodičem i v době, kdy se samo začne učit číst. Děti, a nejen je, tato kampaň
natolik oslovila, že díky ní přibyla do MŠ spousta časem osvědčených knih (O človíčkovi
a vůbec všechny ty knížky z Alberta, sbíraly jsme s maminkou a tetou bodíky za nákupy a
pak za ně ty knížky dostaly. Taťka říkal, že aspoň utrácíme za něco užitečného Tobík, MŠ
28. října).

Následující
kapitola je mimo cíl diplomové práce, využila jsem pracovní stáž v Holandsku k hledání
inspirace k tématu této práce. Některé své poznatky a postřehy jsem také aplikovala do své
praxe v mateřské škole.
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2.8. Předškolní vzdělávání v Nizozemsku – HORN
Základní charakteristika a koncepce
Systém raného vzdělávání je v Nizozemsku povinný od pěti let věku dítěte, ale
většina dětí do něj vstupuje ve čtyřech letech. Pod touto věkovou hranicí má nizozemský
vzdělávací systém omezené kapacity, co se týče předškolních zařízení, zaměřuje se
především na děti ve věku 2,5 až 6 let. Hlavním cílem předškolního vzdělávání je
předcházet nebo včas odhalit možná opoždění v osvojování nizozemského jazyka a ve
schopnostech jednotlivých dětí se jej správně učit.
Nizozemské rodiny mají na výběr z těchto variant předškolní péče:
• Mateřské školy – jsou určeny dětem od 2,5 do 4 let. Často jsou součástí
základních škol a pomáhají tak děti připravit na vstup do školy. Děti chodí do mateřských
škol nejčastěji dvakrát až třikrát týdně na dopoledne nebo na odpoledne.
• Centra denní péče – navštěvují děti ve věku od 6 týdnů do 4 let. Jsou otevřena v
pracovních dnech 10 nebo i 12 hodin pět dní v týdnu. Jejich hlavní funkcí je pečovat o děti
v době, kdy rodiče potřebují chodit do zaměstnání. Zodpovědnost za zařízení péče o děti z
pohledu metodiky má Ministerstvo vzdělání, kultury a vědy (Ministry of Education,
Culture and Science), které stanovuje přísná pravidla pro kvalifikaci pečujících v těchto
centrech. Tato centra většinou poskytují dětem i jídlo a rodiče poskytují další nutné
náležitosti, které jsou pro jejich děti během dne potřeba. Tato centra mají mnohdy dlouhé
čekací seznamy zájemců a je tedy vhodné registrovat dítě co nejdříve, v některých
případech dokonce ještě před tím, než se narodí.
• Dětské skupiny – jsou přístupné všem dětem ve věku od narození do 4 let a jsou
velmi populární variantou. Děti je navštěvují nejčastěji dvakrát týdně na dvě až tři hodiny,
aby si hrály s dětmi podobného věku. Jde o více neformální formu předškolní péče, které
se ze začátku účastní i rodiče a postupně svoji účast snižují podle toho, jak si dítě zvyká.
Hlavním cílem těchto skupinek je to, aby se děti sešly, společně si hrály a tím se
podporoval jejich rozvoj. Skupiny slouží především rodičům, kteří nepotřebují celodenní
péči o děti pět dní v týdnu. Na národní úrovni nejsou pro tyto skupiny definovány žádné
cíle. Většinu dětských skupin financuje stát na lokální úrovni, ale často je také nutná
finanční účast rodičů.
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Pedagogové pracující v centrech denní péče nebo v dětských skupinách musí mít
minimálně vyšší odbornou školu, která se studuje až čtyři roky. Studenti studují sociální
práci včetně péče o děti, osoby se zdravotním postižením a seniory. Péče o děti je potom
specializace v tomto oboru, díky které se student stává pedagogických pracovníkem.
Učitelé v předškolní péči jsou většinou vzděláni na stejné úrovni a ve stejných institucích
jako učitelé základních škol.
V Nizozemí nemají RVP, jen speciální dokumenty, směrnice a limity, jak mají
vypadat třídy či vzdělávání dětí. Je zde velká spolupráce mezi rodiči a MŠ a také
poradenská činnost rodičům, otevřenost, rodiče jsou do školy často zváni, při řešení
problémů výchovných a zdravotních je pedagogům i rodičům k dispozici tým specialistů.
Podstatné je, že se neklade důraz na výsledný výkon, ale na motivaci, hru, postupné
začleňování dítěte do kolektivu a zájem o spolupráci.
Znalost jazyka – v českém školství pro předškolní věk máme stanoveny klíčové
kompetence, které by dítě mělo zvládnout, v předškolních zařízeních v Nizozemí se
zaměřili na jednu nejdůležitější – jazykovou vybavenost. A to nejen z důvodu migrantů. I
zde, stejně jako u nás, věří, že kvalitní jazykové vzdělání a schopnost komunikace je
nedílnou součástí běžného i pracovního života. Tím, že dětem pomáhají zvládnout dobře
svůj jazyk a najít si postupem času cestu i k jazyku cizímu, jim otevírají brány ke splnění
snů, cílů i k získání lepšího pracovního uplatnění.
Při svém studijním pobytu jsem
navštívila

všechna

zmíněná

zařízení,

nejvíce mě zaujalo centrum denní péče, ale
za

nejpřínosnější

považuji

návštěvu

mateřské školy v Hornu. Odtud jsem si
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přivezla cennou zkušenost, nápad i inspiraci, kterou jsem zúročila v našem celoročním
projektu. Jak jsem již poznamenala, komunikace mezi rodiči a pedagogy je vynikající.
Každý den dochází do MŠ jeden z rodičů nebo prarodičů, aby četl dětem z knihy. Děti
tuto aktivitu chápou jako samozřejmou, milou ranní záležitost. Těší se pokaždé na jinou
babičku či dědečka, který jim přečte další kapitolu z vybrané knížky, pak s nimi přečtené
prodiskutuje a konec čtenářské aktivity zakončí nějakou písničkou nebo básničkou.
Někdy se úlohy vymění a děti „čtou“ návštěvě z obrázkové knížky (tzv. obrázkové čtení).
To v případě, když dotyčná babička špatně vidí, zapomněla si brýle nebo se dědečkovi
zrovna nechce číst. Děti vítají obě varianty a jsou pokaždé nadšené. Je to takový
každodenní rituál, který zábavnou a nápaditou formou rozvíjí u předškolních dětí
jazykové kompetence.
Vzdělávací systém v Nizozemí má tři základní cíle, podobně jako je tomu u nás:
přispívat k osobnímu rozvoji dítěte, rozvoji občanského povědomí a osvojení
hodnotového systému. Nejdůležitější oblasti, které si každé dítě musí osvojit, tvoří
klíčové učivo s přesně vymezenými cíli. Překlad výrazu klíčové kompetence
je kerncompetenties, ale o tomto pojmu se vzdělávací instituce ani ministerstvo školství
prakticky nezmiňují. Jak mi bylo při pracovním pobytu vysvětleno, všechny oblasti na
sebe musí logicky navazovat a mít vztah
k praktickému uplatnění. Při výuce
klíčového učiva je kladen důraz na
tvořivost dítěte, schopnost samostatně
pracovat a spolupracovat s ostatními,
zpracovávat

informace

a

umět

je

aplikovat, schopnost reflexe a kritického
naslouchání, rozvoj sebevědomí a respekt k ostatním. To vše na mě působilo skvělým
dojmem, než jsem zjistila, že toto se týká převážně jen dětí, které nastupují povinnou
školní docházku. Nizozemsko totiž nemá stanoveny žádné formální vzdělávací či
evaluační požadavky pro děti v předškolním vzdělávání, tedy pro děti do čtyř let věku,
neexistuje ani žádné předepsané kurikulum pro předškolní vzdělávání. Pouze
poskytovatelé tohoto vzdělávání mají povinnost formulovat určité zásady, jak budou
zajišťovat optimální rozvoj dítěte. Předškolní vzdělávání je nepovinné.
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Nechci tím říci, že se holandští učitelé o děti starají o to méně nebo, že jejich péče
je o to horší, jen chci podotknout, že podmínky vzdělávání u nás v ČR a v Nizozemí se
liší.
Vše má svá plus i minus. Moje pracovní cesta mě však jen utvrdila v přesvědčení,
že naše předškolní vzdělávání je špičkou ve svém oboru. Škoda jen, že mnozí, i když
stráví čas v jiné zemi, ten rozdíl nepoznají.
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3. Závěr
Cílem diplomové práce bylo popsat fungování dětských knihoven v MŠ
a možnosti práce s knihou v MŠ. V teoretické části jsou vymezeny všechny základní
pojmy a oblasti, z nichž vycházím poté v empirické části. V teoretické části proto zmiňuji
především charakteristiku předškolního období, komunikaci, rozvoj jazyka a řeči.
Vzhledem k tématu diplomové práce, která se věnuje dětským knihovnám v MŠ, jsem se
snažila definovat dětské čtenářství, periodizovat čtenářský věk dítěte a uvést základní
žánry literatury pro předškolní děti. Jelikož empirická část se zaměřuje na roli dětských
knihoven v mateřské škole, kapitolu v teoretické části jsem věnovala mateřské škole a její
úloze v rozvoji dětského čtenářství, definici školních a třídních knihoven, uvedla jsem
možnosti práce s knihou v mateřské škole a také informace, jak a kde kvalitní dětskou
literaturu vybrat. Empirická část práce vychází ze čtyř výzkumných otázek, které zněly:
 Co bylo potřeba k založení dobře fungující dětské knihovny v mateřské škole?
 Jaké tituly dětská knihovna obsahuje?
 Komu je knihovna určena?
 Jakým způsobem je dětská knihovna využívána pro rozvoj čtenářské
pregramotnosti?
Sběr dat probíhal mezi učiteli mateřských škol, rodiči a dětmi záměrně vybraných
mateřských škol, na kterých je školní a dětská knihovna zřízená a využívaná. Všichni byli
dotazováni, dále jsem využila „pozorování“, které bylo spojeno s návštěvou mateřské
školy, prohlížením si dětské knihovny a její fotodokumentací. Tyto zdroje dat popisují
v empirické části fungování knihovny; proces získávání knih; využití knihovny z pohledu
učitelů, dětí a rodičů a ve stručnosti je zmíněn i obsah dětské knihovny.
Na základě těchto zjištění bych se pokusila navrhnout doporučení, která vedou k
vytvoření funkční dětské knihovny. Naprosto zásadní je dokázat vytvořit prostředí i
nabídku, která jak dítě, tak dospělého přitahuje. Poté následuje stanovení výpůjčního
řádu, na kterém by se měli podílet učitelé i děti, aby všem bylo bezpochyby jasné, jaká
pravidla se musí a budou dodržovat. Ta by měla vyhovovat všem zúčastněným tak, aby se
půjčování a vrácení knih stalo příjemnou, nikoliv nemilou záležitostí. Všichni dotázaní
oceňovali, že není potřeba mít průkazku, která je opravňuje k půjčování knih, a zejména
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kladně hodnotili liberální přístup týkající se termínu vrácení. V neposlední řadě je
důležité si s dětmi o obsahu knihovny, nejen té dětské v MŠ, ale i jejich domácí, povídat.
Z mezinárodních výzkumů (např. PIRLS, 2011) i domácích výzkumů (např. Trávníček,
2013) je patrné, že bohatý výběr literatury i kvalita knih, které se nacházejí v domácí i
školní knihovně, mají pozitivní dopad na školní výsledky žáků, nejen v českém jazyce.
Nejširší výběr knih měla MŠ Klubíčko, kde paní učitelky doplňovaly pravidelně nové
knihy, vybíraly je z pečlivě prostudovaných recenzí, vycházely z inspirace na školení
pořádané VISKEM i jinými institucemi pro další vzdělávání pedagogů, a také sledovaly
výsledky čtenářských anket a ocenění. Souhrnnou nabídku těchto knih nabízí například
webový portál www.ctesyrad.cz, nebo web kampaně pro podporu četby knih
www.rostemesknihou.cz. Finance na nákup nových knih získává mateřská škola z fondu
Unie rodičů nebo z čerpání dotace. Tato MŠ také disponuje největším výběrem z nových
knih, což dnešní generace dětí potřebuje, oslovit je něčím novým, co je zaujme (např.
Lepilová, 2014). Dětské knihovny ve všech školách obsahují různorodou literaturu, nikde
není větší zastoupení některého z dětských žánrů. Stejně tomu je i v případě preferování
některého z nakladatelství, většinou se jedná o kvalitní nakladatelství, jejichž knihy byly
oceňovány různými literárními cenami. Jedná se především o nakladatelství Albatros,
Portál, Baobab, Meander, a Běží liška. Zajímavostí pro mě bylo, že obsahem byly dětské
knihovny velice podobné, ač byl jejich osud velmi různý, stejně jako byly různé osobní
charakteristiky učitelek, které je zakládaly.
Pokud bych měla vyřknout nějaká doporučení k obsahu – kromě tradičních a
osvědčených autorů všechny mateřské školy doplňovaly svůj knižní fond o nové knihy,
zejména se jednalo o tituly oceněné, tedy kvalitní. Ukazuje se tedy jako vhodné sledovat
různá knižní ocenění a myslet na rozmanitost dětské knihovny tak, aby si každé dítě
mohlo vybrat knihu, která by ho zaujala. Mezi knihy, které děti postrádaly, byly knížkyhračky (tvrdá leporela), miniknížky do batůžku (vydává například nakladatelství Běží
liška) a zejména interaktivní knihy, které odpovídají zájmům dnešních dětí. Dále je třeba
říci, že školní knihovna nesloužila jen dětem, ale také jejich rodičům, kteří si zde
půjčovali i odbornou literaturu, prarodičům (když vyzvedávali dítě a hlídali ho), ale třeba
také starším sourozencům. Proto by bylo vhodné při vybavování knihovny myslet na
všechny tyto čtenáře.
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Dále se ukázalo jako podstatné také to, jak školní či dětská knihovna vypadá – její
vzhled by měl být atraktivní a barevný, různé žánry vhodně označeny a odlišeny. I tato na
první pohled drobnost má velký vliv na to, zda si děti, ale i rodiče knihy domů půjčují.
Na rozvoj čtenářské pregramotnosti má školní dětská knihovna spontánní dopad –
děti se samy podílí na uspořádání knih, výzdobě, řazení knih či jejich uklízení. Při tom se
třeba také učí, jak zacházet s knihami, což je jedním z cílů RVP PV (2017).
Vzorkem pro tento výzkum byly tři mateřské školy a mým cílem bylo zjistit a
popsat fungování knihoven v těchto školách, proces získávání knih, využití knihovny z
pohledu učitelů, dětí a rodičů, obsah dětské knihovny a na základě těchto výpovědí
navrhnout doporučení, která by vedla k vytvoření funkční dětské knihovny. Myslím si, že
pro poznání a inspiraci je tento vzorek pro ty pedagogy, kteří s dětskými knihovnami
začínají nebo chtějí začít, dostačující. Ale pro ty učitele, kteří hledají nové podněty a
vylepšení pro své dětské školní knihovny, by bylo žádoucí provést výzkum ve více
mateřských školách, v rozličných lokalitách a zjistit tak například, které faktory se na
vybavenosti dětské knihovny a na rozvoji čtenářské pregramotnosti v mateřské škole
nejvíce podílejí a zejména vyzdvihnout chyby, kterým je potřeba se při provozu dětských
knihoven vyvarovat.
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