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PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V RÁMCI JAZYKOVÉ VÝCHOVY 

 

Úvod 

 Ve své seminární práci se budu věnovat problematice předčtenářské gramotnosti a jejímu 

postavení ve vzdělávání neslyšících.
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 Pojem předčtenářská gramotnost zahrnuje celou škálu dovedností, které předcházejí 

čtenářství. Pro představu toho, které dovednosti to jsou, se můžeme inspirovat například Společným 

evropským referenčním rámcem pro jazyky, který říká, že „[a]by student mohl číst, musí být 

schopen: vnímat psaný text (zrakové dovednosti); rozeznat typ písma (ortografické dovednosti); 

identifikovat jazykové sdělení (jazykové dovednosti); porozumět sdělení (sémantické dovednosti); 

interpretovat sdělení (kognitivní dovednosti).“

2

 Jak vidno, předčtenářská gramotnost je pojem velmi 

komplexní. Aby děti v budoucnu mohly uspět ve čtení, potřebují mít vztah k textům, chápat, jaké 

informace se z nich mohou dozvědět, měly by zvládat odpovídat na otázky k textu a zároveň umět 

otázky k textu formulovat; měly by chápat, kde text začíná a končí a jak je členěn... Zkrátka toho, 

co má značný vliv průběh budoucí budování čtenářské gramotnosti, je mnoho a opomenutí byť 

i zdánlivé maličkosti může později dítěti rozvoj čtenářských dovedností značně komplikovat. 

 V první části této práce se proto zaměřím na předčtenářskou gramotnost v kontextu 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a pro základní vzdělávání 

(RVP ZV) a postavení češtiny ve vzdělávání neslyšících. Poté se budu krátce věnovat předčtenářské 

gramotnosti neslyšících. Ve druhé části se pokusím analyzovat činnosti související s předčtenářskou 

gramotností z pracovního sešitu Hrajeme si doma i ve škole – Český jazyk 1

3

 a možnostmi využití 

tohoto didaktického materiálu pro výuku neslyšících. 

 

Předčtenářská gramotnost v kontextu RVP a postavení češtiny ve vzdělávání neslyšících 

 Předčtenářská gramotnost je nezbytným předpokladem k rozvoji některých komunikačních 

dovedností, jak jsou popsány v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP 

ZV).

4 
Ten definuje jako jednu z klíčových kompetencí kompetenci komunikační, která by měla být 

rozvíjena především ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura a v jeho třech vzdělávacích 

oblastech – v komunikační a slohové výchově, jazykové výchově a literární výchově. Konkrétně 

čtení s porozuměním, jehož součástí je i předčtenářská gramotnost, je v RVP ZV zařazeno do složky 

komunikační a slohové a literární. Zde je na místě si uvědomit, že RVP ZV pracuje s českým 
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jazykem pouze jako s jazykem mateřským. Nebere tak v úvahu, že pro neslyšící je český jazyk 

jazykem cizím. Domnívám se však, že tato skutečnost je dost podstatná, neboť rozvoj čtenářské 

gramotnosti jde ruku v ruce i s jazykovou výchovou. Musíme mít totiž na paměti, že pro neslyšící je 

mateřským jazykem český znakový jazyk a znakové jazyky nemají psanou podobu. Jestliže tedy 

mluvíme o čtení psaného textu, máme na mysli čtenářství v českém jazyce, tj. pro neslyšící v jazyce 

cizím. 

 Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že některé dílčí předpoklady potřebné pro čtení 

můžeme rozvíjet i v jazyce, který psanou podobou nedisponuje – mám na mysli některé dovednosti 

jazykové, sémantické, kognitivní, zrakové a sociální. Pro budoucí úspěch žáka je totiž podstatné, 

aby uměl pracovat obecně s textem, ať už bude nesen libovolným způsobem. Žák musí pochopit, že 

text obsahuje informace, musí umět těmto informacím „naslouchat“, z textu je vyvozovat, 

konfrontovat s vlastními zkušenostmi, používat je jako nástroj učení a poznávání světa. 

 Pak je zde druhá skupina dovedností, které se uplatňují už přímo v práci s psaným textem. 

Mezi ně patří kromě budování vztahu k textům také schopnost žáka orientovat se v textu, vědět, kde 

text začíná a končí, jak je členěn, odkud kam ho číst, žák by měl také chápat vztah mezi obrázkem 

a textem a uvědomovat si, jaké informace mu který z těchto zdrojů může poskytnout. 

 Porozumění psanému českému textu je pro neslyšící žáky stěžejní i proto, že v současné 

době je u nás ve většině škol výuka neslyšících založena právě na českém jazyce – nezřídka je 

mluvený český jazyk jazykem vyučovacím, a také téměř všechny učebnice a učební materiály 

využívané ve výuce neslyšících u nás jsou založeny na češtině,

5

 která se tak stává jediným jazykem, 

v němž jsou informace žákům zprostředkovávány.

6

 Proto je čtenářská gramotnost pro neslyšící 

opravdu významná a je potřeba ji podporovat a pracovat na ní co nejdříve.  

 Rozvoj čtenářské gramotnosti samozřejmě nezačíná (resp. by neměl začínat) až na základní 

škole. Jeho počátky by měly být vloženy už do předškolního vzdělávání, což mimo jiné pedagogům 

v mateřských školách (i když jen velmi obecně) ukládá Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání (RVP PV).
7
 

 

Předčtenářská gramotnost neslyšících 

 Výše zmíněnými RVP PV a RVP ZV se musí řídit všechny školy v České republice. Ať už 

tedy neslyšící dítě navštěvuje školu hlavního vzdělávacího proudu, nebo školu pro sluchově 

postižené, v obou by se měli pedagogové stejnou měrou snažit rozvíjet předčtenářské a posléze 

čtenářské dovednosti jim svěřených dětí a žáků. Kromě škol zde hrají důležitou roli i rodiny dětí, 

protože právě v nich by měl být položen základní kámen komunikace dítěte s okolím, právě 
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Výjimkou jsou např. některé materiály vydávané Ulicentrem při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze 5 – 
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v rodinách by děti měly být vystavovány jazyku a zde by se také měly učit jazyk používat jak 

k vlastnímu vyjadřování, tak k seznamování se světem a s tím, jak věci kolem nás fungují.

8

 Bohužel 

ne vždy je situace neslyšících dětí v tomto ohledu úplně uspokojivá. Mnozí rodiče jsou sluchovou 

vadou svého dítěte zaskočeni, nevědí, jak s ním komunikovat, a dlouho trvá, než nějaký 

komunikační kód s dítětem vyladí. Vzhledem k tomu, že většina neslyšících dětí se rodí slyšícím 

rodičům,
9

 kteří neovládají český znakový jazyk, bývají děti poměrně dlouhou dobu vystavovány 

mluvené češtině, která je však pro ně smyslově nepřístupná.
10

 V takovém prostředí se pak logicky 

jazyk dítěte nerozvíjí tak, jak by měl.
11

 

 Samozřejmě každá rodina je jiná, každá volí jiný způsob komunikace a jazykové 

kompetence rodičů v českém znakovém jazyce jsou velmi různorodé. Proto v době nástupu do 

základní školy bývají neslyšící žáci na velmi rozdílných úrovních nejen co se týče jazykových 

dovedností, ale také v úrovni znalosti světa. Někteří žáci tak mohou dosahovat i výrazně horších 

výsledků ve vzdělávání, mj. i ve čtenářských dovednostech, protože jim chybí potřebný základ. 

Z toho důvodu je vhodné před tím, než se pustíme do „opravdového“ čtení, věnovat patřičnou 

pozornost také předčtenářským dovednostem. 

 

Předčtenářská gramotnost v pracovním sešitě Hrajeme si doma i ve škole - Český jazyk 1 

 Jak jsem popsala výše, předčtenářským dovednostem by měla být věnována pozornost už 

v předškolním věku. Rodičům a pedagogům se k tomu nabízí nepřeberné množství materiálů.
12

 Po 

vstupu na základní školu už se považuje v podstatě za automatické, že dítě má potřebné 

předčtenářské dovednosti osvojené, a v učebnicích pro základní vzdělávání jim proto není 

„obětován“ prakticky žádný prostor. Jednou výjimkou je v tomto ohledu učebnice (pracovní sešit) 

Hrajeme si doma i ve škole – Český jazyk 1. Ten byl vydán v loňském roce „jako doplněk k jakékoli 

učebnicové řadě genetické metody čtení“.
13

 Je určen přibližně na první pololetí prvního roku školní 

docházky dítěte na základní školu
14

 a tématu předčtenářských dovedností je věnována čtvrtina 

publikace. 

 V současné době na našem trhu velmi výrazně převládají učebnice prvopočátečního čtení  
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a psaní postupující analyticko-syntetickou metodou (zvukovou). Ta je však, jak už název napovídá, 

založena především na sluchovém vnímání, a proto se domnívám, že je pro neslyšící žáky 

nevhodná. Jednou z jiných metod, která se pro výuku elementárního čtení a psaní nabízí, je metoda 

genetická. A protože by výše zmiňovaný pracovní sešit měl být univerzálním doplňkem pro všechny 

„genetické učebnice“, budu se mu věnovat na následujících řádcích. Pokusím se zanalyzovat 

jednotlivá cvičení a úkoly tzv. průpravného období, které se zaměřuje na předčtenářské 

dovednosti.

15

 V analýze vždy souhrnně shrnu, jaké dovednosti jsou rozvíjeny v úkolech 

na jednotlivých dvoustránkách,
16

 a připojím komentář, jak by bylo možné tyto činnosti využít 

ve vzdělávání neslyšících žáků. 

 

 

s. uváděná 

rozvíjená 

dovednost 

analýza úkolů komentář, alternativní úkol 

4–5 zrakové 

vnímání 

vyhledávání a kroužkování 

(grafomotorika) odlišného objektu  

v řadě, orientace a vyhledávání  

ve sloupcích a řádcích, vyhledávání 

objektů podle vlastností, 

grafomotorika (vybarvování), plnění 

úkolu podle pokynu (vybarvi první 

tři listy zeleně...) 

je potřeba sledovat, jak žáci na stránce 

vyhledávají, a vést je k tomu, aby 

postupovali systematicky shora dolů  

a zleva doprava; 

k těmto činnostem není potřeba žádná 

znalost českého jazyka (ČJ); 

byl by vhodný překlad všech pokynů, 

otázek a úkolů do českého znakového 

jazyka (ČZJ) (např. ve formě DVD 

s překlady přiloženého k tištěné 

učebnici) 

6–7 zrakové 

vnímání 

 

spojování obrázku a jeho stínu (zrak 

+ grafomotorika);  

vyjadřování – co k čemu slouží, jaké 

má co vlastnosti, tvorba otázek, 

popis objektu podle vlastností;  

vyhledávání objektů podle 

vlastností; orientace na ploše – řádek 

vs. sloupec, pořadí objektů, 

prostorové vztahy pod/nad/vedle; 

 

sluchové vnímání – vytleskávání 

slabik (slov), vyhledávání objektů 

podle prvního písmene jejich názvu 

v ČJ (nácvik analýzy) 

část činností lze vykonávat i bez 

znalosti ČJ; 

byl by vhodný překlad všech pokynů, 

otázek a úkolů do ČZJ 

 

úlohy na sluchové vnímání a analýzu 

slov vycházejí ze znalosti ČJ 

úloha na vytleskávání slabik není 

vhodná pro neslyšící děti, které nemají 

sluchovou zkušenost s češtinou, úkol by 

bylo vhodné na tomto místě vypustit 

(děti by se sice v budoucnu měly 

seznámit s tím, co slabika je, ale 

v průpravném období, kdy děti mohou 

mít jen velmi omezenou nebo prakticky 

žádnou znalost slovní zásoby 
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Na toto období, v souladu s principy genetické metody, navazuje tzv. období písmenek a následně období slov, ale 

tyto fáze ponecháme v tuto chvíli stranou. 
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 Náhled jednotlivých dvoustránek je k nahlédnutí v příloze. 
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a gramatiky ČJ, je nevhodné začínat 

s češtinou právě vysvětlováním slabik); 

 

vyhledávání obrázku podle prvního 

písmene názvu vychází ze znalosti 

názvů daných předmětů v ČJ – 

neslyšící děti tuto znalost mít nemusí, 

proto je zde možnost vyhledávání 

objektů např. podle tvarů ruky v ČZJ 

(protože cílem úkolu může být 

i vyhledávání předmětu podle jeho 

jazykových vlastností a není nutné 

vycházet jen z ČJ) – ale musíme si 

uvědomit, že slyšící děti mívají 

zkušenosti s tříděním slov podle jejich 

jazykových vlastností (v tomto případě 

podle prvního písmene) už před 

nástupem do 1. třídy ZŠ; na rozdíl od 

nich se žáci neslyšící mohou s takovou 

úlohou setkat poprvé, a proto jim může 

déle trvat její pochopení a aplikace; 

dále taková činnost předpokládá 

dostatečné kompetence dítěte, ale  

i pedagoga/rodiče v ČZJ 

8–9 zrakové 

vnímání 

elementární matematické dovednosti 

(počítání do 6); 

orientace na ploše vpravo – vlevo, 

pod – nad; 

grafomotorika – kreslení  

a dokreslování podle zrcadlově 

převráceného vzoru, vybarvování, 

spojování objektu a jeho stínu; 

spojení obrázku a zkušeností se 

světem (kde rostou jablka, jaké znáš 

druhy hub, další druhy ovoce...) 

všechny činnosti jsou vhodné i pro 

neslyšící žáky, lze je vykonávat i bez 

znalosti ČJ; 

byl by vhodný překlad všech pokynů  

a úkolů do ČZJ 

10–11 orientace 

na ploše 

zrakové vnímání – hledání dvojic 

stejně rozmístěných objektů na 

ploše; určování množství do 5; 

vyjadřovací dovednosti – popis 

rozmístění objektů na ploše a 

vzájemné polohy objektů (nahoře, 

dole, uprostřed, pod sebou, vedle 

sebe...); 

grafomotorika – dokreslování podle 

zrcadlově převráceného vzoru 

všechny činnosti jsou vhodné i pro 

neslyšící žáky, lze je vykonávat i bez 

znalosti ČJ; 

byl by vhodný překlad všech pokynů  

a úkolů do ČZJ 

12–13 orientace 

na ploše, 

vizuální paměť, grafomotorika – 

kreslení zapamatovaných objektů, 

úkoly 1–11, 15–16 lze vykonávat i bez 

znalosti ČJ, byl by vhodný jejich 
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paměť stříhání, lepení; 

orientace na ploše – vyhledávání 

objektu (nahoře, vlevo od, vpravo 

od, vyhledávání podle pořadí – třetí 

obrázek ve druhém sloupci...); 

vyjadřování umístění objektu na 

ploše; otázky ano – ne, vyhledávání 

objektů podle jejich vlastností; 

plnění úkolu podle zadání (vybarvi 

třetí obrázek 2. řádku červeně...) 

sluchové vnímání – vyhledávání 

objektů podle prvního/posledního/ 

prostředního písmene (nácvik 

analýzy), podle vyhláskovaného 

názvu objektu (nácvik syntézy), 

spojování objektů a počátečních 

písmen 

překlad do ČZJ 

 

úlohy 12–14, 17–19 zaměřené  

na analýzu a syntézu vycházejí přímo 

ze znalosti ČJ, proto mohou být na 

tomto místě nevhodné (viz komentáře 

ke s. 6–7); 

pokud se rozhodneme pracovat  

s českými slovy, je nutné buď uzpůsobit 

obrázky již osvojené slovní zásobě 

žáků, nebo neslyšící žáky potřebnou 

slovní zásobu naučit, aby s ní mohli 

dále pracovat; místo zvukové syntézy 

lze zapojit syntézu slov hláskovaných 

prstovou abecedou 

14–15 orientace 

na ploše 

grafomotorika – vybarvování podle 

vzoru, orientace ve čtvercové síti, 

skládání z papíru; 

rozvoj vyjadřovacích a kognitivních 

dovedností – pojmenování předmětu 

a jeho částí; 

pravolevá orientace; 

plnění 2 úkolů podle zadání (nakresli 

ke stromu trávu a hříbek) 

všechny činnosti lze vykonávat i v ČZJ 

nezávisle na znalosti ČJ (byl by vhodný 

překlad všech pokynů a úkolů do ČZJ); 

je však potřeba si uvědomit, že v ČZJ 

ne všechny části obrázků musí být 

pojmenovatelné jedním konkrétním 

znakem, spíše půjde o popis nebo  

o složeniny – je proto potřeba tuto 

jazykovou odlišnost ČZJ respektovat 

(např. u obrázku stromu budou děti 

moct popsat jeho části jednoduchými 

znaky => VĚTEV, KOŘEN, LIST...; ale 

popis lodi bude bližší popisu) 

16–17 logické 

uvažování 

grafomotorika – vybarvování 

logických dvojic, kreslení dešťových 

kapek; 

vyhledávání logických dvojic, 

zdůvodňování, co a proč k sobě patří 

(vyjadřovací schopnosti, logické 

uvažování); 

spojování obrázků s vlastní 

zkušeností – jakou barvu může 

mít..., kde žije/roste..., co potřebuje 

miminko k životu, prší pod 

deštníkem?... 

všechny tyto úlohy lze plnit bez ohledu 

na znalost ČJ; 

byl by vhodný překlad všech pokynů  

a úkolů do ČZJ 

18–

19, 

20–21 

sluchové 

vnímání - 

počáteční 

hláska 

vyhledávání objektů podle počáteční 

hlásky, určování počáteční hlásky 

slov; určování umístění dané hlásky 

ve slově; syntéza hláskovaných slov; 

 

kromě úloh na sluchové vnímání jsou 

všechny činnosti velmi vhodné i pro 

neslyšící, kteří zatím nemají dostatečné 

znalosti ČJ; u všech těchto úloh by byl 

vhodný překlad do ČZJ 
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hledání a vyjadřování souvislostí – 

co k čemu slouží, jak co vypadá, jak 

se pohybuje, z čeho je vyrobeno, 

vyprávěj, co vidíš..., vyhledávání 

obrázků/slov z nadřazené/podřazené 

roviny... 

orientace na ploše – vyhledávání 

objektů ve sloupcích a řádcích 

 

úlohy zaměřené na sluchové vnímání se 

pro neslyšící žáky nehodí; 

vzhledem k tomu, že tyto stránky už 

těsně předcházejí tzv. písmenkovému 

období, musíme si zde stanovit, zda je 

naším cílem u těchto úloh už konkrétně 

práce s ČJ nebo ne; pokud ano, pak 

můžeme volit takové postupy, kde 

žákům předáme potřebnou slovní 

zásobu a např. rozstříháváním  

a skládáním písmen nebo použitím 

prstové abecedy povedeme žáky  

k poznání, že česká slova se dělí na 

písmena a že jejich pořadí ve slově je 

závazné; 

druhou možností je zůstat stále ještě  

u předčtenářských dovedností, které 

nebudou pevně vázány na ČJ;  

v takovém případě je vhodné tyto úlohy 

vypustit a k analýze a syntéze slov se 

dostat až ve fázi „písmen“, která  

v učebnici přímo navazuje na průpravné 

období 

 

Poznámka k překladům pokynů do ČZJ 

 Mohlo by se zdát, že překlad pokynů do ČZJ je na tomto místě zbytečný. Vždyť žáci mají 

pracovat spolu s rodičem či učitelem, který by snad měl být schopen předat dítěti sdělení  

v adekvátním jazykovém kódu... K pochopení potřebnosti překladu nám může pomoct, když si 

uvědomíme, jaká je funkce českých textů pro české slyšící žáky, u nichž v této fázi výuky zatím 

předpokládáme, že neumí číst. I pro ně jsou instrukce k úkolům zdánlivě bezúčelné. I přesto zde 

pokyny k úkolům napsány jsou. Proč? Uvedu pro ilustraci několik důvodů: 

 rodiče či učitelé se podle nich orientují, aby věděli, jak s dětmi postupovat a nemuseli mít 

pokyny v samostatné učebnici; 

 žáci nevědomky získávají informaci, že se předložený text nějak k úkolům vztahuje, že v něm 

jsou obsaženy informace o tom, co mají dělat; 

 žáci se mohou setkat s textem, který je naformulován tak, že mu neporozumí, ale s pomocí 

dospělých mají příležitost přijít na to, že je možné stejný obsah vyjádřit i jinými slovy; 

 pokud děti pracují na úkolech postupně, učí se v textu postupovat odshora dolů... 

 Samozřejmě bychom ve výčtu mohli pokračovat dále. Ale pro osvětlení některých důvodů 

nutnosti překladu nám to postačí. Stejně jako slyšící žáci, i žáci neslyšící potřebují pochopit 

všechny výše vyjmenované skutečnosti. Dále potřebují, aby jim byly informace předkládány  

v jazyce jim smyslově přístupném a zároveň také v takové formě, která jim bude moci být 

jazykovým vzorem. To však nemusí být rodiče a pedagogové schopni zajistit, neboť to předpokládá 
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perfektní znalosti jak českého, tak českého znakového jazyka a zkušenosti s překladem.

17

 Kromě 

toho je potřeba, aby neslyšící žáci chápali, že český a český znakový jazyk jsou dva různé jazyky, 

které jsou si rovny. I k tomu může překlad pomoci, neboť žáci vidí, že i český znakový jazyk je 

„dost dobrý“ na to, aby mohl být jazykem vzdělávání, jazykem, v němž se k nim může dostávat 

mnoho informací. 

 

Závěr 

 Pracovní sešit Hrajeme si doma i ve škole – Český jazyk 1 věnuje dovednostem 

předcházejícím čtení a psaní čtvrtinu svého obsahu. V porovnání s jinými učebnicemi (a pracovními 

sešity) pro základní školy jde o jev poměrně ojedinělý. Vzhledem k tomu, jak žalostně nízké 

čtenářské úrovně často dosahují neslyšící žáci,

18

 nesmíme předčtenářskou fázi přeskakovat  

a opomíjet. Mnozí rodiče a pedagogové neslyšících se mohou domnívat, že předčtenářské 

dovednosti velmi úzce souvisí s českým jazykem a pro nedostatečné kompetence některých dětí  

v českém jazyce na rozvíjení předčtenářské gramotnosti rezignují.
19

 Avšak díky analýze provedené 

na předchozích stránkách můžeme vidět, že je možné předčtenářskou gramotnost rozvíjet u dětí 

slyšících, stejně jako i neslyšících bez ohledu na jejich jazykový kód. 

 Dále bych ráda vyzdvihla jeden z velkých kladů výše rozebíraného pracovního sešitu, a sice 

jeho orientaci na rozvoj komunikace. Všestranným zaměřením úloh a návodnými pokyny se snaží 

podporovat spolupráci dětí a učitelů/rodičů. Jazyk je zde postaven ne na úroveň cíle, ale prostředku, 

je akcentován jako nástroj k uchopení okolního světa a našich zkušeností. Práce s textem a knihou 

(pracovním sešitem) zde má hravou formu. Protože jsou činnosti ve značné míře založeny  

na obrázcích a vizuálním vnímání, domnívám se, že je tento pracovní sešit dobře využitelný právě 

pro rozvoj předčtenářských dovedností neslyšících dětí. 

 Jak už bylo řečeno, předčtenářská gramotnost v sobě zahrnuje velmi různorodé činnosti. 

Samozřejmě není možné s nimi začínat až ve školních lavicích. Bylo by proto skvělé, kdyby 

patřičnou pozornost této problematice věnovali už rodiče neslyšících dětí a jejich učitelky  

v mateřských školách. Kdyby pak úkoly vztahující se k předčtenářské gramotnosti byly pro žáky při 

vstupu na základní školu víceméně známou věcí a opakováním, stáli bychom na pevném odrazovém 

můstku, z něhož bychom mohli bez obav skočit do širých vod následného všestranného rozvoje 

čtenářských dovedností. 
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K hodnocení kompetencí pedagogických pracovníků ve školách pro sluchově postižené viz např. Langer, J. Znakový 

jazyk jako prostředek komunikace mezi učitelem a žákem. [online]. [cit. 2015-05-17]. Dostupné na: 

<http://ruce.cz/clanky/702-znakovy-jazyk-jako-prostredek-komunikace-mezi-ucitelem-a-zakem>.  
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Viz např. Macurová, A. Předpoklady čtení. In Četba sluchově postižených. Praha: FRPSP, 2000;  Hrubý, J. 

Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu I. Praha: FRPSP, 1999; Siková, K. 
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 Přitom právě rodina má na úroveň čtenářství u dětí větší vliv než škola: „Platí, že vliv školy na vznik a rozvoj 

dětského čtenářství je ve srovnání s rodinou téměř třetinový, tedy podstatně slabší.“ Gabal, I., Václavíková Helšusová, 

L. Jak čtou české děti? Analýza výsledků sociologického výzkumu. [online]. 2003. [cit. 2015-05-17]. Dostupné online 

na: <http://www.adam.cz/dokumenty/2006/jak-ctou-ceske-deti.pdf>. 
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