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Anotace
Cíl diplomové práce “Rozvoj čtenářské gramotnosti v cizím jazyce pomocí obrázkových knih“ je zaměřen na rozvoj čtenářství nejenom v mateřském
jazyce, ale také i v jazyce cizím.

Abstract
The aim of my diploma thesis “Developing Children Second Language Literacy Through Picture Books” is focused on not only reading in mother
tongue but also on developing reading literacy in English as a foreign language.
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Nahoru
Children’s oral language skills can be stimulated by parent–child literacy activ-ities such as shared bookreading.34 Children learn the meaning of new
words during bookreading interactions with their parents.35 Reading aloud familiarises children with the language found in books36 and stimulates
vocabulary growth.37 38 Books contain many words, especially the more sophisticated words that children are unlikely. to new voca-bulary, children
are exposed to the more complex language adults use interacting with children around a book.11 42 43. 81. Arnold DS, Whitehurst GJ. Accelerating
language development through picture book reading. A summary of dialogic reading and its effects. In: Dickinson DK, ed.

