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Resumé: 
Práce mapuje současné tendence, trendy a výzkumy ve výuce čtení. To je vnímáno 

jako dovednost, která je nedílnou součástí širokého komplexu počáteční gramotnosti. 

Cílem práce je prokázání typového členění u žáků. Individualizovaným přístupem je 

možné rozlišit jejich základní orientace v učení se čtení a následně jim je umožněno využít 

vlastní schopnosti a drobné odlišnosti ve svůj osobní prospěch. 

K typovému rozlišení dochází měřením reakčních časů na písmena a slova. K tomuto 

účelu byl vytvořen softwarový program, jehož ověřování je také součástí práce. 

Pro posouzení efektivity typologického přístupu byla zvolena metoda přirozeného 

experimentu. 

Klíčová slova: počáteční čtení - gramotnost - primární gramotnost - primární 

vzdělávání - preprimární vzdělávání - školní zralost, připravenost - vývojové poruchy 

učení - metody výuky čtení. 

Summary 

The work maps the current tendencies, trends and researches in teaching of reading. 

It is perceived as skill, which is integral part of a broad complex of initial literacy. The aim 

of the work is to demonstrate type segmentation of pupils. Their basic orientations of 

reading learning can be distinguished by individualized approach and subsequently they 

are allowed to use their own abilities and small differences to their personal advantage. 

Type distinguishing is performed through measurement of response times to letters 

and words. A software program, the verification of which is also a part of the work, has 

been created for this purpose. The method of natural experiment was chosen for 

assessment of efficiency of typological approach. 

Key words: initial reading - literacy - primary literacy - primary education - pre-

primary education - school maturity, readiness - development learning disorders -

methods of teaching of reading. 
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1 ÚVOD 

Jedním z hlavních cílů počátečního vzdělávání je naučit děti správně číst, psát a 

počítat. Tyto dovednosti žáci získávají na počátku školní docházky. Tvoří základ lidské 

gramotnosti. Jsou součástí tzv. počáteční gramotnosti. S rostoucím věkem se stávají 

prostředkem k získávání nových informací a k dalšímu vzdělávání. Na jakých základech 

stojí a jakým způsobem jsou utvářené, ovlivňuje vztah každého z nás k následnému učení a 

tím urychlují, stagnují či zpomalují osobní růst. 

Nebudeme se zabývat analýzou postavení a významem všech tří dovedností. Náš 

zájem se obrací na problematiku čtení. Pokoušíme se nalézt podstatu efektivního učení se 

čtení. Přitom víme, že tato dovednost ovlivňuje široký komplex osobnosti a zároveň učení 

se čtení je ovlivňováno početným množstvím vlivů od počátků jeho upevňování. 

Předkládaný text v první části seznamuje s vnímáním čtení jako součástí 

gramotnosti, jejíž počáteční věková hranice se neustále snižuje a vzrůstá zde potřeba po 

přirozenějších přístupech. Popisujeme zkušenosti s předškolní výukou čtení se zavedením 

písmen i bez nich od vzniku institucionálního preprimárního vzdělávání. Zohledňujeme 

důležitost školní připravenosti jako nezbytné podmínky pro cílené a systematické primární 

vzdělávání. 

Nedílnou součástí teoretického základu je vymezení psychologické podstaty čtení 

s uvedením několika příkladů výzkumů v této oblasti. Velmi stručně popisujeme základní 

členění metod počátečního čtení v jeho historickém kontextu. Přestože většina českých dětí 

je vyučována metodou analyticko-syntetickou, dá se říci, že každý učitel přináší obohacení 

a pozitivní narušení explorativní a explanační linie o své vlastní metodické vedení, které 

může mít zdroj inspirace v dnes již téměř neznámých přístupech. 

Odlišný pohled na danou problematiku přináší studie Z. Křivánka, L. Čápa a J. 

Vlacha. Odmítají podrobit všechny děti analyticko-syntetickému členění metod. Své 

výzkumy staví na tzv. typologickém přístupu jako individualizované formě vzdělávání. 

Není právě tento směr dalším krokem k efektivnímu učení čtení, které je „šité na míru" a 

pomáhá tak překlenout možné počáteční problémy ve výuce čtení? 

Cílem naší práce se stalo prokázání typového členění u žáků a následné posouzení 

efektivity individuálního přístupu k těmto žákům. Pomůže-li tento přístup třeba jen 

několika málo jedincům a stanou-li se z nich právoplatní občané s chutí dále se učit a 

s potřebným sebevědomím, bude to další krok k budování bezpečného a láskyplného 

klimatu školy s pochopením a respektováním individuality jedince. 
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2 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ 

V posledních desetiletích probíhají ve školství reformy, jejichž hybnou silou je 

otázka dožadující se smyslu vzdělání. Zatímco dříve byl za vzdělaného považován každý, 

kdo obsáhl určité množství vědomostí, dnešní doba vyžaduje zvládnutí komplexnějších 

schopností, které lze shrnout pod pojem gramotnost. Stejně jako obsah vzdělání, tak i tento 

pojem zaznamenává v poslední době značný posun ve vnímání a tím nám paradoxně 

pomáhá v ujasňování toho, k čemu má směřovat počáteční školní vzdělávání. 

Primární vzdělávání je významným stupněm vzdělávání. Zde jsou kladeny základy 

dalšího učení, osvojování gramotnosti, zprostředkovány základní dovednosti, informace a 

vztahy, které umožňují dítěti orientaci v okolním světě i v sobě samém. Právě zde se 

otevírají brány poznání. Představa počátečního vzdělávání je zpravidla spojena 

s osvojením si čtení a psaní. Jejich výuka je zahrnuta ve výuce mateřského jazyka, který je 

dominantní složkou elementárního vzdělávání. 

Vyskytují se však i jedinci obdaření talentem a zkušenostmi, které jim umožní získat 

tyto typicky lidské dovednosti v dřívějším věku. Bohužel, jsou však i lidé, kteří se 

z různých důvodů číst a psát nikdy nenaučí. O takových lidech mluvíme jako o 

analfabetech, šířeji je považujeme za negramotné. Samotný pojem gramotnost je se 

jmenovanými dovednostmi velmi úzce spjat. Chceme-li proniknout hlouběji do dané 

problematiky, je třeba souvislosti a vztahy mezi jednotlivými pojmy blíže vymezit a 

specifikovat. 

2.1 Gramotnost 

Pedagogický slovník vysvětluje čtyři pojmy vztahující se ke gramotnosti. Obsahově 

nejširším je gramotnost. Protikladem gramotnosti je analfabet, konkrétnější vymezení 

poskytuje funkční gramotnost, jejíž součástí je čtenářská gramotnost. 

Za gramotného lze považovat člověka alespoň minimálně vzdělaného, znalého čtení 

a psaní. Pedagogický slovník uvádí gramotnost jako „dovednost číst a psát, získávána 

obvykle v počátečních ročnících školní docházky..." (Průcha; Walterová; Mareš 1998, s. 

77) Někdy je pod tento termín zahrnuto i počítání. Ve vyspělých zemích dosahuje 

gramotnost obyvatelstva téměř 100%, zatímco v málo rozvinutých zemích nedosahuje ani 

60%. „Člověk neovládající čtení a psaní, protože neabsolvoval alespoň elementární stupeň 

- 2 -
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školního vzdělávání" (Průcha; Walterová; Mareš 1998, s.20) je zde naopak popisován jako 

analfabet. 

Autoři rozlišují také čtenářskou gramotnost jako „komplex znalostí a dovedností 

jedince, které mu umožňují zacházet s písemnými texty běžně se vyskytujícími 

v praxi."..."Jde o dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět jim, ale také 

dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace obsažené v textu, reprodukovat obsah 

textu aj. Čtenářská gramotnost je považována za součást funkční gramotnosti." (Průcha; 

Walterová; Mareš 1998, s.40) Čtenářská gramotnost byla v roce 1995 zkoumána 

v populaci českých žáků 3. a 8. ročníků základní školy(název výzkumu zněl Reading 

Literacy Study) . V roce 2000 byla posuzována jako součást Mezinárodního výzkumu 

čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti známé pod označením PISA. 

Testovaní byli patnáctiletí a sedmnáctiletí žáci. Test použitý v prvním výzkumu sestával 

z úryvků textů (vyprávění, výkladu, dokumentu). Žáci měli za úkol vyhledávat různé druhy 

informací nebo prokázat, že textu porozuměli. Úlohy z každé oblasti byly zpracovány 

odděleně. Pro každou zemi byl vyhodnocen průměrný výsledek v oblasti vyprávění, 

výkladu a dokumentu. Celkový výsledek byl vypočten jako aritmetický průměr výsledků 

v dílčích oblastech. Čeští žáci 3. ročníku dosáhli celkově průměrného výsledku a žáci 8. 

ročníku byli mírně nadprůměrní. V obou věkových kategoriích si vedli velice dobře při 

práci s úlohami z oblasti dokumentu. Kdybychom porovnávaly výsledky žáků pouze 

v oblasti vyprávění a výkladu, spadli by naši žáci 3. ročníků ze 14. na 20. místo ( z celkově 

28 zemí) a žáci 8. ročníků ze 16. na 21. místo (ze 32 zemí). V mezinárodním srovnání žáků 

ve výzkumu PISA se naši žáci umístili dokonce pod mezinárodním průměrem.Ze 

zjišťovaných dovedností si vedli nejlépe v oblasti interpretace textu, největší problémy jim 

činilo vyhledávání informací. (ÚIV 2000) 

Ve slovníku dále nalezneme termín funkční gramotnost označující „vybavenost 

člověka pro realizaci různých aktivit vyžadovaných současnou civilizací. Je to např. 

dovednost nejen číst, ale také chápat složitější texty, vyplnit formulář, zformulovat 

písemnou žádost apod." (Průcha; Walterová; Mareš 1998, s.74) Psychologický slovník 

popisuje funkční gramotnost poněkud jednodušeji jako „schopnost číst, psát, počítat, 

mluvit a ovládat sociální dovednosti tak, aby to člověku umožňovalo aktivní a nezávislou 

roli ve společnosti; čtení alespoň na úrovni čtrnáctiletého."(Hartl; Hartlová 2000, s. 182) 

Během devadesátých let proběhl v některých členských a přidružených zemích OECD 

výzkum funkční gramotnosti (IALS, SIALS). Česká republika se do výzkumu zapojila 

v roce 1998. Výsledky výzkumu jsou ve většině zemí považovány za velmi významný 
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indikátor úrovně funkční gramotnosti dospělé populace a zároveň za zřetelné východisko 

k formulování koncepčních cílů vzdělávání. Ve zprávě MŠMT a ÚIV o výsledcích 

mezinárodního výzkumu funkční gramotnosti dospělých je funkční gramotnost 

zjednodušeně vymezována jako"schopnost lidí adekvátně zpracovávat informace, se 

kterými přijdou do styku." Nejedná se tedy o to, zda člověk umí číst, psát a počítat, ale zda 

je schopen předložený dokument zpracovat, porovnat a odlišit formace v něm obsažené a 

dále je správně využít a aplikovat při další práci. Výše jmenované schopnosti byly pro 

účely tohoto výzkumu rozděleny do tří skupin: 

a) Literární gramotnost - týká se schopností pracovat s informacemi 

obsaženými v souvislém a plynulém textu, tj. schopností potřebných 

k porozumění a využití informací např. v novinových článcích, beletrii, 

básních, recenzích apod. 

b) Dokumentová gramotnost - schopnost pracovat s informacemi 

prezentovanými ve standardní struktuře či formě. Patří sem informace 

obsažené ve formulářích, dotaznících, grafech, tabulkách, schématech, 

mapách,... 

c) Numerická gramotnost - schopnosti pracovat s čísli, správně volit a používat 

matematické operace na číselné údaje v tištěných textech, tabulkách grafech a 

správně je interpretovat. 

V České republice se testování zúčastnilo 3132 osob ve věku od 16 do 65 let. 

V oblasti literární gramotnosti se pohybujeme pod průměrem ( 17. z celkově 25 zemí). 

V pásmu průměru jsme v dokumentové gramotnosti ( 10. z 25 zemí) a v oblasti numerické 

gramotnosti patříme mezi špičku sledovaných zemí. Umístili jsme se na 4. místě. Ve 

srovnání s ostatními zeměmi patříme mezi rarity díky největším rozdílům mezi úrovněmi 

jednotlivých složek funkční gramotnosti. ( MŠMT; ÚIV 2000) 

Čím více se budeme pojmem gramotnost zabývat, zjistíme, že jeho výklad je 

s postupem doby složitější a komplikovanější. UNESCO označovalo v 60.1etech 19. století 

za gramotného takového člověka, „..který umí s porozuměním přečíst a napsat krátký a 

jednoduchý výrok ze svého každodenního života." (Rabušicová 2002, s. 16)Tato definice 

byla první, na které se sešlo tak velké společenství. Je z ní cítit mírný posun ve vnímání 

složitosti pojmu, kdy pouhá dovednost číst a psát nás neopravňuje být gramotným. Přesto 

brzy nestačila. Přijetí myšlenky, že gramotnost je jev úzce vztažený ke konkrétnímu 
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sociálnímu kontextu, nasadilo vyšší nároky na obsah této definice. V 70. letech 20. století 

zaznívá termín funkční gramotnost. Zde poprvé bylo mezi funkční dovednosti zařazeno 

také počítání. Vymezení funkční gramotnosti zaznamenává několik odlišností od pojmu 

gramotnost. M. Rabušicová je shrnuje v následujících bodech: 

• Funkční gramotnost je přizpůsobena kulturnímu kontextu, kterému odpovídá 

obsah a náročnost gramotnostních dovedností. To znamená, že podstata 

gramotnosti je stále stejná. Její funkčnost je vztažená k normám a kontextu 

dané společnosti. 

• Rozdíl mezi individuální a funkční gramotností tkví vtom, že individuální 

gramotnost nemusí být dostatečná pro fungování jedince ve společnosti. 

• Funkční gramotnost zahrnuje náročnější dovednosti než jen zvládnutí 

základních technik čtení a psaní. 

• Funkční gramotnost je obecně chápána jako schopnost komunikovat. 

• Funkční gramotnost je kontinuum. 

• Funkční gramotnost musí být také jako kontinuum měřena a interpretována. 

• Funkční gramotnost může být měřena přímo. 

• Funkční gramotnost není totožná se „školní gramotností". 

• Funkční gramotností se myslí výlučně gramotnost dospělých, obvykle 

v populaci starších 15 let. 

• Funkční gramotnost je dávána do souvislosti s vyspělými zeměmi. (Rabušicová 

2002, s. 19) 

Vrátíme-li se zpět ke smyslu primárního vzdělávání (ISCED 1), Pupala a Zápotočná 

ve svém článku Vzdělávání jako formování kulturní gramotnosti poukazují na nutnost 

nezdůrazňovat utilitaritu vzdělání. Školu vnímají jako prostředí, ve kterém se uskutečňuje 

akulturace. To znamená, že poskytuje prostor na formování člověka prostřednictvím 

hodnot, které jsou charakteristické pro příslušný kulturní prostor. Smyslem vzdělávání 

v jejich pojetí není pouhé získání gramotnosti, ale získání kulturní gramotnosti. (Pupala; 

Zápotočná 2001) 

- 5 -
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J. Mareš uvádí další, doposud odlišnou definici školní gramotnosti G. Sarigové, 

která zní: „jde o takové vědění a učení, které zpracovává znalosti způsobem promyšleným, 

reflexivním, tvořivým a využívá při tom náročnější myšlenkové operace." (Sarigová In 

Cáp; Mareš 2001, s. 476) O. Zápotočná vytýká pojetí školní gramotnosti úzké pojetí v 

chápání jednotlivých složek této gramotnosti, tedy i v didaktice čtení a psaní. Didaktika 

podle ní zastává tradiční přístupy, uměle a samoúčelně podporuje kurikulem diktovaný 

formální výkon, jako rozhodující kritérium, na něž se soustředí téměř celá pozornost. 

Důsledkem tohoto vnímání byly obavy z podvýkonnosti žáků, snahy o definování hranic 

únosnosti jejich zaostávání a odlišení těchto norem od klasifikace vývojových poruch 

učení. (Zápotočná 2001, s. 273) 

Ve školním prostředí zahrnuje gramotnost oblast celého trivia. Jako gramotnost jsou 

označovány komplexy znalostí a dovedností v novodobých lidských aktivitách (např. 

počítačová gramotnost). V souvislosti s uvědomováním si informačního přetížení národů 

se zvyšují požadavky na gramotnost každého z nás. Pod vlivem stále se rozvíjející 

společnosti dochází k přesnějšímu definování a vymezení gramotnosti, která přímo 

ovlivňuje i obsah školního vzdělávání. Významné postavení ve vytváření těchto základů 

má Mezinárodní asociace čtení ( IRA - International Reading Association). V jejich 

produkci vznikla kniha Harrise a Hodgese - Slovník gramotnosti. Rozčleňují gramotnost 

do několika úrovní: 

a) První okruh rozlišuje gramotnost jako individuální schopnost číst a psát. 

Gramotný je ten, kdo zvládl tuto dovednost. Nerespektují se zde úrovňové 

rozdíly. 

b) Druhý okruh tvoří funkční gramotnost. Vybavenost člověka pro realizaci 

různých aktivit vyžadovaných současnou civilizací. Nemluvíme ještě o člověku 

gramotném, pokud umí číst, psát a počítat, ale hodnotíme, do jaké míry tyto 

schopnosti uplatňuje v každodenním životě při řešení praktických problémů. 

c) Pro třetí úroveň výkladu gramotnosti je typická schopnost přizpůsobit se 

vnějšímu světu, čili adaptace. Jedinec je schopen prostřednictvím vlastní 

gramotnosti přežít. 

d) Vyšší nároky jsou kladeny na definice, které zdůrazňují vlastní aktivitu 

jedince. Pasivně nepřijímám a nepřizpůsobuji se, nýbrž aktivně přispívám a 

obohacuji kulturní prostředí. 



Doktorská práce Radka Harazinová 

e) Další definice pokládají za podstatné kritérium míru vlivu a společenský 

status. V této oblasti rozlišujeme dvě roviny. První tvoří moc jako schopnost 

prosadit se ve smyslu ovládání, rozhodování a řízení. Druhou status, ocenění, 

společenská prestiž. 

f) Poslední okruh tvoří sociologicky zaměřené definice. Sledují úroveň a míru 

rozšíření gramotnosti v populaci jako ukazatele úrovně demokracie a 

nezbytnou podmínku jejího dalšího budování. (Harris, Hodges 1995) 

Z výše uvedených kategorií je vidět postupné rozšiřování sledovaných kvalit. 

Přecházejí od dovednosti číst a psát po sledování gramotnosti ve vztahu člověka ke 

kulturnímu prostoru. Zamyslíme-li se nad tím, jaký je stav gramotnosti v naší populaci, 

zjistíme, že čím širší a složitější definici zvolíme, tím méně gramotných ve svém okolí 

nacházíme a to i přesto, že všichni absolvovali alespoň základní vzdělávání. Být gramotný 

znamená rozumět tomu, jak funguje struktura kulturní společnosti a jaký význam pro ní má 

samotný jedinec. Společnost vytváří velké množství kulturních produktů. Jejich přijetí 

jedincem vyjadřuje úroveň jeho kulturní gramotnosti. Na jejím formování má velký vliv 

vzdělávání. Z analýzy pojmu kulturní gramotnost lze odvodit základní rámec a poslání 

počátečního vzdělávání. 

Z výše uvedeného je patrné, že i nejobecnější úroveň definice gramotnosti staví na 

zvládnuté dovednosti číst a psát. Dítě se odmalička kolem sebe setkává s tištěnými texty. 

Sleduje nápisy na ulici, prohlíží si knihy nejprve s převahou obrázků, později doplněné 

texty, vnímá reklamu na různé zboží atd. Později se samo spontánně začíná zajímat o to, 

jak se tyto znaky čtou a snaží se je napodobit. Chce porozumět tomuto světu, chce se 

naučit číst. Vzniká v něm touha vyrovnat se dospělým a pozvolna se v něm rodí 

pregramotnost, vynořující se gramotnost v době, kdy dítě sotva rozpozná několik málo 

písmen. (Anglické označení emergent literacy bývá překládáno jako vynořující se 

gramotnost, termín pregramotnost však bývá užíván častěji.) B. Pupala a O. Zápotočná 

mluví o tzv. rané gramotnosti. Tímto označením se snaží poukázat na specifický význam 

raného dětství v rozvíjení gramotnosti. Vztahují problematiku gramotnosti do období 

počátků jejího ontogenetického utváření, které zahrnuje předškolní pedagogiku, 

elementární vzdělávání a vzdělávání vůbec. Poukazují na výrazný posun v cílech 

vyučování, který s sebou přináší rozšiřování a obohacování vzájemně vyvážených metod. 

Akceptuje se rovnocennost, propojenost a neoddělitelnost jednotlivých složek komplexu 

jazykových kompetencí (součástí těchto kompetencí je řeč, poslech, četba, psaní, ale i 
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komunikace a myšlení). O. Zápotočná shrnuje základní tendence ve vnímání čtení a 

gramotnosti vůbec v následujících bodech: 

• snižování věkové hranice počáteční gramotnosti; 

• snahy o přirozenější přístupy při jejím ovlivňování a podporování; 

• mění se požadavky na výkon a kritéria hodnocení. Zvyšuje se tolerance 

k chybným a nedokonalým výkonům; 

• zdůrazňuje se smysluplnost a funkčnost systematického a cílevědomého 

rozvíjení strategií užívání jazyka a psané řeči. (Pupala, Zápotočná a kol. 2003) 

Průměrné dítě předškolního věku, které ještě neumí číst a psát, má určité představy o 

psané podobě řeči. P. Gavora a M. Krčmáriková provedli studii o těchto představách o 

gramotnosti. Dají se shrnout do tří bodů: 

a) děti vědí o existenci čtení jako o prostředku na získávání informací. 

b) vědí, že text se skládá z částí, které ještě nemusí být schopné pojmenovat. 

c) vědí, že se čte zleva doprava a shora dolů. 

Přestože jde o velmi elementární znalosti, tato předčtenářská úroveň ovlivňuje výkon 

žáka dříve, než začne číst nahlas s porozuměním. Pregramotnost jsou „...představy, 

vědomosti a některé dovednosti, které dítě ovládá dříve, než začne formální výcvik čtení 

ve škole." (Gavora; Krčmáriková 1998, s. 53) Vznik a uvědomění si tohoto pojmu nám 

dokazuje, že gramotnost se vyvíjí souvisle, kontinuálně a především dříve, něž dítě začne 

školní docházku. Již M. Montessori zmiňuje tzv. senzibilní etapu mezi 4. až 6. rokem ve 

vývoji člověka. Její názory o tomto období vycházejí z teorie holandského biologa de 

Vnese. Montessori popisuje dítě, které v tomto období začne projevovat zájem o psanou 

podobu řeči. Pokud zájmy dítěte nebudou podněcovány a dále rozvíjeny, pravděpodobně 

se potenciál dítěte v této oblasti nikdy nerozvine. (Montessori 1998) 

Je známo, že již předškolní děti projevují zájem o písmo. Děti v této době vnímají 

učení jako hru. Výzkumy ukazují, že zásadní zájem o čtení, případně první pokusy o 

proniknutí do světa písmen se objevují přibližně od čtyř let. Mezi předčasnými čtenáři jsou 

děti s nejrůznější úrovní nadání. Často se stává, že jejich zvídavost je vědomě potlačována. 

Tak tomu je např. v Německu a Švédsku. Proti tomu děti ve Velké Británii, Austrálii si 

mohou s písmeny či slovy hrát ještě před nástupem do školy, v předškolních zařízeních. 
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Tyto země disponují pozitivními zkušenostmi s raným čtením a podporují dosavadní 

výzkumy. (Hein 1991) 

Shrneme-li všechna doposud uvedená fakta, zjistíme, že gramotnost je 

v nejobecnějším významu vázána na zvládnutí dovednosti číst a psát. Pokud dítě tyto 

dovednosti zvládne, ale zatím nedosáhne úrovně funkční gramotnosti, mluvíme o tzv. 

primární gramotnosti. Číst a psát se dítě učí zpravidla ve škole. Že tomu tak opravdu je, 

zajišťuje především institucionální vzdělávání. 

v 

2.2 Školní zralost, připravenost 

Má-li dítě úspěšně zvládat činnosti a aktivity ve škole, mělo by být školsky zralé či 

připravené. V odborné literatuře a pedagogické či poradenské praxi jsou oba tyto pojmy 

vnímány jako ekvivalenty. Počáteční koncepce vycházející z podnětů vývojové 

psychologie mluvily o školní zralosti dítěte. Měly na mysli převážně fyziologicky 

podmíněné vývojové změny. Příkladem nám je Kern - Jiráskův Orientační test školní 

zralosti ze 60. let 20. století. Uvedené pojetí je v dnešní době překonané. Nevystihuje 

různorodost příčin školní neúspěšnosti na počátku školní docházky, které přeceňuje zrání a 

podceňuje učení. Pozdější teorie neopomíjely zrání, současně respektovaly i výchovné 

působení rodiny, mateřské školy, enviromentální vlivy. Vycházely z komplexního pojetí 

psychického vývoje. 

V 70. letech se objevuje nový trend v přístupu posuzování předpokladů dítěte pro 

vstup do školy. Preferuje se výstižnější termín školní připravenost. Zralost není nutnou 

podmínkou pro vstup dítěte do školy, škola má dispozice dítě rozvíjet a přizpůsobit učební 

podmínky aktuálním možnostem dítěte. V důsledku nakonec tato koncepce v době příliš 

centrálně řízeného, jednotného školství měla opačný efekt, vedla k podceňování 

fyziologických a genetických faktorů a přeceňování možností řízeného učení. 

L. Valentová popisuje postupné obsahové rozšíření pojmů školní zralost, 

připravenost. Oba pojmy konvergují. Školní připravenost považuje za vyvíjející se 

charakteristiku, ovlivněnou měnící se koncepcí výchovně-vzdělávací praxe. Zároveň 

vystihuje komplexní charakteristiku osobnosti, která zahrnuje biologický a psychický 

vývoj dítěte, sociální a výchovné vlivy i požadavky školy. (Valentová 2001, s. 220) 

M. Vágnerová od sebe pojmy školní zralost a připravenost separuje a pojednává o 

nich zvlášť, v samostatných kapitolách. Zdůrazňuje však, že pro úspěšné zvládnutí role 
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školáka jsou potřebné mnohé kompetence, které se rozvíjejí učením a jsou závislé na 

specifické sociální zkušenosti. Zatímco zralost spolu se zkušeností v obecném pojetí 

zvyšuje odolnost dítěte vůči zátěži, školní připravenost je souhrnem předpokladů 

nezbytných pro úspěšné zvládnutí všech nároků školy. (Vágnerová 2000) 

Pedagogický slovník vymezuje pouze termín školní zralost. „Stav dítěte, který 

zahrnuje jeho zdravotní, psychickou i sociální způsobilost začít školní docházku a 

zvládnout požadavky školní výuky..." (Průcha; Walterová; Mareš 1998, s. 251) Obdobnou 

definici zralosti užívá i M. Svoboda. Rozlišuje však následující hlediska: oblast 

rozumovou, citovou a sociální. Pokud není dítě zralé pro školu, lze uvažovat o některých 

příčinách nezralosti, které nikdy nepůsobí izolovaně a obvykle se navzájem kombinují. 

(Svoboda 2001, s. 624-625) 

Z. Helus užívá termín školní připravenost, který znamená, že dítě se celkově stává 

vybaveným pro zvládnutí nároků primární školy. Je schopné chápat smysl školního 

vzdělávání a podle toho rozvíjí svou autoregulaci. Projevuje zájem a radost z učení ve 

školním prostředí. (Helus 2004, s. 205) V následujícím textu dáváme přednost výrazu 

školní připravenost. 

2.3 Preprimární vzdělávání 

Počáteční stupeň organizované výuky zabezpečuje preprimární vzdělávání 

(ISCED 0). Rámcový program označuje výchovu, vzdělávání a péči o dítě předškolního 

věku v mateřské škole termínem předškolní vzdělávání v souladu s návrhem Zákona o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o 

změně některých zákonů. Tento pojem v sobě zahrnuje aspekty výchovné i vzdělávací, 

týká se zajištění zdravého rozvoje a prospívání každého dítěte, jeho učení, socializace i 

společenské kultivace. (VÚP 2001) Preprimární vzdělávání (podle J. Průchy a Mezinárodní 

normy pro klasifikaci vzdělávání) nebo chcete-li předškolní vzdělávání uvádí děti do 

prostředí školního typu, poskytuje most mezi domovem a školním prostředím. Po 

dokončení těchto programů děti pokračují ve svém vzdělávání na úrovni 1 (primární 

vzdělávání). Zařízení zahrnutá do této úrovně v České republice jsou: MŠ, speciální MŠ, 

přípravné stupně a ročníky pomocné, speciální a zvláštní školy a přípravné třídy pro děti ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí. Typický věk pro vstup do těchto zařízení je 
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alespoň 3 roky. Horní věková hranice závisí na věku pro vstup do primárního vzdělávání. 

(ÚIV 1999; Průcha 2000, s. 248) 

Školský zákon vymezuje cíle předškolního vzdělávání následujícím způsobem:" 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na 

jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních norem 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů." Vytváří základní 

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí 

před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Po stránce organizační je tento stupeň vzdělávání 

určen pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. 
(http://www.msmt.ez/Files/htm/zakonvlada28.8.htm) 

V ČR je předškolní vzdělávání zabezpečováno samostatnou institucí. V některých 

zemích (např. v Dánsku) jsou preprimární školy připojeny k primárním školám, či jejich 

obsah je integrován s obsahem výchovy a vzdělávání v prvním stupni vzdělávání 

(Nizozemí, Irsko). Ze sledovaných statistických hledisek OECD vyplývá, že ve vyspělých 

zemích je míra účasti dětské populace v preprimárním vzdělávání poměrně vysoká. ČR 

patří mezi země s vysokou účastí. Tato míra se navíc postupně zvyšuje a v roce 1995 

zasahovala již 93% 5 letých dětí. V některých zemích (Belgie, Francie, Itálie, Španělsko) 

je posláním předškolní výchovy postupné seznamovaní dětí se světem školy. Proto je do 

tohoto stupně vzdělávání začleňonáno i učení určitým dovednostem zakládajícím 

elementární gramotnost. Současné tendence směřují spíše od zařazování těchto konkrétních 

dovedností (čtení, psaní, počítání) a hledají rovnováhu mezi funkcí socializační a učení 

dovednostem. (Průcha 1999) 

2.4 Primární vzdělávání 

Na preprimární vzdělávání navazuje primární vzdělávání také nazývané první 

stupeň základního vzdělávání (ISCED 1). Vzdělávací programy této úrovně poskytují 

žákům základní vzdělání ve čtení, psaní a matematice spolu s elementárním porozuměním 

ostatním předmětům (dějepis, zeměpis, přírodní a společenské vědy, výtvarné umění a 

hudba). V ČR je toto vzdělávání určené dětem po dovršení šesti let a dosažení školní 

zralosti a trvá pět let plné školní docházky. Primární vzdělávání je charakterizováno jako 

počátek systematického studia (např. čtení, psaní, matematiky). Zahajuje povinnou školní 

- 11 -

http://www.msmt.ez/Files/htm/zakonvlada28.8.htm


Doktorská práce Radka Harazinová 

docházku. Do této úrovně v ČR patří 1. stupeň ZŠ a speciální ZŠ (1. - 5. ročník), stupeň 1 

a 2 ve zvláštní škole a pomocná škola. (ÚIV 1999; Průcha 2000, s. 248) Primární 

vzdělávání je u nás spolu s nižším sekundárním vzděláváním (ISCED 2) součástí 

základního vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP) 

charakterizuje oba stupně následujícím způsobem: „Základní vzdělávání navazuje na 

předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně 

absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících 

stupních vzdělávání." Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje přechod žáků 

z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického 

vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, 

možností a zájmů každého žáka. Svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním 

odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a poznání, 

že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézt vhodný způsob řešení problémů. (VÚP 2004, 

s.4) 
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3 K PROBLEMATICE ČTENÍ 

V první kapitole jsme se dozvěděli, že pregramotnost se začíná utvářet již 

v předškolním věku. Dříve, než dítě začne psát, je třeba, aby bylo schopné rozlišovat 

jednotlivé tvary, které se postupně snaží napodobovat. Právě problematika čtení, to, jakým 

způsobem probíhá, jaké smysly a myšlenkové operace se aktivizují při učení se této 

dovednosti, etapy vývoje a další hlediska jsou předmětem zájmu této práce. 

3.1 Výzkumy čtení a teorie učení elementárního čtení 

K rozvoji moderní lidské civilizace (myslíme současnou společnost) přispělo 

předávání zkušeností z jedné generace na druhou již od dob starověké civilizace. Zpočátku 

si lidstvo vystačilo předáváním zkušeností nápodobou či ústní formou. Později bylo 

nuceno některé informace uchovávat. K tomuto účelu byly vytvořené nej starší formy 

písma jako např. písmo předmětové, později obrázkové, klínové. Z přelomu 4. a 3. tisíciletí 

byly nalezeny doklady o užití hierografíckého písma, které mohlo zobrazovat i určitou 

hlásku. Spolu se vznikem písma v dnešním slova smyslu lze hovořit o metodě výuky jeho 

psaní. V Egyptě či v Sumeru vznikaly školy písařů. Rozšíření vzdělání bylo spojeno se 

vznikem hláskového písma a instituce školy v antickém Řecku a Římě. Podstatou učení 

čtení a psaní byla zřejmě syntéza hlásek a písmen ve slabiky. Tento postup se s drobnými 

obměnami zachoval až do 19. století, kdy se v souvislosti s rozvojem povinné školní 

docházky rozvíjí snaha nalézt jednodušší postupy při výuce čtení a psaní. (Křivánek; 

Wildová 1998, s. 8-9) 

Praktická výuka čtení a psaní byla zpočátku záležitostí empirie učitele. Teprve 

s rozvojem psychologie jako exaktní vědy v 19. století se objevují první teorie učení. J. F. 

Herbart ( 1776-1841) prostřednictvím elementové či asociační psychologie mohl dobře 

vysvětlit mechanismus učení čtení tehdy běžně užívanou syntetickou metodou slabikovaní 

či nově se prosazující metodou hláskovací. Na vytváření asociací založil svou metodu i 

Francouz J.J.Jacotot (1770-1840; vytvořil tzv. metodu analyticko-syntetickou). Koncem 

19. století se vynořují silnější argumenty proti asociační psychologii a vzniká nový směr -

tvarová a celostní psychologie. Ta vychází z přesvědčení, že ve vývoji duševního života se 

nejprve objevuje celek a až poté jednotlivé prvky. Stejně tak je tomu i ve výuce čtení. Pro 

některé žáky 1. ročníku ZŠ je velmi obtížné dospět k dělení slov na slabiky a na hlásky. 

Pro tyto děti je vhodnější učit se číst věty a slova jako celky metodou globální. 
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Psycholog F. Kratina popisuje proces čtení jako specifický případ tvarového 

vnímání, který je členěn do tří etap: 

a) Optické vnímání slovního obrazu. 

b) Vybavení akusticko-motorické. To znamená vybavení zvuku a následně řeči. 

c) Vybavení významu, představy, která je ke slovu přiřazena. 

Přívrženci tvarové a celostní psychologie, kteří jsou zároveň zastánci globální 

metody výuky čtení, jsou např. Václav Příhoda, který u nás ve dvacátých letech minulého 

století tuto metodu zaváděl po vzoru USA. Na spojení mezi globální metodou a celostní 

psychologií poukazoval ve třicátých letech i psycholog Mihajlo Rostohár, autor globální 

české učebnice elementárního čtení a Sergej Essen se svou knihou Globální metoda či 

globální vyučování. 

První výzkumy čtení byly prováděny již ve 2. polovině 19. století. Vědci se 

zaměřovali především na zkoumání pohybů očí, k nimiž při čtení dochází. Zjistili, že 

vlastní čtení neprobíhá při pohybu z jednoho místa v textu k dalšímu, ale při zastavení očí 

u určité části v textu. Toto zastavení se nazývá fixace. Jedni z prvních, kteří tato zastavení 

objevili a zkoumali, byl kolem roku 1879 E. Javal a jeho spolupracovník Lamare. Jinou 

metodu při zkoumání očních pohybů použil J. McK. Cattel. Vedle tzv. sakadických pohybů 

zleva doprava se čtenář v textu vrací k přečtenému. Tyto pohyby jsou regresní. Zatímco 

vyspělý čtenář má regresní pohyby ojediněle, začínající čtenář a dyslektik se vrací 

neustále. Při analýze procesu čtení bylo dále objeveno tzv. čtecí pole. Jde o rozsah 

pozornosti v jediném záběru pohledu očí. Čtecí pole začínajícího čtenáře zahrnuje jediné 

písmeno, kdežto vyspělý čtenář rozšíří svou pozornost i na několik slov, pokud čtený text 

neobsahuje slova, která nejsou součástí jeho aktivní slovní zásoby. Takový čtenář čte 

plynule, vázaně, přiměřeně rychle a bez zbytečných regresních pohybů. Čtení je 

uvědomělé, čtenář snadno chápe smysl slov i celých vět. K těmto závěrům dospěl Landolt 

v roce 1891. 

Zkoumáním očních pohybů v souvislosti se školním vývojem dítěte se u nás 

v současnosti zabýval a stále zabývá J. Jošt. Zastává názor, že velký rozsah pedagogicko-

psychologických dat úzce souvisí s očními pohyby. Vychází z přesvědčení, že čím dříve 

budeme schopni diagnostikovat poruchy učení, včetně dyslexie, tím efektivněji budeme 

moci tyto poruchy léčit. Cíl Joštova zkoumání je mnohem širší, než vyhledávání dyslektiků 

a to z několika důvodů: jednak výskyt dyslexie v populaci (cca 1-2 % a nerovnoměrnost 
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výskytu) klade neúměrně vysoké požadavky na rozsah experimentálního vzorku a dále 

platí také typologické zvláštnosti, kdy někteří autoři tvrdí, že je tolik typů dyslexie, kolik je 

dyslektiků. Navíc dyslexie není jedinou příčinou školní neúspěšnosti dětí. (Jošt 1998, s. 30-

31) 

Jošt upozorňuje na centrální nervovou charakteristiku očních pohybů, kdy každá 

zkoumaná kvalita (např. čtení, IQ, řeč, sociometrická pozice,...) má svůj specifický vzorec 

očních pohybů. Jinak vypadá standardní vzorec u průměrného čtenáře, jinak u téhož dítěte 

s průměrným výkonem v IQ testu. Každé charakteristice náleží specifický klíč, kterým je 

možné přečíst příslušnou informaci o dítěti z jeho očních pohybů. (Jošt 1998, s. 34) 

Cattel je považován za prvního vědce, který je zastáncem simultánní teorie čtení. 

Podle něho se slova, případně skupiny písmen čtou jako celky. Tato teorie naznačovala 

metodickou možnost začít čtenářský výcvik od slovních celků. Naproti tomuto názoru stojí 

zastánci sukcesívní teorie učení. Podle této teorie písmena čteného slova procházejí 

sukcesivně (postupně jedno za druhým), i když je napsané slovo zobrazeno jako celek. Zde 

by bylo přirozené začít výuku čtení písmen a řad písmen ve slově. Spor mezi oběma 

teoriemi se pokusili řešit lékaři A. Goldschneider a R. F. Müller. Na základě svých 

experimentů dospěli k názoru, že spor o čtení po písmenech nebo čtení slovních obrazů je 

bezpředmětný. Při čtení můžeme sledovat nejrůznější cesty: čtení po písmenech, po 

skupinách písmen, dohadováním apod. Hlavní zřetel je veden k co nejrychlejšímu dosažení 

cíle, kdy nejdůležitější roli hraje čtení písmen a asociace mezi hláskou a písmenem. Dá se 

říci, že čtení půjde u některých dětí rychleji dopředu, pokud se začne od písmen, u jiných 

dětí může být produktivnější, začneme-li od počátku výuky čtení od slovních celků. Žák 

dokonce může číst některá slova po písmenech a v téže době zvládne pamětné čtení 

několika slov a vět jako celků. (Křivánek; Wildová 1998) 

3.2 Psychologické základy vyučování čtení 

Pro vyučování a osvojování čtení má značný význam poznání psychologické 

podstaty procesu učení a poznání předpokladů, které pro tuto aktivitu mají děti mladšího 

školního věku. Tato oblast bádání je předmětem především pedagogické a vývojové 

psychologie. Ve vyučování čtení se projevují individuální obtíže žáků. Obtíže, které 

vyžadují učitelovo hledání a intervenci, která se podílí na řízení vyučovacího procesu. 

-15-



Doktorská práce Radka Harazinová 

Mluvíme-li o problematice čtení, měli bychom vysvětlit, co čtení je. M. Rostohar se 

v roce 1934 zamýšlí nad touto problematikou „číst znamená vystihovat z písemného 

výrazu to, co jím bylo vyjádřeno. Nejen myšlenky a pojmy, ale každý psychický zážitek, 

např. i city a vůli." (Rostohar 1934, s. 5) Psychologický slovník popisuje čtení jako 

„analyticko-syntetický proces, jeden z druhů řečové činnosti, při níž slovo jako optický 

znak je podnětem, který vyvolává u člověka myšlenkové pochody." (Hartl; Hartlová 2000, 

s. 95) Z. Křivánek a R. Wildová vysvětlují čtení obecněji jako „...činnost, při níž si 

vytváříme představy a vybavujeme si myšlenky na základě smluvených znaků, které se 

nemusí podobat věcem a obsahům, o kterých znaky vypovídají." (Křivánek; Wildová 

1998, s. 28) Takto můžeme definovat i čtení Braillova písma nevidomými, čtení uzlového 

písma zrakem i hmatem. 

Čtení je porozumění znakům psané řeči. Dalo by se dále popsat jako proces od 

smyslu ke znaku a od znaku ke smyslu. Zatímco píšící dítě přenáší smysl přímo do znaků 

(kódování), čtoucí dítě rozlišuje smysl těchto znaků (dekódování). Proces čtení je 

komplexní poznávací proces, který se skládá z mnoha dílčích procesů, jejichž souhrn se 

v průběhu učení zautomatizuje. (Fabiánková; Havel; Novotná 1999, s. 35) 

Přestože je obtížné jednoduše a prostřednictvím několika málo vět vytvořit definici 

čtení, psychologové a pedagogové 20. století se shodují na následujícím: 

• čtení je zvláštním případem zrakového vnímání, při kterém se uplatňuje 

diferenciace a identifikace optických tvarů od nejjednodušších po celá slova a 

věty. Východiskem čtení je spojování těchto tvarů se zvuky; 

• uplatňují se v něm asociace z oblasti řečové kinestéze; 

• velmi důležité jsou city, dále pak znalosti a dosavadní zkušenosti; 

dítě musí rozlišovat zvuky řeči. Pro čtení je tedy nezbytná určitá úroveň 

sluchové diferenciace; 

• kvalita paměti se uplatňuje v rychlosti, s jakou si začínající čtenář spojí prvky a 

celky optických znaků s jejich zvukovými ekvivalenty a správnými 

obsahovými významy; 

• čtení se neobejde bez myšlenkových operací analýzy a syntézy. 

Vývoj čtenářské dovednosti vede k postupnému vynechávání souběžné řečové 

kinesteze při probíhajícím zrakovém vnímání textu. K optickým znakům psané řeči se pak 
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čtenáři přímo vybavují souvislosti, případně konkrétní představy. (Křivánek, Wildová 

1998; Fabiánková; Havel; Novotná 1999) 

J. Wagnerová označuje čtení jako myšlenkový pochod, soustavu návyků. 

(Wagnerová 1996, s. 33) Rozlišuje hlasité a tiché čtení. Pojmy, které z psychologického 

hlediska vnímá jako dva rozdílné pochody. Hlasité čtení se dostává do vnější řeči čtenáře, 

tiché do vnitřní řeči. Komplikovanost řečové kinestéze čtecí pochod zpomaluje. Testy, 

které zkoumaly porozumění textu navíc prokázaly, že čtenáři daleko lépe rozumějí tomu, 

co čtou pro sebe, než tomu, co čtou nahlas. Dobrý čtenář přečte více textu při tichém čtení 

než při hlasitém. Zkušenosti učitelů ukazují, že ten žák, který čte článek nahlas, zpravidla 

reprodukuje obsah hůře, než ti žáci, kteří četli potichu. I když je čtení pro sebe daleko 

úspornější a kvalitativně hodnotnější, v elementárních třídách je třeba především hlasité 

čtení. Zvláště děti v prvních třídách potřebují možnost slovního projevu. Technika čtení 

však nesmí být rozhodující. Cílem je porozumění, technika je jen prostředkem.(Wagnerová 

1996, s. 31) Porozumět znamená pochopit význam a smysl znaků tvořících text. 

Učitel, který chce dosáhnout nejlepších výsledků ve výuce čtení, se bezpodmínečně 

musí opřít o psychologické zákonitosti učení. Jsou jimi zákon motivace, cviku, transferu a 

opakování. (Wagnerová 1996, s. 32) 

• Motivace - soubor pohnutek k činnosti. Vede učitele k takové organizaci 

výuky, která přináší dětem radost z učení. Děti musí čtení bavit, povzbuzuje je 

k další činnosti, k dalšímu čtení. Motivaci ke čtení podporuje např. ilustrace 

v slabikářích a čítankách, samotný text (přiměřený dané věkové kategorii, 

poutavý),... 

• Cvik, procvičování - J. A. Komenský upozorňoval, že číst se děti naučí 

čtením a psát zase jenom psaním. Děti čtou ve škole i doma, učitelé volí různé 

modifikace úkolů a vhodně motivují, aby se vykonávaná činnost nestala 

stereotypní a nezajímavou, tedy takovou, která dítě neobohatí. 

• Transfer - pomůže žákovy prostřednictvím osvojených vědomostí, dovedností 

a návyků získat nové. Transfer je při učení čtení nezastupitelnou zákonitostí a 

je využíván např. při výuce čtení genetickou metodou (dítě se naučí velkou 

tiskací abecedu a transfer mu pomůže rychle si osvojit malou abecedu ). 

Negativní transfer se nazývá interference. Ta způsobuje velké úskalí např. při 

rozlišování písmen b,d nebo m,n či s,z. 
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• Opakování - přísloví praví „opakování, matka moudrosti". Má probíhat tak, 

aby činilo dětem radost. Zadání typu „přečti pětkrát", nejsou dostatečně 

motivující a snižují zájem o čtení. Vhodnější je každé čtení doplnit zajímavým 

úkolem (podtrhávání slov, nalezení odpovědi na otázku,..). 

• Zpětná informace - s důrazem na sledování vývojových fází u jednotlivců a 

na vývoj sebekontroly. 

Psychologické výzkumy například prokázaly, že při výuce čtení se dá využít 

interiorizace rozumových operací. Řada experimentů nám poskytuje osvědčené pomůcky 

jako např. Elkoninova „mřížka", která umožňuje provádět operaci analýzy slova na hlásky. 

Rozhodneme-li se žáky učit číst podle kterékoliv metody, důležité je respektovat 

specifika učení čtení. Než přistoupíme k výuce učení konkrétním písmenům či slovům, 

snahám učitele by mělo předcházet celkové rozvíjení osobnosti dítěte včetně jeho citového 

prožívání a cvičení vůle, trpělivosti a vytrvalosti u méně zajímavých činností, pečlivosti, 

ochotě pracovat apod. 
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4 PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA NA POČÁTEČNÍ ČTENÍ 

Předškolní období je vnímáno jako období nejintenzivnějšího růstu a vývoje. Může 

jim být označeno celé období dětství od narození do vstupu do školy, ale v poslední době 

je spojováno zejména s dobou, kdy dítě navštěvuje mateřskou školu či dobu těsně před 

vstupem do školy. Předškolní období dostává své hranice stanovením věku dítěte, 

závazného pro vstup a docházku do školy, který se pohybuje mezi 5. až 7. rokem a závisí 

na kulturní tradici jednotlivých zemí. U nás je tato hranice stanovena dosažením šestého 

roku života. (Opravdová 2002) 

Toto období bývá také označováno jako preprimární vzdělávání. Odpovídá úrovni 

ISCED 0. Až donedávna bylo preprimární vzdělávání v mateřských školách nedoceňováno 

ze strany pedagogické vědy i vzdělávací politiky. Převládalo mínění, že opravdové 

vzdělávání začíná až při zahájení povinné školní docházky. K tomuto přispívala i 

skutečnost, že předškolní vzdělávání bylo nepovinné, a že učitelky mateřských škol nemají 

ve většině případů vysokoškolské vzdělání. V posledních letech se tento přístup výrazně 

mění. Preprimární vzdělávání je chápáno jako součást celoživotního vzdělávání. Výzkumy 

mnohokrát prokázaly, že předškolní výchova v institucích školského typu má dlouhodobě 

pozitivní efekty pro další život a rozvoj dětí. Toto všechno mělo za důsledek změnu 

pohledu na dítě předškolního věku, které není „pouze vychováváno", ale je i vzděláváno. 

(Průcha 1999) 

4.1 Proměny předškolního vzdělávání 

Kořeny českého předškolního vzdělávání sahají již do 17. století. Velmi citlivě 

přistupuje k dítěti Jan Amos Komenský (1592-1670), snažící se v duchu pansofíe 

vychovávat lidskou bytost po celý jeho život. Dítě vnímá jako „zvláštní, drahý a slavný 

klenot, obraz boží", čímž stvrzuje přesvědčení, že vše v životě člověka záleží na dobrém 

začátku. Zakládá tradici pochopení důležitosti předškolní výchovy a přináší pro ni dosud 

platné argumenty. Pozice dítěte je dle Komenského pevně zakotvená v rodině. O jeho 

Postavení pojímá v Informatoriu školy mateřské. Významnou roli ve výchově zastává hra, 

Pri které dítě nabývá nejbohatěji a nejpřirozeněji zkušenosti. Cíl výchovy a vzdělávání 

spatřuje v harmonickém rozvoji lidské osobnosti vyváženém po stránce fyzické, psychické, 

citové i sociální. Dítě je bytost vyžadující péči a ochranu. Má právo na lásku, bezpečí, 
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úctu. Vývoj však má být nenásilný, paralelně probíhající s přírodními vývojovými 

tendencemi. 

Zatímco Informatorium lze chápat jako program, předškolní výchova v Pampaedii je 

uvedením a zařazením do systému. Zde je předškolní výchova přirovnávána ke škole 

rozvržené do šesti tříd (1. novorozenectví, 2. kojenecká třída, 3. žvatlání a první kroky, 4. 

řeč, smysly a vnímání, 5. mravy a zbožnost, 6. společné školy prvního vyučování). 

V Pampaedii se poprvé objevuje návrh na školu mateřskou jako poloveřejnou instituci 

vedenou v domech zbožných pěstounek s malými skupinami dětí ze sousedství. (Uhlířová 

1992) 

V průběhu 17. století zájem o dítě narůstá. Přesto je společnost k předškolnímu dítěti 

velice přísná a požadavky na jeho chování jsou necitlivé a tvrdé. M Cipro ve své 

encyklopedii Galerie světových pedagogů uvádí: „Sedmnácté století dalo světu 

Komenského, osmnácté Rousseaua". (Cipro 2002, s. 467)Tak stručně a výstižně vyjadřuje 

význam obou pedagogů v dějinách výchovy a pedagogiky. Jean Jacques Rousseau (1712-

1778) představuje významný posun v pohledu na dítě spolu s kritikou stávajícího přístupu. 

Odmítá pohled na dítě jako na nedokonalého „dospělého". Je zastáncem přirozené 

výchovy, respektuje spontaneitu dítěte a jeho věkové zvláštnosti. Dětství vnímá jako 

období, které je svou hodnotou rovnocenné s ostatními obdobími života člověka. Přesto i 

on zastává názor že období od narození do dvou až dvanácti let života dítěte je obdobím 

tělesného vývoje a rozvíjení smyslů a řeči, ale „spánku" rozumu, v němž není nutno 

věnovat dítěti zvláštní pozornost. Rousseau rovněž naznačil otázku vztahu mezi 

přirozeným zráním a systematickým učením. (Cipro 2002; Opravdová 2001, s. 125-126) 

Jako představitel pedagogického romantismu se stal inspirátorem pedagogické 

psychologie, objevil výchovnou sílu citu a úlohu lidského srdce. Ukázal hodnotu svobody 

a volnosti, zaměřil svůj pohled směrem do nitra jednotlivce vyabstrahovaného z celku. 

Stejně jako Komenský klade důraz na soulad výchovy s přírodou, kritizuje výchovný 

formalismus a ideje lidskosti jako hlavní úkol výchovy, jimž teprve se podřizují další úkoly 

praktické povahy. (Cipro 2002) 

Druhá polovina 18. století a zvláště století 19. se vyznačovalo silným ekonomickým 

tlakem. Ženy z chudinských vrstev byly nucené pracovat a přispívat na rodinnou obživu. 

Opouštěly své děti na značnou část dne. Společnost byla nucená danou situaci řešit. Roku 

1779 vznikají první „útulny" pastora F. Oberlina ve Francii, v Anglii továrník Owen 

nechává roku 1780 zřizovat pro děti svých zaměstnanců „dětské školy" (infant school). 

V českých podmínkách zakládá hrabě Chotek 1. března 1832 první opatrovnu v Praze Na 
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Hrádku. Podnětem se staly děti z chudých rodin, které byly nucené žebrat v ulicích města a 

mravně tak strádaly. Ústav na Hrádku byl největším a sloužil jako vzor všem pražským 

opatrovnám. Zastával funkci sociální, ale také funkci tzv. předvýchovy. 

Prvním učitelem Na Hrádku se stal J. V. Svoboda, který postupně odkláněl typ ryze 

pečovatelského zařízení k instituci výchovně vzdělávací. Výchovný program stylizuje 

v krédu „účelem školy je, aby se dítky naučily myslit a ne papouškovat cizí fráze". 

V Čechách oživuje zájem o Komenského, zdokonaluje vyučování v mateřském jazyce. 

Jeho nejvýznamnějším pedagogickým dílem z roku 1839 je Školka čili prvopočáteční, 

praktické, názorné, všestranné vyučování malých dítek k věcnému vybroušení rozumu a 

ušlechtění srdce s navedením ku čtení, počítání a rejsování pro učitele, pěstouny a rodiče. 

Samotný název v sobě zahrnuje několik Komenského zásad. Ty dále Svoboda aplikuje na 

novodobou českou tradici a vytváří tak zcela původní koncepci. Děti v opatrovně jsou 

vyučovány a vzdělávány způsobem přiměřeným věku soustavou promyšlených a 

cílevědomých her tak, aby obsáhly okruh vzdělání založený na bezprostřední zkušenosti. 

Prostřednictvím věcného vyučování děti získávaly počátky trivia, přitom se snažd o 

zajištění rovnováhy mezi vzděláváním, výchovou a tělesným zdravím. (Uhlířová 2002) 

Mravní tendence je integrujícím činitelem vyučovacího obsahu. Prostřednictvím povídek 

Svoboda vede děti k pracovitosti, poslušnosti, zdvořilosti, pravdomluvnosti a slušnosti. 

Čelí nestřídmosti a neskromnosti. Po stránce obsahové, stejně jako Komenský, důsledně 

dbá na cyklické vzdělávání, postupuje od neznámého ke známému. Seznamuje děti 

s přírodou, zvířaty, přibližuje jim základní pojmy (velký-malý, dlouhý-krátký, váhy a 

míry). Součástí znalostí dítěte je i jazyk. Sem spadá správná výslovnost, schopnost vyjádřit 

to, čemu dítě rozumí a užívání správných gest. Krátké povídky vedly děti k vyprávění o 

běžných věcech k vystupování a gestikulaci. Tím postupně rozšiřoval dětem slovní zásobu, 

učil je naslouchat i vyprávět, vyjadřovat se svými slovy, zamýšlet se nad obsahem. Oproti 

Komenskému však pokračuje ke skutečnému nácviku psaní a čtení. Svobodova představa 

výuky počátečnímu čtení a psaní je však velmi náročná. Závěrečná cvičení přesahují 

možnosti dětí. Jeho postup je založen na Komenského živé abecedě uvedené ve Světě 

v obrazech. 

Svoboda díky metodickému zpracování ve Školce dokázal, že škola může být hrou, 

Příjemnou prací. Jednotvárnost a únavu překonal střídáním látky a koncentrací učiva. 

Jednotlivé lekce vždy sledovaly následující, pravidelně se opakující oblasti: 
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• počátky vyučování triviu; 

• morálně náboženskou výchovu a kázeň; 

• hry, zaměstnání, písně; 

• cvičení pozorování; 

• věcné poučování. 

Svobodova Školka tvoří důležitý mezník v předškolní a elementární výchově. Jeho 

práce dokázala přilákat do opatroven děti ze zámožných vrstev, aby si osvojily základy 

trivia v českém jazyce dříve, než vstoupí do německých škol. Díky výborným metodickým 

postupům je jedním z prvních uskutečňovatelů Komenského myšlenek v praxi. Měl vliv na 

vznik české školy metodiků do níž patřil Š. Bačkora, T. Vorbes, K. Vinařický, ale i 

elementaristé z Amerlingovy Budče. Stal se zakladatelem české pedagogiky elementárního 

stupně. Měl vliv na zařazení předškolního vzdělávání do struktury výchovně vzdělávacích 

institucí jako její první článek. Svobodův sen, vyučování dětí mateřským jazykem, se 

uskutečnil až 25 let po jeho smrti Velkým říšským zákonem v roce 1869. Novelou z roku 

1872 bylo zakázáno vyučovat triviu v předškolních zařízeních, neboť tímto úkolem byly 

pověřeny nově vzniklé obecné a měšťanské školy. Tím se začíná odlišovat cíl předškolních 

zařízení (výchovný, pečovatelský) od didaktického cíle obecné školy. (Uhlířová 2002, 

1992) 

Konec 19. a začátek 20. století je charakterizován vnikáním různých proudů 

reformního pedagogického hnutí, které vzniká jako reakce na formální herbartovskou 

školu a fröblisty a dotýká se i předškolního vzdělávání. Prosazují se M. Montessori, J. 

Dewey, O. Decroly, do popředí vystupují pedocentrické tendence a pedagogický 

naturalismus s kořeny v myšlenkách Rousseaua i Komenského. 

V Čechách se objevují reformátoři hájící mateřskou školu z hlediska didaktického 

podle vzoru M. Montessori (1870-1952), kteří souhlasili i s počátky čtení a psaní 

v mateřských školách a stáli proti pojetí tohoto stupně vzdělávání jako přípravného 

sociálního prostředí. I. Jarníková a A. Sůssová usilovaly o přiblížení MŠ rodině, o 

svobodu pohybu a umožnění mnohostranné činnosti dítěte, o rozvoj tvořivosti a celkovou 

radostnost života v MŠ. I. Jarníková na základě znalostí o reformních systémech 

uplatňovaných v zahraničí prohlásila: „Nepřijímat slepě vše, co nám předkládá cizina, ale 

sledovat vše a reformu české školy mateřské založit na českých poměrech". (Uhlířová 

1992) 
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Rok 1948 přináší vytvoření jednotné školy, do jejíž struktury byla zahrnuta i 

mateřská škola. MŠ tak na dlouhou dobu díky podrobnému metodickému propracování 

jednotlivých výchovných složek a promyšlenému systematickému plánování a formování 

cílových požadavků při rozvoji dítěte, to je díky přehnanému sjednocování cílů, obsahu i 

organizačních forem, stírala osobitost a tvořivost učitele i dítěte, nevytvářela žádný prostor 

pro individuální práci s dítětem a zahrnovala děti množstvím roztříštěných a často 

zbytečných informací. Shrneme-li doposud sledované tendence, lze spatřit jistý posun 

v orientaci cílů předškolní výchovy. Při zrodu instituce pro děti předškolního věku bylo 

zdůvodňováno sociálně-pečovatelské poslání, které zastupuje rodinnou péči. Postupně je 

do tohoto typu výchovy vnášeno trvalé napětí mezi spontaneitou přirozeného zrání a 

snahou o záměrné strukturování učením. V některých zařízeních sice převažují výchovné a 

kultivační cíle nad íunkcí pečovatelskou, během 19. století však sociálně-pečovatelský 

charakter nad systematickým preprimárním vzděláváním převážil.Teprve rozvoj vědy ve 

20. století přinesl nové poznatky o tom, jak důležité jsou první roky života a jak lze 

ovlivnit počáteční vývoj dítěte, který klade základ celému dalšímu životu a učení. Ve 

srovnání s povinným vzděláváním však bylo působení předškolních institucí nezávazné a 

nevyhraněné, jeho konkrétní cíle těžko uchopitelné. Nově objevené potenciality dítěte daly 

příležitost dítě rozvíjet, ale zároveň docházelo kjeho jednostrannému přetěžování 

nátlakem, organizovaností a vnější kontrolou. (Opravdová 2001) Sociocentrické zaměření 

výchovy připravuje dítě na školu předepsanou soustavou vědomostí, dovedností a návyků. 

Závazné normy tak ovlivňují komunikaci s dítětem, která je podřízena plnění denního 

režimu a frontální práci ve věkově homogenních skupinách. Převažuje necitlivost k dítěti a 

jeho potřebám. To mělo za důsledek odklon od unifikace a decentralizaci řízení ve 

školství. Nebezpečí jednostrannosti a porušení rovnováhy hledisek rozvoje osobnosti ze 

sociální i individuální pozice se snaží překonat konvergentní zaměření. Východiskem 

tohoto zaměření je osobnostní orientace. Při ní výchovné a vzdělávací působení využívá 

demokraticky spolupracující a sociálně-komunikativní strategie. Konvergentní zaměření 

vede dítě k samostatnému projevu, uplatňuje v dostatečné míře individuální rozvoj ke 

každé jedinečné a neopakovatelné osobnosti dítěte, umožňuje demokratičtější a 

humanističtější vztah mezi dítětem a dospělým. Osobnostně orientovaný přístup je 

charakterizován svobodou, neformálností a individualizovanou strukturací výchovných a 

vzdělávacích cílů. Neupřednostňuje intelekt dítěte, ale rozvojem jeho citových, sociálních 

a volních vazeb zajišťuje pocit bezpečí, jistoty a vytváří stálou příležitost k sociálně 

založenému učení a poznání. Osobnostně orientovaná MŠ tvoří přirozený most pro 
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přechod od nezávazného dětství k systematickému vzdělávání. K tomu, aby dítě ve škole 

uspělo, nepotřebuje jen určité poznatky a dovednosti, ale především důvěru ve své 

schopnosti a síly, proto mezi základní kompetence, které MŠ akcentuje, patří sebejistota a 

zdravé sebevědomí při plnění přiměřených úkolů. Odstranění pevné hranice mezi 

mateřskou a počáteční školou, zaručující postup vzdělávání podle individuálního tempa a 

sociální zralosti, znamená propojení předškolní výchovy s počáteční fází povinného 

vzdělávání. Tento přístup činí z MŠ místo, které zajistí rovnováhu mezi svobodným 

rozvojem osobnosti a nezbytně žádoucí mírou omezování, kterou s sebou nese výchova ve 

formálně utvořené sociální skupině. Tradiční obsah předškolního vzdělávání (rozšiřování 

zkušeností, dovedností a návyků) slouží jako prostředek, nikoli cíl plnohodnotného rozvoje 

osobnosti. Proto se v současném školském systému MŠ stává nezbytnou součástí 

vzdělávání, které naplňuje smysl a funkci předškolního období. 

Od 1 .září 2002 vstupuje v platnost Rámcový program pro předškolní vzdělávání 

(dále RP). Definuje cíle a záměry osobnostně orientované předškolní výchovy. Je 

základním pedagogickým dokumentem, jímž stát stanovuje požadavky na výchovu a 

vzdělávání v MŠ. V souladu s novým školským zákonem a v návaznosti na obecné cíle 

tímto zákonem stanovené postihuje a charakterizuje široce pojatý elementární vzdělanostní 

základ, na který může bezprostředně navazovat nejen povinné vzdělávání, ale který 

zároveň otevírá dítěti cestu celoživotního vzdělávání. Z funkčního hlediska je podkladem 

Pro přípravu školních vzdělávacích programů s cílem podpořit rozvoj různých programů a 

při zachování základních požadavků na předškolní vzdělávání umožnit mateřským školám 

vytvářet školní programy „na míru". (VÚP 2001, s.3) RP pro předškolní vzdělávání 

upouští od jednostranného rozdělování působení předškolního vzdělávání a jeho obsahu na 

jednotlivé „výchovné složky" s vědomím, že předškolní vzdělávání zasahuje vždy celou 

osobnost dítěte (oblast fyzickou, psychickou i sociální). V návaznosti na obecné cíle 

vzdělávání formulované ve školském zákoně jsou hlavními cíli předškolního vzdělávání: 

• rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

• získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí 

Vzhledem k rozvoji pregramotnosti, je pro nás nejpodstatnější cíl 1., který v sobě 

zahrnuje mimo podpory tělesného rozvoje a zdraví i systematický rozvoj řeči dítěte a 
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cvičení schopností a dovedností, které umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a 

učení. Dále by se pedagog prostřednictvím tohoto cíle měl snažit motivovat dítě 

k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat 

neznámé. Rozvíjí schopnost přemýšlet a rozhodovat se, všechny poznávací a kreativní 

schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. 

RP formuluje základní výběr obsahu, který musí být povinně zakomponován ve 

vzdělávacím programu zpracovaném mateřskou školou. Tento výběr je rozčleněn do 

interakčních oblastí vzdělávání, které jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě 

postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. V RP jsou nazvány: 

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika 

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

Tyto oblasti vzdělávání jsou činně propojeny, ovlivňují se, jsou neoddělitelné. Čím 

úplnější a dokonalejší je propojení všech oblastí, a zároveň i podmínek, za kterých 

vzdělávání probíhá, tím je účinnější a hodnotnější. (VÚP 2001) Nelze tedy říci, že jedna 

oblast více než druhá připravuje dítě na počáteční čtení, protože stejně jako je pro čtení 

důležitá orientace v prostoru, dítě se neobejde ani bez přiměřené slovní zásoby, 

identifikace a diferenciace tvarových prvků, určité úrovně paměti a myšlení apod. K tomu, 

aby dítě bylo schopné učit se čtení, musí splňovat určité předpoklady. Ty lze cíleně a 

systematicky rozvíjet již v předškolním věku. Děje-li se tak se zřetelem na vývojové 

Předpoklady, nejenže nepoškozujeme psychiku dítěte, ale naopak se podporuje a usnadňuje 

následné učení. Podle mnoha psychologů je především předškolní věk rozhodující pro 

intelektuální vývoj dítěte. Každá zvýše uvedených oblastí se určitým způsobem 

spolupodílí na posilování a rozvoji pregramotnosti. Přestože MŠ si explicitně neklade za 
CÍ1 přípravu dítěte na školu, prostřednictvím obecně formulovaných cílů a obsahu 

všestranně rozvíjí osobnost dítěte a usnadňuje mu tak přechod na ZŠ. 
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4.2 Předškolní příprava na výuku čtení 

Zkoumání procesu učení čtení je běh na dlouhé trati, kdy máme pocit, že cíl je 

nadosah, přesto jej nemůžeme dostát. Ve druhé kapitole jsme popsali některé 

psychologické výzkumy čtení a snažili jsme se alespoň částečně proniknout do 

problematiky výuky čtení. Díky této sondě víme, jak široká oblast lidské osobnosti se 

podílí na učení se této typicky lidské dovednosti. Předchozí kapitola nám podává 

informace o zaměření předškolního vzdělávání tak, jak se vyvíjelo přibližně od 17. století 

do současnosti. Měli jsme možnost sledovat nejpokrokovější názory na dětství a 

nejvýraznější změny v pojetí obsahu a cílů předškolního vzdělávání. Nyní bychom se 

podrobněji soustředili na problematiku čtení a na to, jaké možnosti jeho rozvoje máme 

právě v instituci předškolního vzdělávání. 

Výzkumy v oblasti počátečního čtení se neobejdou bez teoretického základu z oblasti 

Pedagogiky, didaktiky, ale také např. psychologie, medicíny a spousty jiných příbuzných i 

vzdálenějších oborů. Psychologické základy čtení jsme popsali v kapitole 3.2, proto nyní 

pouze ve stručnosti zmíníme ty, které se týkají výzkumů učení se a čtení u dětí 

předškolního věku. 

Sovětské psychologické teorie první poloviny 20. století v souvislosti s pozdějším 

ideologickým přesvědčením kladly důraz na urychlení rozumového vývoje dětí 

Předškolního věku. Začínají se objevovat názory na nutnost povzbudit dětskou přirozenou 

zvídavost a využít ji hravou formou ve prospěch učení se pozdějšímu čtení a psaní. Do 

mateřských škol se tak dostávala herní zaměstnání s písmeny, slovy a strukturami slov. 

(Kořínek; Křivánek 1987) Tyto snahy byly podpořené teoriemi ruského vědce L. S. 

Vygotského (1896-1934). I dnes je aktuální a originální koncepce z oblasti psychologie 

učení označovaná jako „zóna nejbližšího vývoje". Stala se východiskem řady 

Psychodidaktických výzkumů a diagnostických instrumentů. Vygotskij vysvětloval, že 

činnost dítěte a interakce s dospělým jsou doprovázeny učením, které podporuje dozrávání 

intelektových schopností. Nejde tedy jen o spontánní dozrávání kognitivních dispozic, za 

nímž následuje učení, nýbrž je před ním, jeho hybnou silou. S vývojem se mění pouze 

formy učení. (Vygotskij 2004, s. 71) Pedagogický slovník vymezuje Vygotského zónu 

nejbližšího vývoje následujícím způsobem: ...lidský život probíhá v určitých etapách, které 

se dají vymezit časově i věcně. Jednotlivé vývojové etapy nezačínají náhle, ale organismus 

se na ně předem připravuje. Období, které těsně předchází nové vývojové etapě, je 

ú d o b í m , kdy lidský organismus bývá vnímavější, citlivější, pohotověji zareaguje na 
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podněty zvenčí, takže se dá nástup změn „urychlit". (Průcha; Walterová; Mareš 1998, s. 

321) Tento přístup vnesl praktické důsledky do oblasti vzdělávání dětí předškolního a 

školního věku. Pomoc dospělého má urychlovat psychický vývoj dítěte, tedy učení musí 

předbíhat vývoj. J. Čáp a J. Mareš upozorňují na nebezpečí jednostranné aplikace 

Vygotského myšlenek, kdy „...škola musí co nejrychleji odhalit nedokonalé, nesprávné 

psychické struktury dítěte a dítě pod vedením učitele se má rychle přibližovat správným 

poznatkovým strukturám dospělých." (Čáp; Mareš 2001, s. 413) Vygotskij vychází 

z myšlenky, že na počátku výuky čtení v 1. ročníku základní školy nejsou ještě zralé 

psychické procesy, na nichž závisí rozvoj této dovednosti. K dozrávání těchto procesů 

dochází právě vlivem cílevědomého učení čtení, které probíhá ve škole. Z toho ovšem 

plyne, že by větší vliv na úspěchy v budoucí školní výuce čtení proti běžným předškolním 

zaměstnáním orientovaným na rozvoj zraku,- sluchu apod. měla mít předškolní herní 

zaměstnání zaměřená na prvky výuky čtení se zavedením písmen. Na základě svých 

dlouholetých výzkumů a praktických ověřování dochází k zvěru, že by bylo možné klást 

základní výuku čtení již od 4. až 5. roku věku dítěte. Označení této věkové hranice je 

společné Vygotskému i Montessori, přestože L. S. Vygotskij kritizuje M. Montessori její 

chybná teoretická východiska. (Kořínek; Křivánek 1987) O existenci samovolného vývoje 

dovednosti čtení v dnešní době již nemusíme pochybovat. Při výzkumu znalosti písmen na 

Počátku 1. ročníku povinné školní docházky se ukázalo, že žáci znají průměrně 9 písmen 

velké tiskací abecedy. Někteří rodiče učí děti v předškolním věku více či méně 

systematicky číst. Jsou však děti, které se naučí znát písmena nebo dokonce i číst bez 

záměrného učení, spontánně, samovolně. Ovšem M. Kořínek upomíná, že spontaneita a 

samovolné zrání dovednosti čtení vyžadují podnětné prostředí rodiny či jiného, dítěti 

blízkého prostředí (např. předškolní zařízení). (Kořínek 1975) 

Odlišný pohled na vývoj kognitivních schopností přináší J. Piaget. Tvrdí, že dítě se 

Přizpůsobuje požadavkům vnějšího prostředí adaptací. Tu zajišťují protikladné procesy 

asimilace a akomodace. V prvním případě odpovídají nové poznatky poznatkovým 

schématům dítěte, pak dochází k jejich asimilaci do stávající struktury. Ve druhém případě 

nekorespondují a dítě buď nové poznatky odmítne, anebo se vydá náročnou cestou 

kvalitativního přebudovávání své dosavadní poznatkové struktury. (Čáp; Mareš 2001, s. 

412) 

Předškolní přípravu na čtení realizoval před 2. světovou válkou v tehdejším SSSR V. 

A. Suchomlinskij. Vycházel z metody globálního čtení slov emocionálně spojených se 

zážitky dítěte. V návaznosti na čtení píší děti věty velkými hůlkovými písmeny. 
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Suchomlinskij vycházel z přesvědčení, že emocionální zabarvení toho, co dítě vnímá, má 

vliv na jeho zapamatování. Spojoval zrakový obraz, melodii zvuku a její emocionální 

zabarvení. Během osmi měsíců se ta děti naučily číst a psát slova a věty velkými 

hůlkovými písmeny. Vlastní literární tvoření se stalo aktivním faktorem radostného 

procesu při osvojování čtení a psaní. Na základě této zkušenosti doporučuje , aby se děti 

učily číst a psát již v předškolním věku. Podle Suchomlinského: „.. .čím dříve začne dítě 

číst a psát, tím organičtěji je čtení a psaní spojováno s celým jeho duševním životem, tím 

jsou složitější jeho myšlenkové procesy a tím více přispívá čtení a psaní rozumovému 

vývoji". (Kořínek; Křivánek 1987) 

Pro 60. a 70. léta 20. století jsou příznačné rozsáhlé kompenzační programy, které 

usilovaly o zlepšení podmínek školního učení. L. Schenk-Danzingerová zpracovala 

několik experimentů s dětmi z málo podnětného rodinného prostředí. Díky cvičení na 

rozvoj poznávacích procesů, řeči, senzomotoriky a herní přípravy na čtení (se skutečným 

čtením) dosáhla u těchto dětí úspěšnějšího začlenění do učebního procesu a hlavně vhodně 

připravila děti na výuku počátečního čtení. 

V polovině 70. let prováděl J. H. Martin v USA experimenty s hrou a psacím 

strojem. Celkem 50% dětí pochopilo za dva a půl měsíce, co je psaní. Obdobný výzkum 

s volnou grafickou strojopisnou produkcí u nás prováděl Z. Křivánek s dětmi v 1. ročníku 

ZŠ. Žáci s herním zaměstnáním s psacím strojem měli v průměru lepší výsledky z českého 

jazyka na konci školního roku. (Křivánek, Wildová 1998) 

V 70. letech 20. století vycházejí v USA jakési předslabikáře vyučující analytickou 

metodou. Podobné zaměření mají i některé pomůcky vydávané pro předškolní přípravu 

v Německu. Tyto kniky obsahovaly 3 0 názvů zvířat psaných v různé velikosti i různými 

typy tiskacího písma. Jiné metodické materiály se zaměřovaly na rozvíjení psychických 

funkcí. Autoři se lišili jejich výběrem. Někteří upřednostňovali rozvoj zrakového vnímání, 

jiní sluchu, porozumění řeči či rozvoj vlastního řečového projevu apod. 

Výzkumy z 80. let 20. století prokázaly, že nejlepší prevencí obtíží žáků ve čtení na 

Počátku školní docházky je optimální příprava již v období předškolním. Do této doby byly 

u nás obtíže u dětí, u nichž byly prokázané specifické poruchy učení, poměrně úspěšně 

Potlačovány systematickou mimotřídní přípravou na čtení. Tuto přípravu zajišťovaly školní 

družiny. Přes některé dobré výsledky, práce v družinách měla své rezervy. (Kořínek; 

Křivánek 1987) 

Díky systematickému a pravidelnému procvičování po skončení vyučování 

docházelo k jednostrannému přetěžování žáků. Dalším úskalím byla nepovinná docházka 
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do družiny, kdy ne každé dítě s poruchami učení mělo příležitost vyrovnat se svým 

handicapem. Zásadním řešením bylo předejít neúspěchu dětí na počátku školní docházky. 

V některých místech se u dětí při zápisu do školy ověřovala tzv. „připravenost pro školu". 

Díky výsledkům z těchto ověřování bylo možné identifikovat děti méně připravené či 

nezralé a do doby než nastoupily do školy, se s nimi prováděla průpravná cvičení v rámci 

zvláštních skupin organizovaných mateřskými školami. Ve větších městech pak byly tyto 

děti separované do specializovaných tříd základních škol, v nichž měl učitel lepší 

podmínky pro individuální pomoc dětem. Přitom se předpokládalo, že se u těchto dětí 

podaří specifickými postupy zvládnout počátečná obtíže ve čtení a psaní a že pak budou 

moci ve vyšších ročnících postupovat s ostatními dětmi. 

V souvislosti s výše zmiňovanými pokusy o přesnější diferenciaci různých druhů 

poruch z hlediska individuálních postupů při jejich nápravě byl vyvíjen tlak na spolupráci 

s příslušnými pedagogicko-psychologickými poradnami, které byly kompetentnější 

k určení přesné diagnózy. Díky této spolupráci bylo možné pro vybrané děti pod vedením 

M. Kořínka a Z. Křivánka vypracovat metodický materiál zařazený např. do zaměstnání 

v mateřské škole nebo v poradně a sledovat, zda lze určitou sestavou cvičení rozvinout ty 

schopnosti dětí, které umožňují úspěšnou výuku počátečnímu čtení a psaní. 

Vypracovaná cvičení se snažila rozvíjet duševní procesy, které jsou nezbytné pro 

učení čtení, především pro zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu, jemnou diferenciaci 

vnímaných podnětů, vyjadřovací schopnosti, myšlení, pozornost, paměť. Zkoumaná 

prohloubená předškolní příprava na výuku čtení využívá různorodé formy učení. Za 

výchozí koncepci považovala analyticko-syntetickou metodu, která byla a stále je 

základem výuky čtení v 1. ročníku ZŠ. Počínaje učením napodobováním, opakováním, 

Přes učení s využitím slovní instrukce a slovního vysvětlení až po učení řešením problému, 

učení s využitím manipulace, experimentace, pokusu a omylu. Studie vycházela z názoru, 

že náročné úkoly výuky čtení v 1. ročníku základní školy předpokládají akceleraci 

psychického vývoje dětí v předškolním období. Tato akcelerace je vázána i na podněty 

z rodinného prostředí, proto je třeba především dětem, které vykazují určité opoždění 

v rozvoji rozumových schopností dát podněty k intenzivnějšímu spontánnímu zrání 

dovednosti čtení. V popisovaném výzkumu byla ověřována herní výuka čtení v posledním 

roce předškolního vzdělávání s využitím písmen. Děti se s pomocí těchto cvičení dostanou 

ke zvukové i optické analýze a syntéze slabiky. 

Po skončení experimentu bylo možné dospět k těmto závěrům. Rozsah písmen 

v Předškolním věku by neměl přesáhnout rozsah písmen v živé abecedě. Zvuková analýza 
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a syntéza slabiky a čtení slabik bylo pro děti v nestarším oddělení MŠ velmi obtížné. Jejich 

zařazení až na konec školního roku neumožňovalo důkladné procvičení. Je tedy vhodnější 

začít pracovat se slabikou již po probrání prvních dvou samohlásek a souhlásek. 

Experiment byl prováděn u dětí předškolního věku ve třídách smíšených (zde byly 

dohromady děti 3 až 6-ti popř. 71eté) a homogenních (stejná věková skupina). Připravenost 

dětí na výuku čtení ve smíšených třídách byla vyrovnanější, děti na konci roku znaly více 

písmen. Prohloubená předškolní příprava s využitím písmen umožňuje v předškolním věku 

u skupiny nejslabších dětí zlepšit předpoklady pro zapojení do výuky čtení v 1. ročníku ZŠ. 

Hravé činnosti s písmeny děti bavily. Po vstupu do ZŠ vykazovaly menší obtíže se 

zvládáním slabičné analýzy a syntézy a čtením slabik. Děti s prohloubenou předškolní 

Přípravou znaly 18,26 písmen velké tiskací abecedy (ostatní děti 8,07) a 8,09 písmen malé 

tiskací abecedy (ostatní 4,44). (Kořínek; Křivánek 1987) 

V průběhu několika dalších let M. Kořínek a Z. Křivánek metodické postupy 

Předškolní přípravy dále prohlubovali, zdokonalovali a ověřovali. Vytvořili široký 

didaktický materiál, jehož využití jednoznačně přispívá k snadnějšímu uchopení 

dovednosti čtení a eliminuje počáteční obtíže především u dětí s vývojovými poruchami 

učení. 

Z. Křivánek a I. Sušická ve svém pracovním projektu uvádějí význam experimentace 

a manipulace s grafickým materiálem, který v dostatečném množství a za vhodných 

Podmínek může usnadnit a výrazně urychlit počáteční čtení. Pro doložení efektu 

samostatné manipulace a experimentace uvádějí rodinnou studii B. Nikitina, jehož děti se 

díky vhodnému podněcování naučily číst první slova přibližně kolem třetího roku. 

(Křivánek; Sušická 1985, s. 24) Další významné studie prokazují jako podstatné hledisko 

pro vývoj čtení grafickou experimentaci. Vytváření stop již kolem 18 měsíců pomáhá dítěti 

rozlišovat grafické informace: přímost, křivost, sklon, kontinuitu, uzavřenost, členění,... 
podle těchto výzkumů děti, které brzy četly, měly již před tím, než se začaly učit číst nebo 

souběžně s tímto učením velký zájem o kopírování písmen. (Křivánek; Sušická 1985) 

Shrneme-li doposud uvedené výzkumy, lze vysledovat v předškolní přípravě na 
výuku čtení dva směry. Běžný postup se orientuje na cvičení psychických funkcí 

nezbytných pro úspěšné osvojování dovednosti čtení. Cvičení v oblasti zrakového vnímání 

vychází z didaktických materiálů, v nichž jsou jako podněty pro cvičení obrázky 

konkrétních věcí, případně abstraktní geometrické útvary. Písmeno se v nich neobjevuje. 

Druhý směr spočívá ve skutečném, vhodně modifikovaném čtení. Zkušenosti 
2 didaktické praxe u dyslektiků spíše svědčí pro předškolní přípravu na čtení s uplatněním 
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písmen. Odborníci věnující se práci s dětmi s vývojovými poruchami učení docházejí 

k poznatkům, že jednotlivé psychické funkce (např. zraková a sluchová diferenciace) jsou 

dyslektici schopní uplatnit na obrázcích konkrétních věcí i na obrázcích geometrického 

charakteru, ale nikoliv na grafickém materiálu psané řeči u písmen a slov. Cvičení zrakové 

diferenciace s konkrétním vizuálním materiálem mohou tedy mít jen motivační význam, 

ale nemají žádný vliv na zlepšení vývoje dovednosti čtení. 

Chápání gramotnosti se stále častěji dává do vztahu s předškolním věkem dítěte. 

Důvody nejsou pouze kvantitativní (získat více času), ale spíše kvalitativní. Odborníci 

v této oblasti poukazují na specifický vývojový potenciál raných stádií ontogeneze, který je 

třeba rozvíjet včas, neboť později se nemusí v plné míře prosadit. Pregramotnost (označení 

pro vynořující se gramotnost bez znalosti čtení a psaní) se rozvíjí prostřednictvím 

přirozených přístupů a mimo věku dítěte je respektována i vlastní aktivita dítěte. 

4.3 Vstup dítěte do školy z hlediska školní připravenosti 

Nástup do školy je důležitým sociálním mezníkem. Dítě získává novou roli, roli 

školáka, která není výběrová a je chápána jako stvrzení normality dítěte. Rodiče chápou 

školu především jako místo učení, resp. výkonu. Zaměření na úspěch podporují u svých 

dětí již v předškolním věku. Ten Erikson definuje jako období aktivity a sebeprosazení. 

Hodnota vlastního výkonu dítěte je posilována jeho oceněním ostatními lidmi. Názor a 

hodnocení dospělým má v této době větší význam než určitý výkon sám o sobě. Mateřská 

škola připravuje dítě na novou roli školáka např. konfrontací sebehodnocení dítěte 

s názorem učitelky. 

V souvislosti s nově nabytým postavením škola dítě rozvíjí i v oblasti socializace 

jiným způsobem než rodina. Doba nástupu do školy je charakterizována různými 

vývojovými změnami, které jsou podmíněny zráním a učením. M. Vágnerová dělí 

kompetence potřebné k přijatelnému zvládnutí školních požadavků na školní zralost a 

Připravenost. Zrání především CNS se projevuje: 

1- změnou celkové reaktivity, zvýšením emoční stability a odolností vůči 

zátěži. To znamená, že dítě je schopné lépe využít své schopnosti díky 

kvalitnější koncentraci pozornosti a snáze se adaptuje na školu. 
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2. Zrání pozitivně ovlivňuje lateralizaci ruky, rozvoj motorické i 

senzomotorické koordinace a manuální zručnost. Jakákoliv nápadnější 

neobratnost dítě sociálně znevýhodňuje. 

3. Zrakové vnímání dozrává ke konci předškolního věku na takovou úroveň, 

která je potřebná pro učení čtení a psaní. Dítě lépe vidí na blízkou vzdálenost, 

je schopné vizuální diferenciace a integrace, rozliší směr, má koordinované 

oční pohyby. Také sluchové vnímání je na vyšší úrovni. Schopnost sluchové 

diferenciace dozrává v průměru v 6,5 letech. Vnímání řeči je lokalizováno 

v levé mozkové hemisféře. Avšak vnímání jednotlivých hlásek (zrakově nebo 

sluchově) zajišťuje pravá hemisféra. Když se dítě učí číst, vnímá tištěná slova 

jako obrazce, které nemají jiný význam. Tato činnost je závislá na funkci pravé 

mozkové hemisféry. Jakmile začne dítě chápat smysl čteného, bude písmena i 

slova vnímat levou hemisférou. Pro úspěšnost ve škole je tedy potřebná 

koordinovaná činnost obou hemisfér. 

4. Zrání poznávacích procesů ovlivňuje adekvátní stimulace. Příčinou 

opožděného rozumového vývoje mohou být jak narušené dědičné dispozice, 

tak chybějící příležitosti k učení. Dítě dekóduje podněty způsobem přiměřeným 

jeho věku. Postupně se zbavuje poznávacího fenomenismu a egocentrismu, 

prelogické myšlení ovládané fantazií je nahrazeno uvažováním na úrovni 

konkrétních logických operací. 

5. Adaptace na školu závisí také na úrovni rozvoje regulačních kompetencí. Ty 

ovlivňují stupeň využití a uplatnění rozumových či jiných schopností. Např. 

pro emočně nezralé dítě nemá role školáka dostatečně motivující sílu, protože 

je subjektivně příliš zatěžující. Vývoj autoregulačních procesů směřuje od 

emocionální regulace k vyšší formě, tj. k vůli spojené s uvědomováním si 

povinnosti. (Vágnerová 2000, s. 136-141) 

Výše popsané kvality jsou výsledkem zrání. Následující kompetence se rozvíjejí 

učením. M. Vágnerová je souhrnně označuje školní připraveností: 

1. Dítě si uvědomuje hodnotu a smysl školního vzdělání. Pokud dítě nechápe 

smysl školního vzdělání, stává se pro ně škola zbytečnou povinností, kterou 

respektuje pouze formálně. Hodnoty a strategie chování jsou v největší míře 

ovlivněny sociokulturní úrovní rodiny. Škola se může stát místem konfrontace 
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rozdílného hodnotového systému rodiny a společnosti. Dítě si z rodiny přináší 

kompetence, které mohou být předpokladem pro úspěšnou školní adaptaci. 

Nedostatek této bazální kulturní zkušenosti vede k selhání, jež je nazýváno 

jako sociokulturní handicap. 

2. Sociální připravenost lze chápat jako součást školní připravenosti a projevuje 

se v několika rovinách: 

• Školsky připravené dítě by mělo umět rozlišovat různé role a 

diferencovat chování, které je s nimi spojeno. Roli žáka přijímá jako 

podřízenou osobu, roli učitele respektuje jako autoritu. 

• Nedostatečná úroveň verbální komunikace nebo porucha řeči zhoršuje 

pozici dítěte ve třídě a zatěžuje i jeho vztah s učitelem. Důležitá je také 

dobrá znalost vyučovacího jazyka, která je podmínkou zvládnutí výuky. 

• Dítě je schopné respektovat běžné normy chování a hodnotový 

systém. (Vágnerová 2000, s. 141-147) 

Úspěšnost žáka při učení čtení a psaní je vázána na jeho celkovou připravenost ke 

vstupu do školy. V kapitole Psychologické základy vyučování čtení jsou vyjmenované 

kategorie důležité pro zvládnutí čtení. Patří sem určitá úroveň zrakového a sluchového 

vnímání, řeč, city, znalosti, zkušenosti, ale také paměť či myšlení. 

R. Wildová a Z. Křivánek rozlišují následující kategorie připravenosti na výuku čtení 
a psaní: připravenost smyslových orgánů, připravenost v oblasti pohybové, předpokládají 

určitý stupeň zvládnutí jemné motoriky, odolnost vůči fyzické únavě. Nezbytná je oblast 

intelektuální s níž souvisí úroveň rozvoje řeči. Zda dítě chápe obsah čteného ovlivňují 

některé myšlenkové operace, ale i prostorové vnímání a prostorová představivost. Důležitá 

ke vstupu do školy je také připravenost osobnostní a sociální, dítě zvládá základní 

hygienické návyky. Připravenost žáků na vyučování se tedy týká nejen intelektuálních a 

kognitivních složek psychické činnosti, ale zahrnuje všechny stránky lidské osobnosti. 

(Křivánek, Wildová 1998) 

Učebnice vývojové psychologie uvádějí konvenční kategorie školní připravenosti: 

a) kognitivní vývoj - podle J.Piageta je charakterizován názorným, 

předoperačním myšlením, které v raném školním věku (trvá od 6-7 let do 8-9 

let) přechází do fáze konkrétních logických operací. 
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b) emocionálnč-sociální (způsob komunikace, respektování nové role, dítě si 

osvojuje normy chování, jiný rozměr získává jeho svědomí); 

c) pracovní (převzetí úkolů a setrvání u nich); 

d) somatické (zdravý vývoj dítěte). 

Z. Helus vymezuje konkrétní způsobilosti školní připravenosti: 

• dítě po patřičnou dobu koncentruje pozornost, aktivizuje schopnosti; 

• přizpůsobuje se režimu a soužití s dětmi i učitelkou; 

• koordinuje svou senzomotoriku; 

• sleduje a analyzuje řeč druhých, j e schopné zrakové diverzifikace; 

• přiměřeně logicky uvažuje, překonává myšlení na úrovni dítěte předškolního 

věku; 

• chápe a zvládá smysl vyučování a jeho režim; 

• vynakládá vůli, uvědomuje si povinnosti a usiluje o jejich splnění; 

• ovládá efektivitu 

• spolupracuje, podílí se na vytváření vztahů ve třídě, pozitivně přistupuje 

k individuálním zvláštnostem. (Helus 2004, s. 205-206) 

K nejznámějším a nejužívanějším testům školní zralosti či připravenosti patří česká 
V e r z e Kernova testu, vypracovaná Jiráskem, Orientační test školní zralosti. Obsahuje 

kresbu mužské postavy, napodobení psacího písma a obkreslení skupiny bodů. 

K hodnocení používá pětibodové klasifikace. Orientační testový výsledek je spolehlivým 

Podkladem pro závěr o zralosti, nestačí však pro posouzení nezralosti. 

Dalším testem je Kondášova Obrázkovo slovníková skúška. Zjišťuje slovní zásobu a 

Pohotovost u dětí před vstupem do školy. Test lze chápat i jako zkoušku vizuální 
yštípivosti. Jako další metody lze uvést Vývojový test zrakového vnímání Frostigové či 
vinelandskou škálu sociální zralosti. Dále se používá např. Zkouška vědomostí 

Předškolních dětí Matějčka a Vágnerové. Většina těchto metod se užívá jako doplněk 
k Jiráskově adaptaci Kernova testu. (Svoboda 2001) 

Všechna uvedená zjištění jsou vedena myšlenkou, že pokud se u předškolních dětí 

Podaří diagnostikovat nedostatky v připravenosti na školu, lze s předstihem vést 

Prohloubenou individualizovanou přípravu pro úspěšné zapojení dítěte do školní práce v 1. 

ročníku. 
I 
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5 VÝUKA POČÁTEČNÍHO CTĚNI 

Rozvíjet primární gramotnost se v našem školském systému začíná se zahájením 

povinné školní docházky dítětem na 1. stupni základní školy. Osvojování si psané podoby 

řeči je a vždy bylo dominantní složkou počátečního vzdělávání. Dominantní nejen 

rozsahem, ale především významem, jako nevyhnutelné podmínky a nástroje dalšího 

vzdělávání. Učení se čtení a psaní se realizuje jako součást komplexního rozvoje jazyka ve 

všech jeho složkách a funkcích souběžně prostřednictvím smysluplného a rozmanitého 

používání. Následující kapitola se zaměří především na problematiku čtení a seznámí nás 

se základním členěním metod výuky této dovednosti tak, jak se postupně vyvíjely až do 

dnešní doby. Představíme si etapy výuky čtení a stručně nastíníme současné trendy ve 

výuce počátečnímu čtení. 

5.1 Vývoj metod počátečního čtení 

Ve vývoji metod počátečnímu vyučování čtení a psaní se setkáváme se členěním na 

dvě popř. na tři skupiny. První, historicky nejstarší, jsou metody syntetické. Vycházejí od 

písmen, která se postupně spojují ve slabiky a slova. Druhou skupinu tvoří metody 

analytické, naopak vycházejí z celků slov (případně vět), které postupně rozkládají až 

k poznání písmen. Z. Křivánek rozlišuje klasickou analytickou metodu, kde východiskem 

výuky čtení jsou sice slova a věty jako celky, ale učitel při zavedení nového slovního celku 

ihned dané slovo rozkládá opticky na písmena a akusticky na hlásky. Další oblast tvoří 

podle Z. Křivánka analytická metoda globální. Zde se žáci učí číst nejdříve slova a věty 

jako grafické celky a kpísmenu dospějí později, většinou spontánně. V I . ročníku 

k tomuto dochází u většiny žáků až v prosinci a v lednu. (Křivánek 1998, s. 146) Ve všech 

skupinách lze zaznamenat mnoho variant. My se zaměříme na ty, které měly vliv na vývoj 

naší metodiky čtení a psaní. Třetí skupinou jsou metody analyticko-syntetické. Jako 

rovnocennou skupinu ji vyjmenovává např. R. Wildová v Průvodci učebnicemi Alter pro 

výuku počátečního čtení a psaní. (Wildová; Staudková 2002, s. 5) 
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5.1.1 Metody syntetické 

Metoda slabikovaní (téžpísmenková, abecední) 

Tuto metodu používali již staří Řekové a Římané. V našich zemích se udržovala 

s různými obměnami až do poloviny 19. století. Označení metody bylo odvozeno 

z postupu, při němž se žáci na začátku výuky čtení učili znát písmena a označovat je 

jménem (etapa abecedářů). Až zvládli takto celou abecedu a uměli ji odříkat od začátku do 

konce i pozpátku, přistoupilo se ke spojování písmen ve slabiky, pak slabik ve slova. Při 

ctění slabiky pojmenovali žáci nejprve jednotlivá písmena a pak vyslovili slabiku (etapa 

slabikantů). Např. slabiku RY četli: er - ypsilon = ry. Nominalisté byli pokročilí natolik, že 

mohli číst slova. Slovo POLE četli: pé - o = po; el - é = le; pole. 

Teprve až si žáci zapamatovali velké množství slabik, začali skutečně číst. Metoda 

byla založená na mechanickém čtení, na memorování velkého počtu slabik bez smyslu. 

Hláskované slovo se vůbec nepodobalo slovu mluvenému, písmena se nevyslovovala ve 
s v é zvukové platnosti. Naučit se číst touto metodou bylo velice obtížné a zdlouhavé. 

Metoda hláskovací 

Přestože se slabikovaní metoda na školách udržela až do 19. století, měla celou řadu 

kritiků. Jedním z nich byl Beneš Optát, který v roce 1535 doporučuje metodu hláskovací, 

kde se nečte název písmene, ale vyslovuje se pouze samostatná hláska. Jako přípravu na 

čtení doporučoval sluchový rozklad slov. 

V letech 1774 - 1883 se u nás používalo Knihy metodní J. I. Felbigera. Její značná 
část byla věnována poznávání písmen, slabikování a vlastnímu čtení. Žákům se dovolovalo 

slabikovat potichu a nahlas vyslovit již celou slabiku. Učebnice čtení byly tištěny 

Švabachem, bez obrázků, často v nich byly zařazeny i početní tabulky. Uplatňovalo se 
mechanické procvičování velkého množství slabik, než došlo k vlastnímu čtení slov. 

Počátek hláskovací metody lze spatřovat v Komenského „Živé abecedě", kde 

Komenský nahradil názvy písmen hláskami, které vyjadřují hlasy zvířat. Dítě podle 

obrázku napodobovalo hlas zvířete a seznamovalo se zvukovou podobou písmene. Při 
v'astním učení však i Komenský ustoupil běžně zavedenému postupu s učením jmen 

Písmen. j e h o úvahy k počáteční výuce čtení nalezneme ve spisu „Počátkové čtení". 

(Křivánek; Wildová 1998, s. 11; Fabiánová; Havel; Novotná 1999, s. 17) 
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Metoda náslovných hlásek 

V této metodě se nově vyvozovaná hláska (první hláska ve slově) izolovala jako 

hláska náslovná. Pro výuku se používaly tzv. nápovědné obrázky, které napovídaly první 

písmeno slova. 

Metoda fonomimická (normálních hlásek) 

Vychází z hlásek, které můžeme určit jako citoslovce. Často se používal i obrázek, 

např. husa s nataženým krkem syčí ssss, na kočičku voláme čěčč. U nás se tato metoda 

nevžila, ale na Slovensku se používala ještě po roce 1918. Prvky této metody používali 

mnozí autoři našich slabikářů. J. B a č k o r a v díle Praktické navedení k hláskování a čtení 

rozděluje hlásky do čtyř skupin: 

a) Hlásky jako samostatné výrazy, např. citoslovce Á-údiv, í-bolest,... 

b) Hlásky jako samostatné slabiky na začátku slova, A-dam, a-no„.. 

c) Hlásky zřetelně slyšitelné na konci slov, pe-c, my-š,... 

d) Hlásky, které jsou slyšet velmi nezřetelně (j. h, b, P , g). U těchto hlásek je 

doporučováno pracovat hned se slabikou. 

K vyvození hlásek má učitel dle Bačkory využívat motivačních příběhů, žáci tvoří 

slova s danou hláskou na začátku, uprostřed a na konci s lov , Později se pnstupuje k psaní 

Písmene. (Fabiánová; Havel; Novotná 1999, s. 18) 

Metoda skriptolegická (čtenípsaním) 
v f oci r»H rnku 1875 žáci se učili nejprve Tato metoda se začala na školách používat asi od roku 

i * slabik na hlásky. Zároveň se cvici sluchovému rozkladu věty na slova, slov na slabiky a slabik y 
' nnmravě se vwodí hláska, kterou zaci v kreslení, aby se jejich ruka připravila na psaní. Po průpravě se vyv , 

to A -, , - „ ru , tabuli malé psací písmeno, ktere tuto hlásku 
hledají i v jiných slovech. Učitel pak nápise na tabuli maie p 

označuje. ž á c i toto písmeno opisují a vyhledávají ho mezi ostatntai ptstneny znanta 

Písmena spojují ve slabiky. Po slabikách o te lených následují slab.ky s dvojhláskou 
s 'abiky „ . I h

J
p í s m e n e c h , Se s l a b i k o v ý m R,L a se skup.nou souhlase . a « 

• i - „ , „« a velké Tuto metodu využili ve v e l ká psací písmena a teprve po nich písmo tiskací male a velke. 
s v é m Slabikáři A. Frumar a J. Jursa. 
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Metoda normálních slabik 

Největším metodickým problémem při výuce čtení je spojování čtení izolovaných 

Písmen do slabik jako celků. Podle Josefa Kubálka vznikla právě z těchto těžkostí jediná 

originální česká metoda k výuce elementárního čtení. Tuto metodu zaváděli např. Fr. 

Šumavský v Malé čítance s několika abecedami (1841), dále ji rozpracoval Čeněk Holub 

v Novém slabikáři (1881) a J. Kubálek ve slabikáři U nás (1921). 

Metoda využívala pro vyvození prvních slabik návodných obrázků. Např. na obrázku 

byl motýl a pod ním slabika MO, pod obrázkem makovice byla slabika MA. Žáci 

vyčleňovali slabiky ze známých slov a odpadlo tvoření slabik bez smyslu. Metodou 

návodných slabik čtou žáci nejprve s pomocí obrázků, později se procvičuje skládání 

slabik z hlásek podle sluchu. Optickému členění napomáhá oddělení slabik ve slovech 

větší mezerou nebo pomlčkou. 

Metoda genetická (zapisovací) 

Autorem této metody byl Josef Kožíšek. Jeho čítanka Poupata se vydávala od roku 
1913. Kožíšek označil svoji metodu jako genetickou, neboť požadoval, aby dítě, které se 
U c i číst, prošlo stejnou genezí jako lidstvo. Vycházel z předpokladu, že dítě musí ve svém 

vývoji projít etapami, kterými procházelo lidstvo jako biologický druh. Považuje za 
nezbytné, aby alespoň zkráceně prošlo „obrázkovým písmem", aby pochopilo sdělovací 

frnkci psané řeči. Vývojovou průpravou pro čtení cizích myšlenek by měl být grafický 

záznam myšlenek vlastních. Podstatné je, že zapisovateli je myšlenkový obsah záznamu 

jasný a že jej při pohledu na grafický výraz dokáže reprodukovat slovy. Tomuto čtení 

vlastního záznamu říkáme čtení následné na rozdíl od čtení hláskového, kterým pronikáme 

k myšlenkám cizím. Původním faktem je myšlenka, kterou následuje její záznam a 

ukončuje čtení cizí myšlenky. Úlohou školy je, aby primitivní, spontánní prostředky 

dětského vyjadřování postupně nahrazovala normálním písmem. (Kožíšek 1929) 

První setkání s písmeny bylo znázorněno formou zkratky (A. - Anička). V tomto 

období tzv. průpravného cvičení (5-8 týdnů) se žáci naučí číst a psát písmena velké tiskací 

abecedy. Každé písmeno s tečkou („s uzlíčky") je znakem určitého spolužáka nebo známé 
0s°by. Takto pokryl téměř celou abecedu. Od začátku výuky čtení mohli žáci psát věty, 
v nichž se kombinují p í s m e n a s obrázky a jednoduchým záznamem domluvených sloves 
(naPř- sloveso má bylo zapsáno pomlčkou). Pomocí fonetických cvičení se izoluje hláska 

náslovná a zkratka (písmeno bez tečky) se stane odpovídajícím znakem hlásky. Např. 
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symbol A. se čte jako Anička. A (bez tečky) znamená písmeno a hlásku A. V prvním 

pololetí žáci četli a psali jen hůlkovými písmeny. 

Ve školním roce 1995/1996 uskutečnila J. Wagnerová experiment, při kterém se děti 

učily číst genetickou metodou. Při tvorbě projektu vycházela z myšlenek J. Kožíška i V. 

Příhody. Využívala vlastní čítanku Učíme se číst, která je obsahově rozdělena na dvě části. 

První stránky cvičí pravolevou a prostorovou orientaci, zrakovou diferenciaci a 

identifikaci. Tento díl pracuje s velkými tiskacími písmeny. Důsledná práce pouze s jedním 

typem písma méně zatěžuje dětskou paměť. Prostřednictvím krátkých, dětem dobře 

známých pohádek se děti seznámí s abecedou a získají základ techniky čtení. S touto částí 

se děti setkávají přibližně do začátku druhého čtvrtletí. Cílem první etapy práce s čítankou 

Je vzbudit zájem dětí o čtení, motivovat je a vyvolávat v nich radost z toho, co dělají. 

Druhá část čítanky je psána běžným tiskacím písmem. První texty ve druhém dílu 

umožňují přechod od velké tiskací abecedy k malé. (Wagnerová 2005, 1996) 

J. Wagnerová zohledňuje skutečnost, kdy v současné škole není možné postupovat 
s t e jně jako za dob Kožíška, neboť nejnovější poznatky z lingvistiky, psychologie i 

pedagogiky jsou na mnohem vyšší úrovni než na počátku XX. století. Rovněž upozorňuje 
n a akceleraci ve vývoji dítěte. Dítě se denně setkává s tištěným, ale i psaným textem. 

Mnoho dětí vidí a vyzkouší si práci na počítači. Velmi brzy se začíná zajímat o písmenka. 

Zaujmou ho především jednoduchá a snadno napodobitelná písmenka, tedy písmo hůlkové. 

Velké tiskací písmo se stává mostem mezi kresbou a psaním. J. Wagnerová genetickou 

Metodu chápe jako metodu přirozenou vývoji dítěte, neboť děti, které se naučí číst samy, 

Postupují obdobným způsobem. Zpočátku je zaujmou velká tiskací písmena, ptají se, co 

znamenají. V další fázi se je pokoušejí napodobit a nakonec syntézou sestavují ze známých 

Písmen slova a čtou. 

Ověřování genetické metody zahájil motivační měsíc září. Děti se seznamovaly 
S naší abecedou a hůlkovým písmem. V prvních týdnech využívaly k vyvození písmen, 
Stejně jako Kožíšek, jmen žáků. Zároveň jsou do výuky zařazovány cviky na rozvoj 

t e m a t i c k é h o sluchového vnímání, zejména hláskové syntézy, která je jednodušší, a 

Postupně se přechází i k analýze, přičemž je nejprve vyvozována náslovná hláska. Později 
d ě t i Prstem naznačovaly vyťukávání písmen do lavice jako na psacím stroji či počítači. Pro 

duchovou analýzu i syntézu vybíráme slova foneticky jednoduchá a zpočátku krátká. 
2 r a k o v é i sluchové vnímání je rozvíjeno vyváženě, to znamená, že může vyhovovat jak 
Ž á k*m zrakového, tak i sluchového typu. Do hodin českého jazyka jsou dále včleňována 
d e c h °vá , artikulační a rytmická cvičení, gymnastika mluvidel. 
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Nejprve jsou děti seznámeny s písmeny velké tiskací abecedy. Další etapou je 

přechod ke čtení malých tiskacích písmen. Zde se velké míře uplatňuje transfer. Přechod 

probíhá poměrně rychle a snadno. Žáci čtou zpravidla bez výrazných pomocných 

mechanismů, úroveň čtení může připomínat zkušeného čtenáře. Respektujeme různé 

dispozice a úroveň jednotlivých čtenářů. Od Vánoc do konce školního roku probíhá 

rozvíjení čtení vlastním čtením, zdokonaluje se technika správného čtení, rozvoj 

vyjadřovacích schopností, slovní zásoby. 
Nácvik psaní probíhá společně se čtením. Od prvních hodin využíváme hůlkové 

abecedy, která se uplatní jako příprava na psaní psacím písmem a dise si od počátku zvyká 

na orientaci v liniatuře. Čtení a psaní jsou řečové dovednosti. Učitel musí soustavně a 

cílevědomě rozvíjet vyjadřovací schopnosti a pečovat o rozvoj slovní zásoby dětí. Také 

neustále sleduje individuální rozdíly mezi žáky a snaží se je aktivně zapojit do vyučování. 

Současná genetická metoda klade důraz na techniku porozumění. Prvořadý je smysl 

čteného. Technika čtení se postupně zkvalitňuje vlastní činností a získáváním čtenářských 

zkušeností. (Wagnerová 2002, s. 18 - 25) 

5.1.2 Metody analytické 

Jacototova analyticko-synt etická meto a a n a l v t i c k o .Syntet ickou", B. 
., , metodu jako „w*1 : 

R. Wildová a Z. Křivánek označuj, tuto ^ ^ ^ j d e „ j i n o u 

Fabiánová, J. Havel a M. Novotná zase jako ^ ^ ^ .. ^ ^ a n a l y t i c k o . 

formu výuky čtení než jakon známe vdnesn, ^ ^ a n a l y t i c k o - s y n t e . i c k á metoda" 

syntetickou, aby nedocházelo k záměně, naze 

nám připadá výstižnější. 7 7 0 . , 840) označil svou metodu jako 

Bruselský profesor Jean Joseph Jacotot ^ ^ ^ s t o l e t l v e 

„analyticko-syntetickou". Touto metodou n o ^ ^ ^ J a c o t o t v y c t ó 2 e l 

Francii. C e n í předcházelo vypravován' a roz „ r f c d i v « » P° " 

Z věty, kterou žákům ukázal a přečetl. » » « s l o v o p f ečíst . četli, amž by znal, 

dovedli ukázat kterékoli řečené slovo a kterekolt uk ^ ^ a s ) a b i k „ a h | a s k y . 

jednotlivá písmena. Pak teprve následoval , u p za ,„žený na pamětném učen, a 

Syntetická část tkvěla v napsání věty. Tentojroe^yP ^ ^ t e x t y byly pozdej, 

na samostatné práci žáků byl dále propracov 

vybírány přiměřené věku vyučovaných. 
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Metoda normálních slov (metoda Vogelova) 

Tato metoda navazuje na původní metodu J. Jacotota. Ve 40. letech 19. století ji 

navrhli němečtí pedagogové Karel Vogel a Karel Seltsam. Učitel motivoval nově zaváděné 

a analyzované slovo krátkým vyprávěním. Východiskem pro analýzu na písmena a na 

hlásky tedy nebyla věta, ale slovo. V průběhu roku se probrala zásoba 98 slov, na nichž se 

zaci naučili znát všechna písmena. Obvykle se zpočátku pracovalo s psacími písmeny. 

U nás tuto metodu propagoval G. A. Lindner. Použil ji v učebnici Kniha maličkých 

(1880). Zařadil do ní pouhých 21 slov obsahujících abecedu. Tato slova byla vybrána 

především z jazykového hlediska, nevycházela z potřeb věcného učení. 

Na podobném principu je založena i metoda M. Rostohara. Vychází 
2 jednoslabičných, později dvouslabičných slov. Ta rozkládá nejprve foneticky na hlásky. 

Na tabuli je uvedeno každé písmeno jinou barvou. Poznaná písmena žáci modelují. Pracují 
t e ž s e skládací abecedou, která slouží k procvičení syntézy. 

Propracovanější verzi přináší F. Merta ve slabikáři Úl. Vychází z krátkých slov se 

zavřenými slabikami (sůl, hůl,...pes). Žáci slova analyzují zrakově i sluchově. 
2 Poznaných písmen skládají nová slova, která čtou jako celky bez slabikování. Merta 

Předpokládá přímou závislost rozvoje čtenářské dovednosti na schopnosti analyzovat a 

syntetizovat slovo. 

Gl°bální metoda 

Za jednoho ze zakladatelů této metody je považován Horace Mann (1791-1859), 

" o t e c americké obecné školy". Utilitarista a moralista Mann vnesl do vzdělávacího 

systému massachusettského školství mnoho nových a progresivních prvků, zdokonalil 
« 

metody počátečního čtení s důrazem na celé slovo jako logického a věcného východiska. 
(ClPro 2002, s. 175) Především díky němu se globální metoda ve 2. polovině 19. a 
2aeatkem 20. století rozšířila po USA. 

V Evropě tuto metodu rozpracoval belgický lékař Ovide Decroly (1871-1932) 

snažící se řešit pedagogické otázky prostřednictvím psychologie. Přispěl k osvětlení 
výchovné problematiky spíše z hlediska individua než společnosti. Jeho základní ideou 
b y l a teze, že co je dobré a efektivní pro výchovu duševně postižených dětí, musí být stejně 
V h ° d n é a ještě účinnější pro výchovu dětí normálních. (Cipro 2002, s. 117) Princip 
D e c r o l yho globalizace vychází z poznání, že pro dítě je snazší, přirozenější a jednodušší 
V n í m a t a vybavovat si celistvé obrazy skutečnosti, než jejich uměle vydělené části. To 
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znamená, dítě snáze operuje konkrétním slovem než hláskou. Tento fakt byl znám dávno 

před Decrolym. Již Komenský ukázal ve Velké didaktice, že je třeba vycházet od celků 

k částem. Decroly však učinil z tohoto jevu výchozí princip své pedagogiky. 

Pokud jde o počáteční čtení, Decroly užíval termín ideo-vizuální metoda, aby 

zdůraznil, že první dítěti předkládaný text nejsou izolovaná písmena, ale smysluplné 

představy - ideje, s nimiž jsou úzce spjaty emoce a zájmy. Při výuce postupoval takto: 

Věty použité v předchozí aktivitě učitel napsal na tabuli a hlasitě je četl. Druhý den se žáci 

setkali se stejnými větami v odlišném pořadí na velkých pruzích papíru. Žáci čtou. 

V následující etapě dostanou všechny děti tytéž věty na malých páscích a formou hry věty 

^entifíkují. Každý den se přidává nová věta. Posléze žáci poznávají a identifikují 

jednotlivá slova, s nimiž se častěji setkali. Tak následuje analýza, která dovede žáky 

k vyvození slabik a písmen. Decroly doporučuje obdobný postup i pro výuku psaní, odmítá 

začínat jednoduchými elementy písmen. Princip globalizace uplatňuje i v ostatních 

Předmětech, je proti předčasné izolaci sice jednoduchých, ale významově nedostatečných 

konkrétních prvků. (Cipro 2002) 

U nás byla globální metoda zaváděna na pokusných školách po roce 1928. Na 

některých školách přetrvávala až do roku 1951. Vedle ní se vyučovalo i jinými metodami. 

Velkým propagátorem globální metody byl Václav Příhoda, který spolu s V. Musilovou a 
F- Musilem vypracoval čítanku První kniha (1929). J. Korejs v metodické příručce 
k čítance Sluníčko uvádí, že metoda celků staví vyučování čtení na zrakový základ, neboť 
z r a k je nejobjektivnější a nejkonkrétněji lidský smysl, sdružuje každou představu se 
Zvukem a obrazem tištěného slova, jímž se tato představa vyjadřuje. Proto dítě při výuce 
č t ení nemusí dlouho znát jednotlivá písmena. (In Křivánek; Wildová 1998, s. 15-16) 

Zastánci této metody dlouho přehlíželi techniku čtení a zdůrazňovali přímé poznání 

Parným poznáváním myšlenek autora. Děti se nemají učit nesprávným čtenářským 

návykům, jako je slabikování nebo zvuková syntéza, kterým se později musejí odvykat. 
C t e ní podle globální metody prochází následujícími obdobími: 

1- Období přípravné, je zaměřeno na rozvoj řeči, smyslů, paměti, pozornosti a 

představivosti. 
2- Období pamětné, děti čtou slova nebo slovní celky podle celkové optické 

struktury. Aby se nepodporovala analýza slov na písmena, byla výuka psaní 

posunuta až na 2. pololetí. Do té doby probíhala pouze přípravná cvičení ke 

zdokonalení ovládání motoriky ruky. 
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3. Období analýzy, dítě je přivedeno k rozboru vět na slova a později samo dojde 

k analýze slov na slabiky, hlásky a písmena, učí se jednotlivé části slov 

(předpona, přípona, koncovky). 

4. Období syntézy nebo také období samostatného čtení, synkreze, jde o 

procvičování syntézy slov a vět různými hrami. Žáci se učí číst nová slova 

skládáním ze známých částí, písmen. 

5. Období zdokonalování čtení, v tomto období dochází k individuálnímu 

docvičování čtení, zpřesňuje se znalost abecedy a cvičí se čtení obtížnějších 

slov. 

Jednotlivá období nepřicházejí u všech dětí stejně. Zastánci této metody uvádějí, že 

se děti naučí číst za 6-18 měsíců. Proto do druhého ročníku postupovaly i děti, které ještě 

číst neuměly. Mluvnické učivo bylo omezeno, děti se měly samy naučit gramaticky 

správně vyjadřovat ústně i písemně. Důležité bylo především tiché čtení. 

Za přednost globální metody považují její zastánci to, že se žáci již od počátku 

setkávají s obsahem, který je pro ně blízký. Nezatěžují se abstraktními hláskami a 

slabikami. K záporům patří přetěžování dětí v období rozvíjení paměti a problematické 

osvojování slabikové, hláskové a písmenné stavby vět. Jelikož nebyl od začátku cvičen 

sklad a rozklad, častěji docházelo k povrchnímu čtení a odhadování slov. Co se týče psaní, 

zde děti častěji chybují (vynechávají nebo přehazují písmena, zapomínají na diakritická 

znaménka). (Fabiánová; Havel; Novotná 1999, s. 21) Přestože měla globální metoda řadu 

odpůrců, obohatila českou metodiku počátečního čtení a psaní zejména v oblasti tvorby 

zajímavějších textů vhodných ke čtení a v oblasti propojování učiva. (Křivánek; Wildová 

1998, s. 16) 

Poslední výzkumy ukazují, že určitá část dětí má potíže s analýzou. Tyto děti 

můžeme úspěšně naučit číst především syntetickou metodou. Proto se na našich školách 

začínáme ke globální metodě vracet. Učitele by tedy neměli pracovat pouze jednou 

metodou, ale mají vycházet z individuálních potřeb jednotlivých žáků. 

Analyticko-syntetická metoda 

Od roku 1951 byla u nás povolená pouze metoda analyticko-syntetická. Tuto metodu 

rozpracoval již K.D.Ušinskij v učebnici Mateřská řeč (1864). Doporučuje, aby děti 

vydělovaly nejdříve hlásku ze slova a pak se učily číst odpovídající písmeno. Po vyvození 
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všech samohlásek vyvozoval souhlásky z takových slov, v nichž všechny hlásky, kromě 

právě vyvozované, děti znaly. Následovalo skládání písmen ve slabiky a ve slova. Ušinskij 

doporučoval užívat psacího písma, teprve po deseti probraných písmenech zaváděl písmo 

tiskací. Záci probraná slova psali, pak je četli a nakonec četli slova napsaná tiskacím 

písmem. I v dnešní době se užívají cviky k analýze a syntéze, které doporučoval Ušinskij, 

např. skládání slov z daných hlásek, vyhledávání slov s danou hláskou, změna významu 

slova záměnou některé hlásky apod. Ušinskij zdůrazňoval výchovně-vzdělávací úkoly 

čtení, rozvoj rozumových schopností a samostatnost dítěte. 

U nás je možné považovat za tvůrce této metody J.V.Svobodu. Své poznatky 

rozpracoval ve Školce (1839) a v Malém čtenáři (1840). Vycházel z mluvené řeči, učil děti 

analyzovat slova ve složky (slabiky) a hlasy (hlásky). Po sluchové analýze hlásky žáci 

poznali písmeno a četli otevřené slabiky. Při této činnosti docházelo k sepětí analýzy a 

syntézy, zvukové i grafické. Jako pomůcku užíval Svoboda skládací abecedu. S psaním 

začínal až po dokončení počátečního výcviku ve čtení. Pro vyučování touto metodou byla 

u nás na přelomu 50. a 60. let vypracována První čítanka a Živá abeceda pod vedením 

akademika O. Chlupa a Slabikář pod vedením J. Hřebejkové. 

Hlavním důvodem pro uplatnění této metody v našich školách je skutečnost, že český 

pravopis je pravopisem fonetickým. To znamená, že většina slov se vyslovuje tak, jak se 

píše. Rozdíly se týkají spřežky „ch", výslovnosti samohlásky „y", slabik di, ti, ni, dě, tě, ně 

a spodoby znělých a neznělých souhlásek. (Santlerová 1995) 

Metoda se nazývá analyticko-syntetická, protože se v ní uplatňuje analýza (ovládnutí 

částí celku) i syntéza (vznik celostní struktury slov). Z psychologického hlediska můžeme 

tuto metodu rozdělit ještě na třetí etapu, která zahrnuje etapu automatizace. Členění vývoje 

čtení na etapy je charakterizováno typickým projevem převážného počtu slov čteného 

textu. (Křivánek; Wildová 1998, s. 22) 

V přípravném období se vychází ze sluchové analýzy mluvené řeči na věty, slova, 

slabiky a hlásky. Zároveň se děti učí provádět syntézu slyšených hlásek ve slabiky a slabik 

ve slova. Paralelně s tím se děti seznamují s prvními písmeny. Se čtením písmen probíhá 

nácvik psaní psacích písmen. Při sestavování slov se používá skládací abeceda. Skládání 

slov ze skládací abecedy je možné považovat za určitý druh psaní, protože napsat slovo 

znamená slyšet v něm každou hlásku a označit ji příslušným písmenem. Podstatným 

znakem této metody je vzájemný vztah čtení a psaní. (Fabiánová; Havel; Novotná 1999, s. 

22) 
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Soubory učebnic vyučující dle této metody obvykle obsahují první díl s obrázkovým 

materiálem k rozvoji zrakového a sluchového vnímání. Díky cvičením sluchové analýzy a 

syntézy jsou žáci lépe připraveni k přiřazení písmene k vyvozené hlásce. Po osvojení 

několika samohlásek a souhlásek začínají žáci číst první slabiky. Od grafického zaměstnání 

se slabikou již průběžně může probíhat analýza (nedoporučuje se při zavádění slabik di, ti, 

ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě) a syntéza akustická a optická. 

Princip učení čtení podle konkrétní metody nejlépe objasníme popisem jednotlivých 

etap. Výuka čtení v 1. ročníku je rozvržena do tří etap: 

Etapa jazykové přípravy 

nebo také přípravné či předslabikářové období. Délka tohoto období závisí na 

individuálních schopnostech a dovednostech žáků. Žáci si hravou formou rozvíjejí ty 

procesy, které jsou nezbytné pro učení čtení (viz kapitola 3.2). Učitelé mají možnost 

zvolit si z množství učebnic, které se liší nejen názvy, množstvím materiálu k rozvoji 

poznávacích procesů, pozornosti, myšlení, paměti, atd., ale i počtem písmen, slabik a 

slov určených k prvnímu osvojování. V přípravném období se učitel zaměřuje na 

rozvíjení následujících oblastí: 

• Rozvíjení řeči žáků - úroveň jazykového vyjadřování se významně podílí na 

úspěšném nácviku počátečního čtení. Učitel přirozenými metodami (spontánní 

rozhovor, vyprávění, poslech) záměrně rozšiřuje slovní zásobu dětí. Od 

spontánního rozhovoru vede žáky k uvědomělému jazykovému projevu. 

• Rozvoj poznávacích procesů - učitel žákům předkládá takové činnosti, které 

jsou zajímavé a vhodně motivující. Počáteční učebnice čtení obsahují bohatou 

zásobu materiálu k cvičení zrakového vnímání (tvarové rozlišení písmen, 

obrazové materiály geometrického charakteru pro určování velikosti, 

poznávání prostorových vztahů,...), Důležité je rozvíjet zrak v součinnosti 

s motorikou ruky. Vedle zraku se učitel věnuje rozvoji sluchu, a to především 

sluchové diferenciaci, analýze a syntéze. Dále rozvíjíme zrakovou a sluchovou 

paměť a pozornost. 

• Cvičení správného dechu, hlasu a výslovnosti - pro výcvik dechu se používá 

tzv. bránicové dýchání. Při cvičení hlasu se zdůrazňuje měkké nasazení hlasu. 
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Říkankami se nacvičuje správná artikulace, žáci s vadami výslovnosti by měli 

být v pravidelné péči specialisty. 

• Poznávání prvních hlásek a písmen - při seznamování žáků s novými hláskami 

se vychází z hlásek náslovných, postupně se hledají a procvičují hlásky na 

konci slov a nakonec hlásky uprostřed slova. Právě sluchový rozvoj písmene na 

konci a uprostřed slova nebývá procvičován důkladně. Při nácviku nového 

písmene analyticko-syntetickou metodou žáci nejprve vyvozují ze slovního 

označení obrázků nově osvojované hlásky. Následuje ukázka příslušného 

tiskacího písmene k vyvozené hlásce. Tvar daného písmena se upevňuje 

množstvím cvičení se zapojením co nejvíce smyslů. Vhodné je použít tzv. 

mřížku a další herní zaměstnání, která podpoří upevnění znalosti nového 

písmene. Nácvik všech nových písmen by měl probíhat multisenzoriálně. 

• Krátké a dlouhé samohlásky - pro některé žáky je obtížné číst a později i psát 

dlouhé samohlásky. Některé učebnice jejich nácvik zařazují po probrání všech 

krátkých samohlásek, jiné je učí zároveň s příslušnými samohláskami. 

Prostřednictvím různých herních zaměstnání žáci graficky zaznamenávají 

délku tónů, převádějí slyšená slova do struktury zvukové (např. bzučákem) a 

grafické. Vlastní nácvik čtení samohlásek podle délky probíhá čtením krátkých 

a dlouhých samohlásek ve tvarech malých a velkých písmen. (Křivánek; 

Wildová 1998) 

R. Wildová upozorňuje na nedoceněný význam přípravného období a to jak v jeho 

obsahu, délce, ale i v organizaci a volbě vhodných metod. Čtení je prostředkem 

komunikace a v tomto komplexu by také mělo být rozvíjeno. Rozvoji slovní zásoby 

napomáhá vyprávění, předčítání, aktivní poslech. Všechny uvedené aktivity je nutné 

vhodně motivovat. Zaměstnání pro přípravu na čtení musí být zajímavá, pestrá, aktivní a 

tvořivá. Efektivitu podpoří důsledný zřetel k individuálním schopnostem žáků. (Wildová 

2005, s. 107-109) 

Ëîâpa slabičně-analvtického čtení 

Předchozí období bývá někdy označováno jako předslabikářové. V této etapě již žáci 
využívají ke čtení slabikáře. Nadále je procvičována analýza a syntéza slov. Žáci určují 

Počet a pořadí slabik ve slově a hlásek ve slabice. Učitelé využívají vazbu slabika-slovo. 

Mechanický trénink izolovaných slabik by měl být nahrazen zajímavými aktivními 
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zaměstnáními podporujícími zapamatování si a postřehování slabik a jejich vazbu ke 

konkrétnímu slovu. (Wildová 2005, s. 110) Zautomatizovává se poznávání malých, 

velkých, tiskacích i psacích písmen abecedy. 

• Čtení slabik otevřených - je nezbytné mít na paměti, že slabika je pouze část 

slova a jako část slova, bez jakéhokoli významu, je žákem vnímána. Příliš 

zdlouhavé mechanické procvičování vede ke snížení zájmu o čtení a podstatně 

snižuje efektivnost celého procesu výuky čtení. 

• Čtení slov složených z otevřených slabik - na rozmanitém didaktickém 

materiálu se pomocí herních činností procvičuje zraková a sluchová analýza a 

syntéza slov do slabik a naopak. Již v tomto období vede učitel žáky k vnímání 

smyslu čtených slov. Pro zjednodušení nácviku čtení prvních dvojslabičných 

slov se jednotlivé slabiky oddělují pomlčkou nebo se graficky naznačují 

obloučkem či se odliší barevně. 

• Čtení slov se samohláskou ve funkci slabiky na začátku slova - učitel vede 

žáky k určování počtu slabik ve slovech. S nácvikem čtení slov souvisí i čtení 

slov s předložkami, které se čtou dohromady se slovem. 

• Čtení slabik zavřených a slov tvořených či zakončených zavřenou slabikou -

pohotová syntéza hlásek do jednoslabičného slova je přípravou pro čtení slabik 

tohoto typu najednou. V některých učebnicích není nácviku zavřených slabik a 

slov věnována dostatečná pozornost. Učitel by si měl uvědomit případně 

nastalé obtíže a žáky dostatečně procvičit na přípravném materiálu. 

• Čtení vět - učitel vybírá zajímavý a přitažlivý materiál ke čtení, měl by 

vyžadovat, aby žák četl každé slovo pouze jednou. Z počátku žák čte slova ve 

větě vázaným slabikováním, později čte slova jako celky. 

• Čtení slov s dvojhláskou au, ou - s žáky, kterým čtení dvojhlásky činí potíže, 

se učitel musí vrátit ke sluchové analýze a syntéze otevřených slabik. 

• Čtení slov se skupinou souhlásek na všech pozicích slov. 

• Čtení slov se slabikotvorným r, 1 procvičujeme nejprve na konci slova. 

• Čtení slov se skupinami di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň 
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Etapa plynulého čtení 

K. Santlerová označuje tuto etapu jako poslabikářové období. Technika čtení se 

postupně automatizuje od syntézy hlásek (písmen) ve slabiky k syntéze různých typů 

slabik ve slova. Žáci se učí výrazně číst s dobrým porozuměním a správným přízvukem. 

(Santlerová 1995) Čtené texty musí být jak obsahově, tak i graficky vhodné. Podstatný 

význam je spatřován v tvorbě vlastních textů a jejich následném čtení. (Wildová 2005, s. 

111) 

I v této etapě je důležité zachovat osvědčené didaktické principy, které usnadní a 

zefektivní výuku čtení a především pozitivně ovlivní celý proces vnímání čteného textu. 

Ani čtení nového článku se neobejde bez motivace. Následuje příprava, kam patří čtení 

obtížných slov. Učitel nebo dobrý čtenář předvedou vzorové čtení a je možné pokračovat 

vlastním čtením žáků v posloupnosti od lepších po horší čtenáře. Důležité je rozvíjet 

porozumění čtenému. Řada článků a textů pro danou věkovou skupinu má výchovné 

využití, na něž bychom v rozhovoru se žáky neměli zapomínat. K procvičení čtení článku 

se mohou vázat i další činnosti, které upevní zájem dětí o četbu a dostatečně procvičí 

samotné čtení. (Křivánek; Wildová 1998, s. 56-57) 

Jak zdůrazňuje R. Wildová a Z. Křivánek, nácvik správné techniky čtení v prvním 

ročníku nekončí. Ve druhém ročníku dochází k upevňování této dovednosti. Klade se důraz 

na souvislé čtení s porozuměním. Čtení je provázeno správným dýcháním s dodržováním 

mluvních taktů s přiměřenou intonací. Postupně je zařazováno tiché čtení. Nácvik techniky 

pokračuje zdůrazňováním souvislého čtením s porozuměním ve třetím ročníku. V této době 

se již čtení stává prostředkem k získávání nových informací. Žák by měl číst plynule, 

ovládá správné frázování, volí patřičnou sílu a barvu hlasu na základě emocionálního 

Prožitku. (Křivánek; Wildová 1998) 

Po dobu celé výuky čtení má být uplatňován individuální přístup k žákům. Zvláště 
v etapě plynulého čtení slov je využívání individualizovaných aktivních metod žádoucí. 

Učitel by se měl věnovat všem žákům. Jak dobrým čtenářům, kterým nabízí další aktivity a 

rozvíjí výrazné čtení, tak slabším žákům, u nichž je cílem odstranění tzv. dvojího čtení 

nebo přetrvávajícího čtení po slabikách. 

Žáci by měli od počátku vnímat čtení jako prostředek získávání informací, utváření 

vlastních názorů a postojů, jako možnost dorozumívání se, zdroj zábavy a způsob trávení 

volného času. Celý nácvik čtení by měl být veden způsobem, který maximálně podporuje 
r<>zvoj čtenářského zájmu. Čtení by se mělo stát zábavou a radostí. 
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5.2 Současné metody a trendy ve výuce čtení 

V době informační exploze je čtení stále důležitější. S novými informacemi se dosud 

v největší míře setkáváme prostřednictvím tištěného textu. Čtení je proto hlavní činností 

při cestě za poznáním. Člověk XXI. století musí umět dobře a rychle číst. 

Dobré a rychlé čtení je závislé na metodě. Chceme-li se zabývat současnými 

metodami a trendy ve výuce čtení, je třeba připomenout základní tendence rozvoje 

počáteční gramotnosti (viz kapitola 2.1), mezi něž patří snižování věkové hranice 

počáteční gramotnosti a snahy o přirozenější přístupy při jejím ovlivňování a podporování. 

Gramotnosti tedy nedosahujeme docházkou do školy, ale její základy, tolik podstatné pro 

další úspěšný rozvoj, získáváme již v předškolním věku. 

Koncem šedesátých let bylo objeveno malé dítě. Mnohé výzkumy prokázaly, že raná 

dětská léta jsou nejdůležitější pro pozdější vývoj. Nedostatečná socializace v tomto věku 

může mít vliv na rozvoj inteligence dítěte, vede k podprůměrným výkonům ve všech 

oblastech školního vzdělávání, především v rozvíjení počáteční gramotnosti a k omezeným 

vzdělávacím šancím vůbec. Také se zjistilo, že existuje významná souvislost mezi formami 

socializace a příslušností k určité společenské vrstvě. Mnoho odborníků se domnívalo, že 

náprava může být založena na rozsáhlých společenských změnách, které mají eliminovat 

příčiny nedostatečné socializace. Tvořily se nové koncepce předškolní výchovy, od nichž 

se očekávalo kompenzační působení. L. Schenk-Danzinger ve své knize Možnosti a 

hranice kompenzační výchovy popisuje dvě desítky pokusů, díky nimž předškolní 

programy nabídly jedinečnou příležitost k poznání hranic rozvoje dítěte v předškolním 

věku a umožnění mu rovné šance na začátku vzdělávací dráhy. L. Schenk-Danzinger 

uvedené výzkumy shrnuje a dochází k následujícím závěrům: Ve výkonové oblasti 

sledující úroveň inteligence bylo zjištěno, že působením speciálně zaměřených programům 

pro předškolní vzdělávání nedochází ke skutečnému zvýšení inteligence u dětí ze sociálně 

slabších skupin. Ani programy zaměřující se na výuku čtení v tomto období nevedly ke 

zvýšení IQ. Přesto u velice opožděných dětí z okrajových vrstev společnosti může 

předškolní podporování jejich vývoje po určitou dobu zabránit sociálnímu efektu, který se 

Projevuje postupným klesáním inteligenčního kvocientu. Dále bylo zjištěno, že 

Podporování rozvoje dětí v předškolním věku je samo o sobě důležitější, než druh 

instituce, kde se tato péče uplatňuje. 

Co se týče vlivu předškolních programů na školní výkony, docházelo ke snížení 

odkladů školní docházky, propadání a zařazování dětí do zvláštních škol. Až do 4. ročníku 
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měly děti ze střední a vyšší sociální vrstvy, které prošly prohloubenou předškolní 

přípravou, lepší výsledky než děti bez této přípravy. U dětí z nižší sociální vrstvy se 

kompenzační efekt uplatňuje zcela mimořádně především v matematice a ve čtení. 

Programy na předškolní výuku čtení se skutečným čtením neměly žádný úspěch. Jen 

málo dětí se naučilo číst neznámé texty. Případný náskok proti dětem, které přípravu na 

čtení neměly a jež se projevoval na začátku školního roku, se brzy ztratil. Velice příznivý 

vliv na budoucí učení čtení však měly programy na rozvíjení pozornosti, řeči a trénink 

optických a akustických funkcí vnímání. 

Pozitivního efektu dosáhly všechny zmíněné programy v oblasti motivační, získávání 

pracovních postojů, výkonové. Zvýšila se sebejistota u dětí, zlepšily se jazykové 

kompetence, vnímání, jemná motorika a senzomotorika. Zmírnil se rozdíl mezi 

schopnostmi dítěte a jeho aktuálním výkonem. 

Předškolní podporování duševního rozvoje dítěte je záležitostí celého raného dětství. 

Začíná u vztahu mezi matkou a dítětem a pokračuje v mateřské škole. Nemělo by se 

omezovat jen na pětileté děti, neboť schopnost učit se staví na zkušenostech nejútlejšího 

dětství. (Schenk-Danzinger 1980) 

Vzdělávací programy snažící se začlenit vlastní výuku čtení již v předškolním věku 

se podle Schenk-Danzingerové nesetkaly s očekávanými výsledky. Opačných výsledků 

dosáhla jiná německá pedagožka H.C.Hein. Ve výzkumu, do něhož zahrnula více jak tisíc 

dětí, vychází z předpokladu, že předškolní děti projevují přirozený zájem o písmo. Každé 

dítě však je individualita a zajímá se jiným způsobem. Učení prostřednictvím her je hrou 

samo o sobě. H.C.Hein doporučuje rodičům, aby nebrzdili zájem dětí o čtení 

v předškolním věku. Zraková a sluchová diferenciace, paměť, zkušenosti a další schopnosti 

Podstatné pro učení čtení enormně vzrůstají mezi pátým a šestým rokem. Většina 

Předškolních dětí je tedy schopna rozpoznat rozdíly mezi písmeny a brát je jako znaky pro 

rozlišení písmen. Někteří rodiče, místo aby své děti podporovali, brzdí jejich zájem. 

V pozdější době již děti nemají ze čtení žádnou radost. Na základě vlastních výzkumů 

H.C.Hein dále dospěla k poznání, že ranní čtenáři (děti, které umí číst před vstupem do 

školy) vysoce překračují výkony dětí bez předškolních znalostí čtení. Rozdíly mezi oběma 

skupinami navíc s postupem času nemizí. Děti s předškolní přípravou s raným čtením 

nemají problémy se čtením ve škole, nechybují v diktátech, protože diktovaná slova znají 

delší dobu. Čtou plynule, rádi a více než ostatní spolužáci. Mimo dětských knih čtou i 

komplikovanější odborné texty, které jsou pro jejich věk zajímavé a přitažlivé. Tím si 
vytvářejí náskok a optimálně ho využívají. Je však třeba vystihnou v pravý čas senzibilní 
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fázi pro učení čtení. Nejvnímavějšími jsou v tomto ohledu především rodiče, kteří nejlépe 

poznají, co dítě v daném věku a v danou dobu zajímá, jakým způsobem přijímá 

předkládané podněty a především mají na své dítě více času než učitel s dvaceti žáky ve 

třídě.(Hein 1991) H.C.Hein uvádí několik námětů (s použitím různých materiálů i bez 

nich) jak postupovat při počátečním setkávání s psanou podobou řeči u takto malých dětí. 

Zajímavé je užívání Domanových velkých slovních karet, hry s písmeny dle metody M. 

Montessori. Podnětné je učení podle Freinetovy metody, kdy děti tisknou vlastní texty a 

učí se tak psaním číst. Freinet používal razítka, H.C.Hein je zaměnila za psací stroj. Děti se 

tak nemusely trápit tím, jak napsat který tvar a s pomocí dospělého rovnou psaly krátké 

události a příhody. Žáci tak jsou mnohem více motivováni k podílení se na vyučování 

psaním vlastních textů. 

G. Spitta považuje spontánní aktivity dětí za mnohem obsažnější než předpokládá 

běžná didaktika počátečního čtení a psaní. Děti při hře vycházejí z konkrétních situací a 

potřebují jak čtení, tak psaní, přičemž psaní je často výchozím bodem a vede ke čtení. 

Způsob uchopování psané řeči ovlivňují komunikativní potřeby a aktuální poznávací 

zájmy. Jednou stojí v popředí texty, jindy písmena nebo celá slova. G. Spitta kritizuje 

tradiční učení čtení s použitím slabikáře, které probíhá ve standardizovaných situacích na 

standardizovaných větách nebo slovech pomocí standardizovaných cvičení. Děti si díky 

organizovanému nacvičování izolovaných dílčích dovedností neuvědomují komplexnost 

postupu čtení a psaní. Tyto postupy ztěžují dětem objevit o co při čtení a psaní jde, k čemu 

je a jak funguje. Znemožňují nalezení osobního přístupu ke čtení, děti nemají možnost 

aktivně objevovat funkci a strukturu našeho písma. Standardizované materiály mohou 

nabídnout jen omezené množství diferencované výuky. Výuka psaní je omezena na nácvik 

techniky na úkor předávání sdělení. (Spitta 2000) 

Na základě zmíněných zkušeností, inspirována pokusy Castrupa, Dehna, Freineta a 

Reichena vytvořila G. Spitta metodický materiál učení čtení a psaní vlastními texty. Ty 

děti nejprve diktovaly učiteli, později je psaly samy. Obě dovednosti (čtení i psaní) zde 

byly vzájemně propojeny a postupně situačně používány (v dopisech, knihách,...). Učitel 

organizoval individuální podpůrné a podněcující situace, které dětem usnadňovaly 

přiblížení se normovanému způsobu psaní. Slabikář sloužil spíše jako orientační pomoc při 

dodržování učení potřebných gramatických a pravopisných jevů. (Spitta 2000) 

Pro samotné učení čtení je také znalost metod výuky velmi důležitá. Mimo 

osvědčených, ověřených postupů se všemi svými klady a zápory se učitelům stávají 

nepostradatelným zdrojem inspirace. Přestože u nás po roce 1989 došlo k uvolnění 
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možnosti metodického vedení ve výuce všech předmětů, stále přetrvává učení čtení a psaní 

metodou analyticko-syntetickou. To dokládá i množství učebnic a metodik podléhající této 

metodě, např. učebnice od nakladatelství Alter (Živá abeceda, Žáčkův Slabikář, metodiky a 

průvodce R. Wildové a H. Staudkové). „Protipól" a charakter experimentu tvoří čítanky 

s metodikou Jarmily Wagnerové vyznávající metodu genetickou. Také metoda globální si 

znovu nachází své stoupence. Samozřejmě máme i jiné možnosti výuky počátečnímu čtení 

podle knih „alternativních". Zaměříme-li se v našich podmínkách na „tradiční" přístupy, 

objevíme řadu obměn a variací porušujících čistou linii dané metody, zato obohacující a 

zpestřující výuku, respektující obecně platná pravidla vyučování. 

Má-li být jakákoliv výuka čtení efektivní, musí respektovat obecné i specifické 

zákonitosti učení (viz kapitola 3.2). Obecnými zákonitostmi myslíme didaktické 

zákonitosti učení, specifické se váží ke konkrétnímu vyučovacímu předmětu. Nutná je také 

dobrá znalost vývojových stádií a věkových zvláštností osobnosti (viz kapitola 4.3). 

Hodnocení a diagnostika ve čtení 

Při efektivní výuce je důležité průběžné hodnocení. Učitel by měl postupovat velmi 

uvážlivě a citlivě, protože hodnocení má především motivační charakter. Posuzuje se 

individuální rozvoj každého žáka. K objektivnímu hodnocení žáků přispívá dobrá znalost 

znaků čtenářského výkonu. Ty se dělí na kvalitativní a kvantitativní. 

Kvalitativní znaky čtenářského vvkonu: 

• Správnost čtení - základní znak čtenářského výkonu, nezbytný pro plynulé, 

uvědomělé a výrazné čtení. Správnost čtení záleží kromě znalosti písmen a 

automatizaci čtení slov také na porozumění jejich obsahu a na správné 

artikulaci. 

• Uvědomělé čtení- cíl čtenářského procesu. Schopnost porozumět čtenému 

závisí na stupni rozvoje čtenářské techniky, na intelektové, jazykové a kulturní 

vyspělosti čtenáře a na úrovni jeho slovní zásoby. 

• Plynulost čtení - tj. čtení bez hláskování, slabikování a opakování. Plynulost 

závisí na správnosti a porozumění čtenému, je ovlivněna tempem a rozsahem 

zorného pole. Na plynulosti se podílí i správné dýchání. 
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• Výrazné čtení - nejvyšší kvalita hlasitého čtení. Je charakterizováno správnou 

intonací, frázováním, přízvukem a hlasovou modulací. Pro výrazné čtení je 

nezbytné ekonomické dýchání, správná artikulace a spisovná výslovnost. 

Kvantitativní znaky čtenářského výkonu: 

• Rychlost čtení - příliš pomalé, ale i příliš rychlé čtení negativně ovlivňuje 

porozumění čtenému textu. V 1. ročníku je žádoucí, aby se žák naučil číst 

přiměřeným tempem. Rychlost čtení je zjišťována pouze k motivačním 

účelům. (Křivánek; Wildová 1998) 

Učitel by měl být schopen vhodně zařadit optimální metody pro zhodnocení 

čtenářského rozvoje každého žáka. Hodnocení úrovně dovednosti čtení by mělo vycházet 

z funkce čtení jako komunikativního prostředku. Proto by porozumění mělo být nadřazeno 

ostatním složkám. 

Z výsledků výzkumu čtenářské gramotnosti českých žáků však vyplývá, že učitelé 

prvního stupně považují za velice důležité naučit děti číst správně nahlas, čímž se odlišují 

od svých kolegů z ostatních zemí, pro které je důležitější, aby žáci textu správně 

porozuměli. (ÚIV 2000, s. 59) 

V 1. ročníku často dochází k přeceňování významu osvojení si dokonalé techniky na 

úkor porozumění a především rozvoje pozitivní motivace a čtenářství. Je preferováno 

hodnocení založené na individuální vztahové normě. Hodnocení dále napomáhá utvářet 

pozitivní a bezpečnou atmosféru ve třídě. Podporovány jsou formy hodnocení zjišťující 

kvalitativní úroveň čtenářského rozvoje, a to především formami zachycujícími autenticitu 

žákova výkonu (např. monitoring s taktním zaznamenáváním obtíží či naopak dobře 

zvládnutých kroků ve čtení). (Wildová 2005, s. 112) 
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6 VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ 

Než přistoupíme k objasňování problematiky vývojových poruch učení, je třeba si 

uvědomit, že jsou součástí mnohem širšího komplexu, který klade překážky školní 

úspěšnosti dítěte. Předpokladem školní úspěšnosti jsou různé schopnosti, znalosti a 

dovednosti, které jsou základem pro další rozvoj potřebných kompetencí. Příčinou 

školního neúspěchu může být celkově snížená inteligence, závažné výchovné zanedbání, 

ale i nerovnoměrné nadání. Mimo to se ve školní práci uplatňují i jiné faktory jako je 

motivace, emoční ladění. Prospěch v jednotlivých předmětech, tedy i ve čtení, je závislý na 

dosažené úrovni jednotlivých dílčích schopností. Pokud je vývoj některé z těchto 

schopností z jakéhokoliv důvodu opožděn, vzniká zde riziko selhávání. Každý jedinec má 

jiné složení individuálních schopností a předpokladů pro školní práci. Větší 

nerovnoměrnosti mohou představovat značné znevýhodnění pro určitou oblast výuky. Do 

této kategorie patří i děti, jejichž obecná inteligence je dostačující, ale nemají rozvinuty 

některé z dílčích kompetencí. Takové rozložení schopností je typické pro vznik 

specifických poruch učení. (Vágnerová 2001, s. 631) 

Definovat vývojové poruchy učení je obtížný úkol. V české odborné literatuře není 

zcela sjednocená a jasně definována terminologie. Setkáme se s výrazy vývojové poruchy 

učení, specifické poruchy učení, ale i specifické vývojové poruchy učení, které jsou 

nadřazeny termínům dyslexie či vývojová dyslexie, dysgrafie, dysortografie,dyskalkulie a 

dyspraxie. (Pokorná 2001, s. 59) Jako specifické vývojové označuje tyto poruchy např. P. 

Dittrich, který uvádí: „...jde o vývojovou zaostalost, která se s postupujícím věkem a 

postupným vyzráváním nervové soustavy zmírňuje a obtíží u dětí ubývá...projeví se nebo 

získají na závažnosti až v určité etapě vývoje dítěte". (Dittrich 1992, s. 39) V. Pokorná na 

základě podrobného studia dané problematiky dochází k závěru, že: „...existuje fenomén 

specifických poruch učení, který někdy výrazně nepříznivě ovlivňuje vzdělávací i 

osobnostní rozvoj dětí, takže má vliv i na jejich celoživotní orientaci a adaptaci ve 

společnosti. Má rozličnou etiologii mimointelektového charakteru, která však negativně 

ovlivňuje i rozvoj kognitivních a intelektových funkcí jedince." (Pokorná 2001, s. 73) 

Specifické poruchy učení souhrnně označují takové výukové problémy, které nejsou 

způsobeny postižením zraku, sluchu, motoriky, mentální retardací nebo jinou psychickou 

Poruchou či nepříznivými vlivy prostředí.(Vágnerová 2001, s. 361) Tyto poruchy učení 

vznikají jako důsledek dílčích dysfunkcí, potřebných pro osvojení výukových dovedností. 

Specifické poruchy učení se člení podle toho, jakou oblast výuky postihují. 
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V. Pokorná uvádí velmi široký Angermaierův katalog příčin specifických poruch 

učení z roku 1972. Některé z nich sice odborná veřejnost nebude akceptovat, ale uvádíme 

celý seznam, abychom názorně upozornili na šíři problematiky, kterou specifické poruchy 

učení představují. Patří sem: 

1. Funkční nedostatky a deficity schopností - nižší obecná a verbální 

inteligence, řečové a artikulační obtíže, menší schopnost abstrakce, 

nedostatečná schopnost logického myšlení, jednostranné intelektuální nadání, 

snížená schopnost vizuální diferenciace, narušená vizuo-motorická koordinace, 

nedostatečná zraková diferenciace, snížená schopnost postřehování, špatná 

paměť. 

2. Poruchy koncentrace a menší odolnost vůči námaze - nedostatečná 

schopnost napnout své síly, lenost, odklon pozornosti, nedostatečná schopnost 

koncentrace, nervozita, neklid, úzkostnost, nesamostatnost, kolísající pracovní 

rytmus, zabíhavá pozornost, hektický pracovní styl, dítě pracuje bez rozmyslu, 

nestálá pohotovost k učení, dítě ztratilo naději na úspěch, ztráta odvahy, 

nepříznivá motivace k učení. 

3. Nedostatečné vnější podmínky: 

• mimoškolní faktory: zátěž a zanedbanost způsobená neuspořádanými 

poměry v rodině, ztráta odvahy způsobená stálými výtkami rodičů, 

chybějící domácí pomoc a péče při přípravě do školy; 

• školní faktory: role outsidera mezi spolužáky, častější změna školy a 

absence ve škole, učitel předem očekává snížený výkon, metodické 

chyby a nedostatečné osobní nasazení učitele. 

4. Konstituční nedostatky - poruchy zraku nebo sluchu, zdravotní potíže a na 

nich závislá zvýšená únavnost a jiné poruchy, tělesný a růstem podmíněný 

neklid a impulzivita, postižení mozku neznámého původu, opožděný tělesný 

vývoj. (Pokorná 2001, s. 76) 

Většina odborníků zabývajících se danou problematikou upozorňuje, že každé 

zjištění, které získáme při vyšetření dítěte s poruchami učení, je třeba vnímat v souvislosti 
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s ostatními okolnostmi. Ty mohou následující diagnózu někdy přímo, jindy nepřímo 

ovlivnit. 

V odborné literatuře se předpokládá, že existují dva konstituční faktory, které 

podmiňují vznik specifických poruch učení. První je dědičnost, která s sebou přináší 

zvýšené riziko rozvoje těchto poruch s odchylkami funkce CNS. Druhým faktorem jsou 

lehká mozková postižení s odchylnou organizací mozkových aktivit a netypickou 

dominancí hemisfér. 

Naše pozornost se zaměřuje na problematiku čtení. Specifickou poruchou čtení je 

dyslexie. M. Vágnerová vysvětluje dyslexii jako „...neschopnost naučit se číst, přestože 

dítě má přijatelné rozumové schopnosti a nechybí mu ani přiměřená výuková péče." Jde o 

specifickou řečovou poruchu, která se vyznačuje potížemi při dekódování jednotlivých 

slov odrážejícím nedostatečnou schopnost fonologického zpracování. (Vágnerová 2001, s. 

631) 

K zjištění příznaků dyslexie je nezbytné posouzení úrovně následujících oblastí: 

1. Vyšetření inteligence. Nejvhodnější je Wechslerův test, který je členěn na 

verbální a neverbální část a je diferencován do jednotlivých subtestů. 

2. Úroveň ětení. Pro vyšetření čtenářských dovedností lze použít Zkoušku čtení 

Z. Matějčka. 

a) Rychlost čtení. Hranice sociálně únosné rychlosti čtení je 60-70 slov za 

minutu. 

b) Dalším důležitým kritériem je počet a kvalita chyb. Chyby ve čtení lze 

hodnotit ze tří hledisek: 

• podle lokalizace, tj. ve kterém místě slova dítě chybovalo; 

podle kvality, tj. podle toho, co bylo vynecháno, přidáno nebo 

zaměněno; 

. podle smyslu chyby, tj. zda je význam změněného slova odlišný, 

resp. zda má nějaký význam. 

c) čtenářský styl. Souvisí s rychlostí čtení. Kritériem specifické poruchy 

čtení může být ve 2. ročníku přetrvávající hláskování či slabikování. Ve 

3. ročníku přetrvávající plynulé slabikování. 
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d) Porozumění čtenému textu. Dítě tímto způsobem získávají informace. 

K hodnocení úrovně porozumění čtenému lze použít Zkoušku čtení 

s porozuměním. 

e) Pozorování nápadností projevů dítěte v průběhu čtení. Diagnostickým 

kritériem je diskrepance mezi úrovní inteligence a úrovní čtenářských 

dovedností. 

3. Příčinou vzniku dyslexie bývají různé dílčí dysfunkce, resp. porucha jejich 

koordinace a integrace. 

a) Percepční poruchy - porucha zrakové percepce (diferenciace, analýza 

syntéza); porucha sekvenční percepce, tj. narušení schopnosti vnímat 

pořadí; porucha sluchové percepce. Pro další rozvoj mluveného i psaného 

jazyka je důležité tzv. fonemické vědomí, tj. pochopení, že slova se 

skládají z různě znějících hlásek a ty lze dále rozdělit na menší jednotky; 

dítě může mít obtíže v rozlišování různých hlásek a slabik; typickým 

znakem sluchového vnímání je přijímání jednotlivých podnětů v určitém 

pořadí. U dyslektických dětí může být narušena časová posloupnost 

sluchové percepce; porucha smyslu pro rytmus. 

b) Poruchy pozornosti a paměti: Porucha vizuální pozornosti a paměti; 

porucha fonologické pozornosti a paměti. 

c) Motorické potíže s narušením koordinace: narušená koordinace očních 

pohybů; porucha motoriky mluvidel; porucha koordinace pohybů horních 

končetin. 

d) Poruchy koordinace a integrace jednotlivých funkcí: porucha laterality; 

porucha fonologické integrace, tj. obtíže ve spojení vizuální podoby 

písmene a znění příslušné hlásky; porucha v sémanticko-lexikální oblasti. 

Takové dítě umí rozlišit tvary písmen či slov, umí je i přečíst, ale není 

schopné si uvědomit jejich význam. (Vágnerová 2001, s. 632 - 645) 

Zaměříme-li se ve stručnosti na základní projevy dyslexie, můžeme pozorovat 

následující charakteristiky. U dyslektických dětí je narušena schopnost analýzy a syntézy. 
0 b t í žně nebo nedostatečně se vytvářejí asociace grafických znaků s řečovými ekvivalenty, 
V á zne chápání časových a prostorových vztahů. Typické obtíže se projevují zaměňováním 
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tvarově (b-d, a-e, p-b, s-z, t-j) nebo zvukově podobných písmen (m-n, k-h, d-t, r-z). Tyto 

děti špatně zvládají pořadí písmen ve slově, často zaměňují slabiky, těžko rozlišují slabiky 

tvrdé a měkké, hůře postihují skupiny souhlásek a délky samohlásek, vynechávají nebo 

přidávají písmena, mění koncovky, hádají a domýšlejí slova podle počátečních písmen 

nebo písmen s výrazným tvarem. Čtení je buď překotné s chybami, nebo bez typických 

chyb, ale pomalé a těžkopádné. Problémem je dvojité čtení v důsledku těžkopádného 

skladu hlásek a slabik. Dítěti uniká smysl přečteného textu. 

Čtení dyslektiků je zpravidla zkoumáno v rámci individuální diagnostiky. 

Výsledkem je individuální program nápravných či pomocných opatření. Z. Matějček 

upozorňuje na poměrně řídké provádění výzkumných šetření z několika důvodů. Jednak 

není snadné získat dostatečně početnou skupinu dětí s dyslexií. Dále je ve hře příliš mnoho 

vnějších činitelů, jež nelze dobře kontrolovat, a konečně i samotná povaha dyslexie stěžuje 

sestavení přijatelně homogenního vzorku. Překážkou jsou navíc nejasnosti v samotné 

definici dyslexie, různá struktura jazyka, fonetická důslednost hláskosloví, výuková 

metodologie, tradice atd.(Matějček 1998, s. 8) 

Ve školním roce 1996/1997 studoval Z. Matějček čtení našich dyslektiků. 

Zkoumanou skupinu tvořil soubor 143 dětí, 98 chlapců a 45 dívek, jež navštěvovaly 

specializované „dyslektické třídy, a které byly v době šetření, tj. v dubnu a květnu ve škole 

přítomny. Šlo o třídy druhé až sedmé. Z druhého ročníku bylo pozorováno 31 dětí, 17 

chlapců a 14 dívek. (Našemu účelu by sice stačilo porovnání výsledků v jednotlivých 

sledovaných položkách u žáků 2. ročníků, ale publikované výsledky zohledňují všechny 

děti najednou, bez rozčlenění na ročníky.) 

Celkový poměr chlapců k dívkám je ve sledovaném souboru 2:1. Úroveň vzorku co 

do nejvyššího ukončeného vzdělání rodičů je celkově lehce pod průměrem (relativně 
vysoké) úrovně pražské populace. 

Odklad školní docházky byl zaznamenán v 64 případech, tj. 45 % celého vzorku. 

Podle výkladu Z. Matějčka tento nález ukazuje, v jaké míře se u nás uplatňuje preventivní 

Předškolní diagnostika. Některou třídu opakovalo 24 dětí, tj. 17 % celého vzorku. Děti 

opakovaly nejčastěji první nebo druhý ročník (dohromady 15 dětí). 

Jedničku z českého jazyka na posledním vysvědčení mělo 8,5 % dětí, kdežto 

jedničku z matematiky 28,7 % dětí. Známkování v těchto specializovaných třídách se 
t akřka výhradně zužuje na dvojky a trojky. Jako „výborní čtenáři" bylo svými učiteli 

hodnoceno 7 dětí, tj. 5 % vzorku, jako „velmi dobří" však již 37 dětí, což představuje 26 % 
Vzorku. Slovně bylo hodnoceno 31 dětí. To představuje skoro třetinu celého souboru. 
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K hodnocení čtení bylo použito standardizovaných textů ze Zkoušky čtení z roku 1987. 

Každé dítě četlo článek Zajíček (poměrně snadný), O krtkovi (náročnější hláskovou 

skladbou slov) a text bez smyslu Latyš. Hodnocena byla rychlost čtení, tj. počet správně 

čtených slov za 1. minutu, způsob čtení a počet chybně čtených slov, přičemž chyby byly 

ještě zvlášť posuzovány z hlediska lokalizace, kvality a smyslu. 

Srovnáme-li výkony s normami, dyslektici podávají ve všech ukazatelích horší 

výkon. Čtou pomaleji, méně vyspělým způsobem a dělají více chyb. Na první pohled se 

jeví jako „opoždění" čtenáři. Postupem od 2. třídy výš se zlepšují a na konci 6. a 7. třídy se 

chovají přibližně jako jejich mladší „nedyslektičtí" spolužáci ze 3. či 4. třídy. Daleko 

výraznější rozdíly jsou ve smysluplných článcích než v textu bez smyslu. V nižších 

ročnících je zvlášť nápadný rozdíl mezi lehčím a obtížnějším článkem. Dyslektici slova 

luští, dělají nápadně mnoho chyb, takže jim obsah pomáhá minimálně. Zatímco ve 

snadném článku dělají zhruba dvojnásobný počet chyb než tzv. normální čtenáři, 

v náročnějším článku chybují více než trojnásobně často. V článku Latyš se oproti normám 

zdaleka tolik neodchylují. Celkově se dá říct, že dyslektici v 6. a 7. ročníku čtou méně 

přesně a spolehlivě než normální čtenáři ve 2. třídě. Chyby ve čtení jsou tedy výraznějším 

specifickým znakem dětí s dyslexii než rychlost a způsob čtení. 

Dalším zajímavým nálezem je očekávání, že čím je dítě starší, tím čte rychleji, 

vyspěleji a s menším počtem chyb. Tento předpoklad platí stejně pro normální čtenáře jako 

pro dyslektiky. Korelace rychlosti čtení se způsobem čtení a s procentem chyb je záporná. 

To znamená, že čím více slov za minutu dítě správně přečte, tím spíše čte vyspělejším 

způsobem a čte přesněji. 

Jinak je tomu s počtem chybně čtených slov. Očekává se, že čím větší počet slov za 

minutu dítě přečte, tím většího počtu chyb se dopustí. Korelace by tedy měla být kladná a 

statisticky významná. V případě posuzovaných dyslektiků tomu tak nebylo. Korelace se 

Pohybovaly kolem nuly a není tu prakticky žádný vztah. 

Tři ukazatelé vyspělosti čtení (rychlost, způsob a procento chybně čtených slov) jsou 

velice stabilní charakteristiky jednotlivého dítěte. Způsob čtení přizpůsobuje obtížnosti 

textu. Dělá-li málo chyb v jednom textu, udržuje si tuto tendenci i nadále. Standardizace 

testu čtení ukázala, že rychlost a způsob čtení vzájemně vysoce korelují, avšak s prostým 

Počtem chybně čtených slov korelují slabě, a to pouze u dětí v 6. ročnících. To naznačuje, 

že teprve ve vyšších třídách, kdy děti čtou kolem 100 slov za minutu, se objevuje vztah, 

který říká, že čím rychleji dítě čte, tím více stoupá i chybovost. Na základě zkušeností 
s dyslektiky se však dá říci, že čím je dítě čtenářsky méně vyspělé a čím je současně článek 
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čtenářsky náročnější, tím spíše platí, že čím rychleji, tím více chyb. Avšak čím je článek 

snazší a dyslektik pokročilejší, tím spíše přestává tento vztah platit. Je tomu obráceně než u 

tzv. normálních čtenářů, u nichž naopak teprve ti starší a pokročilejší vyjadřují logický 

vztah mezi rychlostí čtení a chybovostí. 

V řadě ukazatelů nenacházíme žádné významné rozdíly mezi dívkami a chlapci. To 

se týká odkladu školní docházky, opakování třídy, známky z českého jazyka či matematiky 

a hodnocení čtenářské vyspělosti učitelem. (Matějček 1998, s. 13) 

V základních ukazatelích čtenářské vyspělosti jsou rozdíly mnohdy statisticky 

významné. Rychlost čtení je v průměru vyšší u chlapců ve smysluplných článcích. 

V článku Latyš je vyšší u dívek. Způsob čtení je vždy lepší u chlapců (a to i v článku 

Latyš) a rozdíl dosahuje statistické významnosti. Rovněž procento chybovosti mluví 

v neprospěch dívek. 

Z. Matějček rozebírá chyby z hlediska lokalizace, tj. jejich umístění ve slově, kvality 

a smyslu. U článku Latyš hodnocení podle smyslu odpadá. Standardní odchylky od 

průměru jsou mnohem větší než průměry samy. Potvrzuje se tak předpoklad, že dyslektici 

jsou většími „individualitami", než si někdy připouštíme, že je nepochybně více typů 

dyslektického čtení, než jsme zatím dokázali identifikovat, a že nápravná práce nutně musí 

tuto individualitu každého jednotlivého dítěte respektovat. 

Rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou malé a nevýznamné. Navíc se prokázaly 

pozoruhodné rozdíly v zastoupení jednotlivých typů chyb v každém z článků. Znamená to, 

že i sám text svou hláskovou skladbou slov, svou obvyklostí a srozumitelností či 

nesrozumitelností určité chyby u dětí provokuje a vyvolává.(Matějček 1998, s. 15) 

O hodnocení úrovně čtení v ČR se pokoušela O. Zelinková. Na základě analýzy 

výsledků výzkumů z let 1968/69, 1984/85 a 1994/95 ověřovala následující hypotézy: 1. 

Politické, ekonomické a sociální změny výrazně neovlivňují úroveň čtení. 2. Dynamika 

vývoje čtenářské dovednosti je nejvýraznější na počátku školní docházky. 3. Různá 

náročnost textů ovlivňuje kvalitu čtení ve všech sledovaných ročnících. (Zelinková 1998, s. 

19) 

Dochází k následujícím závěrům: 1. Politické, ekonomické a sociální změny úroveň 

čtení téměř neovlivňují. 2. Úroveň čtení vzrůstá především v prvních třech letech školní 

docházky. Ve všech ročnících jsou výrazné rozdíly mezi jednotlivými dětmi. V každém 

ročníku jsou žáci, kteří potřebují speciální péči. 3. Náročnost textů z hlediska hláskové 

skladby ovlivňuje rychlost, chybovost i techniku čtení především u žáků nižších ročníků. 

(Zelinková 1998, s. 25) 
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Využití počítače v počátečním čtení, v diagnostice obtíží ve čtení a při didakticko-

metodickém vedení žáků od konce 70. let XX. století testoval Z. Křivánek. Je si vědom 

nezastupitelné role učitele, význam počítače však může spočívat v usnadnění procesu 

zjišťování, posuzování, vyhodnocení a následné péče o děti s obtížemi ve čtení. Dalším 

kladem je atraktivnost samotné práce s počítačem v očích dětí. 

Nejprve spolu se studenty a některými společnostmi ověřoval různé technologické 

postupy, které postupně převáděl na práci s počítačem. Jako reálné se ukázalo využití 

měření reakčních časů na písmena k individualizovanému určování pořadí procvičovaných 

písmen a k jejich postupnému zařazování do cvičných textů. Perspektivní je možnost 

metodického vedení žáků podle toho, zda pro ně bude výhodnější analyticko-syntetický 

postup od písmen přes slabiky ke slovům nebo postup s upřednostněním slov a vět jako 

celků s další možností rozlišení globálního či klasického analytického postupu. Zkoušely 

se různé formy počítačem sestavovaných textů s předem zadaným repertoárem písmen a 

délkou a strukturou slova, kombinace částí podstatných jmen s koncovkami, sestavování 

vět s pevnými a náhodně volenými částmi. (Křivánek 1994, s. 61) 

Ve školním roce 1993/94 používal Z. Křivánek počítač pro práci s dyslektiky. 

Využíval volnou grafickou produkci žáků, reakční časy na písmena (počítač měřil a 

registroval dobu potřebnou k hledání písmen na klávesnici počítače) a program 

k náhodnému generování slabik a slov s předem daným repertoárem písmen a strukturou 

slabik a slov. 

Na základě svých dosavadních zkušeností se Z. Křivánek pokusil o roztřídění a 

přehled možností, které poskytuje počítač při práci s dětmi s obtížemi ve čtení. 

V některých případech jde pouze o náměty. Využití počítače v nápravě čtení roztříďuje do 

následujících skupin: 

• Počítač v diagnostice čtení a poznávacích procesů, na nichž závisí 

osvojování dovednosti čtení. Sem lze zařadit diagnostiku zrakového a 

sluchového vnímání (srovnání, rozlišování, analýza, syntéza, identifikace), 

diagnostika paměti, pozornosti a myšlení. Vyšší úroveň tvoří diagnostika 

znalosti písmen a měření rychlosti čtení písmen, slabik a slov různých délek a 

struktur s porozuměním. Doposud nejméně ověřená je diagnostika typů učení 

čtení (viz. následující kapitola). 

• Počítač v didakticko-metodickém vedení žáků s obtížemi ve čtení. 

Inspirativní a vypovídající je volná grafická produkce žáků. Učitel může 
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jednotlivá témata navodit a usměrnit, vzniklý text je využíván jako cvičný text 

ke čtení (viz. zkušenosti G. Spitty popsané v kapitole Současné metody a 

trendy ve výuce čtení). Počítač můžeme dále využít např. k bezprostřednímu 

řízení nácviku čtení. Podle předem sestaveného programu počítač řídí nácvik 

čtení písmen, slabik, slov i vět. (Např. dítě spojuje obrázky se slovy či krátkým 

textem, odpovídá na jednoduché otázky vyplývajícími z přečteného textu, ...) 

Další variantou je sestavování cvičných individualizovaných textů počítačem 

na základě předem naprogramovaných kritérií (náhodné nebo systematické 

generování slabik, slov či vět se zadaným repertoárem písmen a strukturou). 

• Počítač v práci s dysortografiky. (Nácvik pravopisných jevů je nepřímo 

spojen s procvičováním čtení.) Jednou z variant je doplňování písmen, slabik či 

slov do textu s mezerami. Počítač navíc sám generuje individualizované texty 

k procvičování určitého pravopisného jevu a podle dalších zadaných kritérií. 

(Křivánek 1994, s. 62-63) 

Z. Křivánek další náměty pro práci s počítačem v elementárním (počátečním) čtení 

představuje v publikaci Cvičení k didaktice prvopočátečního čtení a psaní (Křivánek 

1989). Jiným zdrojem inspirace nám může být metodická příručka Mimotřídní práce 

v počátečním čtení. (Křivánek 1997) Činnosti zde popsané se dělí na zaměstnání řízená a 

s důrazem na tvořivost a spontaneitu dítěte. Přestože nejde přímo o práci s počítačem, 

zkušený programátor by byl schopen vytvořit zajímavé variace od rozvoje procesů 

nezbytných pro zvládnutí dovednosti čtení přes nepřímé seznamování s tvary písmen a 

didaktické hry a zaměstnání v počátečním čtení až k vlastnímu procvičování čtení. 
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7 SOUČASNÉ ŘEŠENÍ POČÁTEČNÍHO ČTENÍ 
V POČÁTEČNÍM VYUČOVÁNÍ 

Takovou univerzální metodu, která by byla ideální při frontální výuce ve škole, 

rychle by vedla k cíli a všem dětem působila radost, asi nikdy nenajdeme. Každé dítě 

přicházející do první třídy je jiné. Jednotlivé děti se ocitají na různém stupni vývoje 

chápání, jejich dosažená gramotnost i rozumové schopnosti, vývoj řeči a písma nejsou 

shodné. Při hledání efektivnějších metod elementárního čtení bychom měli vycházet 

z analýzy předcházejícího vývoje a zhodnotit přínos jednotlivých metod. 

Současné pojetí počátečního čtení a psaní vychází z obecného cíle primární školy. Je 

jím respektování individuálního vývoje žáka, rozvoj jeho vztahu a vnitřní motivace 

k osvojovaným dovednostem a funkční využití těchto dovedností od počátku jejich 

rozvoje. Výše stanovené cíle jsou charakterizovány některými trendy v pojetí rozvoje 

prvopočátečního čtení a psaní. R. Wildová je shrnuje do následujících bodů, které se ve 

velké míře shodují s tendencemi rozvoje počáteční gramotnosti zaznamenané O. 

Zápotočnou (viz kapitola 2.1): 

• Proměna pojetí výuky čtení a psaní. V počátečním čtení je podstatné položit 

základy později rozvíjené čtenářské gramotnosti, tedy schopnosti číst v běžném 

životě funkčně užívané jako prostředku osobní kultivace, dalšího vzdělávání, 

zdroje zábavy a způsobu trávení volného času. 

• Komplexnost jazykového rozvoje. Zde je dále zdůrazňován význam kontinuity 

předškolního a školního rozvíjení jednotlivých dovedností. 

• Respektování individuálních vzdělávacích možností žáka. Nedostatečně 

uplatňovaný individuální přístup k žákům je častou příčinou jejich ztráty 

motivace a nechuti se dále ve čtení rozvíjet. Individualizace by se měla 

vztahovat i k domácí přípravě a mimotřídní práci. 

• Rostoucí význam předškolní výchovy. V současné výuce čtení roste význam 

předškolní výchovy z pohledu individuální připravenosti, integrity a kontinuity 

jazyka a tzv. ranné prevence výukových obtíží. 

Variabilita základních metodických postupů. Variabilita souvisí se schopností 

učitele tvořivě rozvíjet a obměňovat metodické postupy tak, aby nedošlo ke 

snížení zájmu dětí o výuku. 
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metod výuky. Pro všechny žáky musí být zajištěn dostatek 
příležitostí pro zažití pocitu vlastního úspěchu. 

• Efektivní organizace výuky. Efektivnost podporuje volba vhodných forem 

• Využití přitažlivých prostředků. Zvolené prostředky by měly podpořit 

individualizaci vyučování, uplatnění aktivních metod i dostatek příležitostí pro 

Proměna pojetí a forem hodnocení. Hodnocena je tzv. individuální vztahová 

norma, která reflektuje žákův individuální rozvoj v uvedených dovednostech. 

Tato norma zahrnuje informační, diagnostickou, prognostickou i intervenční 

• Důraz na spolupráci se spolužáky, rodiči, speciálními odborníky, knihovníky. 

(Wildová 2002, s. 7-17) 

Z historického vývoje metodologie čtení a psaní jsou patrné určité polemiky o 

„nejlepší metodu". V 19. století šlo o spor mezi metodou slabikovaní a hláskovací a mezi 

stoupenci syntetické a analytické metody. Ve 20. století se vyhrotil spor mezi metodou 

globální na jedné straně a mezi syntetickou a klasickou analytickou metodou na straně 

druhé. U nás hlavně ve dvacátých až třicátých letech 20. století probíhaly vzrušené diskuse 

mezi představiteli syntetické a globální metody. Mezi výrazné představitele tohoto období 

Patří např. Václav Příhoda, Josef Korejs, Jan Uher, Otokar Chlup, Fr. Förster, Josef 

Kožíšek, Josef Kubálek apod. (Křivánek 1998, s. 146) 

J. Wagnerová považuje za zajímavé především metody XX. století, a to genetickou 

metodu J. Kožíška, globální V. Příhody a analyticko-syntetickou metodu propracovanou J. 

Hřebejkovou. Soudí, že v současnosti nejužívanější metoda analyticko-syntetická naučí 

děti dobře číst. Přesto se elementaristé stále více shodují v tom, že způsobuje řadu obtíží, 

nemusí vyhovovat všem dětem a klade velké nároky na žáka i učitele. (Wagnerová 2002, s. 

Za největší nedostatek syntetických metod považuje velkou časovou náročnost, pomalé 
čtení, které vyžaduje množství fixací a nepřináší dětem uspokojení. (Wagnerová 1996, s. 4) 

Domnívá se proto, že vedoucí místo v teorii i praxi počátečního čtení u nás zaujímá 

genetická metoda Josefa Kožíška, jehož průpravné čtení u nás zatím nebylo překonáno a 

globální metoda Václava Příhody. (Wagnerová 2002, s. 18 -19) 

výuky. 

vzájemnou spolupráci žáků. 

dimenzi. 
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V dnešní době již tento problém nemusíme považovat zdaleka za směrodatný. 

V praxi se ukazují i jiné nosné přístupy k výuce čtení. Jsou jimi individualizované formy 

vzdělávání, diferenciace, případně tzv. typologický přístup. Uvažujeme-li o typech učení 

čtení (např. analytickém, syntetickém, globálním), máme na mysli konkrétní žáky, kteří se 

budou efektivně učit číst metodou syntetickou, jiní klasickou analytickou a další metodou 

globální. Pochopitelně se zde vyskytnou mezitypy a plynulé rozdíly. V první polovině 20. 

století se problematikou typů a typologie zabýval náš významný psycholog Ferdinand 

Kratina. Podnět pro rozdělení žáků podle typů vnímání najdeme u německého psychologa 

O. Kroha. Kroh přímo rozlišuje syntetický a analytický typ vnímání. Prokázal, že oba typy 

se objevují ve všech vývojových stupních. Tedy i ve věku 6 až 7 let. Na začátku školní 

docházky se však více projevovala syntetická vnímavost. Pro syntetický typ vnímání byl 

navíc charakteristický široký rozsah pozornosti, pro analytický typ úzký rozsah pozornosti. 

Při srovnání přednostního zaměření na tvar nebo na barvu předkládaných obrazců (šlo o 

předlohy k Rorschachovu testu) se zjistilo, že pro analytický typ byla příznačná preference 

tvarových znaků, pro syntetický typ preference zaměření na barvu. 

Typologický přístup k elementární výuce čtení představuje fázi ve vývoji metod 

výuky čtení, v níž se překonávají dosavadní spory mezi stoupenci metod syntetických a 

analytických (včetně metody globální). Na možné typologické východisko při počátečním 

vyučování čtení poukazuje výzkum amerického psychologa G.L.Blonda. Kolem roku 1935 

zjistil, že ve třídách , v nichž byli učitelé jednostranně zaměřeni na určitý smyslový orgán 

(zrak či sluch), nemohli žáci kompenzovat své nedostatky didakticky preferovaného 

orgánu lépe rozvinutým druhým smyslovým orgánem. 

Richard Atkinson se na Stanfordské univerzitě pokoušel v 70. letech využít počítač 

pro individualizované vedení výuky čtení. Za přednost počítačů považoval možnost 

zaprogramování diagnostiky, která nalezne nejoptimálnější metodu pro dítě. Podle něho je 

možné, že učení čtení se u různých dětí řídí různými psychologickými teoriemi. Nejde o 

řešení otázky, která z psychologických teorií je správná, ale která nejlépe vyhovuje 

určitému žákovi. Výuku lze optimalizovat vytvářením různých kombinací a variant 

metodických postupů. I v průběhu takovéhoto způsobu výuky počátků čtení jde přecházet 

od jedné metody či metodické varianty kj iné podle zvláštností žákových schopností a 

charakteru učiva. Předpokládá se, že způsob učení se u konkrétních žáků může změnit se 

změnou charakteru učebního materiálu. To znamená, že určitý žák může při různém učivu 

niít různé způsoby učení. 
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O modelové ověření typologického přístupu k učení čtení se ve své diplomové práci 

v roce 1985 pokusila Blanka Doležalová. Prokázala, že při výuce čtení je možné vycházet 

z typových rozdílů, které vyplývají z převahy zrakového nebo sluchového vnímání u 

jednotlivých žáků. Prováděla systematická doplňková zaměstnání na podporu výuky čtení 

v družině v 1. ročníku ZŠ. V jednom oddělení převažovala zaměstnání preferující zrakové 

vnímání, ve druhém zaměstnání rozvíjející sluch. V obou skupinách se objevila větší 

efektivnost těchto zaměstnání u žáků, u nichž byl lépe rozvinut smyslový orgán, na nějž 

byla zaměřena doplňková zaměstnání. Po dvou měsících provádění doplňkových 

zaměstnání herního charakteru bylo možné zjistit rozdíly v přírůstcích rychlosti čtení. Pro 

zjištění úrovně zrakového vnímání byl použit reverzní test sluchové analýzy Hortové, 

sluchové vnímání posuzoval Moseleyho test sluchové analýzy. Všichni žáci byli vyučováni 

metodou analyticko-syntetickou. Ta preferuje sluchovou analýzu. Žáci s lepší sluchovou 

analýzou se při použití výukového modelu s preferencí sluchového vnímání nezlepšili, 

protože jejich schopnosti umožnily maximálně využít nabízenou školní metodu a měli 

méně rezerv pro zlepšení než žáci s lépe rozvinutým zrakem. (Křivánek 1998, s. 148-149) 

Na možnost typologického přístupu k elementární výuce čtení poukazuje i dříve 

zmíněná Hilke Hein. 

V České republice se typologickým přístupem velmi intenzivně zabývá Z. Křivánek. 

V osmdesátých a devadesátých letech 20. století ověřoval použití metody učení čtení 

s využitím psacího stroje či počítače. Nechal se inspirovat např. R. Atkinsonem, který 

považoval za přednost počítačů možnost vycházet z různých psychologických teorií i 

z různých metod výuky čtení, které se dají vzájemně kombinovat. Počítač neupravuje 

žákovo učení tak, že vybírá písmena, slabiky a slova, která mu činí potíže, a následně je 

předkládá se zvýšenou frekvencí, ale při neúspěchu výuky navíc zjistí, zda by u daného 

žáka nebyl vhodnější jiný postup než ten, podle něhož výuka začala. Z. Křivánek využíval 

jak volnou grafickou produkci, tak řízenou (opis, přepis, diktát). Podle počáteční 

diagnostiky čtenářských schopností byly dětem nabídnuty individualizované texty 

s promyšlenou a podle předem stanovených pravidel utvořenou strukturou. Jedním 

z kritérií sestavování individualizovaných textů bylo čerpání z repertoáru písmen, která žák 

nejlépe zná. Tuto úroveň můžeme kvantifikovat měřením reakčních časů na písmena. 

Každý žák tak při počáteční výuce čtení vychází z jiného pořadí písmen a z jiné 

posloupnosti struktury a frekvence cvičných slov a vět. Naznačený model 

individualizované výuky roku 1978 pod vedením Z. Křivánka vyzkoušeli L. Čáp a J. 

Vlach. Nešlo o práci s počítačem, ale vytvořili takové didaktické technologie, které by byly 

-66 -



Doktorská práce Radka Harazinová 

pro počítač použitelné. Pokus byl proveden se skupinou 20 žáků 1. a 2. ročníku základní 

školy. Rozdíl ve znalosti písmen se projevuje různě dlouhými reakčními časy. Nejprve 

byly změřeny reakční časy na písmena. Ta byla rozdělena do 4-6 tříd podle délky. 

K jednotlivým třídám písmen s přibližně stejnými reakčními časy z daného repertoáru byly 

sestaveny slabiky a dvojslabičná slova typu souhláska-samohláska-souhláska-samohláska. 

Takto vznikl text, který byl použit jednak pro zjištění vztahů mezi reakčními časy na 

písmena a na slabiky a dvojslabičná slova. Tyto texty byly dále po dobu 1 až 2 týdnů 

užívány jako cvičné texty. Poté se repertoár rozšiřoval o písmena z nejbližších tříd 

reakčních časů až k písmenům s nejdelšími časy. 

Původní předpoklad vycházel z představy, že žák syntetického typu bude slova 

postupně skládat z písmen, a proto se čas potřebný k přečtení slabiky a slova bude 

přibližně rovnat součtu reakčních časů na písmena, z nichž jsou slabiky a slova složeny. 

Měly by se lišit časy potřebné ke čtení slov sestavených z písmen ze tříd z různých 

reakčních časů. Tedy ke čtení slov složených z písmen delších reakčních časů by mělo být 

zapotřebí větší množství času. Žák typu analytického by měl dávat přednost čtení slov jako 

celků. Dalo by se předpokládat, že nebudou výrazné rozdíly ve čtení slov složených 

z písmen tříd různých reakčních časů. 

Podle uvedeného předpokladu by čtení žáků syntetického a analytického typu mohlo 

být zachyceno následujícími vzorci: 

Synteticky typ: 

tsi=tpl + tp2+...+ tpn ( 7 J ) 

Analyticky typ: 

_ tpi +t„2 + . - + tpn ( ? 2 ) lsn — 

n 

Použité symboly: 

Tsi, TSII - doba potřebná k přečtení slova, které má n písmen [s] 

tpj, i = , . n - reakční čas na určité písmeno [s] 

Máme-li např. slovo, které se skládá ze čtyř písmen s reakčními časy: 3 s, 5 s, 2 s, 

2 s, bude podle vzorce (7.1) trvat přečtení slova 12 s, podle vzorce (7.2) 3 s. 
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Předpokládanou aproximaci k oběma vzorcům lze ukázat na příkladech dvou žáků 1. 

ročníku ZŠ (viz příloha č.l). 

Další diagnostické využití měření reakčních časů na písmena umožnilo přistoupit 

k individualizaci vyučovacího postupu podle analytických či syntetických metod. A sice na 

základě sledování křivky reakčních časů na písmena (v grafu nanesená na ose x) a na 

slabiky a dvojslabičná slova s otevřenými slabikami (v grafu na ose y). Ukázalo se, že u 

některých žáků byla křivka stoupající, u jiných se funkce reakčních časů na slabiky a slova 

blížila konstantě. První případ se projevoval jako syntetický typ, druhému více vyhovovalo 

učení čtení metodami analytickými. 

Rozdíly ve zvládání čtení slabiky otevírají typové členění. U syntetického typu se 

předpokládá lépe rozvinutá zraková a sluchová analýza a bezproblémové poznávání hlásek 

a písmen. Analytickému (globálnímu) typu činí analýza zvukové podoby slova na hlásky a 

optické podoby slova na písmena obtíže. Těmto žákům lépe vyhovuje učení čtení slov a 

vět jako celků. 

1. Typ S (syntetický) 

S rostoucími reakčními časy na písmena rostl i čas potřebný ke čtení slabik a 

slov. Slabiky a slova sestavená z písmen z tříd horších reakčních časů četli tito 

žáci pomaleji. (Delší slova četli přiměřeně pomaleji podle jejich délky.) 

2. Typ SSL (syntetický - se zvládnutím čtení slabiky) 

S rostoucími reakčními časy na písmena rostl i čas potřebný ke čtení slov. Mezi 

rychlostí čtení slabik sestavených z písmen různých tříd reakčních časů nejsou 

rozdíly. Čtení slabik je zvládnuto. Jde o „globální" čtení slabik bez ohledu na 

znalost písmen. 

3. Typ G (analytický, globální) 

Žák čte dobře slova jako celky. Rychlost čtení nezávisí na tom, zda jde o slova 

složená z písmen tříd s nižšími nebo vyššími reakčními časy. Dokonce nejsou 

příliš velké rozdíly mezi čtením slov kratších a delších. Potíže však činí 

sestavování slabik. Slabiky složené z písmen tříd delších reakčních časů čte žák 

přiměřeně pomaleji. Analýzu slov na písmena zvládá pomaleji, než globální 

osvojení slov jako celků (bez ohledu na znalost písmen). U tohoto typuje zcela 

jasné, že by mu zřejmě vyhovovalo učení čtení globální metodou, čtení slov i 

vět jako celků. 
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4. Typ GSL (analytický, globální - se zvládnutím slabiky) 

Žák čte slova jako celky bez obtíží. Rychlost čtení slov nezávisí na reakčních 

časech na písmena. Syntéza slabik je prováděna bez obtíží. Čtení slabik je 

zautomatizováno. Z. Křivánek v době provádění výzkumu upozorňuje na 

skutečnost, že k definitivnímu prokázání existence typu GSL by byl zapotřebí 

dlouhodobý výzkum vztahu reakčních časů na písmena a rychlosti čtení slabik 

a slov složených z tříd písmen o různých reakčních časech. Takovýto výzkum 

by musel být prováděn v 1. ročníku již od začátku školního roku. Dokonce 

nabízí variantu zkoumání samotného spontánního získávání dovednosti čtení 

v předškolním věku. Tento výzkum zahrnoval pouze jednoho žáka, kterému by 

mohla vyhovovat výuka čtení jak metodou globální, tak i syntetickou. Přesto 

byl označen jako analytický typ. (Křivánek 1983; Křivánek; Čáp; Vlach 1980) 

Zkoumaný vzorek zahrnoval pouze 20 žáků. Přestože výsledky tak malého počtu 

posuzovaných dětí nelze zobecňovat, zajímavé je rozložení četnosti hypotetických typů 

učení čtení, které naznačuje velkou nesymetričnost. Nejvíce dětí se projevovalo jako 

syntetický typ (10 dětí; tj. 50%). Syntetickým typem zvládajícím slabiky se projevovalo 6 

dětí (30%). Analytickým globálním typem byly 3 děti (15%) a nejméně zastoupenou 

skupinou se ukázal analytický globální se zvládnutím slabiky (zahrnoval pouze 1 dítě; tj. 

5%). Přitom poslední z typů jednoznačně nevykazuji inklinaci ke globální metodě. 

Pokud se globální typ vyskytuje pouze u 15% žáků, ve třídě s 20 žáky by šlo o malou 

skupinu 3 jedinců. Znamená to, že zavádění globální metody ve výuce čtení v celých 

třídách by nebylo vhodné. Tato metoda zcela nevyhovuje vyhraněnému syntetickému typu. 

(Křivánek 1998, s. 154) 

J. Korej s a J. Novák zmiňují v metodické knize k čítance Sluníčko (Korejs; Novák 

1933, s. 84) Gatesův výzkum, podle něhož 25% dětí (s nižší obecnou inteligencí) je 

schopno vnímat pouze celé obrazce slov. Tyto děti nutně potřebují pomoc učitele, aby 

dospěly k hláskové analýze a poznávání jednotlivých písmen. Ostatních 75% se naučí číst 

globální metodou bez větších potíží a samostatně a spontánně dospějí k hláskové analýze. 

Využití typologického přístupu má z pohledu Z. Křivánka následující rezervy: 

• Nedostatečná metodologie pro diagnostiku typologie žáků na začátku 1. 

ročníku; 
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• Organizační a metodologická náročnost práce pro učitele - využití 

typologického přístupu je vhodné především ve specializovaných třídách u dětí 

s vývojovými obtížemi; 

• Diagnostická obtížnost vyžaduje spolupráci pedagoga, psychologa, případně 

speciálního pedagoga. (Křivánek 1998, s. 155) 

Přesto je tato metoda dalším krokem k modernizaci výuky čtení. Navíc uvedený 

přístup řeší mnohaletý spor pedagogů o nejlepší metodu výuky čtení v 1. ročníku 

všeobecně vzdělávací školy. 
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8 VYMEZENÍ VĚDECKÉHO PROBLÉMU 

Než přistoupíme k vlastnímu vymezení problému, rádi bychom vysvětlili hlavní 

zdroje inspirace, které nás vedli k dalšímu hledání a bádání. Náš zájem se obrací na 

problematiku primárního vzdělávání. Studenti 2. ročníku oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Pedagogické fakulty TU v Liberci ve školním roce 2002/2003 porovnávali ve své 

semestrální práci názory žáků 3. až 5. ročníků a učitelů prvního stupně ZŠ na obsah, cíle a 

poslání primárního vzdělávání. Došli k následujícím závěrům. Naprostá většina 

dotazovaných učitelů z Liberce a blízkého okolí považuje za hlavní cíl tohoto stupně 

vzdělávání naučit děti číst a psát a tyto dovednosti dále vhodně využívat k dalšímu 

vzdělávání. Stejně tak je i žáci vnímají jako nejdůležitější náplň školního vzdělávání. 

Obě dovednosti se učitelé snaží rozvíjet od prvního ročníku (z teoretické části práce 

víme, že jejich základy jsou položeny již v předškolním věku). Přestože učitelé mají 

možnost integrovat jednotlivé obsahové celky a Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání tomuto napomáhá, za základní organizační formu vyučování i dnes považujeme 

vyučovací hodinu. Učení čtení a psaní je věnována nejpočetnější časová dotace. (I k těmto 

závěrům dospěli studenti Ped F TU v Liberci ve školním roce 2005/2006). 

Zdrojem inspirace pro náš výzkum se stala praxe učitelů, s kterými se setkáváme a 

s nimiž neustále konfrontujeme naše vize a teoretické studie. Také praxe studentů učitelství 

1. stupně, u nichž máme možnost ověřovat názory na konkrétní pedagogické otázky a 

v neposední řadě i naše vlastní praxe poskytující dostatek prostoru pro setkání praktického 

s odborným. 

Téma, jež nás v tuto chvíli nejvíce zajímá, patří podle názorů učitelů do stěžejní 

oblasti primárního vzdělávání. Je jím samotná dovednost čtení. Nehodláme se pouštět do 

popisu toho, co čtení je a jaké procesy se touto činností aktivizují. Zde nám pomohlo 

studium odborné literatury. Ani se nepokusíme polemizovat, která z metod výuky čtení je 

nej efektivnější. Náš zájem probudila studie Z. Křivánka, L. Čápa a J. Vlacha využívající 

počítač k tvorbě individualizovaných cvičných textů založených na měření reakčních časů 

čtených písmen. 
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9 CÍL VÝZKUMU 

Cíl výzkumu můžeme rozložit do tří etap. První etapou je vytvoření softwarového 

programu, který bude schopen prokázat osobní preference žáků v učení čtení. Následná 

práce s tímto programem (i bez něho) umožní žákovi využít jeho vlastní schopnosti, 

dovednosti či drobné odlišnosti ve svůj vlastní prospěch. Dítě bude efektivně rozvíjet svou 

elementární gramotnost. 

Další etapou předkládané práce je nejenom ověření zmíněné metody měření 

reakčních časů počítačem, ale také se pokusíme na základě získaného měření a následných 

diagnostických šetření vysledovat typologické členění žáků naznačené Křivánkem, Čápem 

a Vlachem. 

Zkoumanou metodu by na základě pozitivních výsledků bylo možné využívat 

v běžné praxi pro zpestření výuky jako individualizovanou formu rozvíjející čtenářství 

nebo v diagnostice dětí s vývojovými poruchami učení, jimž by díky provedeným měřením 

mohla být nabídnuta metoda vyhovující jejich potřebám a schopnostem. 
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10 STANOVENÍ HYPOTÉZ 

V první části práce jsme zmínili studie odborníků zaměřujících se na rozlišení 

analytického a syntetického typu učení čtení. My se orientujeme především na ověření 

metody měření reakčních časů a na samotný způsob učení čtení jednotlivci. Během našeho 

šetření se mohou projevit širší souvislosti, které přispívají k rozlišení obou typů a kterými 

jsou rozsah pozornosti a zraková a sluchová analýza. Obě kvality mohou pouze orientačně 

naznačit další směr sledování jednotlivce, nepovažujeme je (z metodologického hlediska 

ani nemůžeme) za směrodatné. 

Členění Z. Křivánka, L. Čápa a J. Vlacha nespočívá v rozlišení dvou typů, ale 

popisují typ syntetický bez zvládnutí slabiky, syntetický se zvládnutím slabiky, analytický 

bez zvládnutí slabiky a analytický se zvládnutím slabiky. Na základě uvedených studií 

vycházíme z předpokladu, že nejde o vývojové fáze při zvládání dovednosti čtení, ale o 

typy. Abychom mohli popsané typy rozlišit, je třeba nejprve u všech respondentů změřit 

reakční časy na písmena a následně je porovnat s reakčními časy na slova podle vzorců 

zmíněných odborníků. Pokusíme se sledovat zákonitosti, vazby a souvislosti mezi 

jednotlivými typy. K tomuto účelu jsme stanovili následující hypotézy: 

Hypotéza 1 

Po vyhodnocení jednotlivých měření reakčních časů na písmena a reakčních časů na 

slova u všech respondentů je možné děti rozdělit do typových skupin. 

Hypotéza 2 

Jednotlivé typy se na základě svých charakteristik a četnosti typových variant učení 

čtení shodují s členěním Z. Křivánka, L. Čápa a J. Vlacha. 

Hypotéza 3 

Děti zařazené do skupiny analytické mají častěji vývojové poruchy učení než děti 

syntetického typu. 

Hypotéza 4 
Děti z experimentální skupiny mají v závěrečném měření lepší výsledky (kratší 

reakční časy na písmena a slova) než děti ze skupiny kontrolní. 

L 
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Hypotéza 5 
Výkony dětí ze skupiny experimentální jsou vyrovnanější než výkony dětí ze 

skupiny kontrolní. 

Hypotéza 6 

Větší účinnost typologického přístupu lze sledovat u dětí s vývojovými poruchami 

učení. 

Zcela jistě by bylo zajímavé zkoumat preferenci výuky čtení konkrétní metodou 

(analyticko-syntetickou či globální) u typu GSL. Jelikož předpokládáme nízké zastoupení 

v této skupině, zřejmě nebudeme mít dostatek respondentů pro ověření efektivity užití 

jedné či druhé metody. 
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11 POUŽITÁ METODA 

Mezi stěžejní metody našeho výzkumu patří softwarový program na měření 

reakčních časů na písmena a slova, který byl vytvořen z prostředků interní grantové 

soutěže FP TU v Liberci v roce 2005. V této době jsme funkčnost programu ověřovali na 

sedmi dětech. Další důležitou podmínkou pro zabezpečení výzkumu bylo využití 

notebooku, do něhož se program nahrál a kterým jsme realizovali nezávisle na podmínkách 

škol zapojených do projektu jednotlivá měření. 

PC program je sestaven tak, aby jednoduchým způsobem bylo možné zaznamenat 

základní informace o dětech. K tomuto účelu jsme použili záznamový arch, do něhož jsme 

zapisovali následující fakta (viz příloha č. 2): jméno a příjmení dítěte (přestože v naší 

studii neuvádíme žádná konkrétní jména, při práci s programem byl jejich záznam nutný, 

jelikož jsme uskutečnili několik měření a uvedená jména sloužila k správné identifikaci 

dat a určení pohlaví dítěte), datum narození, třístupňové ohodnocení žáka učitelem, příčiny 

výrazného projevu ve čtení (dyslexie, ADHD, znalost písmen před vstupem do školy, 

celkově nízký intelekt žáka), důvod případného odkladu školní docházky, věk a pohlaví 

sourozenců, případně další informace, které mohou mít vliv na úroveň čtení žáka. 

Měření reakčních časů na písmena probíhá následujícím způsobem: dítěti se na 

displeji zobrazí písmeno. Examinátor po vyslovení hlásky dítětem označí klávesou 1 nebo 

3 způsob rozpoznání písmene. Vzápětí se objeví jiné. Sled písmen je pro všechny děti 

stejný, zahrnuje celou velkou a poté i malou abecedu. Zobrazují se postupně, vedle sebe 

nejsou ta, která mohou činit potíže a mást především děti s dyslexii. Máme na mysli 

písmena tvarově podobná (b-d-p, m-n, a-e) a zvukově podobná (t-d a sykavky). 

Způsob ovládání testu podle hodnocení kvality odpovědi je následující: 

• Klávesa „1" označuje správnou odpověď (se zaznamenáním času); 

• Klávesa „3" chybná odpověď. 

Znění testovací písmenné řady: 

B, H, Z, L, O, V, Ď, S, E, CH, M, Ť, Y, R, A, Ň, U, T, C, X, J, Ř, F, N, W, Č, I, D, Š, 

G, K, P, Ž, Q. 

Data jsou zaznamenána a zpracována v kontingenčních tabulkách, statisticky 

vyhodnocená a pro větší přehlednost seřazená v abecedním pořádku. 

Abychom rozlišili analytický a syntetický typ učení čtení, je třeba určit vzájemný 

vztah mezi dobou čtení jednotlivých písmen a celých slov. Vycházíme z předpokladu, že 
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syntetický typ se zaměřuje na zrakovou syntézu písmen ve slabiky a slova. Tudíž doba 

potřebná k přečtení slova se přibližně rovná součtu reakčních časů na písmena ve slově 

obsažená. Analytický typ naopak nejprve vnímá slovo jako celek, neskládá ho z písmen a 

doba potřebná k přečtení slova je mnohem kratší než pro syntetický typ. Po vzoru Z. 

Křivánka, L. Čápa a J. Vlacha jsme pro výpočet obou typů užili následující vzorce: 

Synteticky typ: 

tsi= tpi + tp2+ ...+ tpn (11.1) 

Analyticky typ: 

tpn 
tsn = (11.2) 

n 7 

Použité symboly: 

Tsi, Tsn - doba potřebná k přečtení slova, které má n písmen [s] 

tPi i = i - n - reakční čas na určité písmeno [s] 

Děti čtou deset slov. Jsou jimi jednoslabičná a dvojslabičná podstatná jména složená 

z písmen malé abecedy. Všechna slova jsou obsažená v čítance. První slovo je jednoduché, 

dvojslabičné, sestavené z otevřených slabik (struktura slova: souhláska-samohláska-

souhláska-samohláska). Další slova svým složením nepatří mezi jednoduchá, neboť 

obsahují souhláskové skupiny. Přestože je tvar většiny slov v prvním pádě čísla 

jednotného, jedno slovo je ve čtvrtém pádě a jedno v prvním čísla množného, aby děti 

předčasně neodhadovaly a nedomýšlely koncovky. Dětem nepomáháme grafickým 

znázorněním slabičné struktury ani jiným způsobem, na různý tvar podoby slova je však 

předem upozorníme uvedením příkladu. Vycházíme z předpokladu, že při čtení 

obtížnějších slov budeme moci snáze posoudit efektivitu dalšího vedení žáků učitelem. 

Zněni testovaných slov: 

léto, podzim, domov, tašku, bříza, tráva, škola, holky, jazyk, hrách. 

Dítě je pobídnuto, aby četlo tak, jak nejlépe umí, nepředříkávalo si potichu a nemělo 

strach z případných chyb či přeřeknutí. U každého jedince jsme nejprve změřili reakční čas 

na písmena, dále reakční čas na slova, vypočetli jsme tSi a tsn. Medián analytického a 

syntetického typu nám pomohl klasifikovat a zařadit každého žáka. Analýza způsobu čtení 
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slov žákem odhalila zvládnutí slabičného čtení. Při pochybnostech o jeho schopnostech 

jsme využili hodnocení a úsudku učitele. Z. Matějček, J. Šturma, M. Vágnerová a Z. Žlab 

uvádějí v příručce Zkoušky čtení, že „...korelace rychlosti a způsobu čtení dítěte 

s úsudkem učitele o jeho čtenářské vyspělosti je vysoká (na úrovni r = 0,7)." (Matějček; 

Šturma; Vágnerová; Žlab 1987, s. 35) 

Pro posouzení efektivity typologického přístupu ve výuce počátečního čtení jsme 

užili přirozený experiment. Po domluvě s učiteli, v jejichž třídách vstupní měření 

probíhala, byla skupina dětí rozdělena na experimentální a kontrolní. V experimentální 

skupině byli učitelé seznámeni s výsledky měření a podle instrukcí experimentátorů se 

snažili cílenou individuální výukou prohlubovat znalosti dětí. V kontrolní skupině výuka 

probíhala klasickým způsobem. Angažovaní učitelé si spolu v době trvání experimentu 

z důvodu vzájemného ovlivňování nesdělovali zkušenosti a zážitky týkající se obsahu a 

organizace výuky počátečního čtení. 

K doplnění získaných informací jsme zvolili rozhovor se žáky, jejich učiteli a 

analýzu materiálů používaných k výuce čtení. Všechny děti z experimentální i kontrolní 

skupiny se učily číst analyticko-syntetickou metodou podle Živé abecedy A. Ladové, M. 

Holase a H. Staudkové a Slabikáře J. Žáčka a H. Zmatlíkové. V době konání experimentu 

měly prošlé obě knihy a znaly všechna písmena v nich obsažená. Přestože tyto materiály 

neobsahují písmena „Q", „W" a „X", děti již byly s tvary těchto písmen seznámeny. 
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12 POPIS ZKOUMANÉHO PROSTŘEDÍ 

Cílovou skupinou našeho šetření jsou žáci prvního ročníku základní školy po 

zvládnutí většiny písmen. Jedním z důvodu výběru této věkové skupiny je skutečnost, že 

děti zatím nemají zvládnutou dovednost čtení, která se postupně zdokonaluje 

v kvalitativních i kvantitativních znacích a stává se automatickou. Přibližně ve třetím 

ročníku základní školy je z hlavního cíle vzdělávání prostředek dalšího učení a získávání 

informací. Do této doby můžeme prostřednictvím vhodného metodického vedení efektivně 

ovlivnit způsob a rychlost učení se čtení a přispět k získání pozitivního vztahu k samotné 

dovednosti čtení. 

Pro realizaci výzkumu jsme zvolili školy, které nejsou přetěžované náporem 

studentů, jelikož se nacházejí mimo dosah pedagogických fakult. Jsou jimi venkovské 

školy od sebe vzdálené přibližně 6 km. Obě mají první i druhý stupeň a zahrnují všech 

devět postupných ročníků základního vzdělávání. 

ZŠ Chrast se nachází v malém městě s přibližně 2 500 obyvateli. Má širší spádovou 

oblast. Její součástí jsou dvě paralelní první třídy. l.A navštěvuje 25 žáků, dvanáct dívek a 

třináct chlapců. Do l.B dochází 21 dětí, dvanáct chlapců a devět dívek. 

Vesnická ZŠ Rosice je menší, první třídu má pouze jednu, složenou ze 14 dětí, osmi 

chlapců a šesti dívek. 

Klima obou škol i tříd je příjemné, přátelské a vstřícné, jednotlivé děti se mezi sebou 

dobře znají, společně navštěvují mimoškolní aktivity. Třídní i společné prostory jsou 

vyzdobené pracemi žáků a nabídkami zájmových činností pro děti. 

Učitelé tříd, ve kterých výzkum probíhal, mají 10-15 let praxe, dobře znají jednotlivé 

děti i jejich rodinnou situaci. 

Výuka probíhá spíše klasickým způsobem bez výraznějšího začleňování inovativních 

prvků a aktivizujících metod vzdělávání. Učitelé přijali zásah z naší strany s nadšením a 

důsledně dodržovali doporučení a pokyny. 

Při volbě experimentální skupiny jsme zvolili třídu s nejvyšším počtem žáků, jelikož 

jsme věděli, že uskutečníme vstupní a závěrečná měření v časovém rozmezí jednoho 

měsíce a v den konání měření nemusí být všechny děti přítomné. Po vyhodnocení testů 

jsme měli možnost pracovat s následujícím souborem sledovaných dětí (tab. 12.1, obr. 

12.1). 
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Zkoumaný 

subjekt 

Experimentální 

skupina 
Kontrolní skupina 

Počet celkem 
Zkoumaný 

subjekt 

ZŠ Chrast - l.A ZŠ Chrast - l.B ZŠ Rosice - 1. 

Počet celkem 

Dívky 11 6 5 22 

Chlapci 8 8 6 22 

Celkem 19 14 11 44 

Tab. 12.1 - Zastoupení dětí v experimentální a kontrolní skupině 

• Experimentální skupina • kontrolní skupina 

Obr. 12.1 - Procentuální podíl dětí v experimentální a kontrolní skupině 

Experimentální skupina je tvořená 11 (58%) dívkami a 8 (42%) chlapci. Tři chlapci 

z této třídy měli odklad školní docházky. Jeden z důvodu úrazu, zbylí dva pro celkovou 

školní nezralost. Číst před vstupem do školy dovedly dvě děti, chlapec a dívka. Devět dětí 

z celé třídy má staršího sourozence. U dvou dětí (dívka a chlapec) je diagnostikován 

pedagogicko-psychologickou (PPP) poradnou syndrom ADHD, u dalších třech dětí (dva 

chlapci a dívka) je podezření na dyslexii. Děti zatím nebyly vyšetřené v PPP. Nejmladší 

dívka je narozená 13. 6. 1999, nejstarší chlapec se narodil 14. 3. 1998. 

V kontrolní skupině je 11 (44%) dívek a 14 (56%) chlapců. Odloženou školní 

docházku pro celkovou školní nezralost mělo 7 dětí (6 chlapců a dívka). Všechna písmena 

znala před vstupem do školy 2 děvčata. Staršího sourozence má 8 dětí. Syndrom ADHD 

byl diagnostikován u 4 dětí (3 chlapců a dívky), dyslexie byla prokázána u 3 dětí (2 

chlapců a dívky). Nejmladší dívka se narodila 17. 8. 1999, nejstarší je dívka narozená 27. 

2. 1998. 
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Srovnáním procentuálního vyjádření zastoupení obou pohlaví zjistíme, že zatímco 

v experimentální skupině je většinový poměr dívek (57,89%), v kontrolní skupině je dívek 

menšina (11%). 

Abychom si utvořili představu o úrovni čtenářských dovedností jednotlivých žáků, 

požádali jsme učitele, aby děti ohodnotili známkami jedna až tři, kde ve skupině označené 

1 jsou dobří čtenáři, 2 znázorňují čtenáři průměrní a 3 jsou klasifikováni podprůměrní 

čtenáři. Výsledky zobrazuje tab. 12.2 a obr. 12.2. 

Čtenář Experimentální skupina Kontrolní skupina 
CELKEM Čtenář 

Chlapci Dívky Celkem Chlapci Dívky Celkem 
CELKEM 

Dobrý 4 5 9 4 7 11 20 

Průměrný 3 4 7 6 2 8 15 

Podprůměrný 1 2 3 4 2 6 9 

CELKEM 8 11 19 14 11 25 44 

Tab. 12.2 - Hodnocení čtenářské úrovně žáků 

Obr. 12.2 - Zastoupení čtenářské úrovně žáků v experimentální a kontrolní skupině 

Nejvíce dětí je svými učiteli považováno za dobré čtenáře. Lepšími čtenářkami 

v obou skupinách (experimentální i kontrolní) jsou dívky. Mezi průměrnými a 

podprůměrnými čtenáři v experimentální skupině procentuálně vedou dívky, zatímco 

v kontrolní skupině naopak hůře čtou chlapci. 

A 
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13 VLASTNÍ VÝZKUM 

První fázi našeho výzkumu tvořilo získání grantu v interní grantové soutěži 

Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci v roce 2005. Prostřednictvím tohoto 

grantu jsme ve spolupráci s programovými inženýry vytvořili softwarový program na 

měření reakčních časů u písmen a slov. Funkčnost programu byla ověřována na šesti 

dětech, které měly prvotní zkušenost s písmeny. 

Druhou fázi výzkumu představuje přirozený experiment, který byl realizován ve 

školním roce 2005/2006. Experiment jsme zahájili vstupním měřením v květnu a ukončili 

o měsíc později v červnu. V den konání měření jsme ve školách měli vyčleněnou klidnou a 

tichou místnost v blízkosti testovaných tříd, kam za námi děti postupně docházely. Po 

krátkém rozhovoru, kdy jsme zjišťovali základní data a informace, byla dítěti 

zprostředkována jednoduchá instruktáž. Následovalo měření reakčních časů na písmena 

malé abecedy, velké abecedy a vzápětí na slova. 

Výsledky jednotlivých měření znázorňují tabulky v další části textu. 

a b c č d a e f f) h ch i I k i m n 
Stř. hodnota 1,45 1,62 1,45 1,73 1,98 1,67 1,51 1,81 2,01 1,75 1,60 1,40 1,90 1,66 1,52 1,70 1.67 

Chvba stř. hodnoty 0,07 0,11 0,08 0,09 0,13 0,15 0,08 0,13 0,13 0,16 0,08 0,09 0,13 0,08 0,06 0,13 0,13 
Medián 1,39 1,39 1,36 1,59 1,79 1.44 1,36 1,59 1,97 1,45 1,45 1,30 1,62 1,55 1,55 1,50 1,42 

Smér. odchylka 0,48 0,60 0,51 0,58 0,70 0,86 0,55 0,77 0,78 0,97 0,52 0,55 0,86 0,55 0,36 0,72 0,78 
Rozptyl výběru 0,23 0,36 0,26 0,33 0,49 0,74 0,30 0,59 0,60 0,94 0,27 0,30 0,74 0,30 0,13 0.52 0,60 
Rozdíl max-min 2,25 2,62 2,48 2,97 3,33 4,28 2,40 3,19 3,72 3,51 2,08 3,08 3,59 2,64 1,56 2,91 3,73 

Minimum 0,95 0,91 0,86 0.83 1,08 0,75 0,83 0,98 1,05 0.80 0,97 0.67 0,80 0,67 1,02 0,98 0,88 
Maximum 3,20 3,53 3,34 3.80 4,41 5,03 3,23 4,17 4,77 4,31 3,05 3,75 4,39 3,31 2,58 3.89 4,61 

Součet 63,86 48,62 64,01 76,23 59,50 55,15 66,24 59,69 70,46 66,62 70,50 54,78 83,41 71,36 47,20 52.55 61,88 
Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,15 0,23 0,15 0,18 0,26 0,30 0,17 0,27 0,27 0,32 0,16 0,18 0,26 0,17 0,13 0,27 0,26 

Tab. 13.1 - Statistické vyhodnocení poznávání malých písmen - část 1 ze 2 

ft o P S r ř s š t f u v w X y z ž 
Stř. hodnota 1,79 1,49 2,10 2,11 1,60 1,73 1,77 1,78 1,46 1,63 1,50 1,49 1,69 1,60 1,56 1,60 1,75 

Chyba stř. hodnoty 0,13 0,07 0,16 0,15 0,08 0,10 0,12 0,11 0,06 0,13 0,08 0,08 0,09 0,11 0,09 0,10 0,14 
Medián 1,63 1,42 1,73 1,98 1,39 1,56 1,52 1,52 1,36 1,42 1,40 1,36 1,55 1,35 1,41 1,39 1,46 

Směr. odchylka 0,85 0,47 0,99 0,68 0,51 0,64 0,77 0,73 0,40 0,72 0,50 0,52 0,59 0,64 0,61 0,61 0,91 
Rozptyl výběru 0,72 0,22 0,97 0,47 0,26 0,40 0,59 0,54 0,16 0,52 0,25 0,28 0,35 0,40 0,37 0,37 0,83 
Rozdíl max-min 4,21 2,08 4,48 2,25 2,63 2,93 3,87 3,21 1,89 2,78 2,39 3,10 2,38 2,57 2,76 2,22 5,04 

Minimum 0,81 0,78 1,03 1,22 0,78 0,77 0,86 0,80 0,77 0,80 0,80 0,84 0,98 0,81 0,91 0,84 1,05 
Maximum 5,02 2,86 5,51 3,47 3,41 3,70 4,73 4,01 2,66 3,58 3,19 3,94 3,36 3,38 3,67 3,06 6,09 

Součet 74,99 65,61 83,89 46,51 70,33 69,23 75,94 72,80 58,51 53,85 66,10 65,50 67,73 57,60 67,26 63,87 76,83 
Hladina spolehlivostí (95,0%) 0,26 0,14 0,32 0,30 0,16 0,20 0,24 0,23 0,13 0,26 0,15 0,16 0,19 0,22 0,19 0,19 0,28 

Tab. 13.2 - Statistické vyhodnocení poznávání malých písmen - část 2 ze 2 

Ze statistických tabulek 13.1 a 13.2 popisujících poznaná písmena malé tiskací 

abecedy všemi žáky můžeme vyčíst, že děti v celkovém součtu nejrychleji správně poznaly 

písmena „1" (47,20s) a „b" (48,62s), naopak nejdéle četly ,,p"(83,89s) a „j" (83,41s). 

Písmena „i" a „k" některé děti poznaly v nejkratším reakčním čase 0,67s, ale „ž" bylo 

rozlišeno za 6,09s, „p" za 5,5 ls. Největší rozdíly v časech byly zaznamenány u písmen 

„ž" (5,04s) a „p" (4,48s), nejvyrovnanější výsledky nacházíme u „1" (l,56s) a „t" (l,89s). 
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A B C i D Ď E F G H CH I J K L M N 
Stř. hodnota 1,35 1,92 1,36 1,56 1,74 1,64 1,39 1,70 1,69 1.42 1,54 1,75 1,82 1,55 1,78 1,87 1,64 

Chvba stř. hodnoty 0,06 0,16 0.07 0,07 0,12 0,09 0,08 0,08 0,13 0,06 0,09 0,07 0,15 0,08 0,26 0,11 0,10 
Medián 1,26 1,53 1,22 1,53 1,63 1,53 1,23 1,61 1,50 1,40 1,28 1,68 1,59 1,53 1,28 1,76 1,51 

Směr. odchylka 0,37 0,99 0,47 0,48 0,75 0,56 0,53 0,54 0,76 0,42 0,58 0,49 0,93 0,51 1,65 0,75 0,65 
Rozptyl výběru 0,14 0.99 0,22 0,23 0,56 0,32 0,28 0,29 0,58 0,17 0,34 0,24 0,86 0,26 2,72 0,56 0,43 
Rozdil max-min 1,49 3,95 2,62 3,03 3,43 2,48 2,89 2,42 3,73 1,71 2,36 2,15 3,89 2,36 10,17 2.60 3,62 

Minimum 0,84 0,86 0,86 0,80 0,88 0,91 0,59 1,06 0.86 0,77 0,86 1,05 0,89 0,92 0,88 0,95 0,88 
Maximum 2,33 4,81 3,48 3,83 4,31 3,39 3,48 3,48 4,59 2,48 3,22 3,20 4,78 3,28 11,05 3,55 4,50 

Součet 59,28 72,95 58,61 67,08 66,11 60,54 61,19 69,79 60,67 62,64 58,42 76,89 74,48 68,02 71,20 80,26 70,64 
Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,11 0,33 0,14 0,15 0,25 0,19 0,16 0,17 0,26 0,13 0,19 0,15 0,29 0,15 0,53 0,23 0,20 

Tab. 13.3 - Statistické vyhodnoceni poznáváni velkých písmen - část 1 ze 2 

N O P Q R Ř S á T t U V W X Y Z 7 
Stř. hodnota 1.74 1,31 1,70 1,80 1,60 1,59 1,75 1,70 1,37 1,60 1,40 1,33 1,71 1,66 1,53 1,61 1,66 

Chyba stř. hodnoty 0,12 0,06 0,12 0,12 0,08 0,08 0,11 0,10 0,05 0,09 0,08 0,06 0,10 0,10 0,07 0,13 0,13 
Medián 1,53 1,25 1,52 1.74 1.43 1.52 1,51 1,55 1,35 1,44 1,34 1,31 1,57 1,42 1,41 1.34 1,39 

Směr. odchylka 0,72 0,40 0,79 0,61 0,51 0,54 0,72 0,61 0,35 0,56 0,51 0,40 0,60 0,58 0,46 0,85 0,75 
Rozptyl výběru 0,52 0,16 0,62 0,38 0,26 0,30 0,52 0,37 0,12 0,32 0,26 0,16 0,36 0,33 0,21 0,72 0,57 
Rozdil max-min 3,03 2,04 4.42 2,67 2,09 2,26 2,62 2,62 1,42 2,52 3,59 1,74 2,30 2,12 1,66 4,50 2,98 

Minimum 0,92 0,77 0,80 0,88 0,94 0,94 0,91 0,86 0,80 0,92 0,30 0,73 0,86 0,94 0,89 0,75 0,88 
Maximum 3,95 2.81 5,22 3,55 3,03 3,20 3,53 3,48 2,22 3,44 3,89 2.47 3,16 3,06 2,55 5,25 3,86 

Součet 67,98 56,54 72,95 50,42 70,32 65,01 77,10 66,47 60,35 63,83 60,10 58,34 58,19 58,01 65,62 69,09 59,69 
Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,23 0,12 0,24 0,24 0,16 0,17 0,22 0,20 0,11 0,18 0,16 0,12 0,21 0,20 0,14 0,26 0,26 

Tab. 13.4 - Statistické vyhodnoceni poznávání velkých písmen - část 2 ze 2 

Zaměříme-li se na statistiku poznaných velkých písmen tiskací abecedy (tab. 13.3 a 

13.4), vidíme, že žáci v celkovém součtu nejrychleji přečetli písmena „Q" (50,42s) a „O" 

(56,54s), nejdelší čas strávili nad písmeny „M" (80,26s) a „S" (77,1 Os). Nejkratší reakční 

čas se vyskytl na samohlásky „U" (0,30s), „E" (0,59s) a souhlásku „V" (0,73s), nejdelší na 

souhlásky „L" (ll ,05s) a „P" (5,22s). Největší rozdíl mezi reakčními časy je u „L" 

(10,17s) a „Z" (4,50s). 

V době konání experimentu měly děti přečtenou celou Živou abecedu A. Ladové, M. 

Holase a H. Staudkové a Slabikář J. Žáčka a H. Zmatlíkové. Živá abeceda děti seznamuje 

se samohláskami A, O, E, U, I a vzápětí přidává souhlásky M, L, S, P, T, J. Samohlásku Y 

si nechává až na konec. Ve Slabikáři je pořadí probíraných písmen následující: M, T, L, S, 

P, J, N, Y, D, K, R, V, Z, H, Š, C, Č, B, Ž, Ř, G, F, CH, Ď, Ť, Ň. Obě knihy neobsahují 

písmena Q, W, X, přesto je děti z experimentální i kontrolní skupiny znaly. 

Podle této analýzy by děti měly lépe ovládat nejdéle známá a procvičovaná písmena. 

Navíc častěji se vyskytujícími písmeny v textu jsou samohlásky. Výjimkou by mohli být 

dyslektici, kterým mohou činit potíže tvarově a zvukově podobná písmena, sykavky apod. 

Srovnáme-li střední hodnoty reakčních časů od nejkratších, dojdeme k následujícímu 

pořadí písmen malé abecedy: i, a, c, t, o, v, u, e, 1, y, ch, r, x, z, b, ť,... Pořadí velkých 

písmen zní: O, V, A, C, T, E, U, H, Y, CH, Ř, R, Ť, Z,... Zatímco v malé abecedě děti 

opravdu častěji lépe poznávají samohlásky, ve velké abecedě tomu tak jednoznačně není. 

Součtem středních hodnot všech písmen malé abecedy dostaneme 57,1 ls, součet velké 

abecedy je 54,78s. Děti sice čtou písmena velké abecedy rychleji, ale nevýznamně. 
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Tab. 13.5 - Srovnání poznávání malých písmen v experimentální a kontrolní skupině - část 1 ze 2 

Tab. 13.6 - Srovnání poznávám malých písmen v experimentální a kontrolní skupině - část 2 ze 2 

Srovnáním poznávání písmen malé tiskací abecedy (tab. 13.5 a 13.6) mezi 

experimentální a kontrolní skupinou zjistíme, že děti z experimentální skupiny nejrychleji 

poznaly písmeno „c" (l,39s) a „t" (l,41s), v kontrolní skupině nedělalo potíže určení „a" 

(l,33s) a „i" (l,44s). Nejdelší časy byly naměřené u dětí v experimentální skupině u „q" 

(2,34s) a „d" (2,1 Os), v kontrolní skupině mělo nejdelší čas „g" (1,97) a také „d" (1,90s). V 

celkovém součtu průměrných časů na všechna písmena dopadly nejlépe dívky (Z) 

z kontrolní skupiny (51,63s), následovali chlapci (M) opět z kontrolní skupiny (58,65s), 

pak dívky z experimentální skupiny (61,57s) a chlapci z experimentální skupiny (84s). 

Celkově jsou na tom lépe dívky (113,2s) proti chlapcům (142,65s). 

Tab. 13.7 - Srovnání poznávání velkých písmen v experimentální a kontrolní skupině - část 1 ze 2 

SKUPINA POHLAVÍ | Ň O P Q R Ř S S T Ť U V W X Y Z Ž | 

I Experimentální 1 61 1 33 1.65 1.97 1.58 1,53 1,8/ 1.61 1,45 17 / 1,53 1.JU 1./Ö 1,1b 1,65 1.40 1.61 
M 
Z 

1 54 1 26 1 42 2,16 1,75 1,40 1,0b 1,bU 1,bU 1,/a 1,Ď2 1,i)U 1,b/ 1,62 1,/1 1,2b 1,3U 
1,66 1,38 1,84 1,84 1,45 1,61 1,87 1,62 1,35 1,76 1,54 1,30 1,65 1,83 1,60 1,50 1,76 

M 
Z 

Průměr z M 
Průměr z Z 

139 1^22 1^45 1,49 1,26 1,47 1,36 1,44 1,22 1,27 1,20 1,20 1,32 1,20 1,25 1,85 1,61 

1 97 1 33 1 76 1 97 1 84 1,64 1,89 1,87 1,46 1,68 1,42 1,40 1,95 1,77 1,63 1,54 1,62 
1 53 1 30 1 63 166 U 6 1.54 1.62 1,53 1,28 1,51 1,37 1,25 1,50 1,56 1,43 1,68 1,69 

[ _ Celkový průměr 1 74 1 31 1 70 1 80 1 60 1,59 1,75 1,70 1,37 1,60 1,40 1,33 1,71 1,66 1,53 1,61 1,66 

Tab. 13.8 - Srovnání poznávání velkých písmen v experimentální a kontrolní skupině- část 2 ze 2 
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Písmena velké tiskací abecedy (tab. 13.7 a 13.8) nejrychleji poznaly dívky 

z kontrolní skupiny (46,43s), pak chlapci z experimentální skupiny (54,55s), následovaly 

dívky z experimentální skupiny (56,92s) a chlapci z kontrolní skupiny (58,8s). 

Děti rychleji čtou písmena velké tiskací abecedy, lepších výsledků dosahují dívky a 

to ve velké i malé tiskací abecedě. 

Aby nedošlo ke zkreslení popsaných zjištění, je třeba je uvést do vztahu 

s nepoznanými písmeny velké i malé tiskací abecedy. Kdyby tomu tak nebylo, mohli 

bychom být spokojeni se střední hodnotou poznání např. písmena „m" malé tiskací 

abecedy, která je l,7s, což je lepší než h", ... Přitom „m" nepoznalo 13 dětí, 

zatímco „ě" poznaly všechny. 

MALÁ 
PÍSMENA 

vstupní 
měření 

POČET POZNANÝCH l| POČET NEPOZNÁN vru MALÁ 
PÍSMENA 

vstupní 
měření 

Experimentální 
skupina Kontrolní skupina II E x P e , n ' m e n t á l n í 

skupina Kontrolní skupina 

MALÁ 
PÍSMENA 

vstupní 
měření CH D £ CH D £ H CH D £ CH D £ 

a 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
b 7 6 13 8 9 17 1 5 6 6 2 8 
c 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
č 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
d 5 7 12 8 9 17 3 4 7 6 2 8 
ď 6 8 14 9 10 19 2 3 5 5 1 6 
e 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
f 6 10 16 8 9 17 2 1 3 6 2 8 
S 5 8 13 12 10 22 3 3 6 2 1 3 
h 6 10 16 11 11 22 2 1 3 3 0 3 

ch 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
i 6 9 15 13 11 24 2 2 4 1 0 1 
.i 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
k 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 
1 6 7 13 9 9 18 2 4 6 5 2 7 

m 7 10 17 11 3 14 1 1 2 3 8 11 
n 6 11 17 11 9 20 2 0 2 3 2 5 
ň 8 10 18 13 11 24 0 1 1 1 0 1 
0 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
p 7 11 18 12 10 22 1 0 1 2 1 3 
q 5 6 11 4 7 11 3 5 8 10 4 14 
r 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
ř 7 10 17 12 11 23 1 1 2 2 0 2 
s 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 

š 7 10 17 13 11 24 1 1 2 1 0 1 

t 8 10 18 12 10 22 0 1 1 2 1 3 

ť 7 10 17 7 9 16 1 1 2 7 2 9 

u 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

v 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

w 8 11 19 11 10 21 0 0 0 3 1 4 

X 7 11 18 8 10 18 1 0 1 6 1 7 

y 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 

z 7 10 17 14 9 23 1 1 2 0 2 2 

ž 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

__ Celkem 243 339 582 399 342 741 29 35 64 77 32 109 

Tab. u. 9 - Srovnání počtu poznaných a nepoznaných písmen malé abecedy u vstupního měřeni 
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Všechny děti poznaly písmena „a, c, č, e, ch, j, o, r, u, v, ž" (tab. 13.9). Celkem 11 

písmen. Děti v experimentální skupině chybovaly 64krát, v kontrolní skupině 109krát. 

V kontrolní skupině je však více dětí, tedy i vyšší pravděpodobnost chybovosti. 

POČET POZNANÝCH POČET NEPOZNANÝCH 
VELKÁ 

PÍSMENA 
Experimentální 

skupina 
Kontrolní skupina Experimentální 

skupina Kontrolní skupina 

CH D E CH D E CH D E CH D 2 

A 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
B 8 9 17 11 10 21 0 2 2 3 1 4 
C 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 
Č 8 11 19 14 10 24 0 0 0 0 1 1 
D 7 9 16 11 11 22 1 2 3 3 0 3 
D 7 11 18 11 8 19 1 0 1 3 3 6 
E 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
F 7 11 18 14 11 25 1 0 1 0 0 0 
G 8 10 18 9 9 18 0 1 1 5 2 7 
H 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

CH 8 10 18 9 11 20 0 1 1 5 0 5 
I 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
J 8 10 18 13 10 23 0 1 1 1 1 2 

K 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

L 7 10 17 13 10 23 1 1 2 1 1 2 

M 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

N 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 
c 

N 7 10 17 12 10 22 1 1 2 2 1 3 

0 8 11 19 14 10 24 0 0 0 0 1 1 

P 8 10 18 14 11 25 0 1 1 0 0 0 

O 5 7 12 8 9 17 3 4 7 6 2 8 

R 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

R 7 11 18 12 11 23 1 0 1 2 0 2 

s 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

š 8 10 18 12 9 21 0 1 1 2 2 4 

T 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

T 8 10 18 12 10 22 0 1 1 2 1 3 

u 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 

v 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

W 7 10 17 10 7 17 1 1 2 4 4 8 

x 7 11 18 10 8 18 1 0 1 4 3 7 

v s 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 

7 s 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

z 5 10 15 11 10 21 3 1 4 3 1 4 

Celkem 258 356 614 426 350 776 14 18 32 50 24 74 

Tab. 13.10 - Šramání počtu poznaných a nepoznaných písmen velké abecedy u vstupního měření 

Ve velké abecedě všechny děti poznaly následující písmena: „A, E, H, I, K, M, R, T, 

V, Z" (tab. 13.10). Celkem 10 písmen, což je o jedno písmeno méně, než u malé abecedy. 

Všechny děti poznaly velké i malé písmeno „A, E, R, V". Přitom právě písmena „ a" a „e" 

patří mezi ta, jež dyslektici často zaměňují. 
Vzhledem k tomu, že texty, se kterými se ítenář setkává, jsou nejíastéji psané malou 

abecedou, upouštíme od srovnání malých a velkých písmen. Výsledky dosavadních měření 
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sice mluví ve prospěch velké abecedy, ale z důvodu velkého množství získaných dat je do 
dalšího popisu nezahrnujeme. 

Současně s měřením reakčních časů na písmena velké a malé abecedy proběhlo i 

měření reakčních časů na slova. Jestliže některé z dětí (máme na mysli syntetický typ) 

nepoznaly určitá písmena, neměly by přečíst ani slova z nich složená. Počet poznaných a 

nepoznaných slov uvádí následující tabulka: 

Slova 
hypotetická 

Počet pc znaných Počet nepoznaných 
Slova 

hypotetická 
Experimentální 

skupina Kontrolní skupina Experimentální 
skupina Kontrolní skupina 

CH D £ CH D £ LCH D E CH D E 
léto 6 7 13 7 9 16 2 4 6 7 2 9 

podzim 4 6 10 4 8 12 4 5 9 10 3 13 
domov 5 7 12 4 9 13 3 4 7 10 2 12 
tašku 7 9 16 10 10 20 1 2 3 4 1 5 
bříza 5 6 11 6 8 14 3 5 8 8 3 11 
tráva 8 10 18 12 10 22 0 1 1 2 1 3 
škola 5 7 12 7 9 16 3 4 7 7 2 9 
holky 5 7 12 7 9 16 3 4 7 7 2 9 
jazyk 7 10 17 12 9 21 1 1 2 2 2 4 
hrách 6 10 16 11 11 22 2 1 3 3 0 3 

Celkem 58 79 137 80 92 172 22 31 53 60 18 78 

Tab. 13.11 - Srovnání zastoupení hypotetických slovu kontrolní a experimentální skupiny 

Typové členění zahrnuje i analytiky, jejichž způsob čtení nestaví na syntéze 

jednotlivých písmen ve vyšší celky. Děti nemusí znát všechna písmena, aby „přečetly" 

slovo. Zvláštní skupinu uvnitř obou typů tvoří žáci se znalostí slabiky. Výsledky 

skutečného měření reakčních časů na slova popisují tabulky 13.12 a 13.13: 

vstupní méřenl -
experimentální skupina léto podzim domov tašku břiza tráva škola holky jazyk hrách 

Stř. hodnota 4,74 5,53 5,49 5,98 5,21 5,28 5,02 5,07 5,60 5,16 
Chyba stř. hodnoty 0,16 0,26 0,32 0,38 0,37 0,27 0,36 0,25 0,37 0,31 

Medián 4,56 5,42 5,22 5,54 4,92 5,26 4,57 5,17 5,46 5,01 
Směr. odchylka 0,57 0,94 1,29 1,37 1,26 1,09 1,35 0,88 1,49 1,25 
Rozptyl výběru 0,33 0,89 1,67 1,89 1,60 1,19 1,83 0,77 2,22 1,57 

Rozdíl max-min 1,46 3,10 4,87 4,99 4,20 3,97 4,28 2,99 5,77 4,88 

Minimum 3,97 4,13 3,79 4,16 3,22 4,05 3,29 3,90 3,27 4,12 

Maximum 5,43 7,23 8,66 9,15 7,42 8,02 7,57 6,89 9,04 9,00 

Součet 61,56 71,89 87,87 77,69 62,56 84,43 70,29 60,82 89,64 82,59 

IjHladina spolehlivosti (95,0%) 0,35 0,57 0,69 0,83 0,80 0.58 0,78 | 0,56 0,79 | 0,67 

Tab. 13.12- Statistické vyhodnocení vstupního měření reakčních časů žáků experimentální skupiny 

vstupní měřeni • kontrolní 
skupina léto podzim domov tašku břfza tráva škola holky Jazyk hrách 

Stř. hodnota 4,72 5,92 5,44 5,34 5,17 5,06 5,17 5,25 5,36 4,65 

Chyba stř. hodnoty 0 26 0,19 0,24 0,25 0,27 0,24 0,26 0,21 0,37 0,18 

Medián 4,55 6,08 5,38 5,39 4,99 5,04 4,83 5,01 5,17 4,52 

— Směr, odchylka 
Rozptyl výhAm 
Rozdil max-min 

Minimum 
— Maximum 

Součet 
Ltüadlna spolehlivosti (95.0%) 

1,06 
1,12 
3,78 
3,39 
7,17 

80,16 
0,54 

0,77 
0,59 
2,95 
4,58 
7,53 

100,61 
0,40 

0,95 
0,91 
3,92 
3,97 
7,89 

87,08 
0,51 

1,09 
1,19 
4,24 
3,15 
7,39 

101,49 
0,53 

1,06 
1,13 
3,89 
3,45 
7,34 

77,52 
0,59 

1,01 
1,03 
4,19 
3,22 
7,41 

91,12 
0,50 

1,10 
1,22 
3,75 
4,03 
7,78 

92,97 
0,55 

0,86 
0,74 
3.47 
4,01 
7.48 

89,18 
0,44 

1,57 
2,48 
6,99 
2,68 
9,67 

96,49 
0,78 

0,80 
0,64 
3,38 
3,73 
7,11 

88,28 
0,39 

Tab. 13.13-Statistické vyhodnocení vstupního měření reakčních časů žáků kontrolní skupiny 

A 
-86-



Doktorská práce Radka Harazinová 

Nejdelší součet časů v experimentální skupině je u slova, jazyk" (89,64s), ale střední 

hodnota u slova „tašku" (5,98s). V kontrolní skupině je nejdelší součet u slova „tašku" 

(101,49s) a střední hodnota u slova „podzim" (5,92s). Nejkratším časem pro přečtení slova 

v experimentální skupině je 3,22s pro nesnadné slovo „bříza", v kontrolní skupině byl 

nejrychleji přečten ,jazyk" za 2,68s. V experimentální i kontrolní skupině jsou největší 

rozdíly mezi naměřenými časy u slova Jazyk", nejvyrovnaněji bylo čtené „léto". 

V kontrolní skupině jsou nejmenší rozdíly u „podzimu". 

Následující tabulka nabízí přehled rozdílů mezi experimentální a kontrolní skupinou 

a mezi dívkami a chlapci. 

SKUPINA POHLAVÍ léto podzim domov ta íku bříza tráva škola holky lazvk hrách I 
Experimentální 4,74 5,53 5,49 5.98 5.21 5,28 5,02 5,07 5,60 5.16 

M 
Z 

4,84 
4,65 

5,46 
5,58 

4,87 
5,87 

5,40 
6,23 

5,11 
5,27 

4,86 
5,53 

4,95 
5,08 

5,18 
4,99 

5,78 
5,46 

4.73 
5,42 

M 
Z 

4,90 
4,51 

6,20 
5,67 

5,67 
5,27 

5,64 
5,07 

5,21 
5,13 

5,27 
4,80 

5,32 
5,01 

5,54 
4,98 

5,47 
5,23 

4,84 
4,43 

Průměr z M 
Průměr z Z 

4,87 
4,58 

5,92 
5,62 

5,30 
5,58 

5,56 
5,62 

5,17 
5,20 

5,12 
5,20 

5,17 
5,04 

5,40 
4,99 

5,60 
5,35 

4,80 
4,95 

Celkový průměr -
vstupní měření 4,72 5,75 5,47 5,60 5,19 5,16 5,10 5,17 5,47 4,88 

Tab. 13.14 - Srovnání vstupního měření reakčních časů na slova u experimentální a kontrolní skupiny 

V experimentální skupině činí součet průměrů u chlapců (M) 51,18s, u dívek (Z) 

54,08s, tj. dohromady 105,26s. V kontrolní skupině v součtu průměrů četli chlapci 54,06s, 

dívky 50, ls, dohromady 104,16s. Zatímco v experimentální skupině byli lepší chlapci, 

v kontrolní skupině naopak dívky. 

Tabulka 13.15 zobrazuje počet správně přečtených a nepřečtených slov. 

Slova -
vstupní 
měření 

Počet poznaných Počet nepoznaných 
Slova -
vstupní 
měření 

Experimentální 
skupina 

Kontrolní skupina 
Experimentální 

skupina Kontrolní skupina 
Slova -
vstupní 
měření 

CH D £ CH D E CH D £ CH D £ 
léto 6 7 13 9 8 17 2 4 6 5 3 8 

podzim 5 8 13 8 9 17 3 3 6 6 2 8 
domov 6 10 16 7 9 16 2 1 3 7 2 9 
tašku 4 9 13 9 10 19 4 2 6 5 1 6 
bříza 4 8 12 7 8 15 4 3 7 7 3 10 
tráva 6 10 16 10 8 18 2 1 3 4 3 7 
škola 6 8 14 9 9 18 2 3 5 5 2 7 
holky 5 7 12 8 9 17 3 4 7 6 2 8 

jazyk 7 9 16 10 8 18 1 2 3 4 3 7 

hrách 6 10 16 10 9 19 2 1 3 4 2 6 

Celkem 55 86 141 87 87 174 25 j 24 49 53 23 76 

Tab. 13.15-Srovnání počtu poutaných a nepoznaných slov pro vstupní měření 
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Největší potíže měly děti se čtením slov „bříza" a „holky", nejlépe četly slovo 

„hrách". 

Pro výpočet syntetického (TSi) a analytického typu (TS1I) jsme použili vzorce 

Křivánka, Čápa a Vlacha. Jak uvádí tab. 13.16, výpočet pro TS1 ve slově „škola" se rovná 

součtu reakčních časů na písmena. TSn má tuto hodnotu vydělenou počtem písmen 

obsažených ve slově. Medián mezi analytickým a syntetickým výpočtem rozčlení obě 

hodnoty na stejnou část. Skutečnou naměřenou hodnotu porovnáme s hypotetickými, 

jejichž hranici tvoří medián, který je zároveň i aritmetickým průměrem. 

š k 0 I a Tsi Tsn Medián Naměřená 
hodnota Typ 

Zák M.T. 
(výborný čtenář) 0,58 0,59 0,52 0,55 0,5 2,74 0,55 1,65 2,11 syntetický 

Zák L.K. 
(podprůměrný čtenář) 1,32 1,12 1,28 1,43 1,2 6,35 1,27 3,81 2,02 analytický 

Tab. 13.16 - Přiklad výpočtu syntetického a analytického typu 

V námi získaných datech se naměřené hodnoty slov u jednotlivých dětí vždy klonily 

buď k TSi nebo k TSn. Rozdílem byla pouze vzdálenost od mediánu. Na základě těchto 

výpočtů jsme mohli děti rozčlenit do analytické či syntetické typové skupiny (tab. 13.17). 

Typologické členěni dětí 

Syntetický typ Analytický typ 

Celkem Typologické členěni dětí 

dívky chlapci dívky chlapci 

Celkem 

Experimentální skupina 10 6 1 2 19 

Kontrolní skupina 10 10 1 4 25 

Celkem 20 16 2 6 44 

Tab. 13.17- Typologické zastoupení dětí v experimentální a kontrolní skupině 

Křivánek s Čápem a Vlachem uvádějí ještě další členění uvnitř těchto skupin a sice 

na děti se znalostí slabiky a bez ní. Znalost slabiky jsme posuzovali podle způsobu čtení 

slov dětmi. Děti se znalostí slabiky nehláskují slovo, nemají potíže s dvojím čtením. 

V průměru čtou v syntetické skupině rychleji, protože vycházejí z větších celků (ze 

slabiky). Mezi analytiky se znalostí slabiky a bez znalosti slabiky rozdíl není. Děti z této 

skupiny vnímají slovo i s l a b i k u jako jednotku, kterou znají nebo neznají. 

Pokud jsme si nebyli jistí svým pozorováním, po změření reakčních časů na písmena 

a slova jsme dítěti předložili ke čtení text z knihy Moje první čítanka (Žáček 1993). 
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Výsledky jsme zapisovali na záznamový arch a dále jsme je srovnávali s úsudkem a 

hodnocením učitele. 

Na základě popsaných pozorování jsme dospěli k následujícímu členění (tab. 13.18). 

Srovnáni 

typového 

členěni 

Křivánek, Čáp, Vlach Náš výzkum Srovnáni 

typového 

členěni Četnost 
Procentuální 

zastoupení 
Četnost 

Procentuální 

zastoupení 

S 10 5 0 % 25 5 7 % 

SSL 6 3 0 % 11 2 5 % 

G 3 15 % 5 11 % 

GSL 1 5% 3 7 % 

Celkem 20 100 % 44 100% 

Tab. 13.18 - Srovnání typového členění žáků u růyiých výzkumů 

Typ S (synteticky) 

Zahrnuje 25 dětí (57%), 14 dívek a 11 chlapců. 17 dětí z této skupiny bylo učiteli 

hodnoceno jako dobří čtenáři, 3 jsou průměrní a 5 dětí čte s velkými problémy. 4 děti měly 

odloženou školní docházku, 3 znaly při vstupu do školy všechna písmena malé i velké 

tiskací abecedy. Dvěma dětem jsou problémy ve čtení učiteli dávány do souvislosti 

s celkově nízkým intelektem, u dvou chlapců je podezření na dyslexii. Stejně jako ve studii 

výše zmíněných odborníků, s rostoucími reakčními časy na písmena u těchto dětí rostl i čas 

potřebný ke čtení slov. Slova sestavená z písmen z tříd horších reakčních časů četli 

pomaleji. 

Typ Ssi. (synteticky - se zvládnutím čtení slabiky) 

Tvoří druhou nejčetněji zastoupenou skupinu. Zahrnuje 11 dětí (25%), 6 dívek a 5 

chlapců. 3 děti jsou považované za dobré čtenáře, 5 dětí čte průměrně a 3 podprůměrně. 2 

děti měly odloženou školní docházku, jedna dívka četla před vstupem do školy, u 2 dětí 

jsou slabší výsledky ve čtení přisuzované nízkému intelektu, jedna dívka má prokázaný 

syndrom ADHD. I zde s rostoucími reakčními časy na písmena rostl čas potřebný ke čtení 

slov. Navíc je zde zvládnuto čtení slabik, které Z. Křivánek označuje jako „globální čtení 

slabik" (Křivánek 1998, s. 153), kdy žádnou roli nehraje znalost jednotlivých písmen. 
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Srovnáním reakčních časů na slova mezi typem S a SSL čtou děti se znalostí slabiky 

nepatrně rychleji. Oběma typům vyhovuje učení čtení metodou analyticko-syntetickou. 

Typ G (analyticky, globální) 

Prokázal se u 5 dětí (11%), 4 chlapců a dívky. 4 z těchto dětí měly odklad školní 

docházky pro celkovou školní nezralost. U 3 chlapců je potvrzen syndrom ADHD, zbylé 2 

děti mají projevy dyslexie (bez prokázání v PPP). Chlapci čtou průměrně, dívka na úrovni 

podprůměrné. Pro tuto skupinu je typické, že žák čte dobře slova jako celky. Rychlost čtení 

nezávisí na tom, zda jde o slova složená z písmen tříd s nižšími nebo vyššími reakčními 

časy. Nejsou velké rozdíly mezi čtením slov krátkých a delších. Potíže však nastávají při 

syntéze slabik a analýze slova na jednotlivé hlásky či písmena. Tomuto typu by zcela jistě 

lépe vyhovovalo učení čtení metodou globální. 

Typ GM (analyticky, globální - se zvládnutím čtení slabiky) 

Zahrnuje pouze 3 děti (7%), 2 chlapce a dívku. Všichni jsou průměrnými čtenáři, u 

dívky je podezření na dyslexii. Čtení slov jako celků je bez obtíží. Rychlost čtení slov 

nezávisí na reakčních časech na písmena. Syntéza slabik a jejich čtení je bez větších obtíží. 

Lze těžko usuzovat, jaká z metod výuky čtení by byla pro tento typ nejvhodnější. 

Typ syntetický i analytický se zvládnutím slabiky se neliší ve způsobu čtení. K jejich 

rozčlenění dochází až porovnáním reakčních časů na písmena a na slova podle zmíněných 

vzorců. 

Nyní srovnáme četnost zastoupení jednotlivých typů v experimentální a kontrolní 

skupině. V experimentální skupině je 10 syntetiků (7 dívek, 3 chlapci). Syntetiků se 

zvládnutím slabiky najdeme 6 (3 dívky, 3 chlapci), analytici tu jsou 2 a analytikem se 

zvládnutím slabiky je jedna dívka. 2 děti z celé skupiny (chlapec a dívka) mají 

pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikovaný syndrom ADHD a další dívka 

dyslexii. 

V kontrolní skupině je 15 syntetiků (8 chlapců a 7 dívek). 5 syntetiků se zvládnutím 

slabiky (3 chlapci a 2 dívky), 3 analytici (2 chlapci, 1 dívka) a 2 analytici se zvládnutím 

slabiky (chlapci). 2 děti mají prokázaný syndrom ADHD, další chlapec dyslexii a 3 chlapci 

problémy ve čtení spojené s celkově nižším intelektem. 

Paní učitelka z experimentální třídy byla po vyhodnocení vstupních měření a 

rozčlenění dětí do typových skupin seznámena s výsledky jednotlivých dětí. Celý následný 
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měsíc se ve výuce čtení soustředila na intenzivní individuální přístup k dětem. Na naše 

doporučení byly děti rozdělené do čtyř skupin. Dvě tvořily syntetici bez znalosti slabiky, 

jednu syntetici se znalostí slabiky a čtvrtou analytici bez i se znalostí slabiky. 

Analyticko-syntetická metoda je zaměřená na sluchovou analýzu a syntézu. Analytici 

naopak preferují zrak. Proto cvičení této skupiny byla častěji zaměřená na cvičení sluchové 

diferenciace (i v hodinách hudební výchovy). Syntetici cvičili spíše zrakovou diferenciaci. 

U analytiků se navíc snahy orientovaly na rozšiřování souboru poznaných slov. Všechna 

cvičení probíhala hravou formou (pexeso se slovy, poznej, kdo jsem,...). V dnešní době 

máme k dispozici dostatek metodických materiálů a příruček, z kterých si můžeme vybrat 

soubory k procvičení požadovaných funkcí (využívané materiály viz seznam použitých 

čítanek a metodických materiálů). 

Druhou část úkolů jsme zaměřili na procvičování písmen z tříd s delšími reakčními 

časy. U každého dítěte jsme rozdělili reakční časy malé tiskací abecedy na tři části. 

V první týden experimentu se procvičovala písmena s nejkratšími reakčními časy (formou 

zadaných domácích úkolů na prohlubování dovednosti čtení), druhý týden se přidala 

písmena ze střední třídy a třetí týden byla zaváděna písmena s nejdelšími reakčními časy. 

V posledním týdnu žáci četli všechna písmena. U analytiků bez zvládnutí slabiky se 

necvičila analýza slov na slabiky a hlásky. Plnění domácích úkolů bylo ověřováno 

individuální kontrolou během výuky. 

Efektivitu typologického přístupu jsme porovnávali s kontrolní skupinou, kde výuka 

probíhala standardním způsobem. Učitelé těchto tříd nebyli seznámeni s výsledky 

vstupního měření u jednotlivých dětí. 

Následující tabulka zobrazuje počet poznaných a nepoznaných písmen 

v experimentální a kontrolní skupině. 
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MALA 
PÍSMENA 
závěrečné 

měření 

POČET POZNANÝCH POČET NEPOZNANÝCH MALA 
PÍSMENA 
závěrečné 

měření 

Experimentální 
skupina Kontrolní skupina Experimentální 

skupina Kontrolní skupina 

MALA 
PÍSMENA 
závěrečné 

měření CH D E CH D E CH D E CH D E 

a 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
b 8 9 17 8 9 17 0 2 2 6 2 8 
c 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
č 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
d 6 10 16 8 10 18 2 1 3 6 1 7 
ď 6 10 16 10 11 21 2 1 3 4 0 4 
e 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
f 7 11 18 9 9 18 1 0 1 5 2 7 
g 6 10 16 12 10 22 2 1 3 2 1 3 
h 7 11 18 11 11 22 1 0 1 3 0 3 
ch 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
i 7 11 18 13 11 24 1 0 1 1 0 1 
j 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 
k 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 
1 8 8 16 9 9 18 0 3 3 5 2 7 

m 7 11 18 6 8 14 1 0 1 8 3 11 
n 6 11 17 11 9 20 2 0 2 3 2 5 
ň 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 
0 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

p 7 11 18 12 10 22 1 0 1 2 1 3 

q 5 6 11 4 7 11 3 5 8 10 4 14 

r 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

ř 7 10 17 12 11 23 1 1 2 2 0 2 

s 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 

š 7 11 18 13 11 24 1 0 1 1 0 1 

t 8 10 18 13 11 24 0 1 1 1 0 1 

ť 8 10 18 7 9 16 0 1 1 7 2 9 

u 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

v 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

w 8 11 19 11 10 21 0 0 0 3 1 4 

X 7 10 17 9 10 19 1 1 2 5 1 6 

v 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 

z 8 11 19 14 9 23 0 0 0 0 2 2 

ž 8 11 19 14 11 25 0 0 0 0 0 0 

Celkem 253 357 610 398 350 748 19 17 36 78 24 102 

Tab. 13.19- Srovnám počtu poznaných a nepoznaných písmen malé abecedy u závěrečného měření 

Všechny děti poznaly písmena a, c, č, e, ch, j, o, r, u, v, ž, celkem 11. To je stejně 

jako při vstupním měření. Děti z experimentální skupiny navíc správně rozlišily k, ň, s, w, 

y, z, - o 3 písmena více. 

Celkem v experimentální skupině žáci poznaly 610 písmen. Při vstupním měření jich 

bylo poznáno 582. V kontrolní skupině poznali 748 písmen proti 741 ve vstupním testu. V 

experimentální skupmě nebylo poznáno 36 písmen na rozdíl od 64 vstupního testu, 

v kontrolní skupmě děti nepoznaly 102 písmen ve srovnání se vstupním měřením, kdy jich 

nepoznaly 109. 
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Obě skupiny měly v závěrečném měření lepší výsledky. V experimentální skupině 

byl rozdíl výraznější. 

Jednotlivé výsledky můžeme podrobněji vyčíst z následujících tabulek. 

závěrečné měřeni -
experimentální skupina a b c e d ď e f g h ch i j k 1 m n 

Stř. hodnota 1,08 1,07 0,99 1,24 1,32 1,25 1,02 1,16 1,18 1,06 1.16 0,97 1,82 1,18 1,02 1,10 1,31 
Chyba stř. hodnoty 0,12 0,11 0,11 0,10 0,21 0,17 0.08 0,11 0,18 0,15 0,12 0,14 0,22 0,16 0,16 0,13 0,22 

Medián 1,02 0,94 0,94 1,28 1,01 1,07 0,99 1,07 1,06 0,97 1,04 0,84 1,44 0,98 0,89 0,94 0,95 
Smér. odchylka 0,54 0,46 0,48 0,46 0,86 0,68 0,36 0,47 0,72 0,63 0,50 0,58 0,97 0,69 0,62 0,56 0,91 
Rozptyl výběru 0.29 0,21 0,23 0,21 0,74 0,47 0,13 0,22 0,51 0,40 0,25 0,33 0,94 0,48 0,39 0,32 0,82 
Rozdil max-min 2,07 1,40 2,03 1,50 2,71 2,18 1,47 1,46 2,66 2,50 1,80 2,15 3,56 2,40 2,04 2,05 3,20 

Minimum 0,35 0,39 0,45 0,40 0,43 0,39 0.51 0,58 0,29 0,18 0,51 0,28 0,35 0,38 0,37 0,32 0,39 
Maximum 2,42 1,79 2,48 1,90 3,14 2,57 1,98 2,04 2,95 2,68 2,31 2,43 3,91 2,78 2,41 2,37 3,59 

Součet 20,55 18,18 18,73 23,61 21,07 19,96 19,32 20,96 18,92 19,12 22,12 17,39 34,60 22,51 16,25 19,74 22,28 
Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,26 0,24 0,23 0,22 0,46 0,36 0,17 0,23 0,38 0,32 0,24 0,29 0,47 0,33 0,33 0,28 0,47 

Tab. 13.20 - Vyhodnoceni závěrečného měření RČ na písmena ( experimentální skupina) - část 1 ze 2 

závěrečné měřeni • 
experimentální skupina ft O P q r ř S š t ť u v w X y z ž 

Stř. hodnota 1,11 1,42 2,23 2,34 1,10 1,01 1,18 1,19 0,94 1,02 0,92 0,94 1,83 1,49 0,85 1,06 1,16 
Chyba stř. hodnoty 0,14 0,14 0,26 0,19 0,13 0,11 0,15 0,20 0,10 0,13 0,10 0,10 0,15 0,12 0,10 0,14 0,15 

Medián 0,89 1,41 2,58 2,25 0,89 0.89 0,89 0,92 0,82 0,87 0,90 0,74 1,55 1,28 0,75 0,77 0,92 
Směr. odchylka 0,62 0,63 1,12 0,64 0,55 0,44 0,66 0,85 0,42 0,56 0,41 0,42 0,67 0,50 0,43 0,61 0,65 
Rozptyl výběru 0,38 0,39 1,26 0,40 0,30 0,20 0,44 0,72 0,17 0,32 0,17 0,18 0,45 0,25 0,18 0,37 0,42 
Rozdíl max-min 2,14 2,72 4,08 2,03 2,21 1,67 2,18 3,03 1,46 1,60 1,47 1,61 2,38 1,86 1,67 1,96 2,58 

Minimum 0,27 0,14 0,28 1,41 0,52 0,32 0,34 0,38 0,48 0,29 0,32 0,31 0,98 1,08 0,38 0,41 0,31 
Maximum 2,41 2.86 4,36 3.44 2,73 1,99 2,52 3,41 1,94 1,89 1,79 1,92 3,36 2,94 2,05 2.37 2,89 

Součet 21,07 27,00 40,19 25,76 20,95 17,21 22,34 21,38 16,93 18,29 17,53 17,79 34,72 25,39 16,20 20,10 22,08 
Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,30 0,30 0,56 0,43 0,26 0,23 0,32 0,42 0,21 0,28 0,20 0,20 0,32 0,26 0,21 0,29 0,31 

Tab. 13.21 - Vyhodnocení závěrečného měření RČ na písmena ( experimentální skupina) - část 2 ze 2 

závěrečné měřeni - kontrolní 
skupina a b c č d tf e f 3 h Ch i j k 1 m n 

Stř. hodnota 1,17 1,27 1,27 1,42 1,55 1,30 1,26 1,41 1,54 1,38 1,28 1,14 1,79 1,26 1,20 1,22 1,37 
Chyba stř. hodnoty 0,05 0,12 0,09 0,08 0,12 0,10 0,09 0,15 0,10 0,13 0,08 0,06 0,16 0,08 0,07 0,13 0,11 

Medián 1,21 1,18 1,22 1,29 1.42 1,21 1,20 1,38 1,53 1,30 1,26 1,06 1,63 1.24 1,27 1,13 1,31 
Směr. odchylka 0,27 0,50 0,47 0,41 0,53 0,45 0,46 0,65 0,46 0,59 0,38 0,31 0.81 0,41 0.31 0,48 0.48 
Rozptyl výbéru 0,07 0,25 0,22 0,17 0,28 0,20 0,21 0,42 0,21 0,35 0.15 0,10 0,65 0,17 0,10 0,23 0,23 
Rozdil max-min 1,09 1.80 2,22 1,63 2,24 1,48 1,76 2,36 1,84 2,21 1,49 1,33 3,59 1,80 1,42 1.56 1,61 

Minimum 0,49 0,25 0,42 0,69 0,89 0,69 0,63 0,53 0,83 0,73 0,69 0,64 0,80 0,38 0,41 0,63 0,70 
Maximum 1,58 2,05 2,64 2,32 3,13 2,17 2,39 2,89 2,67 2,94 2,18 1.97 4,39 2,18 1,83 2,19 2,31 

Součet 29,13 21,65 31,87 35,61 27,93 27,39 31,59 25,31 33,85 30,46 31,96 27,44 44.67 30,13 21,64 17,08 27,32 
Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,11 0,26 0,20 0,17 0,26 0,20 0,19 0,32 0,20 0,26 0,16 0,13 0,33 0,17 0,16 0,28 0,23 

Tab. 13.22 - Vyhodnoceni závěrečného měření RČ na písmena ( kontrolní skupina) - část 1 ze 2 

závěrečné měření - kontrolní 
skupina ň 0 P q r ř s š t ť u v w X y Z ž 

Stř. hodnota 1,37 1,42 1,76 1,89 1.34 1,43 1,35 1,47 1,36 1.25 1,22 1,33 1,57 1.62 1,21 1,38 1,38 
Chyba stř. hodnoty 0,08 0,09 0,13 0,21 0,08 0,12 0,08 0,12 0,09 0,12 0,09 0,13 0,11 0,14 0,06 0,10 0.08 

Medián 1,31 1,38 1,63 1,61 1,21 1,36 1,27 1,38 1,22 1,21 1,23 1,20 1,55 1,39 1,22 1,28 1.34 

Směr. odchylka 0,41 0,47 0,60 0.68 0,39 0,58 0,39 0.59 0,43 0,47 0,44 0,64 0,49 0,62 0,29 0,48 0,40 

0,17 0,22 0,35 0,46 0,16 0,33 0,15 0,35 0,19 0,22 0,19 0,40 0,24 0,39 0,09 0,23 0,16 

1,29 1,99 2,42 2,25 1,28 2,36 1,21 2,32 1,56 1,84 1,95 3,15 2,09 2,19 1,26 1,52 1,72 

0,73 0,78 1,03 1,22 0,78 0,59 0,85 0,63 0,83 0,79 0,34 0,79 1,00 0,81 0,74 0,83 0,69 

2,02 2,77 3,45 3,47 2,06 2,95 2,06 2,95 2,39 2,63 2,29 3,94 3,09 3,00 2,00 2,35 2,41 

Součet 32,77 35,44 38,65 20,75 33,38 32,78 32,49 35,20 31,29 19,97 30,47 33,26 33,01 30,87 29,06 31,77 34,49 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,17 0,20 0,26 0,46 0,16 0,25 0,16 0,25 0,19 0,25 0,18 0,26 0,22 0,30 0,12 0,21 0,17 

Tab. 13.23- Vyhodnocení závěrečného měřeni RČ na písmena ( kontrolní skupina) - část 2 ze 2 

Obr. 13.1 názorně zobrazuje srovnání závěrečných měření mezi experimentální a 

kontrolní skupinou. Děti z experimentální skupiny byly až na tři písmena lepší, v jednom 

písmenu se setkaly s dětmi z kontrolní skupiny. Výsledky dětí z kontrolní skupiny jsou 

vyrovnanější. 

A 
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Závěrečné méřenl 

Obr. 13.1-Srovnání závěrečného měření RČ na písmena pro kontrolní a experimentální skupinu 

Obr. 13.2 a 13.3 znázorňují jednotlivá zlepšení mezi vstupním a výstupním měřením 

u experimentální a kontrolní skupiny. 

Exper imentální skup ina 
čas [s] 3,oo 

0,00 
a b c í d ď e 1 9 h ch 1 1 k I m il 0 P <1 r r s S t r u V w X V z t 

—«— vstupní méfonl 1,61 1,51 1.31 1,83 2,10 1,73 1.47 1,69 2,09 1.78 1.74 1,50 2,& 1,84 1,57 ,77 1,66 1.« 1,59 2.51 2,34 1,61 1,57 1,96 1.76 1.41 1,74 1,52 1,43 1,83 1,60 1,7' 1,57 1 98 
~m— závěrečné méřenl 1,08 1,07 0.9! 1.24 1,32 1.25 1,02 1,1( 1.18 1.06 1,16 0,97 1.8; 1,18 1,02 1,10 1.31 1,11 1.42 2,23 2,34 1,1( 1.01 1,18 1.19 0,94 1,0^ 0,92 0,94 1,83 1,49 0.85 1,06 1,16 

Obr. 13.2 - Srovnání vstupního a závěrečného měření RČ na písmena u experimentální skupiny 

Kontro ln í skup ina 

Obr. 13.3 - Srovnání vstupního a závěrečného měření RČ na písmena u kontrolní skupiny 

Výsledky závěrečného měření u dětí z experimentální skupiny jsou výrazně lepší, 

v kontrolní skupině jsou ale vyrovnanější. 

Nyní přistoupíme k porovnání výsledků závěrečného měření reakčních časů na slova. 

závěreční měřeni -
experimentální skupina léto podzim domov tašku bříza tráva škola holky jazyk hrách 

Stf. hodnota 4,66 4,61 4,67 4,77 4,84 4,93 4,31 4,81 4,71 4,64 

Chyba st/, hodnoty 0,28 0,25 0,25 0,30 0,27 0,25 0,25 0,25 0,22 0,24 

Medián 4,21 4,28 4,25 4,32 4,27 4,39 3,95 4,49 4,38 4,23 

Smár. odchylka 1,22 1,01 1,08 1,21 1,17 1,09 1,05 1,09 0,94 0,98 

Rozptyl výběru 1,48 1,02 1,16 1,46 1,38 1,18 1,11 1,19 0,89 0,97 

4,34 3,52 3,81 4,27 4,40 3,49 3,55 4,31 3,40 3,79 

3,14 3,38 3,17 3,16 3,20 3,89 3,14 3,67 3,27 3,68 

7,48 6,90 6,98 7,43 7,60 7,38 6,69 7,98 6,67 7,47 

88 51 73,83 84,12 76,28 92,04 93,61 77,56 91,41 84,85 78,86 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,59 0,54 0,54 0,64 0,57 0,52 0,52 0,53 0,47 0,51 

Tab. 13.24 - Statistické vyhodnocení závěrečného měření reakčních časů žáků experimentální skupiny 

1 
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podzim domov tašku skupina hrách 
Stf. hodnota 

Chyba stf. hodnol 
Medián 

Smér. odchylka 
Rozptyl výběru 
Rozdíl max-min 

Minimum 
Maximum 

Součet 
Hladina spolehlivosti (95,0%) 0^45 

závěrečné měřeni - kontrolní 

Tab. 13.25 - Statistické vyhodnocení závěrečného měření reakčních časů žáků kontrolní skupiny 

Dětem z experimentální skupiny dělalo největší problémy slovo „tráva" a nejlépe 

četly slovo „škola". V kontrolní skupině nejdéle četly „domov", lépe poznaly 

jednoslabičné slovo „hrách". Největší rozdíl mezi jednotlivými časy v experimentální 

skupině můžeme spatřit ve slově „bříza", v kontrolní skupině ve slově „holky" (tab. 13.24 

a 13.25). 

SKUPINA POHLAVÍ léto podzim domov tašku bříza tráva škola holky jazyk hrách ~l 
I Experimentální 4,66 4,61 4,67 4.77 4,84 4,93 4,31 4,81 4,71 4,64 

1 M 
Z 

4,41 
4,84 

4,19 
4,87 

4,58 
4,75 

4,27 
5,07 

4,53 
5,08 

4,57 
5,19 

4,22 
4,38 

4,66 
4,92 

4,76 
4,68 

4,49 
4,74 

Kontrolní 4.84 5,33 5.35 5,08 5,18 4,89 4,98 5.04 4,98 4,66 I 
T 1 M 

Z 
5,20 
4,41 

5,42 
5,23 

5,43 
5,26 

5,32 
4,73 

5,33 
4,97 

5,03 
4,72 

4,96 
5,00 

5,23 
4,83 

5,12 
4,82 

4,99 
4,29 

Pnimérz M 
Průměr z Z 

4,90 
4,62 

4,96 
5,04 

5,09 
5,00 

4,93 
4,93 

5,01 
5,03 

4,84 
4,98 

4,66 
4,69 

4,99 
4,88 

4,97 
4,75 

4,79 
4,53 

Celkový p růměr -
závěrečné měření 4,76 5,00 5,05 4,93 5,02 4,91 4,68 4,93 4,86 4,65 

Tab. 13.26 - Srovnání závěrečného měření reakčních časů na slova u experimentální a kontrolní skupiny 

Součtem průměrů reakčních časů mezi dívkami a chlapci zjistíme, že chlapci 

z experimentální skupiny mají nejlepší výsledky (44,68s), následují dívky z kontrolní 

skupiny (48,26s), ale hned za nimi jsou dívky z experimentální skupiny (48,52s). 

Posledními jsou muži z kontrolní skupiny (52,06) (tab. 13.26). 

Slova -
závěrečné 

měření 

Počet Doznaných Počet nepoznaných 
Slova -

závěrečné 
měření 

Experimentální 
skuDina 

Kontrolní skupina 
Experimentální 

skupina Kont rolní skupina 
Slova -

závěrečné 
měření 

CH D E CH D E CH D E CH D E 

léto 8 11 19 13 11 24 0 0 0 1 0 1 

podzim 6 10 16 10 9 19 2 1 3 4 2 6 

domov 8 10 18 12 10 22 0 1 1 2 1 3 

tašku 6 10 16 10 7 17 2 1 3 4 4 8 

bříza 8 11 19 12 9 21 0 0 0 2 2 4 

tráva 8 11 19 11 9 20 0 0 0 3 2 5 

škola 8 10 18 12 10 22 0 1 1 2 1 3 

holky 8 11 19 11 10 21 0 0 0 3 1 4 

jazyk 8 10 18 12 10 22 0 1 1 2 1 3 

hrách 7 10 17 11 9 20 1 1 2 3 2 5 

Celkem 75 104 179 114 94 208 5 6 11 26 16 42 

Tab. 13.27-Srovnání počtu poznaných a nepodaných slov pro závěrečné měření 
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Závěrečné měření 

čas [s] 6,00 
'~ ^ T . - T y 

4,00 • 

2,00 -

0,00 -
léto podzim domov tašku bříza tráva škola hoiky jazyk hrách 

—•— experimentální skupina 4,66 4,61 4,67 4,77 4,84 4,93 4,31 4,81 4,71 4,64 
-"— kontrolní skupina 4,84 5,33 5,35 5,08 5,18 4,89 4,98 5,04 4,98 4,66 I 

Obr. 13.4 - Srovnání závěrečného měření RČ na slova pro kontrolní a experimentální skupinu 

Tabulka 13.27 a obr. 13.4 zobrazují srovnání výsledků mezi experimentální a 
kontrolní skupinou. Výsledky experimentální skupiny jsou lepší, hodnoty kontrolní 
skupiny vyrovnanější. 

Obr. 13.5 a 13.6 zobrazují srovnání mezi vstupním a závěrečným měřením u obou 
skupin. 

Experimentální skupina 

čas [s] 8,00 

6,00 » •-
B = 1 

4,UU • 

2,00 -

0,00 • 
léto podzim domov tašku bříza tráva škola holky jazyk hrách 

— v s t u p n í měření 4,74 5,53 5,49 5,98 5,21 5,28 5,02 5,07 5,60 5,16 

- •— závěrečné měření 4,66 4,61 4,67 4,77 4,84 4,93 4,31 4,81 4,71 4,64 

Obr. 13.5 - Srovnání vstupního a závěrečného měření RČ na slova u experimentální skupiny 

Kontrolní skupina 

čas [s] 8,00 • 

6 , 0 0 . . . - r ň , . . . . j t : ï 

4,00 

2,00 

0,00 J 

léto podzim domov tašku bříza tráva škola holky jazyk hrách 

—*— vstupní méření 4,72 5,92 5,44 5,34 5,17 5,06 5,17 5,25 5,36 4,65 

-m— závěrečné měření 4,84 5,33 5,35 5,08 5,18 4,89 4,98 5,04 4,98 4,66 

Obr. 13.6 - Srovnání vstupního a závěrečného měření RČ na slova u kontrolní skupiny 

Opět můžeme spatřit výraznější zlepšení u dětí z experimentální skupiny. 

K největšímu posunu přispělo správné přečtení slova „tašku". 
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14 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

Na základě popisu a srovnání dat provedeného výzkumu můžeme přistoupit 
k vyhodnocení stanovených hypotéz: 

Hypotéza 1 

Po vyhodnocení jednotlivých měření reakčních časů na písmena a reakčních časů na 

slova u všech respondentů je možné děti rozdělit do typových skupin. 

Mezi dětmi se při čtení vyskytují charakteristické znaky, které zpravidla nejsou 

závislé na vývojovém stádiu žáka. To znamená, že stejné znaky může vykazovat nejmladší 

i nejstarší dítě ve třídě. Patří mezi ně poměr času mezi poznáváním písmen a slov a dále 

schopnost číst slabiky jako celky bez rozlišování jednotlivých hlásek a naopak syntéza 

hlásek ve slabiky a vyšší celky. 

Toto zjištění nás vede k závěru, že děti je možné rozdělit do typových skupin. 

Hypotéza 1 je potvrzena. 

Hypotéza 2 

Jednotlivé typy se na základě svých charakteristik a četnosti typových variant učení 

čtení shodují s členěním Z. Křivánka, L. Čápa a J. Vlacha. 

Pozorováním typických znaků jsme dospěli k následujícímu členění. Typ S 

(syntetický) zahrnuje 57% z celkového počtu 44 dětí. S rostoucími reakčními časy na 

písmena u těchto dětí rostl i čas potřebný ke čtení slov. Typ SSL (syntetický - se 

zvládnutím čtení slabiky) je zastoupen 25% dětí. I zde s rostoucími reakčními časy na 

písmena stoupal čas potřebný ke čtení slov. Navíc je zde zvládnuto čtení slabik. Typ G 

(analytický, globální) byl prokázán u 11% dětí. Pro tuto třídu je typické, že žák čte dobře 

slova jako celky. Rychlost čtení nezávisí na tom, zda jde o slova složená z písmen tříd 

s nižšími nebo vyššími reakčními časy. Typ GSL (analytický, globální - se zvládnutím čtení 

slabiky) je složen ze 7% dětí. Čtení slov jako celků, stejně jako syntéza slabik a jejich 

čtení, je bez obtíží. Rychlost čtení slov nezávisí na reakčních časech na písmena. 

V uvedených charakteristikách se ztotožňujeme s popisem Z. Křivánka, L. Čápa a J. 

Vlacha. Stejně jako v jejich výzkumu, i u nás je nejpočetněji zastoupenou skupinou typ S, 

následuje SSL, pak G a nejméně je zastoupený typ GSL(viz tabr 13.18 - Srovnání typového 

členění žáků u různých výzkumů). 

. Hypotéza 2 je potvrzena. 
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Hypotéza 3 

Děti zařazené do skupiny analytické mají častěji vývojové poruchy učení než děti 

syntetického typu. 

Mezi syntetiky je u dvou dětí diagnostikován syndrom ADHD, dva žáci mají projevy 

dyslexie. V pedagogicko-psychologické poradně nebyli. V analytické skupině jsou čtyři 

děti s ADHD, jedna dívka má diagnostikovanou dyslexii poradnou, u dvou chlapců je 

podezření na dyslexii bez odborného vyšetření. Vezmeme-li v úvahu, že zastoupení 

analytického typu (se znalostí i bez znalosti slabiky) je tvořeno 8 dětmi, zatímco syntetiků 

je v našem vzorku celkem 36, můžeme konstatovat, že téměř všichni analytici z našeho 

vzorku trpí vývojovými poruchami učení nebo některými z jejich projevů. 

Hypotéza 3 je potvrzena. 

Hypotéza 4 

Děti z experimentální skupiny mají v závěrečném měření lepší výsledky (b-atší 

reakční časy na písmena a slova) než děti ze skupiny kontrolní. 

Srovnáním průměrů časů písmen malé abecedy (viz obr. 13.1) a slov (viz obr. 13.4) 

v závěrečném měření u všech dětí mezi experimentální a kontrolní skupinou zjistíme, že 

děti z experimentální skupiny ve většině případů prokázaly výraznější zlepšení, než děti ze 

skupiny kontrolní. 

Hypotéza 4 byla potvrzena. 

Hypotéza 5 

Výkony dětí ze skupiny experimentální jsou vyrovnanější než výkony dětí ze skupiny 

kontrolní. 

Obr. 13.1 až 13.3 a 13.4 až 13.6 přehledně znázorňují srovnání vstupního a 

závěrečného měření reakčních časů na písmena a slova u experimentální i kontrolní 

skupiny. Porovnáním hodnot zjistíme, že přestože experimentální skupina vykazuje 

výraznější zlepšení, výsledky kontrolní skupiny jsou při vstupním i závěrečném měření 

vyrovnanější. 

Hypotéza 5 nebyla potvrzena. 
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Hypotéza 6 
Větší účinnost typologického přístupu lze sledovat u dětí s vývojovými poruchami 

učení. 

Po srovnání výsledků vstupních a závěrečných měření reakčních časů na písmena a 

slova u konkrétních dětí můžeme konstatovat, že výsledky žáků s vývojovými poruchami 

učení v experimentální skupině jsou podstatně lepší, než u ostatních dětí. Velký rozdíl však 

nastal v porovnání s kontrolní skupinou, kde děti s potížemi ve čtení téměř nezaznamenaly 

zlepšení. Tento rozdíl je mnohem patrnější, než srovnání výsledků „bezproblémových" dětí 

z experimentální a kontrolní skupiny. 

Hypotéza 6 byla potvrzena. 
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15 ZÁVĚR 

V počátečních úvahách nad touto prací nás vedla myšlenka využít individualizované 

formy vzdělávání a popsat její klady a zápory. Abychom se nezahltili šíří možností, zvolili 

jsme pro posouzení našich záměrů metodu využívající typologický přístup k žákům 

založený na měření reakčních časů. Tato metoda je zajímavá ze dvou hlavních důvodů. 

Jednak u nás od jejího popsání Křivánkem, Čápem a Vlachem v 80. letech 20. století nebyl 

nikdo, kdo by se ji pokoušel ověřit (mimo autorů některých diplomových prací), druhým 

důvodem je fakt, že přestože tato metoda vznikla s úmyslem využívat počítač, nikdy s ním 

nepracovala. Tím se nám otevřela cesta zajímavá, leč metodologicky velmi náročná. První 

nesnáze přicházely při samotném vytváření softwarového programu. Jelikož nejsme 

programátoři, požádali jsme o pomoc odborníky v dané profesi. To samo o sobě nese rizika 

spojená s nepochopením podstaty problematiky. Další komplikace mohou nastat ve 

statistickém zpracování velkého množství dat. 

Práce s počítačem ve výuce čtení metodou využívající typologii má následující 

výhody. Jednou z nich je atraktivnost učení se čtení pro děti, kdy žák testování vnímá jako 

hru. Výsledná zjištění mají jak diagnostický význam(obzvlášť v případě typového členění), 

tak didaktický. Mohou sloužit k průběžnému i jednorázovému srovnání úrovně čtenářské 

dovednosti u jednotlivých dětí. V dnešní době si snad ani nedokážeme představit jiný 

způsob zpracování tak velkého počtu dat. 

Porovnáním jednotlivých typových skupin zastoupených v našem vzorku jsme se 

přesvědčili, že mezi dětmi jsou i takové, které nezvládají učení čtení analyticko-

syntetickou metodou. Tyto děti nazýváme analytiky bez zvládnutí čtení slabiky. Právě tato 

skupina nejčastěji trpí vývojovými poruchami učení. Na druhou stranu náš experiment 

prokázal, že respektováním individuálních rozdílností s použitím přístupů vyžadovaných 

danou skupinou lze dosáhnout výrazného zlepšení. Typologický přístup si neklade za cíl 

určovat, jaká z metod je nejefektivnější, ale umožňuje na základě strukturace 

charakteristických projevů dítěte odhalit jeho odlišnosti a ty dále využít ve svůj prospěch. 

Je třeba si uvědomit, že dlouhý reakční čas na písmeno není projevem znalosti, ale spíše 

hádání. Stejně tak i dlouhý reakční čas na slovo nepřispívá k pochopení textu a nepřináší 

radost ze čteného. Cílem jakékoliv metody je snižování časových hodnot do úrovně 

potřebné k pochopení textu. Typologie pomáhá překlenout počáteční potíže ve čtení za 

účelem včasného dosažením požadovaného prožitku. 
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Výsledky našeho výzkumu nemůžeme zobecňovat. Ktomu by bylo zapotřebí 

porovnání širšího souboru dat. Věříme však, že jsme pomohli odkrýt otázky týkající se 

individuálního přístupu ve výuce čtení, které stále častěji nabývá na aktuálnosti a díky 

našim zkušenostem ho lze efektivně využít i v prostředí našich škol. 
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Příklady výpočtu pro syntetický a analytický typ žáka 
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Třídy RČ na 
písmena 

Doba potřebná k přečtení dvojslabičného slova [s] 
(struktura slabik: souhláska - samohláska) Třídy RČ na 

písmena Výpočet t le vzorců 
Naměřená hodnota 

Třídy RČ na 
písmena 

Tsi TSII 
Naměřená hodnota 

1,0 4,0 1,0 4,7 
1,3 5,2 1,3 5,0 
1,6 6,4 1,6 7,3 
1,9 7,6 1,9 8,3 
2,2 8,8 2,2 10,1 
2,5 10,0 2,5 11,0 

Tab. P 1.1 - Modelový přiklad syntetického typu 

Třídy RČ na 
písmena 

Doba potřebná k přečtení dvojslabičného slova [s] 
(struktura slabik: souhláska - samohláska) Třídy RČ na 

písmena Výpočet <] le vzorců 
Naměřená hodnota 

Třídy RČ na 
písmena 

Ts, Tsu 
Naměřená hodnota 

1,0 4,0 1 , 0 1,8 
1,3 5,2 1,3 2,1 
1,6 6,4 1,6 1,9 
1,9 7,6 1,9 2,3 

Tab. P 1.2 - Modelový přiklad analytického typu 
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Záznamový arch 

Rozsah přílohy 

Počet stran: 1 

Počet tabulek: 1 
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Číslo Příjmení, Jméno )atum narození Znalost slabiky Hodnocení žáka Výrazné projevy Odklad Sourozenci Poznámka 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Tab. 2.1 - Záznamový arch 
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