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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá čtenářstvím žáků deváté třídy základní školy ve spojitosti s 

evaluací výuky a reflexí návaznosti na rámcový vzdělávací program. Cílem práce je zhodnotit 

vliv školní výuky českého jazyka a literatury na žáky a jejich přístup ke čtenářství. Teoretická 

část pojednává o čtenářství pubescentů, významu četby, o faktorech ovlivňujících čtenářství 

dětí a mládeže a o roli školy v procesu formování vztahu ke čtenářství. Výzkum byl proveden 

v deváté třídě základní školy kvalitativní metodou formou dotazníků. V kooperaci se školou a 

vyučující byly stanoveny konkrétní výzkumné otázky. V souvislosti s průzkumem školou 

nabízených, případně žáky osvojených, podnětů výsledky výzkumu představují zpětnou 

vazbu pro školu a učitele. 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on reading of the ninth grade school pupils. The aim is to evaluate 

the influence of school teaching of the subject Czech language and literature on pupils and 

their approach to reading. The theoretical part introduces key terms, importance of reading, 

factors influencing the reading of children and youth, reading of pubescents and deals with 

the role of the school in forming of reading habits. The research was carried out in the ninth 

grade of lower-secondary school. It was a qualitative method in the form of questionnaires. 

Specific research questions have been identified in cooperation with the school and the 

teacher. The research results - in the context of the suggestions offered by the school - provide 

feedback for the scool and teacher.  
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Úvod 

 

 Čtenářství je rozsáhlá interdisciplinární oblast ovlivňovaná množstvím aspektů 

souvisejících s psychologií, pedagogikou i sociologií. Ačkoliv je diplomová práce zaměřena 

na čtenářství pubescentů, nahlíží na tuto tematiku komplexně - jako na souběh řady faktorů 

působících v průběhu života jedince. Jak ukazují průzkumy (např. Friedlaenderová et al. 

2018; Prázová 2014; Richter 2015; Gabal a Václavíková Helšusová 2007), na raném 

formování vztahu ke čtení se významně podílí rodina svým postojem ke čtenářství a v období 

pubescence má výraznou roli škola a jí nabízené podněty. Práce se zabývá právě školním 

prostředím, jeho potenciálem a vlivem na čtenářství žáků.  

Čtenářská gramotnost a četba zejména u dětí a mládeže je v současnosti diskutované 

téma. Dle průzkumů zájem o čtení s rostoucím věkem dítěte klesá, což je zapříčiněno 

případnou inklinací k novým médiím, které leckdy knihu nahrazují, či sníženým dohledem 

rodičů. Přitom četba je důležitý nejen edukační prostředek a aktivní čtenářství podmínkou pro 

úspěšné zvládnutí studií.  

Základem výzkumu je reflexe čtenářství žáků devátého ročníku základní školy. Je 

zkoumáno čtenářské zázemí, přístup ke čtení, zájem o volnočasové aktivity a vliv literární 

výchovy a pedagoga, účinnost školních aktivit na podporu čtenářství. U žáků druhého stupně 

základní školy se právě škola se svými prostředky a školní prostředí postupně stávají 

stěžejním činitelem v přístupu ke čtenářství. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Čtenářství v životě jedince 

 

Čtenářství je řada aktivit mající vztah k literatuře. Představuje schopnost číst a 

porozumět čtenému, přístup ke čtení a literatuře. Jedná se, na rozdíl od pojmu čtení, o 

záměrnou dobrovolnou činnost, tedy zálibu (Havránek 1989). Čtení je proces dešifrování 

grafických znaků, tedy vnímání a uvědomování si významu čtených slov s určitým obsahem a 

určitým způsobem zformulovaných. Jedná se o činnost duševní doprovázenou aktivitou 

očních svalů (Vášová 1995, s. 34). Souvisejícím termínem je četba. Trávníček (2008, s. 35) 

popisuje četbu jako „více než základní (mediální) aktivitu, která vykazuje vlastní vnitřní 

zákonitosti“. Vyznačuje se svým záměrem, cílem a vztahem ke knihám, který je v průběhu 

času rozvíjen.  

Čtenářství představující plánovaný rozvoj četby provází člověka většinu jeho života. 

Protože má významnou roli, je nutné, aby během vývoje jedince docházelo k jeho 

podněcování – rodiči, příbuznými, školou, knihovnami a jinými vzdělávacími institucemi. Dle 

Plankové (2018, s. 4) se současný člověk zároveň každodenně setkává se skutečnostmi, které 

jsou představovány jakoukoliv formou písma, a je s těmito situacemi konfrontován. Proto je 

četba významnou potřebou zpřístupňující odpovědi na aktuální životní otázky. Nejenže je 

schopnost čtení pro člověka nezbytná pro současný způsob života, je taktéž „důležitým 

prvkem rozvoje každé lidské osobnosti, ale také zájmovou činností, pro niž je charakteristická 

proměnlivost, (ne)nasycenost, objevování či zanikání aktuální zájmů a potřeb. Je vždy spojeno 

se záměrnou, dobrovolnou činností, tj. potěšením ze čtení.“ (Planková 2018, s. 4) 

 

1.1 Význam četby 

 

Čtenářství zastává významnou psychologickou a estetickou funkci v životě člověka. 

Nabízí specifické a i jinou aktivitou nenahraditelné podněty. Ve vztahu jedince k literárnímu 

dílu toto dílo vyvolává svojí obsahovou a formální stránkou psychické účinky ovlivňující 

celkové duševní dění člověka. Zkoumání spojení mezi osobností a četbou je předmětem 

psychologie čtenáře (Vášová 1995, s. 32).  

Čtení obohacuje běžné duševní stavy o další představy, přičemž v průběhu četby může 

čtenář ztratit kontakt s reálným okolním prostředím. To zmiňuje i Vášová, která dodává, že 

působení knihy na čtenáře je interindividuální záležitostí, protože každý jedinec může 
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totožnou knihu jinak ohodnotit, a je předurčeno jeho psychickou individualitou. Zároveň 

kniha může působit intraindividuálně, kdy jedinec vnímá totožnou knihu jinak v závislosti na 

svém věku. „Svět této imaginace je budován z prvků vlastní zkušenosti, představ a fantazie. 

Četba evokuje představy dle psychologických zákonů asociace, tedy vybavování představ na 

základě podobnosti, kontrastu apod.“ (Vášová 1995, s. 57) Autorka taktéž zmiňuje, že četba 

může představovat psychologickou odměnu, tedy něco, co uspokojuje a je spjato 

s dosahováním stanovených cílů. Trávníček (2011, s. 10) představuje čtení jako něco, co není 

univerzální kognitivní dovednost, v rámci které není dostačující vynalézt písmo a ve škole se 

naučit písmena. Samotná gramotnost nestačí k plnohodnotnému zážitku či splnění 

předpokládaného cíle, protože čtení se proměňuje ve vztahu ke čtenému textu a přítomnému 

okolí. V případě čtenářství a jedince hraje roli vzdělání, míra socializace, výchova, žebříček 

hodnot či přístup k volnému času. Četba a čtenářství zahrnuje strukturu procesů, přičemž je 

nutné zvládnout ty jednodušší pro postup k těm náročnějším.  

Četba svými prvky ve spojitosti s dalšími obory, jako je bibliopsychologie, klinická 

medicína či informační věda, představuje taktéž psychoterapii, tzv. biblioterapii. Jedná se o 

terapeuticko-výchovné působení literárního díla na, nějakým způsobem postižené, jedince 

s cílem zmírnit projevy jejich problémů (Planková 2018, s. 5). 

Dle Hyhlíka (1958, 1963) má četba vliv na vývoj povahových rysů a charakteru 

osobnosti, názorů a životních postojů, taktéž vede k rozvoji obrazotvornosti a tedy i k vlastní 

tvořivosti. Zároveň je dobré zmínit, že velmi záleží na výběru knihy vhodně zvolené úměrně 

k věku čtenáře. Některé literární texty obsahují příklady rizikového chování, které mohou mít 

negativní vliv na utváření osobnosti čtenáře, anebo mohou od takového konání v reálném 

životě také odradit. Zajímavostí např. je, že Kidd a Castano (2013) představili pět 

experimentů, z nichž vyplývá, že čtení krásné literatury podporuje rozvoj teorie mysli, tedy 

schopnost porozumět duševnímu stavu svému a jiných osob a pochopit, že přesvědčení a 

touhy ostatních lidí se mohou lišit od těch vlastních.  

Účinky četby se odvíjí od žánru knihy, jejího konkrétního obsahu a formy, a zejména 

jsou podmíněny individualitou každého čtenáře, jeho zkušenostmi a představivostí. Ale u 

většiny čtenářů literární dílo přispívá k rozvoji slovní zásoby a zvyšování úrovně 

vyjadřovacích schopností. 
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Empirický a modelový čtenář  

 

 Zatímco je možné studovat proces čtení a vlastní čtenářství, vyvstává koncept 

samotného čtenáře. Ten je vždy individuální osobností, která osobitě vnímá čtený text, jenž 

na každého působí a vyvolá ve čtenáři pocity, a to na základě jeho minulosti i budoucnosti.  

Čtenář, stejně jako autor, je empirický (faktický) a modelový (implicitní). Ohledně 

interpretace díla existují teorie, které poukazují na významnou a rozhodující roli autora, jenž 

je stěžejní pro smysl díla. Jiné teorie přesvědčují o klíčové roli čtenáře, přičemž autor a jeho 

záměr není podstatný (Compagnon 2009, s. 47). Literární text sám o sobě není vypovídající 

do momentu, kdy přijde do kontaktu se čtenářem. Vzájemným působením se literární dílo 

stává dokončeným (tamtéž, s. 156). Teorii, která je vystavěna na vzájemném ovlivňování 

autora a čtenáře, představil Umberto Eco. Dle něho jsou autor a čtenář dvě neodlučitelné 

složky (Eco 2010).  

 Empirický čtenář je faktický, neboli reálný, čtenář s konkrétním vzděláním, 

sociálním a psychologických statutem, který se nachází v konkrétním časoprostoru a zároveň 

je ovlivňován několika aspekty. Mezi ty krátkodobé může patřit čtenářova míra koncentrace 

vycházející z aktuálního rozpoložení při čtení či působení vnějších vlivů prostředí a 

případných rušivých elementů. K dlouhodobým faktorům lze řadit aspekty biologické a 

psychologické, např. inteligence a věk, což jsou aspekty neměnné. Aspekty sociální a kulturní 

představují např. prostředí, ve kterém čtenář žije, a taktéž záleží na jeho uvědomění a 

znalostech. Veškeré faktory, jenž mají vliv na čtení jedince, jsou individuální a je nemožné 

stanovit striktní pravidla, jak má být literární dílo čteno (Kubíček et al. 2013, s. 167). Jacko 

(2014, s. 127) zmiňuje, že faktický čtenář je literárním textem limitován a determinován a 

ačkoliv může být reálný čtenář chápán jako klíčová postava v interpretačním procesu 

literárního díla, záměr autora a jeho představa modelového čtenáře silně ovlivní čtenářovu 

recepci. Faktory, které působí na čtenářovo vnímání literárního textu, se bude práce zabývat 

na nadcházejících stranách. 

 Teorie implicitního čtenáře, neboli modelového, pochází od Umberta Eca a 

Wolfganga Isera. Jejich náhled na modelového čtenáře se v detailech liší. Dle Eca je ve 

výsledku chápání literárního díla výraznější text, který předčí čtenářovu individualitu. Iser je 

toho názoru, že čtenář v interakci se čteným textem převažuje a literární dílo ožívá díky němu 

na základě jeho zkušeností. Shodným prvkem je ale skutečnost, že text je tvořen dle předem 

stanovených strategií pro ideálního čtenáře, autor tedy předpokládá určitý typ čtenáře. 

Příkladem může být literatura psaná pro určitou věkovou kategorii, přičemž je očekáváno, že 
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literární text, jenž vzniká pro konkrétně vyspělé jedince, budou číst právě tito předpokládaní 

čtenáři v daném věku a budou tedy schopni s textem dále pracovat. Je zajímavé věnovat se 

čtenáři z toho hlediska, jaké by měl mít ideální čtenář znalosti jako předpoklad pro to, aby 

mohl dílo číst a uměl ho interpretovat (Kubíček et al. 2013). 

 Giovanelli (2018) představuje implicitního čtenáře jako jistou ontologickou entitu, jež 

má autor při tvorbě textu na paměti. V souvislosti s literaturou pro děti poukazuje na 

významný vliv stylistiky. Zmiňuje, že obecný výraz „dětský čtenář“ je definovatelný obtížně, 

protože může zahrnovat čtenáře různého věku a různé literární gramotnosti. Podobné uvádí i 

González (2016). Jasná definice toho, co je dětská literatura, neexistuje. Samotný pojem 

dětství je diskutabilní a podléhá kulturním změnám. Faktem ale zůstává, že dětská literatura je 

psána pro jinou cílovou skupinu než beletrie pro dospělé jedince a tato skutečnost si vyžaduje 

adekvátní jazyk. Podotýká, že děti (s fondem dosavadních životních zkušeností, kognitivních 

procesů a v neposlední řadě s určitou schopností zvládat emoce) se od dospělých liší ve 

způsobu, jakým nazírají na svět a jak vnímají okolí a přicházející podněty. V návaznosti nato 

dospělí autoři píší pro děti literární díla tak, aby smysluplně, pochopitelně a úměrně 

k dětským znalostem a schopnostem představili náměty a problémy (Giovanelli 2018). 

 Ačkoliv může být pojem dětský čtenář zpochybňován, skutečnost, že dětské publikum 

má v důsledku přirozeného vývoje člověka odlišné postavení a jiné vnímání než dospělý 

čtenář, stále zůstává. Na základě vědeckých výzkumů je vytvořena pomyslná entita 

implicitního čtenáře v určitém věku a v návaznosti na tuto entitu je psána literatura 

příznačným způsobem s cílem obohatit konkrétní cílovou skupinu.  

 

1.2 Faktory ovlivňující čtenářství dětí a mládeže 

 

 Čtenářským návykům se jedinec učí v průběhu života. To, do jaké míry ho čtenářství 

zajímá, závisí na množství okolností. Působení četby na jedince je ovlivněno jeho osobností, 

fyzickým i psychickým stavem, sociálním prostředím, vzděláním či povoláním, dosavadními 

zkušenostmi, zážitky a zájmy, a čtenářskými návyky a motivací ke čtení. Pro formování 

celoživotního zájmu o četbu je stěžejní fáze počátků dětského čtenářství. „Vztah dítěte je tu 

vstřícný, relativně snadno ovlivnitelný a nepříliš komplikovaný, dítě je ještě otevřeno všem 

vnějším podnětům.“ (Toman 2004, s. 9) Mezi nejvýznamnější sociální instituce, které se 

podílí na formování čtenářského zájmu, patří rodina, škola a knihovna, přičemž čtenářství je 

nejvíce ovlivněno věkem, pohlavím a vzděláním rodičů (Friedlaenderová 2018). Vlivnými 

činiteli jsou tedy konkrétní rodinné zázemí a školní výuka. Na dítě působí pozitivně, pokud 
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se v domácím prostředí objevují knihy a pokud je rodinní příslušníci čtou. Stejně jako je 

důležitý přístup učitelů k problematice čtenářství, organizace projektu na podporu čtenářství a 

spolupráce s knihovnami. Ve školním věku je významná kooperace učitele, rodičů a dítěte 

(Poláková et al. 2014).  

 

Motivace k zájmu o čtenářství 

 

 Existuje řada prostředků jak inspirovat jedince k tomu, aby se zajímal o literaturu a 

četbu. Významná je motivace. Ta je základem pro čtenářský zájem a potřebu četby. 

Motivovat dítě je zejména úkolem rodičů a později i učitelů. Motivace se dá dosáhnout skrze 

vlastní nadšení pro činnost, ve školním prostředí také pomocí propojení předmětu výuky 

s reálným světem a tím, co žáky zajímá mimo školu, aktivního zapojení žáků do výuky a 

využití jejich tvořivého potenciálu, obměňování činností, aplikování soutěživých úloh, nebo 

pokládání hádanek, které jsou zodpovězeny později (Petty 2008, s. 48). Motivaci lze rozčlenit 

na vnitřní a vnější. Vnitřní, neboli primární, motivace vychází ze samotného jedince, kdy 

vynakládá určité úsilí, aby dosáhl stanoveného osobního cíle (Hayes 2003, s. 173). Jedná se o 

vnitřní rozhodnutí. Vnější, neboli sekundární, motivace je podmíněna vnějším vlivem, např. 

cílem zadaným učitelem, a často je založena na vidině odměny či trestu. Za odměnu může být 

považována „pochvala, úsměv, projev sympatie, projev kladného hodnocení nebo kladného 

emočního vztahu, věcný nebo peněžní dárek, umožnění činnosti nebo zážitku, po kterém dítě 

silně touží, například výlet či návštěva sportovního utkání.“ (Čáp a Mareš 2001, s. 253) 

Výzkum zaměřený na vnitřní a vnější motivaci jako prediktor čtenářské gramotnosti dospěl 

k takovému výsledku, že vztah mezi vnitřní čtenářskou motivací a následnou čtenářskou 

gramotností byl zprostředkován právě rozsahem čtení (tento model ale nezahrnoval předchozí 

čtenářskou gramotnost). Také byl vypozorován vztah mezi vnější motivací ke čtení a 

čtenářskou gramotností. Míra čtenářské gramotnosti žáků třetího ročníku negativně 

předpovídala vnější čtenářskou motivaci do nadcházejících ročníků (Becker et al. 2010).  

 Motivace může vést k čtenářskému zájmu, jehož základem je potřeba (Vášová a 

Černá 1989, s. 45). Potřeba patří mezi základní motivy neboli pohnutky k vykonávání určité 

činnosti, chování a jednání. Motivační proces je doprovázen vznikem motivu a vnitřními a 

vnějšími konflikty. Potřeba četby je řazena do potřeb psychologických, které mohou být 

naplněny až následně po uspokojení potřeb fyziologických (Vášová 1995, s. 51). Ze 

skutečností uváděných Nakonečným (1965) vyplývá, že vztah k literatuře se dá považovat za 

potřebu, protože čtenář v knize hledá spojitost se svým životem, potvrzení svých názorů a 



 

 13 

řešení životních problémů. Košťálová (2010) uvádí několik rovin čtenářské gramotnosti, mezi 

které patří doslovné porozumění, vysuzování a metakognice, „tj. dovednost reflektovat záměr 

vlastního čtení, v souladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat vlastní 

porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší porozumění,…“ (tamtéž, s. 14) 

Avšak na prvním místě je vztah ke čtení, který je determinován potěšením z četby a vnitřní 

potřebou číst, tedy je kombinace předpovídající čtenářský zájem.  

Čtenářská potřeba se projeví čtenářským zájmem. Jedná se o „kulturní nebo 

intelektuální zájem, neboť se začíná objevovat až na určitém stupni intelektuálního vývoje.“ 

(Vášová 1995, s. 53) Autorka dále uvádí, že zájem představuje stálé zaměření na určité 

objekty nebo činnosti, které jedinec upřednostňuje před jinými aktivitami, a přivádí mu 

příjemný citový prožitek. Jak je zmíněno výše, čtenářský zájem je podmíněn potřebou, což 

vede k tomu, že např. potřeba něco poznávat vyvolá zájem o odbornou publikaci, potřeba 

relaxace povede k výběru beletristické literatury.  

V případě motivace vedoucí ke čtenářskému zájmu je důležité nepodceňovat počáteční 

etapy čtenářství dítěte, na základě kterých se zrcadlí jeho celoživotní zájem o literaturu a 

četbu.  

 

Rodinné zázemí 

 

 Výzkumy ukazují, že sociální zázemí a rodinné prostředí hraje nejvýznamnější roli pro 

vývoj dítěte a jeho dospělý život. Vliv na rozvoj čtenářství není výjimkou. Na dítě působí 

„řada podnětů, jež se sčítají či odčítají, navzájem podporují, nebo stojí proti sobě.“ 

(Chaloupka 1995, s. 11) Děti mají tendenci napodobovat dospělé ve svém okolí, přičemž 

s rodiči by měly trávit nejvíce času, proto právě oni mají na dítě zpravidla největší vliv. Jen ve 

výjimečných případech dochází k opaku. Někdy může dítě na přeintelektualizované prostředí 

rodiny reagovat vzdorem a vliv rodiny může považovat za nátlak. Chaloupka taktéž zmiňuje 

(s. 19), že pokud má být čtenářství samozřejmou a přirozenou součástí života, je nutné si 

uvědomit, že takto se svými předpoklady utváří v předškolním věku. Např. žák druhého 

stupně základní školy musí být již přesvědčován k četbě a často ji i odmítne, protože dosud 

nebyl zvyklý na potřebu číst a volný čas zaplní jinou aktivitou. Podobný názor uvádí i 

Vágnerová (2012). Předškolní věk je období iniciativy a dětskou potřebou je aktivita, děti 

projevují zájem o poznávání a zároveň mají snahu vyjadřovat své myšlenky, a to i v písemné 

podobě, přestože psát ještě neumí – psaní a čtení se snaží napodobovat, protože právě 

nápodoba je typická pro toto období. „Předškolní věk je charakteristický stabilizací vlastní 
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pozice ve světě a diferenciací vztahu ke světu. … K postupné diferenciaci dochází i v sociální 

oblasti, pro níž je typický přesah rodiny a rozvoj vztahů s vrstevníky.“ (tamtéž, s. 177) 

 Rodinné prostředí patří k často zkoumanému aspektu. Podstatnou charakteristikou je 

čtenářské zázemí v rodině, přičemž pro podporu budoucích čtenářských návyků dítěte je 

důležité, zda rodiče dítěti předčítají, čtou s ním, čtou sami před dětmi a povídají si s nimi o 

tom, co děti čtou. „Jedním z nejvýznamnějších parametrů upevnění četby v každodenním 

životě dětí i v subjektivním smyslu záliby je možnost jejího zhodnocení v komunikaci a v 

sociálních vztazích v rodině i mimo rodinu.“ (Gabal a Václavíková Helšusová 2007, s. 32) 

Přístup rodiny a čtenářské zázemí, ve kterém děti vyrůstají, se významně podílí na 

nadcházejícím vývoji a vztahu ke čtenářství. „V rámci výzkumu jsme získali názory rodičů 

dětí ve věku 6 – 8 let, ale i při rozhovorech se staršími dětmi ve věku 9 – 14 let a mládeží ve 

věku 15 – 19 let se jasně ukázalo, že základy, které byly položeny v raném dětství, ovlivňují 

čtenářské postoje a návyky až do dospělosti.“ (Friedlaenderová et al. 2018, s. 35) Vliv na 

čtenářství má i socioekonomické zázemí rodiny. Rodiče s vyšším vzděláním a vyšším 

postavením v zaměstnání obvykle považují četbu za důležitou, což se pozitivně odráží na 

tvorbě čtenářských návyků dětí. Prázová (2014) uvádí, že většina rodičů považuje čtení knih 

za klíčové pro vzdělání dětí, zároveň se ale domnívají, že děti v dnešní době čtou méně než 

dříve a možná i proto někdy motivace ke čtenářství přechází v nucení do čtení. Matky se dle 

výzkumu více podílejí na předčítání dětem v předškolním věku, jsou intenzivnějšími 

čtenářkami než otcové, častěji čtou a navštěvují knihovny samy nebo s dětmi.   

Přestože v posledních letech dochází k projevu oslabení vlivu rodiny z důvodu 

existenčních starostí rodičů, jejich potřeby žít samostatně, uspěchaného městského způsobu 

života či vzrůstajícího počtu neúplných rodin, rodinné prostředí, v případě vztahu ke 

čtenářství zejména v raném věku dítěte, stále plní základní funkci při formování osobních 

návyků a postojů člověka. Otázkou zůstává, do jaké míry je tato funkce plněna správně.  

 

Škola 

 

 Škola se významně podílí na rozvoji dětského čtenářství, ale dle I. Gabala a L. 

Helšusové Václavíkové (2003) je její vliv na čtenářství dětí ve srovnání s rodinou přibližně 

třetinový. Autoři zmiňují, že škola zhodnocuje a doplňuje to, co již vytvořila rodina. Zásadní 

roli škola přebírá v případě, že rodinné čtenářské zázemí není pro dítě dostatečné. Důležitá je 

skutečnost, že škola prostřednictvím posilování a zhodnocování četby dětí ovlivňuje jejich 

vztah ke vzdělávání. „Děti, které čtou, mají nadprůměrně dobrý vztah ke škole, dobré školní 
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výsledky a škola je baví. Baví je vzdělávat se. Mají dobrý vztah k hodinám českého jazyka, 

který je pro ně zábavným předmětem.“ (Gabal a Václavíková Helšusová 2003, s. 30, cit. 19. 2. 

2019) 

 Prostor pro literaturu je jednoznačně vymezen až ve vyšších ročnících základní školy – 

na druhém stupni nebo na nižším stupni gymnázia. První stupeň základní školy je zaměřen na 

proces čtení a jeho výuku. Dochází k rozvoji počátečního čtení, které je základem pro 

počáteční fázi čtenářské gramotnosti. Jedná se o zásadní období v rozvoji čtenářské 

gramotnosti a celoživotního vzdělávání (Wildová 2004, cit. 19. 2. 2019). Místo pro literaturu 

je určeno osnovami, avšak stěžejní roli hraje učitel a záleží na něm, jakým způsobem dětem 

literaturu zprostředkuje. Osobnost učitele má značný vliv, protože „dává rozhodující 

impulzy, otevírá cestu ke spektru tradiční a moderní vysoké literatury, ke které by mladistvý 

čtenář sám nenašel přístup.“ (Wildová 2005, s. 13) Role učitele je poměrně obtížně 

uchopitelná z toho hlediska, že do určité míry má zajisté vliv na utváření vztahu žáků 

k literatuře a čtenářství a zároveň je povinen respektovat rámcové vzdělávací programy a 

školní osnovy, skrze které musí žákům představit látku komplexně a přitom je motivovat ke 

čtení prostřednictvím i ne tolik oblíbených literárních děl. Děti mladšího školního věku 

přistupují k četbě bezprostředně, citově a nekriticky. Vyučující by měl zprostředkovat přístup 

k literatuře, příležitost k srovnání názoru s jinými a hovory o knihách. Vedle učitele hrají 

významnou roli i vrstevníci. Např. Sulovská (2006, s. 91) je toho názoru, že přístup ke 

čtenářství ovlivňují zejména ostatní žáci, nikoliv učitel či jiný dospělý, protože dle ní obecně 

dospělí jedinci nemají příliš vliv na to, co si dítě vybere k četbě, oproti kamarádům. Zároveň, 

jak bylo nastíněno výše, čtenářské návyky ovlivňují zejména rodiče, prarodiče či sourozenci 

už jen proto, že hodinová dotace na výuku českého jazyka a literatury není často dostačující. 

Pro předpoklad kladného vztahu ke čtenářství je nutné vytvořit základ čtenářských návyků 

doma. „Samozřejmě i dobrý kantor má prostor na nějakou práci a může dětem hodně pomoci, 

ale z dítěte, které se setká s knihou poprvé v první třídě, velkého čtenáře udělat asi nedokáže.“ 

(Nováková 2011, cit. 13. 8. 2019) 

Výsledky výzkumu V. Richtera (2015, cit. 19. 2. 2019) uvádějí, že čtvrtina učitelů 

nedoporučuje žádnou povinnou četbu, naopak velké množství učitelů a škol povinnou četbu 

preferuje, ovšem děti upřednostňují vlastní výběr knih. Je pozoruhodné, že polovina dětí (6 – 

14 let) nikdy nebyla ve školní knihovně, některé ani nevědí, zda se knihovna ve škole nachází 

a zřejmě přibližně 38% škol nedisponuje školní knihovnou. Výzkum České děti jako čtenáři 

v roce 2017 (Friedlaenderová et al. 2018, s. 85 - 110) avizuje, že dvě třetiny účastníků věkové 

kategorie 9 – 14 let mají při hodinách českého jazyka a literatury zadanou povinnou školní 
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četbu, přičemž se v současnosti již příliš často (asi čtvrtina respondentů) nejedná o seznam 

knih, kdy jsou žáci povinni přečíst všechny tituly, ale spíše o výběr konkrétního počtu titulů 

z daného seznamu knih připraveného vyučujícím. Výstupem bývá příspěvek do čtenářského 

deníku a referát představený před kolektivem. Je zajímavé, že výsledky poukázaly na to, že 

v případě direktivně zadané četby je vyšší pravděpodobnost podvádění a opisování např. z 

internetových zdrojů (tamtéž, s. 94 – 95). Výzkum taktéž prokázal, že žáci s horším 

prospěchem se přípravě do školy příliš nevěnují, ve volném čase upřednostňují mediální 

aktivity a četbu často považují za nudu či ztrátu času, zatímco žáci s lepším až výborným 

prospěchem se do školy pravidelně připravují a zároveň se ve volném čase zabývají sportem 

či navštěvují zájmové útvary a čtení knih je u nich pravděpodobnější. Avšak s rostoucím 

věkem se rozdíly v zájmu o mediální aktivity ve volném čase vyrovnávají (tamtéž, s. 109).  

Je nutné, aby proces učení čtení a psaní byl zorganizován tak, aby nedošlo ke ztrátě 

čtenářské motivace. Přístup k literární výchově na druhém stupni by měl být taktéž obezřetný, 

protože je zde riziko nezájmu o čtenářství. Škola má sice částečný vliv na vývoj dětského 

čtenářství, avšak poskytuje specifické podněty a řadu výhod, protože literárně-výchovné 

působení je „cílevědomé, systematické, procesuální, komplexní, opřené o poznatkové zázemí, 

uskutečňované v žákovském společenství.“ (Toman 1999, s. 19) Zmiňovaný průzkum České 

děti jako čtenáři v roce 2017 (Friedlaenderová et al. 2018) dospěl k výsledku, že u dětí a 

mládeže od 9 do 19 let lze pozorovat vazby mezi školním prospěchem a čtenářstvím. Za 

příčinu školního neúspěchu nelze považovat vztah ke čtenářství a čtenářskou gramotnost, 

avšak „Dobrá čtenářská gramotnost a aktivní čtenářství patří k výchozím podmínkám 

úspěšného zvládnutí studia na základní škole i na školách ostatních.“ (tamtéž, s. 109 – 110) 

Literární výchově a přístupu vyučujícího se věnuje druhá kapitola.  

 

Knihovny 

 

 Knihovny se taktéž částečně podílí na formování přístupu ke čtení; avšak ne zásadně 

v průběhu utváření vztahu ke čtenářství. V současnosti knihovny a jejich služby reagují na 

aktuální digitální prostředí a stávají se tzv. hybridní knihovnou, tedy spíše zprostředkovatelem 

informací a místem přístupu k informačním zdrojům. Zároveň knihovny fungují mimo 

přirozené prostředí dětí (jako např. rodinné zázemí), případně nejsou součástí povinností (jako 

např. škola) a děti málokdy knihovnu navštíví z vlastního popudu; avšak knihovny představují 

snadno dostupné prostředí a přístupnou instituci poskytující knihy a informace. Mazáčová 

(2017, s. 24) k tématu knihovny jakožto organizátorovi a poskytovateli programů 
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neformálního vzdělávání a celoživotního učení doplňuje: „Tak jako prochází proměnami 

funkce knihovna, stejně tak se proměňuje i prostředí školy, z níž uživatelé počínaje 

předčtenáři do knihoven chodí za službami, vzděláváním a zábavou. Jak plyne ze znění nové 

Koncepce rozvoje knihoven [Koncepce rozvoje knihoven, 2016, online], na změny probíhající 

v prostředí současného školství by knihovna měla relevantně reagovat a přizpůsobovat své 

služby individuálním potřebám uživatelů.“ 

 Knihovny pro veřejnost či ve spolupráci se školou pro žáky připravují různé 

vzdělávací či zábavové programy s přihlédnutím k předpokládané cílové skupině. Jedná se o 

besedy, exkurze, soutěže, autorská čtení a předčítání, výstavy a vernisáže, tvořivé a literární 

dílny, přednášky, projekce, jarmarky a další. Konané události se často vztahují k významné 

události, výročí či konkrétnímu tématu. Z připravovaných činností knihoven zapojených do 

Svazu knihovníků a informačních pracovníků uveďme příklad (SKIP 2019, cit. 13. 8. 2019): 

Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Světový den knihy a autorských práv, Hry bez 

hranic aneb knihovnice dětem, Týden knihoven či semináře Současná literatura pro děti a 

mládež a její vliv na rozvoj čtenářství. Každá zapojená knihovna při příležitosti zmiňovaných 

akcí připravuje program – často jako podporu čtenářství spíše se zaměřením na děti mladšího 

školního věku než na pubescenty. Zmíněná spolupráce veřejné knihovny a školy představuje 

efektivní koordinaci přinášející možnost pracovat s žáky dlouhodobě a systematicky. 

Knihovny mohou nabídnout aktivity podporující čtenářství s cílem působit na žáky 

individuálně či kolektivně, a to např. prostřednictvím exkurzí, kdy dochází ke kombinaci více 

výchovně-vzdělávacích  metod.  

 Vedle knihoven veřejných existují školní knihovny. Zpravidla se nachází v prostorách 

školy, ale ne ve všech případech vykazují reprezentativní známky knihovny, ale vyskytuje se 

ve škole pouze jakýsi sklad odpovídající požadavkům minulého století, ačkoliv moderní 

školní knihovny plní řadu žádoucích funkcí, jako je informační a mediální centrum školy, 

podpora vyučovacího procesu a informační gramotnosti, a taktéž podpora samotného 

čtenářství a čtenářské gramotnosti (Čumplová 2008, cit. 13. 8. 2019). Školní knihovně a 

spolupráci veřejných knihoven se školami bude podrobněji věnována druhá kapitola.  

Výzkum České děti jako čtenáři v roce 2017 (Friedlaenderová et al. 2018, s. 111 – 

131) byl zaměřen mimo jiné i na roli knihoven v životě dětí. Za zmínku stojí to, že přibližně 

polovina jedinců ve věku 13 – 14 let navštěvuje veřejnou knihovnu. 50 % dívek a 46 % 

chlapců uvedlo, že do veřejné knihovny chodí alespoň jednou ročně. 19 % dívek a 23 % 

chlapců odpovědělo, že nikdy ve veřejné knihovně nebyli. Většina z nich na otázku, zda chodí 

do veřejné knihovny častěji než dříve, reagovala, že knihovnu navštěvují zhruba stejně často 
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jako v posledních letech. Věková skupina 9 – 19 let se vyznačuje skutečností, že respondenti 

si v knihovně nejčastěji pouze půjčují knihy a tím, že zahrnuje zejména takové jedince, kteří 

do knihovny již dříve chodili, a to se školou, s rodiči, nebo sami. Pokud veřejnou knihovnu 

navštěvovat přestali či návštěvy omezili (ačkoliv respondenti služby nabízené knihovnou 

hodnotily většinou kladně), mezi důvody patří „nedostatek volného času (37 %), téměř třetina 

pak tráví čas něčím jiným a zhruba pětina dotázaných knihy získává jiným způsobem. Stejný 

podíl dětí a dospívajících (23 %) uvedl, že čte méně knih než dříve.“ (Friedlaenderová et al. 

2018, s. 119) 17 % účastníků věkové kategorie 13 – 14 let uvedlo jako motivaci k častějším 

návštěvám knihovny možnost hrát nové počítačové hry a taktéž 17 % respondentů zvolilo 

variantu zaměřenou na přítomnost více nových technologií v knihovnách (např. počítačové 

programy). Z výzkumu vyplynulo, že návštěvnost školních knihoven je podstatně nižší než 

těch veřejných; avšak v některých školách se knihovna ani nenachází, případně je ve formě 

police na knihy.  

Jak avizují výsledky výše zmíněného výzkumu (Friedlaenderová et al. 2018, s. 131) i 

jiné zdroje, knihovna se podílí na utváření vztahu ke knihám a čtení, nicméně primární roli 

hraje rodinné zázemí a škola může přispět ke kladnému náhledu na knihovny. 

 

Volnočasové aktivity 

 

 Průzkumy zaměřené na čtenářství dětí a mládeže případný nižší zájem o literaturu a 

četbu vysvětlují tím, že jsou poměrně dobře přístupná nová média. Jedinci podrobeni 

výzkumu často dávají přednost hraní počítačových her či užívání herních aplikací a internetu, 

k němuž získají přístup prostřednictvím počítače, tabletu či mobilního telefonu často s online 

připojením; nebo i sledování televizních stanic. Tyto technologie oproti např. zájmovým 

útvarům v rámci institucí volnočasové pedagogiky či sportu představují riziko v poklesu 

zájmu o čtenářství zejména proto, že témata četby a literatury mohou nahradit. Množství knih 

se stalo předlohou filmových či seriálových adaptací. Tato skutečnost může být chápána jako 

konkurent čtenářských aktivit, nebo naopak jako přínos v utváření pozitivního vztahu ke 

čtenářství, protože může inspirovat k četbě obrazově ztvárněných knižních titulů a čtení tak 

poté může být vnímáno jako přínosný způsob trávení volného času. Děti ale často upřednostní 

aktivitu, při níž jsou jim nabídnuty určité podněty (obrazy) a nemusí dále vyvíjet náročnější 

psychickou činnost.  

Za zmínku stojí skutečnost, že internet a informační a komunikační technologie jsou 

v současnosti často součástí školní výuky. Tento fakt může vést k tomu, že v případě, kdy děti 
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hledají aktuální informace či chtějí získat poučení, upřednostní internet, který hraje roli 

významného informačního a vzdělávacího zdroje. V tomto směru internet již předstihl knihy, 

které díky internetu ztrácejí svou informační hodnotu (Kuncová 2012, cit. 13. 8. 2019). 

Zároveň ale některé výzkumy prokázaly pozitivní přínos užívání počítače v oblasti 

čtenářských návyků. Děti, které na počítači doma pracují, zpracovávají domácí úkoly nebo 

vyhledávají na internetu informace do školy, častěji čtou knihy, a to nejspíše proto, že jsou 

z domova zvyklé na specifický přístup k počítači a využívají ho ke zpracování informací 

(Gabal a Václavíková Helšusová 2003, cit. 13. 8. 2019). 

Výsledky výzkumu České děti jako čtenáři v roce 2017 (Friedlaenderová et al. 2018, s. 

16 – 34) ukázaly, že s rostoucím věkem dítěte roste pravděpodobnost, že svoji pozornost bude 

směrovat k jiným médiím, než je kniha, a zároveň klesá kontrola ze strany rodičů a jejich 

snaha o předčítání.  „V období druhého stupně základní školy výrazně roste frekvence i čas 

strávený hraním elektronických her, ale i sledováním filmů a videí mimo televizní vysílání. 

S rostoucí technologickou vybaveností dětí (mobilní telefony, smartphony, tablety, počítače) 

roste nejen celkový čas strávený nějakou mediální aktivitou, ale také individualizace 

mediálních aktivit, kdy děti čím dál častěji hrají elektronické hry nebo sledují mediální obsah 

mimo dosah rodičů a jiných dospělých.“ (tamtéž, s. 34) Současně se na druhém stupni 

základní školy údajně mění komunikace dětí – častěji komunikují např. prostřednictvím 

sociálních sítí. 

Moderní informační a komunikační technologie mohou nahradit četbu knih, ale 

naopak i přispět k utváření pozitivního vztahu ke čtenářství. Je nutné děti učit, jakým 

způsobem nová média používat, regulovat toto jejich využívání a směrovat je ke schopnosti 

pracovat s textem a informacemi v různé podobě. Významnou roli zastávají rodiče a jejich 

výchova, v neposlední řadě vyučující. 
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2. Vliv školy na čtenářství žáků druhého stupně 

 

Způsob výuky literární výchovy, jež je součástí předmětu Český jazyk a literatura 

(který je rozdělen na více složek), je zásadní v souvislosti s podporou čtenářství u žáků, 

ačkoliv je vhodné, když jedince provází čtenářský základ již z prostředí rodinného zázemí, 

který dle průzkumů je klíčový v oblasti formování vztahu ke čtenářství. Významný podíl na 

budování vztahu ke čtení mají vyučující s vhodně zvoleným přístupem i samotná škola, která 

může nabízet další doprovodné aktivity podněcující kladný vztah ke knihám. 

 

2.1 Čtenářství pubescentů 

 

Období pubescence trvá přibližně v rozmezí od 11 do 15 let, tedy přetrvává u žáků na 

druhém stupni základní školy. Jedná se o pro jedince náročnou životní fázi plnou změn 

s řadou požadavků kladených okolní společností. Tento přirozený vývoj má vliv i na 

čtenářství a přináší specifika vztahující se i ke čtenářství. 

 

Charakteristika pubescentů 

 

 Období pubescence je období dospívání, kdy se z dítěte stává dospělý jedinec. 

Dospívání je děleno na pubertu, v některých zdrojích ještě prepubertu, a adolescenci. Jedná se 

o životní fázi často představovanou jako problematické období. Nicméně tito jedinci prochází 

nutnými sociálními a biologickými změnami, které mohou v důsledku náročně vnímaného 

působení zapříčinit rozkolísanost či konfliktnost. Po poměrně vývojově klidném období 

mladšího školního žáka totiž nastupuje období fyzických a psychických změn. Na pubescenty 

jsou „kladeny požadavky dospělé společnosti, musí se podřídit normám chování, které se u 

dospělého vyžadují, měl by se stát nezávislým na rodičích, vytvářet heterosexuální vztahy, 

přizpůsobovat se vrstevníkům, volit budoucí povolání, vytvořit si vlastní filozofii života. Spolu 

s těmito společenskými tlaky se střetávají i intenzivně působící vlivy biologické a 

psychologické.“ (Šimíčková Čížková et al. 2010, s. 115) Lze říci, že pubescenti se nachází 

v náročném životním období plném zásadních změn, kdy vlivem okolností vytváří nové 

modely chování. Situace, pro ně často nové, mají tendenci řešit bez rodičů a mohou se tak 

dostat do konfliktu s autoritami. Většinou se údajně cítí osamělí, avšak neradi jsou otevření 

(Lederbuchová 2004, s. 20). 
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Hranice trvání pubescence nelze pevně stanovit, ale u dívek je možné nástup 

prepuberty očekávat okolo desátého roku, u chlapců o rok později. Vlastní puberta začíná u 

dívek přibližně ve 12,5 letech, u chlapců ve 13 letech s tím, že tyto fáze jsou u dívek kratší a 

uzavřenější než u chlapců (Šimíčková Čížková et al. 2010, s. 116). Obdobím pubescence 

prochází žáci druhého stupně základní školy, přičemž prepuberta postihuje žáky zhruba páté a 

šesté třídy, puberta sedmé až deváté třídy; avšak v posledním ročníku někteří žáci mohou 

přecházet v období adolescence.  

 

Charakter čtenářství v období druhého stupně základní školy 

 

 Jak je zmiňováno v první kapitole, na formování vztahu ke čtenářství má primární vliv 

rodina a čtenářské zázemí v raném věku dítěte. Nejen na druhém stupni základní školy lze 

shledat vazby mezi školním prospěchem a přístupem ke čtení. Žáci s horšími školními 

výsledky ve volném čase raději upřednostní před čtením jiné, např. mediální, aktivity. U žáků 

s lepším prospěchem je pravděpodobné, že nebudou četbu považovat za nudu či ztrátu času a 

uvědomí si důležitost čtení a jeho význam pro vzdělávání a budoucí život (Friedlaenderová et 

al. 2018, s. 109).  

 Za předpokladu, že má žák zájem číst, stejně jako vývoj osobnosti i požadavky na 

literaturu a tedy výběr knih prochází změnami. Zatímco v období mladšího školního věku se 

dítě snadněji stane součástí fiktivního světa a uspokojí ho jednoduchý příběh, pubescentovy 

požadavky na literaturu jsou složitější. V období pubescence dochází ke změnám myšlení, 

rozvoji abstraktního myšlení, systematičtějšímu uvažování a emočním změnám, což se 

projevuje na výběru knihy či názoru na literaturu. V důsledku nejen emocionálního a 

sociálního vývoje žáci volí jiné tituly než dosud a často si je již vybírají sami, nebo na 

doporučení kamarádů a v neposlední řadě má vliv školní četba nebo obal knihy. Pohádky a 

knihy založeny na černobílém vidění světa nahrazují knihy např. s rozumovým přesvědčením 

či příběhy ze života mládeže.  

S rostoucím věkem a v souvislosti s dalšími aspekty je možnost zvyšování 

pravděpodobnosti inklinace k jiným volnočasovým aktivitám, protože dochází k proměně 

zájmů jedince. Čtenář v tomto období také může mít pocit, že žádná kniha pro něho není 

dostatečně zajímavá, přičemž vlivem rozkolísanosti a hledání vlastní osobnosti má literatura 

náročnou, ale stěžejní úlohu - zaujmout. Zároveň je v prostředí přítomné nabídky knižního 

trhu, reklam či filmových zpracování knih složité najít vhodnou knihu, avšak výběr tématu 

adekvátního k věku je pro růst zájmu o čtenářství zásadní. Protože se často (zejména starší 
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děti) věnují ve volném čase mediálním aktivitám (sledování televize, hraní elektronických 

her, poslech hudby), může se zdát, že pubescenti budou mít blízko k elektronickým knihám, 

ale není tomu zcela tak. Děti ve věku 9 – 14 let projevují o elektronické knihy větší zájem než 

v roce 2013, kdy pravidelně četlo knihy v elektronické formě pouze 1 % dětí a 11 % 

s takovými knihami mělo zkušenost (Friedlaenderová a Vrbíková 2013, cit. 2. 12. 2019). V 

současnosti 18 % starších školních dětí má s četbou knih v této podobě zkušenost a 3 % dětí 

se věnuje četbě elektronických knih pravidelně. Avšak stále je zájem malý a velké množství 

dětí neví, co si pod pojmem představit (Friedlaenderová et al. 2018, s. 76). 

Průzkum České děti jako čtenáři v roce 2017 (Friedlaenderová et al. 2018, s. 61 - 72) 

ukázal, že většina dotázaných účastníků ve věku 9 – 19 let preferuje fantasy nebo sci-fi, 

třetina se přiklonila k dobrodružným knihám a 27 % respondentů zvolilo komiksy. Na volbu 

žánru a výběr knihy má vliv věk a pohlaví. Chlapci volí komiks spíše v nižším věku, poté se 

jedná o zmiňované fantasy, sci-fi či dobrodružné příběhy. Mladší dívky upřednostňují 

pohádky a pověsti, knihy o přírodě a zvířatech či o dětech a mládeži a s rostoucím věkem volí 

romantické příběhy. Rozhovory s respondenty prokázaly, že věkem se vkus výrazně mění. 

„Mladší děti tíhnou ke kratším, jednodušším knihám a dětským žánrům, starší děti již k žánru 

fantasy (zejména v případě chlapců) a romantickým příběhům (dívky). Velký úspěch v této 

věkové kategorii má proto stále Deník malého poseroutky, kniha, která nepostrádá vtip a má 

částečně komiksový charakter, je v notesy realitně málo textu a hodně obrázků. V době 

rozhovoru ji aktuálně měly rozečtenou dvě děti (9-14 let). Dále byly zmiňovány knihy Percy 

Jackson a Harry Potter.“ (tamtéž, s. 71) Dříve provedený výzkum Jak čtou české děti (Gabal 

a Václavíková Helšusová 2003, s. 14, cit. 21. 8. 2019) dospěl k výsledku, že pětina účastníků 

označila jako svoji nejoblíbenější knihu takový titul, který odborníci označují jako literaturu 

pro jedince v dospělém věku. Ovšem nejoblíbenější zůstal stále fantasy žánr, konkrétně série 

Harry Potter a poté Pán prstenů. Výsledky ankety SUK, která každoročně zveřejňuje závěry 

z hlasování o nejoblíbenější knihu mezi dětmi a mládeží, přináší v popředí většinou komerční 

tituly, často bestsellery. Záměr tvůrců takových knih je většinou zaujmout, a to již bez ohledu 

na cílovou skupinu, tudíž pozornost pubescenta může být směrována ke knize, která není 

příliš vhodná pro jeho věkovou kategorii. Knihy si získají zájem obvykle např. výrazným 

obalem nebo svým filmovým zpracováním. Výsledky posledního ročníku ankety ukázaly, že 

k nejoblíbenější knize u dětí patří Viktor a záhadná teta Bobina, dále Deník malého 

poseroutky a Šedík a Bubi. V kategorii Cena knihovníků první příčku obsadila Valentýnka a 

narozeniny, Cena učitelů vyzdvihla titul Www.bez-bot.cz (Anketa SUK 2019, cit. 22. 8. 2019).  
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V období pubescence je klíčové vybrat vhodnou knihu, ovšem právě to je skutečnost 

rozptylována několika aspekty – nabídkou knižního trhu, filmovými adaptacemi, reklamou, 

samotnými zájmy jedince, inklinací k určitým volnočasovým aktivitám či školní literární 

výchovou a seznamem doporučené / povinné školní četby. Za zmínku stojí, že žáci údajně 

málokdy čtou knihy, o kterých se učí v hodinách literatury a samotná výuka je příliš nebaví. 

Upřednostnily by zajímavosti ze života autorů před informacemi o jejich dílech. Současně se 

domnívají, že učitelé s nimi nesdílí stejný názor na jejich oblíbené knihy. Hodnocení výuky 

literární výchovy lze shrnout do dvou zásadních výroků. „Kdyby se ve škole mluvilo více o 

tom, co rádi čteme, četli bychom o to více. Učitel(ka) musí umět pro knihu nadchnout.“ 

(Homolová 2009, cit. 28. 8. 2019) Průzkumy dále ukazují, že pubescenti čtou často za účelem 

relaxace, pro zábavu a již méně kvůli poučení či vzdělávání, přestože si bývají vědomi, že 

četba může přinést nové informace. Na otázku, jak často čtou, se nejčastěji vyskytuje 

odpověď přibližně jedné knihy měsíčně s tím, že častěji čtou časopisy. Motivací k četbě je 

často školní povinnost, avšak kniha musí pubescenta bavit, aby rozšiřoval svůj zájem o 

čtenářství. „Naopak málo slyší na motivaci rozšiřováním slovní zásoby, poznáváním 

důležitých knih (literárních děl). Zcela bez odezvy je u pubescentů apel na literární artistní 

hodnoty, jako jsou jazyk krásné literatury a významnost spisovatele (pro národní literaturu).“ 

(Homolová 2009, cit. 28. 8. 2019) Část dětí se po přečtení knihy o příběhu ráda s někým baví 

a knihu zhodnotí, přibližně srovnatelná část ale naopak nejeví zájem o knize hovořit. V této 

skupině se nachází i ti, kteří se četbě nevěnují rádi.  

 

2.2 Náplň literární výchovy 

 

 Postoj ke čtenářství a vztah ke knihám je formován zejména v raném dětském věku 

čtenářským zázemím v rodině, avšak s rostoucím věkem působí na jedince řada aspektů. 

Škola a hodiny českého jazyka a literatury hrají v období pubescentů významnou roli, protože 

se žáci ve školním prostředí pohybují značnou část svého života. Je proto důležité, aby obsah 

výuky literární výchovy měl efektivní dopad, na čemž se výrazně podílí i vyučující. Školní 

výuka, včetně té literární, má v případě správného uchopení silný potenciál působit na žáky 

v oblasti rozumových schopností, na způsob komunikace, charakter či emoce a empatii. 

Záleží zejména na pedagogovi, jaké dílčí záměry bude mít, jakým způsobem bude výuku 

organizovat a obsahově naplňovat a do jaké míry se podaří splnit konkrétní cíle. Současně je 

nutné přihlížet na žáka jako na osobnost a praktikovat individuální přístup zohledňující jeho 

schopnosti či zájmy.  
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2.2.1 Obsah a cíle výuky  

 

 Hodiny českého jazyka a literatury na základních školách jsou determinovány 

Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). Jedná se o základní dokument pro všechny 

školy (všeobecné a odborné vzdělávání, zahrnuje i vzdělávaní žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami) a ty jsou povinny z RVP vycházet při tvorbě svých školních 

vzdělávacích programů (ŠVP) (Zákon č. 561/2004 Sb., § 4). „Rámcové vzdělávací programy 

vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování 

učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků 

přidělovaných podle § 160 až 162.“ (tamtéž, § 3) Na základě RVP vydává ředitel školy či 

školského zařízení ŠVP, který je zpřístupněn na veřejně dostupném místě a musí být 

v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, jenž se k němu vztahuje. Současně obsah 

vzdělávání může být v rámci ŠVP uspořádán do předmětů či jiných částí učiva (tamtéž, § 5). 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) zohledňuje 

požadavky a záměry edukace s tím, že je v případě potřeby aktualizován, aby odpovídal 

současným podmínkám (poslední úprava proběhla roku 2017). Cílem je nabízet podklady 

vedoucí ke skutečnosti, že žáci budou schopni své vědomosti a dovednosti uplatňovat v 

celoživotním učení či případném nadcházejícím organizovaném studiu a v praktickém a 

pracovním životě. Program podněcuje k rozvoji kompetencí vycházejících z náhledu na 

celoživotní vzdělávání, určuje stěžejní aspekty základního vzdělávání, stanovuje očekávanou 

úroveň vzdělání žáků vycházející základní školu a zohledňuje možnosti, potřeby a zájmy 

žáků. To znamená, že u talentovaných jedinců dochází k podpoře v jejich nadání, u méně 

nadaných je brán zřetel na jejich schopnosti a je objevována oblast, v níž jsou dobří, a 

motivováni jsou i nejslabší žáci. Zmiňuje vhodnost schopnosti samostatného fungování 

vzdělávacího zařízení, samostatnosti vyučujících s důrazem na jejich odpovědnost a 

samotných žáků, kterým je nabídnuto podnětné vzdělávací prostředí (Jeřábek et al. 2017).  

 Základní vzdělání je realizováno v oboru vzdělání základní škola, je spojeno 

s povinností školní docházky a jeho ukončením je dosaženo stupně základní škola. Základní 

vzdělávání navazující na předškolní vzdělávání a na rodinnou výchovu je realizováno ve dvou 

stupních. „Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů 

žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se 

životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby 
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poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší 

odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy.“ (tamtéž, s. 8)  

 RVP ZV obsahuje celkem devět vzdělávacích oblastí. Pro tuto diplomovou práci je 

klíčová literární výchova, která je obsažena v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, jež 

zahrnuje předměty Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Jedná se o oblast, 

která má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu kvůli kultivaci jazykových 

dovedností. Předmět Český jazyk a literatura je dále rozdělen kromě zmiňované Literární 

výchovy na Komunikační a slohovou výchovu a Jazykovou výchovu. Literární výchova 

nabízí podněty k získávání a rozvoji čtenářských návyků, ke schopnosti recepce, interpretace 

a produkce literárních děl. Žákům je nabízeno takové prostředí, jež je podněcuje k tomu, aby 

dospěli k poznatkům a prožitkům pozitivně ovlivňující jejich žebříček hodnot a postoje. „Žáci 

poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické 

znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí 

se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti.“  (Jeřábek et al. 2017, s. 16) 

 Vzdělávací obsah výuky literární výchovy je složen z literární teorie, literární historie 

a recepce uměleckého a neuměleckého textu – jako alternativa ke složkám literární vědy, tedy 

literární historii, teorii a kritice. Poslední jmenovaná část je dle Zítkové (2008, s. 84 – 89) 

nejvýznamnější a realizace představuje proces osvojování si recepčních postupů s 

přihlédnutím k věku žáků. Proces recepce probíhá na základě literárních ukázek a četby, která 

se uskutečňuje v hodinách či doma. Recepce zahrnuje působení na čtenáře, samotný dojem 

z četby a následně vyjádření tohoto pocitu, interpretace literárního díla obvykle dle předem 

dané osnovy a hodnocení literárního textu. Literární teorie seznamuje s literaturou a popisuje 

její jevy – literární druhy a žánry, strukturu uměleckého textu a jeho tematickou, kompoziční 

či jazykovou výstavbu a zamýšlený záměr autora. Literární historie se věnuje literárním 

obdobím, směrům a proudům, jejich spojitostem a souvislostem společensko-politickým; 

představitelům a jejich dílu. Učivo zahrnuje seznámení se základními literárními pojmy - 

např. literární druhy a žánry, tvořivé činnosti založené na práci s literárním dílem – např. 

přednes, reprodukce textu či dramatizace, poslech literárních děl nebo zážitkové čtení 

(Jeřábek et al. 2017, s. 21-22). Zároveň RVP ZV představuje literaturu jako výchovně 

vzdělávací prostředek, proto je vhodné kombinovat tři složky literární výchovy, přičemž 

jedna z variant je práce s uměleckým literárním textem, který lze propojovat s poznatky 

z literární teorie a historie. Zůstává otázkou, v jakém poměru se jednotlivým výše zmíněným 

složkám věnovat, aby byly plněny požadavky RVP ZV, cíle literární výchovy a aby hodiny 

byly pro žáky dostatečně přínosné. Lederbuchová (2006, cit. 27. 8. 2019) ve svém článku 
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zmiňuje, že obsah vzdělávání se stává učivem tehdy, kdy dojde ke zpracování obsahů 

vztahujících se k oblastem kultury do podoby učebních plánů, učebnic a procesu vyučování. 

Tuto proměnu lze nazvat didaktickou
1
 transformací, přičemž společenský obsah se nepřenese 

z jednotlivých kulturních oblastí do vyučování – je zapotřebí do obsahu vyučovacích hodin 

vedle výsledků vědy zahrnout i způsob jak jich dosáhnout, a to prostřednictvím 

myšlenkových operací a vlastností jedince. Literární výchova ve významu žákova poznávání 

uměleckého textu a v osvojování poznatků o literatuře je považována „aplikace badatelské 

metody teoretického pozorování textu za nevhodnou, není-li organicky spjata s emocionálně 

estetickou reflexí estetickofunkčních významů daných jevů poetiky.“ (tamtéž, cit. 27. 8. 2019) 

Mezi cíle, k nimž pojetí základního vzdělávání komplexně spěje, patří poskytnutí 

základu všeobecného vzdělání a podpora utváření a rozvoje klíčových kompetencí. Ty 

zahrnují kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, 

občanské, pracovní. „Proces institucionálního vzdělávání zasahuje osobnost jako celek. 

Smyslem tohoto procesu je záměrně a cílevědomě působit na osobnost a dosáhnout trvalejších 

změn v jejím vývoji. Vzdělání obsahuje i hodnoty etické a estetické, utvořené postoje ke světu, 

ke společnosti i k sobě samému, které se promítají do praktického života.“ (Lederbuchová 

2006, cit. 27. 8. 2019) Je usilováno o naplňování několika konkrétních cílů. K nim je řazena 

zejména motivace pro celoživotní učení a umožnění osvojení si strategií učení; nabízení 

podnětů k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů; vedení žáků 

k otevřené a efektivní komunikaci, toleranci, respektu; rozvoj spolupráce a odpovědnosti; či 

podpora žáků v tom, aby poznávali a následně rozvíjeli své schopnosti a v souladu s reálnými 

možnostmi je uplatňovali (Jeřábek et al. 2017, s. 8-9). Dílčí cíle literární výchovy jsou dle 

RVP ZV popsány jako očekávané výstupy, mezi které patří samostatná schopnost získávání 

informací z různých zdrojů a zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny, ústní či 

písemné vyjádření pocitů z četby (taktéž z divadelní inscenace nebo filmu), interpretace 

přečteného textu včetně jeho rozboru a hodnocení, rozlišení uměleckých a neuměleckých 

textů a reálného a fiktivního prostředí, zvládání tichého čtení a zároveň orientace v textu. 

Hesová (2011, cit. 22. 8. 2019) vyzdvihuje výstupy jako rozpoznávání individuálních rysů 

literárního textu konkrétního autora, tvoření vlastního textu determinovaného vlastními 

zkušenostmi a znalostmi z literární teorie, schopnost rozlišit hodnotnou literaturu od 

konzumní.  

Literární výchova jako součást Českého jazyka a literatury zahrnuje taktéž 

komunikativní koncepci. Dle Lederbuchové (2006, cit. 27. 8. 2019) je komunikativnost dána 

                                                 
1
 Didaktika je pedagogická disciplína, teorie vyučování. Jejím předmětem jsou cíle, obsah, metody a organizační 

formy ve vyučování (Průcha et al. 2013). 
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zejména komunikací žáka s uměleckým dílem jako učivem a uměním vedle dialogu mezi 

žákem a pedagogem. Dovednost číst by měla vlivem literární výchovy postoupit na schopnost 

četby, tedy komunikace s literárním dílem, následné reflexe a interpretace. Taková četba je 

v pojetí školní výuky základem pro komunikativní literární výchovu. Četba nehraje roli 

prostředku k dosažení stanovených literárně-výchovných cílů, ale je sama cílem. Slouží 

k poznání literatury a získání literárně-výchovných znalostí a následně toto osvojené učivo 

podmiňuje vývoj čtenářských kompetencí, zvyšování zájmu o literaturu a tím tak naplnění 

estetické potřeby. Autorka dále uvádí, že s podporou čtenářství úzce souvisí funkce světově 

kulturní. „Literární výchova by měla rozvíjet a kultivovat žákovo estetické cítění i schopnost 

myšlení o literatuře a umění, utvářet žákovu schopnost kritického hodnocení umělecké 

literatury a pěstovat umělecký a estetický vkus. … měla by sledovat výchovu k humánním 

hodnotám všeobecně uznávaným současnými kulturami civilizovaného světa, především 

kulturou vlastní.“ (tamtéž, cit. 27. 8. 2019) Institucionální vzdělávání nabízí podněty 

k osvojení vědomostí, dovedností a vytvoření hodnotové orientace. V tomto pojetí se jedná o 

cílové schopnosti žáka, neboť v obsahu učiva působí s několika dalšími složkami (Kalhous et 

al. 2002, s. 126). Jak uvádí Lederbuchová (2006, cit. 27. 8. 2019), klíčový význam v 

komunikativní koncepci literární výchovy má komunikativní, neboli dovednostní, složka. 

Jedná se o četbu, tedy schopnost žáka komunikovat s literárním dílem.  

S ohledem na obsah a cíle literární výchovy dle RVP ZV lze avizovat, že se zdají být 

propracované a založené na dlouhodobých zkušenostech v oblasti vzdělávání, nicméně 

záměrný cíl vychovávat k četbě a podporovat vztah ke knihám není přítomný, přestože 

vědomě přispívat k vytříbení čtenářského vkusu žáků by škola mohla. „Žák by měl získat 

školním vzděláním schopnost číst věcnou, publicistickou, ale hlavně uměleckou literaturu. 

Jeho dovednost číst by se měla kultivovat ve schopnost četby, tj. schopnost komunikace s 

uměleckým literárním tvarem, včetně schopnosti reflektovat a adekvátně svému 

věku interpretovat přímý čtenářský počin. Četba by měla uspokojovat jeho estetickou 

potřebu (tzv. zážitkovým čtením), motivovat jeho čtenářský zájem o krásnou literaturu a 

adekvátními čtenářskými nároky zvyšovat jeho čtenářskou kompetenci.“ (Lederbuchová 2006, 

cit. 22. 8. 2019) Lze se ale setkat i s názorem, který zpochybňuje možnost vyučovat literární 

výchovu ve spojitosti s otázkou, zda vůbec existuje správný způsob jak učit literaturu. Učitelé 

jsou způsobilí k realizaci národních kutikulárních cílů, které mají u žáků probudit zájem o 

čtení knih tím, že vyučující vytvoří ve třídě atmosféru, jež podporuje otevřený dialog a sdílení 

různých perspektiv a interpretací. Autorka se ale pozastavuje nad tím, zda jsou tyto cíle 

přiměřené nebo dokonce dosažitelné (Norling 2009, s. 33). Z uvedených informací vyplývá, 
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že institucionální vzdělávání poskytuje podněty – pro pedagogy i žáky a značný podíl na 

kultivaci čtenářských návyků a vztahu k literatuře má vyučující a jeho zvolený přístup 

k výuce a žákům. Současně stojí za zmínku, že vývoj společenských trendů má za následek 

proměny osobnosti nejen pubescentů a jejich čtenářských zájmů a potřeb. „Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) je založen na kompetenčním principu, 

a proto je nezbytné dětské (žákovské) pubescentní čtenářství zkoumat, popsat a interpretovat 

nejen z aspektu pedagogicko-didaktického, ale rovněž z aspektu sociálních a osobnostních 

determinant čtenářských dispozic.“ (Homolová 2009, cit. 28. 8. 2019) 

 

2.2.2 Metody výuky v hodinách literární výchovy 

 

 Literární výchova má daný obsah a konkrétní cíle, nicméně podobu hodin a flexibilní 

náplň vedoucí k dosažení těchto cílů ovlivňuje pedagog. Existuje několik metod
2
, jak záměrně 

působit na dětské a pubescentní žáky a jejich čtenářství ve školním prostředí nejen v hodinách 

literární výchovy. V rámci výuky, jež považuji ve školním prostředí za hlavní nástroj 

ovlivňování vztahu ke čtenářství, záleží zejména na pedagogovi, jaké metody bude 

uplatňovat.  

 

Klasické výukové metody 

 

 Mezi klasické výukové metody patří metody slovní. Cílem pedagoga nejen literární 

výchovy je rozvoj komunikačních dovedností žáků. Tyto metody jsou považovány za 

základní výukové metody uplatňované samostatně nebo doprovázející či doplňující ostatní 

metody. Slovo je spojováno se smyslovým vnímáním, s praktickou činností a myšlením. 

Současně je po učiteli vyžadována správná formulace myšlenek, užívání spisovné podoby 

jazyka a ortoepická výslovnost. Metody slovní monologické zahrnují vyprávění, výklad a 

přednášku, metody slovní dialogické poté rozhovor, dialog a diskuze. Slovní metody mohou 

být vnímány i jako způsob práce s textem (Víška 2009, s. 11). Vyprávění má dle Zormanové 

(2012, s. 41) motivační funkci, ale pouze tehdy, kdy je barvité natolik, aby udrželo pozornost 

žáků, vzbuzovalo v nich množství představ a působilo i na jejich city. Po obsahové stránce je 

založeno na objektivních faktech a poučuje o konkrétních situacích, jevech či sledu událostí. 

Vyprávění se může stát inspirací k samostatné četbě žáků. Výklad je užíván s cílem předat 

žákům vědomosti k osvojení pojmů a vztahů mezi nimi. Přednáška má podobný záměr, ale 

                                                 
2
 Metodou je myšlen způsob záměrné organizace činností učitele i žáků, kteří k daným cílům směrují. V případě 

výukové metody se jedná o způsob vedoucí k dosažení stanovených výukových cílů (Víška 2009, s. 7).  
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nepředpokládá aktivitu účastníků. Dialogické metody žáky zainteresují efektivněji zejména 

z toho důvodu, že podněcují k vytvoření vlastního názoru. Rozhovor může být chápán jako 

dotazování a bývá realizován v podobě otázek a odpovědí. Dialog je takový typ komunikace, 

kdy se účastníci střídají v roli mluvčích a posluchačů a jedná se o základ pedagogické 

komunikace mezi učitelem a žákem vytvářející řečové dovednosti. Při diskuzi dochází 

k výměně názorů mezi účastníky (Průcha et al. 2003). Zajímavostí je, že rozhovor o čtených 

titulech má pozitivní dopad na žáky a jejich motivaci ke čtení. Rozhovor nad knihami čtenými 

ve škole nebo individuálně je důležitým aspektem pro posilování práce s četbou a knihami. Je 

vhodné zavést ve třídě čtenářské kolegium, kdy si žáci sdělují své čtenářské zážitky (Věříšová 

2007, cit. 29. 8. 2019). Lze doplnit i žákovský referát. Průzkumy dokazují, že žák je 

ovlivňován při výběru knih podstatně výrazněji vrstevníky než učitelem.  

 Metody názorně demonstrační představují praktické metody, kdy základem poznání 

je práce žáků a jejich praxe. Praktická činnost jedinců vyžaduje vědomosti, jež jsou 

podmínkou účinného vytvoření dovedností. Demonstrační metody jsou zprostředkovány 

učitelem nebo technickým zařízením pomocí různého materiálu nebo techniky - televize, film, 

video apod. (Víška 2009, s. 12). Názorně demonstrační metody zahrnují předvádění, 

pozorování, práci s obrazem či instruktáž. Při pozorování žáci poznávají dle návodu 

vyučujícího předměty, jevy či obrazy. Předvádění je zaměřeno na ukázku názorných 

předmětů, pokusů nebo zařízení a zprostředkovává žákům vjemy a prožitky, které se stávají 

základem pro rozvoj představ a myšlenkové pochody (Maňák a Švec 2003, s. 78). Práce 

s obrazem je definována jako „specificky organizovaný informační systém sloužící jako 

pramen poznání zprostředkovávající vizuální sdělení“ (Zormanová 2012, s. 50) a tedy 

zahrnuje např. grafické znázornění na tabuli či ilustrace literárního textu. Instruktáž je 

zmiňovanou autorkou popsána jako metoda, jež žákům zprostředkovává vizuální, auditivní a 

hmatové podněty k jejich praxi. Nejčastěji je používána instruktáž slovní, kdy jsou učitelem 

slovně představeny činnosti a jejich postupy. Ta bývá obohacena předvedením dané činnosti 

(tamtéž, s. 51). 

 Metody dovednostně-praktické se uplatňují ve výuce zaměřené na posílení 

praktických aktivit, kultivují činnosti žáků a tím tak podporují jejich osvojení 

psychomotorických a motorických dovedností. K takovým metodám je řazeno napodobování, 

manipulování, experimentování a laborování, vytváření dovedností a produkce (Víška 2009, 

s. 12). Až na zmíněné vytváření dovedností, které mohou žáci využít např. při literární 

interpretaci, v hodinách literární výchovy tyto metody příliš užívány nejsou. 
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 Zormanová (2012) ke klasickým výukovým metodám řadí dále metody písemných 

prací jako písemná cvičení či kompozice; a metody práce s učebnicí, knihou či textovým 

materiálem. Práce s textem je založena na textu, který by měl být pro žáky srozumitelný 

(důležitý je správný výběr) a vede tak k rozšiřování čtenářské gramotnosti. Může se jednat o 

práci s textem v učebnicích či dalších informačních zdrojích, porozumění těmto výkladovým i 

uměleckým textům. Lze zmínit i kritiku přečteného textu, který „musí vycházet z jasně 

stanovených pravidel. Aby studenti mohli kriticky a objektivně zhodnotit text, musejí si sami 

osvojit zásady správné a logické výstavby každého typu textu, tj. sami se učit různé texty psát. 

Ve výuce by se měli setkat s řadou dobře i špatně napsaných textů. Pod vedením učitele by se 

měli učit argumentaci, tj. umět zdůvodnit, proč je některý text dobře napsaný a naopak.“ 

(Homerová 2009, cit. 29. 8. 2019)  

 

Aktivizující výukové metody  

 

 Princip aktivizujících metod spočívá ve skutečnosti, že se žák aktivně podílí na 

procesu učení a ten je přizpůsoben jeho schopnostem a potřebám (Víška 2009, s. 13).  

 Diskuzní metody navazující na metodu rozhovoru jsou zaměřeny na nějaké téma, kdy 

více účastníků dochází k závěrečnému řešení odborných problémů (Zormanová 2012, s. 24). 

V hodinách literární výchovy se může jednat o diskuzi např. o obsahu textu, charakterech a 

motivech postav, možném pokračování příběhu. Tyto metody vyžadují aktivní účast žáků a 

samostatnost a pedagogovi poskytují zpětnou vazbu.  

 Heuristické metody se snaží žáky získat pro samostatnou učební činnost technikami 

podporujícími jejich aktivní hledání a objevování v procesu řešení problémů (Víška 2009, s. 

13). Jedná se o „vědu zkoumající tvůrčí myšlení, také heuristickou činnost, tj. způsob řešení 

problémů.“ (Maňák a Švec 2003, s. 113) V literární výchově mají tyto metody uplatnění např. 

při interpretaci textu.  

 Projektové metody představují alternativu ke klasickému pojetí výuky. Předkládá 

konkrétní úkol komplexního charakteru, který žáci řeší. Při využívání této metody dochází 

k mezipředmětové integraci. Učitel tvorbou projektů a výběrem jejich tématu je povinen 

následovat RVP ZV, zároveň musí dodržovat jednotlivá pravidla při vytváření projektu, jako 

jsou název projektu, zaměření (třída a učivo), úvod do projektu, počet hodin, popis projektu a 

literatura a pomůcky (Víška 2009, s. 16-18). V případě projektu v rámci literární výchovy si 

mohou žáci osvojit např. poznatky ze života autorů či jejich děl.  
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 Didaktické hry vychází z podstaty hry, která představuje víceúčelovou činnost 

uspokojující několik potřeb jedince a podporující rozvoj jeho duševních procesů, navozující 

nové sociální vztahy, obohacující citové prožívání a utvářející cílevědomou zaměřenost dítěte 

(Sochorová 2011, cit. 29. 8. 2019). Je nutné, aby při využívání metody didaktických her byly 

vyváženy složky hry a učení. „Didaktická hra by se měla vyvarovat dvou extrémů: sledování 

učebních cílů nesmí tak silně překrývat vlastní podstatu hry, že žák již nevnímá herní činnosti 

jako hru a volnost hry nemůže jít tak daleko, že se zcela vytratí cíl výuky.“ (Víška 2009, s. 23) 

V literární výchově jsou na podobném principu jako hry založeny některé možné aktivity – 

např. křížovky, doplňovací cvičení, práce s užívaným lexikem autora či úvahy nad závěrem 

příběhu.  

 

Interpretace textu 

 

 Interpretace textu představuje v komunikativním konceptu literární výchovy 

dominantní vyučovací metodu. Je chápána jako prostředek výchovy k individuálnímu 

čtenářství žáka, kdy je literatura ve škole kreativní estetickou činností vedoucí ke kultivaci 

dětského estetického cítění a vkusu, rozvoji obrazného myšlení a logického myšlení 

(Lederbuchová 2010, s. 101). 

 Předmětem literárněvědecké interpretace je umělecký literární text, jenž má být co 

nejplněji pochopen a objasněn jeho význam. Základem je četba textu, čtenář a jeho záměr 

vysvětlit hodnoty díla, kterým je výsledek motivován. Jedná se o metodu nazírající na text 

jako na neznámou veličinu a na kontext, zabývá se sociálním smyslem textu a směřuje 

k poznání jeho role ve vztahu k literární a umělecké tradici (tamtéž, 100 – 102). 

 Zmiňovaná autorka (2010, s. 105–106) uvádí současné problémy metody – žák je 

neadekvátně povaze estetické funkce textu jako umění veden k racionálnímu pozorování 

textu; metoda neodpovídá požadavkům didaktiky a pedagogiky, tedy není vycházeno 

z individuality žáka a jeho osobních čtenářských dispozic, ale středem je text. Janssen (et al. 

2012, cit. 30. 8. 2019) podotýká, že interpretace v pojetí literární komunikace je tvůrčí proces 

vyžadující nejedno přečtení a může docházet k různým výsledkům.  

 

Školní četba 

 

 Zadávání a hodnocení školní četby je dalším ze způsobů závisející přímo na 

vyučujícím. Výsledek tohoto češtinářova rozhodnutí může silně ovlivnit žáky a jejich 
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motivaci ke čtenářství. Jedná se o záměrnou organizaci činností učitele, proto školní četbu 

zařazuji do kapitoly metod výuky. 

 Za předpokladu, že pedagog školní četbu a vedení dětí k domácímu čtení řeší, je 

několik možností, mezi kterými vyučující volí. V nižších ročnících se nejvíce osvědčuje 

individuální doporučení každému žákovi, což lze praktikovat i na druhém stupni. Nicméně 

běžné je zadávání školní četby kolektivu. Hraniční možností, jak žáky přimět číst, je tvorba 

seznamu knižních titulů, jež všichni žáci jsou povinni přečíst. Tento způsob zadávání školní 

četby byl užíván zejména v minulosti, ale i v současné době se k němu učitelé uchýlí, a to 

především v případě, kdy považují za nutné znát některá díla jako součást všeobecného 

rozhledu. „V tomto případě by ale nemělo zůstat pouze u povinnosti, která skončí povšechným 

zápisem v sešitě, ale bylo by vhodné vyčlenit samostatnou hodinu na společnou reflexi 

přečtené knihy, která bude učitelem přiměřeně řízena (předem připravené otázky, pracovní 

listy apod.), včetně vyvození nezbytných závěrů o obsahu, vybraných rysech poetiky i místě 

díla v literárněhistorickém vývoji.“ (Zítková 2014, cit. 27. 8. 2019) Autorka dále uvádí 

druhou krajní možnost, tedy způsob, kdy si žáci sami vybírají tituly k četbě. Ovšem jejich 

volba je často problematická podléhající aktuálním trendům nebo pohodlnosti. Je otázka, jak 

má vyučující takovou četbu hodnotit.  

 Pravděpodobně nejvýhodnější a nejefektivnější variantou pro učitelovu práci i 

vzdělání žáků je zadat doporučenou četbu. Tímto se eliminují nevhodné tituly, které by u žáků 

uspěly, pokud by jejich výběr pedagog nekorigoval; a zároveň necítí nátlak ze strany učitele 

k povinné četbě nežádoucích knih a stále mají možnost volby. Přípravě seznamu je nutné 

věnovat značnou pozornost. Lze četbu rozdělit do několika okruhů, jejichž počet by měl být 

shodný s požadovaným počtem přečtených knih za určité období, tedy školní rok či pololetí; 

s tím, že z každé skupiny žák vybírá jeden titul. „Rozsah a strukturování seznamů je již na 

samotném učiteli - knihy mohou být rozděleny podle žánrů, tematiky, mohou kopírovat celky 

učiva probíraného ve škole (to především ve vyšších třídách, pokud volíme chronologický 

postup - seznamování s mezníky vývoje literatury), nebo mohou být kombinací těchto 

možností. Pomoci může také čítanka a její členění.“ (tamtéž,  cit. 27. 8. 2019) 

 Výstupem uskutečnění domácí četby bývá zápis do čtenářského (případně kulturního) 

deníku, ústní představení předčteného titulu či jejich kombinace ve vhodně zvoleném poměru. 

Je přínosné, pokud vyučující stanoví strukturu zápisu či přednesu pro přehlednost, ucelené 

zpracování a jeho hodnocení.  
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2.3 Doprovodné aktivity školy podporující čtenářství 

 

 Jak je zmíněno výše, Rámcový vzdělávací program stanovuje několik cílů, 

očekávaných výstupů výuky. Avšak konkrétní záměr vést žáky ke čtení RVP ZV postrádá. 

Pro osvojení si čtenářských návyků je nutný vhodný přístup vyučujícího i samotných žáků a 

současně školy, která může zajišťovat aktivity na podporu rozvoje čtenářství – často nad 

rámec výuky. Vedle metod uplatňovaných v rámci hodin literární výchovy se jedná o další 

způsoby, jak ovlivňovat přístup pubescentních žáků ke čtenářství.  

 

Školní knihovna 

 

 Školní knihovny nabízí ve výchovně-vzdělávacím procesu nezastupitelné podněty. Jak 

jsem nastínila výše (kapitola 1.2), může se jednat o informační a mediální centrum školy 

s funkcí podpory vyučovacího procesu, informační a čtenářské gramotnosti a samotného 

čtenářství. Vedle těchto služeb a funkcí by měla moderní školní knihovna zpřístupňovat 

primární
3
, sekundární

4
 a faktografické zdroje

5
 v klasické i elektronické podobě – tedy knihy, 

časopisy i audiovizuální či výukové materiály navazující na školní osnovy; dále by měla 

poskytovat prostor pro četbu a individuální studium, umožňovat přístup k počítačům a 

internetu a případně sloužit jako náhradní učebna. V první řadě jsou tyto služby odborného, 

studijního, informačního a čtenářského centra určeny žákům a pedagogickým pracovníkům 

školy, ale knihovna může sloužit i veřejnosti. „Tato skutečnost však nezakládá nárok na 

navýšení finanční částky na nákup knihovního fondu a poskytování služeb.“ (Doporučení 

MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách 2009, s. 1, cit. 

15. 8. 2019) 

 Nedílnou součástí moderní školní knihovny je aprobovaný knihovník, který zvyšuje 

pravděpodobnost plnění požadovaných nároků. Pojem označující knihovníka ve školní 

knihovně je teacher librarian – knihovník učitel, jenž je vzdělán v oblasti knihovnictví i 

pedagogiky. Vývoj informační společnosti a digitálního prostředí ve spojitosti se školstvím 

vyžaduje řešení, které bude připravovat žáky a studenty na práci v tomto komplexním světě. 

Výzkum provedený na univerzitě v New Jersey v roce 2010 ukázal, že školní knihovny jsou 

                                                 
3
 knihy, časopisy, audiovizuální a elektronické dokumenty (Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní 

knihovny na základních a středních školách 2009, s. 2, cit. 15. 8. 2019) 

4
 katalogy, databáze (tamtéž) 
5
 obsahující konkrétní údaje jako tabulky, grafy, faktografické kartotéky a databáze (tamtéž) 
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základní potřebnou součástí škol informačního věku a učitelé nejsou schopni postihnout ve 

výuce veškeré aspekty množství informačních zdrojů a komunikačních kanálů. Výsledky 

výzkumu představují školního knihovníka jako důležitý prvek moderního vzdělávání a jako 

odborníka na informační zdroje, ve kterých se orientuje, a na komunitu, v níž se pohybuje. 

Učitelé mohou bez této odborné znalosti splnit pouze požadavek informační gramotnosti 

vzdělávacích standardů 21. století, proto je žádoucí vytvořit ve spolupráci učitelů a školního 

knihovníka klima pro žáky uzpůsobené k dotazování, jejich účasti a učení v informačním 

prostředí (Kuhlthau 2010, s. 19).  

Role školního knihovníka tedy spočívá v tom, že žákům poskytuje pomoc při orientaci 

v tištěných a elektronických informačních zdrojích a práci s nimi, stejně jako při hledání a 

zpracovávání informací. Pedagogům taktéž nabízí pomoc v rámci přípravy na výuku 

prostřednictvím hledání zdrojů z vlastního fondu, v oblasti elektronických informačních 

zdrojů nebo v jiné knihovně. Skutečnosti, že má školní knihovník odborné znalosti z oblasti 

knihovnictví, zároveň zná školní osnovy a komunitu žáků, jsou předpokladem rozvoje 

informační a čtenářské gramotnosti žáků. „Měl by to být knihovník, který zná potřeby a zájmy 

čtenářů a je jim schopen nabídnou takové čtivo, které bude na jedné straně kultivovat intelekt 

a kulturní úroveň studentů, ale současně bude zábavné, zajímavé a dostupné.“ (Černý 2012, 

cit. 15. 8. 2019)  

 

Veřejná knihovna  

 

 Efektivní spolupráci veřejné knihovny a školy zajišťuje kooperace vzdělávací instituce 

a knihovníka. V případě veřejné knihovny se jedná o pojem teaching librarian – učící 

knihovník, který zajišťuje vzdělávací služby knihovny. Spolupráce školy a knihovny může 

představovat přínosný edukační prostředek i s ohledem na skutečnost, že dětem musí být dle 

průzkumů knihovna někým představena, aby ji měly zájem navštěvovat. 

Předpokladem a podmínkou kvalitní edukační práce učícího knihovníka je fungující 

spolupráce mezi veřejnou knihovnou a školou. „Je žádoucí, aby vzájemná komunikace 

přinesla odpovědi na klíčové otázky vzdělávacího procesu vedeného učícím knihovníkem buď 

v prostoru školy, nebo, a to je častější jev, v prostředí veřejné knihovny.“ (Mazáčová 2017, s. 

25) Autorka se dále věnuje interakci učícího knihovníka ve spojitosti se skutečností, že takový 

knihovník často pracuje s heterogenní třídou - tedy takovým kolektivem, který může mít 
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vlivem inkluze
6
 nestejnorodé složení žáků. Při didaktické činnosti je žádoucí, aby knihovník 

heterogenitu třídy zohlednil v souvislosti s použitím patřičných vzdělávacích metod a 

přístupů. Při přípravě lekce musí knihovník počítat s tím, že ve skupině můžou být kromě 

žáků nemající speciální potřeby i ti, kteří takové potřeby mají. I tato skutečnost vyžaduje 

fungující spolupráci knihovny a školy, jež poskytuje podrobné informace o cílové skupině 

(početnost kolektivu, potřeba asistentů pedagoga).  

Mezi metody, které knihovna může používat, patří individuální či kolektivní formy 

působení na žáky. Jedním ze způsobů spolupráce je organizace exkurzí, kdy je kolektivu 

představena knihovna, její prostory a nabízené služby. Žákům pomáhá v orientaci v knihovně 

a knihovním fondu. Zároveň mohou být účastníkům exkurze předloženy pracovní listy či jiné 

materiály v rámci vzdělávacích programů.  

Poskytování vzdělávacích aktivit ve formě edukačních programů a vyzdvižení 

vzdělávací role knihovny je v současné době jedno z možných řešení, jak mohou obecně 

paměťové instituce (které se nachází na rozmezí a řeší, jak upoutat potenciální návštěvníky) 

získat pozornost. Některé knihovny se vedle muzeí či hradů a zámků taktéž zapojily do 

projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Jedná se o projekt, na němž 

spolupracují Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Česká školní 

inspekce a Ministerstvo kultury. Jeho cílem je zjistit, jaký vliv má zážitková pedagogika
7
 na 

zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů v prostředí základních škol (MŠMT 

2017, cit. 23. 8. 2019). Aby využívání takových programů mělo pozitivní přínos, je nutné, aby 

tyto programy určené pro školy vycházely z rámcových vzdělávacích programů a vztahovaly 

se tak k probírané látce. Zkušenosti lze získat zajímavým způsobem, v jiném prostředí a 

účastníci se seznámí s jinými metodami výuky (Pastorová 2007, s. 23-29). K dalším výhodám 

patří skutečnost, že výuka zahrnuje didaktické prostředky jako např. autentické exponáty 

názorně doplňující učivo, což žáky do výuky intenzivněji vtáhne a může dojít 

pravděpodobněji k podnícení jejich zájmu o tematiku. Taktéž žáci zapojují více smyslů 

                                                 
6
 Je zde definována jako vytvoření třídního prostředí vítající odlišnosti, či snaha o odstranění diskriminace 

zdravotně postižených ve vzdělávání a jejich zapojení do společnosti. 
7
 Zážitková pedagogika je pedagogický směr s danými pravidly. Je důležité stanovit konkrétní cíl, naplánovat 

prostředky, které budou účastníky k cíli přibližovat, vědomě řídit celý postup a pracovat s reflexí způsobem, 

který povede ke schopnosti užívat zkušenosti vyplývající ze zážitku v dalším životě (Jirásek 2004, s. 15). Pro 

zážitkovou pedagogiku je typických mnoho znaků, které dosvědčují, že je možné tuto pedagogickou disciplínu 

provádět v prostředí paměťových institucí. Dle Pelánka (2003, s. 22) mezi pravidla patří např. konání události v 

zajímavém či netradičním prostředí, ohraničený časový horizont, ve kterém se aktivita odehrává (v rozmezí 

hodin či týdnů), předem připravený systematický program s různými druhy činností a základem je určitá míra 

dobrodružství, jež vede k zážitku. 
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zároveň, což vede k podněcování kognitivních funkcí a rozvoji tzv. soft skills. „Termín měkké 

dovednosti znamená, jak dobře se dokážete vypořádat nejen s lidmi a jejich způsoby chování, 

ale také se sebou samými. Dříve byly měkké dovednosti nazývány sociální kompetence. Tímto 

pojmem se ještě dnes označují faktory jako jsou spolupráce, komunikace, schopnost zvládat 

konflikty atd.“ (Peters-Kühlinger 2007, s. 13) Pedagogové mohou vybírat mezi vzdělávacími 

programy permanentně nabízenými samotnou institucí a programy zkoncipovanými na míru 

dle požadavku učitele k doplnění vyučované látky, pokud instituce tuto službu poskytuje. Je 

vhodné seznámit se s edukačním programem dříve, než proběhne tato zážitková výuka, a 

zvážit jeho kvalitu.  

Veřejná knihovna ve spolupráci se školou může dále pořádat besedy, jejichž téma a 

program se zpravidla odvíjí od cílové skupiny, věku účastníků a jejich kompetencí. Obvykle 

se jedná o besedy vztahující se k probíranému učivu či významné události a jsou založeny na 

komunikaci mezi knihovníky a žáky. Výhodou je taktéž narušení stereotypu v podobě změny 

prostředí. Besedy bývají spojeny s prohlídkou knihovny a i díky tomu tyto akce mohou 

nenásilnou formou podněcovat děti k četbě. Takové události mohou zahrnovat 

zprostředkování informací o autorech, titulech, literárních směrech v podobě výkladu, 

předčítání či vyprávění. Tento typ spolupráce mezi knihovnou a školou může probíhat i 

prostřednictvím návštěvy knihovníka ve vzdělávacím zařízení.  

Koordinace veřejné knihovny a školy může být uskutečňována i v podobě spolupráce 

mezi veřejnou a školní knihovnou, kdy dochází např. k aktualizaci školního knihovního 

fondu. 

 

Čtenářský klub 

 

 Školní čtenářský klub nabízí čtenářsky podnětné prostředí pro žáky nad rámec školní 

výuky, tedy se uskutečňuje jako volnočasová aktivita. Setkání čtenářského klubu obvykle 

probíhá na vhodném místě (např. školní knihovna, učebna, prostory klubu, školní pozemek) 

v rozmezí stanoveného času. Vedoucí, kterým bývá pedagog či asistent pedagoga (někdy 

společně s knihovníkem), koordinuje skupinu účastníků a uskutečňované aktivity, mezi které 

patří čtení, hodnocení knih, na téma navazující hry či pohybové aktivity. Cílem je motivovat 

žáky k četbě, k vypůjčení si knihy a k tomu, aby si děti vzájemně knihy doporučovaly.  

Jedním z projektů zaměřených na čtenářské kluby ve školách jsou Čtenářské kluby
8
. 

Cílem projektu je podpořit děti v klubech při formování vlastních čtenářských návyků. Jako 

                                                 
8
 Čtenářské kluby. [online] Dostupné z: https://new.ctenarskekluby.cz/ 

https://new.ctenarskekluby.cz/
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pilíře tohoto projektu jsou avizovány možnosti sdílení čtenářství s doporučováním četby 

vrstevníkům, čtení v době konání klubu a zapůjčení knih domů. „Chceme dětem z mateřských 

a základních škol, a to i těm, které mají specifické vzdělávací potřeby, protože pocházejí z 

nepodnětného či sociálně slabého prostředí nebo mají nějakou specifickou poruchu učení, 

ukázat radost ze čtení a příjemného času stráveného nad knížkou.“ (Čtenářské kluby, cit. 23. 

8. 2019) 

Čtenářský klub s odborným vedením ve školním prostředí může mít značný přínos ve 

vztahu ke čtení, avšak je potřeba žáky vhodným způsobem přimět, aby hodiny klubu 

navštěvovaly. Klubu se mohou účastnit děti, jejichž rodiče mají pocit, že hodinová dotace 

literární výchovy je nedostatečná, nebo např. žáci, kteří jeví o literaturu zájem. Knihy a 

literární témata jsou v klubu představovány jako zábava, dobrodružství či nenásilné poučení. 

 

2.4 Shrnutí 

 

Literární výchova, nehledě na skutečnost, že se jedná o součást celistvého předmětu, 

představuje komplexní oblast. Díky tomu jsou na vyučujícího, případně školu, kladeny 

vysoké nároky v souvislosti s požadavky na splnění obsahu a dílčích záměrů výuky. V 

návaznosti na to je nutné, aby pedagog přípravě schématu výuky věnoval značnou pozornost a 

zvolil vhodné metody. Z důvodu mnohorozměrnosti literární výchovy může dojít k tomu, že 

výuka jednotlivých vyučujících se leckdy bude lišit. Nicméně to neznamená, že některé 

způsoby organizace jsou chybné. Část učitelů se věnuje zejména vědomostnímu stylu učení, 

kdy je základem literární historie; jiný podíl pedagogů již klade důraz na vedení k získání 

dovedností a motivaci ke kladnému vztahu k literatuře (Číková 2008, s. 90 – 94). Za zmínku 

stojí i to, že za snižováním čtenářské kompetence pubescentů nestojí pouze audiovizuální 

média, ale může jít o neadekvátní koncepci literární výchovy a školního vzdělávání vůbec. 

„Jde o problém generační, problém čtenářských (resp. nečtenářských) vzorů v rodinách, kde 

rodiče prošli normalizační koncepcí vzdělávání, jde o prolongování nečtenářské koncepce 

literární výchovy i v současné škole.“  (Lederbuchová 2010, s. 101) 

Vedle organizace výuky je neméně důležité hledět na žáky jako na jednotlivé 

osobnosti mající odlišné schopnosti, dovednosti, potřeby či zájmy. Pokud má být rozvíjen 

nejen zájem o čtenářství, je nutné vzít v úvahu nejen jejich současný přístup ke čtenářství, ale 

i předpoklady čtenářství pubescentů. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

3. Čtenářství žáků deváté třídy 

 

 Výzkum reflexe čtenářství žáků deváté třídy základní školy byl proveden na Základní 

škole Karla Klíče v Hostinném kvalitativní metodou formou dotazníků. Pilotní výzkum 

proběhl v 9.A za účasti šesti žáků, vlastní výzkum poté v 9.B s účastí 23 žáků. Výzkumné 

otázky byly stanoveny v kooperaci s ředitelem školy a pedagogem předmětu Český jazyk a 

literatura. Konkrétní podoba dotazníku (Příloha 1) byla připravena v souvislosti s průzkumem 

školou nabízených podnětů. Cílem bylo zhodnotit vliv literární výchovy na žáky a jejich 

přístup ke čtenářství. Výzkum byl uskutečněn v období druhého pololetí školního roku 

2018/2019.  

Základní školu Karla Klíče jsem vybrala z důvodu dobré dostupnosti – v Hostinném 

žiji a jako zaměstnanec DDM Hostinné spolupracuji s některými školními pracovníky. 

Zároveň provedení výzkumu bylo možné díky přístupu ředitele školy, který, následně i s 

pedagogem literární výchovy, byl ochotný podávat potřebné informace. 

 

3.1 Představení výzkumu 

 

Výzkumný problém a cíle výzkumu 

 

 Cílem výzkumu je zhodnotit vliv školní výuky součásti předmětu Český jazyk a 

literatura, Literární výchovy, na žáky a jejich přístup ke čtenářství. Na každého žáka je 

nahlíženo jako na organismus, na jehož vztah ke čtení působí v průběhu života několik 

faktorů – od rodinného zázemí přes vybírané volnočasové aktivity po podněty školního 

prostředí. Tyto vlivné aspekty si každý přináší do snahy češtináře vychovávat žáky ke 

čtenářství.   

Výzkumný problém, jehož formulace by měla vyjadřovat zájem o zjištění vztahu 

mezi proměnnými (Chráska 2007, s. 16), lze definovat takto: Jaký vliv má literární výchova 

na žáky v pubescentním věku a jejich přístup ke čtenářství? 

Pro specifikaci výzkumného problému a cíle byly vytvořeny výzkumné otázky. 

1. Čtou v současnosti žáci devátého ročníku?  

 Baví je čtení? 

2. Jak dlouho (odkdy) se ve svém životě věnují čtenářství? 
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3. Co je motivuje k četbě?  

Vedli je v dětství k četbě rodiče? Nebo se sami rozhodli číst až v průběhu školy – co je 

k tomu přimělo? 

4. Jak důležitou roli hraje školní literární výchova?  

Jsou výraznější hodiny literatury samy o sobě nebo je rozhodující osobnost učitele? 

Jsou hodiny literární výchovy přínosné? Jak ovlivňují vztah žáků ke čtení? 

5. Jak rádi tráví volný čas? 

 Navštěvují knihovny?  

  Častěji městské nebo školní? 

 Věnují se čtenářství nad rámec školy? 

 

Metodologie 

 

 Za nejvhodnější výzkumný nástroj byla zvolena kvalitativní metoda ve formě 

dotazníku. Taková strategie je aplikována na menším výzkumném vzorku a nepřinese tak 

komplexní informace o množství respondentů, ale oproti kvantitativním metodám „získává 

podrobný popis a vhled při zkoumání jedince, skupiny, události či fenoménu.“ (Hendl 2012, s. 

52) Dotazník umožňující získat velké množství empirických údajů obsahoval uzavřené, 

polouzavřené a otevřené otázky. V případě dotazníkového šetření je větší pravděpodobnost, 

že respondenti budou otevření a upřímní z důvodu jejich anonymity (Gavora 2000, s .90).  

 Nejprve byl proveden pilotní výzkum, který slouží pro otestování kvality zvolených 

metod a identifikaci případných předpojatostí výzkumníka (Chenail 2011, cit. 3. 12. 2019). 

Funkčnost dotazníku byla vyzkoušena na šesti vybraných respondentech v jedné ze dvou tříd 

devátého ročníku. Otázky z dotazníku byly předčítány a dotazník tím dostal podobu 

skupinového řízeného rozhovoru. Pilotní výzkum ale prokázal nevhodnost tohoto způsobu – 

žákům nevyhovoval a preferovali samostatnou práci pro větší koncentraci. Dále bylo 

poukázáno na nedostatečnou srozumitelnost jedné z otázek a nepřesnost některých otázek 

týkajících se zejména aktivit školy podporujících čtenářství žáků. Pro případné dotazy se 

osvědčila alespoň přítomnost výzkumníka.  

 Na základě zjištění plynoucích z pilotního výzkumu a konzultace s vyučující literární 

výchovy byly otázky poupraveny. Dotazník (Příloha 1) vyžadoval nejprve vyplnění 

základních údajů – sdělení pohlaví a obecné otázky týkající se čtenářství, školní výuky 

literatury a oblíbené činnosti ve volném čase. Následovala část zaměřená na čtenářství, která 

se zabývala otázkami směrovanými ke čtenářskému rodinnému zázemí, zájmu o čtení, 
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motivaci k četbě, možnostem přístupu ke knihám, názoru na čtení. Další tematická část se 

věnovala školní literární výchově a kladla otázky ohledně mínění žáků o literární výchově a 

její podobě, přístupu vyučujícího a jeho požadavků, přínosu hodin výuky a školy k jejich 

vztahu ke čtení.  

Součástí sběru dat bylo i úvodní seznámení žáků s dotazníkem - jeho obsahem, účelem 

a cílem; možnost průběžného podání informací, pokud by byla potřeba; a závěrečné 

poděkování účastníkům. Dotazník obsahoval množství otevřených otázek, proto zpracování 

získaných údajů zahrnovalo provedení kategorizace odpovědí, kdy se individuální odpovědi 

přiřazují ke kategoriím (Chráska 2007, s. 177). Uspořádání a shrnutí sesbíraných údajů vedlo 

k představení výsledků a zdůraznění důležitých zjištění (Gavora 2000, s. 134). Zástupcům 

školy budou poskytnuty výsledky výzkumu jako možnost pro zvážení souvislostí mezi 

aktuálním přístupem žáků ke čtenářství a podněty, které škola nabízí. 

 

Výzkumný vzorek 

 

 Účastníky výzkumu byli žáci devátého ročníku základní školy. „Cílem konstrukce 

vzorku v kvantitativním výzkumu je reprezentovat populaci jedinců; cílem konstrukce vzorku 

kvalitativního výzkumu je reprezentovat populaci problému, populaci jeho relevantních 

dimenzí.“ (Disman 2011, s. 304) Pilotní výzkum byl proveden v 9.A a zúčastnilo se ho šest 

žáků vybraných učitelkou tak, aby byli zastoupeni výborní, průměrní, i méně dobří žáci 

včetně dyslektiků. Jednalo se o dvě dívky a čtyři chlapce.  

Vlastnímu výzkumu byli podrobeni všichni žáci 9.B, tedy 12 dívek a 11 chlapců. Ve 

třídě jsou tři žáci s dyslexií a jeden s Aspergerovým syndromem mající asistentku pedagoga. 

V období průzkumu obě třídy vyučuje literární výchovu jedna pedagožka, která učí Český 

jazyk a literaturu v 9.B po dobu tří let.  

 

Harmonogram výzkumných prací 

 

 V únoru 2019 došlo k zahájení tvorby diplomové práce, sběru informací a k setkání 

s ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Sogelem, kdy jsem byla obeznámena se situací ve škole, se 

snahou školy podporovat žáky ve čtení a jejími konkrétními podobami a byl diskutován 

souhlas rodičů, kteří byli následně o účasti žáků ve výzkumu informováni prostřednictvím 

interního elektronického systému Edookit.  
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 V nadcházejícím období pokračovala práce na teoretické části diplomové práce a 

současně na základě ředitelem sdělených informací a analýzy ŠVP byly připravovány další 

podklady pro výzkum včetně sestavení dotazníku (Příloha 1), který byl zástupcům školy 

zaslán ke schválení před konáním výzkumu.  

Vhodný měsíc pro provedení výzkumu z hlediska školních osnov byl květen 2019, 

kdy mohl být výzkum proveden v hodinách literatury. Pilotní výzkum proběhl v jedné třídě a 

následně vlastní výzkum v druhé třídě devátého ročníku již s dotazníkem, jenž obsahoval 

otázky připravené pro konkrétní třídu, a to po konzultaci s vyučující Mgr. Helenou 

Baculákovou a asistentkou pedagoga Markétou Drefkovou, které podaly informace o výuce či 

kolektivu.  

V srpnu a září 2019 byly vyhodnoceny výsledky. 

 

3.2 ZŠ Karla Klíče a aktivity podporující čtenářství žáků 

 

 Základní škola Karla Klíče zřizovaná městem Hostinné je složena ze tří budov. 

Budova A na adrese Horská 130 je první stupeň, budova B s adresou Školní 321 je místo pro 

školní družinu a Dům dětí a mládeže a budova C v ulici Boženy Němcové 411 představuje 

místo vzdělávání pro druhý stupeň.  

 Školní vzdělávací program Vzdělání – klíč k životu
9
 platný od roku 2007 stanovuje 

výchovné a vzdělávací strategie podporující u žáků kompetence k učení, k řešení problémů, 

komunikativní, sociální, personální a občanské. Taktéž se věnuje zabezpečení výuky žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných. Celková dotace 

předmětu Český jazyk a literatura činí v šestém ročníku 4+1, v sedmém ročníku 3+1, 

v osmém ročníku 4 a v devátém ročníku 4+1 hodin. Cílem předmětu, jenž zahrnuje 

jazykovou, komunikační, slohovou a literární výchovu, je především rozvoj komunikačních 

kompetencí tak, aby žáci byli schopni správně vnímat jazyková sdělení, užívali vhodná slovní 

vyjádření a uplatňovali své dovednosti. V případě literární výchovy je dále kladen důraz např. 

na vhodnou interpretaci textu, na popis struktury a jazyka literárního díla, na formulování 

dojmů z individuální četby či návštěvy kulturní události. Žáci se učí získávat informace 

z různých zdrojů, jsou vedeni k práci s jazykovými příručkami a literárními prameny a ke 

schopnosti umět je využívat. Je podporován rozvoj pozitivního vztahu k literatuře a 

emocionálního a estetického vnímání. Výuka obvykle probíhá v učebně či v učebně 

                                                 
9
 Školní vzdělávací program. Vzdělání – klíč k životu. Dostupné z: 

https://www.zskkho.cz/media/uploads/dokumenty/vzdelani-klic-k-zivotu.pdf 
 

https://www.zskkho.cz/media/uploads/dokumenty/vzdelani-klic-k-zivotu.pdf
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informatiky a využití má i práce s interaktivní tabulí. „Literární výchova je zaměřená na 

poznávání základních literárních druhů prostřednictvím četby, žáci se učí vnímat specifické 

znaky a umělecké záměry, formulovat vlastní názory o přečteném díle, odlišují fikci od 

skutečnosti. Literární výchova je prostředkem, který kladně ovlivňuje postoje žáka a jeho 

životní hodnoty a obohacuje jeho duchovní život.“ (Vzdělání – klíč k životu 2007, s. 29, cit. 3. 

9. 2019) Jako výstupy žáků devátého ročníku ŠVP uvádí např. schopnost dávat do souvislosti 

poznatky z dějin literatury; využívat poznatky z literární teorie při rozboru díla; rozlišovat 

základní literární druhy a žánry, literaturu hodnotnou a konzumní, základní literární směry; 

orientovat se v obsahu literárních děl; recitovat vybrané ukázky; charakterizovat individuální 

rysy autora; vyjádřit vlastní myšlenky (Vzdělání – klíč k životu 2007, s. 92 - 108, cit. 3. 9. 

2019). 

V hodinách literární výchovy, kde byl proveden výzkum, vyučující uplatňuje řadu 

metod – zejména výklad, vyprávění, rozhovor, dialog, žákovský referát, práci s textem a 

s obrazem, kritiku přečteného textu a interpretaci textu. Učitelka zadává seznam doporučené 

četby s platností na jeden školní rok. Žáci tak mají možnost orientovat se v literárním díle. Ze 

seznamu vybírají tři tituly a výběr dvou knih je libovolný. Žáci jsou povinni přečíst 

minimálně pět knih za školní rok a vedou si čtenářský deník, z nichž jeden záznam knihy 

ústně představí třídě. Způsob hodnocení probíhá v souladu s ŠVP. V ústním i písemném 

projevu je hodnocena jeho ucelenost, přesnost a schopnost žáků uplatňovat získané poznatky 

a dovednosti v praktických činnostech – jako jsou diktáty, prověrky, pravopisná cvičení a 

písemné práce. Hodnocení zahrnuje i přípravu na vyučování, plnění požadavku pedagoga a 

aktivita v hodinách. V případě žáků s vývojovými poruchami učení či mimořádně nadaných je 

zohledňováno doporučení poradenského zařízení.  

 Škola zajišťuje, či zajišťovala a plánuje obnovu, několik aktivit na podporu 

čtenářství žáků. Lze zmínit Čtenářský klub na druhém stupni. Pro to, aby klub fungoval, je 

potřeba alespoň šest zájemců a tři mohou být ohroženi školním neúspěchem. Projekt počítá se 

16 schůzkami, které se konají pravidelně s časovou dotací 1,5 hodiny a 1 hodiny na přípravu 

pro vedoucí, která zpracovává třídní knihu a vede docházku. Klub navštěvují především žáci 

z osmého a devátého ročníku a schůzky se konají po vyučování či v době polední přestávky. 

Škola dále odebírá katalog Nejlepší knihy dětem
10

, je zapojena do projektu Knížata
11

, Svět 

gramotnosti
12

 či Čtení pomáhá
13

. 

                                                 
10

 Projekt, jenž každý rok doporučuje nové české knihy pro děti a mládež. Katalog je určen knihkupcům, 

knihovnám, školám, rodičům i veřejnosti (Nejlepší knihy dětem, cit. 2. 9. 2019). 
11

 Dětský knižní klub, který spolupracuje se základními školami (Knížata, cit. 2. 9. 2019). 
12

 Projekt podporující čtenářství a čtenářskou gramotnost u dětí (Svět gramotnosti, cit. 2. 9. 2019). 
13

 Projekt rozdělující finance na dobročinné účely (Čtení pomáhá, cit. 2. 9. 2019). 
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 Budova pro vzdělávání prvního i druhého stupně vyhrazuje prostor pro knihy a 

studování. Školní knihovna na budově C je přístupna v pondělí a ve středu o velké přestávce. 

Prostor je uzpůsoben k momentální četbě a studiu, zároveň lze knižní tituly kromě nových 

zapůjčit domů. Knihovna obsahuje naučné či dobrodružné knihy, beletrii, dívčí literaturu nebo 

např. knihy z projektu Čtení pomáhá jako Eragon či Zloděj blesku. Spolupráce s Městskou 

knihovnou Hostinné probíhá prostřednictvím společných akcí jako přednášky či exkurze do 

knihovny.   
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4. Výsledky výzkumu, analýza dat 

 

 Kapitola představuje analýzu získaných dat a výsledky dotazníkového šetření. Pro 

přehlednost byl dotazník rozdělen do tří tematických částí – základní informace, čtenářství 

žáků a literární výchova ve škole. Formulace odpovědí, které se vyskytly v případě 

otevřených otázek, jsou k nahlédnutí v Příloze 2. Na jejich základě byly vytvořeny jednotlivé 

kategorie odpovědí. 

 

4.1 Základní údaje 

 

 Úvodní položky dotazníku byly zaměřeny na zjištění základních informací o 

respondentovi – tedy pohlaví, zájem o čtení a školu a oblíbené volnočasové aktivity. 

Zahrnovaly sedm položek s otevřenou možností odpovědi, jednu položku s polouzavřenou 

odpovědí a dvě položky s uzavřenou možností odpovědi. 

 

Položka č. 1: Pohlaví 

 Dotazník vyplnilo 12 dívek a 11 chlapců, zastoupení respondentů bylo tedy genderově 

vyváženo. 

 

Položka č. 2: Věnuješ se čtení knih rád/a? 

Dedět žáků uvedlo, že se čtení knih věnují rádi a osm žáků odpovědělo negativně. 

Odpověď „ano“ zmínilo pět dívek a čtyři chlapci, odpověď „ne“ pět chlapců a tři dívky.  

 

Graf 1 Zjištění zájmu o čtení knih 

 

Položka č. 3.: Jaká je Tvoje nejoblíbenější kniha?  

Otázka zaměřena na oblíbenou a neoblíbenou knihu byla do dotazníku zařazena jako 

indikátor skutečnosti, jak uvědoměle a s jakým zájmem se žák pohybuje v oblasti čtenářství.  
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Na tuto otázku odpovědělo pouze 22 respondentů. V odpovědích se objevilo 17 

konkrétních titulů: Žalář nejtemnější (i s uvedením autora I. Olbrachta), Spalovač mrtvol (i 

s uvedením autora L. Fukse), Clarity, 451° Fahrenheita, My děti ze stanice ZOO, série 

Skleněného trůnu, Petr a Lucie, Hvězdy nám nepřály, Rytíři z Vřesova, Hadrový panák, 

Oliwer Twist, Dreamologie, Petrolejový princ, Smrt krásných srnců, Milenci a cizinci, Modrá 

jako Safír a Volání Cthulhu. Dále jeden žák uvedl, že jeho oblíbené knihy jsou všechny krátké 

knížky, tři žáci uvedli, že oblíbenou knihu nemají a jeden žák odpověděl „Nemám 

nejoblíbenější knihu, ale cokoliv s tématem fantasy nebo detektivka.“.  

Většina účastníků tedy uvedla svoji oblíbenou knihu; případně si žáci vzpomněli na 

konkrétní název knihy, která je zaujala. Některé odpovědi představují díla klasických autorů, 

která jsou zahrnuta ve školní doporučené četbě; některé knihy jsou z kategorie knih pro 

zábavu, dívčích románů, historické literatury, fantasy i hororů a thrillerů.   

 

Položka č. 4: Jaká je Tvoje nejméně oblíbená kniha? 

 K této položce se nevyjádřili dokonce dva účastníci. Konkrétních titulů se vyskytlo 

deset: Z nedávna (s uvedením autora A. Jiráska), Hoši od Bobří řeky (s dodatkem, že je příliš 

složitá),  Harry Potter – Relikvie smrti, Harry Potter, Letopisy Narnie, Bílý tesák, Mikulášovy 

patálie, Lovci mamutů, Psohlavci a R.U.R. Dále čtyři žáci oblíbenou knihu nemají; dva žáci 

považují za své neoblíbené knihy všechny z povinné četby; jeden žák uvedl, že všechny jím 

přečtené knihy se mu zatím líbily, jeden žák uvedl „Všechny hodně dlouhý knížky“; jeden žák 

odpověděl „Cokoliv od Karla Čapka“; jeden žák zmínil „Knihy s tématem válek a kolem této 

doby“; jeden žák uvedl „Kterákoliv, která mi nic nepřinese“.  

 Tato otázka již ukázala, že k neoblíbeným knihám či autorům patří často tituly ze 

seznamu doporučené školní četby, ale i fantasy.  

 

Položka č. 5: Baví Tě chodit do školy? 

 Položka ukázala, že šest žáků chodí do školy rádo a stejná část nerado, přičemž obě 

tyto skupiny jsou zastoupeny třemi dívkami a třemi chlapci.  

 Zajímal mě vztah této položky a položky Věnuješ se čtení knih rád/a?. Výzkum 

neprokázal, že žáci, kteří rádi čtou, rádi chodí do školy a naopak. Ukázalo se, že inklinace ke 

čtení a zájem o školní vzdělávání jsou na sobě zcela nezávislé. Ti, co se rádi věnují čtení, 

můžou a nemusí rádi chodit do školy, stejně jako ti, kteří nečtou rádi; zároveň žáci, kteří rádi 

chodí do školy, můžou a nemusí rádi číst, stejně jako ti, kteří nechodí do školy rádi.  
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Graf 2 Zjištění zájmu o navštěvování školy 

 

Položka č. 6: Jaký je Tvůj nejoblíbenější předmět?  

Celkem šest žáků uvedlo za svůj nejoblíbenější předmět tělesnou výchovu. 

Zajímavostí je, že nikdo neoznačil český jazyk a literaturu. Z humanitních předmětů se 

vyskytla angličtina a dějepis. 

 

Graf 3 Nejoblíbenější předmět 

 

Položka č. 7: Co nejraději děláš ve svém volném čase? 

  Jednalo se o otevřenou otázku. Po generalizaci odpovědí dotazník ukazuje, že 

respondenti nejraději tráví svůj volný čas s kamarády či rodinou. Dále uvedli jako oblíbenou 

volnočasovou aktivitu sport včetně zmíněné gymnastiky, tři jedinci se rádi věnují hraní 

počítačových her a jeden uvedl sledování filmů a seriálů. Mezi specifické zájmy jsem zařadila 

odpovědi obsahující překlad písní, poslech hudby, hru na hudební nástroj, pečení, jedení, 

kreslení, práci na zahradě a venčení psa. Každá tato varianta se vyskytla jednou. Pouze jeden 

žák uvedl (vedle trávení času s přáteli nebo rodinou), že si někdy rád čte. Jedná se o dívku, 

která v předchozích položkách uvedla, že se čtení věnuje ráda, škola ji baví jak kdy, nemá 

žádný oblíbený předmět a neoblíbenou knihu a líbí se jí titul Hvězdy nám nepřály – tedy 

kniha, jež není v seznamu doporučené školní četby.  
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Graf 4 Oblíbená volnočasová aktivita 

 

Položka č. 8: Co čteš nejvíce? 

 Jedná se o položku mající polouzavřenou možnost odpovědi. Žáci vybírali z několika 

variant a mohli doplnit jiné, čehož využila jedna žákyně, která uvedla „Četbu, jakou si sama 

vyberu.“  Nejčastěji byla zvolena odpověď „knihy pro zábavu“, pro kterou se rozhodlo devět 

jedinců, z nichž dva ale uvedli, že se čtení knih rádi nevěnují.  

 

Graf 5 Čtenářské zaměření 

 

Položka č. 9: Jak často jdeš číst knihu? (kromě učebnic) 

 Celkem pět žáků uvedlo, že knihy čtou denně a stejný počet jedinců se přihlásil 

k odpovědi „víckrát za týden“. Všichni tito respondenti se věnují čtení knih rádi, docela rádi 

či velmi rádi; až na jednoho, který čte víckrát za týden, ale nevěnuje se čtení rád. Naopak tři 

žáci zmínili, že nečtou skoro nikdy. Všichni uvedli, že se čtení nevěnují rádi, dva z nich škola 

nebaví, jednoho celkem ano. Zajímavé je, že dva ze tří, co nečtou skoro nikdy, uvedli své 

oblíbené a neoblíbené knihy.  

 

Graf 6 Frekvence četby 

 

 



 

 48 

Položka č. 10: Jak často chodíš do knihovny? (veřejné i školní) 

 Celkem sedm jedinců uvedlo, že do knihovny nechodí skoro nikdy, přičemž tři z nich 

nejdou číst knihu taktéž skoro nikdy, jeden méně často než jednou za tři měsíce, ovšem dva 

z těchto účastníků čtou jednou týdně a jeden asi jednou za měsíc. Na druhé straně ti, kteří 

navštíví knihovnu asi jednou měsíčně, čtou denně (3), víckrát za týden (2) nebo jednou týdně 

(1).  

 

Graf 7 Frekvence návštěv veřejné a školní knihovny  

 

Shrnutí: 

 Na otázku, zda se věnují čtení rádi, nejčastěji respondenti (9) odpověděli „ano“ (pět 

dívek, čtyři chlapci). Čtení jako svoji oblíbenou volnočasovou aktivitu ale uvedl pouze jeden 

účastník výzkumu; nejraději žáci tráví volný čas s přáteli či rodinou. Nejčastěji čtou knihy pro 

zábavu (9), dále poté doporučenou školní četbu (4) nebo časopisy (4) a četbě se věnují 

převážně několikrát týdně (5) nebo denně (5). Knihovnu příliš nenavštěvují. Většina žáků ale 

dokázala uvést oblíbené (různé žánry i školní četba) a méně oblíbené knižní tituly (zejména 

klasická literatura).   

 

4.2 Čtenářství 

 

 Druhá část dotazníku byla zaměřena na čtenářství žáků a na zjištění zájmu o čtení, 

motivů vedoucích k četbě, získaných zkušeností či pocitů ze čtení, čtenářské minulosti a 

čtenářského rodinného zázemí. Tematický okruh obsahoval otevřené a uzavřené položky. 

 

Položka č. 11: Co si myslíš o čtení? 

 Jednalo se o otevřenou otázku se záměrem zjistit, jaký názor mají žáci na čtení, aniž 

by byli limitováni výběrem možných odpovědí. Myšlenku dokázalo formulovat pouze 13 

jedinců.  
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 Celkem 9 z 13 žáků si uvědomuje, že čtení může obohacovat slovní zásobu, případně 

zdokonalovat znalost pravopisu. Přesto někteří z nich (2), taktéž i jiní (2), označují čtení za 

nudnou aktivitu (celkem 4). Z těchto žáků jeden uvedl, že lepší je zhlédnout film. Celkem dva 

žáci vyjádřili názor, že čtení může být zábava, ale jeden z nich na čtení nemá čas. Někdo 

považuje čtenáře za velmi znalé lidi a domnívá se, že čtení lidi zdokonaluje; jiný si 

uvědomuje, že čtení ocení u maturity; někdo prostřednictvím čtení utíká z reality a jiného 

čtení uklidňuje.  

 

Položka č. 12: Proč čteš? 

 Položka nabízela několik důvodů vedoucích k četbě a umožňovala označit více variant 

včetně vlastně formulované odpovědi (tuto možnost nikdo nevyužil).  

 Nejzastoupenější variantou (16) byla možnost „Škola mě nutí číst“, dále (10) „Baví 

mě to a čtením relaxuji“. Je zajímavé, že k označení těchto odpovědí zároveň se uchýlilo pět 

žáků. Celkem dva jedinci zvolili kombinaci možností „Škola mě nutí číst“ a „Nečtu“, z nichž 

jeden si uvědomuje „Má se číst“. Celkem tři žáci uvedli, že se chtějí čtením vzdělávat a 

zároveň čtením relaxují. 

   

Graf 8 Současné důvody vedoucí k četbě 

 

Položka č. 13: Kdy jsi začal číst a proč? 

 Účelem této otevřené otázky bylo zjistit prvotní motivy vedoucí k soustavnějšímu 

čtení. Položka byla doplněna poznámkou, že otázka obsahově nezahrnuje čtení v první třídě, 

kdy se jedinec učí číst. 

 Celkem 13 žáků uvedlo jako důvod ke čtení povinnost vést čtenářský deník, případně 

vnímají, že museli číst ve škole; dva z těchto jedinců se ale zároveň vyjádřili tak, že je čtení 

baví, což je další motiv, ke kterému se přiklonilo pět žáků (nebo čtou pro radost). Dále jeden 

žák uvedl, že byl ke čtení veden doma od útlého věku. K ostatním popudům vedoucím k četbě 
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patří např. tyto okolnosti: čtení rozvíjí znalosti (1); žák si chtěl číst pohádky (1); žák chtěl 

vědět, co dávají v kině (1), žák uklízel a našel knihy (1), žák objevil wattpad (1).  

 Mezi konkrétními obdobími (které každý respondent neuvedl) se objevila škála od 

první třídy (případně 6-7 let) (3) po „před rokem“ (tedy přibližně 14 let) (1) s větší frekvencí 

označení třetí třídy (6), čtvrté třídy (2).  

 

Graf 9 Období počátků četby 

 

Položka č. 14: Četli Ti rodiče, když jsi byl/a malé dítě?  

 Průzkumy ukazují, že kvalitní rodinné čtenářské zázemí na jedince působí pozitivně. 

Cílem položky bylo zjistit stav zájmu o čtenářství v rodinách respondentů a jak je toto 

prostředí ovlivňuje. Otázka obsahovala podotázku, zda čtou rodiče v současnosti.  

 

Graf 10 Zájem rodičů o čtenářství a zjištění čtenářského zázemí 
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 Po zobecnění uvedených odpovědí na možnosti na „Ano, četli“, „Ne, nečetli“ a k nim 

přiřazených variant „Ano, čtou (alespoň jeden z rodičů)“ a „Ne, nečtou“ výsledky položky 

ukazují, že celkem 20 žáků uvedlo, že jim rodiče (případně prarodiče) četli a 17 z nich se 

čtení věnuje v současnosti. Celkem tři žáci uvedli, že jim v dětství rodiče nečetli a dva z nich 

nečtou ani v současnosti. Pokud tedy žáci v dětství byli rodinnými příslušníky k četbě vedeni, 

tito rodinní příslušníci z velké části čtou i v současné době.  

 Zaměříme-li se na vztah položek „Četli Ti rodiče, když jsi byl/a malé dítě“ a „Věnuješ 

se čtení knih rád/a?“, zjistíme, že 18 žáků, kterým bylo v jejich dětství předčítáno, se 

v současnosti čtení věnují rádi. Tudíž skutečnost, že rodiče dětem čtou, má pozitivní dopad na 

jejich vztah ke čtení v jejich nadcházejícím životě.  

 

Graf 11 Souvislost mezi předčítáním v dětství a současným zájmem o čtení 

 

Položka č. 15: Na základě čeho si vybíráš knížky na čtení? Co nejčastěji čteš? 

 Cílem položky bylo zjistit, jakým prostřednictvím jsou žáci nejvíce inspirováni 

k četbě. Respondenti mohli označit více odpovědí.  

Nejvíce žáků (15) uvedlo, že nejčastěji čtou ty knihy, které musí přečíst do školy. Dále 

14 respondentů čte nejčastěji knihy, které si sami objeví v knihovně nebo doma, 11 žáků 

zohledňuje doporučení kamarádů a deset žáků čte zejména to, co si sami objeví na internetu. 
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Graf 12 Zjištění vlivu na výběr knih 

 

Položka č. 16: Jaké knihy Tě baví nejvíce? 

 Položka umožňovala označit více variant a zahrnovala možnost vlastního vyjádření, 

kterou využili dva respondenti, kteří uvedli totožnou odpověď: krimi. Nejčastěji se vyskytla 

odpověď „dobrodružné“ (14), dále „romantické“ (10) a knihy „o mládeži“ (9), „fantasy“ (9) a 

„horory“ (9).  

 

Graf 13 Oblíbený žánr 
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Položka č. 17: Máš dobré možnosti dostat se ke knihám? 

 Položka zjišťovala, kde žáci získávají knihy. Bylo možné označit více variant. 

Nejčastěji se vyskytla možnost vypovídající o tom, že respondenti mají dobrý přístup ke 

knihám, protože jich mají hodně doma (10) či si knihy půjčují od kamarádů (10).  

 

Graf 14 Zjištění možností dostat se ke knihám 

 

Položka č. 18: Čteš raději papírové knihy nebo raději používáš elektronické čtečky? 

 Tato položka byla do dotazníku zahrnuta za účelem zjistit, zda mají respondenti 

možnost užívání elektronických čteček či jiných zařízení než je klasická kniha v povědomí. 

Jednalo se o otevřenou otázku. 

 Žáků, kteří se přiklánějí k papírovým knihám, je celkem 15, jedinců upřednostňujících 

spíše elektronické čtečky je pět a těch, kterým vyhovují obě varianty, jsou celkem tři. Otázka 

je, zda si všichni respondenti správně představili elektronickou čtečku (při pohledu na 

odpovědi: „Podle mě kniha na internetu je blbost, mám raději papírové.“ či „Spíš papírové, 

ale když ji nikde nenajdu, tak na internetu.“) 

 

Graf 15 Preferovaná forma knih 
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Položka č. 19: Dočteš knihu do konce? 

 Položka zjišťovala, zda respondenti dočtou např. i takovou knihu, kterou si k četbě 

sami nevybrali, avšak mají její obsah zpracovat do čtenářského deníku. Jednalo se o 

otevřenou otázku. 

 Na základě odpovědí respondentů byly vytvořeny jednotlivé kategorie. Celkem 15 

žáků uvedlo, že knihu přečtou celou; tři žáci dočtou knihy kvůli zpracování do čtenářského 

deníku; tři jedinci dočtou pouze knihy, které se jim líbí; dva žáci knihu do konce dočtou jak 

kdy. Je pozoruhodné, že se objevily odpovědi typu: „Ano, protože jinak to není ono.“, „Ano 

dočtu, jinak bych nevěděl, jaký bude konec.“, „Ano, vždy. I když se mi nelíbí nebo mě nebaví, 

tak ji dočtu.“, „Ano a nejraději bych si vždy přála pokračování.“, „Ovšem, proč by ne?“. 

 

Graf 16 Zjištění toho, zda je kniha dočtena 

 

Položka č. 20: Co si po přečtení knihy nejvíce pamatuješ? 

Žáci mohli označit více možností zároveň. Ukázalo se, že nejvíce si respondenti po 

přečtení knihy pamatují děj či zápletku (19) a to, jaká byla hlavní postava (19). Celkem 18 

výskytů vyvstalo u varianty „název knihy“. Možnosti „jiné“ využil jeden respondent 

s odpovědí „teorie o nejasném příběhu nebo konci“.  

 

Graf 17 Zjištění toho, co po přečtení utkví v paměti 

 



 

 55 

Položka č. 21: Pracuješ s textem po přečtení knihy? 

 Záměrem této položky bylo zjistit, zda žáci s textem následně pracují a co je k této 

činnosti vede – zejména zda se jedná o jejich vlastní popud či povinnost zpracovat text do 

čtenářského deníku. 

 Bylo možné označit více možností včetně varianty „jiné“, jež využili dva respondenti, 

kteří uvedli, že se vrací k tomu, co si nepamatují (např. jména či města). Tato možnost tedy 

v grafu nahradila předchozí variantu „jiné“.  

 Odpovědí s nejvyšším počtem výskytu byla varianta „Ano, tvořím zápis do 

čtenářského deníku“ (20). Následně osm žáků uvedlo, že se vrací k tomu, co je zaujalo a jeden 

žák s textem po přečtení knihy nepracuje. 

 

Graf 18 Zjištění důvodu práce s textem po přečtení knihy 

 

Položka č. 22: S kým se o přečtené knize bavíš? 

Otevřená otázka zjišťovala, zda jsou žáci schopni definovat, s kým hovoří na téma 

literatury.  

 Po analýze uvedených odpovědí vzešly celkem čtyři varianty, s kým žáci o knihách 

mluví – s rodinou (zahrnuje matku a otce, sourozence, jiné příbuzné), s kamarády (zahrnuje i 

jednotné číslo), s paní učitelkou (i v rámci přednášeného referátu) a s nikým. 

 

Graf 19 Zjištění možných konverzací o knihách 
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Položka č. 23: Proč nečteš knihy častěji? 

 Otázka mířila na uvědomění žáků, z jakého důvodu čtou v současném rozsahu. 

Položka s možností označit více variant i formulace vlastní odpovědi ukázala, že 

k nejčastějšímu důvodu, proč žáci nečtou častěji, patří skutečnost, že na čtení nemají čas (14). 

Variantu „Nemám se jak dostat ke knihám“ nikdo nezvolil. Dohromady jen tři žáci označili za 

důvod to, že vše je na internetu či v televizi a rádiu. 

 

Graf 20 Důvody zamezující častější četbě 

 

Položka č. 24: Co by Tě podnítilo k častějšímu čtení?  

 Položka navazující na předchozí otázku umožňovala zvolit jednu variantu, případně 

uvést vlastní důvod, čehož využilo celkem sedm žáků.  

 Velká část respondentů (16) uvedla, že by je k častějšímu čtení podnítil lepší výběr 

povinné školní četby – přestože tituly ke zpracování si žáci mohou zčásti vybrat sami.  

 

Graf 21 Zjištění možné inspirace k častější četbě 

 

Shrnutí: 

Názor na čtení dokázalo vyjádřit pouze 13 respondentů, z nichž devět se domnívá, že 

četba zdokonaluje slovní zásobu. Přesto dva z nich považují čtení za nudnou aktivitu.  

Žáci se začali soustavně věnovat četbě z převážné části proto, že byli nuceni 

zpracovávat čtenářský deník, případně vnímali, že musí číst do školy (nejčastěji ve třetí třídě). 



 

 57 

Zároveň dva z těchto žáků čtení baví. Jeden žák uvedl, že byl veden k četbě rodinou. Celkem 

20 žákům v jejich dětství rodiče předčítali (17 odpovědí směrovalo k tomu, že rodiče z tohoto 

výčtu čtou v současnosti) a 18 žáků, kterým se rodiče čtenářsky věnovali, se v současnosti 

čtení knih věnuje rádo.  

K důvodům, které vedou žáky v současnosti k četbě, patří zejména povinnost vyvolaná 

školou s tím, že pět žáků čtení zároveň i baví nebo jím relaxují.  

Respondenti čtou nejčastěji takové knihy, které musí číst do školy; srovnatelný podíl 

označení odpovědi se vyskytl u varianty "Čtu to, co si sám objevím v knihovně nebo doma".  

Nejoblíbenějšími knihami jsou ty dobrodružné, poté romantické, o mládeži, fantasy a horory. 

Žáci si nejčastěji knihy ke čtení půjčují od kamarádů a rodiny či je mají doma, dále pro knihy 

chodí do veřejných knihoven nebo čtou na internetu. Většina respondentů upřednostňuje 

papírové knihy před knihami v elektronické podobě. 

Převážná část žáků knihu dočte do konce. Nejvíce si pamatují děj či dějovou zápletku, 

jaká byla hlavní postava a název knihy. Po přečtení knihy většina respondentů pracuje 

s textem proto, že musí tvořit zápis do čtenářského deníku. O přečtené knize se baví s 

rodinou, s kamarády a v předposlední řadě (před variantou "S nikým.") s pedagogem, a to i v 

rámci přednášeného referátu.  

Na otázku, proč žáci nečtou knihy častěji, se nejvíce vyskytl důvod nedostatku času.  

K častějšímu čtení by žáky podnítil lepší výběr povinné školní četby.  

Respondenti si uvědomují, že čtení může rozvíjet znalosti, může se jím člověk 

vzdělávat, může jím i relaxovat. Někteří se domnívají, že čtení je nudné a informace plynoucí 

z četby mohou být nahrazeny jinými zdroji (filmy, internet). Značná část respondentů, jimž 

v dětství rodiče předčítali a dodnes čtou, uvedla, že se v současnosti čtení knih věnuje ráda. 

Z odpovědí ale vyplývá, že většina žáků čte proto, že jsou povinni zpracovávat čtenářský 

deník do školy a četbu považují jako nutnost vyvolanou školou.  

 

4.3 Školní literární výchova 

 

 Třetí část dotazníku byla zaměřena na zjištění toho, jak žáci vnímají literární výchovu 

a jak hodnotí výuku, její přínos a přístup učitele. Doplňkovými otázkami byly takové, které 

mířily na podporu čtenářství ze strany školy. Jednalo se zejména o otevřené otázky.  
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Položka č. 25: Baví Tě hodiny literární výchovy? 

 Úvodní položka zahrnovala možnost odpovědět ano či ne s uvedením důvodu. Celkem 

18 žáků z 23 uvedlo, že je hodiny literatury baví (případně je baví někdy, nebo jim nevadí) a 

uvedli proč. 

 Lze říci, že většina odpovědí zahrnuje skutečnost, že hodiny literatury žákům přinesou 

nové informace, dozví se něco zajímavého či poučného v obecné rovině či o spisovatelích 

(11); jeden respondent si uvědomuje, že hodiny literární výchovy jsou potřebné pro studium 

na střední škole; jeden žák uvedl, že v hodinách literatury slyší náměty na knihy k přečtení; 

jeden jedinec je spokojen s tím, že se dozví něco o historii. Další odůvodnění zahrnují např. 

to, že hodiny nejsou náročné (1), žáci v hodinách pouze opisují údaje (1), literatura je lepší 

než mluvnice (1) či matematika (1).  

 V případě negativních odpovědí se jedná o několik důvodů. Žáky literární výchova 

nezajímá (1); přijde jim nezáživná (1); nechtějí psát referáty (1) či tvrdí, že obsahem výuky 

jsou pouze čeští spisovatelé (1).  

 Celkem 18 žáků uvedlo, že je hodiny literární výchovy baví, nebo jim nevadí či je 

upřednostňují před jiným předmětem (mluvnicí a matematikou). Zbylých pět žáků přiznalo, 

že je výuka literatury nebaví.  

 

Položka č. 26: Jak bys stručně charakterizoval/a školní literární výchovu? 

 Účelem této otevřené otázky bylo zjistit, jakým způsobem žáci formulují definici 

výuky literatury. Jeden respondent na otázku neodpověděl.  

 Celkem sedm respondentů charakterizovalo literární výchovu jako zajímavou, 

poučnou či důležitou (další jeden ji označil za cvičení na střední školy); pět žáků vnímají 

hodiny literatury jako nauku o jednotlivých spisovatelích a tři jedinci vyjádřili podnět pro 

zlepšení výuky – „Přijde mi, že by nám učitelé mohli říci i jiné věci o autorech či dílech.“, 

„Má strašně malý rozsah. Více národů a zemí by bylo lepší.“ a „Je poučná, ale chtěla bych, 

abychom měli více prostoru na čtení nahlas ve škole.“ 

 

Graf 22 Stručná charakteristika literární výchovy 
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Položka č. 27: Vyhovuje Ti přístup učitele a jeho způsob výuky? 

 Jednalo se o otevřenou otázku. Žádný respondent neuvedl, že mu přístup učitele a 

způsob výuky nevyhovuje. Celkem 19 žáků odpovědělo pozitivně, čtyři žáci se vyjádřili 

neurčitě – např. v podobě „Jak kdy.“ Ke konkrétním důvodům, proč žákům výuka vyhovuje, 

patří: „Ano, výpisky jsou krátké a dobře se pamatují.“, „Paní učitelka je sice přísnější, ale 

zase nás toho více naučí, takže ano.“, „Ano, způsob mi vyhovuje. Přístup učitele se dle mého 

řídí podle toho, jak se chováme.“. Respondenti, kteří neodpověděli jasné „Ano“, uvedli tyto 

připomínky: „Jak kdy. Mám ráda ty, kteří to umí dobře vysvětlit.“, „Líbí se mi přístup, ale 

celková výuka by mohla být zajímavější.“ 

 

Graf 23 Zjištění toho, zda je přístup učitele vyhovující 

 

Položka č. 28: Považuješ hodiny literární výchovy za přínosné? Pokud ano, jak jsou 

přínosné? 

 Otázka byla do dotazníku zařazena za účelem zjistit, zda žáci vnímají literární 

výchovu jako přínosnou a případně z jakého důvodu.  

 Celkem 16 respondentů uvedlo, že literární výchovu za přínosnou považují a 14 z nich 

zmínilo konkrétní důvody, na základě kterých jsem vytvořila následující kategorie: „Zjistím 

něco o spisovatelích.“ (5), „Zjistím něco o historii.“ (4), „Budeme vzdělaní.“ (3), „Jsem tak 

veden/a k četbě.“ (2). Negativní odpověď uvedlo pět žáků, z nichž jeden objasnil důvod: 

„Neučíme se o zahraničních spisovatelích.“. Celkem dva žáci se vyjádřili způsobem, který lze 

zařadit do kategorie „Někdy.“. 
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Graf 24 Zjištění přínosnosti hodin literární výchovy 

 

Položka č. 29: Podněcuje v Tobě školní literární výchova zájem o čtení? 

 Ve výsledcích položky uvedené výše lze vidět, že dva jedinci považující literární 

výchovu za přínosnou tak smýšlí na základě důvodu motivace k četbě. Tito žáci na otázku č. 

29 odpověděli „Někdy.“ a „Docela ano.“ Dále se vyskytly různé odpovědi při příležitosti 

otevřené otázky. 

 Výrazná část respondentů (12) uvedla, že literární výchova v nich zájem nepodněcuje, 

nebo spíše nepodněcuje (4). Někteří z těchto žáků připojili doplnění odpovědi, např. „Čtu si, 

co chci, anebo co si přečíst mám.“, „Spíš ho potlačuje.“ či „Prostě na to nemám čas.“. 

Pozitivně se dohromady vyjádřilo sedm žáků.  

 

Graf 25 Zjištění toho, zda literární výchova podněcuje zájem o četbu 
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Položka č. 30: Je něco, co by se dalo na hodinách literární výchovy zlepšit? Jak by podle 

Tebe měly probíhat? 

 Dotazník nabídl respondentům anonymně vypsat návrhy na zlepšení výuky dle jejich 

uvážení. Celkem 15 žáků se vyjádřilo ve smyslu, že hodiny probíhají dobře a není potřeba 

něco zlepšovat, dva nevědí a šest jedinců se vyjádřilo tak, že jim hodiny příliš nevyhovují. 

Mezi takové odpovědi a náměty ke zlepšení je řazeno: „Myslím si, že by učitel mohl říci více 

informací o autorech a dílech.“, „Měly by být zábavnější.“, „Více bych četla nahlas, hodina 

poté více utíká.“, „Měli bychom probírat autory ze všech koutů světa.“, „Mohli bychom se více 

koukat na nějaké filmy od autorů.“, „Mně to takhle vyhovuje až na referáty z četby před 

tabulí.“  

 V rámci této položky došlo k opakování zmíněného obsahu již v předchozích 

otázkách. Jedná se o formulaci „Více bych četla nahlas“, která se objevila již v položce č. 26 

„Jak bys stručně charakterizoval/a školní literární výchovu?“ a odpověď „Měli bychom 

probírat autory ze všech koutů světa“, jejíž podstata je zaznamenána v položce č. 25 „Baví Tě 

hodiny literární výchovy?“ či „Jak bys stručně charakterizoval/a školní literární výchovu?“ 

Každou dvojici významově podobných odpovědí uvedl tentýž autor.  

 

Položka č. 31: Vyhovuje Ti, jaké knihy máte do školy číst? 

 Jak je uvedeno v kapitole 3.2, učitelka literární výchovy zadává seznam doporučené 

četby s platností na jeden školní rok, přičemž žáci ke zpracování do čtenářského deníku 

vybírají tři tituly a výběr dvou knih je libovolný. Otevřená otázka týkající se systému 

zadávané četby zahrnovala ještě dvě podotázky. 

 Ukázalo se, že 11 respondentům vyhovuje, jaké knihy mají do školy číst, devíti 

nevyhovuje a tři se vyjádřili neutrálně (jak které). K důvodům, proč žáci nejsou s výběrem 

četby spokojeni, patří: „Pro mě ty knihy jsou složité na čtení.“, „Výběr by mohl být lepší.“, 

„Ne, vůbec knihy z povinné četby nechápu.“, „Ne, jsou velmi nezajímavé a primitivní.“ Taktéž 

ti, kteří odpověděli, že jim četba vyhovuje, svoji odpověď doplnili: „Ano. Ale spíše bych 

výběr více přiblížil dnešní době.“, „Ano. Nedělá mi to problém - najdou se tam jak zábavné, 

tak nudné knihy.“.  

 

Graf 26 Zjištění spokojenosti se školním výběrem knih k přečtení 
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 V podotázce „Chtěl/a by ses podílet na tvorbě seznamu doporučené četby?“ získala 

převahu odpověď Ne (16). Podotázka „Knihy, které máš číst do školy, skutečně čteš?“ 

přinesla pozitivní výsledky. Celkem 17 respondentů knihy čte, tři čtou z důvodu povinnosti, 

dva žáci knihy do školy nečtou a jeden respondent kromě knih do školy čte i jiné. 

 

Graf 27 Zjištění toho, zda knihy do školy jsou skutečně čteny 

 

 Všichni žáci, kteří jsou s výběrem knih do školy spokojeni, uvedli, že je čtou (8), či je 

čtou pro povinnosti (1), nebo čtou i knihy nad rámec školní četby (1). Respondentům, kterým 

výběr knih do školy nevyhovuje, i přes tuto skutečnost z velké části uvedli, že knihy ale čtou; 

dva z nich knihy do školy nečtou a dva uvedli, že je čtou kvůli povinnosti.  

 

Graf 28 Souvislost mezi spokojeností se školním výběrem knih a přečtením těchto knih 

 

Položka č. 32: Jsi spokojený se školní knihovnou? 

 Škola nabízí půjčování knih a skýtá prostor pro studium a četbu. Průzkumy ukazují, že 

školní knihovny jsou žáky navštěvované méně než veřejné. Tato položka tedy zahrnovala 

ještě podotázku zjišťující návštěvnost školní knihovny.  
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 Na otázku, zda jsou žáci spokojeni se školní knihovnou, velká část respondentů 

odpověděla kladně (14); tři žáci přiznali, že ji nenavštěvují a dva reagovali tak, že nevědí. 

Jeden žák neodpověděl. 

 

Graf 29 Zjištění spokojenosti se školní knihovnou 

 

 Podotázka „Jak často ji navštěvuješ?“ přinesla negativní výsledky. Celkem deset 

respondentů z 23 uvedlo, že školní knihovnu vůbec nenavštěvují, devět žáků do školní 

knihovny nechodí skoro vůbec nebo pouze málokdy.  

 

Graf 30 Frekvence návštěv školní knihovny 

 

 Je zajímavé, že nejprve většina respondentů uvedla, že jsou se školní knihovnou 

spokojeni a následně se většina žáků vyjádřila tak, že do této knihovny nechodí. K důvodům, 

proč školní knihovnu žáci nenavštěvují, patří tyto odpovědi: „Mají ale menší výběr než v 

městské.“, „Moc ne, malý výběr.“, „Moc často ne. Většinou chodím do městské knihovny.“. 

Následující graf zobrazuje, že respondenti, kteří uvedli, že jsou se školní knihovnou 

spokojeni, následně přiznali, že knihovnu navštěvují málokdy či skoro vůbec (8), případně i 

nikdy (2) a někteří ji občas navštíví. Žáci, kteří uvedli, že školní knihovnu nenavštěvují vůbec 

nebo skoro nikdy, již na otázku „Jsi spokojený se školní knihovnou?“ odpověděli, že jim 

školní knihovna nevadí (1), či nevědí (2), nebo s ní spokojeni nejsou (2) a tři uvedli rovnou, 

že ji nenavštěvují.  
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Graf 31 Souvislost mezi spokojeností se školní knihovnou a frekvencí jejích návštěv 

 

Položka č. 33: Cítíš motivaci ke čtení ze strany školy? 

 Tuto otázku zodpovědělo pouze 20 respondentů. Odpovědi je možné generalizovat do 

dvou kategorií, z nichž převládá varianta vypovídající o tom, že žáci motivaci ze strany školy 

nevnímají. 

 

Graf 32 Zjištění toho, zda žáci cítí motivace ze strany školy 

 

Shrnutí: 

Většina žáků považuje literární výchovu za přínosnou proto, že se dozví něco o 

spisovatelích, historii, dva jsou tak vedeni k četbě, nebo se domnívají, že díky ní budou 

vzdělaní. Celkem 18 respondentů je toho názoru, že jim hodiny literatury přinesou nové 

informace, dozví se něco zajímavého či poučného v obecné rovině či o osobnostech a hodiny 

literární výchovy je baví, nevadí jim, nebo je považují za zajímavé či důležité.  
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Celkem 15 žáků se vyjádřilo tak, že jim vyhovuje způsob, jakým probíhá výuka. Šest 

respondentů uvedlo návrh na zlepšení, mezi které patří požadavek, aby byly hodiny 

zábavnější, aby bylo sděleno více informací o autorech a dílu, aby se více četlo nahlas a aby 

probíhaly projekce filmů na motivy spisovatelů. Samotný přístup pedagoga většině žáků 

vyhovuje.  

Přibližně polovině žáků vyhovuje výběr knih na seznamu doporučené četby; polovině 

nevyhovuje, a to z důvodu jejich vysoké náročnosti na porozumění a nezajímavosti. Většina 

žáků knihy, které má zpracovat do čtenářského deníku, skutečně čte.  

Školní knihovnu značná část respondentů vůbec nenavštěvuje, a přesto ji v předchozí 

otázce ohodnotili kladně. Za malou návštěvností je nejspíš ta skutečnost, že ve školní 

knihovně je dle respondentů malý výběr titulů.   

Z odpovědí je patrné, že výraznou část žáků literární výchova ke čtení nepodněcuje. 

Motivaci ke čtení ze strany školy nevnímají. 

Řada odpovědí ukazuje, že hodiny literatury jsou pro žáky přínosné, považují je za 

zajímavé, důležité či jako zdroj informací o spisovatelích a historii, ale k samotné četbě je 

nepodněcují. Někteří respondenti se domnívají, že by jim hodiny literatury mohly přinést širší 

přehled o autorech a dílech a mohli by se častěji věnovat hlasitému čtení. Seznam doporučené 

literatury polovině žáků vyhovuje. Motivaci ke čtení plynoucí z výuky literatury či aktivit 

školy podporujících čtenářství žáci spíše nevnímají. Knihy čtou zejména proto, že si musí vést 

čtenářský deník.  

 

4.4 Závěrečná zpráva 

 

Dotazníkovému šetření bylo podrobeno 23 žáků devátého ročníku Základní školy 

Karla Klíče v Hostinném. Analýza výsledků ukázala, že literární výchova a její pedagog nemá 

na pubescentní žáky a jejich přístup ke čtenářství výrazný vliv. Někteří respondenti, kteří dle 

svých odpovědí inklinují ke čtenářství, nachází motivující podněty v rámci literární výchovy a 

případně dalších školních aktivit na podporu čtenářství. Jejich zájem o čtení a literaturu ale ve 

většině případů pramení z jejich čtenářské výbavy z rodinného zázemí či vlastní iniciativy. 

Respondenty, kteří ke čtenářství sklon nemají, literární výchova k zájmu o čtení nepřiměje. 

Většina žáků vnímá tu skutečnost, že čtou, jako povinnost vyvolanou školou (bez ohledu na 

to, zda je čtení baví či nebaví).  

Po stanovení výzkumného problému byly specifikovány výzkumné otázky a 

hypotézy.  
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1. Čtou v současnosti žáci devátého ročníku? Baví je čtení? 

Předpokladem byla skutečnost, že žáci čtou zejména četbu do školy a v některých případech 

pro relaxaci či zábavu dle svého výběru. Tato hypotéza byla potvrzena.  

2. Odkdy se ve svém životě věnují čtenářství? 

Byl předpokládán výskyt odpovědí směřujících k počátečnímu období druhého stupně 

základní školy, kdy četbu vyžaduje výuka českého jazyka ve větším rozsahu a zároveň by tak 

mohla poskytovat náměty k četbě. Výzkum ukázal, že žáci se soustavně začali věnovat četbě 

již ve třetí třídě, kdy byli povinni začít zpracovávat čtenářský deník. 

3. Co je motivuje k četbě? Vedli je v dětství k četbě rodiče? Nebo se sami rozhodli číst až 

v průběhu školy - co je k tomu přimělo? 

Domnívala jsem se, že současné pubescentní čtenáře k četbě motivuje škola (literární výchova 

i aktivity školy podporující čtenářství) či potřeba relaxace či zábavy. Tato hypotéza byla 

potvrzena se silnou převahou první zmíněné možnosti. Výzkumy prokazují, že předčítání v 

jejich dětství na ně působí pozitivně. Výzkum ukázal, že jedinci, kterým bylo v jejich dětství 

rodinnými příslušníky předčítáno, se v současnosti četbě věnují rádi, případně s neutrálním 

zájmem. Zároveň většina z nich vnímá svůj zájem o čtení jako povinnost vyvolanou školou.  

4. Jak důležitou roli hraje literární výchova? Jsou výraznější hodiny literatury samy o 

sobě nebo je rozhodující osobnost učitele? Jsou hodiny literární výchovy přínosné? Jak 

ovlivňují vztah žáků ke čtení? 

Předpokladem bylo to, že literární výchova hraje v pubescentním věku v souvislosti se 

čtenářstvím významnou roli. Jedná se o prostředí, které na jedince v tomto věku často a s 

velkým rozsahem působí. Hypotéza byla potvrzena pouze částečně. Hodiny literatury žáky 

ovlivňují (dle jejich slov je nutí číst), nicméně v případě jejich zájmu o čtenářství nepůsobí 

jako motivace a žáci často podněty nabízené školou či pedagogem nevyužijí v plném rozsahu. 

Někteří žáci považují pedagogem nabízenou četbu za zastaralou. Zároveň se domnívám, že 

osobnost učitele a jím zvolený způsob výuky je stěžejní. Tato hypotéza nebyla potvrzena ani 

vyvrácena. Respondenti se vyjádřili k otázkám týkajících se tohoto tématu stručně. Dle 

výsledků výzkumu jsou hodiny literární výchovy přínosné proto, že přimějí žáky číst. 

Otázkou zůstává, zda je správně, že žáci vnímají čtení jako povinnost a jestli by četli či nečetli 

v případě, kdy by literární výchova měla jinou podobu a požadavky.  

5. Jak rádi tráví volný čas? Navštěvují knihovny (častěji městské nebo školní)? Věnují se 

čtenářství nad rámec školy? 

Bylo očekáváno, že žáci budou často upřednostňovat mediální aktivity před ostatními. 

Hypotéza byla vyvrácena. Většina respondentů nejčastěji tráví svůj volný čas s kamarády a 
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rodinou či sportují. Předpokladem dále bylo, že žáci navštěvují spíše městskou knihovnu 

alespoň dvakrát za školní pololetí. Ukázalo se, školní knihovnu skutečně skoro nenavštěvují, 

protože v městské knihovně je lepší výběr titulů. Nicméně ani zmiňovanou veřejnou knihovnu 

nenavštěvují často, spíše čtou knihy půjčené od kamarádů či rodinných příslušníků nebo 

knihy z domova. Předpokládala jsem, že čtenářství nad rámec školy se bude věnovat 

nevýznamná část respondentů. Výzkum toto tvrzení potvrdil. 

 Z vyjádření respondentů lze vyvodit průměrnou charakteristiku žáka této třídy:  

Čtení knih se někdy věnuje rád a je schopen označit svoje oblíbené a neoblíbené 

knihy. V dětství mu rodiče předčítali. Četbě se začal věnovat ve třetí třídě, protože musel začít 

zpracovávat čtenářský deník. Nejspíš si uvědomuje, že čtení může přispívat k obohacení 

slovní zásoby a rozšiřuje znalosti. Hlavním důvodem vedoucím ke čtení je ale většinou fakt, 

že ho nutí škola. Čte denně nebo víckrát za týden, a to zejména četbu do školy, ačkoliv by ho 

bavily dobrodružné knihy, které by četl pro zábavu. Nemá ale na čtení dostatek času. Po 

přečtení knihy pracuje s textem za účelem vytvořit záznam do čtenářského deníku. Nejvíce si 

pamatuje děj, jaká byla hlavní postava a název knihy. O knihách se baví s rodinou. 

Literární výchova mu nevadí, dokonce se domnívá, že je poměrně přínosná. Je toho 

názoru, že se tak dozví nové informace o historii či spisovatelích. Přístup pedagoga považuje 

za vhodný a výuka probíhá dobře. Výběr titulů školní četby mu poměrně vyhovuje, přestože 

je pravděpodobně považuje za náročné a neodpovídající čtenářským trendům. Lepší výběr by 

ho nejspíš podnítil k častější četbě. Literární výchova ho obecně k zájmu o čtení nemotivuje 

podobně jako aktivity školy.  

Jeho nejoblíbenějším předmětem není Český jazyk a literatura, ale pravděpodobně 

Tělesná výchova. Svůj volný čas tráví s kamarády a rodinou nebo sportuje. Knihovnu 

nenavštěvuje skoro vůbec, anebo jednou měsíčně. Knihy si nejčastěji půjčuje od kamarádů či 

rodinných příslušníků, případně je má doma. Školní knihovnu nenavštěvuje skoro nikdy nebo 

jen málokdy, ale je s ní docela spokojený. V městské knihovně je ale větší výběr knih, proto ji 

upřednostňuje. 
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Závěr 

 

Čtenářství nejen pubescentů je populární téma. Zájem o knihu klesá, což může být 

zapříčiněno různými aspekty moderní doby, která nabízí jiné formy zábavy či vzdělání a 

zároveň u starších dětí dochází k nižší kontrole ze strany rodičů a oslabení jejich vlivu. Na 

tom, jaký vztah ke čtení mají rodiče a jaký zvolili přístup k podpoře čtenářství u svých dětí 

zejména v raném věku dítěte, se zrcadlí celoživotní zájem o literaturu a četbu, protože rodinné 

prostředí plní základní funkci při formování osobních návyků a postojů člověka. Ovšem ve 

vyšším věku dítěte mohou výrazně ovlivnit postoj ke čtenářství škola a její možné nástroje. 

Školní výuka může v případě správného uchopení dobře působit na žáky a jejich rozumové 

schopnosti, způsob komunikace či emoce.  

Hodiny českého jazyka a literatury jsou determinovány Rámcovým vzdělávacím 

programem (RVP), který představuje literaturu jako výchovně vzdělávací prostředek, proto je 

vhodné kombinovat tři složky literární výchovy, kdy jedna z variant je práce s uměleckým 

literárním textem, který lze propojovat s poznatky z literární teorie a historie. K cílům, k nimž 

spěje pojetí základního vzdělání komplexně, spadá poskytnutí základu všeobecného vzdělání 

a podpora utváření a rozvoje klíčových kompetencí. Záleží ale na pedagogovi literární 

výchovy, jaké dílčí záměry bude mít, jakým způsobem bude výuku organizovat a obsahově 

naplňovat a do jaké míry se podaří splnit konkrétní cíle. Jím zvolený způsob výuky je stěžejní 

- jaké upřednostňuje vyučovací metody, na co klade důraz a jak dokáže vnímat žáky, na které 

je prospěšné nahlížet jako na individuality s jedinečnými zkušenostmi, představivostí a 

čtenářskou minulostí. Rozvíjet čtenářství u jednotlivců je vhodné nejen proto, že dobrá úroveň 

čtenářské gramotnosti je předpokladem pro úspěšné zvládnutí studií i jiných životních situací, 

ale u většiny čtenářů literární dílo přispívá k rozvoji slovní zásoby a zvyšování úrovně 

vyjadřovacích schopností. Vyučující by měl být v procesu výchovy ke čtenářství žáků 

druhého stupně základní školy obezřetný i proto, že období pubescence přináší změny 

myšlení, rozvoj abstraktního myšlení, emoční změny či sociální vývoj. To se projevuje na 

názoru na literaturu a výběru knih, protože pubescentovy požadavky na literaturu začínají být 

složitější. V důsledku toho žáci volí jiné tituly než dosud a často si je již vybírají sami, nebo 

na doporučení kamarádů, a vliv má právě i školní četba. Pro nadcházející rozvoj čtenářství je 

v tomto věku klíčové volit vhodné tituly. Dále čtení knih mohou nahradit např. moderní 

informační a komunikační technologie, které ale můžou i přispět k utváření pozitivního 

vztahu ke čtenářství, pokud jsou děti učeny, jakým způsobem nová média používat, toto 
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využívání je správně regulováno a žáci jsou směrováni ke schopnosti pracovat s textem a 

informacemi v různé podobě. 

Vedle hodin literární výchovy a metod uplatňovaných při výuce může škola žáky 

motivovat ke čtení dalšími způsoby. Ačkoliv RVP stanovuje několik cílů a očekávaných 

výstupů výuky, konkrétní záměr vést žáky ke čtení chybí. Kromě vhodného přístupu učitele i 

žáků je to právě samotná škola, která může být příčinou osvojování čtenářských návyků. 

K takovým doprovodným aktivitám patří činnost čtenářského klubu, zapojení do čtenářských 

projektů a soutěží či kvalitní školní knihovna. Taktéž může přispět ke kladnému náhledu na 

knihovny či další faktory podílející se na utváření vztahu ke knihám a čtení.  

Výzkum na konkrétní základní škole ovšem ukázal, že podpora čtenářství ze strany 

školy a přístup pedagoga se pozitivně projeví na žácích, kteří v současnosti k četbě sami 

inklinují, což je v některých případech zapříčiněno kvalitním čtenářským zázemím v rodině. 

Pokud jedinci o čtenářství zájem nejeví, škola a jí nabízené podněty žáky spíše nemotivuje. 

Velká část respondentů vnímá četbu jako školní povinnost. Na druhé straně řada žáků 

si uvědomuje, že čtení může rozvíjet znalosti, může se jím člověk vzdělávat nebo i relaxovat. 

Současně literární výchovu vnímají jako přínosnou - dozví se něco zajímavého či poučného 

v obecné rovině či o osobnostech a hodiny literární výchovy je baví, nevadí jim, nebo je 

považují za zajímavé či důležité. Způsob zadávání školní četby, kdy si žáci určitý počet titulů 

k přečtení volí sami, převážně označují za vyhovující. Avšak žáci povinnou četbu často 

hodnotí jako náročnou či pro ně nezajímavou a povinně volitelnou četbu – tak, aby žáky 

oslovila - je v řadě případů obtížné objevit. Zdá se, že respondenty nezaujme klasická literární 

tvorba a preferovali by současnou literaturu.  

Je nutné konstatovat, že participanti nečtou častěji proto, že se domnívají, že na čtení 

nemají čas. Obávám se, že nejsou ochotni si najít na četbu čas i z toho důvodu, že ve značné 

části případů nepoznali svůj oblíbený žánr a nepovažují tak čtení za vhodnou volnočasovou 

aktivitu, ale pouze za nutnost vyvolanou školou. Otázkou zůstává, zda by četli, pokud by je 

škola nenutila. Domnívám se, že by škola nadále měla setrvat v konání doprovodných aktivit 

na podporu čtenářství – účast v čtenářských projektech a zejména pořádání setkání 

čtenářského klubu, který nabízí dostatečný prostor pro čtení kolektivní i individuální; pro to, 

aby si jedinci vytvořili vlastní názor na literaturu a knihy; a k tomu, aby žáci hovořili o 

knihách především mezi sebou a mohli tak objevovat své oblíbené tituly. 
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