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Příloha 1 Dotazník  
 

Rozvoj a podpora čtenářství žáků druhého stupně základní školy 

Dobrý den, chtěla bych vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na čtenářství a výuku literatury ve 

škole. Cílem dotazníkového šetření je zhodnotit vliv školní literární výchovy na žáky a jejich přístup ke čtenářství. Výzkum 

je součástí diplomové práce Reflexe čtenářství žáků deváté třídy základní školy. Data získaná z výzkumu budou 

prezentována anonymně a výsledky tohoto dotazníku budou použity pouze ke studijním účelům. Děkuji za váš věnovaný čas. 

 

Základní údaje 

1. Jsem:   dívka   chlapec 

2. Věnuješ se čtení knih rád/a?   

3. Jaká je Tvoje nejoblíbenější kniha? 

4. Jaká je Tvoje nejméně oblíbená kniha?  

5. Baví Tě chodit do školy? 

6. Jaký je Tvůj nejoblíbenější předmět? 

7. Co nejraději děláš ve svém volném čase? 

 

8. Co čteš nejvíce? 

□ učebnice    □ doporučenou školní četbu (beletrie)    □ knihy pro zábavu    □ časopisy    □ komiksy     

□ knihy pro poučení    □ jiné: 

 

9. Jak často jdeš číst knihu? (učebnice se nepočítají) 

□ denně    □ jednou týdně    □ víckrát za týden    □ asi jednou za 14 dní    □ asi jednou za měsíc     

□ asi jednou za 3 měsíce    □ méně často    □ skoro nikdy 

 

10. Jak často chodíš do knihovny? (veřejné i školní) 

□ denně    □ jednou týdně    □ víckrát za týden    □ asi jednou za 14 dní    □ asi jednou za měsíc     

□ asi jednou za 3 měsíce    □ méně často    □ skoro nikdy 

 

Čtenářství 

11. Co si myslíš o čtení? 

 

12. Proč čteš? (možné označit více odpovědí) 

□ Baví mě to a chci se čtením vzdělávat. 

□ Baví mě to a čtením relaxuji. 

□ Škola mě nutí číst. 

□ Rodiče mě nutí číst. 

□ Má se číst.  

□ Nečtu. 

□ Jiné: 
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13. Kdy jsi začal číst a proč? (učení čtení v první třídě se nepočítá…) 

 

 

14. Četli Ti rodiče, když jsi byl/a malé dítě?  

 

Čtou Tvoji rodiče? 

 

15. Na základě čeho si vybíráš knížky na čtení? Co nejčastěji čteš? (možné označit více odpovědí) 

□ Povinnou školní četbu (knihy, co musím přečíst do školy; včetně učebnic). 

□ To, co mi doporučí učitelé (doporučená literatura). 

□ To, co mi doporučí kamarádi. 

□ To, co mi doporučí nebo dají rodiče. 

□ To, co mi doporučí sourozenci. 

□ To, co mi doporučí v knihovně. 

□ To, co si sám objevím v knihovně nebo doma. 

□ To, co si sám objevím na internetu. 

□ To, co je in (podle filmů, reklam). 

 

16. Jaké knihy Tě baví nejvíce? (možné označit více odpovědí) 

□ básničky   □ časopisy   □ dobrodružné   □ encyklopedie   □ fantasy   □ horory   □ komiksy   □ noviny    

□ o historii   □ o přírodě a zvířatech   □ pohádky   □ pověsti a báje   □ příběhy o mládeži   □ romantické příběhy 

□ sci-fi    □ jiné: 

 

17. Máš dobré možnosti dostat se ke knihám? (možné označit více odpovědí) 

□ Ano, máme jich doma hodně. 

□ Ano, chodím pro ně hlavně do knihovny, která je v našem městě. 

□ Ano, chodím pro ně hlavně do knihovny, která je v jiné obci. 

□ Ano, chodím pro ně hlavně do školní knihovny. 

□ Ano, čtu knihy na internetu.  

□ Ano, kupuji knihy v knihkupectví. 

□ Ano, kupuji knihy v antikvariátu. 

□ Ano, půjčuji si je od kamarádů a od rodiny.  

□ Ano, dostávám je jako dárek. 

□ Ano, jiné: 

□ Ne.  

 

18. Čteš raději papírové knihy nebo raději používáš elektronické čtečky?  

 

19. Dočteš knihu do konce? 
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20. Co si po přečtení knihy nejvíce pamatuješ? (možné označit více odpovědí) 

□ jméno autora    □ název knihy    □ děj nebo dějovou zápletku    □ jaká byla hlavní postava     

□ jaká byla nějaká z vedlejších postav    □ jméno některé z postav    □ zajímavý názor, myšlenku     

□ kde se děj odehrával    □ v jakém čase se děj odehrával    □ jiné: 

 

21. Pracuješ s textem po přečtení knihy? (možné označit více odpovědí) 

□ Ano, vracím se k tomu, co mě zaujalo. 

□ Ano, převypravuji si děj. 

□ Ano, hledám hlavní myšlenky. 

□ Ano, tvořím zápis do čtenářského deníku. 

□ Ano, jiné: 

□ Ne. 

 

22. S kým se o přečtené knize bavíš? 

 

23. Proč nečteš knihy častěji? (možné označit více odpovědí) 

□ Nebaví mě to. 

□ Nevím, co bych měl/a číst. 

□ Nemám čas, radši se věnuji něčemu jinému. 

□ Není důvod, vše je na internetu. 

□ Není důvod, vše je v televizi nebo v rádiu.  

□ Nemám se jak dostat ke knihám. 

□ Čtení je pro mě namáhavé. 

□ Jiné:  

 

24. Co by Tě podnítilo k častějšímu čtení?  

□ Lepší výběr povinné školní četby. 

□ Více hodin českého jazyka a literatury. 

□ Jiné:  

 

Školní literární výchova 

25. Baví Tě hodiny literární výchovy (=hodiny literatury ve škole)? 

□ Ano      □ Ne 

Proč?      Proč? 

 

 

26. Jak bys stručně charakterizoval/a školní literární výchovu? 
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27. Vyhovuje Ti přístup učitele a jeho způsob výuky? 

 

 

28. Považuješ hodiny literární výchovy za přínosné? Pokud ano, jak jsou přínosné? 

 

 

29. Podněcuje v Tobě školní literární výchova zájem o čtení? 

 

 

30. Je něco, co by se dalo na hodinách literární výchovy zlepšit? Jak by podle Tebe měly hodiny probíhat?  

 

 

31. Vyhovuje Ti, jaké knihy máte do školy číst? 

 

Chtěl/a by ses podílet na tvorbě seznamu doporučené četby? 

 

Knihy, které máš číst do školy, skutečně čteš? 

 

32. Jsi spokojený se školní knihovnou? 

 

Jak často ji navštěvuješ? 

 

33. Cítíš motivaci ke čtení ze strany školy? 
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Příloha 2 Odpovědi na otevřené otázky v dotazníku 

 

 Dotazník zahrnoval řadu otevřených otázek. Na základě vyjádření žáků byly 

vytvořeny jednotlivé kategorie odpovědí, které jsou představeny ve výzkumné části 

diplomové práce. Příloha obsahuje konkrétní odpovědi žáků na otázky s možností vlastní 

formulace. 

 

Položka č. 7: Co nejraději děláš ve svém volném čase? 

Sportuji. 

Cvičím, překládám písničky, poslouchám hudby. 

Trávím čas s kamarády. 

Chodím ven. 

Čtu, učím se cizí jazyky, sportuji, hraji na hudební nástroj, trávím čas s kamarády a peču. 

Sportuji všemi možnými směry. 

Trávím čas s kamarády. 

Jsem venku s přáteli nebo s rodinou a někdy si čtu. 

Hraju na počítači, nebo chodím s přáteli ven. 

Hraju lolko. 

Chodím ven s kamarády a pracuji na zahradě. 

Sleduji oblíbené filmy nebo seriály a ráda dělám gymnastiku. 

Jím. 

Trávím čas s kamarády venku. 

Jsem s kamarádkou. 

Sportuji. 

Věnuji se počítačům a elektru. 

Chodím ven. 

Chodím ven s kamarády. 

Sportuji a cvičím. 

Chodím ven se svou fenkou. 

Kreslení. 

Sportuji a chodím ven. 
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Položka č. 11: Co si myslíš o čtení? 

Když je knížka zábavná, tak je to super. 

Nebaví mě. 

Záleží, co čtu, ale většinou je to možnost jak rozšířit slovní zásobu, spisovnost a celkově 

zlepšit češtinu. Ale je to nudné. 

Myslím si, že je velmi důležité. Lidi, kteří čtou, mají velice rozvinutou slovní zásobu a jsou 

velmi znalí. Čtení lidi zdokonaluje. 

Je to dobré na doplnění slovní zásoby. 

Rozvíjíme si tím slovní zásobu a někdy je to skvělé jak utéct z reality. 

Podle mě by to mohlo být zábavné, ale nemám na to čas. 

Rozvíjí se tím slovní zásoba a budeme to potřebovat k maturitě. 

Rozšiřuje se tím naše slovní zásoba. 

Podle mě hodně uklidňuje a určitě se ze čtení můžeme naučit nějaký pravopis. 

Myslím si to, že rozvíjí slovní zásobu. 

Mě čtení nebaví, přijde mi to nudné. Nejlepší je kouknout se na film. 

Je to nuda, ale rozšiřujeme si tím slovní zásobu. 

 

Položka č. 13: Kdy jsi začal číst a proč? 

Začal jsem číst na konci první třídy, protože mě to bavilo.  

Když jsem objevila wattpad. 

V páté třídě kvůli povinné četbě ve škole. 

Když jsem měla odevzdat první čtenářský deník. 

Ke čtení jsem motivovaná odmalička. Bylo mi vštěpováno, že je čtení zábava. Proto jsem 

později začala číst sama od sebe. Jen tak pro radost. 

Pořádně jsem začala číst na konci sedmé třídy, jelikož jsem narazila na skvělou knihu. 

Číst jsem začala ve čtvrté třídě, bylo to víc a víc potřebné do školy. 

Začala jsem číst ve škole, protože mě to bavilo. 

Od třetí třídy. 

Čtu od třetí třídy kvůli čtenářským deníkům. 

Začal jsem s tím, když byla povinná četba. 

V první třídě, protože jsem musela. 

Před rokem jsem uklízela a našla jsem knihy, tak mě začaly zajímat. 

Když jsem si chtěla sama přečíst pohádku, mohlo mi být asi 6-7 let. 
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Asi ve čtvrté třídě, kdy jsme museli dávat čtenářský deník, ale i předtím jsem četla doma. 

Ve druhé třídě kvůli čtenářskému deníku. 

V první třídě, protože jsem chtěl vědět, co dávají v kině. 

Od třetí třídy. Zaprvé to bylo povinné a zadruhé mě to bavilo a zajímalo. 

Začala jsem číst asi v šesté třídě z důvodu povinné četby. 

Ve třetí třídě, protože jsem musel. 

Ve třetí třídě. Bavilo mě to. 

V deseti letech, protože to rozvíjí znalosti. 

Když jsem musel odevzdatprvní. čtenářský deník. 

 

Položka č. 18: Čteš raději papírové knihy nebo raději používáš elektronické čtečky? 

Čtu raději papírové knihy.  

Obojí. 

Elektronické čtečky. 

Papírové. 

Mám radši knihy z papíru, ke kterým si mohu vybudovat určitý vztah i podle vazby nebo vůně. 

Lepší jsou papírové knihy pro mě. 

Většinou papírové. 

Raději čtu papírové knihy, ale někdy si to přečtu na internetu. 

Raději používám elektronické čtečky. 

Raději papírové. 

Vyhovují mi obě varianty. 

Elektronické čtečky. 

Podle mě kniha na internetu je blbost, mám raději papírové. 

Raději papírové. 

Papírové knihy. 

Čtu papírové knihy. 

Čtu raději papírové knihy. 

Papírové knihy. 

Papírové knihy. 

Raději elektronické čtečky. 

Raději čtu papírové knihy. 

Spíš papírové, ale když ji nikde nenajdu, tak na internetu. 

Asi elektronické, ale jak kdy. 
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Položka č. 19: Dočteš knihu do konce? 

Ano. Párkrát ale ne. 

Pokud mě baví, tak ano. 

Když musím, tak ano. 

Když musím (čten.deník), tak ano. Když nemusím a kniha mě nebaví, tak ne. 

Ano, vždy. I když se mi nelíbí nebo mě nebaví, tak ji dočtu. 

Ano a nejraději bych si vždy přála pokračování. 

Ano. 

Ano, dočtu. 

Když se jedná o knížku do čtenářského deníku, tak ano. Jinak když mě kniha nebaví, tak ne. 

Každou knihu co začnu číst tak ano. 

Ano dočtu, jinak bych nevěděl, jaký bude konec. 

Ano. 

Ovšem, proč by ne? 

Většinou ano. 

Ano, vždy. 

Ano. 

Pokaždé ji dočtu do konce. 

Ano, protože jinak to není ono. 

Jak kdy, ale když mě baví, dočtu ji do konce. 

Ano dočtu. 

Ano, protože mě zajímá, jak kniha dopadne. 

Záleží, jestli je dobrá. 

Jako jo. 

 

Položka č. 22: S kým se o přečtené knize bavíš? 

S rodinou.  

S kamarády. 

S paní učitelkou. 

S mamkou a paní učitelkou. 

Většinou s matkou, ale dělím se i se svými přáteli. 

Většinou s rodiči a ostatními členy rodiny. 

S kamarády. 
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S mamkou, nebo s kamarádkou. 

S paní učitelkou před tabulí. 

S mámou, vždycky jí řeknu, jak skončí. 

S nikým. 

S nikým. 

S matkou. 

S kamarádkou. 

S kamarádkou, nebo s mamkou. 

S rodiči. 

Se sestrou. 

Většinou s rodinou a s kamarády. 

S kamarády, s rodinou. 

S rodiči a přáteli. 

S kamarády. 

S rodiči. 

S učitelkou z češtiny při referátu z četby. 

 

Položka č. 24: Co by Tě podnítilo k častějšímu čtení?  

Žáci, kteří uvedli vlastní důvod, odpověděli takto: 

Více volného času. 

Větší zájem. 

Kdyby nebyly referáty apod. 

Volný výběr četby. 

Nic. 

Lepší literatura, dnešní knihy jsou dost nudné. 

Kdyby den měl 48 hodin, abych měl na to čas. 

 

Položka č. 25: Baví Tě hodiny literární výchovy? 

 

Ano: 

Učivo není náročné (pro mě). 

Ano, někdy. Je to lepší než mluvnice. 

Ne, že by vyloženě bavily, ale nevadí mi. Život některých umělců je zajímavý. 

Dozvídám se nové podstatné věci ohledně české historie. A historii mám moc ráda. 



90 

 

Dozvíme se spoustu nového. 

Většinou se dozvím něco, co mě zajímá. 

Něco nového se naučím. 

Protože se zároveň učíme na střední školy a dozvíme se něco víc o minulosti. 

Je to dost lepší než matematika. Hlavně je to zajímavé. 

Dozvím se zajímavé věci. 

Jsou poučné a zajímavé. 

Probíráme autory a jejich díla, které jsem už třeba četla. 

Je zajímavé se něco dozvědět o spisovatelích. 

Slyším tam nové náměty na knihy, které si mohu přečíst. 

Dozvím se spoustu nových věcí. Poznám nové osobnosti. 

Dozvím se hodně nových věcí. 

Protože jen opisuji údaje o autorech a nemusím se tolik namáhat. 

Ráda poznávám nové spisovatele a jejich díla. 

 

Ne:  

Je to nezáživné. 

Ne. 

Nezajímá mě to. 

Bavíme se pouze o českých spisovatelích a ti jsou pro mě nudní. 

Musíme mít referát z četby. 

 

Položka č. 26: Jak bys stručně charakterizoval/a školní literární výchovu? 

Literární výchova není nijak náročná. Není potřeba důkladná domácí příprava (Pokud 

nepíšeme písemku). 

Učení se jednotlivých autorů. 

Povinnost. 

Probírání spisovatelů. 

Myslím si, že by mohla být v určitých směrech jiná. Přijde mi, že by nám učitelé mohli říci i 

jiné věci o autorech či dílech. 

Pokaždé si řekneme, kdo byl autor, napíšeme si ho a poté si přečteme jedno z jeho děl. 

Většinou je to zábava. 

Je to dobré. 

Já bych řekl, že je to takové cvičení na střední školy. 



91 

 

Je naučná a důležitá. 

Nezajímavé. 

Je velice poučná a zábavná hodina. 

Je poučná, ale chtěla bych, abychom měli více prostoru na čtení nahlas ve škole. 

Knihy. 

Hodina, kde se mluví o spisovatelích. 

Mluvení o významných českých a někdy zahraničních literárních autorech. 

Zajímavý předmět. 

Namáhavá na zapamatávání. 

Je to nudné. 

Velmi zajímavá. 

Má strašně malý rozsah. Více národů a zemí by bylo lepší. Nudná a nezajímavá. 

Dobře. 

 

Položka č. 27: Vyhovuje Ti přístup učitele a jeho způsob výuky? 

Ano, způsob mi vyhovuje. Přístup učitele se dle mého řídí podle toho, jak se chováme. 

Jak kdy. Mám ráda ty, kteří to umí dobře vysvětlit. 

Ano. 

Ano. 

Líbí se mi přístup, ale celková výuka by mohla být zajímavější. 

Ano. 

Většinou ano. 

Ano, vyhovuje. 

Určitě ano. 

Paní učitelka je sice přísnější, ale zase nás toho více naučí, takže ano. 

Ano. 

Jde to. 

Ano. 

Ano, výpisky jsou krátké a dobře se pamatují. 

Ano. 

Ano. 

Ano, vyhovuje. 

Ano. 

Ano, vyhovuje. 
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Ano, vyhovuje. 

Ano. 

Někdy ano, někdy ne. 

Ano. 

 

Položka č. 29: Podněcuje v Tobě školní literární výchova zájem o čtení? 

Ani ne. Čtu si, co chci, anebo co si přečíst mám. 

Spíš ho potlačuje. 

Někdy. 

Ne. 

Občas ano. 

Docela ano. 

Ano. 

Moc ne. 

Ne. Prostě na to nemám čas. 

Ani moc ne. 

Ne. 

Ovšem, že ano. 

Občas ano. 

Ne. 

Ne. 

Ano. 

Ne. 

Ne. 

Ne, nepodněcuje. 

Celkem ano. 

Ne. 

Ne. 

 

Položka č. 30: Je něco, co by se dalo na hodinách literární výchovy zlepšit? Jak by podle 

Tebe měly probíhat? 

Podle mě není na hodinách literatury co zlepšit. Soudit by se to dalo spíše ve chvíli, 

kdybychom dostali jiného učitele, který by učil jinak. 

Nevím. 
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Nevím. 

Takto mi vyhovují. 

Myslím si, že by učitel mohl říci více informací o autorech a dílech. 

Podle mě jsou ty hodiny zcela skvělé. Není co měnit. 

Asi nic zlepšit nechci. 

Líbí se mi takové, jaké jsou. 

Nic bych neměnil, mně to takhle vyhovuje až na referáty z četby před tabulí. 

Není. Vyhovuje mi to tak, jak to je. 

Ne. Probíhají tak, jak by měly. 

Měly by být zábavnější. 

Není co zlepšovat. 

Více bych četla nahlas, hodina poté více utíká. 

Podle mě probíhají moc dobře, díky paní učitelce toho hodně víme, ale mohli bychom se více 

koukat na nějaké filmy od autorů. 

Hodiny literární výchovy jsou podle mě dobré. Hodina by měla probíhat tak, že by se mělo 

číst a učit se o spisovatelích. 

Není co zlepšit. 

Není. 

Není. Všechno probíhá skvěle. 

Ne, podle mě je to takhle v pohodě. Vyhovuje mi to tak, jak to je. 

Myslím si, že ne. Vyhovuje mi to. 

Měli bychom probírat autory ze všech koutů světa. 

Ne. 
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Příloha 3 Ukázky čtenářských deníků 
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Příloha 4 ŠVP Vzdělání – klíč k životu 
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