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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá rozvojem čtenářské gramotnosti žáků prvního stupně 

základní školy se zaměřením na využívání čtenářských strategií a je rozdělena na dvě části. 

V teoretické části definuje pojem čtenářská gramotnost a další s ní související pojmy                                  

a vymezuje vztah mezi funkční a čtenářskou gramotností. Popisuje vývoj čtenářské 

gramotnosti, její roviny a přibližuje faktory, které ji ovlivňují. Uvádí rozdíly mezi 

čtenářskými strategiemi a dovednostmi a popisuje vztah mezi nimi. Jsou zde uvedeny 

metody rozvoje čtenářské gramotnosti pomocí programu RWCT. Práce dále sleduje 

zastoupení čtenářské gramotnosti v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání a na základě výsledků mezinárodních šetření PIRLS a PISA popisuje stav 

čtenářství českých žáků.  

Hlavním cílem praktické části práce bylo zjistit, jaké čtenářské strategie uplatňují 

vybraní žáci čtvrtého ročníku základní školy. Šetření proběhlo pomocí online hloubkových 

rozhovorů se žáky nad literárním textem. Výsledky šetření ukazují rozdíly mezi žáky ve 

schopnosti uplatňovat vybrané čtenářské strategie. Výzkum dále potvrzuje vliv množství               

a druhů volnočasových aktivit dětí a jejich známek z českého jazyka a matematiky na 

uplatňování čtenářských strategií.  
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ABSTRACT 

This Master’s thesis deals with the reading literacy development of primary school 

students, focusing on their use of reading strategies, and is divided into two parts. The 

theoretical part defines reading literacy and other related terms, as well as specifies the 

relationship between functional and reading literacy. It describes the development of reading 

literacy, its dimensions and explains the factors that influence it. It presents the differences 

between reading strategies and skills, describing the relationship between them. This section 

introduces methods of developing reading literacy using the RWCT programme. The work 

also monitors the representation of reading literacy in the Framework Educational 

Programme for Basic Education (FEP BE) and, based on the results of international surveys 

PIRLS and PISA, describes the situation of Czech students in terms of reading. 

The main goal of the practical part of the work was to find out what reading strategies 

are applied by selected fourth-grade primary school students. The investigation was 

conducted through online in-depth interviews with students over the literary text. The survey 

results show differences between students in their ability to apply selected reading strategies. 

The research further confirms that the quantity and type of children’s free-time activities and 

their marks from the Czech language and mathematics have an influence on the application 

of reading strategies. 
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Úvod 

„Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšlení, tak je škoda číst.“  

(Anton Pavlovič Čechov) 

 Čtenářská gramotnost se v posledních letech stala předmětem mezinárodních                

i národních výzkumů. Je aktuálním a diskutovaným tématem nejen mezi odborníky, 

pedagogy, ale i laickou veřejností. Odborníci i učitelé volají po uceleném a systematickém 

systému rozvoje v oblasti čtenářské gramotnosti a její pevné ukotvení v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“). 

 Čtenářská gramotnost nás provází již od útlého věku. Vztah ke čtení a to, jak jsme 

schopní čtenému textu porozumět a přemýšlet o něm, může ovlivnit kvalitu našeho života. 

Rozvoj čtenářské gramotnosti je důležitý nejen při orientaci v okolním světě (jsme schopni 

číst návody, noviny, popisné cedule apod.), ale má také vliv na naše postavení ve společnosti 

a profesní uplatnění. V neposlední řadě nám čtení přináší radost, potěšení a odpočinek. 

 Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma čtenářské gramotnosti se zaměřením 

na uplatňování čtenářských strategií u žáků 1. stupně základní školy. Domnívám se, že každý 

učitel by měl být schopný své žáky v této oblasti rozvíjet na požadovanou úroveň. Nejen 

v hodinách českého jazyka, ale i všech ostatních by měl dbát na dostatek prostotu pro čtení, 

na rozvíjení schopnosti žáků porozumět čtenému textu, posoudit ho, přemýšlet o něm                 

a diskutovat o něm s ostatními. Učitel má žáky ke čtení motivovat a pomáhat jim budovat             

k němu pozitivní vztah. Měl by také být schopný dětem doporučit vhodnou knihu, proto by 

se měl zajímat o literaturu pro děti, včetně knižních novinek.  

 Diplomová práce je po formální stránce rozdělena do dvou částí. Teoretická část 

obsahuje čtyři kapitoly Čtenářská gramotnost, Metody k rozvoji čtenářské gramotnosti, 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Mezinárodní šetření čtenářské 

gramotnosti. Praktická část obsahuje pět kapitol Základní informace o výzkumu, Průběh 

výzkumu, Výsledky výzkumu, Shrnutí výzkumu a Diskuze.  

 V první kapitole vymezuji pojmy související se čtenářskou gramotností, objasňuji 

vztah mezi čtenářskou a funkční gramotností, zmiňuji etapy vývoje čtenářské gramotnosti. 

Dále popisuji faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost a čtenářské strategie a dovednosti. 

Druhá kapitola je věnována kritickému myšlení a programu RWCT. Dále v ní popisuji 

některé metody tohoto programu, kterými můžeme čtenářskou gramotnost rozvíjet. Třetí 
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kapitola se zabývá ukotvením čtenářské gramotnosti v RVP ZV a jejím naplněním                      

v klíčových kompetencích. Poslední kapitola teoretické části představuje základní informace 

o dvou mezinárodních šetřeních PIRLS a PISA a uvádí výsledky posledních šetření z let 

2016 a 2018.  

 V praktické části se zaměřuji na výzkum uplatňování vybraných čtenářských strategií 

u vybraných žáků čtvrtého ročníku základní školy. Pátá kapitola uvádí základní informace            

o výzkumu, popisuje výběr vhodného textu pro práci se žáky, dále uvádím cíle šetření              

a formuluji výzkumné otázky. Šestá kapitola je věnována průběhu výzkumu. Výsledky 

svého šetření uvádím v sedmé kapitole. Obsahuje přehledné tabulky s výsledky i autentické 

komentáře žáků, kteří se průzkumu účastnily. V osmé kapitole uvádím shrnutí výsledků 

šetření a formuluji zde odpovědi na výzkumné otázky. Poslední kapitola je věnována 

závěrečné diskuzi, ve které reflektuji pojetí této práce a srovnávám výsledky šetření s jinými 

zdroji, které se stejné problematice věnují. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Čtenářská gramotnost 

 

1.1 Čtenářská gramotnost a související pojmy 

O rozšíření pojmu čtenářská gramotnost se velmi zasloužily mezinárodní výzkumy, 

do kterých byly většinou zapojeny i české školy. Pojetí čtenářské gramotnosti neustále 

prochází vývojem a zpřesňováním. Není známá jedna konkrétní definice, jelikož její znění 

se velmi často mění. Čtenářská gramotnost již nemůže být chápána jako prostá schopnost 

číst v technickém slova smyslu, tedy jako dovednost, kterou jsme získali v dětství a která 

slouží k jednoduchému dešifrování a porozumění textu. Čtenářská gramotnost v sobě skrývá 

nejen tuto schopnost, ale jde o komplexní dovednost rozumět mnoha typům textu, hledání    

a nacházení smyslu a souvislostí.  

Pojďme se nyní blíže seznámit s různými definicemi pojmu čtenářská gramotnost.  

V Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová a Mareš, 2009, s. 42) můžeme nalézt 

vymezení čtenářské gramotnosti jako „komplex vědomostí a dovedností jedince, které mu 

umožňují zacházet s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi (např. železniční 

jízdní řád, návod k zacházení s automatickou pračkou, úvodník v novinách aj.). Jde                    

o dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět jim, ale také dovednosti 

vyhledávat a zpracovávat informace obsažené v textu, reprodukovat obsah textu aj“.  

Pedagogická encyklopedie (Průcha, 2009, s. 230) uvádí, že: „Čtenářská gramotnost 

zahrnuje nejen osvojení si dovednosti čtení, ale schopnost pracovat s textem, komunikovat 

prostřednictvím psané řeči, získávat a zpracovávat informace z textu atd.“ 

Mezinárodní výzkum OECD1 PISA2 ji definuje takto: Čtenářská gramotnost je 

schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm, posuzovat ho, zabývat se jím a používat ho              

k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve 

společnosti. (2018) 

 
1 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
2 Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní 

šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Šetření je zaměřeno na 

zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků. Testování probíhá jednou za tři roky. V ČR je jeho 

organizátorem Česká školní inspekce. 
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Mezinárodní šetření PIRLS3 vnímá čtenářskou gramotnost jako „schopnost rozumět 

formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/nebo oceňují jednotlivci, a tyto formy 

používat. Mladí čtenáři mohou odvozovat význam z široké škály textů. Čtou, aby se učili, aby 

se začlenili do společenství čtenářů ve škole i v každodenním životě, a také pro zábavu“ 

(Potužníková, 2011, s. 11). 

Česká školní inspekce ve své Metodice pro hodnocení rozvoje čtenářské gramotnosti 

z roku 2015 využila následující definici: „Čtenářská gramotnost představuje porozumění, 

využívání, posuzování a angažování se v psaných textech za účelem dosažení cílů jedince, 

rozšíření jeho znalostí a potenciálu a aktivní účasti ve společnosti.“  

V českém prostředí dále definuje čtenářskou gramotnost panel pro čtenářskou 

gramotnost VÚP (2011, in Šlapal, 2012, s. 10): „Čtenářská gramotnost je celoživotně se 

rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami 

potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech.“  

Každá z výše uvedených definic přisuzuje čtenářské gramotnosti značnou důležitost. 

Já se nejvíce kloním k definici OECD v mezinárodním výzkumu PISA z roku 2018. Za 

velmi důležitou a někdy opomíjenou součást definice považuji poslední zmíněnou 

schopnost, a to tu, že čtenářská gramotnost pomáhá a vede k aktivní účasti ve společnosti.  

Čtenářská gramotnost je tedy předpokladem uplatnění člověka v dnešní společnosti a na trhu 

práce a je jedním z mnoha ukazatelů vyspělosti národa.  

1.1.1 Čtení 

Pojmu čtení můžeme rozumět jako schopnosti získávat informace z psaného textu. Zahrnuje 

poznávání symbolů, které tvoří jazyk. Podle Metelkové (2012) je čtení proces spojený               

s dešifrováním psaného textu. Čtení by nemělo být vnímáno jako synonymum čtenářské 

gramotnosti, neboť v zásadě je čtení pouze nástrojem užívaným čtenářem k získávání 

informací pro fungování ve společnosti. „Čtení je činnost, ve které si při zrakovém vnímání 

slov a vět napsaných či natištěných, vytváříme představy a znovu vytváříme myšlenky, které 

měl na mysli ten, kdo text napsal.“ (Křivánek, Wildová, 1998, s. 28). Trávníček (2011) 

popisuje čtení jako mediální aktivitu zaměřená na knihy (časopisy, noviny) a jejich duševní 

 
3 Progress in International Reading Literacy Study (Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti) zjišťuje 

úroveň čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základní školy. Je organizován Mezinárodní asociací pro 

hodnocení výsledků vzdělávání – IEA. 
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přisvojování; čas věnovaný knihám; základní aktivit související s knihami; socio-kulturní 

dovednost či kompetence. 

Na čtení je potřeba nahlížet jako na ucelenou dovednost, kterou je možné 

zdokonalovat co do rychlosti i co do přesnosti. Není možné ale uvádět za směrodatnou 

rychlost čtení jednotlivých slov, protože čtení je souvislý proces a záleží tedy na kontextu 

předcházejících slov a slov následujících. Nelze stanovit paušálně, kolik slov za minutu má 

přečíst dobrý čtenář, jelikož rychlost čtení je individuální a dobrý čtenář je ten, který dovede 

přizpůsobit rychlost čtení danému materiálu a svým schopnostem, a který text pozorně 

vnímá. Je možné určitým cvičením proces čtení zdokonalit a zrychlit (Vášová, 1995). 

Mezi nejrozšířenější metody výuky počátečního čtení a psaní v České republice patří 

analyticko-syntetická metoda a metoda genetická.  

Metoda analyticko-syntetická 

Analyticko-syntetická metoda se poprvé objevila na počátku 19. století v Bruselu. 

„Učitel naučil žáky jedné větě. Potom se učili číst slovo za slovem jako celky. Dále 

následoval rozklad slov na slabiky. Žáci se naučili číst slabiky výchozí věty jako celky. 

Nakonec analýza končí u pojmenování písmen.“ (Křivánek, Wildová, 1998, s. 14). 

Zvládnutí správné techniky čtení je složitý pedagogicko-didaktický proces a probíhá 

v několika etapách. Jednotlivé etapy analyticko-syntetické metody a jejich specifika popisuje 

Gavora (2008). Nejdůležitější období je podle něj první období tzv. předslabikářové období, 

kdy se využívá zejména komunikace ve vztahu učitel – žák a navázání vzájemného 

pozitivního kontaktu a adaptace na prostředí školy. Žáci se formou her učí správnému 

dýchání, artikulačním dovednostem, hlasovým cvičením a procvičování zrakové a sluchové 

percepce. „Důkladně se připravuje na pochopení vztahu mezi hláskou a zvukovou podobou 

slova a učí se poznávat jednotlivé hlásky již před tím, než se začne učit první písmeno.“ 

(Křivánek, Wildová, 1998, s. 42). 

Druhá fáze je etapa slabikářová neboli slabičně-analytická, kdy žáci spojují postupně 

jednotlivá písmena do slabik. Zde Gavora (2008) apeluje věnovat zvýšenou pozornost 

upevňování, zdokonalování a automatizaci čtení slabik bez hláskování, přičemž se 

předpokládá porozumění čtenému textu.  

Třetí období, tzv. poslabikářová etapa je typická plynulým čtením krátkých textů.     

V etapě syntézy čtou žáci plynule, správně a s porozuměním celá slova, spojují slova do vět 
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a věty do správné intonační a významové hodnoty, jsou schopni hledat odpovědi na otázky 

týkající se přiměřeně náročného textu. 

Metoda genetická 

Autorem genetické metody je Josef Kožíšek, který ji použil ve své čítance Poupata 

již v roce 1913. „Kožíšek označil svoji metodu jako genetickou, neboť požadoval, aby dítě, 

které se učí číst, prošlo stejnou genezí jako lidstvo.“ (Wildová, 2002, s. 19).  

Hlavní myšlenkou genetické metody je naučit děti číst s porozuměním již po 

několika měsících jejich školní docházky. Tato metoda neskládá písmena do slabik a slabiky 

do slov jako v případě analyticko-syntetické metody, ale skládá písmena rovnou do slov. 

Napsané slovo nejprve pomocí zraku rozloží na jednotlivá písmena, která postupně a nahlas 

přečtou ve správném pořadí. Následně je pomocí sluchu složí v celé slovo.  

„Cílem současné genetické metody je přispět k rozšíření nabídky metod 

elementárního čtení a psaní v prvních třídách a zároveň pomoci učitelům při hledání 

efektivnějších metod navazujících na tradici české školy.“ (Wildová, 2002, s. 25). 

1.1.2 Čtenář 

Čtenářem můžeme nazvat člověka, který umí číst. Z aktuálního hlediska je čtenář 

jedinec, který právě čte. Z hlediska psychologického můžeme čtenáře charakterizovat jako 

osobu, která má zájem o četbu, rozumí jí, má k ní kladný vztah a kniha je pro něj součástí 

každodenního života. Vášová (1995) popisuje čtenáře jako osobu, která vnímá psaný text      

a má k němu pozitivní vztah. Slovo čtenář tedy můžeme chápat různě.  

Je třeba odlišit osobnost čtenáře od definice pojmu čtenář. Každý čtenář je jiný, má 

své specifické zájmy, vkus, postoje, motivaci k četbě a zároveň musíme také přihlédnout 

k jeho míře vzdělanosti, znalosti jazyka a momentálnímu psychickému rozpoložení. Čtenář 

je individualita, a proto na jednu knihu může každý pohlížet jinak, každý si k ní může 

vytvořit odlišný vztah a v každém zanechá jinou odezvu a jiný účinek. 

Jako první mohou v dítěti vzbudit „čtenáře“ jeho rodiče. Četbou rodiče přináší dítěti 

emocionální zážitky, rozšiřují jeho fantazii. Na rodinném zázemí velmi závisí zájem dítěte 

o čtení, knihy, o četbu.  

Jako druhý významný bod v rozvoji čtenáře považuji nástup do školy a přístup 

pedagoga. Jeho důležitá úloha je pomocí vhodné motivace a metod vzbudit či prohloubit 

čtenářský zájem dítěte.  
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1.1.3 Čtenářství 

Výše jsem uváděla vliv rodičů na zájmu dítěte o čtení. Podle odborníků vzniká vztah 

dítěte ke čtenářství mnohem dříve než s nástupem do školy. Základním kamenem                      

čtenářství je právě vliv rodičů a jejich vztah ke knihám. Pokud dítě vidí často rodiče s knihou, 

rodiče mu předčítají a vybírají pro dítě atraktivní knihy, které mu přinášejí radost, je dítě na 

dobré cestě brát čtenářství jako samozřejmou součást života.  

Tuto cestu ke čtenářství ale může ovlivnit celá řada dalších faktorů, například škola, 

přátelé či změna zájmů dítěte.  

Řeřichová (1999) ve své publikaci specifikuje čtenářství jako souhrn aktivit 

vyznačující se schopností, chutí, zálibou a potřebou uplatnit dovednost čtení, vedoucí               

k všestrannému rozvoji osobnosti. 

Trávníček (2011) popisuje čtenářství jako plánovité a cílené rozvíjení četby                  

za pomoci školy, knihoven a jiných vzdělávacích institucí.  

1.1.4 Četba 

„Četba zásobuje naši mysl pouze materiálem vědomostí. Teprve myšlením                     

se zmocňujeme toho, co jsme přečetli“ (John Locke). 

Četba patří mezi základní kulturní potřeby člověka. Díky ní získává nové informace, 

vzdělává se v různých oblastech, obohacuje se. Četba nemusíme chápat pouze jako nástroj 

ke vzdělávání, ale také jako formu relaxace, odpočinku a průniku do vlastní fantazie.  

Pojem četba má velké množství definic. Gejgušová (2011) popisuje četbu jako 

komunikační aktivitu, ale zároveň jako čtenářův zájem. Zohledňuje také, že četba má oproti 

čtení dlouhodobější a systematičtější charakter. Trávníček (2008) říká, že: „Četba má 

společenský a symbolický význam. Četba není pouze základní činností, ale má vlastní interní 

legitimitu, je z ní jasný záměr ke knihám a jejich výběru. Četba je individuální a zcela osobní 

záležitostí. Četbou se zabývá člověk, jenž četl a čte.“ Nakonečný (2004) uvádí, že: „Četba 

je komplexní jev, kdy aktivně spolupracuje lidské prožívání a obsah čteného textu. Četba 

evokuje asociace na základě podobnosti nebo kontrastu.“ 

1.2 Vztah mezi čtenářskou a funkční gramotností 

Mezinárodně uznávaná definice funkční gramotnosti poprvé zazněla na 20. zasedání 

Valného shromáždění UNESCO v roce 1978: „Funkčně gramotný člověk je takový, který 

může být zapojen do všech aktivit, v nichž je pro efektivní fungování v jeho skupině                     



14 
 

a komunitě vyžadována gramotnost a také které mu umožňují pokračovat ve využívání čtení, 

psaní a počítání v zájmu jeho vlastního a komunitního rozvoje.“ (UNESCO 1978, in 

Rabušicová, 2002, s. 18) 

Pedagogický slovník definuje funkční gramotnost jako vybavenost člověka pro 

uskutečnění různých aktivit potřebných pro život v současné civilizaci. Jedná se                           

o gramotnost v oblasti literární, dokumentové a numerické, např. dovednost nejen číst, ale 

také chápat složitější texty, porozumění tabulkám a grafům atd. (Průcha, Walterová, Mareš, 

2009) 

Doležalová (2005, s. 18) vymezuje funkční gramotnost jako „kompetence osob pro 

vyhledávání, vyvozování, hodnocení a tvořivé využívání informací v souvislém textu,                       

k vyhledávání a využívání informací z tzv. dokumentu (nesouvislého, ale na informace 

bohatého textu) a pro práci s čísly obsaženými v textových zdrojích. Účelem je podílení se 

na životě společnosti ve všech sférách života.“ 

Vztah mezi funkční a čtenářskou gramotností lze spatřit na schématu, který navrhla 

Najvarová (2008). Vidíme zde také postavení čtenářské gramotnosti vůči ostatním složkám 

gramotnosti funkční.            

              Obrázek 1: Postavení čtenářské                   

              gramotnosti 

 

 

 

 

 

              Zdroj: Najvarová, 2008, str. 29 

1.3 Vývoj čtenářské gramotnosti 

Úroveň čtenářské gramotnosti se mění a vyvíjí v průběhu lidského života. Tento 

vývoj je možný rozdělit do několika etap. Podle Doležalové (2014) můžeme vývoj rozdělit 

do pěti vzájemně provázaných etap, přičemž dochází k překrývání nižší a vyšší etapy. Proto 

je tento model označován jako model překrývajících se etap rozvoje čtenářské 

gramotnosti. 
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Vývojové etapy čtenářské gramotnosti (Doležalová 2014, s. 25-26)  

1. Etapa spontánní gramotnosti  

S etapou spontánní gramotnosti se setkáváme u dětí předškolního věku, kdy se snaží 

bez donucení o přečtení nebo zapsání nějakého textu. Je zcela v jejich kompetenci způsob, 

strategie a postup, který k těmto činnostem zvolí.  

2. Etapa elementární čtenářské gramotnosti  

Prostřednictvím školní výuky si děti osvojují základy gramotnosti, přičemž hovoříme 

o tzv. elementární gramotnosti. Čtenářská gramotnost ještě není dostatečně zautomatizována 

a je využívána jen v omezené míře. Úkolem této etapy je dítěti vhodným způsobem vštípit 

osvojení si písemného kódu a jeho užívání. Jak rychle si dítě osvojí základní gramotnosti, 

záleží na vhodně zvolených metodách výuky čtení a psaní.  

3. Etapa základní (bázové) čtenářské gramotnosti  

V této etapě začíná dítě aktivně využívat nabytých dovedností. V podstatě můžeme 

říct, že je dítě schopno psát a číst s porozuměním. Čtení v této etapě může žákům sloužit 

jako nástroj, prostřednictvím kterého získávají nové poznatky, jde tedy o čtení studijní.  

4. Etapa rozvinuté základní (bázové) čtenářské gramotnosti  

Podle Strakové (2002, s. 11) v této etapě dochází k tomu, že: „Jsou utvářeny                   

a automatizovány dovednosti čtení a psaní, dovednosti analýzy obsahu textu, hlubší 

interpretace. Je budována schopnost pracovat s textovými informacemi, dovednost vyvodit 

závěr z obsahu textu a hodnotit obsah i jeho formu.“ Záleží na každém čtenáři, jak rychle je 

schopen k rozvinuté čtenářské gramotnosti přejít.  

5. Etapa funkční gramotnosti  

Na konci povinné školní docházky by měl žák mít zcela osvojenou čtenářskou 

gramotnost, užívat ji běžné k řešení problémů a úkolů. Čtenářská gramotnost by se měla stát 

pevnou součástí funkční gramotnosti. 

1.4 Faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost 

Čtenářská gramotnost není vrozená, je třeba jí postupně rozvíjet. Faktorů 

ovlivňujících čtenářskou gramotnost je mnoho, ve své práci se budu zabývat pouze hlavními 

z nich.  
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                          Obrázek 2: Faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Havel, Najvarová 2011, s. 33) 

 

1.4.1 Exogenní faktory čtenářské gramotnosti 

Exogenními faktory máme na mysli faktory, které působí zvnějšku. Jde o faktory 

geografické, demografické, ekonomické a sociální. Mezi vnější sociální faktory řadíme 

především rodinné a školní prostředí, a s ním související osobnost vyučujícího, které mají 

na čtenáře nejintenzivnější vliv. Každý z těchto faktorů působí na čtenáře různě, záleží na 

osobnosti čtenáře a na jeho životní etapě.  

Rodinné prostředí   

Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá je jedním z klíčových faktorů, které mají významný 

vliv na cestě v utváření čtenářské gramotnosti. Právě rodina může formovat a pozitivně 

ovlivňovat vztah dítěte ke čtení. Dítě ovlivní nejen čtenářské návyky rodičů, jejich vzdělání 

a sociální situace, ale také dostupnost čtenářských materiálů a jejich vztah se školou. 

Školní prostředí 

Mezi další neodmyslitelné faktory patří prostředí školy. Čtenářskou gramotnost lze 

ovlivnit napříč vyučovacími předměty pomocí mnoha vyučovacích metod, výukových 

materiálů, samozřejmě prostřednictvím kompetentního vyučujícího. 

Osobnost vyučujícího 

Jak jsem uvedla výše, čtenářská gramotnost nemusí a neměla by být záležitostí pouze 

hodin českého jazyka a literatury, ale i vyučující jiných předmětů by měli mít na mysli, že 

každým textem, který dětem předkládají a prací s ním, mohou rozvíjet jejich čtenářské 
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dovednosti a ovlivnit jejich čtenářskou gramotnost. Kvalifikovanost vyučujícího hraje 

důležitou roli, proto by učitelé měli sledovat současné přístupy k výuce čtenářské 

gramotnosti a aplikovat je ve svých hodinách.  

1.4.2 Endogenní faktory čtenářské gramotnosti 

Endogenními faktory máme na mysli faktory, které jsou vnitřní. Jedná se o vlastnosti 

a dispozice člověka, které jsou buď vrozené nebo získané. Doležalová (2014) řadí                       

k psychickým předpokladům jedince následující:  

o anatomicko-fyziologické základy pro vznik a vývoj čtenářských dovedností 

(čtenářské gramotnosti), smyslové a psychické funkce 

o zájem, motivace pro čtení, postoje k ovládání čtenářské gramotnosti  

o  představivost, soustředění  

o vlastnosti a postoje čtenářů k četbě a k textům 

o získané zkušenosti týkající se čtenářské gramotnosti 

o životní zkušenosti čtenáře a znalost tématu 

1.5 Roviny čtenářské gramotnosti 

 Čtenářskou gramotnost je třeba vnímat jako jev velmi komplexní, který je složen ze 

složek. Tyto složky jsou vzájemně provázané. Jednotlivé složky jsou nazývány rovinami 

čtenářské gramotnosti. Rozvíjení každé roviny je nezbytné pro dosažení celkového 

zvyšování úrovně a kvality čtenářské gramotnosti. Podle VÚP (2011) můžeme definovat šest 

těchto rovin: 

Vztah ke čtení 

Rozvíjení této roviny je důležitý první krok. Je v ní ukryto více než radost ze čtení. 

Správná motivace, vědomí, že v četbě může žák najít odpovědi na otázky z jeho osobního 

života, může mu pomoci vyřešit jeho problémy. Je potřeba, aby si dítě nejprve vytvořilo ke 

čtení pozitivní vztah, aby ho nebralo jako povinnost, ale jako potěšení.  

Doslovné porozumění 

 Tato rovina je v českých školách velmi rozvíjena a žáci s ní nemívají problémy. Opět 

se v ní však neskrývá pouze doslovné dekódování napsaného textu, ale také hledání hlavní 

myšlenky textu, rozlišování důležitých informací od zanedbatelných. Čtenář je schopný 
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propojovat nově nabyté znalosti získanými četbou se svými dosavadními znalostmi                   

a zkušenostmi.  

Vysuzování z textu 

 Rozvíjení této roviny bývá pro žáky již náročnější než dvě výše zmíněné. Čtenář je 

po přečtení textu schopný vysuzovat informace a souvislosti, které v něm nejsou přímo 

napsané. Dokáže text kriticky hodnotit z různých hledisek a úhlů pohledu, srovnat ho 

s jinými texty a vyvodit závěry.  

Metakognice 

 Čtenářsky gramotný člověk je schopný si uvědomit vlastní čtenářský záměr a dovede 

jen reflektovat. Tato dovednost mu pak usnadňuje volbu textu. Čtenář si volí takový text, 

kterému rozumí, který mu je něčím blízký a zajímá ho. Záměrně si pak volí strategie, které 

mu napomáhají textu porozumět a překonávat obtíže, které při četbě mohou nastat.  

Sdílení 

 Pokud je tato rovina rozvinuta, je čtenář schopen sdílet své prožitky z četby 

s ostatními čtenáři. Dokáže správně vyjádřit a zformulovat své dojmy, názory a pocity. 

Nebojí se tyto názory a postoje prezentovat před ostatními a je schopen argumentovat, ale 

zároveň tolerovat odlišný názor.  

Aplikace 

 Tuto rovinu chápeme jako nejkomplexnější dovednost. Čtenářsky gramotný člověk 

je schopný nabyté zkušenosti a poznatky z četby využít ve svém studijním, profesním                

i osobním životě. Pomáhá mu v seberozvoji a obohacuje ho.  

1.6 Čtenářské strategie a dovednosti 

Nejprve bych ráda uvedla rozdíly mezi čtenářskými strategiemi a čtenářskými 

dovednostmi a dále vztah, který mezi sebou mají.  

 Strategie je obecně chápána jako prostředek, který je záměrně využívaný k dosažení 

určitého cíle. Čtenářské strategie definuje například Doležalová (2014): „Čtenářské 

strategie jsou postupy, jejichž pomocí získává čtenář podstatné informace z textu, hlouběji 

pochopí text, neboť lépe porozumí vztahům a souvislostem mezi textovými informacemi.“ 

Čtenářské strategie tedy vyžadují rozvinutou metakognici, čtenáři v průběhu čtení 

přemýšlejí o svém přemýšlení. Čtenář se ke čtenářským strategiím vědomě a záměrně 
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uchyluje v případě, že se setká s textem, který je pro něj v nějakém smyslu náročný, nový, 

či kterému ihned neporozuměl.  

 Pojem dovednost je v Pedagogickém slovníku (Průcha, Mareš, Walterová, 2009, s. 

49) definována jako „způsobilost člověka k vykonávání určitých činností, k řešení úloh 

různého typu a různého stupně obtížnosti“. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že čtenářské 

strategie, které jsou zautomatizované a nevědomé, se stávají čtenářskými dovednostmi.  

 Vztah mezi čtenářskými strategiemi a čtenářskými dovednostmi lze popsat 

následovně. Pokud čtenáři předložíme náročnější text, kterému i přes své čtenářské 

dovednosti nerozumí, vrací se k používání čtenářských strategií a hledá skrze ně způsob, jak 

textu porozumět.  

V mezinárodním šetření PIRLS jsou čtenářské dovednosti rozděleny do čtyř sledovaných 

oblastí. (Kramplová, Tomášek, Vernerová, 2011, s. 4) Jedná se o: 

o Vyhledávání informací 

o Vyvozování závěrů 

o Interpretace 

o Posuzování textu 

V rámci šetření PISA 2018 se sledují tři hlavní okruhy dovedností, které čtenáři 

využívají, když chtějí porozumět textům, posuzovat je a využívat je k nejrůznějším účelům. 

(Blažek, Janotová, Potužníková, Basl, 2019, s. 12) Jedná se o: 

o vyhledávání informací 

o porozumění 

o posuzování a uvažování 

Obě výše uvedená mezinárodní šetření (PIRLS a PISA) zjišťují, do jaké míry se 

v časovém vývoji stávají čtenářské strategie čtenářskými dovednostmi (zautomatizovanou 

činností).  

 Tompkinsonová (2006, in Najvarová, 2008, s. 149) rozdělila čtenářské dovednost do 

osmi základních.   

o předpovídání 

o propojování informací 

o vizualizace 
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o kladení otázek 

o vytváření souhrnů  

o identifikace hlavních myšlenek 

o kontrolování  

o hodnocení 

Košťálová (2010) nabízí popis činností, které můžeme u žáků pozorovat. Pedagogům 

by mohl také pomoci se stanovením cílů rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků. 

Žák je ke čtení motivován, je jeho preferovanou činností.  

Při nabízení různých druhů činností žák volí četbu. K četbě si vybírá vlastní knihu, 

texty si hledá podle vlastní volby. Zajímá se o to, co čtou ostatní a některou z doporučených 

knih si také sám přečte. Nezapomíná si donést knihu na vyučovací hodiny, kdy bude probíhat 

čtení. Využívá příležitost k tomu, aby mohl referovat druhým, co právě dočetl, popřípadě 

sdílí své zápisky z průběhu četby. Čte jak ve škole, tak i doma a bere si rozečtenou knihu 

domů. Zapisuje si do deníku či portfolia všechny přečtené knihy. Pokud žák knihu odloží 

nedočtenou, je schopen vysvětlit důvody, které ho k tomu vedly. 

Žák se soustředí na četbu.  

Po celou stanovenou dobu čte žák soustředěně a tiše, přičemž se nechá vtáhnout do 

textu knihy, neraduje se při ukončení četby. V případě, že se během četby objeví rušivé 

chování žáků, nereaguje na ně.  

Žák vyhledává v textu informace.  

Žák zvládne odpovídat na otázky učitele vyhledáním informace na jednom místě          

v textu (nižší úroveň), umí odpovídat na otázky vyhledáním informací z různých míst textu 

a jejich sdružením v odpovědi (náročnější úroveň). Vyhledává v zřetelně členěném                      

i autentickém textu informace, které jsou graficky zvýrazněné (například učebnice, 

populárně naučný časopis, text stažený z internetu apod.). Samostatně nebo se spolužáky bez 

vedení učitele hledá v textu informace na základě činností, které proběhly před čtením 

(evokace), nebo pomocí určité metody (např. INSERT), nebo podle toho, jaké informace 

potřebuje ke splnění úkolu. Je schopný rozhodnout o jejich důležitosti, o míře věrohodnosti 

i o potřebě ověření a případném doplnění. Informace k určitému úkolu je žák schopen získat 

z více zdrojů, sloučit je a využít je.  
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Žák shrnuje.  

Vzhledem k cíli (účelu) čtení žák odliší hlavní informace od dílčích sdělení, shrnutí 

provádí vlastními slovy, zaměřuje se pouze na podstatné, při shrnutí dodrží logický sled 

informací nebo myšlenek, formulace shrnované pasáže nepostrádá klíčová slova. Při 

samostatné četbě delšího text občas rekapituluje přečtený úsek, a tím si ověřuje porozumění.  

Žák si vyjasňuje při čtení.  

Žák dokáže rozpoznat, že neporozuměl slovu, myšlence nebo pasáži textu, zjistí, zda 

potřebuje vyjasnění, nebo může v četbě pokračovat dál i bez něho, žák zjišťuje význam 

neznámého slova u spolužáka, učitele či v jiném zdroji až teprve tehdy, když se snažil sám 

zjistit jeho význam odvozením, rozložením nebo z kontextu. Vyslovuje domněnky                     

a hypotézy o smyslu nesrozumitelné myšlenky, které prozkoumává za využití textu a svých 

dosavadních životních či čtenářských zkušeností.  

Žák si klade otázky k lepšímu porozumění textu.  

Žák si pokládá různé druhy otázek. Mohou být „kontrolního typu“ a lze na ně najít 

přímo v textu odpověď, nebo takové, na které v textu žák odpověď nenalezne. Otázky se 

týkají širší souvislosti a propojují čtený text s jinými již přečtenými texty nebo žákovy 

zkušenostmi.  

Žák předvídá.  

Žák formuluje předpovědi, jak se asi bude děj dál vyvíjet (obsah, dějová linie). Tyto 

představy pak podle vodítek z textu, čtenářské nebo své životní zkušenosti zdůvodňuje.            

Z obálky, titulu knihy, žánru, jména autora a z ilustrací odhaduje, zda si má knihu vybrat pro 

čtení a zda se mu bude líbit.  

Žák zachytí základní složky příběhu.  

Vypráví-li žák přečtený příběh, správně vystihuje místo, postavy, zápletku                      

a rozuzlení. Případně ho vyjadřuje obrázky, dodržuje jejich správné pořadí, zvládne vytvořit 

mapu nebo osnovu příběhu. Odliší od své interpretace to, co o postavách vypráví příběh, 

dokáže vyjádřit hlavní myšlenku příběhu i jaké poučení si z textu odnáší.  

Žák vyvozuje, vysuzuje nebo posuzuje.  

Žák odpovídá i na otázky učitele, které nejsou v textu přímo zodpovězené, k tomu 

využívá domýšlení, vyvozování, hodnocení textu apod. I bez otázek zvládne formulovat 
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závěry, otázky, domněnky, které ho nad textem napadly, ale mohou to být i hypotézy                 

a hodnocení textu. Rozlišuje skutečnost od fikce, rozpozná jak autorovy přiznané záměry 

(chtěl pouze pobavit, poučit, informovat, přesvědčit, instruovat k něčemu), tak zastřené 

záměry autora a zdůvodňuje svoje závěry, i jak danému textu mohou nebo budou rozumět 

jiní čtenáři.  

Žák hledá a nalézá souvislosti.  

Informace z četby dokáže žák porovnat s poznatky a zkušenostmi, které již má. Určí, 

jak to, o čem čte, souvisí s jinými texty, případně jim odporuje.  

Žák vyjadřuje svou bezprostřední reakci na četbu.  

Žák vyjadřuje, co ho při četbě napadá, jaké pocity se mu vybavují, jaké situace mu 

příběh připomíná, co se mu v textu líbí a proč, co se mu nelíbí a také uvádí svůj důvod, umí 

se stejným způsobem vyjádřit i o žánrech, různých tématech, knihách určitého autora, 

adaptacích děl v porovnání s předlohou a ilustracích. Z jeho vyprávění o knize je patrné 

zaujetí, postupně se odpoutává od vyjadřování předvedeného vyučujícím, snaží se 

vyjadřovat samostatně a nepoužívat fráze. Pokud reaguje na četbu kresbou, zvládne text 

vyjádřit nejen doslovně, ale zohlední v ní i své pocity. (Košťálová, 2010, s. 15-17) 

 

2. Metody k rozvoji čtenářské gramotnosti 

„Metoda sama, má-li vzbuzovat chuť k učení, musí býti předně přirozená. Neboť 

cokoli je přirozené, jde samo od sebe“ (Jan Amos Komenský). 

Při rozvíjení složek čtenářské gramotnosti lze využít velké množství rozličných 

metod a forem práce. Učitel by si měl vždy důkladně promyslet, jakou metodu k danému 

textu zvolí a vzít v úvahu dosavadní zkušenosti dětí s metodami. Tyto metody přináší 

především program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, zkráceně RWCT (Reading and 

Writing for Critical Thinking).  

2.1 Program RWCT 

Historie 

Program RWCT byl vyvinut ve Spojených Státech a do České republiky se dostal 

v roce 1997. V té době program mířil především do států střední a východní Evropy, které 
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byly stále poznamenané nesvobodou komunistického režimu. V roce 2000 vzniklo občanské 

sdružení Kritické myšlení4, které pečuje a šíří myšlenky programu mezi odbornou veřejnost.  

Kritické myšlení je jedním z odvětví konstruktivistických teorií. Základem 

konstruktivismu je aktivní a přirozený proces učení, ve kterém je hlavním účastníkem žák 

sám. Mezi jeho hlavní myšlenky patří důraz na vnitřní motivaci žáků, práce s jejich 

prekoncepty, získávání nových informací a jejich prohlubování. Žák je schopný o daném 

tématu přemýšlet, vyjadřovat vlastní názor, obhájit ho či přehodnotit, diskutovat a objevovat. 

Hlavní myšlenky a cíle 

Kriticky myslet neznamená něco kritizovat, ale myslet nezávisle, tvořivě. Člověk, 

který kriticky myslí, si vytváří své vlastní názory, hodnoty a přesvědčení, umí si pokládat 

otázky, které ho nutí aktivně přemýšlet. Základním rámcem RWCT je model učení, 

rozdělený do tří fází (model E-U-R): 

1. E – evokace 

„Cílem evokace je aktivizace kognitivních procesů žáka a vzbuzení vnitřního zájmu 

žáků učit se.“ (Tomková, 2007, str. 22). V této fázi dostávají děti šanci si uvědomit a sdílet, 

co vědí o daném tématu. Vyvolává se vnitřní motivace, žáci formulují své otázky či 

nejasnosti o tématu. 

2. U – uvědomění si významu informací 

 „Cílem fáze uvědomění si významu informací je aktivizace žáka při práci s novými 

informacemi, podporování zájmu žáka o problém a aktivizace žáka ve sledování vlastního 

učebního procesu.“ (Tomková, 2007, str. 22) V této fázi si žák konfrontuje svůj prekoncept 

a propojuje nově nabyté informace s těmi, které si vybavil ve fázi evokace.   

3. R – reflexe 

 „Cílem fáze reflexe je výměna názorů, vyjadřování aktuálního porozumění tématu, 

uvažování nad tím, co nového se žáci naučili, a uvědomění si procesů, které k novému 

poznání a porozumění vedly.“ (Tomková, 2007, str. 23). Díky novým informacím žák 

přeformuluje své pojetí tématu, ví, co nového se naučil, které z předchozích představ se mu 

 
4 Kritické myšlení, z. s. organizuje kurzy pro učitele, vydává publikace a v letech 2000–2013 vydávala 

časopis Kritické listy. Více na https://kritickemysleni.cz/ 
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potvrdily, a které naopak vyvrátily. Zároveň má možnost vyslechnout názory ostatních žáků 

i učitele. 

 Mezi hlavní cíle programu RWCT patří nejen rozvoj čtenářství a čtenářské 

gramotnosti, ale také samostatného myšlení, tvořivosti, spolupráci s ostatními, sebereflexi        

a respektu k názorům druhých.  

2.2 Metody programu RWCT 

Podle Košťálové je důležité při osvojování nové metody začínat malými krůčky. 

Každý z krůčků, který má zvládnout žák, musí nejdříve udělat i vyučující. „Zvládnout novou 

metodu není tak snadné, podobně jako chvíli trvá, než se člověk naučí zacházet s novým 

nářadím. Provést práci s metodou tak, jak je popsaná, se s největší pravděpodobností 

nepodaří na první pokus. Vždy je důležité promyslet si, jak to udělat, abychom my učitelé       

i naši žáci dokázali metodu využívat jako nástroj k lepšímu porozumění textu a k nácviku 

dalších složek čtenářské gramotnosti.“ (Košťálová, Hausenblas, aj., 2010, s. 6) Zavádění 

nové metody se může protáhnout i na několik týdnů a mělo by být rozfázováno určitým 

způsobem:  

o vysvětlení metody;  

o modelování metody vcelku (jak bude vypadat konečný výsledek); 

o vysvětlení kroků, které je potřeba udělat k ovládnutí metody;  

o modelování prvního kroku učitelem na určitém úseku žákům přiměřeného 

textu;  

o reflektování daného kroku žáky, zdůraznění těch bodů, které vedou k jeho 

dobrému zvládnutí;  

o vyzkoušení modelovaného kroku žáky na dalším úseku textu ve dvojicích 

nebo v celé třídě frontálně;  

o modelování daného kroku jedním žákem pro celou třídu vhodné pro jeho 

zpětnou vazbu (vyzdvihnutí toho, co se zdařilo);  

o sebereflexe modelujících žáků před třídou (sami označí, co se povedlo a co 

by příště udělali jinak);  

o rozdělení žáků do skupin, kdy na další části textu zkoušejí již daný krok tak, 

aby se všichni zapojili a poskytli si konkrétní ocenění (učitel se může zapojit 

do práce některé skupiny a pomoci jim především se zpětnou vazbou); 

o práce s dalším textem a intenzivní procvičování daného kroku; 
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o možnost ověření zvládnutí určité činnosti či dovednosti na náročnějším textu 

(Košťálová, Hausenblas, aj., 2010, s. 6 – 7). 

Program RWCT nabízí velké množství technik a metod. Proto se ve své práci budu 

zabývat pouze některými z nich a především těmi, které jsou využitelné pro 1. stupeň 

základní školy, tedy pro mladší školní věk. Při charakteristice jednotlivých metod vycházím 

především z publikace Šlapala, Košťálové a Hausenblase (2012). 

2.2.1 Brainstorming 

Brainstorming může probíhat ve dvojicích, menších skupinách či s celou skupinou 

(třídou) najednou. Výhodou párového brainstormingu spatřuji u dětí, které mohou mít 

problém vyjádřit svůj názor nebo postoj před početnou skupinou. Naopak jako výhodu               

u skupinového brainstormingu považuji množství různých názorů, informací a argumentů. 

Žáci sdílí vše, co o daném tématu vědí, co je k tématu napadá a mohou také vyjádřit otázky, 

na které by se rádi dozvěděli odpověď. Nápady učitel zapisuje, aktivita je většinou časově 

omezena.  

2.2.2 V – CH – D (vím – chci vědět – dozvěděl jsem se) 

Žáci obdrží připravenou tabulku se třemi sloupci. Učitel sdělí téma, děti individuálně 

zapisují do prvního sloupce vše, co o tématu vědí. Následuje sdílení ve dvojici, při němž si 

mohou do sloupce „vím“ doplnit informace od spolužáka, které vnímá jako věrohodné. 

Následuje diskuze ve dvojici o druhém sloupci. Společně zapíšou informace, které by se        

o tématu rádi dozvěděli. Následuje práce s textem, při které žáci zapíšou informace, které 

jsou pro ně nové. Nakonec může proběhnout společná reflexe. 

2.2.3 Volné psaní 

Tato metoda se využívá především v evokační fázi nebo naopak ve fázi reflexe. 

Učitel určí časovou dotaci, po celou dobu žáci individuálně píšou vše, co vědí o zadaném 

tématu. Stěžejní pravidlo této metody je psaní bez přestávky, i když žáka k tématu nic 

nenapadá, zapisuje dál to, co mu právě běží hlavou. (Např. „Zrovna teď nevím, co bych 

napsala, nic mě nenapadá“ apod.) V průběhu svého psaní nemyslí na pravopis, na stylizaci, 

k již napsaným větám se nevracejí. Po dopsání následuje dobrovolné sdílení svého textu. 

2.2.4 Myšlenková mapa 

Metoda je využívaná ve fázi evokace. Může být využita při individuální i skupinové 

práce. Tvorba myšlenkové mapy začíná uprostřed papíru, kde je výrazně zapsáno téma 
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mapy. Další myšlenky, které žáky k tématu napadnou spojují čarami, zapisují v různých 

větvích, zaznamenávají jejich vztahy.  

Další variantou je jednotlivé myšlenky napsat na malé papírky, se kterými žáci 

pohybují, dokud nenaleznou vyhovující uspořádání. Smyslem této metody je utřídit 

jednotlivé složky tématu, nalézt souvislosti i vztahy mezi nimi a vytvořit přehlednou 

strukturu mapy.  

2.2.5 I.N.S.E.R.T. 

Tato metoda je vhodná především pro naučné texty. Žáci si v průběhu četby dělají na 

okraji textu tyto značky: 

√ - potvrdí v textu něco, co již věděli  

+ - pokud najdou informaci, která je pro ně nová a důvěryhodná  

- - pokud narazí na něco, co je v rozporu s tím, co ví nebo co slyšeli nebo s dalšími 

informacemi v textu 

? - objeví-li se informace, kterou potřebují ověřit, které nerozumí, nebo o níž by se 

chtěli dozvědět více 

Následovat může diskuze ve dvojicích, menších skupinkách nebo celé třídy, žáci 

vzájemně vysvětlují, porovnávají.  

2.2.6 Řízené čtení 

Žáci dostanou od učitele stejný text, který čte každý tiše a samostatně. Text je 

rozdělen do částí, po přečtení každé z nich klade učitel dětem vhodné, otevřené otázky, jimiž 

je vybízí k analýze textu a ke kritickému myšlení. Vhodné je při této metodě sedět např. 

v kruhu, učitel podporuje děti ve vyjádření vlastního názoru, vybízí k diskuzi. 

2.2.7 Čtení s předvídáním 

Tuto metodu lze zařadit jako součást řízeného čtení. Učitel dětem postupně rozdává 

části textu, které na sebe navazují. Po přečtení každé části nejprve předvídají, co bude v textu 

následujícím. Své odhady diskutují ve dvojicích, skupinách nebo s celou třídou, mohou je 

také zaznamenat písemně. Po přečtení dalšího úseku žáci přemýšlejí a rozvažují, nakolik se 

vyplnily jejich předpoklady, poté odhadují pokračování další části.  
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2.2.8 Skládankové učení 

Metoda kooperativního učení vhodná při četbě společného, zejména naučného textu. 

Žáci jsou rozděleni do tzv. domovských skupin, většinou po třech. Každý člen této skupiny 

dostane jiný text, který samostatně čte po určený čas. Po uplynutí času se žáci přesouvají do 

expertních skupin. V těchto skupinách jsou shromážděni všichni, kteří četli stejný text ve 

svých domovských skupinách. Společně o textu diskutují, vzájemně si vysvětlují, jak které 

informaci rozumí a vybírají z něj podstatné informace, které následně naučí své spolužáky 

v domovských skupinách.  

2.2.9 Pětilístek 

Tato metoda je vhodná ve fázi evokace nebo reflexe. Žáci v něm samostatně shrnují 

informace, které o daném tématu vědí, nebo které v hodině získaly. Pětilístek je složen z pěti 

částí.  

1 slovo - téma (námět)                                            __________                                                                          

2 slova – jaký námět je                                  __________ __________ 

3 slova – co námět dělá                      __________ __________ __________ 

věta o čtyřech slovech           __________ __________ __________ __________ 

1 slovo – podstata námětu (synonymum)                    __________ 

Po samostatné práci může následovat sdílení ve dvojicích či ve skupině nebo 

vytvoření třídní galerie pětilístků.  

2.2.10 Dílna čtení 

Dílna čtení je pravidelný, celoroční systém práce. Cílem této metody je rozvíjení 

čtení s porozuměním, kritického myšlení, motivace k vlastnímu čtení, posilování kladného 

vztahu k literatuře a upevňování čtenářských dovedností. Čtenářská dílna je pevně stanovena 

v rozvrhu hodin. Žáci čtou vlastní knihu nebo si vybírají knihu z třídní knihovny, čtou 

vlastním tempem po předem stanovenou dobu, zpravidla 20–30 minut. Důležitá je také 

zpětná vazba, po četbě je žák schopen rozhovoru s ostatními či plnit úkoly zadané 

vyučujícím. Za nespornou výhodu dílny čtení považuji stírání rozdílů mezi dětmi v technice 

a tempu čtení.  
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Pravidla dílny čtení 

Dobré fungování dílny čtení vyžaduje dodržování nastavených pravidel. Pravidla 

jsou určena buď vyučujícím, v lepším případě si je nastaví žáci sami či ve spolupráci 

s vyučujícím. Pravidla vzniklá tímto způsobem znamenají zvýšenou vnitřní motivaci žáků 

k jejich dodržování.  

• Čteme po celou dobu  

• Nevyrušujeme ostatní 

• Nepijeme, neodcházíme na toaletu 

• Knihu si vybíráme před začátkem dílny 

• Nasloucháme si 

• Sedíme kdekoliv, kde je nám pohodlně 

Fáze dílny čtení 

Dílnu čtení lze rozdělit do tří etap. První etapa by měla probíhat ve výukovém kruhu, 

který otvírá prostor pro skupinovou komunikaci. Učitel dílnu čtení zahájí, zadá úkoly či 

upřesní, na co se mají žáci při četbě soustředit. V další etapě probíhá souvislé čtení, které, 

jak jsem již výše uvedla, trvá zpravidla 20–30 minut. V poslední fázi žáci spolupracují při 

plnění zadaných čtenářských úkolů, vyplňují pracovní list či společně sdílejí a reflektují 

právě přečtenou část knihy. Získávají zpětnou vazbu od spolužáků a přirozenou formou 

vzbuzují u spolužáků zájem o konkrétní knihu.  

3. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  

Národní program pro rozvoj vzdělávání (tzv. Bílá kniha), rámcové vzdělávací 

programy i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou 

i nepedagogickou veřejnost. V roce 2004 byl schválen Školský zákon č. 561/2004, který 

uzákonil tvorbu rámcových vzdělávacích programů, které vymezují závazné rámce 

vzdělávání. Z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vycházejí školní 

vzdělávací programy, které se od září 2007 stávají povinným dokumentem pro základní 

školy. Tento zákon prošel od roku 2004 mnoha novelami, nejnovější je novela Školského 

zákona ve znění účinném od 25. 8. 2020. 
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Každá škola si vytváří vlastní školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP“), který sice 

musí naplňovat požadavky RVP ZV, ale má možnost si ŠVP přizpůsobit zájmům a potřebám 

dané školy a jejím žákům.  

RVP ZV je tvořen devíti vzdělávacími oblastmi. V této části práce se pochopitelně 

budu blíže zabývat pouze jednou z nich, tedy Jazyk a jazyková komunikace, pod kterou dále 

spadají obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk.  

3.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je vymezena charakteristikou, 

cílovým zaměřením a vzdělávacím obsahem, který je v rámci 1. stupně základního 

vzdělávání rozdělen na 1. období (1. – 3. ročník) a 2. období (4. – 5. ročník). Očekávané 

výstupy na konci 3. ročníku jsou dané jako orientační a na závěr 5. ročníku jako závazné. 

Každý vzdělávací obor také obsahuje minimální doporučenou úroveň pro žáky 

s podpůrnými opatřeními. „Škola by měla rámcové požadavky rozpracovat, případně 

doplnit v osnovách pro jednotlivé ročníky, a to se zřetelem k předpokladům žáků a k rozvoji 

klíčových kompetencí. RVP ZV umožňuje integraci učebních osnov na úrovni témat, 

tematických okruhů či vzdělávacích oborů (učebních předmětů). Školní vzdělávací program 

je pak pro učitele závazný“ (Toman, 2007, s. 6 ˗ 7). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je pro přehlednost 

rozdělen do tří složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární 

výchova. Učivo jednotlivých složek se však ve výuce vzájemně prolíná.  

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a pochopit různá sdělení, číst 

s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit. Podle přečteného textu dokážou samostatně 

vyhodnocovat, vyjádřit vlastní názor a reflektovat jeho obsah.  

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 

spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému 

myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného 

vyjadřování.  

V Literární výchově 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.  

V prvním období jsou očekávané výstupy v oblasti Literární výchovy následující: 



30 
 

o Schopnost číst a přednášet zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární 

texty přiměřené věku žáka; 

o Schopnost vyjadřovat své osobní pocity z přečteného textu; 

o Schopnost rozlišit prózu od veršovaného textu, pohádku od jiného literárního 

žánru; 

o Schopnost tvořivé práce s literárním textem dle pokynů učitele a svých 

vlastních schopností. 

 

Očekávané výstupy v oblasti Literární výchovy v druhém období jsou: 

o Schopnost vyjádřit své dojmy z četby a zaznamenávání; 

o Schopnost volně reprodukovat text podle schopností žáka, tvorba vlastního 

literárního textu na dané téma; 

o Schopnost rozlišit různé typy uměleckých a neuměleckých textů; 

o Schopnost používání elementárních literárních pojmů při jednoduchém 

rozboru literárních textů. 

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím 

Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. (RVP ZV, 2017, 

s. 16) 

3.2 Ukotvení čtenářské gramotnosti v rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání 

Čtenářská gramotnost nefiguruje jako významný a závazný cíl na žádné úrovni RVP 

ZV, není postavena vedle klíčových kompetencí a není u žáků vyžadován její systematický 

rozvoj. Je zahrnuta pouze v oborech, kde je čtení alespoň částečně náplní vzdělávacího 

oboru. Například v komunikační a slohové výchově a dále v literární výchově. Pouze 

sporadicky současné kurikulum přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti v jiných 

vzdělávacích oborech a průřezových tématech. Přitom je třeba čtenářskou gramotnost chápat 

jako jeden z nejdůležitějších cílů základního vzdělávání, má v našem životě nezastupitelnou 

úlohu. Podle Najvarové (2011, s. 31) je: „Čtenářská gramotnost tou nejdůležitější podoblastí 

funkční gramotnosti.“ 

RVP ZV nicméně nebrání pedagogovi čtenářskou gramotnost u svých žáků rozvíjet. 

Záleží pouze na škole a schopnostech a možnostech vyučujícího, je ale také možnost projít 
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celé základní vzdělávání bez zvládnutí všech složek čtenářské gramotnosti. „Čtenářská 

gramotnost natolik významně ovlivňuje profesní i osobní život žáků, že je potřeba dbát na 

to, aby každý žák, i ten ze čtenářsky nepodnětné rodiny, dostal šanci jí nabýt a rozvinout ji 

tak, jak to jeho předpoklady umožňují.“ (VÚP Gramotnosti ve vzdělávání, 2011, s. 17) 

3.3 Klíčové kompetence 

Pokud se blíže podíváme na naplnění čtenářské gramotnosti v klíčových 

kompetencích, můžeme jí spatřit především v kompetenci k učení, v níž je zahrnuto 

vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

efektivní využívání v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. Je také 

částečně náplní kompetence k řešení problémů, kde je vyžadováno vyhledávání informací 

vhodných k řešení problému, nalézání jejich shodných, podobných i odlišných znaků, 

schopnost kritického myšlení i obhájení vlastního názoru. Kompetence komunikativní 

předpokládá porozumění různým typům textů a záznamů. Rozvíjení čtenářské gramotnosti 

je velmi dobrým a konkrétním prostředkem rozvoje klíčových kompetencí žáků. 

4. Mezinárodní šetření čtenářské gramotnosti 

Česká republika se již od 90. let účastní mnoha mezinárodních průzkumů nejen 

v oblasti čtenářské gramotnosti. Na mezinárodní úrovni zajišťují tato šetření různé 

organizace. Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA – The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement) vznikla již v roce 

1958 a sdružuje národní výzkumné instituce, vládní výzkumné organizace, vědce a analytiky 

působící v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Mezinárodní asociace pro 

hodnocení výsledků vzdělávání organizuje výzkumy žáků v různých oblastech, v mé práci 

se zaměřím pouze na výzkum PIRLS, který zjišťuje úroveň čtenářské gramotnosti u žáků 

čtvrtých ročníků. V České republice tento průzkum zaštiťuje Česká školní inspekce.  

Druhým nejvýznamnějším mezinárodním průzkumem v oblasti čtenářské 

gramotnosti u žáků je výzkum PISA, který zjišťuje úroveň gramotností patnáctiletých žáků. 

Na mezinárodní úrovni ho zaštiťuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD – Organization for Economic Co-operation and Development). Vznik organizace je 

datován k roku 1961, v současné době sdružuje 37 členských zemí. Výzkum PISA je 

v České republice rovněž realizován Českou školní inspekcí.  
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Díky pravidelnosti šetření poskytují výsledky zúčastněným zemím důležité 

informace o současné situaci a vývoji v důležitých oblastech a o kvalitě jejich vzdělávací 

soustavy. 

V následující kapitole krátce představím výzkumy PIRLS a PISA a zaměřím se na 

výsledky českých žáků v posledním proběhlém šetření. 

4.1 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

Jak jsem již uvedla výše, v České republice tento výzkum zaštiťuje Česká školní 

inspekce. Jeho respondenty jsou žáci čtvrtého ročníku základní školy. Tento výzkum probíhá 

v pětiletých cyklech. Zatím poslední šetření proběhlo v roce 2016 a zúčastnilo se ho 50 zemí. 

V České republice se do průzkumu zapojilo 157 základních škol, více než 5500 žáků a jejich 

rodičů, 270 učitelů a 157 ředitelů škol. (Janotová, Tauberová, Potužníková, 2017) 

V současné době je v přípravné fázi šetření nejnovější, které proběhne v tomto roce 2021.  

Každé šetření umožňuje zúčastněným zemím detailní informace o výsledcích žáků 

v mezinárodním srovnání. Zkoumá však nejen úroveň čtenářské gramotnosti, ale také další 

faktory, např. podmínky a průběh výuky ve školách, rodinném zázemí nebo o motivaci               

a postojích žáků ke čtení.  

Výsledky šetření v roce 2016 

Detailní výsledky šetření nalezneme v publikaci Mezinárodní šetření PIRLS 2016. 

Nejlépe se umístili žáci z Ruska, Singapuru a Hongkongu. Za nimi následuje Irsko, Finsko 

a Polsko. Čeští žáci dopadli velmi dobře, dosáhli nadprůměrných výsledků, které můžeme 

srovnat například s výsledky žáků v Kanadě, Itálii či Německu. Z výsledků se také můžeme 

dozvědět, že ač čeští žáci od roku 2001 dosáhli zlepšení, od roku 2011 ve výkonech spíše 

stagnují. Na jejich úroveň se v roce 2016 přiblížili např. australští, rakouští či bulharští žáci. 

Obecně také pro tyto výsledky platí, že dívky dosahují lepších výsledků než chlapci, což je 

pravděpodobně důsledek menšího zájmu chlapců o čtení. 

Ve čtyřech definovaných úrovních (nízká, střední, vysoká a velmi vysoká) došlo 

k nárustu žáků, kteří mají velmi vysokou úroveň čtenářských dovedností, pouze 3 % 

z testovaných českých žáků nedosahuje ani nízké úrovně dovedností.  

Průběžné zlepšování lze u českých žáků pozorovat především u jednodušších 

čtenářských dovedností, například vyhledávání informací v textu či vyvozování závěrů. 

Naopak u složitějších čtenářských dovedností jako například interpretace a posuzování 
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textu, které vyžadují schopnost propojit informace z různých částí textu, uvažovat o textu 

jako o celku a celkové působení na čtenáře se jejich výsledek zhoršil. 

Výsledky šetření potvrzují také čeští učitelé, kteří v dotaznících uváděli, že při výuce 

čtení nadále procvičují především jednodušší čtenářské dovednosti. Jako didaktickou 

pomůcku nejčastěji využívají čítanky, které se však dostatečně nezaměřují na rozvíjení 

složitějších postupů porozumění.  

Podle doporučení České školní inspekce je důležité poskytnout učitelům metodiku 

rozvoje všech čtenářských dovedností a dále je vzdělávat v metodách podporujících zájem 

o čtení. Je také třeba si uvědomit narůstající trend užívání digitálních technologií a čtení 

elektronických textů. Na tento trend reaguje PIRLS přidáním testu čtenářské gramotnosti 

v prostředí internetu. V českém kurikulu bohužel zatím nenajdeme metody výuky čtení ani 

konkrétní očekávané čtenářské dovednosti. Tento problém by pomohla vyřešit revize 

rámcového vzdělávacího programu, v tom případě by bylo vhodné rozpracovat metodiku 

čtení s porozuměním a rozvoje složitějších čtenářských dovedností. 

4.2 PISA (Programme for International Student Assessment) 

Stejně jako výzkum PIRLS, i šetření PISA realizuje v České republice Česká školní 

inspekce a v současné době patří mezi největší a nejvýznamnější světové výzkumy v oblasti 

měření výsledků vzdělávání. Zaměřuje se na testování patnáctiletých žáků, tedy žáků na 

konci povinné školní docházky. Jejím nejdůležitějším cílem je zjistit u žáků míru rozvoje 

jejich čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti, přičemž v každém ročníku je 

kladen větší důraz na jednu z oblastí. Testování probíhá ve tříletých cyklech. Poslední šetření 

proběhlo v roce 2018 a hlavní hodnocená oblast byla gramotnost čtenářská. Počet 

zúčastněných zemí výzkumu stále roste, v roce 2018 proběhl v 79 zemích a ekonomických 

regionech. 

Výsledky šetření v roce 2018 

 Z důvodu tématu této práce se budu blíže zabývat pouze výsledky českých žáků 

v oblasti čtenářské gramotnosti. Detailní výsledky průzkumu lze nalézt v publikaci 

Mezinárodní šetření PISA 2018. 

Nejlépe si vedli žáci z Estonska, Kanady a Finska. Za nimi následují žáci irští, 

korejští a polští. Výsledek České republiky spadá do průměru stanoveným OECD společně 

s dalšími devíti zeměmi. V rámci Evropské Unie se Česká republika nachází v pásmu 
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nadprůměru. (Blažek, Janotová, Potužníková, Kasl, 2019) Od propadu průměrného výsledku 

českých žáků, který nastal mezi lety 2006–2009 se od roku 2012, kdy došlo k výraznému 

zlepšení, výsledky mění jen velmi pozvolna a statisticky nevýznamně.  

V testech PISA je vymezeno šest gramotnostních úrovní. V České republice dosáhlo 

ve čtenářské gramotnosti alespoň druhé gramotnostní úrovně 79 % testovaných žáků, 

přibližně 8 % dosáhlo vynikajících výsledků. U zhruba pětiny českých žáků může 

v budoucnu nastat problém s uplatněním ve společnosti. Úroveň jejich čtenářské 

gramotnosti se pohybuje na nejnižší úrovni. Podíl těchto žáků neustále mírně roste. 

Z výsledků šetření dále vyplývá, že čeští žáci mají větší problém s pochopením 

samostatného textu než se zpracováním celého souboru textů (několik článků na společné 

téma). 

Nejen v České republice, ale i dalších zemích panuje velká genderová nevyváženost. 

Výrazně lepších výsledků dlouhodobě dosahují dívky. Lze proto považovat za velmi 

důležitou snahu o motivaci a probouzení zájmu o čtení především u chlapců. Tohoto zájmu 

můžeme docílit vhodnou volbou textů a knih.  

Další významnou nerovnost můžeme v České republice nalézt mezi žáky z různých 

druhů škol. O více než dvě gramotnostní úrovně dosahují žáci víceletých gymnázií lepších 

výsledků než žáci středních odborných škol bez maturity. Téměř polovina těchto žáků 

dosahuje pouze nejnižší úrovně čtenářské gramotnosti.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5. Základní informace o výzkumu 

Výzkum sleduje uplatňování čtenářských strategií vybraných žáků 1. stupně základní 

školy pomocí online hloubkových rozhovorů nad literárním textem. Konkrétně u žáků 4. 

ročníku. Výzkum jsem realizovala v průběhu března 2021 ve své třídě ve FZŠ a MŠ 

Barrandov II. Vytvořila jsem tři skupiny, ve dvou skupinách byli čtyři žáci, v jedné skupině 

bylo žáků pět. Do každé skupiny jsem záměrně zařadila žáky různého pohlaví a s různou 

úrovní čtenářské gramotnosti. 

5.1 Výběr textu 

Pro účely výzkumu jsem hledala kratší, ale ucelený text. Nejprve jsem nahlédla do 

vlastní knihovny a vybrala několik knih, které mi přišly atraktivní pro žáky a zároveň vhodné 

pro průzkum tak, aby pokrýval všechny sledované čtenářské strategie.  Dále jsem vhodný 

text hledala ve výzkumech PIRLS, nahlédla jsem do uvolněných úloh. Další zdroj inspirace 

pro mě byly výsledky ankety SUK – čteme všichni5 z předešlých ročníků a také oceněné 

knihy Zlatou stuhou.6 Nakonec jsem zvolila knihu Kamil neumí lítat od Jennifer Berne. Text 

je podle mého názoru vhodný pro děti všech věkových kategorií a čtenářských úrovní. 

Pomocí vhodně pokládaných otázek jsem zjišťovala uplatňování následujících čtenářských 

strategií: 

o Předvídání 

o Propojování informací 

o Vizualizace 

o Kladení otázek k textu 

o Identifikace hlavních myšlenek 

o Shrnutí 

o Hodnocení 

 
5 Cenu za literaturu SUK – čteme všichni vyhlašuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 

Komenského již od roku 1993. Vyhlašuje se ve třech kategoriích – Cena dětí, Cena učitelů a Počin školních 

knihoven. Více na www.npmk.cz 
6 Zlatá stuha existuje již více než 25 let, cena je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a 

mládež. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli 

Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 

Komenského a Památník národního písemnictví. Více na www.zlatastuha.cz 
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5.2 Cíle výzkumného šetření 

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit uplatňování čtenářských strategií u vybraných 

žáků čtvrtého ročníku základní školy.  

5.3 Výzkumná metoda 

V důsledku světové pandemie onemocnění Covid-19 a s tím spojeného vládního 

nařízení o uzavření škol proběhl tento výzkum formou online hloubkových rozhovorů se 

žáky v malých skupinách. 

5.4 Výzkumné otázky 

 Na základě cíle výzkumu jsem si stanovila 5 výzkumných otázek: 

 1) Jaké čtenářské strategie vybraní žáci uplatňují? 

2) Jaký vliv mají koníčky dětí na rozvoj jejich čtenářských strategií? 

3) Jakým způsobem uplatňují děti své čtenářské a životní zkušenosti při čtení textu 

a jeho porozumění? 

4) Jaký je rozdíl mezi známkou z českého jazyka a matematiky a mírou osvojení 

čtenářských strategií?  

 5) Co si z výsledků šetření odnáším já jako učitelka pro další práci se třídou?  

6. Průběh výzkumu 

Pro rozhovor s dětmi jsem si připravila promyšlený soubor otázek k textu BERNE, 

Jennifer. Kamil neumí lítat: pohádka o špačkovi knihomolovi. Ilustroval Keith BENDIS.       

V Praze: Albatros, 2011. ISBN 978-80-00-02852-1. (Příloha 1) Použila jsem model učení 

E-U-R. Soubor pokládaných otázek byl připraven tak, aby pokryl vybrané čtenářské 

strategie. Jednotlivé rozhovory byly se souhlasem zákonných zástupců žáků (Příloha 2) 

nahrávány a následně přepsány (Příloha 3). Rozhovory jsem poté analyzovala pomocí 

metody otevřeného kódování a výsledky žáků porovnávala.  

7. Výsledky výzkumu 

Výsledky šetření jsem pro přehlednost rozdělila po jednotlivých rozhovorech.          

U každé skupiny je vytvořena tabulka s informacemi o žácích, kteří se rozhovoru účastnili. 

Informace, které jsem do tabulky zahrnula, jsou:  

o Věk žáka 

o Pohlaví žáka 
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o Zájmy žáka 

o Známka z českého jazyka za poslední tři pololetí 

o Známka z matematiky za poslední tři pololetí 

o Oblíbené knihy či žánr a četnost čtení 

Tyto informace jsou podle mého názoru důležité, protože mohou mít vliv právě na 

uplatňování jednotlivých čtenářských strategií, jak plyne i z dotazníků mezinárodních 

šetření PIRLS a PISA.  

Druhá tabulka obsahuje seznam čtenářských strategií a jména zúčastněných žáků.        

U každého žáka jsem v tabulce použila následující symboly:  

o + – tuto čtenářskou strategii žák ovládá, uplatňuje 

o - – tuto čtenářskou strategii žák neovládá, neuplatňuje 

O každém žákovi jsem dále napsala krátké shrnutí a zhodnocení, včetně jeho 

autentických komentářů z rozhovoru, na kterých můžeme poukázat na uplatňování či naopak 

neuplatňování konkrétní čtenářské strategie.7 Nakonec jsem výsledky každé skupiny shrnula 

jako celek.        

7.1 Skupina 1 

Tabulka 1 

 
7 Autentické komentáře žáků jsou vyznačeny kurzívou a modrou barvou písma.  

Informace 

Věk 
Pohlaví 

(M/Ž) 
Zájmy 

Známka 

z ČJ 

(poslední 

3 pololetí) 

Známka 

z M 

(poslední 

3 pololetí) 

Oblíbené 

knihy/autoři/žánry, 

počet přečtených 

knih za měsíc 

Žáci 

Julie 10 let Ž 

Pohyb venku, 

gymnastika, 

skateboard, 

klavír 

1, 1, 1 1, 1, 1 

David Walliams, 

dobrodružné, vtipné, 

dojemné, „ze života“ 

1 – 2 knihy  

Elen 10 let Ž 

Pohyb venku, 

kolo, kytara, 

zvířata 

1, 1, 1 1, 1, 1 

Harry Potter,  

fantasy, napínavé, 

1 – 2 knihy 
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Tabulka 2 

 

 

Julie  

Julie je bystré, pracovité a nadprůměrně inteligentní děvče. Občas má problém 

s porozuměním zadání nějakého úkolu, především v matematice. Pokud je jí vše podrobněji 

vysvětleno, pracuje již samostatně a často bezchybně. 

Julie byla podle mého názoru „nejsilnější článek“ skupiny. Uplatňování čtenářských 

strategií bylo zřejmé téměř v každé její odpovědi. V jejím případě už bychom tak mohli 

v některých případech hovořit o čtenářských dovednostech.  

Při rozhovoru nad textem uplatňovala své životní postoje i zkušenosti, např. Vlastně 

ty ptáci letěj nahoru, viděj nějakou myš, třeba orli a jakoby zkamení se, sklopí křídla a letěj 

dolů pro ní a těsně nad zemí vezmou myš, roztáhnou křídla a oni jakoby vzlítne třeba do hor 

a vezme si tu myš. Že jakoby udělá kámen a pak roztáhne křídla, takže nad tou zemí se vlastně 

snese. Ty výkruty že jakoby se kroutí, jak Kuba myslel, že mezi něma lítáš.  

Kuba 9 let M 
Stavebnice, 

zvířata 
2, 2, 1 2, 2, 1 

Spíše komiksy, 

nejvýše 1  

Petr 10 let M 
Pobyt venku, 

koloběžka 
2, 2, 1 2, 1, 1 

Strašidelné, napínavé, 

1 kniha 

Čtenářská 

strategie 

Žáci Julie Elen Kuba Petr 

Předvídání + + + - 

Propojování informací + + + - 

Vizualizace + + + + 

Kladení otázek + + + + 

Identifikace hlavních 

myšlenek 

+ + + + 

Shrnutí + + + - 

Hodnocení + + + + 
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Je schopná ostatním modelovat, jak nad textem ona přemýšlí, např. V duchu byl 

v oblacích a nechal se unášet fantazií. Takže to ho na tom bavilo, že si představuje, že lítá 

v oblacích.  

Dále je schopná dobře oddělit realitu od fikce, např. Je to taky kos, ale nějakej trochu 

jinej, jako z pohádky, teda nevím z jaký, ale má hrozně dlouhý nohy a tři peříčka na hlavě, 

takže mi připadá, že asi to není doopravdickej pták, ale že by mohl bejt jako kreslená 

pohádka a tam je takováhle postavička, třeba takovej kosík. Bez větších problémů našla 

v textu důležité informace, dokázala zaznamenat klíčová slova.  

U Julie byla také velmi zřejmá schopnost empatie, např. On právě šel do knihovny        

a tam si četl a snažil se všechno zapamatovat a pak na to podle mě zapomněl, ulevil si. Četl 

si různý příběhy, když mu bylo smutno, tak byl šťastnej, že se dozvěděl něco.  

Žádný problém jí také nečinilo shrnout nejdůležitější momenty v textu, i celý děj, 

např. Byl jeden špaček, kterej byl jinej než jeho bratři a sestry. Měl hrozně moc bratranců      

a sestřenic. Byl jiný, protože objevil jednou knihu a začal se naučit číst. Četl a četl, až ho to 

začlo hrozně bavit. Jeho bratranci a sestřenice se učili lítat a byl různej výcvik, aby odlétli 

do teplých krajů a on četl a četl a nechtěl chodit na tréninky. Pak měli odlítat do teplých 

krajin a on neuměl lítat, což byl problém. Takže ty sestřenice a bratranci posbírali po smetišti 

stuhy a omotali mu to pod křídla a letěli. No a letěli a letěli a najednou Kamil ucítil, že něco 

se děje, že začlo foukat, kvůli tý knize, protože to četl. A tak to řekl těm bratrancům                       

a sestřenicím, že se něco děje, že bude hurikán. A oni ho poslechli a letěli do jeskyně. A pak 

oslavovali, protože měl pravdu. A Kamil tancoval, skákal a začal mávat křídlama a pak 

vzlítnul a naučil se lítat. 

Elen 

Elen patří spíše k průměru třídy. Je zaměřená spíše humanitně, v matematice jí dá 

více práce si udržet dobré známky. Mívá problém s porozuměním zadání úkolů i se 

samostatnou prací, často se musí doptávat. 

Během rozhovoru vyslovila Elen často hluboké myšlenky, bylo zřejmé, že je na vyšší 

čtenářské úrovni a nad čteným textem je schopná přemýšlet. Nezaznamenala jsem u ní žádný 

větší nedostatek v uplatňování čtenářských strategií.  
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Na vysokou úroveň bych zhodnotila zvládnutí čtenářské strategie z oblasti 

předvídání, např. Mně se zdá, že je takovej svůj. Že ho prostě něco baví, třeba jíst rohlíky         

a ostatní to nebaví. Nebo např. Mně napadlo, že by mu mohli říkat nějak o knize, třeba 

knihomol nebo knihočtenář. 

I u Elen byla zřejmá dobrá schopnost empatie, např. Právě že když si začneš něco 

číst, tak na všechno, z čeho jsi byl smutnej, tak na to můžeš zapomenout. Nebo např. Já mám 

to stejný jako Kamil, když čtu, tak na to zapomenu. 

Dále je schopná propojovat vlastní zkušenosti se čteným textem a vytvořit mezi nimi 

souvislosti, např. Nesmála bych se jim, ale řekla bych jim, že každej neumí něco. Třeba kluci 

neumí hvězdu a holky jí uměj a taky se jim nesmějem. 

 Také jsem u ní zaznamenala schopnost vyvodit informace z textu, které byly jen 

implicitně naznačeny, např. Aby si uvědomili, že když tebe něco baví a ostatní to nebaví, tak 

je to trochu jedno. 

 Pouze v otázce, ve které měli žáci krátce shrnout celý přečtený text, jsem u Elen 

zaznamenala mírné obtíže, hlavní myšlenky však s menšími nepřesnostmi shrnula: Byl 

jednou jeden ptáček špaček, který se jmenoval Kamil. Našel knihu a naučil se číst, psát              

a pak dokonce číst ve větách, všechno uměl číst. Jeho bratranci a sestřenice a bratři a sestry 

se učili lopingy, výkruty a létání a on furt četl a četl a četl a pak se mu začli smát, že neumí 

létat. Pak ho jednou přivázali takovýma stužkama a provázkem, který někde našli a jeho 

ovázali kolem pasu a létali s ním. Najednou Kamil viděl nějakou věc nebo poznal co to 

znamená to nebezpečí a pak vykřikl, že je tady hurikán a oni nevěděli co to je hurikán. Pak 

udělali nějakej ten výkrut doprava nebo doleva a pak řekl, ať zamíří do jeskyně, že se tam 

ochrání před hurikánem. A v podstatě pak se začlo v tý jeskyni oslavovat a jedli ty žížaly       

a křupavé hmyzí kuličky a pak začal mávat křídly, protože byl šťastný a začal lítat.  

Kuba 

Kubu bych ve třídě zařadila ke slabšímu průměru. Při hodinách je často nepozorný, 

v českém jazyce má problém se základní gramatikou, na testy však je schopný se dobře 

připravit. V matematice je slabší, má málo rozvinuté logické uvažování, což je obzvláště       

u metody prof. Hejného problém. 
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Kuba byl nejmladší člen skupiny, s ostatními žáky ho dělí téměř celý jeden rok                

a knihy čte pouze z důvodu povinného odevzdávání čtenářského deníku a během čtenářské 

dílny, kterou máme jednou týdně začleněnou v rozvrhu hodin. I přes to se domnívám, že je 

schopný čtenářské strategie s menšími výjimkami uplatňovat.  

U Kuby byla vidět rozvinutá čtenářská strategie z oblasti propojování informací. 

Využíval své předchozí znalosti a zkušenosti, např. Kosa jsem vždycky viděl jen v létě, takže 

si myslím, že se stěhuje a špaček asi ne. Nebo např. Já jsem hrál nějaký hry, kde to musíš 

dělat. Lopingy je, že jdeš střemhlav dolů a když jsi u země, tak zatočíš tak, abys pak letěl 

nahoru. Výkruty je, že letíš doleva, doprava, doleva, doprava. 

Problém jsem zaznamenala u vyhledávání informací v textu, Kuba v něm místy 

nebyl orientovaný a nebyl schopný konkrétní informaci dohledat. Několikrát se také 

odvolával na to, co už řekli ostatní žáci a nepřišel s vlastním nápadem či myšlenkou. Např. 

Že neumí lítat a taky kvůli těm ptákům, co říkala Elí. Nebo: Taky bych se postavil. Či: Myslím 

si to stejný, už nevím, kdo to říkal, ale že šel do knihovny a šel si číst. 

Naopak žádný větší problém jsem u Kuby neshledala se zaznamenáváním klíčových 

slov či se strategií vytváření souhrnů, kdy byly patrné pouze malé nesrovnalosti s přečteným 

textem. Např. Byl jednou jeden špaček a ten se jmenoval Kamil. Měl obrovskou rodinu             

a každý z té rodiny si našel něco, co se mu líbilo. A Kamil si našel knihu. Líbila se mu, četl 

si, zjišťoval písmena, pak slova a pak celé věty. Nechodil na hodinu létání, takže neuměl lítat      

a když přišel ten den, když museli jít na jih do teplých krajin, tak Kamil neuměl lítat. Ale pak 

zjistil, jak by to mohl udělat, že se obváže pod křídlama stuhama a provázkama a jeho bratry 

a sestry a bratranci ho budou držet v zobácích ty provazy, co posbírali na smetišti, Pak se 

blížil hurikán, Kamil na ně řval, že se blíží hurikán, pak vysvětlil, co to je hurikán a řekl, jak 

se mají od něj dostat pryč, že mají výkrutem doprava a do jeskyně. A pak oslavovali, Kamil 

začal hopsat a skákat a mával křídly, tančil, protože zachránil svou rodinu a sebe, a nakonec 

začal lítat. 

Rovněž vizualizaci hodnotím u Kuby jako uplatňovanou, Kuba dokázal přiřadit text 

k obrázku a svou volbu zdůvodnit: Béčko, protože za prvé omotali ho pod křídly a když 

jsem se kouknul pořádně na konce co drží v zobáku ti ptáci, tak to červený je trochu 

zamotaný, tak to je stužka a ty modrý jsou provázky. 
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Petr 

 Petr v mé třídě patří k průměrným žákům, za poslední školní rok se však začal 

zlepšovat, domnívám se, že distanční výuka mu velmi prospěla. Na plnění úkolů ve škole 

vždy potřeboval více času než ostatní a často nestihl úkol dokončit.  

U Petra jsem shledala významnější problémy s uplatňováním některých čtenářských 

strategií. Z celé skupiny bych ho zhodnotila jako nejslabšího čtenáře. Během rozhovoru 

nejčastěji odpovídal: „Nevím“ či se pouze odkazoval na některého spolužáka s tím, že si 

myslí to samé. 

 U otázek, které vyžadovaly zvládnutou čtenářskou strategii předvídání, Petr 

například odpovídal: No, já úplně nevím, já si taky myslím, že se stěhuje ten vrabec, teda 

špaček nebo: Hm, třeba si mohl najít…nevím. Tuto strategii Petr spíše neovládá.  

 Ani při vyhledávání informací v textu nebyl Petr příliš úspěšný. Opět u něj 

převažovaly odpovědi jako např. Na tom se mu líbilo hodně takovýto…nevím. Petr nebyl 

schopný propojovat informace z textu s vlastními předchozími znalostmi či zkušenostmi, ani 

tyto zkušenosti při práci s textem využít. Z těchto důvodů u něj považuji čtenářskou strategii 

propojování informací jako neuplatňovanou.  

 Naopak jako zvládnutou považuji u Petra strategii vizualizace. Petr například správně 

přiřadil obrázek k textu a dokázal uvést důvody své volby. Áčko to nemůže být, protože tam 

je kolem nožiček a cé to také není, protože on to nedržel v zobáku. Takže béčko. 

 Mezi čtenářské strategie, které Petr ovládá, bych zařadila identifikaci hlavních 

myšlenek a hodnocení. Dokázal bez problémů zaznamenat klíčová slova i popsat poselství 

knihy: Podle mě prostě že je každej jinej a každej má svůj názor a každýho baví něco jinýho. 

A každej je důležitej. 

 Petr však jako jediný ze skupiny nedokázal shrnout přečtený text: Ten Kamil, on byl 

takovej vrabec, kterej byl odlišnej, neuměl lítat a bavilo ho číst, tak četl. Bylo na něm jiný 

právě to, že nelítal. No a pak když byly ty hodiny létání, tak on na ně nepřišel a nikdo nevěděl 

kde je a on byl v tý knihovně. A dál to bylo, hm, nevím. Proto i čtenářskou strategii vytváření 

souhrnů hodnotím jako nezvládnutou.  
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Zhodnocení celé skupiny 

Skupina jako celek pracovala velmi dobře. Celý rozhovor se nesl v přátelském duchu, 

příjemné a povzbuzující atmosféře. Žáci mně i sobě vzájemně naslouchali a aktivně 

reagovali na nápady a myšlenky druhých. Byly mezi nimi patrné rozdíly ve zvládnutí                

a uplatňování čtenářských strategií, ale domnívám se, že všichni žáci odpovídali nejlépe, jak 

dokázali. V této skupině bych jako zkušenější čtenáře označila dívky, které viditelně lépe 

uplatňovaly čtenářské strategie než chlapci.  

Zaměřila bych se více na ovládání strategie kladení otázek k textu. Žáci otázky 

vymýšleli, nikomu z této skupiny se však nepodařilo otázku položit a formulovat tak, aby         

o odpovědi museli ostatní přemýšlet nebo si poradit pomocí vlastní dedukce. Jednalo se vždy 

pouze o otázku uzavřenou, na kterou byla jediná správná odpověď dohledatelná přímo 

v textu.  

7.2 Skupina 2 
 

Tabulka 3 

Informace 

Věk 
Pohlaví 

(M/Ž) 
Zájmy 

Známka 

z ČJ 

(poslední 

3 pololetí) 

Známka 

z M 

(poslední 

3 pololetí) 

Oblíbené 

knihy/autoři/žánry, 

počet přečtených 

knih za měsíc 

Žáci 

Marek 10 let M 

Hry na 

mobilním 

telefonu, 

florbal 

2, 2, 1 1, 2, 1 
 Vtipné 

1 kniha 

David 9 let M 

Pohyb venku, 

koloběžka, 

hry na 

mobilním 

telefonu, 

zvířata 

1, 1, 1 1, 1, 1 

Klub Tygrů, Deník 

malého poseroutky, 

napínavé, 

dobrodružné, vtipné 

2 – 3 knihy 
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Tabulka 4 

 

Marek 

 Marka bych zařadila k průměrným žákům třídy. Větší problémy má v českém jazyce, 

kde dělá velké množství chyb v základní gramatice. Má ale dobře rozvinuté logické myšlení, 

které mu usnadňuje práci v matematice. 

Marek sám přiznává, že nečte příliš rád. Vybírá si jen knihy, které jsou vtipné, a často 

je raději čte několikrát, než aby hledal a zkoušel jiné tituly. Při rozhovoru se vyjadřoval 

stručně a věcně a místy se mu podařilo zachytit dobrou myšlenku.  

Honza 10 let M 

Pohyb venku, 

koloběžka, 

hry na 

mobilním 

telefonu, 

florbal, lezení 

1, 1, 1 1, 1, 1 

Klub Tygrů, Harry, 

Potter, napínavé, 

zajímavé knihy.  

3 – 4 knihy  

Kamila 10 let Ž 
Kamarádky, 

koně 
3, 2, 2 3, 3, 2 

Dobrodružné, 

1 kniha 

Jana 10 let Ž 

Hry na 

mobilním 

telefonu 

2, 2, 1 2, 1, 1 

Magie, kouzelné 

bytosti 

1 – 2 knihy 

Čtenářská 

strategie 

Žáci Marek David Honza Kamila Jana 

Předvídání + + + + - 

Propojování informací + + + - + 

Vizualizace + + + - + 

Kladení otázek + + + + + 

Identifikace hlavních 

myšlenek 

+ + + - + 

Shrnutí + + + - - 

Hodnocení + + + + + 
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U Marka kladně hodnotím uplatňování čtenářské strategie předvídání, např. Podle 

mě, když si ostatní našli něco jinýho než on, tak on by si mohl vybrat třeba že bude archeolog.  

Dále je u něj zřejmá schopnost propojovat své životní zkušenosti se čteným textem, 

např. No loping to je třeba že najednou začne stoupat nahoru, pak vzhůru nohama dozadu a 

pal hlavou dolu a pak ti vytočí těsně nad zemí, loping znám z hodně her. Nebo např. Pro 

nějaký lidi, kteří jsou sami, že nikdy nemaj přestat věřit, že se něco stane. Jako ne že mají 

věřit v Boha, ale že nemají přestat přestávat věřit. 

U Marka se občas projevovalo opakování toho, co řekli spolužáci, měl buď stejný 

názor, nebo nedokázal svůj názor formulovat jinak. Např. No, jako Jana, že se trochu styděl 

a že si myslel, že k nim nepatří, protože neuměl lítat. Nebo: Podle mě béčko, protože jak říkal 

Honzík, že za nohy a za zobák to taky není, či: Já mám něco podobnýho jako Honzík. Proto 

se mi u něj obtížně hodnotí například strategie vizualizace, odpovídal však správně, proto ji 

u Marka hodnotím jako uplatňovanou. 

Marek se dobře orientoval v textu, nedělalo mu problém v něm najít požadovanou 

informaci, identifikoval hlavní myšlenky, našel vhodná klíčová slova. Bez problémů uplatnil 

strategii shrnutí: Byla rodina, která měla strašně členů a jeden z nich se jmenoval Kamil, 

kterej si strašně rád četl. Jednou, když se učili lítat, tak Kamil si místo toho četl. A pak až 

odlítávali na jih, tak Kamil neuměl lítat, takže zůstal a oni si ho vyzvedli s provázkama, 

obmotali ho a pak s nima odlítl. A pak když se setmělo a byla jim zima, tak Kamil nějak zjistil 

z těch knih, že se blíží hurikán. A všechny schoval do jeskyně a nic se jim nestalo nikomu. 

Pak oslavovali a Kamil mával křídlama co nejrychleji mohl, a pak se z toho naučil lítat. 

David 

David je velmi inteligentní a bystrý chlapec, ve třídě patří k nejlepším žákům. Z této 

skupiny je nejmladší. Na otázky odpovídal promyšleně, je jasně patrné, že čtenářské strategie 

bez problémů uplatňuje, v jeho případě už bychom mohli mluvit o čtenářských 

dovednostech. 

Velmi dobře uplatňoval čtenářskou strategii předvídání, vždy svůj názor zdůvodnil, 

např. Má vykulený oči a celkem dost jí, protože když se podíváš na jeho nohy a pak na jeho 

tělo, tak má obrovský tělo a teď se zájmem kouká na dort. Nebo: Šprt, protože si mysleli, že 

furt čte nějaký knihy, aby toho hodně věděl. 
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Dále lze u Davida dobře pozorovat schopnost propojování vlastních zkušeností 

s textem i poukazování ostatním na to, jak nad textem přemýšlí on. Např. Já znám loping         

i výkrut, loping znám z autíček, uděláš salto dozadu, ale delší, je to takovej kruh, vlastně 

psací éčko. Nebo např. Vyletí a udělaj třeba bojovou formaci, že se sestaví tak, aby byli vidět 

jen dva, a přitom jich tam bylo třeba deset a potom oni si na ně troufnou a ono jich tam bude 

deset a pak je porazí. Nebo lítaj v různých obrázcích na nějakou show. A potom můžou třeba 

taky dělat trojúhelníky nebo nějaký budou rozrážet vítr a ti za nima pak poletí rychleji. Nebo: 

Že když je někdo třeba ze třídy vedlejší a když mu my pomůžem, tak on nám pak taky pomůže.  

 Byla u něj také zřejmá schopnost empatie, snažil se vcítit do situace a kůže hlavního 

hrdiny. Např. Já, kdybych byl ten pták, tak bych si buď udělal ve stodole nějaký místečko         

a tam bych přezimoval nebo bych se přidal k jiným ptákům, třeba ke kosům, jestli by mě 

vzali. Nebo: Za to, že je tam jako zatěžuje, jako ne obtěžuje, ale zatěžuje, že je závaží. 

 Jediný problém jsem zaznamenala u otázky, která byla zaměřena na čtenářskou 

strategii vizualizace. Z nabídky tří textů vybral špatný, posléze se však opravil. V jeho 

případě bych se přikláněla k variantě ukvapenosti a momentální nepozornosti nežli 

neovládnutí této strategie: Já jsem si nevšiml, že tam je napsáno za nohy a za křídla. Ale já 

jsem asi odpověděl špatně. 

 David se v textu orientoval, našel požadovanou informaci a dokázal jí reprodukovat. 

Např. Já si taky myslím tu bouřku. Říkali tam, že začalo hodně foukat. 

 Dařilo se mu také zaznamenat podstatné informace, vystihnout hlavní myšlenky 

textu i celý jeho obsah, bez ztráty významu: Jeden špaček Kamil, když vypadli z hnízda, tak 

ostatní prozkoumávali, ale on si začal číst a když se učili létat, tak on tam nebyl a furt si jen 

četl. A když měli letět na jih, tak on s nima nemohl letět a s pláčem odešel do stodoly si číst, 

ale oni se pro něj vrátili. Měli s sebou provázky, přivázali ho kolem křídel a letěli s ním, on 

obdivoval krajinu. A najednou něco cítil a všem řekl, že se blíží hurikán a musí se schovat 

do jeskyně. Oni mu uvěřili, schovali se, schoulili se, on tam proletěl hurikán. Pak všichni 

oslavovali, že to přežili a potom Kamil začal skákat a tancovat a mávat křídlama a mával     

a mával, a ještě mával a potom vyletěl do vzduchu a všichni ho povzbuzovali. 
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Honza 

Společně s Davidem považuji Honzu za nejsilnějšího a nejzdatnějšího člena skupiny. 

Honza je vášnivý čtenář, čtení se věnuje téměř denně a při práci ve skupině bylo vidět, že je 

schopný nejen rychle, bezchybně a pozorně číst, ale také nad čteným textem přemýšlet.  

 U Honzy bych určitě ocenila jeho rozvinutou fantazii, i díky které dobře ovládá 

čtenářskou strategii předvídání. Např. Kamil se rozhodl, že bude známej letec. Nebo: Je 

takovej vykulenej a dostal asi dárek. 

 Čtenářskou strategii propojování informací také Honza velmi dobře uplatňuje, daří 

se mu vytvářet a propojovat své zkušenosti s textem. Např. Já se dívám na válečný filmy        

a americký stíhačky dělaj formace, že třeba vylítnou z letadlový lodě a nahoře se všichni 

setkaj, pak letěj a rozdělí se na dvě skupiny. Nebo: Znám to z toho, že jsme stavěli takovou 

dráhu pro auta, Davča má taky a tam má loping. Či: Mě překvapilo, že se pro něj vrátili, já 

jsem myslel, že se pro něj nevrátí, že když se mu tam všichni posmívali, tak že tam nemá 

kámoše. 

Žádné problémy jsem nezaznamenala při vyhledávání informací v textu, Honza vždy 

věděl, kde se hledaná informace nachází: Bylo mu smutno a šel do knihovny, protože tam byl 

šťastný. Či: Podle mě, jak hodně četl, tak se dočetl o bouřce a myslel, že bude velká bouřka. 

Když hodně fouká, tak je bouřka většinou. Nebo také: Že si myslel, že to vypadá divně, jak 

je tam přivázanej, že neumí lítat, a ještě mu přišlo divný, že zatěžuje kamarády, že kdyby to 

lidi viděli, tak by si říkali, že je to ťululum, že neumí lítat.  

Bez potíží ovládá vizualizaci, správně přiřadil text k obrázku a svou volbu zdůvodnil: 

Podle mě béčko, protože to říkalo, že to má pod křidýlkama, za nohy mi to nepřipadá. 

Honza zvládl shrnutí textu, text dobře formuloval vlastními slovy: Byli špačkové, 

jeden špaček Kamil měl 64 tisíc něco bratrů, oni se učili lítat a jeho zajímaly knihy. A když 

přišel čas, že museli odletět, tak oni odletěli a Kamil neuměl lítat a pak se pro něj vrátili 

s takovejma stužkama, co našli na skládce a letěli s ním, že byl přivázanej. Pak letěli, Kamil 

se díval na krajinu, obdivoval jí, pak říkal, že přijde hurikán, tak se schovali do jeskyně            

a nepochroumalo se jim ani peříčko. Pak oslavovali a Kamil se z toho naučil lítat. 

Honza také ovládá strategii identifikace hlavních myšlenek, dokázal v textu najít          

a popsat podstatné informace: No, že objevil knihu a nechodil na hodiny létání. Nebo: Že tě 
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kamarádi nenechají v nebezpečí, že si hlavně věřej, že ho přenesli a on jim zase pomohl, že 

je upozornil. 

Kamila 

Kamila patří k nejslabším žákům ve třídě. Má velké problémy především 

v matematice. I když má na plnění úkolů vždy více času než ostatní, na výsledcích se to 

neprojevuje. Je bohužel také velmi nepozorná a často podceňuje i domácí přípravu. 

Kamilu bych zhodnotila jako nejméně zdatného čtenáře z této skupiny. Čte velmi 

pomalu, pouze z povinnosti čtenářských deníků a z tohoto průzkumu lze zjistit, že příliš 

neovládá některé čtenářské strategie. Při rozhovoru se jí při méně náročných otázkách dařilo, 

avšak při složitějších, vyžadujících náročnější uplatnění některé čtenářské strategie 

odpovídala nevím, odvolávala se na již řečené odpovědi spolužáků či odpovídala na jinou 

otázku. 

Při uplatňování čtenářské strategie předvídání se Kamile většinou dařilo. Např. Podle 

mě taky někam odešel, šel si číst a byl šťastnej a ignoroval je. Nebo: Podle mě je to kos 

s dlouhým zobákem a kouká jako že na něco zapomněl. I přes to, že se Kamile nepodařilo 

předvídání uplatnit ve všech otázkách na něj zaměřených, vyhodnotila jsem tuto strategii 

jako uplatňovanou.  

 U Kamily jsem nijak nezaznamenala ovládání strategie propojování informací, 

nevytvářela žádné souvislosti mezi vlastními zkušenostmi či znalostmi s textem nebo pouze 

opakovala názory ostatních spolužáků. Na otázky, které zkoumaly uplatňování této strategie, 

odpovídala například takto: No, tak, nic moc mě nenapadá, že by třeba letěli rovně, pak by 

rychle sletěli dolů a někde přistáli, ale nevím vůbec. Nebo: Já taky že neuměl lítat a taky že 

jim přidělával práci. Tuto strategii hodnotím jako neuplatňovanou. 

 Problém také nastal při otázce zaměřené na vizualizaci. Kamila nebyla schopná text 

k obrázku přiřadit, pouze se přidala ke spolužákovi, který odpověděl špatně. Svou volbu 

však ani nedokázala odůvodnit: Taky, protože áčko to mi dává nejvíc smysl. Z toho důvodu 

hodnotím tuto strategii jako neovládanou.  

 Bohužel ani strategii shrnutí Kamila neovládá: No že byl špaček, kterej nemohl lítat 

a kamarádi ho málem nechali zmrznout. Ale nakonec ho zachránili a oslavovali.  
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 Ani s otázkami, které vyžadovaly zvládnutí čtenářské strategie identifikace hlavních 

myšlenek, si Kamila vhodně neporadila. Nedokázala z textu vybrat podstatné informace: 

Nevím, asi že chtěl hodně cestovat, ani zaznamenat klíčová slova: Kamil, bouřka, oslava        

a nevím. Poselství knihy vyhodnotila také velmi odlišně od záměru autora, můžeme zde 

mluvit o neporozumění hlavní myšlence textu: Že nemáme furt číst. 

 Strategii kladení otázek hodnotím jako uplatňovanou, po menším váhání se Kamile 

podařilo otázky k části textu vymyslet.  

Jana 

Janu bych zařadila k průměru třídy, za poslední rok se však zlepšila. Největší 

problém je u ní nesoustředěnost, často je nepozorná. Většinou je samostatná a poradí si se 

zadanými úkoly, dokáže i dobře poradit ostatním. 

Janu bych zhodnotila jako průměrnou čtenářku. Čte méně než jiní spolužáci a jednu 

knihu čte během školního roku několikrát. Při rozhovoru byla z celé skupiny nejtišší                 

a odpovídala většinou velmi stroze, podobně jako Kamila často odpovídala nevím či 

odkázala na odpověď někoho jiného. 

Strategii předvídání Jana spíše neuplatňovala. Její odpovědi byly například: On 

nebude dělat nic. Či: Nevím. 

Ne vždy se Janě dařilo propojování informací, nicméně ve většině otázek 

zaměřených na tuto strategii se jí podařilo odpověď vhodně formulovat. Např. Podle mě by 

si nejdřív najít kamarády, pak se naučit lítat a pak si dělat co chce. Nebo: Protože neuměl 

létat a všichni ostatní lítali. Či: Nevím, ale jakože napadla mě bouřka anebo že hodně sněží.  

Vyhledávání informací v textu se Janě většinou dařilo: V knihovně byl šťastnej              

a uklidňovalo ho to. Nebo: Protože ho to zajímalo. Líbily se mu písmena, že to jsou obrázky. 

Větší problém nastal při vytváření souhrnu celého děje. Jana velmi těžko hledala 

slova, Začátek ani konec nebyl ucelený, podstatnou část knihy, závěr, kde se Kamil naučil 

létat, do shrnutí nezařadila vůbec: No, on nejdřív se naučil číst. Ten Kamil. A ten Kamil se 

naučil číst a ostatní se mu posmívali, že neumí lítat, ale pak oni odletěli a pak přiletěli zpátky 

pro něj s provázkama barevnejma a pak letěli i s ním a on něco cítil a byl hurikán. A on ty 

jeho bratry, sestry, sestřenice a bratrance varoval a pak šli do jeskyně a ráno bylo sluníčko 

a oslavovalo se to.  
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Klíčová slova Jana bez potíží zaznamenala. Hlavní myšlenky textu i jeho poselství 

se jí s menšími nepřesnostmi podařilo formulovat: Asi že četl a že se naučil všechno možný 

a Že ne každej je stejnej.  

Zhodnocení celé skupiny 

Se skupinou se mi pracovalo dobře. V této skupině na rozdíl od první skupiny 

dominovali chlapci, kteří se více zapojovali, byli aktivnější a díky nim měl celý rozhovor 

dobrou dynamiku a spád. Děvčata se v této skupině držela více v pozadí, nicméně se 

domnívám, že to bylo z důvodu neovládání některých čtenářských strategií než jejich 

povahou. Běžně tato děvčata žádné problémy s prací ve skupině, vyjadřování názorů či 

ostýchavostí nemají.  

Z průzkumu mi vyplynuly velké rozdíly mezi žáky v uplatňování čtenářských 

strategií. Zatímco u některých žáků bychom již mohli hovořit o čtenářských dovednostech, 

jiným žákům chybí ovládání i jednodušších čtenářských strategií. Výsledky této skupiny mi 

ukázaly potřebu se ještě více zaměřit na strategii vytváření souhrnů.  

7.3 Skupina 3 
 

Tabulka 5 

Informace 

Věk 
Pohlaví 

(M/Ž) 
Zájmy 

Známka 

z ČJ 

(poslední 

3 pololetí) 

Známka 

z M 

(poslední 

3 pololetí) 

Oblíbené 

knihy/autoři/žánry, 

počet přečtených 

knih za měsíc 

Žáci 

Karla 10 let Ž 
Čtení, tanec, 

procházky 
1, 1, 1 1, 1, 1 

 Dobrodružné, 

napínavé, strašidelné 

2 – 3 knihy 

Milana 10 let Ž 
Malování, 

stavebnice 
1, 1, 2 1, 2, 2 

Amálie Zubatá, 

strašidelné  

1 kniha 

Jirka 10 let M 
Pohyb venku, 

kolo, atletika, 
1, 1, 1 1, 1, 1 

 Dobrodružné, zvířata, 

příroda 

1 – 2 knihy 
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Tabulka 6 

 

Karla 

Karla patří mezi výkonově nadané žáky. Především v českém jazyce je velmi nadaná, 

pravopis a gramatiku zvládá téměř vždy bezchybně, má dobře vyvinuté vyjadřovací 

schopnosti. Pouze v logickém uvažování jí předčí někteří chlapci.  

Při rozhovoru byla Karla aktivní, odpovídala vždy smysluplně, srozumitelně, 

uplatňovala všechny pozorované čtenářské strategie, v jejím případě již mluvíme                        

o čtenářských dovednostech. 

Strategii předvídání Karla velmi dobře ovládá, např. Mně přijde, že je takovej 

vystrašenej, jak kdyby ho chtěl někdo zabít. A asi rád jí, protože je tlustej. Podle mě je to 

kos. Nebo: Třeba měl rád něco úplně jinýho, než ti ostatní, třeba lítal do lesa. Či: Mě napadlo 

knihomol. 

koloběžka, 

kamarádi 

Maty 10 let M 
Pohyb venku, 

fotbal 
1, 1, 1 1, 1, 1 

Knižní série, vtipné, 

zábavné, o zvířatech 

1 – 2 knihy 

Čtenářská 

strategie 

Žáci Karla Milana Jirka Maty 

Předvídání + + + + 

Propojování informací + - + + 

Vizualizace + + + + 

Kladení otázek + - + + 

Identifikace hlavních 

myšlenek 

+ + + + 

Shrnutí + + + + 

Hodnocení + + + + 
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Je schopná propojovat své postoje a zkušenosti s čteným textem, např. Podle mě 

loping je nějakej let, jakože třeba letí nahoru a hned dolů a výkruty, že kličkujou, že letí tam 

a hned zase tam. Někde jsem to už slyšela, ale nevím kde. Nebo: Já bych šla asi za učitelem 

Peroutkou a poprosila bych ho, aby mě naučil lítat anebo kdybych to nestihla, tak bych šla 

posbírat nějaký hadry a udělala bych si moc teplý pelíšek, aby mi nebyla zima.  

Ač měla stejný názor jako někdo jiný, byla schopná ho formulovat svými slovy, např. 

Já si myslím to podobný, že prostě utvoří nějakej útvar a lítaj úplně stejně. 

 Zvládla ostatním modelovat, jak nad textem přemýšlí ona, např. Bavilo ho to a úplně 

se do toho příběhu vžíval a nechal se unášet fantazií a taky se z toho dozvídal nový věci. 

Nebo: Šel do knihovny. Podle mě to čtení přeháněl. Jako mohl si číst, ale ne tak hodně, že 

se měl raší učit lítat k tomu. Myslím si, že se podle mě bude chtít pak sám učit lítat, aby je 

mohl dohonit. Či: Mě překvapilo, jak se Kamil rychle naučil číst a jak si to všechno 

zapamatoval a pak jim z toho zachránil život, to bych taky chtěla si všechno pamatovat. 

 Strategii vizualizace Karla také ovládá, hned dokázala přiřadit čtený text k obrázku 

a svou volbu srozumitelně zdůvodnila: Podle mě bé, protože v tom áčku bylo napsáno, že 

když byl Kamil bezpečně uvázaný kolem nožiček, ale on není uvázanej na nožičkách. A céčko 

to taky není, protože tam je napsáno, že konce provázku držel v zobáčku, ale on je nedržel. 

 Byla u ní patrná míra empatie, např. A taky si myslím, že on se bojí toho, že ti příbuzný 

budou muset se snažit mávat křídly a zapomenou na to, že drží ty jeho provázky v zobáku      

a pustí ho na zem. 

 Bez problémů dokázala nalézt podstatné informace: Kamil si pořád jen četl a že 

nechodil s ostatníma na hodiny létání, klíčová slova: Kamil, oslava, hurikán, knihy, létání    

a bez ztráty významu shrnula celý děj přečtené knihy: Byl jeden špaček Kamil, kterej byl 

úplně jinej, než jeho bratranci, sestřenice, bratři a sestry. On se naučil číst už jako malý 

ptáče a strašně rád četl knihy. Když se měli mláďata učit lítat, tak on místo toho četl jenom 

knihy. A potom, když měli odletět na jih do teplých krajin na zimu, tak on neuměl lítat, a 

proto nemohl odletět. Oni odletěli bez něho a on byl strašně smutnej a najednou se pro něj 

vrátili, přivázali ho stuhama a provázkama a letěli s ním. A najednou na cestě je potkal 

hurikán a on, protože byl chytrej a přečetl hodně knih, tak jim poradil, aby se schovali do 

jeskyně a oni tam ten hurikán přečkali. Potom mu udělali velkou oslavu za to, že jim poradil 
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a pomohl jim z nebezpečí. On měl strašnou radost, že se jim to takhle povedlo a začal skákat 

a mávat křídly a naučil se z toho lítat. 

 Podařilo se jí také najít a zformulovat poselství knihy: Nemyslím, že by neměl vůbec 

číst knihy, taky to bylo užitečný, jak varoval ostatní před hurikánem, ale měl se taky naučit 

lítat, když mu to všichni říkali, ten učitel hlavně. A když neposlechl, tak mu to přineslo jenom 

smutek. Taky tam bylo velký pouto mezi Kamilem a jeho rodinou, že se pro něj vrátili, i když 

se mu posmívali. 

Milana 

 Milana je dívka původem z Ukrajiny, narodila se již v České republice. Oba její 

rodiče jsou ukrajinské národnosti, doma mluví převážně ukrajinským jazykem. Z tohoto 

důvodu má Milana problémy s určováním přízvuku ve slovech. Gramatiku však bez potíží 

zvládá. Čte pomaleji a podle výsledků průzkumu neovládá všechny čtenářské strategie.  

 Při práci ve skupině odpovídala na všechny otázky, častěji se však odkazovala na 

spolužáky, především na Karlu s tím, že má stejný názor jako ona. 

 Strategii předvídání hodnotím jako uplatňovanou. Dokázala to například zde: Taky 

kos. Má tlusté tělo a hubená křídla. Má teňoučký nohy, dlouhý zobák, vykulené oči. Zdá se 

mi, že se někoho bojí. Nebo: Měl by se naučit lítat, aby je dohnal, aby taky odletěl a taky tam 

doletěl, kde jsou oni a přestali se mu smát. 

 Rovněž strategii vizualizaci byla Milana schopná uplatnit a odůvodnit svou volbu: 

Já si myslím béčko, protože já vidím, že je uvázanej kolem křídel, kolem pasu uvázanej a 

nedrží to ani v zobáku, ani není přivázanej k nohám. 

 Při uplatňování strategie propojování informací jsem u Milany narazila na problém. 

Jak jsem již uvedla výše, vícekrát se stalo, že se odkázala na některého spolužáka, většinou 

na Karlu. Nejčastěji jsem toto pozorovala právě u otázek zaměřených na tuto strategii. Např. 

Loping jsem myslím slyšela, že oni nějak létají, jako Kája si myslím a výkruty to nevim, co 

to je. Nebo: Taky co Kája, že udělaj nějaký tvar, třeba trojúhelník a prostě někdo poletí dolů 

a všichni za ním poletí dolů.  

 Asi největší problém byl u Milany se strategií kladení otázek k textu. Nebyla schopná 

vytvořit žádnou otázku k přečtenému textu: Mě nic nenapadá, prostě nevím, co mám říkat. 

Proto tuto strategii hodnotím jako neuplatňovanou. 
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 Naopak strategii shrnutí zvládla Milana bez větších potíží, příběh dobře vystihla, 

pouze na konci nezmínila velmi důležitou část, že se Kamil naučil létat: Že byl takový špaček, 

který se jmenoval Kamil. A on byl takový zajímavý, protože místo toho, aby se učil létat, tak 

se naučil číst a pořád si četl a šel furt do knihovny. No a potom, oni mu říkali, aby se naučil 

lítat, protože oni musí odletět, ale on je neposlouchal, furt si četl. Takže když byl ten den, tak 

ten Kamil neuměl létat, tak oni odletěli bez něho, ale pak se za ním vrátili a uvázali ho na 

takový provázky, takže letěl s nima a on byl šťastný, že ho vzali. A potom byl ten hurikán, 

takže on jim říkal, že se musí schovat nebo všem bude konec, tak ho poslechli a schovali se 

do tý jeskyně. Pak bylo ráno a všichni Kamila pozdravovali a Kamil byl moc šťastný                  

a přinesli mu vodu v…já jsem to zapomněla, v slupce od ořechu nebo tak nějak. A potom byl 

šťastný a udělali oslavu a měli tam i jídlo. 

 Obtíže jsem také zaznamenala při orientaci v textu, Milana nebyla často schopná najít 

požadovanou informaci, opět spíše odkazovala na Karlu.  

 Klíčová slova a poselství knihy se Milaně podařilo zaznamenat: Kamil, špaček, 

létání, hurikán, rodina a Že máme nejen číst knihy, ale i zkusit to co přečteme, že nemáme 

sedět jen na jednom místě a něco i dělat a naučit se to, co bude dobrý pro tvůj život. Strategii 

identifikace hlavních myšlenek tedy hodnotím jako uplatňovanou.  

Jirka 

 Jirka patří mezi velmi talentované chlapce v mé třídě. Je bystrý a nadaný, především 

v matematice. Má velmi vyvinuté logické myšlení a výjimečnou prostorovou představivost. 

Občas však bývá zbytečně zbrklý a nesoustředěný, čímž dělá zbytečné chyby.  

 Při rozhovoru ho často napadly originální myšlenky, reagoval pohotově, mohl se 

však více projevovat a své myšlenky formulovat a sdílet obsáhleji. 

 Strategii předvídání Jirka ovládá, dokázal to například zde: Něco s knihama…čtenář. 

Nebo: Že tam byl velkej vítr a mohl by utrhnout ty provázky a byl by v háji. 

 Také uplatňoval strategii propojování informací, své předchozí znalosti a zkušenosti 

uplatnil při čtení textu, např. No, takový kolo prostě a výkruty jsou slalomy a tak. Někde jsem 

to slyšel a potom jsem ten loping i viděl, ale nepamatuju si kde. Nebo: No, že udělaj třeba 

kolečko, že letí stejně a když třeba letěj nahoru, tak udělaj takovou vlnu. 
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 Jirka také dokázal ostatním poukázat na to, jak nad textem přemýšlí on sám: Že si 

měl číst třeba jen ve volným čase a měl se učit lítat, aby mohl potom letět. Nebo: Já bych šel 

na nějakou střechu a skočil bych a abych neumřel, tak bych se naučil lítat. 

 Ani se čtenářskou strategií vizualizace neměl Jirka potíže, dokázal okamžitě přiřadit 

text k obrázku a přidal i své zdůvodnění: Já si taky myslím, že bé. Protože za nohy není 

uvázanej a za zobák to taky nedrží, takže jediný béčko. 

 Jirka zvládl identifikovat hlavní myšlenky z části textu: Že Kamil objevil knihu, a že 

pořád jen četl. Zaznamenal si svá klíčová slova: Kamil, špaček, hurikán, létání, kniha. Tuto 

strategii hodnotím jako uplatňovanou. 

 Ani při vytvoření souhrnu přečteného textu jsem nezaznamenala žádné problémy. 

Celý děj Jirka shrnul bez ztráty významu: Byl špaček, kterej se jmenoval Kamil. Měl spoustu 

sestřenic a bratranců. On byl jako jinej, místo toho, aby se učil lítat, tak se naučil číst. Oni 

mu říkali, že někdy budou muset odletět na jih a že by se měl učit lítat, ale on nechtěl. Tak 

mu začali říkat těma přezdívkama. Pak byl ten den, kdy museli odlítat, neuměl lítat, takže 

tam zůstal. Oni odletěli, ale pak se pro něj vrátili s provázkama a stuhama, přivázali ho          

a letěli s ním. Potom přišel vítr a hurikán a on se schovali do jeskyně, protože jim to Kamil 

říkal, aby neumřeli nebo je nějak ten vítr nezranil, takže se schovali. Potom bylo ráno                

a hurikán byl pryč. Oni mu pak říkali, že je dobrej a oslavovali ho a pak se naučil lítat.  

Maty 

 Maty je jedním z nejnadanějších žáků v mé třídě v matematice. Dobře rozumí 

zadáním, je samostatný a vždy vyžaduje nejtěžší z gradovaných úloh. V českém jazyce ho 

řadím k mírnému nadprůměru, občas udělá drobné chyby z nepozornosti. Bohužel u něj 

sleduji negativní dopady distanční výuky ve smyslu mírného zhoršení. Jako čtenáře ho 

hodnotím také jako mírně nadprůměrného.  

 Maty rozhovoru dodával jistou dynamiku, která by bez něj skupině velmi chyběla. 

Odpovídal zaujatě, aktivně, měl dobré nápady. 

 U Matyho byla zřejmá schopnost uplatňování čtenářské strategie propojování 

informací, např. Lopingy prostě že létaj do kruhu, jakože udělaj loping a výkrut jako kličky. 

Já jsem viděl takovou obří kouli, která byla zatočená a nějak jsem zjistil, už nevím jak, že je 
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to loping. Nebo také: Že budou stejně lítat. Udělaj třeba formu do šipky a když někdo bude 

zatáčet, tak budou zatáčet všichni. 

 Dobře předvídal další děj i jiné skutečnosti, např. Já už možná předpovim konec. Že 

se ty stuhy přetrhnou a on se naučí lítat. Vždy své názory zdůvodnil: Divnoch. Protože je 

jinej, než ostatní a jim se to nelíbí. 

 Maty se velmi dobře orientoval v textu, bez problémů v něm dokázal najít 

požadované informace: Jeho to hrozně bavilo, že se tam nechal unášet fantazií. Nebo: Byl 

v knihovně a četl další knížky. 

 Poukazoval na to, jak by se zachoval on v situaci hlavního hrdiny, čímž projevil 

schopnost empatie: Já bych vlezl do knihovny a jak jsou ty poličky, tak bych se z jedný naučil 

lítat. Nebo Za prvý, že neumí lítat a za druhý, že ho nesou a je to takový divný. 

 Problém u Matyho nenastal ani při uplatňování čtenářské strategie identifikace 

hlavních myšlenek. Zaznamenal klíčová slova: Hurikán, jeskyně, špaček, sourozenci, létání 

i formuloval poselství knihy: Že se každej má nejdřív naučit to, co je pro něj nejdůležitější. 

 Maty rovněž ovládá vytváření souhrnů, i přes to, že bylo jeho shrnutí nejkratší, 

podařilo se mu v něm obsáhnout všechny důležité informace: Byl jeden špaček, kterej se 

jmenoval Kamil a byl úplně jinej, než jeho sestřenice, bratranci, sestry a bratři. On si oblíbil 

knihy a furt a furt a furt četl. A i když se měl naučit lítat, tak furt četl. A pak měli letět na jih, 

a tak letěli, on ne, on byl hrozně smutnej, ale oni našli někde na skládce stužky a provázky, 

vrátili se pro něj, uvázali ho, letěli s ním. Pak přišel hurikán, Kamil jim poradil, ať se schovaj 

do jeskyně a tam přečkali do rána. Pak zase letěli, oslavovali to a on se naučil lítat. 

Zhodnocení celé skupiny 

Žáci v této skupině byli nejvíce vyvážení v uplatňování čtenářských strategií. 

Nejvíce mezi nimi vynikala Karla, ale rozdíl mezi ní a ostatními nebyl příliš markantní. Se 

skupinou se pracovalo dobře, občas bych ocenila obsáhlejší odpovědi. V předchozích 

skupinách vždy dominovala buď děvčata, nebo chlapci. V této skupině nejsem schopná toto 

určit.  

Rozhovor proběhl v milé atmosféře, žáci si naslouchali a aktivně na sebe reagovali. 

Z výsledků průzkumu této skupiny mi vyplynula nutnost více se zaměřit na strategii kladení 
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otázek k textu. Otázky, které žáci vymýšleli, byly pouze uzavřené, s jedinou správnou 

odpovědí, která byla k nalezení přímo v textu.  

8. Shrnutí výzkumu 

V této kapitole bych ráda shrnula výsledky šetření a formulovala odpovědi na 

výzkumné otázky, které jsem si stanovila.  

1) Jaké čtenářské strategie vybraní žáci uplatňují? 

Výsledky průzkumu ukázaly, že jsou mezi žáky jedné třídy značné rozdíly v uplatňování 

čtenářských strategií. U několika žáků lze již hovořit o čtenářských dovednostech, na straně 

druhé jsou žáci, kteří nejsou schopni uplatnit některé jednodušší čtenářské strategie.  

Předvídání 

Z výsledků šetření vyplývá, že většina vybraných žáků bez větších problémů ovládá 

čtenářskou strategii předvídání. Pouze u dvou žáků z celkového počtu třináct se uplatňování 

této strategie nepotvrdilo.  

Propojování informací 

 Strategii propojování informací neovládají tři žáci z celkového počtu. Tito žáci měli 

problém využívat své zkušenosti a propojit je se čteným textem či s textem jiným. Nedařilo 

se jim ani vyhledávání informací přímo v textu či informaci zobecnit. 

Vizualizace 

 Pouze jedna žákyně neovládá strategii vizualizace, jedná se o nejslabší čtenářku,          

u které je míra osvojení čtenářských strategií na nízké úrovni.  

Kladení otázek k textu 

 Uplatňování této strategie se nepotvrdilo pouze u jedné žákyně. Ostatní byli schopni 

otázky vytvořit, ač se jednalo pouze o otázky uzavřené.  

Identifikace hlavních myšlenek 

 Identifikovat hlavní myšlenky přečteného textu nebo jeho části nebyla schopna jedna 

žákyně. Nezvládla vybrat a zaznamenat klíčová slova, ani neodhalila poselství knihy.  

 



58 
 

Shrnutí 

 Vytvořit shrnutí celého přečteného textu se nepodařilo třem žákům. Nenacházeli 

vhodná slova či formulace, nevybavil se jim celý děj a dokázali shrnout pouze malou část 

nebo vypustili podstatné informace. 

Hodnocení 

 Strategii hodnocení jako jedinou uplatnili všichni vybraní žáci. V menší či větší míře 

byli schopni zhodnotit přečtený text, informace, které text obsahoval, a diskutovat o něm 

s ostatními členy skupiny. 

2) Jaký vliv mají koníčky dětí na rozvoj jejich čtenářských strategií? 

 Ve většině případů, kdy žáci uváděli více různorodých koníčků a mimoškolních 

aktivit (např. sport, pohyb venku, hra na hudební nástroj, malování, četba atd.), byli tito žáci 

úspěšnější v uplatňování čtenářských strategií. Výzkum tedy poukázal na to, že čím více 

různých volnočasových aktivit dítě má, tím je lepším čtenářem.  

3) Jakým způsobem uplatňují děti své čtenářské a životní zkušenosti při čtení 

textu a jeho porozumění? 

U většiny vybraných žáků bylo zřetelné uplatňování a propojování vlastních znalostí 

a vědomostí při čtení textu a jeho porozumění. Při práci s textem byly schopné informace 

z textu zobecnit či vztáhnout na své životní zkušenosti. Velká část žáků se dokázala do 

hlavního hrdiny vcítit, projevili schopnost vstoupit do situace, jednání a emoční polohy 

hlavního hrdiny. Používali věty jako například: „Kdybych já byla Kamil…“ Nebo také: „Já 

na jeho místě bych…“ S dětmi ve vyučování využívám některé metody a techniky 

dramatické výchovy, která se zaměřuje na osobnostně – sociální rozvoj. Jsem přesvědčena, 

že příležitosti k tomu, aby si vyzkoušeli roli někoho jiného a na situaci či problém se podívali 

jeho očima, u žáků prohlubuje nejen schopnost empatie.  

4) Jaký je vztah mezi známkou z českého jazyka a matematiky a mírou osvojení 

čtenářských strategií?  

Ke známkám uvedeným v tabulkách bych ráda uvedla, že se jedná o známky 

z posledních tří vysvědčení školních roků 2019/2020 a 2020/2021 (1. a 2. pololetí 3. ročníku 

a 1. pololetí 4. ročníku). Kromě známek z 1. pololetí 3. ročníku byla tato vysvědčení 
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ovlivněna světovou pandemií nemoci Covid-19 a s ní spojeného vládního nařízení                      

o uzavření škol. Naše škola se řídila doporučeními MŠMT ČR8 a při hodnocení na 

vysvědčení brala na tuto skutečnost ohled. Hodnocením jsme se snažili žáky spíše motivovat 

do dalšího vzdělávání, ocenit je za jejich domácí přípravu a aktivitu při distanční výuce. 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že známky z českého jazyka i matematiky mají 

vliv na míru osvojení čtenářských strategií. Matematiku učím metodou prof. Hejného. Tato 

metoda má jako jeden z hlavních cílů rozvoj logického myšlení, které má jednoznačný vliv 

na rozvoj čtenářských strategií a čtenářské gramotnosti. Žáci, kteří mají horší výsledky 

z českého jazyka a matematiky, neuplatňovali některé vybrané čtenářské strategie.                      

I v matematice lze poznat zkušený čtenář. Takový žák lépe rozumí zadání například slovních 

úloh. 

5) Co si z výsledků šetření odnáším já jako učitelka pro další práci se třídou? 

 Z výsledků šetření mi v hlavě vyvstala jedna hlavní otázka. Jaké metody použít, 

abych i u slabších čtenářů co nejlépe a nejefektivněji rozvíjela čtenářské strategie? Oba roky, 

které tuto třídu učím, jsou bohužel poznamenané světovou pandemií Covid-19. Uzavření 

škol znamená komplikaci v realizaci hodin čtení, které jsem měla naplánované. S dětmi jsem 

se od začátku 3. ročníku čtení intenzivně věnovala, kromě hodin čtení, v kterých jsem 

využívala metod programu RWCT, jsem zavedla pravidelnou dílnu čtení, kterou si žáci 

oblíbili.  

V rámci distanční výuky máme každý týden rovněž hodinu čtení. Žáci většinou 

pracují v menších skupinách, diskutují nad společným textem, společně odpovídají na 

zadané otázky. Jako velkou nevýhodu pro děti považuji nemožnost osobního kontaktu, 

některé děti se stále v online prostředí stydí a zdráhají mluvit. Nevýhoda pro učitele je 

pochopitelně v možnosti děti kontrolovat, nasměrovat, pomoci slabším a podobně. Ve velké 

míře se v této době musíme spolehnout na zodpovědný přístup dětí i rodičů. 

Dále mě nejen v rámci distanční výuky, ale i prezenční napadlo žáky rozdělit do 

předem stanovených dvojic, kdy jeden z dvojice bude slabší čtenář a druhý čtenář zdatnější. 

Zdatnější čtenář by slabšímu mohl na konkrétním textu ukazovat, jak nad ním on přemýšlí, 

jaké si při četbě pokládá otázky, společně by text zhodnotili. Další možnost rozvoje 

 
8 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
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čtenářské gramotnosti mohou být seznamy doporučené literatury, vytvoření třídního 

čtenářského stromu, hlasité předčítání, čtenářské domácí úkoly, diskuze a sdílení                         

o přečtených textech, knihách.  

Výsledky mého šetření mě přesvědčily o tom, že je potřeba se ještě více zaměřit na 

slabší čtenáře. Tito čtenáři mohou mít v důsledku nedostatečného rozvoje čtenářské 

gramotnosti v budoucnu prohlubující se problémy v dalších předmětech, nejen jazykových 

a humanitních, ale také v matematice a přírodovědných předmětech. 

9. Diskuse 

V závěrečné diskuzi bych se ráda věnovala limitům, na které jsem při psaní této práce 

narazila a dále srovnám výsledky svého průzkumu s výsledky disertační práce Jolany 

Ronkové (2015) a Veroniky Najvarové (2008). 

První limit, na který jsem narazila hned při plánování praktické části této práce, bylo 

uzavření škol, které nastalo v důsledku světové pandemie nemoci Covid-19. Můj prvotní 

záměr – dlouhodobý a cílený rozvoj čtenářských strategií u žáků z mé třídy, nebylo možné 

realizovat. Výzkum měl být pojatý jako výzkum akční – nejprve bych pomocí pretestu 

zjistila současný stav rozvoje a uplatňování čtenářských strategií u svých žáků, na základě 

výsledků bych se zaměřila na konkrétní strategie, které žáci buď neuplatňovali vůbec, nebo 

s nimi měli problémy. Tyto strategie bych se žáky cíleně rozvíjela a následným posttestem 

ověřila posun v jejich rozvoji. Podle mého názoru se však výzkumem, který jsem v této práci 

realizovala, ukázalo, že většina dětí z mé třídy čtenářské strategie uplatňuje. Zároveň mi 

jednoznačně poukázal na žáky, kteří mají s jejich ovládáním potíže.  

 Velmi těžký úkol byl pro mě rozdělení žáků do jednotlivých skupin. Do každé 

skupiny jsem se snažila zařadit různě pokročilé čtenáře, zároveň jsem se snažila zohlednit      

i vztahy mezi nimi. Bylo pro mě velmi důležité, aby se všichni účastníci při rozhovoru cítili 

komfortně a uvolněně, bez zbytečného studu, který by je mohl při práci negativně ovlivnit. 

Dále jsem se snažila zajistit jistou dynamiku skupiny a do každé skupiny zařadit alespoň 

jednoho žáka, který tuto dynamiku udržoval. Tuto třídu učím již druhým rokem a žáky dobře 

znám, což mi dělení do skupin alespoň trochu usnadnilo. Ve třetí skupině se sešlo více 

podobně zdatných čtenářů, rozdíly mezi nimi byly jen velmi malé, v první a druhé skupině 

byli zastoupeni jak velmi zdatní, tak i průměrní a slabí čtenáři.  
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V této části bych ráda srovnala výsledky mého šetření s výsledky Veroniky 

Najvarové, které uvedla ve své disertační práci (2008). V této práci Najvarová zkoumala 

uplatňování čtenářských strategií u žáků 5. ročníku základní školy. Pozorovala ovládání 

následujících čtenářských strategií: Propojování informací, vizualizace, kladení otázek 

k textu, identifikace hlavních myšlenek, vytváření souhrnů, kontrolování a hodnocení. Tyto 

základní strategie dále rozdělila na dílčí. V mém průzkumu jsem u žáků nezjišťovala 

ovládání strategie kontrolování, naopak navíc jsem pozorovala strategii předvídání.  

Najvarová (2008) ve své práci zkoumala 22 žáků, mého výzkumu se zúčastnilo žáků 

13. Pro srovnání výsledků budu využívat procentuálního zastoupení v poměru zúčastněných 

žáků. 

Propojování informací 

 Tuto čtenářskou strategii měla Najvarová dále rozdělenou na pět dílčích. V rámci 

srovnání těchto pět dílčích strategií sloučím do jedné základní. Žáci, kteří uplatnili alespoň 

tři z pěti dílčích strategií, budou bráni jako schopni ji používat.  

 LK9 VN10 

Uplatnilo žáků 10 11 

Neuplatnilo žáků 3 11 

% žáků, kteří 

strategii uplatnili 

77 % 50 % 

 

Vizualizace 

Strategii vytváření mentálních obrazů měla Najvarová rozdělenou na tři dílčí. 

V rámci srovnání tyto tři strategie sloučím do jedné základní. Žáci, kteří uplatnili alespoň 

dvě ze tří dílčích strategií, budou bráni jako schopni ji používat.  

 
9 Zkratka Lucie Konvalinová. 
10 Zkratka Veronika Najvarová. 

 LK VN 

Uplatnilo žáků 12 9 

Neuplatnilo žáků 1 13 
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Kladení otázek k textu 

Tato čtenářská strategie nebyla u Najvarové rozdělena na žádné dílčí. 

 

 

 

 

 

Identifikace hlavních myšlenek 

Strategie identifikace hlavních myšlenek má Najvarová rozdělenou do dvou dílčích 

strategií – z textu vybírá podstatné informace a z textu si informace vypisuje. V mém 

průzkumu jsem se zabírala pouze vybíráním informací z textu, tudíž porovnám pouze tuto 

dílčí strategii.  

 

 

 

 

Shrnutí 

Tuto strategii měla Najvarová ve svém šetření rozdělenou do tří dílčích. V rámci 

srovnání tyto tři strategie sloučím do jedné základní. Žáci, kteří uplatnili alespoň dvě ze tří 

dílčích strategií, budou bráni jako schopni ji používat.  

% žáků, kteří 

strategii uplatnili 

92 % 41 % 

 LK VN 

Uplatnilo žáků 12 16 

Neuplatnilo žáků 1 6 

% žáků, kteří 

strategii uplatnili 

92 % 73 % 

 LK VN 

Uplatnilo žáků 12 15 

Neuplatnilo žáků 1 7 

% žáků, kteří 

strategii uplatnili 

92 % 68 % 

 LK VN 

Uplatnilo žáků 10 14 

Neuplatnilo žáků 3 8 
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Hodnocení 

Čtenářskou strategii hodnocení měla Najvarová rozdělena do čtyř dílčích. V mém 

šetření jsem se zabývala především jednou z nich – zhodnocení informací obsažených 

v textu. Proto srovnám pouze tuto dílčí čtenářskou strategii. 

 

  

 

 

 

Rozdíly ve výsledcích srovnání přikládám především dlouhodobé práci se svými 

žáky. Již druhým rokem s dětmi cíleně na rozvíjení čtenářských strategií pracuji. Pravidelně 

organizuji čtenářskou dílnu, čteme různorodé texty, při hodinách čtení a psaní využívám 

metod programu RWCT. Domnívám se, že zásluhu na dobrých výsledcích žáků má také 

metoda výuky matematiky prof. Hejného, která cíleně a efektivně rozvíjí logické myšlení       

i čtení s porozuměním.  

 Dále bych ráda srovnala výsledky mého šetření v otázce vlivu koníčků na rozvoj 

čtenářských strategií u žáků s výsledky průzkumu disertační práce Jolany Ronkové (2015). 

Při mém výzkumu se ukázalo, že žáci, kteří uvedli více různých volnočasových                            

a mimoškolních koníčků a kroužků, jsou zdatnější v uplatňování čtenářských strategií. 

Naopak žáci, kteří svých koníčků uvedli malé množství, patřili mezi nejslabší čtenáře. 

K podobnému závěru dospěla také Ronková (2015, s. 144): „Děti, které se pravidelné 

volnočasové aktivitě věnují častěji než 2x týdně, jsou větší milovníci čtení. Opačným směrem 

můžeme také z dat vyvozovat, že děti, které čtení baví, jsou ve svém volném čase aktivnější, 

mají více zálib a navštěvují více kroužků. Toto zjištění vyvrací představu o čtenáři jako o 

samotářském dítěti, které čte, protože nedokáže navázat vztah s vrstevníky a okolním 

světem.“ 

% žáků, kteří 

strategii uplatnili 

77 % 64 % 

 LK VN 

Uplatnilo žáků 13 5 

Neuplatnilo žáků 0 17 

% žáků, kteří 

strategii uplatnili 

100 % 23 % 
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 Ronková ve své práci rovněž zkoumá vztah mezi známkami z českého jazyka, 

matematiky a anglického jazyka s oblibou čtení. V jejím průzkumu byla prokázána 

souvislost mezi zájmem o čtení a známkami v těchto předmětech. „Lépe se učí děti, které 

čtení baví. Vztah je však nejspíš vzájemný. Obliba čtení, a tedy i častější čtení jistě vede jak 

ke zvýšení faktických znalostí, tak k obohacení slovní zásoby, ke zlepšení schopnosti 

vyhledávat informace v textu, celkovému porozumění textu. Tedy k vlastnostem, které děti 

využijí ve všech vyučovaných předmětech a které jsou i zásadní pro pozdější aktivní zapojení 

do společnosti.“ (Ronková, 2015, s. 145) V mém šetření se prokázala souvislost mezi 

známkami z českého jazyka a matematiky a schopností uplatňovat čtenářské strategie. Žáci, 

kteří mají z těchto předmětů lepší známky, jsou lepší čtenáři. 

  

Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně 

základní školy, zejména na uplatňování čtenářských strategií u vybraných žáků 4. ročníku. 

Cílem této práce bylo především zjistit, jaké čtenářské strategie žáci ovládají a čím je toto 

uplatňování ovlivňováno. 

V teoretické části jsem vymezila podstatné pojmy související se čtenářskou 

gramotností, charakterizovala jsem vztah mezi čtenářskou a funkční gramotností. Krátce 

jsem zmínila jednotlivé etapy ve vývoji čtenářské gramotnosti. Dále jsem popsala faktory 

ovlivňující čtenářskou gramotnost, vymezila její roviny a uvedla jsem čtenářské strategie       

a dovednosti. V práci jsem také nastínila výsledky posledních mezinárodních šetření 

z oblasti čtenářské gramotnosti PIRLS a PISA. Zabývala jsem se ukotvením čtenářské 

gramotnosti v současném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

V neposlední řadě je čtenář seznámen s některými metodami programu RWCT, které vedou 

k rozvoji čtenářské gramotnosti.  

V praktické části bylo popsáno výzkumné šetření, které jsem realizovala se svými 

žáky 4. ročníku. Hloubkové rozhovory v menších skupinách nad vybraným textem se konaly 

v březnu roku 2021 a z důvodu vládního nařízení o uzavření škol proběhly v online 

prostředí. Tyto rozhovory jsem nahrávala a následně převedla do psané formy. Po přepsání 

jsem rozhovory analyzovala pomocí techniky otevřeného kódování.  
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Na základě výsledků analýzy mi vyplynulo, jaké čtenářské strategie jsou žáci schopni 

uplatňovat. Z výsledků mi také vyvstaly odpovědi na další výzkumné otázky, které jsem si 

stanovila. Ověřila jsem, že vliv na uplatňování čtenářských strategií mají koníčky dětí a také 

známky z českého jazyka a matematiky. V závěru shrnuji výsledky z celého výzkumného 

šetření mé diplomové práce a doplňuji je o srovnání s výsledky jiných prací zabývajících se 

podobnou problematikou. Srovnání poukázalo na rozdílné výsledky sledovaných žáků 

v uplatňování čtenářských strategií. Tyto rozdíly přisuzuji dlouhodobé a cílené práci se 

svými žáky.  
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