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ÚVOD 

1. Charakteristika disertační práce 

1.1 Předmět, cíle a charakter 

1.1.1 Předmět 

Předmětem disertační práce je mapování problematiky motivace a aktivizace zaku 
vyššího stupně českých gymnázií při výuce českého jazyka a komunikace (slohu). 

Naše zkoumání se tedy soustřeďuje na žáky 1.-4. ročníku čtyřletých gymnázii, resp. 
kvinty až oktávy víceletých gymnázií ve včku 15-19 let. 

Omezení na věk a jeden typ školy třetího výchovně-vzdělávacího stupně jsou nutná: 
z univerzální platnosti některých obecných metodických zásad, pouček a postupů neplyne, ze 
je shodná i jejich konkrétní aplikace na různých s t u p n í c h a t y p e c h škol; v prvním 
případě hraje nepominutelnou roli zásada přiměřenosti zvolených metod věku a mentální 
vyspělosti žáků, v druhém pak cíle vzdělávání na daném typu střední školy a z nich plynoucí 
specifika v jejím kurikulu i skladbě jejích žáků. 

Vzhledem k primárnímu edukačnímu cíli gymnázia - totiž připravovat žáky pro dalsi, 
především vysokoškolská studia - jsou konkrétní motivační a aktivizační postupy na tomto 
typu střední školy v mnohém ohledu jiné než na středních odborných školách a středních 
odborných učilištích (a to nejen v předmětu český jazyk / český jazyk a literatura). Učitele na 
řadě SOŠ a prakticky na všech SOU musejí více využívat vazby jazykové a komunikační 
výuky na profesní praxi svých žáků, ne vždy se mohou pustit do složitých abstrakcí (napr. pn 
jazykových rozborech), čelí menšímu zájmu žáků o poznání struktury jazykového systému, o 
uvědomělé užívání poznávacích a řešitelských myšlenkových postupů apod. 

Problematika motivace a aktivizace žáků středních odborných škol a učilišť tak čeka 
na zpracování ve speciální studii, jíž se musí ujmout - nebo na ní přinejmenším participovat -
pedagog, jenž má s těmito typy střední školy přímou výukovou zkušenost. 

1.1.2 Cíle 

Cíle naší studie jsou tyto: -wt iv i^re žáků oři výuce českého 
a) teoreticky vymezit problematiku motivace a aktivizace zaku pn vy 

jazyka na vyšším stupni gymnázií; českého iazyka na vyšším 
b) popsat klíčové motivační a aktivizační faktory pri výuce cesKcno j y 

stupni gymnázií; 
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c) poskytnout gymnaziálním češtinářům teoretický základ i praktické podnčty a 
návody pro adekvátní motivaci a aktivizaci jejich žáků a tím přispět k plnění výchovnč-
-vzdělávacích cílů v této vzdělávací oblasti; 

d) inspirovat teoretiky i učitele z praxe k podobnému výzkumu, jenž by postihl oblast 
motivace a aktivizace žáků při výuce českého jazyka a slohu na ostatních typech středních 
škol v České republice, tj. na středních odborných školách a středních odborných učilištích; 

e) inspirovat výzkum, jenž by buď prokázal, nebo vyvrátil, zda námi ověřené 
poznávací a řešitelské myšlenkové postupy (abstrakce, analýza a syntéza, indukce a dedukce, 
analogie a komparace, substituce a transformace, třídění a hierarchizace a subsumpce) jsou 
v rámci středoškolské výuky univerzálně přenosné, tj. zda jejich cílené a důkladné osvojení 
v jednom vyučovacím předmčtu vede k tomu, že je žák dokáže úspěšně aplikovat i při řešení 
problémů v předmětech jiných. 

1.1.3 Charakter 

Charakter disertace jc mapující, široce pojatý, otevírající cesty k prohloubenému 
studiu jednotlivých oblastí problematiky. I při tomto záměru jsou však mnohé pasáže 
pojednány do hloubky. 

6 



1.2 Struktura 

Disertační práce obsahuje čtyři oddíly; jsou to: Úvod, Část teoretická, Část praktická, 
Závěry. 

Úvod 

V úvodu se vymezuje charakteristika, cíle a struktura studie. 

Část teoretická 

Jako východisko zkoumání jsou definičně vymezeny klíčové pojmy zkoumané 
problematiky. 

Poté je zařazen stručný přehled názorů na motivaci a aktivizaci žáků ve vybrané česke 
pedagogické literatuře po r. 1945. 

V následujících pasážích se postupně pojednává o hlavních faktorech motivace a 

aktivizace žáků při výuce českého jazyka na gymnáziích. 

Část praktická 
Nejprve je uvedena a analyzována anketa zjišťující oblíbenost jazykově-slohovc a 

literární složky předmětu český jazyk a literatura na gymnáziích, jejíž výsledky ukazují, jak 
ambivalentní je vztah gymnazistů k jazyku a slohu, a tedy i jak obtížná - a zároveň důležitá -
je tu právě motivace a aktivizace žáků. 

Poté se teoretická východiska dokládají a konkretizují v popisu reálných vyučovacích 
hodin, jež koncipoval a opakovaně realizoval ve své výuce autor disertační práce. 

Následuje návrh experimentu, jenž ověřuje předpokládanou univerzální platnost 
uvedených poznávacích a řešitelských myšlenkových postupů při jejich aplikaci na daném 
typu střední školy (zde gymnáziu). Východiskem experimentu je hypotéza přenosu žákových 
myšlenkových výkonů nabytých danými postupy z oblasti jazykové a slohové na oblasti jiné 
(matematickou, přírodovědnou, společenskovědní). 

Závěry 
V nich se shrnují výsledky bádání a naznačuje se problematika, jež by se měla v dane 

oblasti stát předmětem speciálního teoretického výzkumu. 
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1.3 Užité výzkumné metody 

V části teoretické se postupuje zejména těmito metodami: stanovení hypotéz, analýza 
a syntéza, dedukce, komparace, hierarchizace (subsumpce) a třídění. 

V části praktické jsou užity dvě výzkumné metody: anketa a experiment. 
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ČÁST TEORETICKÁ 

2. Motivace a aktivizace žáků z hlediska obecné didaktiky 

2.1 Kategorie cíle výchovně-vzdělávacího procesu 
v obecné pedagogice a v obecné didaktice 

Kategorie cíle je prioritní didaktickou kategorií výchovně-vzdělávacího procesu 
(J. Skalková, 1999, s. 110). P r o t o je třeba z ní vyjít při jakékoli teoretické rozvaze o kategorii 
jiné. 

J. Skalková (1999, s. 106) vymezuje cíl vyučování jako „zamýšlený a očekávaný 

výsledek, k němuž učitel v součinnosti s žáky směřuje". 
Pedagogické cíle mají různou míru obecnosti. Konkretizaci nejobecnejsiho c l e a 

obecných cílů v daném oboru (předmětu) je vhodné provádět pomocí aktivních sloves srov 
Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů ( B . S . B l o o m , 1956, v revidovane podobe L. W. 
Anderson aj., 2001). 

Odborná literatura (např. J. Mareš, 1979, J. Skalková, 1999) se shoduje, že u žáka, 
který zná cíle učitelova i svého počínání při výuce a vnitřně se s nimi ztotozm, se významne 
zvyšuje motivace k osvojování nových znalostí a dovedností (i upevňován, jiz nabytych). 
Každý učitel - tedy i češtinář - by měl žáky s cíli své výuky seznámit, ovšemže způsobem 
přiměřeným jejich věku. (K tomu viz kap. 3.3.7.1 o motivačních hodinách, v mehz se 
osvětluje smysl výuky každého tematického celku.) 

Jako východisko dalších výkladů a úvah navrhujeme toto vymezení nej obecnějšího 
cíle výchovně-vzdělávacího procesu na gymnáziích: 

Cílem výchovně-vzdělávacího procesu na gymnáziu je příprava duševně i tělesně 
harmonicky rozvinuté osobnosti, připravené optimálně pro životosobn. a rodinný, jakož 
i pro maximální využití talentu, kompetencí a performancí v živote proiesnim a 
společenském. 

P o z n á m k a : Tato definice navazuje na starořecký ideál kalokagathie (kdos - krásný, agathos -
dobrý). Autor disertační práce si je vědom, že takové vymezení může vzbudit po em.ckc reakce. Presto je 
0 správnosti své formulace přesvědčen; vedou ho k tomu zejména tyto úvahy, jež předkládá k posouzen.: 

V odborné literatuře se příliš nezdůrazňuje o s o b n í uspokojení žáka jako cíl vychovnc-vzdclavac.ho 
procesu sui generis. Ne snad že by se o jeho důležitosti pochybovalo, avšak zůstává ve st.nu vznešenčjšího 
cíle přispívat k rozvoji společnosti. Je však třeba jasně říci, že člověk, který nevidí přinos vzdělán, pro osobn, 

1 Užíváme tento tradiční termín zejména kvůli jeho popisnosti, třebaže se v odborné literatuře ujímá Průchův 
termín edukační proces (J Průcha 2000). .. . . 
2 Kompetencemi rozumíme znalosti, dovednosti, postoje a návyky, performancí pak konkrétn. real.zac. teento 
kompetencí v praxi. 
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uspokojení a nepociťuje z nčj opravdovou vnitřní radost, nebývá dobrým žákem v době studií a nezřídka je 
problematickou osobností v dospělosti. 

Výslovné uvedení t a l e n t u , jehož role rovněž nebývá v odborné literatuře výrazně exponována, zde 
není náhodné. Autor práce se opakovaně přesvědčil o velmi významné - ať již umocňující, či naopak limitující -
roli tohoto činitele ve výchovnč-vzdčlávacím procesu. Platí to ovšem i pro učitele: pedagogický talent je conditio 
sine qua non jeho úspěšné práce. Budeme o tom ještě podrobně pojednávat v kap. 3.3.3. O důležitosti talentu byl 
přesvědčen už J. A. Komenský. V Didaktice velké čteme: „Cizí jsou ty věci, jež nejsou přiměřené vlohám toho 
neb onoho. (...) Pro spekulativní vědy někdo jest orlem a pro praktická vědění hodí sc zrovna tak, jak osel k lyře. 
Jiný, ač je k ostatnímu učelivý, pro hudbu je tupý, což se zase leckterému jinému stává při mathematicc nebo 
básnictví nebo při logice. Co tu činiti? Chtíti někoho hnáti přes moc tam, kam ho netáhne přirozenost, znamená 
chtíti zápasiti s přirozeností; je to marné namáhání. Neboť buď se nedokáže vůbec nic, anebo nic, co by aspoň 
stálo za práci." (J. A. Komenský, 1930, XIX, 54) 

Z výše uvedeného vymezení budeme vycházet při stanovování cílů výuky českého 
jazyka (a literatury) na gymnáziích v kap. 3.1 a návaznč motivačních a aktivizačních činitelů 
při výuce. 
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2.2 Didaktické zásady v obecné didaktice a jejich vztah k motivaci a 
aktivizaci žáků 

Didaktické zásady sc považují za včdccké zobecnění a v y j á d ř e n í historicky 
dlouhodobých zkušeností z výchovně-vzdělávacího procesu (tak napr. L. Mojzisek, 1988, 
s 45-46) 

Základní didaktické zásady stanovil v ucelené podobě v první třetině 17 století J. A. 
Komenský, a to jak v české Didaktice (dokončené patrně v r. 1632 v Lesne), tak v jejím 
latinském přepracování Didactica magna (to provedl sám Komenský; z jeho korespondence je 
známo, že ho zahájil v r. 1633 a dokončil v r. 1638). Některé vyučovací principy, jez bychom 
dnes označili za didaktické zásady, nacházíme i v Analytické didaktice. 

1 . ľ a t ľ s S didaktika se od české poněkud liší, zejména lepším s t y l i s t i c k ý m zpracováním p ^ 
tříděním obsahu aj. Největší rozdíly lze vysledovat od kapitoly XXI, vrchol, pak kap,tolou XXVI, na rozd, od 
české verze věnuje Komenský v latinském zpracování zvláštní kapitolu každému ze čtyr skolskych stupnu. Proto 
má latinská Didaktica magna třicet tři kapitol, na rozdíl od třiceti kapitol české Didaktiky. 

2. Vycházíme z českého překladu latinské Didaktiky velké (J. A. Komenský, ! 930, preloz,! A. Kr^c,) 
V citacích ponecháváme pravopis překladu i tam, kde je v rozporu se současnou normou, zejmena v interpunkci 
a psaní malých a velkých počátečních písmen (srov. níže XVI/25/1, II aj.). „ „ v , . « v 

Zmíněné didaktické zásady se uvádějí v kapitolách XVI, XVII, XVII a castecne 
i v kapitolách XIX a XX. Komenský je ovšem nestanovil tak jednoznačně a přehledne, jak je 
pozdější didaktická literatura zpracovává. 

XVI. kapitola přináší „Všeobecné požadavky na vyučování a učení, t. j. jak vyučovali 
a učiti se má na jisto aby byl zaručen výsledek". Z hlediska dnešní didaktiky jde nejspise o 
kombinaci filozofických východisek učení s jejich praktickou aplikací. Komenský opira tyto 
zásady o srovnání s přírodními ději, hýří příměry z různé lidské činnosti (zahradník, sadar, 
malíř, stavitel...), upozorňuje na to, v čem soudobá škola v rozporu s jím proklamovanými 
zásadami chybuje. 

Citujeme základní teze každé z devíti zásad a poté (za šipkou) jejich aplikace na 
výuku (Komenský tu užívá označení náprava). Některé pasáže, jež nejsou pro naše terna 
podstatné, vynecháváme (to je označeno třemi tečkami v závorce); nedodržujeme 
Komenského využívání kurzívy, neboť to pro naše potřeby není nutné, navíc by to bylo 
matoucí s ohledem na zmíněné vynechávání. 

„Zásada I. Příroda dbá vhodného času. - 1. Cvičení člověka má začínati v jaře života 
t. j. v dětském věku. (...). II. Ranní hodiny jsou ncjpřimčřenčjší k učeni (...). III. Všecko, 
čemu se má (člověk) naučiti, má býti rozměřeno podle stupňů věku tak, aby se nic 
nepředkládalo k učení, čeho nepřipouští chápavost. 

1 Vysvětlivky ke grafice disertační práce: . , 
1 • Pasáže psané menším písmem a umístěné ve zkrácených odstavcích uprostřed strany užívame v cele disertaci . 
Práci pro r o z s á h 1 e j š í c i t a c e , jež považujeme v dané souvislosti za obzvlášt dulez.te U citátu kratších 
- opatřených samozřejmě rovněž uvozovkami - ponecháváme normální velikost písma a vkládáme je pr.mo do 
okolního textu. Tři tečky v závorce označují vždy pasáž, která byla při citaci krácena, nikoli původní interpunkci i tečky 
originálu. 

2. Tučné písmo signalizuje definiční v y m e z e n , nějakého p j n ř í k l a d o v á 
3. Tučná kurzíva se vyskytuje v nadpisech podkapitol. u j c d n o t l i v in . jevu, B) P 
4. Kurzíva se užívá pro a) odborné názvy (terminy) a term,no, 

slova a věty, výchozí včty pro zadán, ukolu apo . s l c n ky . 
5. Prostrkané písmo zdůrazňuje důležitost daného^pojmu č , m y ^ 
6. Poznámky pod čarou i uvnitř textu jsou psaný m u - ^ není-li vý 
7. Při citacích dodržujeme jak grafiku, tak pravopis výchoz,n výslovně řečeno jinak. 



Zásada II. Príroda připravuje si látku, dříve než ji začíná dodávati formy. —> Je nutno: 
I. aby byly připraveny knihy a všecky ostatní učebné pomůcky, II. aby sc vzdelávalo dříve 
poznání než jazyk, III. aby se žádnému jazyku neučilo z mluvnice, nýbrž zc vhodných 
spisovatelů, IV. aby věcné nauky byly před organickými4 V. a příklady před pravidly.5 

Zásada III. Příroda bere k své práci vhodný předmět anebo si jej aspoň napřed 
přiměřeně upraví, aby byl učiněn vhodným. —> Proto budoucnč: I. kdokoli jest odevzdán 
škole, ať vytrvá. II. Kterékoli studium si kdo obere, k tomu budiž napřed přizpůsobena 
mysl žáků (...). III. Všecky překážky buďtež žákům odstraněny. (...) 

Zásada IV. Příroda se nemate ve svých dílech, nýbrž roztřiďuje vše a postupuje 
v každém zvlášť. —> (...) To děj sc tedy také ve školách, aby žáci v jednu dobu obírali se 
pouze jedním předmětem.'' 

Zásada V. Příroda začíná každé své působení od vnitřku. —> Proto tedy I. napřed 
budiž vzděláváno věcné porozumění, potom paměť a pak teprve jazyk a ruka. II. Učitel 
musí vyšetřovati všecky cesty, jež vedou k otvírání rozumu, a užívati jich vhodně. 

Zásada VI. Příroda začíná všecko své tvoření nejširší všeobecností a končí 
nejmenšími jednotlivostmi. —> Náprava tohoto nepořádku nastane, když I. v mysl hochů, 
kteří se mají oddati studiím, vštčpovati se budou hned od začátku vyučování základy 
všeobecného vzdělání (...). II. Každý jazyk, každé vědění a umění podávati se bude 
nejprve zcela jednoduchými základy, aby byl pochopen celkový jeho obraz, za druhé 
úplněji pravidly a příklady, za třetí úplnými soustavami s připojenými nepravidelnostmi, 
konečně komentáři, avšak pouze, bude-li jich třeba. (...)7 

Zásada VII. Příroda nečiní skoků, ale kráčí kupředu postupně. —> Proto tedy I. souhrn 
všeho učení budiž rozdělen přesně na třídy, aby to, co je napřed, všude razilo cestu a 
rozžehalo světlo tornu, co následuje. II . Čas budiž rozdělen pečlivě, aby každému roku, 
měsíci, dni a hodině připadl jeho vlastní úkol. III. Toto rozměření času i práce budiž 
zachováno přesně a nic nebudiž vynecháno, nic převraceno. 

Zásada VIII. Když příroda začne, nepřestane, dokud nedokoná dílo. —> A proto I. kdo 
je svčřen škole, buď tam podržen tak dlouho, až se stane z něho vzdělaný, mravný a 
zbožný člověk. II. Škola buď na místě klidném, vzdáleném hluku a všeho, co by rušilo 
vyučování. III. Cokoli se má podle předpisu konati, budiž konáno beze všeho přerušování. 
IV. Vynechávati školu a choditi za školu (pod jakoukoli záminkou) nebudiž dovolováno 
nikomu. 

Zásada IX. Příroda vyhýbá se bedlivě odporům a škodám. —» Bude tedy radno 
I. nedávati žákům do rukou žádných knih kromě těch, které jsou určeny pro jejich třídu. 
II. Ty knihy míti tak upraveny, aby plným právem musily býti zvány nálevkami 
moudrosti, mravnosti a zbožnosti. III. Ncpřipouštčti nevázaných druhů vc školách nebo 
mimo školu." 

V XVII. kapitole, nazvané „Základy snadnosti při vyučování a učení", Komenský 
převádí devět výše postulovaných zásad do praxe: „Takto jsme uvážili, kterými prostředky 
pěstitel mládeže může bezpečně dosíci svého cíle; nyní již přihlédněme, kterak třeba 
přizpůsobiti uvedené prostředky duševním schopnostem, aby se jich mohlo užívati snadno a 
příjemně." 

Následně stanovuje deset zásad, jež umožní snadné vyučování mládeže. Je dosti 
obtížné klasifikovat je z hlediska obecnosti a jejich místa v celém didaktickém systému, jejž 

'Organické nauky jsou v pojetí Komenského ty, které pojednávají o zacházení s nějakou látkou, např. 
gramatika. 
5 Výslovně uvádíme, že poněkud nepřehledné kladení římských číslic je doslovně převzato z citované knihy. 
6 Komenský zde reaguje na dobové „matení" žáků spočívající v tom, že sc žákům vštěpuje mnoho různé látky 
najednou. Dnešní pedagogika naopak volá po zařazování průřezových témat (cross-curricular topics). 
7 O tom, jak nepřehledná je situace při klasifikaci Komenského terminologie, svědčí skutečnost, že to, co 
bychom dnes považovali za součást didaktických zásad, chápal učitel národů jako příklady chybování: „Z toho 
jde, že se špatně děje, když vědění se podává po částech, a nepodá se dříve hrubý a všeobecný obrys celého 
vzdělávání, a že nikdo nemůže být vzdělán tak, aby se stal dokonalým pouze v některé zvláštní vědě, když nemá 
zření k ostatním vědám. Taktéž z toho jde, že špatně se podávají umění, vědy a jazyky, když sc nepodají první 
začátky (...)." (XVI/43, 44) 

12 



Komenský vystavěl. V předchozích devíti filozofických východiscích totiž nacházíme rovněž 
velmi konkrétně formulované principy p r a k t i c k é výuky a výchovy. 

Jakkoli se formulace z kapitoly XVII zdají být oněmi didaktickými zásadami, jež se 
staly východiskem moderní obecné didaktiky a přešly v příslušně modifikované podobě do 
dnešních oborových didaktik, i zde za nimi ještě následují nápravy, které se z dnešního 
hlediska rovněž považují za didaktické zásady. Navíc Komenský uvádí nároky na prostředí, 
v němž se výuka odehrává, a ty by též mohly být zvány didaktickými zásadami: např. za 
druhou zásadou a nápravami najdeme v odstavci 17 tento požadavek: „Škola sama má býti 
místo příjemné, vábící oči uvnitř i vně. Uvnitř budiž světlý, čistý pokoj, ozdobený všude 
obrazy, ať jsou to již obrazy znamenitých mužů, ať zeměpisné mapy, ať památky po nějakých 
událostech historických, nebo nějaké emblémy. Vně však budiž u školy nejen volné místo ku 
procházkám a společným hrám (...), nýbrž i nějaká zahrada." (XVII/17) A v odstavci 19 se 
téměř vzápětí objeví zcela moderní nároky na osobnost učitele: „Má-li methoda sama vábiti 
ducha, musí býti jaksi opatrně oslazována, totiž aby všecky předměty vyučovací, jakkoli 
vážné, byly přednášeny přátelsky a příjemně, totiž formou rozmluvy nebo závoděním 
v hádankách a konečně podobenstvími a bajkami." (XVII/19) 

Citujeme zásady uvedené v kapitole XVII: 
„(...) vyučování mládeže půjde snadno, jestliže: 
I. začne záhy před zkažením mysli, 
II. bude se dítí s náležitou přípravou, 
III. bude se postupovati od všeobecného ke zvláštnímu8, 
IV. a od snadnějšího k nesnadnějšímu, 
V. nikdo nebude přetěžován přílišností učiva, 
VI. všude se bude postupovati pomalu, 
VII. žák nebude nucen k ničemu, leč čeho by sám žádal, podle věku a methody, 
VIII. všecko se bude podávati názorem, 
IX. k okamžitému využití 
X. a všecko stále podle jedné a téže methody." 

Dále citujeme k nim příslušející nápravy: 
Ad I) „Tedy: I. Vzdělávání mládeže počínejž brzo. II. Týž žák v téže látcc měj pouze 

jednoho učitele. III. Především mravy buďtež uvedeny v harmonii podle pokynů 
vzdělavatelova." 

Ad II) „Proto I. chuť k vědění a učení má býti rozněcována v mládeži všemožným 
způsobem. II. Vyučovací methoda má zmenšovati námahu učení tak, aby nic nebylo, co by 
se hochům nelíbilo a je odstrašovalo v pokračování učení." 

Ad III) „Zatím pamatujme si tré: I. Každé umění má se obsáhnouti sice zcela krátkými, 
avšak zcela přesnými pravidly. II. Každé pravidlo má se vyjádřiti sice zcela krátkými, avšak 
zcela jasnými slovy. III. Ke každému pravidlu má se přidati množství příkladů, aby bylo 
zřejmo, jak rozmanitě lze užiti pravidla." 

Ad IV) Nápravy se týkají především studia latiny; obecný význam mají ty, jež jsou 
uvedeny v bodech VI, VII: „To se napraví, když I. učitel i žák budou téhož jazyka, (...) 
VI. Když'' věci samy budou stále pořádaný tak, aby nejdříve byly ve známost uváděny ty, 
které jsou nejblížc, potom ty, které jsou blízko, pak věci vzdálenější a konečně 
nej vzdálenější (...). VII. Nejdříve se mají cvičiti u hochů smysly (neboť to jest nej snadnější), 
pak paměť, potom porozumění a konečně soudnost. Neboť tak to jde za sebou, poněvadž 
vědění začíná názorem a přechází představováním v paměť, potom postupem od 
jednotlivostí tvoří se rozumění všemu, a konečně o věcech, jimž jsme náležitě porozuměli, 
koná se soud, aby včdční bylo pevné." 

Ad V) (náprava neuvedena) 
Ad VI) „Každý tedy zvětší žákům snadnost a příjemnost, kdo I. bude bráti k veřejnému 

vyučování co nejméně hodin, totiž čtyři, a ponechá právě tolik soukromým pracím; II. bude 
unavovati paměť co nejméně, totiž pouze základními věcmi, a ostatní nechá plynouti volně; 
III. ale všecko podle míry chápavosti, neboť ta sama se rozšíří postupem let a učení." 

Nejde o prosazování deduktivní metody, ale o Komenského přesvědčení, že žák má nejprve získat celkový 
V č° k" tCpr.VC p a k p ř c J í l k poučením z jednotlivých vědních oborů. Viz zásadu 6 z XVI. kapitoly, 

ces cm překladu, z něhož čerpáme (viz Seznam užité literatury), je skutečně spojka když takto zdvojena. 
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Ad VII) „Proto tedy I. nic nebudiž s mládeží podnikáno, leč co nejen dopouští, nýbrž 
žádá včk a schopnost. II. Nic jim nebudiž ukládáno vštčpovati v painčť, leč co pochopili a 
čemu náležitě porozuměli. A zase ničeho nebudiž žádáno na paměti, leč o čem je z určitých 
známek jisto, že to hoch ovládá. III. Nic jim nebudiž poručeno konati, leč když bude 
dostatečně ukázán vzor toho a pravidlo, jak to dělati." 

Ad VIII) „Proto tedy I. bití ať není žádného pro učení. (Neboť neučí-li se kdo, čí je to 
vina než učitele, který buď neumí nebo nedbá učiniti žáka učelivým?) II. Vše, čemu se žáci 
mají učiti, budiž jim předloženo a vyloženo tak jasně, aby to měli před sebou tak, jako svých 
pět prstů. III. A aby si to všecko snáze osvojili, ať se přibírají smysly, kterékoli možno." 

Ad IX) (náprava neuvedena) 
Ad X) „Proto bude třeba dbáti, aby příště I. byla jedna a táž methoda při vyučování 

všech věd, jedna a táž při vyučování všech umění, jedna a táž při vyučování všech jazyků. 
II. Aby v téže škole byl týž pořádek a táž míra všech cvičení. III. Aby vydání knih byla při 
téže látce pokud možno táž." 

V XVIII. kapitole, „Základy důkladnosti při vyučování a učení se", postuluje 
Komenský tyto zásady: 

„I. budou sc bráti pouze ty věci, které mají skutečně prospívati; 
II. ty však všecky, bez úchylky, 
III. budou-li všecky spočívati na pevných základech, 
IV. ty základy budou položeny hluboko, 
V. všecko následující bude spočívati pouze na oněch základech, 
VI. všecko, co se má roztřídili, bude roztříděno co nejpodrobněji, 
VII. a všecko následující bude se zakládati na dřívějším, 
VIII. všecko, co spolu souvisí, bude ustavičně spojováno, 
IX. všecko bude uspořádáno podle míry rozumu, paměti a jazyka, 
X. a všecko bude upevňováno stálým cvičením." 
Citujeme k nim příslušející nápravy: 
Ad I. (náprava neuvedena) 
Ad II. (náprava neuvedena) 
Ad III. „Proto tedy I. Opravdovč budiž u žáků vzbuzována láska ke každému učení, 

které se začíná, a buďte pro to uvedeny důvody z výbornosti, užitečnosti, příjemnosti a 
odkudkoli jinudy. II. Představa jazyka nebo umění (což není nic jiného, než jeho nárys, 
načrtnutý zcela všeobecně, avšak přece ve všech svých částech) vždy budiž žákovi vštípena 
dříve, než se přijde k podrobnému probírán10, aby totiž žák přehlížel hned od prvního vstupu 
všecky cíle a meze na jeho obvodě, právě tak jako všecko to, co leží uvnitř. (...)" 

Ad IV. „Patrno tedy, že je nutno v žákovi vážně roznčcovati učelivost i představu celku 
vtiskovati hluboko v mysl; k úplnější soustavě umění nebo jazyka nebudiž ani přistupováno 
dříve, než bude jisto, že základ celku je pojat nejúplněji a dobře zakořeněn." 

Ad V. „Zákonem tedy budiž: I..Všecko budiž odvozováno z neproměnných podstat věcí. 
II. Ničemu nebudiž vyučováno pouhou autoritou, všecko důkazem pomocí smyslů a rozumu. 
III. Ničemu pouze methodou analytickou, nýbrž všemu spíše methodou synthetickou." 

Ad VI. (náprava neuvedena) 
Ad VII. (náprava neuvedena) 
Ad VIII. (náprava neuvedena; je zde však závěr): „Proto ve školách ať se vyučuje všemu 

s uvedením příčin." 
Ad IX. (náprava neuvedena; jsou zde však tyto pokyny): „Tedy I. cokoli bude 

pochopeno, o tom hned budiž přemýšleno, jaký to ponese užitek, aby se neučilo nadarmo. 
II. Cokoli je pochopeno, to zase budiž sdělováno jiným a přenášeno na jiné, aby žádné 
vědění nepřicházelo nazmar." 

Ad X. (náprava neuvedena) 

XIX. kapitola se nazývá „Zásady úsporné rychlosti při vyučování". Komenský je 
uvádí v osmi podkapitolách nazvaných Problem (1-VIlI). 

Moderní didaktika z nich převzala zejména tyto (citujeme): 
„PROBLEM VI. Kterak zařídili, aby jednou prací dělala se dvoje nebo trojí včc. 

10 Zjevná literní chyba v překladu; správně: k probírání. 
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(. ) Tedy slovům, ať se vyučuje a učí jenom ve spojení s vécmi (...). Koneene 
znamenitou úsporou bude, když hry, které se povolují mládeži k zotaven, budou zanzeny 
tak, aby jim živé předvádčly vážné úkoly životní a aby v nich vytvor.ly jakous, náklonnost 

k n i m " " • -
PROBLEM VIII Kterak odstraňovali překážky a jich se vystříhali. (...) nic není 

marnějšího než včdčti a učiti se mnoho, co totiž nepřinese užitku; a moudry je ne ten, kdo vi 
mnoho, nýbrž ten, kdo ví užitečné (...)." 

V kapitole XX, „Methoda věd zvlášť", nacházíme opět - v pozměněné formulaci, 
srov. kap. XVII/39 - zásadu názornosti (citujeme): „Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, 
aby všecko bylo předváděno všem smyslům, kolika možno. (...) Názor vlastníma očima slouží 
za důkaz." (XX/9/III) , , , , . „,, , 

Komenský tu volá po smyslově názorných pomůckách, zejmena obrazcích, umelých 
kostrách lidského tčla apod. 

V kapitole XXI. narazíme takřka zničehonic (XXI/8) na tento postulát (citujeme): 
„Cvičení počínej od prvních začátků, ne od hotových děl." 

Jde nesporně o jádro zásady postupuj od jednoduššího ke složitějšímu. 
A o něco dále (XXI/9) v modifikované podobě pak totéž: „První cvičeni zacatecniku 

buďtež konána na látce známé." 

S ohledem na cíle této práce nelze zacházet do historie a zkoumat, jak se uvedené 
zásady proměňovaly rozsahem i obsahem ani jak řeší tuto problematiku zahraniční didaktika 
(srov. např. M. Pasch aj., 1998, kde se u v á d ě j í takové pojmy, jako je princip kulturního 
kontextu, princip soustředění se na klíčové pojmy, princip rozmanitosti aj.). Poznamenejme 
jen tolik, že moderní didaktika učinila jakýsi křížový výběr zásad, ne vzdy respektující 
původní Komenského dělení; ve větší či menší míře však z Komenského vychází a integruje 
jeho myšlenky do nových systémů. 

Nespornou platnost má v dnešní edukační realitě jedenáct zásad, jež nyní uvedeme. 
Některé přímo navazují na Komenského, jiné jsou postulovány nově; všechny svou povahou 
spadají do obecné didaktiky. Při jejich kompletování vycházíme z odborne literatury (napr. 
K. Svoboda, 1977, J Průcha, 2000, s. 108). V poznámkách se dotýkáme jejich aplikace na 
oborovou didaktiku, tj. v našem případě na didaktiku českého jazyka, resp. na výuku českého 
jazyka. 

1. Zásada vědeckosti: Probírané učivo by mělo být v plném souladu se soudobou 
úrovní teoretického poznání a pružně reagovat na aktuální výsledky vědního badaní v danem 
oboru. Podobně i učitelova pedagogická i úžeji oborová erudice má být na nejvyssím 
dosažitelném stupni odbornosti. , . , . 

2. Zásada názornosti: Výuku je třeba opírat o konkrétní příklady, obrazový material, 
o ukázky praktických možností aplikace daného učiva. 

P o z n á m k a : Např. při výuce nepravidelností větné a souvětné stavby vyjdeme z p l n ý c h textu na 
nichž dané jevy demonstrujeme; užijeme přitom fotokopie novinových a časopiseckých článku, v n.chz se dane 

" We nesporně o „prototyp" požadavku známého později jako schola udus. ( L a t , n s / « * » — « e 
.hra", ale i „divaddní představení"). Komenskému totiž nešlo primárně o to aby si ^ ^ ^ ^ 
sehrávaly, d r a m a t i z o v a 1 y skutečné životní situace vyskytujíc, se v různých povoláme^ ^nos tech , o 
je patrno dále v XIX, 50). Tuto myšlenku Komenský rozpracoval a konkret.zoval ve s t e « P 

o necelých dvacet let později. (Spis Sehola ludus vznikl r. 165 ovšem na z a k l á d e j m pra e to z an 
linguarum reserata, 1630-31 a to jakožto její scénické, divadclm zpracovan, ^ e d e n i m vyuky na j cv iM 
sledoval Komenský ten cíl, aby se vyučování stalo zajímavým a z.vym aktem.) Podrobnej, viz J. Kopecký 
(1992-93). 
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chyby dopustili tzv. profesionální uživatelé mateřského jazyka, čímž zvyšujeme motivaci žáka příkladem z praxe 
- viz i zásadu č. 4. 

3. Zásada přiměřenosti: Probírané učivo (jeho obsah a rozsah) i způsob jeho 
prezentace učitelem by neměly přesahovat možnosti chápání žáků, zejména s ohledem na 
jejich věk. 

4. Zásada spojení teorie s praxí: Každé učivo, každá vzdělávací aktivita by měla 
směřovat k praktickému využití v reálném životě. 

P o z n á m k a : Tím ovšem není možno rozumět jen přímou aplikaci nabytých znalostí, dovedností a 
návyků, nýbrž v širším smyslu i nabytí takových kompetencí, jež vedou k rozvoji abstraktní myšlení, vedou ke 
kladení otázek (byť třebas zatím nezodpověditelných), k formulování smělých hypotéz (byť zatím 
neověřitelných a nepřemčnitelných v teorie). 

5. Zásada postupnosti („od jednoduchého k složitějšímu", „od konkrétního 
k abstraktnímu") a soustavnosti: Proces osvojení látky žákem má být zahájen informacemi 
či postupy snazšími a srozumitelnými, resp. žákovi již známými; zároveň bývá účelné 
vycházet u nového učiva z konkrétních a dílčích jevů. Tento proces má mít přitom pevný řád 
a rámec, žáci poznávají dané jevy systematicky, ve vzájemném propojení a vazbách k jevům 
souvisejícím. 

S tím není v rozporu tento Komenského požadavek z Didaktiky velké, v XVI/43: „(...) 
špatně se děje, když vědění se podává po částech, a nepodá se dříve hrubý a všeobecný obrys 
celého vzdčlání, a že nikdo nemůže býti vzdělán tak, aby se stal dokonalým pouze v některé 
zvláštní vědě, když nemá zření k ostatním vědám." (J. A. Komenský, 1930, s. 134) 
Komenskému tu jde o učení v souvislostech, o to, aby žák nejprve získal v š e o b e c n ý 
rozhled po oboru a jeho vztazích k vědám jiným, než přikročí k dílčím pravidlům a poučkám. 
V tomto požadavku se zjevně projevuje jeho zájem pansofický. 

P o z n á m k a : Je demotivující začínat výklad deminutivních přípon na slovech, u nichž v procesu 
derivace dojde k výrazné obměně základového slova, jako např. stolek, okénko, stříška. Učitel by měl vycházet 
ze slov, jejichž slovotvorný základ je se slovem základovým totožný, jako lesík, myška, a pokračovat slovy 
s obměnou malou (nejprve pouze se změnou samohláskové kvantity), jako jamka, fotbálek, gumička. Pokud jde 
o soustavnost, nelze např. probírat syntax bez upozornění na její přímou vazbu s morfologií: slovní tvary jsou 
prostředkem vyjádření syntaktických funkcí. 

6. Zásada zpětné vazby: Učitel by si měl v kontaktu s žáky neustále ověřovat, 
nakolik jsou jím volené a užívané metody a organizační formy efektivní. Zároveň by se sám 
měl při výuce stále učit od svých žáků. 

7. Zásada aktivity: Pregnantně vyjádřil tuto zásadu K. Svoboda: „Cílem školy není 
jen dát určité znalosti a vypěstovat dovednosti, ale také vyvolat zájem o učivo, rozvinout 
snahu a schopnost žáka samostatně a usilovně poznatky získávat a konfrontovat, nacházet 
mezi nimi spojitosti, shody a rozdíly i poznatky vyjadřovat. ( . . .) Aktivita žáků vzrůstá ovšem 
také tehdy, jestliže žáci vědí, že to, čemu se učí, je užitečné, že to přispěje k jejich úspěchu 
v současném i budoucím životě.. ." (K. Svoboda, 1977, s. 40-41) L. Mojžíšek (1988) uvádí 
tuto zásadu ve svém přehledu dokonce na prvním místě. 

8. Zásada poutavosti: Vyučování by mčlo být pro žáky poutavé, neměli by se při něm 
nudit. 

9. Zásada uvedomelosti: Žák by měl vědět, proč určitou studijní aktivitu vykonává a 
k jakému cíli směřuje; to výrazně napomáhá trvalejšímu osvojení daného učiva. 

P o z n á m k a : Tato zásada je z hlediska tématu naší práce klíčová: pro učitele z ní vyplývá jednak 
nutnost jasně vytyčit daný úkol a jeho smysl Jednak žáka průběžně motivovat. 

10. Zásada trvalosti: Alespoň jádro osvojeného učiva by se mčlo stát relativně 
trvalou součástí žákových kompetencí. Trvaleji se pamatují poznatky, jež byly vyvozeny 
samostatnou prací žáka a řádně procvičeny. Učivo je též třeba pravidelně s žáky opakovat, 
jinak se po čase ztrácejí z paměti i ty vědomosti i dovednosti, jež cvičeny byly. 

P o z n á m k a : Jistá ošemetnost této zásady se projeví při úsilí stanovit učební standardy, tj. minimální 
obsah a rozsah látky, již by měli zvládnout a udržet relativně dlouhodobě v paměti i ti žáci, kteří ji nebudou 
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v budoucnu bčžnč potřebovat. Pedagogická psychologie nás poučuje o přirozeném lidském faktoru zapomínání, 
každodenní potřeby (např. zvládnutí cizího jazyka) pak o důležitosti této zasady. 

11. Zásada přirozenosti: Učitelovo počínání při výuce by mělo v žákovi vyvolat pocit, 
že vyučování probíhá nenásilně a logicky. Je třeba vyhýbat se při něm prehnaným a 
extrémním postupům. 

Uvedené zásady nelze absolutizovat: jistě by se měly prosazovat v dlouhodobé 
didaktické strategii, nikoli však nutně v každém okamžiku výchovně-vzdelavaciho procesu. 
Rozhodující je vždy konkrétní výuková situace, charakter učiva a třídy a z toho se odvíjející 
úvaha učitele. (J. Kostečka, 1993) 

Oborová didaktika (didaktika českého jazyka) vymezuje ještě další zásady, 
zohledňující specifika předmětu. . 

J. Jelínek v Úvodu do teorie vyučování českému jazyka (J. Jelínek, 1980, s. 68-9Ö). 
hovoří nikoli o zásadách, nýbrž o principech; z méně často uváděných je důležitý princip 
strukturního uspořádání učiva. 

Fundamentální je pro tuto oblast Svobodova Didaktika českého jazyka a slohu 
(K. Svoboda, 1977), jejíž vývody jsou v mnoha ohledech - přes ideologickou poplatnost dobe 
svého vzniku - dodnes inspirující. Zejména cenné je podrobné vypracování konkrétních 
příkladů, jak obecné didaktické zásady aplikovat při výuce českého jazyka. Nemůžeme z nich 
s ohledem na rozsah naší práce citovat, avšak odkazujeme na celou kapitolu III, v niz se 
Svoboda touto problematikou zabývá (s. 18-43). 

Didaktické zásady aplikované na didaktiku oboru uvádí a podrobnč rozvadí i zatím 
poslední ucelená didaktika češtiny Čeština a její vyučování (M. Cechová - V. Styblik, 1998). 
Specifikují se tu mj. tyto dvě, o nichž dosud nebyla zmínka: 

zásada lingvistického přístupu (výklady a odůvodňování jevů mají být v souladu se 
soudobým lingvistickým poznáním); 

zásada integrity jazykového vyučování (vyžaduje jednotu vyučování ve složce 
jazykové a slohové a vhodně uplatněnou integritu složky jazykové a literární). 

Souvislost uvedených didaktických zásad - ať původních, pocházejících od 
J. A. Komenského, nebo moderních - s motivací a aktivizací žáků je přímá a zjevná. 
Požadavek aktivnosti žáka je ztělesněn přímo v jedné z těchto zásad, trvalé nedodržovaní 
většiny zásad, zejména názornosti, postupnosti, poutavosti, přirozenosti, vede k demotivaci 
žáka. 

Jejich naplňování je ovšem pouze podmínkou nutnou, nikoli dostatečnou, aby 
k motivaci žáků a aktivizaci vůbec mohlo dojít. 
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2.3 Motivace a aktivizace žáků jakožto didaktické kategorie 

2.3.1 Motivace 

Odborná literatura vymezuje motivaci různě. Nejčastější definice obsahují pojmy a 
obraty jako „pohnutky činnosti", „faktory, které vedou k činnosti", „příčiny a hybné síly 
lidského jednání" (J. Skalková, 1999). 

Psychologové soudí, že učení není bez motivace vůbec možné. (J. Linhart, 1967) 
Podrobně se vztahu motivace a aktivizace věnuje již v polovině šedesátých let 

20. století V. Linhartová. Citujme: „Činnost a učení jsou charakterizovány určitým stupnčm 
a k t i v a č n í ú r o v n ě; jí míníme psychický stav mobilizace a pohotovosti energetických 
zdrojů, umožňujících, aby jedinec byl činný se zvýšeným úsilím a pracoval se zvýšenou 
vytrvalostí. A k t i v a c e souvisí jednak s obecným aktivačním nábojem nervových buněk (je 
podmíněna fyziologicky), jednak je determinována různými motivačními činiteli. Pokládáme 
tudíž aktivaci za širší pojem než motivaci (...) Ve výchovném procesu a k t i v i z a c í 
míníme navození takových optimálních podmínek a situací, které vedou žáka k činnosti, 
odstraňují rušivé a tlumivé vlivy a navozují aktivitu celé osobnosti. M o t i v a c e se týká jak 
úrovnč energie, tak zaměření činnosti; m o t i v y usměrňují činnost jedince tak, aby vedla 
k uspokojení potřeby či ke splnění úkolu (touto zamčřeností souvisí motivy s postoji); motiv 
je jedním ze základních impulsů každého aktu učení. (V. Linhartová, 1965, s. 706) 

V této práci vycházíme z pojetí, jež chápe motivaci jako „podnět, který se zakládá na 
nutnosti (potřebě) něco vykonat, aby potřeba byla uspokojena" (L. Ďurič, 1979); třebaže jde 
o vymezení staršího data, vyhovuje podle našich zkušeností plně i současné realitě. Ďurič řadí 
motivaci mezi z á k o n y u č e n í , vedle zákona zpětné informace v učení, transferu učení a 
opakování v učení. S tím lze jen souhlasit. 

G. Petty v Moderním vyučování (Teaching Today, česky 3. vyd. 2004) poukazuje na 
to, že stejnč jako pokusná zvířata potřebovala motivaci k tomu, aby se dostala z klece 
k potravě („pokud dáme do problémové skříňky nakrmenou kočku, lehne si a usne"), i člověk 
je motivován k učení nčjakou předpokládanou odmčnou, např. pochvalou učitele, ukojením 
zvědavosti, Nikdo se neučí pro nic za nic, soudí Petty. V 5. kapitole (Motivace, s. 40 a dále) 
uvádí „ncjběžnčjší důvody, proč se žáci chtějí učit: 

„I. Včci, které se učím, se mi hodí. 
2. Kvalifikace, kterou studiem získám, se mi hodí. 
3. Při učení mívám obvykle dobré výsledky a tento úspčch mi zvyšuje sebevědomí. 
4. Když se budu dobře učit, vyvolá to příznivý ohlas mého učitele nebo mých spolužáků. 
5. Když se nebudu učit, bude to mít nepříjemné (a dosti bezprostřední) důsledky. 
6. Včci, které se učím, jsou zajímavé a vzbuzují mou zvídavost. 
7. Zjišťuji, že vyučování je zábavné." 

Uveďme pro srovnání i názor učitele z praxe, a to učitele zeměpisu (V. Bčlík, 2003): 
„Pojem motivace pochází z latinského slova movere, které znamená hýbati se. Motivace 

znamená souhrn hybných činitelů, které jedince podněcují k aktivitě v činnostech, učení a 
osobnosti. Hybným činitelem rozumíme takové skutečnosti, které jedince podněcují, 
podporují, nebo naopak tlumí, aby něco konal nebo nekonal. Můžeme ji také definovat jako 
proces vyvolávání a udržování současně regulování a k t i v i t y . P o j e m motivace zahrnuje 
vnější pobídky a cíle a vnitřní motivy (zdroje). Činitel, který vzbuzuje chování a zároveň ho 
řídí, se nazývá motiv - každé specifické snažení k určitému cíli bez ohledu na to, jak bylo 
vyvoláno. (. . .)" 

12 Zjevná literní chyba, autorovi patrně vypadla spojka a mezi slovy udržování a současně. Porozumění smyslu 
textu to nebrání. 
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S ohledem na praktické aspekty výchovně-vzdělávacího procesu, jež máme v této 
práci neustále na mysli, přinášíme toto vlastní pojetí motivace, s mmz budeme nadalc 
pracovat: 

Motivace je dosahování a dosažení'3 stavu, kdy žák je hluboce a upřímně 
přesvědčen - a to aktuálně i trvale - o smysluplnosti svého studia a poc.tuje p n nem 
radost, nebo alespoň uspokojení. 

Motivaci lze dělit podle různých kritérií. Nejdůležitější jsou tato tři: 
1. podle původu či původce 

a) motivace vnitřní (primární) 
b) motivace vnější (sekundární) 

2. podle formy14 

a) motivace kladná (pozitivní) 
b) motivace záporná (negativní) 

3. podle trvání motivačního působení 
a) motivace stálá, dlouhodobá (permanentní) 
b) motivace okamžitá, krátkodobá (aktuální) 

Ad 1) Motivaci vyvolávají dva faktory: vnitřní podnčty a vnější podněty (incentivy). 
Mezi vnitřní faktory patří osobnostní založení žáka, zejména jeho vrozene vlohy, 

t a 1 e n t pro určitý obor nebo činnost, a naopak limity dané specifickým, poruchami učeni. 
Mezi vnější faktory se tradičně řadí osobnost učitele, vliv třídního kolektivu a cele 

školy, působení rodiny a stav celé společnosti. Nesporně sem též patří činitel, na nejz se občas 
zapomíná, a to charakter dané látky (její přirozená poutavost či prakticka využitelnost) 

P o z n á m k a: V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se zac, s.tredn.ch stol admrtah 
učit jak ruštinu (protože ji vnímali jako jazyk okupantů), tak i angličtmu (neboť v dobe, kdy nebylo dovoleno 
svobodně cestovat, nevidčli možnost jejího praktického uplatnční). , 

Vnější motivaci se přisuzuje nižší hodnota než motivaci vnitřní. Je to pochopitelné, ale 
ne vždy oprávněné. Uvedené faktory se totiž vzájemně ovlivňují. L. Dunc (197;) upozorňuje 
že konkrétní učitel tedy faktor v obecné rovině vnější, dokáže v optimálním prípade zvnitrmt 
motivaci tak, že žák přijme jeho argumenty o prospěšnosti studia daného oboru. (O tom pro 
češtinu viz dále v kap. 3.3.3.) . .» . 

Ad 2) Toto dělení se částečně překrývá s předchozím: vnitřní motivace sotva muze byt 
negativní, avšak vnější motivace může být jak pozitivní (kladné ocenění, pochvala učitelem ci 
třídním kolektivem) tak negativní (strach z neúspěchu, trestu apod.). Zkusenosti praktiku 
ukazují, že negativní motivaci nelze úplně zatracovat. U některých žáku dokonce byva 
v předmětu, k němuž neinklinujú dominantní, ne-li výlučná. Učitel se samozřejmé ma a musí 
snažit o co nejvíce stimulů pozitivních, ale má-li žáky skutečně připravovat pro život pak 
nemůže ignorovat fakt, že obava z neúspěchu je běžnou motivací lidského konaní. Takové 
motivace lze vhodně využít např. pro trénování odolnosti žáků vůči stresu pn zkoušce. 

Ad 3) Stálá, dlouhodobá motivace sleduje relativně trvalé, průběžné a soustavné 
přesvědčení žáka o smysluplnosti studia daného oboru. Dlouhodobou motivaci buduji mj. 
cílené motivační hodiny (viz zde v kap. 3.3.7.1). 

. - r lyžováním) a kontrolováním tohoto stavu, tak aktivitou 13 Rozumí se jak aktivitou učitele, tj. iniciováním (vzbuzován,m) 
j . -\dost)' extviYisic (uccni 

"Br i t ská didaktika zde rozlišuje čtyři typy motivace: ^ ^ ^ ^ Zgrale'(učeni se pro lepši 
pod vlivem nechtěného vnějšího tlaku, např. rod.cu, b i n a s e ^ . ^ ^ ) ; imtrumental (učen, 
integraci do společnosti, např. u dětí v nové škole, u mugranw j 
s cílem zvýšit si kvalifikaci, získat vyšší vzdělán, c, poz,c, apc •>• 
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Okamžitou, krátkodobou motivaci spojujeme většinou s jednou konkrétní vyučovací 
hodinou či výukovou situací. Zásadní roli tu hraje osobnost učitele (podrobněji viz kap. 
3.3.3). Velmi účinná je např. učitelova okamžitá improvizace v hodině, netradiční dílčí nápad: 

1. Změňme občas prostorové uspořádání místnosti, vyjděme se třídou ven ze školy. Už 
jen samo narušení stereotypu působí motivačně; to samozřejmě samo o sobě nestačí, je třeba, 
aby tato změna tradiční výuky měla didaktické opodstatnění (např. při hodině Za tajemstvím 
vyprávění, srov. kap. 5). 

2. Mnohé můžeme udělat pro motivaci žáků i formulací tématu hodiny. Nadpis na 
tabuli Interpunkční čárka v souvětí složeném spolehlivě odradí třídu ještě před tím, než se 
vůbec přikročí k práci. Uveďme raději učivo poukazem na jeho praktickou využitelnost -
např. tčmito slovy: „Dnes se podíváme, jak nás může zradit interpunkční čárka a jaké 
následky, někdy bohužel i finanční, z toho mohou povstat." Pak demonstrujme třídě několik 
konkrétních příkladů na dané téma z našeho výstřižkového archivu. Teprve poté napišme 
citované téma na tabuli. 

3. Zkusme pozvat si dva žáky k tabuli, jednomu z nich zavažme oči a oba pak 
vyzvčme, aby popisovali týž předmět; srovnejme pak výsledek práce smyslů a fantazie. A 
namísto očekávané palby otázek překvapme třídu touto výzvou: „Na co se vás asi teď budu 
chtít zeptat?" Nechť žáci sami zkusí objevovat problémy, namísto toho, aby jim je učitel sám 
předkládal (neřkuli je za ně řešil). 

4. Podobný charakter má situace, kdy rozdáme texty, v nichž není formulován úkol, a 
zeptáme se třídy: „Proč jsem vám tohle přinesl?" 

5. Při probírání fonetického učiva využijme gramofonové nahrávky téhož textu od 
dvou recitátorů a srovnejme jejich dikci. (Výborně zde poslouží srovnání recitace Máchova 
Máje Z. Štčpánkem a V. Voskou. Kromě posouzení celkového interpretačního pojetí (dikce) 
obou našich vynikajících herců necháme žáky hledat i konkrétní rozdíly. Například první 
recitátor vyslovuje souhlásku č ve slově hrdliččin nezdvojeně, druhý zdvojenč. Zadáme 
žákům okamžitou rešerši, zda jsou obě tyto varianty spisovné, resp. stylově rovnocenné; 
rozdáme jim přitom výtisky příslušné normativní příručky - J. Hůrková, 1995 - , čímž 
sledujeme i nácvik vyhledání potřebné informace v odborné literatuře.) 

6. Při analýze souvětí Jestliže bude pršet, zůstanu doma je rozhodně méně vhodný 
pokyn „určete slovesné kategorie v obou souvětích" než „převeďte souvětí do podmiňovacího 
způsobu a prozkoumejte, zda obě souvětí mají stejný smysl a zda se děje v nich odehrávají ve 
stejném čase". 

7. Podobnou výukovou situaci můžeme ještě více zživotnit, necháme-li při probírání 
slovesné osoby žáky zkoumat, který ze dvou následujících výroků vedoucího při jednání 
s podřízenými vyzní lépe a přispěje efektivněji k naplnění jeho komunikačního záměru: Měli 
byste se nad svou chybou zamyslet, abyste ji už neopakovali. - Měli bychom se nad tou 
chybou zamyslet, abychom ji už neopakovali. 

Obdobné požadavky pro výuku češtiny, jaké uvádíme k bodu 3, razantně nastolil již 
počátkem devadesátých let 20. století O. Hausenblas ve spisku" Vrátíme smysl hodinám 
češtiny? (1992). Reagoval tehdy na soudobou neutěšenou edukační realitu: obliba hodin 
českého jazyka byla na školách mimořádně nízká, řada učitelů se motivací příliš nezabývala, 
žáci se neučili komunikovat. O. Hausenblas požadoval odklon od akademismu a příklon 
k praxi: 

„(...) Proto se práce žáků v hodině má zaměřit na nějakou akci: Napíšeme si skutečný 
dopis, jako bychom chtěli do naší školy pozvat skvělého jazzového pianistu (a proč ho tím 
dopisem opravdu nepozvat?)"(s. 9) 

15 Nejde tu o pejorativní konotaci: názvem spisek označuje tuto publikaci sám její autor. 
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Podobně pro stanovení cílů: „(žák) dovede sestavit hlášení v místním rozhlase, kterým 
pozve občany na školní představení; dovede shrnout diskusi, usměrnit polemiku a pomoct pn 

formulování závěrů." (s. 13) , 
Jakkoli bylo napsání této příručky vyvoláno konkrétní dobovou situaci, mnoha 

Hausenblasovým požadavkům je třeba přiznat značný a nadčasově platný motivační etekt 

srov. tuto pasáž: 
„Stručně: cílem práce nebývá pro žáka ve skutečnosti pouze ,napsat správny tvar pricesti 

trpného'. Normálně mvslící dítě nevytrháva smysl práce ze svého života tak , jako to utni 
jeho učitel. Jc pak smutné, že hodiny češtiny (a ovšem většiny jiných předmětu) nenabízejí 
lepší cíl žákova úsilí než ,zabránit, aby mi učitel nedal špatnou známku'. Skutečným cílem 
dorozumívacího úsilí však v životě bývá ,vyjádřit sc tak, jak to nejlépe odpovídá vec. a 
situaci'." (s. 19) . „ , , v , 

O určitých tezích z citovaného spisku by se ovšem dalo polemizovat, napr. o zavaděn. 
odborných termínů se souhlasem třídy (s. 37). Nakolik rozporuplné až krajní byly nekterc 
Hausenblasovy názory, svědčí tato pasáž, v níž se jedním dechem postuluji požadavky velmi 

rozumné spolu s nepřijatelným podceňováním poznávání jazykového systému: 
„Cvičení gramatická je nutné VŽDY úzce zabudovat do tématu lekce, predkladal co 

nejméně svéúčelných větiček nebo dokonce izolovaných slov! Stále dbát o to, aby zaci byli 
motivováni nikoli potřebou ,napsat to spisovně/správně/nedostat špatnou známku , ani 
potřebami jazykového systému (poznat, jak vyplývá tvar ze syntaktických vztahu), nybrz 
potřebami úspčšného a úplného dorozumění!" (s. 33) 

Dodejme, že O. Hausenblas nebyl první, a už vůbec ne jediný češtinář který si 
podobné otázky kladl a hledal na ně odpovědi. Svědčí o tom např. řada článku z sedesatych 
sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v časopise Český jazyk a literatura. Dokazal vsak 
svoje představy prezentovat velmi účinně, mj. díky svým mediálním aktivitam, a ma 
nespornou zásluhu na tom že se o motivaci při hodinách mateřského jazyka a o príklonu 
výuky češtiny k praktické komunikaci začalo mezi teoretiky i učiteli z praxe hojně diskutovat. 

2.3.2 Aktivizace 

Od motivace je vhodné rozlišovat aktivizaci žáků. Obsah těchto P O j m u s e t o U z 
Překrývá jen částečně: např. znamenitý rétorický výkon učitele pn vykladu nove latky muže 
být silně motivační, ale v daném okamžiku nikoli aktivizující, tj. nevede zaka k c.nnost. ve 
smyslu výše uvedeného vymezení V. Linhartové. Naopak existuj, výukové situace (např 
jazyková hra formou soutěže o ceny), kdy jsou aktuálně aktivizovaní zaci, u nichž se p i t s 
všechnu snahu nedaří vybudovat d l o u h o d o b o u motivaci u m n é h o 

L. Mojžíšek (1988, s. 43-14) píše: „Aktivizace žáku :3poc,va v •oz veni W ^ n e h o 
vztahu k poznání, j e nutno zbavit je pocitu školní tryzně, c.tove . apatie vyplyvaj,c 
z verbalismu, z odtrženosti školy od praxe, necitlivé abstrakt,zace tun ze j im nabídneme^ope 
sebevědomí, radost z poznání, pocit sebejistoty, radost z toho, z e j e ceka praxe, ze jejich prace 
je a bude společností cenčna." 

Pro potřeby této práce i s ohledem na vyučovací praxi navrhujeme toto pojetí 
aktivizace: 

Aktivizace žáků je proces .a stav, kdy se žáci (optimálně - l á vyučovaná 
skupina/třída) činorodě a s nefalšovaným zájmem a zaujetím zapojuj, do den. v hod.ne. 

Vymezit přesně vztah, resp. rozdíl mezi pojmy motivace a aktivizace není snadné 
právě kvůli jejich dílem společnému, dílem odlišnému obsahu. 
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Uvedli jsme pojetí V. Linhartové, podle nčjž je aktivace determinována různými 
motivačními činiteli. Avšak učitel, jemuž se daří žáky aktivizovat (jakkoli to není možné 
v každém okamžiku výuky), buduje rovněž jejich motivaci - dlouhodobou v případě trvalé 
aktivizace, krátkodobou v případě okamžité aktivizace. Z tohoto hlediska je tedy naopak 
aktivizace žáků jedním z motivačních faktorů. Protože však v naprosté většině případů u 
aktivizovaných žáků významně stoupá míra osvojení osvojovaných znalostí, dovedností a 
návyků oproti situaci, kdy žáci aktivizováni nejsou, je aktivizace zároveň prostředkem 
k dosahování didaktických cílů - vedle motivace a spolu s ní. 

Vzájemný vztah motivace a aktivizace je dialektický - a to v původním, ideologicky 
nepokřiveném smyslu tohoto slova: tj. vnitřně rozporný, dynamický, vzájemně provázaný: 
stejně jako aktivizace buduje motivaci, tak motivace, jakmile je „v žákovi" přítomna, se stává 
nesporným aktivizačním faktorem. 

O blízkosti obou tčehto didaktických kategorií svědčí i to, že sdílejí většinu činitelů, 
jimiž jsou vyvolávány.16 

16 O obtížnosti rozlišit motivaci od aktivizace svědčí i to, že nesporně existuje duševní aktivita vnitřní, tj. 
pozorné sledování učitelova výkladu motivovaným žákem. Zde však máme na mysli žákovy projevy vnější, tj. 
jeho vstupy do diskuse, iniciativu při práci vc skupině, pokládání zvídavých dotazů apod. 
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2.4 Motivační a aktivizační faktory při výuce - přehled 

Motivačních a aktivizačních faktorů je celá řada. V jistém smyslu je dokonce možno 
říci, že neexistuje didaktická kategorie, která by k motivaci a aktivizaci žáku nemela nejaký 
vztah. Přesto je zřejmé, že někteří činitelé se tu uplatňují podstatně výrazněji nezjini. 

Soustředíme se tu jen na klíčové: 
1. subjektivní 

a) osobnost žáka a role třídního kolektivu 
b) osobnost učitele 

2. objektivní 
a) učební pomůcky, vybavenost školy 
b) charakter a obtížnost učební látky 
c) didaktické metody . - v , , » 
d) organizační formy vyučování a jejich vliv na motivaci a aktivizaci zaku. 

Jejich podrobný rozbor, již v aplikaci na výuku českého jazyka, pnnasi kap. 3.3. 

Každá didaktická metoda a organizační forma, je-li s ohledem na didaktickou situaci 
vhodně zvolena by měla vést přinejmenším ke krátkodobé, aktuální motivaci zaka. 1 raxe 
ovšem vyjevuje, že některé metody a formy mají výrazně vyšší motivační i aktivizační naboj 
než jiné (například metoda vytváření problémových situací/úkolů ve srovnán, s monologickou 
přednáškou, skupinová výuka či exkurze ve srovnání s frontální výukou). 

Budeme se tedy v této práci soustřeďovat na ty metody a organizační formy 
výchovně-vzdělávacího procesu, jež mají podle našeho názoru výraznou motivační a 
aktivizační funkci; zároveň však probereme i potenciálně méně motivující metody a formy 
poukážeme na nebezpečí při jejich nevhodné aplikaci a pokusíme se nastínit, kdy jc jejich 
užití naopak náležité. 
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3. Motivace a aktivizace žáků z hlediska výuky 
českého jazyka na gymnáziích 

3.1 Cíle vyučování českému jazyku na gymnáziích 

Kategorie cíle prošla v didaktice českého jazyka (a slohu) dlouhým vývojem. Budeme 
se včnovat období posledních zhruba tří desetiletí. 

K. Svoboda (1977) uvádí toto obecné pojetí cíle vyučování mateřskému jazyku: 
„Cílem vyučování mateřskému jazyku je uvědomělé ovládání spisovného jazyka v jeho 
podobě psané i mluvené, tj. učí se jazyku, ne převážně o jazyku." (s. 13) Požaduje 
v ý s t i ž n é a v h o d n é v y j a d ř o v á n í ; podotýká též, že žák si nemusí uvědomovat 
všechny poučky, nýbrž jen ty, které potřebuje aplikovat v případě nejistoty, zda zamýšlené 
vyjádření je náležité. Důležitý je Svobodův postřeh, že není reálné usilovat o to, aby všichni 
žáci dosáhli stejné míry uvčdomělosti v ovládání mateřského jazyka. Dodnes platný je tento 
jeho závěr: „Cílem vyučování mateřskému jazyku není jen v š t í p e n í z n a l o s t í , 
dovedností a návyků, ale i v ý c h o v a k p o s t o j ů m, ke vztahu k jazyku." (s. 14) 

J. Jelínek (1980) vychází z tohoto pojetí: „Cíl vyučování českému jazyku je systém 
tvořený obecným cílem a dílčími cíly (úkoly) jeho jednotlivých stránek a strukturními vztahy 
mezi nimi." (s. 101) Ponechme stranou, že obecným cílem rozuměl komunistickou výchovu 
(s. 99) - šlo o daň době; myšlenka hierarchizace cílů podle různého stupně obecnosti je 
správná: z nejobecnějšího cíle výchovně-vzdělávacího procesu se musí odvíjet obecný cíl 
jazykové a komunikační (slohové) výuky a z něj pak méně obecné cíle výuky konkrétních 
tematických celků až po velmi dílčí cíle výuky konkrétní učební látky v rámci jednoho 
tematického celku. V souvislosti s výsledky vyučovacího procesu v jazykovém vyučování pak 
vymezuje dovednosti jako „osvojené správné reakce (konání, činnosti) na dané podněty, 
úkoly" (s. 126); návyk je v j eho pojetí „získaná potřeba, nutnost jednat (reagovat) jistým 
způsobem" (s. 126); schopnosti jsou „psychické vlastnosti osobnosti, které umožňují 
s úspěchem vykonávat nějakou činnost", (s. 127) 

M. Čechová a V. Styblík (1998) postulují cíl vyučování češtině takto: „Hlavním cílem 
vyučování češtině je rozvoj schopnosti komunikace spisovným jazykem." (s. 10) Upozorňují 
ovšem, že tento cíl, praktický, instrumentální, souvisí s plněním cíle dalšího, kognitivního 
(poznávacího). Předpokladem uvědomělé komunikace je totiž mj. uvědomělé užívání 
jazykových prostředků, jejichž znalost má žák nabývat nikoli živelně, nýbrž systematicky, jak 
to odpovídá systémově strukturní povaze jazykových prostředků; jde tu tedy o poznání stavby 
jazyka, o ovládnutí jazykového systému. Autoři nezapomínají ani na cíl formativní 
(výchovný), totiž vytváření postojů žáků k jazyku a vyjadřování, pěstování jejich zájmu 
o jazyk a jazykovědu, jejich schopností rozumových, estetických, technických. 

K. Šebesta (1999) se zabývá úžeji cíli komunikační výchovy. Zachovává jejich dělení 
na kognitivní, formativní a výchovný v užším slova smyslu. Upozorňuje, že kognitivní cíl 
zůstává zachován i v komunikačním pojetí výuky. Tím zjevnč reaguje na snahy (prosazované 
zejména v devadesátých letech 20. století) vytěsnit vědomostní složku učiva ne-li z výuky, 
pak alespoň z nově navrhovaných kurikulárních materiálů. Za neobyčejnč významné 
považujeme autorovo konstatování, že „poznávání jazykových a řečových 
(komunikačních) jevů má hodnotu i samo o sobě" (s. 76-77); důležité je i pokračování 
citované pasáže: „Češtináři mají nčkdy tendenci předpokládat, že poznávání jazyka, pokud 
není motivováno praktickou potřebou, nemá ve vyučování místo." (s. 77) K. Šebesta poté 
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dodává, že jedním z důvodů tohoto trendu je nízká hodinová dotace, jejímž důsledkem je 
přesvědčení češtinářů, že „poznávání,samoúčelné' se jeví jako skutečny luxus . (s. / /) 

M. Čechová (1998) rozebírá podrobně možnosti a cíle komunikační vychovy. Jako cil 
slohového vyučování vymezuje „vypěstování schopnosti vytvářet kultivovaný jazykovy 
projev adekvátní funkci a komunikační situaci", (s. 17) Za nej důležitější povazujeme tuto její 
myšlenku: „Vyučování není zaměřeno na naučení slohu, nýbrž na rozvijem slohových 
schopnost, proto označujeme působení na osobnost v tomto směru slohovou výchovou a 
nikoli slohovým vzděláním. To tvoří pouze součást slohové výchovy, (s. 16) Upozorníme 
rovněž na důležitou pasáž, v níž Čechová klade do protikladu cíl vyučovaní pravopisu 
(„přejeme si, aby se výborný, bezchybný výkon opakoval", s. 17) a cil vyučován, v oblast, 
komunikační a slohové („nepřejeme si, aby příští výkon byl identicky, ale aby byl leps. , 
s. 18). , . , 

O. Hausenblas (1992) vymezuje cíle jako „takové dorozumívací a r o z u m o v e i a tove 
schopnosti, ke kterým chceme v práci s žáky směřovat", (s. 5) Liši pak cílové znalosti (zak s 
osvojí fakta), dovednosti (žák dokáže provést základní dorozumívací úkony) a schopnos 
(žák je připraven vyřešit určité sdělovací situace). Cíle výuky českeho jazyka jsou zde 
rozpracovány do uceleného systému, ovšem neříká se, k jakému typu školy a stupni se 
vztahují. Nejobecnčjší cíle vymezuje O. Hausenblas takto (krátíme): 1. naučit se dobre mluví 
a poslouchat; 2. naučit se dobře číst; 3. naučit se dobře psát; 4. vybudovat si a uplatňovat 
obecnější intelektuální schopnosti (porovnávat jevy, třídit jevy podle souvislosti dobírat se 
k jádru myšlenek a problémů, vnímat společenské zvyklosti a kulturní vztahy); 5. naučit se 
pozorovat, že užívání jazyka je řízeno zároveň systémem jazyka i individuálním, potrebami 
mluvčího. Citujme: „Jako cíl úsilí o správný mluvnický tvar tedy učitel musí do vyuky 
připustit takové cíle jako neudělat si ostudu před kamarádkou, před uradem, neoslabit 
naléhavost své žádosti nízkou pravopisnou a gramatickou úrovní dopisu a ovsem i napr. 
přesvědčit kamarády, aby udělali to či ono, pozvat co nejvíce lidi...; a tez ujasnit si, o co 
vdané záležitosti opravdu jde atp." (s. 19). Ano, i takové, jen zdanlivc utd.taristicke 
požadavky patří do hierarchie didaktických cílů oboru. (Srov. v Komenskeho Didaktice velke 
kap. XX/16/11: „Žák totiž musí věděti, že to, čemu se učí, není z Utopie nebo z Platonových 
idejí, nýbrž že to jsou včci, jež nás obklopují, jichž pravé poznání přinese pravý užitek pro 
ž ivo t . " - J . A. Komenský, 1930, s. 198.) , J , . 

Za terminologicky velmi důležité považujeme pojetí studie Národní program rozvoje 
vzdělávání v České republice (Bílá kniha, 2 0 0 1 ) , doslovně převzaté do platne verze 
Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G , 2 0 0 7 ) , v o b o u těchto 
dokumentech se definují klíčové kompetence jako „soubor predpokladaných vedomosti, 
dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jed.nce, jeho aktivní 
zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě." (Bílá kniha, str. 51, RVP O, str. 8.) 

S ohledem na tuto odbornou literaturu a v souladu s požadavky české funkční 
stylistiky, formulované již Pražským lingvistickým kroužkem (V. Mathesius, 1942,1947, 
B. Havránek-M Weingart, 1932; B. Havránek, 1963), navrhl autor disertační prace ucelene 
Pojetí cílů výuky českému jazyku a komunikaci (slohu) na středních školách v Katalogu 
požadavků k maturitní zkoušce z českého jazyka (J. Kostečka - F. Broz aj., 2000). 

těchto cílů v publikaci s kolektivním autorstvím bylo výhradně dílem autora d i s e r t a č n í práce, smí 
jej tedy zde přetisknout a pozměnit bez souhlasu dalších spoluautoru Katalogu ve zněn. z r 2000. V roce 
byl Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy schválen další, inovovaný Katalog, na J ^ ^ ^ 
disertační práce rovněž významně participoval; protože však během schvalovacího 
a bez konzultace s ním k výraznému zákroku do podoby ústní zkoušky vespolečné ča:t. matunta. zkoušky 
(zejména pokud jde o kánon literárních děl k povinné četbě), veřejně se od tohoto zněm Katalogu distancoval. 
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S obměnami je zde uvedeme jako východisko k dalším výkladům, úvahám a závěrům. 
Cíle maturitní zkoušky nelze ovšem ztotožnit s cíli výuky v celém čtyřletém středoškolském 
cyklu: maturita je jen jeho vyvrcholením a během ní samozřejmě není možné prověřovat 
splnění všech cílů, zejména ne formativních. Kromč toho některé didaktické cíle se vztahují 
ke všem typům středních škol, zatímco jiné jsou specifické jen pro některé střední školy. 
Proto jsme pojetí z Katalogu přizpůsobili potřebám této práce a částečně ho přepracovali, a to 
tak, aby odpovídalo zúžení našeho zájmu pouze na gymnázia. (K tomu ještě viz níže v této 
kapitole.) 

Přijali jsme rozdělení cílů na kognitivní, formativní a instrumentální a zohlednili 
všechny tři. 

Související terminologii užíváme v následujících významech: Kompetenci chápeme 
v nejširším smyslu, tedy jako znalost, dovednost i návyk. Nelišíme dovednosti a schopnosti, 
neboť při tomto dělení je obtížné stanovit hranice mezi obsahem obou pojmů; navíc hrozí 
nebezpečí definic synonymickým kruhem (srov. dovednost - um - způsobilost - kapacita aj.). 
V rovině pojmové užíváme tedy pouze termín dovednost(i), slovo schopnost užíváme jako 
běžný, neterminologický výraz. Neužíváme - stejně jako Bílá kniha a RVP G - termín 
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performance pro dovednost a návyk . 

Následuje přesné vymezení zmíněných termínů, jak je chápeme v oblasti jazyka a 
slohu (komunikace): 

Kompetence je zastřešující termín pro nabyté znalosti, dovednosti a návyky. 
Znalost je osvojení si poznatků (faktů) minimálně v takové míře, aby byl uživatel 

mateřského jazyka schopen - na úrovni odpovídající jeho věku a mentálním možnostem 
- vyřešit teoretický problém, dosáhnout svého komunikačního záměru a bez potíží 
porozumět komunikačnímu záměru partnera. 

Dovednost je způsobilost uživatele mateřského jazyka realizovat v praxi - na 
úrovni odpovídající jeho věku a mentálním možnostem - potřebné jazykové operace tak, 
aby vyřešil problém, dosáhl svého komunikačního záměru a bez potíží porozuměl 
komunikačnímu záměru partnera. 

Návyk je cílevědomě či podvědomě opakovaná aktivita založená na předchozím 
vzdělávání, výchově a zkušenosti. 

Nyní již k vlastním cílům: 
Kognitivní cí! sleduje osvojení přiměřeného množství a druhu znalostí 

(faktografických informací) o předmětu zkoumání daného vědního oboru |c). Nabytí takových 
znalostí jc jednak dílčím cílem o sobě (jsou dědictvím celé naší civilizace), jednak nutným 
základem k plnění cíle instrumentálního a formativního. 

Instrumentální cíl se zamčřuje na budování, rozvíjení a aplikaci dovedností a návyků 
týkajících sc daného oboru. 

Formativní cí! sleduje jednak rozvoj žákova myšlení a rozumových dovedností 
v širším slova smyslu, jednak budování jeho postojů, zájmů, hodnotové orientace a 
estetického cítění v souladu se zájmy demokratické společnosti. 

Dva z těchto cílů zaslouží zvláštní komentář. 
Ke kognitivnímu cíli: Požadavek nabytí jisté sumy teoretických, faktografických 

znalostí byl po roce 1989 až démonizován; zejména se poukazovalo na neúměrné zatěžování 

lx Jak jsme si ovčřili dotazem u rodilých mluvčích - aprobovaných vyučujících angličtiny na Gymnáziu Open 
Gate, chápou výraz performance jednoznačně jako konkrétní realizaci kompetencí (znalostí, dovedností či 
návyků) v konkrétní situaci ať školní, či mimoškolní. Tuto aplikační stránku kompetencí pinč postihuje jak naše 
vymezení termínů znalost, dovednost, návyk, tak zahrnutí instrumentálního cíle mezi cílové kategorie. 
19 V oboru český jazyk jde v ncjobccnčjší rovině, na níž se v této pasáži pohybujeme, o znalosti struktury a 
fungování českého jazyka. 
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žáků pamčtným biflováním na úkor rozvíjení jejich komunikačních dovednosti. K tomu nase 
stanovisko: Skutečně přebujelá faktografie se do výuky jistě dostávat nemá. Zaroven je vsak 
neoddiskutovatelné, že teoreticko-faktografická poučení jsou zaklad pro jakékoli da si 
činnosti v každém vědním oboru. Málokdy také odpůrci „bezducheho verbaiismi 
připouštějí, že všechny střední školy mají koncipovat výuku tak, aby mj. umožnily svým 
absolventům přihlásit se ke studiu na vysoké škole a to pak úspěšně absolvovat (u gymnázii je 
to dokonce cíl primární). A tu nelze nevidět, že existují vysokoškolské obory, jejichž 
zvládnutí je bez schopnosti pamětného osvojení velké sumy fakt prakticky nemozne: uved me 
pro příklad medicínu, práva, historii, elektrotechniku, stavební inženýrství, lingvistiku. 
Spoléhat se na to, že tuto schopnost lze nacvičit až na fakultách, je přinejmenším nemoudře. 
Závěr: mechanické „biflování" škodí, nabytí přiměřeného množství faktografických znalosti 
je podmínkou úspěšnosti už i středoškolského, natož vysokoškolského studia. ̂  

K instrumentálnímu cíli: V souvislosti s výukou mateřského jazyka nam jde o rozvoj 
vztahového myšlení, o nabytí a upevnění konkrétních komunikačních dovednost, a o získaní 
fundamentu pro studium cizích jazyků. Zatímco o praktičnosti dvou posledne jmenovanyc 
cílů jistě není sporu, prvně zmíněný se dosud v teorii i v praxi (snad z o b a v pred zavlekanim 
akademismu do středního školství) podceňoval, ne-li přímo zpochybňoval.' Pritom pravé 
požadavek rozvíjet vztahové myšlení žáka je při výuce jazyka z c e l a r o v n o c e n n ý 
cílům komunikačním Orientace v jazykovém systému, analýza jazykové stavby textu, resent 
problémových jazykových úloh, nácvik přesného formulování definičních v ý m e r u - to vse ma 
přímý a okamžitý pozitivní účinek na kvalitu myšlení a vyjadřování mladého človeka, tedy na 
schopnosti potřebné pro budoucí život a profesní praxi absolventa kterehokol. typu strední 
školy. Samozřejmě, své místo má i ryze „prvoplánová" praktičnost získavaných znalosti a 
dovedností. Výuka mateřského jazyka musí mít v mnohém ohledu přímou v a z b u na zcela 
konkrétní profesní potřeby středoškoláků: jde např. o psaní dopisů, životopisu (zejmena 
strukturovaného), rešerší a anotací, o schopnost dobře obstát u tzv. interview s potenciálním 
zaměstnavatelem či obhájit názor, aniž by druhá strana odcházela s pocitem porážky nebo 
urážky. 

Je tedy třeba učit na druhém a třetím stupni jak jazyku a slohu, tak - v přiměřené míre 
- o jazyku a slohu. 

Konkretizací uvedených požadavků lze vyvodit m i n i m á l n í c í l e jazykové a 
slohové výuky a výchovy na gymnáziích. Těmi rozumíme takové cílc, jez odpovídají 
možnostem a potřebám všech absolventů tohoto typu střední školy, tedy i tech, kten se 
n e b u d o u v e s v é m b u d o u c í m s t u d i u č i p r o f e s n í p r a x i z a b ý v a t 

l i n g v i s t i c k ý m i ( l i t e r á r n í m i ) o b o r y . v 

Navrhujeme tyto cíle zvlášť pro jazyk a sloh (komunikaci); s ohledem na prevladajici 
unitární pojetí předmětu český jazyk a literatura a na nepominutelné vazby mezi jazykem a 
literaturou připojujeme i cíle výuky literatury, avšak jen se zřetelem k cílům vyuky jazyka a 
slohu/komunikace. Jsme totiž přesvědčeni, že i při unitárním pojetí se předmet česky jazyk a 
literatura skládá nikoli ze dvou složek, jak se traduje, nýbrž ze tří (jazyk, sloh/komunikace, 
literatura): přes všechny vzájemné vazby mezi jazykem a slohem jsou jak výuka a vychová 
jazyková, tak výuka a výchova slohová složkami su. generis, se specifickými cm i 
vyučovacími metodami. , . 

Vycházíme z Bloomovy taxonomie {žák zná..., dovede..., dokaze..., porozumí...). 

20 Autor disertační práee musel v diskusi po své přednášce pro Pražský lingvistický kroužek na Fí-UK n 2003 
vyvracet konkrétními ukázkami dokonce i pochybnosti renomovaných l.ngv.stu, zda lze uvedeny cil vůbec pr. 
výuce realizovat. 
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Jazyk 
Žák gymnázia: 

9 I 
- zná základní pojmy jazykovedy ; 
- zná klíčové souvislosti genetického vývoje a mluvnické typologie jazyku; 
- orientuje se rámcově ve vnitřním i vnějším vývoji českého jazyka; 
- zná normativní příručky jazyka českého a dovede je používat; 
- zná a aktivně ovládá pravidla českého pravopisu; 
- dbá cílevědomě a soustavně na svou jazykovou kulturu; 
- zná význam běžně užívaných přejatých slov a vhodně je užívá ve vlastním projevu; 
- zná podstatu jazykových kategorií; 
- d o k á ž e pomoci znalosti podstaty jazykových kategorií řešit prosté i problémové 

aplikační úkoly, které ze znalostí tohoto druhu vycházejí, a usouvztažnit tyto znalosti při 
studiu cizích jazyku, zejména 

- posoudí adekvátně sémantiku slov, 
- provede slovotvornou a morfematickou analýzu stavby slova a identifikuje 

v souvislém textu slovo utvořené nenáležitě, 
- provede morfologickou analýzu textu a identifikuje v souvislém textu nenáležitý 

slovní tvar, 
- provede syntaktickou analýzu textu a identifikuje v souvislém textu syntakticky 

nesprávný (nevhodný) jev či konstrukci. 

Sloh (komunikace) 
Žák gymnázia: 
- chápe smysl a význam základních pojmů funkční stylistiky; 
- vystihne s využitím základní jazykovčdné terminologie charakter textu z hlediska 

funkční stylistiky, zejména nalezne a pojmenuje faktory a jevy, které činí text uměleckým, 
publicistickým, odborným atd.; 

- in terpretuje text, tj. porozumí obsahu celého textu i jeho částí, vystihne hlavní 
myšlenku/myšlenky textu; 

- využije při analýze a interpretaci textu mezipředmětové souvislosti; 
- nalezne v textu požadované informace; 
- postihne kompozici textu; 
- posoudí adekvátně vhodnost výběru slovní zásoby v textu; 
- identifikuje a posoudí adekvátně příznakové užití fonetických či morfologických 

prostředků v textu mluveném i psaném; 
- identifikuje a posoudí adekvátně slohové aspekty syntaktické výstavby textu, např. 

přetíženost vět a souvětí, nepravidelnost větné stavby, polopřímou řeč apod.; 
- rozpozná v textu využití jiného textu; 
- orientuje se v interdisciplinárních souvislostech textové výstavby; 
- dovede produkčně užít jazyk ve svém vlastním ústním i písemném projevu 

adekvátnč komunikační situaci a komunikačnímu cíli, v souladu s jazykovými normami, 
zásadami funkční stylistiky a jazykové kultury a komunikačních strategií; 

- pochop í dobře komunikační záměr partnera včetnč případů, kdy partner použil 
manipulativní komunikační postup či strategii; 

- dovede pracovat s informačními zdroji. 

21 Uvědomujeme si, že toto a další vymezení jsou obecná; jejich konkretizace jc věcí široké diskuse, jež ostatně 
mezi češtináři proběhla (v I. 2002-2003). 
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Literatura v • • '22 Zák gymnázia mimo jinc : 
- v n í m á literární dílo jako znak; „wUsi nnWu 
- orientuje se v charakteru textu z hlediska jeho jazykové normovanost,, rozliší prózu 

a poezii; 
- porovná různé umělecké texty, rozpozná v textu využiti jiného textu 

- zná a identifikuje kompoziční postupy a jazykové prostredky 
textu a prokáže pochopení motivace jejich užití z hlediska účinku na ctenare/pos u c h a c e 

- z n á a identifikuje specifické prostředky básnického 
zejména hláskovou instrumented, figury, tropy, rytmus / m t o n a c n e - o b s a h ^ 
rým a prokáže pochopení motivace jejich užití z hlediska účinku na ctenare/po luchace 

- z n á a identifikuje specifické naratologické postupy, zejmena prímou rec, nepřímou 
řeč, polopřímou řeč, neznačenou přímou řeč. 

Samozřejmě ne každá učební látka skýtá možnost naplnění všech ^ ^ ^ 
zároveň, avšak její prezentace učitelem by se s konkrétním cílem a konkrétní cílovou 

k 0 m P t Ä : Mezi nesporné kompetence „duševně i tělesně — ky 
rozvinuté osobnosti" (viz výše) patří nesporně schopnost resit probemy ^ e gentmm 
způsobem uvažování, není-li k dispozici řešení konvergentní, konvecni (H Kern aj 1 9 9 ^ 
V jazykovém učivu se pro tuto dovednost nabízí řada problémových situac pn v s e n n é m 
jazykovém rozboru. Učkel si tedy stanoví dílčí cíl hodiny např. takto: Na s o c s.c e v c ^ 
Při určování pádu podstatných jmen, kde selhávají dvě základní metody tot z ^ n t i f i k a c e 
jednoznačné koncovky a pádová otázka, budovat u žáků tyto dovcdnosU a návyky. 

a) nevzdávat snahu o řešení obtížného úkolu, není-li známy postup okamžite , * 
b) ujasnit si podstatu potíží, tj. důvod, proč řešení nejsme schopni hned objev t «:)nahradit jev 
obtížný jevem snadnějším, jenž řešení nabízí (substituce); d) Proverit d a n e resen,_ Podrobn 
tento postup ukazujeme na včtě Jáma byla metr hluboká v kap. 317.l_. O d c 
postupovat při napravování vadného slovosledu ve včtč Statni zástupce přednesl návrh na 
vzetí do vazby Josefa Nováka. Má-li stát - s ohledem na kontext 
skutečně v samém jádru věty (tj. vazba měla být uvalena právě na Josefa N o v a k a nikoh na 
Jiného možného podezřelého), nelze připustit návrh Státní zástupce P^neslnavr hnajUt 
Josefa Nováka do vazby. Jestliže se až do té doby učili žáci opravovat n e v h o d n y c ehybny 
slovosled pouze přehozením slov do náležitého pořad, selhavaji to;'*™*™ 
transformovat větu jednoduchou na souvětí, jež má naprosto stejný vyznám jako veta vychoz 
a přitom stylizační nedostatek eliminuje: Státní zástupce prednes návrh, aby do vazby byl 
vzat Josef Novák Tento divergentní p ř í s t u p k problému dost. pripomína zpusob jakym e 
nutno přenášet dřívka ve známém hlavolamu „smetíčko a lopatka", či objasněni tohoto 
matematického rébusu jedním tahem dřívka: 

XXII 
VIII 

(Jedno dřívko přeneseme ze jmenovatele vodorovně nad nmskou dvojku, c.mz d » 
rovnici 22 : 7 4 se správným kořenem.) Je vhodné žáky na tyto analogie upozornova aby 
chápali, že např. jazykové a stylizační rozbory rozvíjej, i Jinc nez jen jazykové dovednosti, 

> k b ^ d c n o , vybíráme jen ty kompetence, jež přímo souvisejí s výukou jazyka a ^ 
" Autor disertační práce se zde inspiroval příkladem M. Čechove (1976) Bude to as, met, dlouhé, y 
1 u K. Svobody (1977) v podobč Prova: byl metr dlouhý. 
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jsou přenosné i na jiné oblasti (předměty) - třebas právě na ty, jež je baví, jimž se chtějí 
věnovat v budoucnu profesionálně. 
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3.2 Specifika motivace a aktivizace žáků 

Oborová didaktika vychází zc stejných základních principů motivace a aktivizace žáků 

na všech stupních škol jako didaktika obecná. «pHnreněnost 
Např M.Čechová - V. Styblík (1998) poukazuj, na vyznám ale , " f ^ r Z 

motivace praxí. Uvádějí, že je vhodné motivovat celou výuku na z ^ J ^ 
i každou hodinu v jeho průběhu. Dodávají však, že vzhledemjk 
jazyk je motivace nesnadnější než u jiných předmětů (např. občanské vychovy) l í c u j i 
motivovat žáky i p o t ř e b o u a u k á z k a m i p r a k t i c k é v y u z i t e n o t 
j a z y k o v é h o u C i v a (např. poukázáním na možnost finanční ztráty pri jazykové chybne 
vystavěném textu apod.).Platnost těchto myšlenek potvrzujeme. 

Podle našeho názoru existuje pro výuku mateřského jazyka a 
příznivé motivační specifikum: letitá „školská pravda" říká, že kazdy uc tel 1 pov zuj svu 
aprobační předmět za nej důležitější a nej potřebnější; pro jeden z nich to 
univerzálně - totiž právě pro mateřský jazyk a sloh. Samozřejmé n i k o l i v t o m s m y l ^ by 
ostatní předměty byly méněcenné (či naopak některé „cennější" nez jme); je vsak ocmdne ze 
velkou většinu jazykových a slohových kompetencí v y u ž i j e v profesním i o s o b m n z m r t e 
každý člověk, a to přímo a každodenně, což se o v š e c h kompetencích n bytych v j my ch 
Předmětech vždy říci nedá. Budoucí matematik, fyzik technik, historik atd. bude o svy h 
oborech komunikovat právě jazykem, avšak (pro příklad) nevyužije v nich p^rně z n a l e j 
taxonomie plžů. Tento aspekt jazykové a slohové výuky a v y c h o v y zaci - pri rozumnen, 
podání češtinářem - dobře chápou a přijímají a skutečně má výrazný dlouhodobý motivační 
efekt 

Obtížná bývá ovšem motivace u pasáží mluvnických, zejména takových kde přímá 
vazba na využitelnost v praktické komunikaci není ihned patrna. G y m n a z i s t e d o ^ z i este 
pochopit nutnost dosti podrobných poučení z formální morfologie, nebot P o ^ ^ m e uznaju ze 
Je třeba psát a v oficiálních projevech i mluvit spisovně a vidi, ze v rade j e u nemaj, 
potřebnou jistotu; daleko složitější je takové pochopení u denvologie n ^ 
utvoření slova nedochází v běžné komunikaci tak často jako - v dus edku dne 
češtiny - k volbě chybné, resp. nespisovné koncovky. Lépe zaky motivuje cestinar kvyuce 
textové syntaxe než k výuce fonetiky, jakkoli zdůrazňuje nutnost hláskoslovných poučen pro 
kultivovaný mluvený projev; jakmile se však dostane do složitých abstrakci pn probíraní 
syntaktických vztahů, zájem a aktivita třídy výrazně klesají. . . , 

Dalším specifikem výuky mateřštiny je skutečnost, že se tu yyucuje jaqrlce n o jazyku 
tJ- že se učitel dostává při výuce do roviny metajazyka. To vyvolává znacny ^ Z ^ t 
formulací. A protože řada jazykových jevů je pociťována jen intuitívne (N. Chomsky 1966 
Petr, J. aj., 1985-86 3 díl s 26 - pracuje se tu s pojmem jazykové povedomí), zaci často 
nedokáží vysvětlit, j W dospěli ke správnému řešení, ačkoli bezpečně vědí, ze správne J u 
Bývá pak vskutku obtížné přimět je ke zdůvodnění zvoleného pos tupy Dan s e t » větsmou 
t^hdy, když jazykový cit (jazykové povědomí) nějakého žaka zradí; toho by ^ k m e l u C 1 ^ 
ihned využít I motivovat třídu k racionálním postupům. 
jazykového citu nezpochybňujeme, pouze upozorňujeme na mozna uskali sn im spojen^ 
Intuitivní, skokové řešení by i výrazně jazykově nadan, žaci meh vzdy verifikovat 
racionálním, krokovým postupem. 
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3.3 Nejdůležitější motivační a aktivizační faktory 

3.3.1 Osobnost žáka 

Jako základní pramen uvádíme dva Komenského postřehy, bez nejmenší pochyby 
platné dodnes: 

„Nedbá-li kdo, aby se učil, budeš ho nadarmo učiti, ncpřivedeš-li jej dříve k tomu, aby 
se stal chtivým učení." (J. A. Komenský, Analytická didaktika, 15, XXII) 

„Kde není nadání, ani soudnosti, ani pilnosti, tam nevzejde z vyučování a učení buď 
žádný, nebo jen nepatrný prospěch." (tamtéž, 16, XXV) 

To jistě nebyl projev pedagogického defétismu J. A. Komenského, ale výsledek dobré 
znalosti dobové edukační reality; a ta se v tomto ohledu změnila za více než čtyři sta let jen 
velmi málo. 

Na jedné straně není možné, aby učitel paušálně sváděl vlastní pedagogické omyly na 
žákovu neschopnost či neochotu se učit, na straně druhé však nelze svalovat veškerou vinu za 
neúspěch ve výchovně-vzdělávacím procesu na učitele. Žák je totiž autentickou bytostí, 
determinovanou nejen školním prostředím a osobností učitele, ale i mimoškolním a rodinným 
prostředím a působením, nemluvě o determinaci biologické (genetické). Je třeba velmi jasně 
říci, že n e n í v ž d y v i n o u u č i t e l e ani výchovnč-vzdčlávací soustavy daného státu, 
jestliže se ušlechtilé cíle pedagogického působení minou u některých konkrétních jedinců 
účinkem. 

Tato disertace se zabývá výchovnč-vzdčlávacím procesem na třetím stupni. Žáci zde 
procházejí o b d o b í m d o s p í v á n í , jsou označování jako adolescenti, mladiství, dorost, 
teenagers, Jugendalter. (J. Langmeicr - D. Krcjčířová, 2006) 

V dalších výkladech vycházíme z poznatků vývojové psychologie a Sexuologie: 
vzdělávání a výchova musejí respektovat úroveň psychického i fyzického vývoje žáka. 
(L. Ďurič, 1979, M.Vágnerová, 2000, P. Weiss - J. Zvčřina, 2001, J. Langmcier -
D. Krejčířová, 2006, J. Čáp - J. Mareš 2007) 

Vývojová psychologie popisuje období dospívání jako velmi komplikovaný proces, 
s řadou výkyvů a ne zcela jasných vztahů (např. mezi sekulární akcelerací tělesného vývoje, 
tj. celkovým urychlováním růstu a vývoje v průběhu staletí, a vývojem duševním, srov. 
J. Langmeier - D. Krcjčířová, 2006, s. 145). 

Pro účely naší práce jc zásadně důležité následující zjištění vývojové psychologie: 
„Od počátku pubesccnce většina dospívajících dosahuje vyššího stupně logického 

myšlení - podle Piagctových názorů24 se v té době objevuje nový operační systém, systém 
formálních operací. Je to systém druhého řádu v tom smyslu, že se konkrétní operace samy 
berou znovu za objekt dalších operací, tj. vyvozují se soudy o soudech, myslí se o myšlení. 
Tím je dán myšlení daleko včtší prostor: Dospívající je nyní schopen velkého počtu 
myšlenkových kombinací, z nichž mnohé se ve skutečnosti ani nevyskytnou. (...) Dáme-li 
například dítěti před tímto věkem řešit již výše uvedený problém: ,'Všechny feso jsou daro, 
všechny daro dovedou dobře plavat. Co si myslíš o feso?' - pak se obyčejně ptá, co je to feso 
a co daro. Dospívající však vyvodí správný závěr i bez takové konkrétní opory. To je ovšem 
i základ jeho pochopení algebry, některých fyzikálních zákonitostí apod. Teprve nyní je 

24 Zde i v následující pasáži (ke studii K. Šcbesty) se vědomě ncopírámc o primární zdroje, třebaže práce 
J. Piagcta Psychologie inteligence a J. Piagcta - B. Inhcldcrové Psychologie dítěte jsou dostupné v českém 
překladu. Piagetovy teze byly ovšem podrobeny závažné kritice; není účelné sledovat zde podrobně vývoj 
názorů na rozvoj dětské inteligence, a proto vycházíme ze zdrojů sekundárních, jež problematiku shrnují v pojetí 
a rozsahu plně vyhovujícím cílům disertace. 
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jedinec schopen sledovat formu myšlenkového úsudku a odhlédnout od jeho konkrétního 
obsahu." 

(J. Langmeier - D. Krcjčířová, 2006, s. 149-150.) 

V dalších pasážích sc uvádí, že dospívající jsou schopni i myslet o myšlení, 
vytvářet soudy o soudech, (s. 151) , . . 4 .. j - . v . . 

K. Šebesta (1999, s. 35) uvádí Piagetovo pojetí čtyř fází vývoje inteligence ditete. 
senzomotorické stadium (trvá přibližně do konce druhého roku života); predoperační (od 
dvou do šesti let); stadium konkrétních operací (od šesti do dvanácti let); stadium Jormalmch 
operací (od dvanácti do devatenácti let). Podotýká však, že Piagetova časova zaražen, byla 
později podrobena kritice a modifikována. Pro účely této disertace je dulezite ze 
i nejradikálnčjší odsunutí čtvrté fáze do pozdějšího věku nepřesahuje vek sestnacti let č te te . 
(K. Šebesta, 1999, s. 36) 

Je tedy zřejmé, že gymnazisté vyššího stupně jsou s to již od 1. ročníku / kvinty 
pochopit, vzít za své a osvojit si motivační a aktivizační postupy, jež v teto prací navrhujeme, 
rozvíjet je široce a systémově lze pak od 2. ročníku / sexty. 

Uvedeme nyní hrubý nárys znalostí, jež by si měl středoškolský učitel osvojit v oblasti 
vývojové psychologie s ohledem na motivaci a aktivizaci žáků; vycházejí z citovane odborne 
literatury a odrážejí i praktické zkušenosti autora disertační práce. V krátkém přehledu se 
ovšem nelze ubránit jistému zjednodušení; ačkoli se uvedená schémata prosazuj, většinově, 
existují z nich výjimky, rovněž přechod m e z i jednotlivými věkovými kategoriemi není vždy 
ostrý. 

Věk 15-16 let (1. ročník/kvinta gymnázia) tvnickvmi 
V této věkové kategorii se projevuje druhá pubertální faze se vsem, jejími t y p e k y m 

projevy, žáci tohoto věku výrazně inklinují k p ř i r o z e n é m u 
o p o z i c i z a k a ž d o u c e n u ; toho je ovšem možno využit kaknvizaci tndy 
inscenovanými didaktickými situacemi, v nichž učitel úmyslné 
nepravdivý výrok a o č e J v á námitky žáků, jež po další diskusi 
problematiky, popř. prezentuje sporný jev jako jednoznačný a využije occkavane polemiky 
k iniciování diskuse. (Viz zde ukázku úvodní motivační hodiny v kap. 3.J. /. U 

Řada žáků j ž pociťuje a projevuje viditelnou inkhnac, k u c * y m j z d d a v ^ 
oblastem, byť ne v ž Í y ke zcela určitým vyučovacím předmětům. 
nemá konkrétní p ř e d i v u o své budoucí profesi, začm ^ z m a n , ^ ^ — ~ 
na obory humanitní, umělecké, přírodovědné, exaktní a technické. Na gymn f 
učitel musí počítat s přirozenou menší chutí větší části třídy osvojovat si poznatky pravé jeho 
předmětu ^ 

Mentální vyspělost žáků je již na takové úrovni že je možno do — 
složitější problémové úkoly a budovat skutečné vztahové myšleni. Vetsinazakutohoto veku 
však ještě není schopna důsledného vidění širších s o u v i s l o s t , [ ^ Z ľ ^ i ^ ľ o 
Potřeba neustálého, průběžného motivačního vysvětlovaní, proč je pravé p o b i r a n a , tka do 
výuky zařazena a jak souvisí s látkou jinou (i mezipredmetove) P f i ^ 
dospívající na počátku 21. století klade před češt.nare nove úkoly zejmena v literami 

s t ř ed í y S t ř c t ' n i c ' 1 odborných škol a učilišť (ne však u všech, výjimku tvoří zejména obchodní akademie a 
všeob' P C . d a 8 0 g ' f k é školy) je situace poněkud odlišná: zde lze předpokládat menší motivaci žáků u přcdmčtů 
v ki ' i ^ 0 v z c ^ v a c ' c h , mezi něž ovšemže český jazyk a literatura patří, zatímco předměty speciální jsou jim 

"'.kularních materiálech tak říkajíc šity na míru. 
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výchově; na druhé straně umožňuje úěinnou výuku komunikace, protože žáci vidí její 
potřebnost v každodenním životě. 

Dívky ve vývoji fyzickém i psychickém nadále předhánějí chlapce (tento jev začíná již 
v době první pubertální fáze); jsou schopny hlubšího vhledu do uměleckých textů, nereagují 
většinou negativně či posměšně na snahu učitele o sdílení existenciálních hodnot. Při 
navazování erotických vztahů se orientují na vyzrálejší žáky vyšších ročníků. Důsledkem je 
frustrace jejich vrstevníků; tu musí učitel citlivě zohledňovat a s pochopením přijímat 
vnějškově exponované projevy, jimiž se chlapci snaží svým spolužačkám - většinou 
neúspěšně - imponovat. 

S o u v i s e j í c í p o z n á m k a k p e d a g o g i c k é p r a x i : Učitel by měl kontrolovat zápisy 
v sešitech, psát důsledné a přehledné na tabuli důležité údaje, pojmy, termíny, slova přejatá zjiných jazyků, 
vlastní jména. Krok za krokem navyká žáky na samostatnost ve studiu, zápiscích a v přípravč. Chybným 
přístupem je v prvním ročníku/kvintě (z hlediska motivace, či přesněji dcmotivace žáka) učitelovo prohlášení 
,jste gymnazisté, teď už si musíte poradit sami". 

Věk 16-17 let (2. ročník/sexta gymnázia) 
Prudce akceleruje kognitivní potenciál žáků. Ve druhém ročníku střední školy již lze 

zavádět náročnější problémovou výuku a odvážit se složitějšího hierarchizování a 
zobecňování jevů. 

V oblasti citové přetrvávají u žáků tohoto věku problémy s navazováním vztahů mezi 
chlapci a dívkami. Obč pohlaví obzvlášť citlivč reagují na ironizování. 

S o u v i s e j í c í p o z n á m k a k p e d a g o g i c k é p r a x i : Je možno postupně upouštět od 
kontroly zápisů do sešitů; učitel by mčl klást důraz na samostatnost žáků v přípravě i při práci v hodinách. 

Věk 17-18 let (3. ročník / septima gymnázií) 
Tento věk je přelomový. U žáků se budují postoje filozofické a světonázorové. Mladí 

lidé začínají samostatně cestovat, výjimkou nejsou roční studijní pobyty v zámoří. Roste 
jejich zodpovědnost za vlastní život a jeho další průběh. 

Podle výzkumů dochází během třetího roku čtyřletého středoškolského cyklu u řady 
středoškoláků ke koitálnímu debutu (P. Weiss, J. Zvěřina, 2001 )26; zároveň se utvářejí leckdy 
až překvapivě pevné partnerské vztahy. V didaktikách českého jazyka a literatury se toto 
citlivč téma příliš nerozvádí; je však třeba jasně říci, že např. vnímání uměleckých textů se 
s nabytím sexuálního zážitku u dospívajících prohlubuje, někdy dosti zásadně. 

Při výuce můžeme již zařazovat všechny náročné myšlenkové činnosti, včetně 
složitých abstrakcí; dosud převažující analytické vnímání postupně obohacujeme o pohled 
syntetický. 

Věk 18-19 let (4. ročník /oktáva gymnázií) 
Tito mladí lidé jsou již dospělí, ovšem toliko de jure, nikoli plně de facto. Ač 

plnoprávní občané zemč, přece jen ještě potřebují určitý čas, aby zcela dozráli mentálnč a 
sociálně. 

Po stránce studijní nic nebrání tomu, aby byl částečnč zaveden systém výuky, který se 
již blíží studiu vysokoškolskému, resp. - zejména na SOŠ a SOU - reálné profesní praxi: 
náročné problémové úkoly, vysoká míra abstrakce; samostatnost v přípravě, rešeršní úkoly, 
dlouhodobé projekty; zavedení zkouškových období a úzce specializovaných seminářů; důraz 
na naprostou odbornou korektnost práce a její podložení odbornými prameny. 

2fi Autoři uvádčjí: „Trend ke snižování věku koitarché se u české populace v devadesátých lctcch zastavil. 
Nejvíce respondentů má svůj koitální debut v 17. a 18. roce života. Věk prvního pohlavního styku se u českých 
mužů a žen významně neliší, respondenti zahajují své pohlavní aktivity průměrně ve věku kolem 18 let." (s. 44). 
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3.3.2 Role třídního kolektivu 

Role třídního kolektivu má z hlediska motivace žáka velký význam Nelze jít v této 
práci do detailů a podrobně rozebírat problematiku streamingu a inkluzivmho^ versus 
exkluzivního pojetí výchovně-vzdělávacího procesu; je však možne konstatovat, ze tndni 
kolektiv, v němž se sejde (třebas i náhodně, bez předchozího výběru) více zaku nadaných a 
přirozeně dychtících po vzdělání, dokáže motivovat i méně nadané („slabší ) zaky k velmi 
dobrým výkonům, a naopak: ve třídě složené převážně z žáků mene nadaných ci 
pocházejících ze sociálně nepodnětného prostředí je motivace a aktivizace nesmíme obtizna 
neboť tu chybí přirozený každodenní stimul (vzor), jenž může k sobě přitáhnout a inspirovat 
právě žáky studijně slabší. . . , v • • 

Autor disertační práce dlouho promýšlel výhody i nevýhody streamingu, i proto, ze jej 
zažil jako žák (na základní škole v Brně v šedesátých letech 20. století) i jako> P ^ a g o g (pn 
výuce na česko-angliekčm gymnáziu Open Gate v Babicích ve školním roce 2005/06). ^ 

Je očividné, že střídou složenou z žáků nadaných a hladových po vzdělám lze 
dosáhnout vynikajících výsledků27; na druhé straně tvrdé a dlouhodobější oddelení těchto 
žáků od žáků méně nadaných či přicházejících do školy ze sociálně p r o b l e m a t i c k é h o prostredí 
fakticky likviduje motivační činitele pro vzdělávání posledně jmenovaných. Z hlediska 
motivace a aktivizace se tak na třetím stupni jeví jako ideální třídní kolektivy smiscne tedy 
model známý v anglosaské vzdělávací soustavě jako inclusive school (na rozdíl od exclusive 
school). 

3.3.3 Osobnost učitele českého jazyka (a literatury) 

Osobnosti češtináře se didaktika češtiny v ě n o v a l a dosud jen 
speciální monografie na toto téma. Rovněž pedeutologie v r á m c i ceske obecne didaktiky 
zůstává této důležité problematice dosti dlužna. Pokusíme se tu o její zakladni nástin. 

V prvé řadě je třeba jednoznačně říci, že právč u č i t e l j e r o z h o d u j í c í m 
s u b j e k t e m v ý c h o v n ě - v z d ě l á v a c í h o p r o c c s u. Jeho role je v tomto procesu 
klíčová, nezastupitelná u r 

Špičkový učitel dokáže skutečné pedagogické zázraky i jen s křídou v^ruce a tabuli za 
zády; učitel průměrný nebo špatný může mít k dispozic, všechny vymoženost, moderního 

27 Autor disertační práee doved, na osmiletém kolejním gymnáziu 

svou skupinu anglického jazyka z úrovnč .starter na ^ o k á z á n o britskými 
beginner - lOWer intermediate - interned,ate - f ^ f . ' š k o l n í rok - jeden stupeň" Tento 
standardizovanými testy. Běžný, praxí prověřeny průmčr je_pn om , jeden školn začínalo 
malý pedagogický zázrak se okamžitě vyjeví v poněkud j.neim světle u w t o i , « I v y l 0 učen 
šest žáků, ale končily a zmíněné úrovně dosáhly d v ě dívky: J z tempem, byly 
v prvním pololetí pro kázeňské přestupky a tn žákyně k t e r c d o / v l a S t n i h o p e d a g o g i c k é h o 

Skupiny - rovněž v prvním pololetí - vyčleněny ^ t í ľ na podobnc p c d a g o g i c k o - o r g a n . z a č n í opatření 
Programu s pomalejším postupem. Daná škola ovsem mčla , h ^ °ľčľemt slabší žáky zpět do původního 
[manění prostředky i výukové prostory. Konečným cílem bylo bud začlenit ^ ^ ě š n č l s l o ž en í , 
kolektivu (re-inclusion), nebo je alespoň dovést bez stresu k praktiků, že 
byť Patrně bez nároku na srovnatelné výsledky s žáky nadanějšímu ^ ^ J z h l e ( l i s k a 

školní vzdělávací programy se nemohou odvíjet od p ř e c * t o y * » " C ^ n ^ ž i t c ^ v a t a realizovat 
finančního. Není problém vymyslet „dokonalý" vychovně-vzdčlavat. i system nyo J d ě l á v a c í m ) , 
takový, jenž odpovídá i ekonomickým možnostem společnost., jejím t rad ,cm (nejen výchov 
její kultuře. 
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věku, interaktivní tabulí počínaje a finančními prostředky na projektovou výuku v plenéru 
konče, a přesto selhává. 

V čem však spočívá tajemství špičkového učitele? Jaké jsou kvality vynikajícího 
učitele obecnč a vynikajícího učitele českého jazyka (a literatury) zvlášť? 

Jediný odborník, který se odvážil odpovědět na tuto otázku v monotematické, delší 
odborné úvaze, byl bohemista nad jiné povolaný, univ. prof. Vladimír Šmilauer (V. Šmilauer, 
1968-69). Sledujme jeho vývody: 

Ideální češtinář by měl být podle Šmilauera „spojením trojí dokonalosti: je 
znamenitým odborníkem, vynikajícím učitelem a charakterním člověkem", (s. 241). 

V souvislosti s prvním požadavkem Šmilauer pregnantnč vystihl, že češtinář musí 
ovládat v každém okamžiku výuky celý rozsah učiva. Zejména při všestranných jazykových 
rozborech se učitel pohybuje s žáky po celém jazykovém systému. Aniž bychom chtěli ostatní 
obory jakkoli zlehčovat, nemůžeme nevidět, že např. učitel fyziky, který právě probírá 
nakloněnou rovinu, se může téměř bezpečně spolehnout, že jej v dané hodině nezaskočí 
dotazy či problémy z magnetismu. Nebo že učitel matematiky, jenž přistupuje ke konstrukci 
trojúhelníka, si nemusí doma do hloubky opakovat metodiku binomické věty. Ne tak češtinář: 
vzhledem k tomu, že pracuje s texty všech vědních oborů, měl by disponovat i nezvykle 
širokým přehledem vně svého aprobačního předmětu, aby mohl přiměřeně a zasvěceně 
reagovat na problémy s textovou analýzou spojené. 

Obzvlášť didakticky cenný je další Šmilauerův postřeh, že totiž češtinář musí 
bezvýhradně dodržovat m e t o d i c k ý p o s t u p respektující logiku systému, jejž s žáky 
právě analyzuje. Zdůrazníme tu Šmilauerovu citaci maximy Richarda Mayera „Die beste 
Methode ist keine Methode": neexistuje samospasitelná metoda, každá metoda je dobrá, 
pokud ji užijeme v pravý čas a na pravém místě. A jako dovětek Šmilauerova parafráze 
N. V. Tolstého: „Co nejméně memorování, co nejvíce samostatné myšlenkové práce." (s. 248) 

Krásná slova čteme v pasážích věnovaných charakteru učitele mateřského jazyka. 
Nestačí jen brilantní znalosti bohemistické a schopnosti pedagogické: musí je „doprovázet 
především přátelský vztah k mládeži". A dále „dokonalost lidská, neochvějná slušnost vůči 
žákům, přesné plnění povinností", (s. 248) 

Bezpochyby nejzávažnčjší a nejaktuálnější Šmilauerovou myšlenkou je nutnost 
o s o b n í o d p o v ě d n o s t i č e š t i n á ř e z a j a z y k : 

„Zanetlbává-Ii (češtinář) jazykovou výchovu, protože je omezení na literaturu pro něj 
pohodlnější a zábavnější, demoralizuje-li žáky svým špatným příkladem nebo kapitulujc-li 
zbaběle před náporem nekulturního opovrhování spisovným jazykem, pak jc učitel špatný, 
hodný hlubokého opovržení." (s. 245) 

Tato gnóma by se podle nejhlubšího přesvědčení autora disertační práce mčla stát 
s o u č á s t í a k a d e m i c k é h o s l i b u b o h e m i s t y - u č i t e l e a v nezkráceném 
znění viset v každém češtinářském kabinetě každé školy. 

Z dalších odborných pramenů se osobnosti učitele češtiny dotýkají J. Jelínek (1980) a 
M. Čechová - V. Styblík (1998). Zbývající ucelená didaktika českého jazyka, Svobodova 
(K. Svoboda, 1977), toto téma nenastoluje. O upozornění na praktické aspekty problematiky 
se pokusil autor této práce (J. Kostečka, 1993); v dalším textu na tyto úvahy navážeme. 

J. Jelínek (1980) si uvčdomujc dvojí zodpovědnost učitele mateřského jazyka: že učí 
nejen mateřskému jazyku, ale skrze něj i komunikaci v ostatních vzdělávacích oborech 
(odvolává se na citát z Kalinina: „Učitel plní ncjodpovčdnčjší úkol - utváří člověka", s. 247). 
Rozhodně souhlasíme s tímto autorovým tvrzením: 

„Jazyk je prostředkem komunikace, je prostředkem myšlení, je prostředkem k osvojení 
společenského vzdělání. Kvalita těchto funkcí závisí na jazykovém vzdělání jedince. Tím 
výsledky výchovy a vzdělávání ve všech učebních předmětech jsou závislé do jisté míry na 
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výsledcích práce češtináře. Tato skutečnost je příčinou, proč se předmět český jazyk a 
literatura pokládá za předmčt základní.. ." (s. 247) 

Dále Jelínek upozo rů . e „a n u t ^ t co ^ ^ 

vzdčlávání. Rozhodné neopomineme ani Jelínkovu c„ac, ' č t e l í k é h o 
nejvýbomější z lidí býti musejí" (s. 250) A dodnes přetrvává požadavek, aby u c e l českeho 

jazyka měl široké vzděláni filozofické. ««a-ŕhn i hlubokého 
Rovněž M. Čechová a V. Styblík (1998) zdůrazňuj, P » ^ b u ^ k c h o h U i b „ M o 

vzdělání češtinářů. Vyzvedávají nutnost jejích celoživotn ho P f ^ ^ í f í ľ ^ S 
by se opakovat případy, kdy učitel nevěděl po celých deset let o ,apravac 
o změnách v kodifikaci tvarosloví", s. 11). Nesmírně důležitý je požadavek, aby 
věnoval pozornost jazykové strance projevů, zapisoval st doklady ™ 
praxe.. ." (s. 11-12). Dále autoři akcentují vztah uč,t:ele k ^kov t , varu ,rcI jeho 
profesionální deform cí a vyzdvihují schopnost k o m u n i k a c e jako jednu z 
učitele českého jazyka. Upozorňují, že vyučování by mělo by, spise d.alogm' « J ^ J 
žáky než učitelovým monologem. Nanejvýš oprávněně zdůrazňuj, z a m lostcvaluy^odpoved, 
žáků na kvalitě učitelovy otázky" (s. 14); k tomu viz i naše poznámky dale v teto kapttole. 

Nyní naše stanoviska: 

Í K S Ä i názory, že každý učitel (nejen češtinář) musí 
vykazovat tyto základní kvality: 

a) lásku k mládeži; 

b) nezpochybnitelnou mravní integritu; ^inyivotním 
c) špičkové vzdělání v aprobačních oborech, průběžné doplnovane celoživotním 

vzděláváním- . - -
d) pedagogické mistrovství založené na talentu k učitelské práci a na 
Jako přijatelný kompromis je možno u učitele tolerovat nepodstatne mezery odborné 

oborové, sotva však odborné-pcdagogické.28 žáci se dokáží alespoň smmt s p ™ n 
češtinářem a dobrým pedagogem, stejně jako se špičkovým 
pedagogem v jedné osobě; co však neodpustí nikdy, je mizerný í ' e d a ^ | ^ n a c 
znalostmi nebo průměrný pedagog s mizernými znalostmi. (O nejhors. mozne kombinaci 
neuvažujme') , ., > 

Na každé škole j e bezpečně známo, který z tamních učitelů je dobry ci v y m t e ^ a 
který průměrný či špatný. Ví to vedení školy, ví to pedagogicky sbor i zact a e zepteme-h se 
o co se toto všeobecné povědomí" opírá, nastanou rozpaky. Ty J ^ ^ 
z hlediska etického (kolegialita, snaha neublížit), ale i ryze raconaln.ho: postihnout vlastnosti 

^ ^ ^ d r y b o h e m i s t i k á c h fakult by měly zpřísnit kritéria výbě r , přři p t í j l m a c i ^ « f 
posléze i posuzování znalostí a výkonů j iž přijatých poslucháča. Mnozí z n u * ^ o ^ ľ o m že sc 
didaktických seminářích, jež autor této práce vedl na PcdF UK), ze j .m jde toliko o vysokoskolsky d.p.o 

"•kdy neehtčli po absolvování vysoké školy včnovat učitelské P r « t c s l , v ^ t l i n P c M b 5 ž n č stává že budoucí 
J ' ž několik desítek let se při studentských pedagogických p r a x i (naslcs, h , výstupech) ^ ^ v a 
bohemista ještě ve čtvrtľm ročníku vysoké školy netuší, jaké jc misto 
nedokáže ani na středoškolské úrovni definovat tbném, natož tento pojem ^ 
f ům; že si neví rady s jen mírně obtížným syntaktickým r o z b o r e m ; ze po absolvovan J 
ví o skupinové práci jen to, že „tam sedí žáci po skupinách" (srov. j .z J. Kostečka, 1993). Problem poc 
v nízké úrovni v ý u k y na fakultách, nýbrž v n í z k ý c h k o n t r o l n í c h a 
n á r o c í c h vysokoškolských pedagogů. 
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kvalitního učitele objektivními, ověřitelnými kritérii je velmi obtížné. Nikoli však nemožné; 
předkládáme zde k posouzení tyto hypotézy: 

O prvních třech výše uvedených požadavcích není jistě sporu a jasný je i jejich obsah. 
Autorovi této práce jsou však známy desítky případů, kdy učitel je morální autoritou, má 
encyklopedické znalosti oboru, a přesto jako středoškolský pedagog selhává, nezaujme, 
nestrhne. Čím to je? Kde je ono „tajemství velkého učitele"? Co rozumět pod požadavkem 
„pedagogického mistrovství"? 

Pedagogický talent jako klíčová podmínka úspěšnosti učitele 
Jsou povolání, v nichž nedostatek nadání pro danou oblast lidské činnosti nemusí být 

rozhodující, nebo je kompenzovatelný usilovnou prací, tréninkem, dalším vzděláváním. 
Existují však profese, v nichž se uplatňují buď zcela, nebo částečně i prvky umění, a tam je 
špičkový výkon a pracovní úspěch podmíněn v r o z e n ý m i v l o h a m i . Povolání učitelské 
mezi ně patří: sbíhají se v něm postupy a přístupy racionální s emocionálními, intuitivními a 
improvizačními. Integrují se tu v míře, jakou odborná literatura podle našeho názoru 
nereflektovala dosud se žádoucí zevrubností. 

Vynikajícího učitele skutečně utvářejí především vlastnosti plynoucí z talentu. Že 
p e d a g o g i c k ý t a l e n t existuje, je nesporné; u úspěšného učitele ovšemže musí být 
podložen vědomostmi a celoživotně rozvíjen dalším vzděláváním a stálými přímými 
zkušenostmi z vyučovací praxe. 

Podle našeho názoru se učitelem člověk nestává, nýbrž r o d í , stejně jako se člověk 
rodí hercem (všimněme si opět blízkosti obou těchto povolání). Technika práce a odbornost je 
jen základ; nejdůležitější je talent, intuice, srdce. Učitelství je povolání, které by patrně mělo 
být řazeno mezi disciplíny primárně umělecké, nikoli vědecké. Nelze se mu naučit tam, kde 
pro ně zcela chybí vrozené dispozice. Průměrně nadaný pedagog se při velkém nasazení může 
vypracovat v učitele velmi dobrého, možná výborného, sotva však z něj bude učitel špičkový, 
charismatický, hořící i zapalující, inspirující, jedním slovem m o t i v u j í c í. Na takového žáci 
s úctou a vděčností vzpomínají i po desítkách let. Ovšemže i výborní nebo „jen" dobří 
pedagogové odvádějí práci hodnou uznání. Na druhé straně lidé, kteří pedagogický talent 
zcela postrádají, by si neměli toto povolání volit; a pokud již tak učinili, měli by je rychle 
změnit. V zájmu svém, v zájmů žáků. 

Konkrétní vlastnosti špičkového učitele 
Na základě těchto východisek se pokusíme nyní rozvést výše uvedené čtyři základní 

kvality špičkového učitele do desatera podrobněji formulovaných vlastností, jež podle našeho 
názoru, opřeného o více než čtvrtstoletí dlouhou empirii, vykazují vynikající učitelé z praxe. 
Z valné části skutečně plynou z v r o z e n ý c h vloh, uplatňujících se ovšem spíše 
i n s t i n k t i v n ě a s p o n t á n n ě než racionálně. 

Některé z následujících tezí se týkají všech pedagogů, některé pouze učitelů středních 
škol. 

Špičkový (středoškolský) učitel: 
1. je přirozenou morální i odbornou autoritou pro svoje žáky, a to autoritou přijímanou 

a vnímanou přinejmenším na dané škole všeobecně, nezpochybnitelně a dobrovolně; 
2. je prvotřídní odborník ve svých aprobačních oborech (předmětech), s co možná 

největším přesahem do oborů jiných, zejména příbuzných; 
3. má za sebou nejméně čtyřletou pedagogickou praxi završenou odvedením alespoň 

jedné třídy k maturitě; 
4. je herec a rétor (nikoli nutně protagonista!); 
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5. má cit pro problémové situace - dokáže rozpoznat jejich náhodný nástup při výuce 
a využít ho, stejně jako tvořit je uvědoměle sám; 

7. má c ^ pro^rovnováhu mezi odůvodnéným i n d i v i d u e m pHstupem he honhrétnimu 
žákovi, jenž si zvláštni zacházení zasluhuje, a jednotným přístupem k ce.e inue, 

8. je vypoěitatelný a důsledný; ^„t-á-Vv 
9. je velkorysý v maličkostech, ale konzistentní v zasadmch otázkách, 

10. umí se ptát i naslouchat. 

odborník ve s ^ c h a p r o b a č n ľ e h o ^ e c h . a,c t o j c podmínka nutná, f 
i prvotřídní pedagog. Může si dovolit experimenty, výroky t chyby a 
učiteli v očích žáků t,neprojdou". Podle našeho názoru jde o souhn, a souh,ru v l a s t n o ^ , o j e 
uvádějí v následujících bodech. Zároveň však je zde j.ste chansma, tezko posttzttelne 
vědeckými pojmy, ale přesto přítomné objektivně. 

Uveďme několik příkladů z praxe (srov.J. Kostečka, 1993): 
I špičkový učitel s velkou přirozenou autoritou se stezi zdrz, ^ " ^ " ^ . k d o s 

nepřijatelnému chování či výkonu žáka. Uvědomuje si vsak ze o s t r é ^ ^ ^ 
vzhledem ke vztahu podřízenosti a nadřízenosti nemůže bránit, je možne pouzc v krajním 
případě. Totiž tehdy když se žák dopustí v ě d o m é h o a p r o m y s l e n e h o popn 

o p a k o v a n é h o excesu. Zároveň však umí projevit V " " ľ Z é h o rozhořčení 
P e d a g o g i c k ý h n č v. Pedagogický hněv chápeme jako vyraz f P « ™ 1 ^ 1 ^ 
učitele, nikoli jako zesměšnění či nepřiměřené potrestáni provinilce. Ueite ú s t a v a velkou 
autoritu i tím, že nikdy nezapomene na u p f í m n o u a v h o d n e f o r m ú l o v a n o u 
p o c h v a l u jak jednotlivci tak i celé třídě, pokud je s prac, f ^ J f t ^ 2 ^ 
poděkování žákům za dobrou spolupráci a aktivitu v hodine ma v je j im záveru vysoce 
motivační dopad. Totéž se týká i o m 1 u v y u č i t e l e , je-li pro m duvod 

Ad 2) Hluboké i široké odborné znalosti žákům středních skol velmi i rnpm^i a . e' 
může takto nabyté autority vhodně využívat pro jejich motivac. k f ? ^ 
Samozřejmě nikdo nemůže vědět vše; na druhé straně ač adem.ckych 
i Praktici tvrdí, že učitel by se vždy měl přiznat k dílčí nevědomosti,omylu 
výpadku (nic horšího by u odborníka při plném zdraví nemělo pocházet v uvahu^ realita nem 
tak jednoduchá. Situace spíše komické zažije každý učitel <cest,mar na . ^ ^ m 
gymnáziu si v sedmdesátých letech 20. století nedokázal v hodine l i t e r a t u r y ^ r t ^ m i 
jméno Jiráska!) a rád je pak dává k dobru. Stane se však, že učitel o p r a v d u n e m a s v u j d n a 
dopustí se pochybení které mrzí. Pak ovšem nezbývá než nepříjemnost přiznat o m l u v t se 
slíbit vyhledání problematického jevu v odborné literatuře do prist, hodiny. K zasadni 
nevědomosti či omylu by však nemělo docházet příliš často v v n r á v ě n í o tom 

Příkladem inspirující práce středoškolského češtinare j 
Jak povzbuzoval zájem svýcí. žáků o jazyk tím, že je navedl na hledaní etymologických 
souvislostí mezi ú&vy^pavouk a ^ J ( M . D o k u l i l 2001-020 Nešlo mu s a « 
u č i t budoucí maturanty soustavně etymologii, nýbrž poodhrnout ^ i S s t Z 
mateřského jazyka, ukázat jim, že takové odhalování múze byt skutečným ^ o d ^ s t v i m . 

Ad 3) Pokud jde o délku praxe, potřebné ^ušenos t , nabude stredoskolsky p ^ a g o g 
skutečně až po absolvování nejméně jednoho uceleného ctyrletcho cyk u Nepa t , v a k 
zakořeněná představa, že čím je učitelské působení dels., tm P ^ ^ J ^ ^ t 
neinvenčních či vyhaslých pedagogických rutinérů si ihned vybaví kazdy absolvent 
školy, kterv se s nimi setkal. 
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Ad 4) Autor disertační práce již vícekrát poukázal na pedagogickou činnost a 
myšlenky vynikajícího středoškolského češtináře, svého gymnaziálního učitele a později i 
kolegy, Václava Kučery (J. Kostečka, 1992, 1993). Podle souhlasného názoru zasvěcených 
odborníků i vděčných žáků naplňoval V. Kučera po celou dobu své aktivní pedagogické dráhy 
bezezbytku Šmilauerova náročná kritéria ideálního češtináře. 

Byl to právě on, kdo opakovaně tvrdil: „Učitel je především herec." A měl velkou 
pravdu. Vždyť co jiného je třída (či jiné učební místo) než velké jeviště? Což se při 
vzpomínkách na školní léta nevybaví abiturientům nejrychleji v paměti právě ti pedagogové, 
kteří ke svým kvalitám odborným i didaktickým přidávali kus nefalšovaného hereckého 
umění? Tím samozřejmě není míněno nedůstojné „kašpaření", nýbrž vzácná vlastnost 
s k u t e č n é h o učitele, že stiskem kliky u dveří třídy z něj spadne vše, co si s sebou vzal 
ráno do školy z domova, počínaje nedopitou kávou a konče nepříjemnou chorobou; tím je 
míněn i neutuchající zápal ryzího pedagoga, snaha něco žákům předvést (a opět zdůrazněme: 
nikoli s e předvádět!). 

U skutečného učitele nastupuje se zvoněním absolutní tvůrčí vytržení; každá jeho 
hodina - nebo přinejhorším každá druhá - musí být malým uměleckým dílem, alespoň 
v některé své části. Toto herectví vězí v gestech, v dynamice, intonaci a spádu řeči, 
v intuitivním ovládání a obsáhnutí celého vyučovacího prostoru, ale hlavně ve schopnosti 
zacházet s žáky nikoli jako s pouhými „diváky", nýbrž i spoluaktéry děje: učitel je nejen 
herec, ale i režisér dění; a tu má být režisérem taktním, jenž řídí sebe i publikum nenápadně, 
leč pevnč k žádoucí katarzi. 

V článku k životnímu jubileu V. Kučery uvedl autor této práce (J. Kostečka, 1992) 
jednu situaci, která tyto vývody vhodně dokládá: V. Kučera vytvořil pro potřeby prověřování 
pravopisných znalostí parodii na horor. Tento příběh pak diktoval žákům - na známky - jako 
seriál kratších textů na pokračování. Žáci gymnázia v Praze 8, U Libeňského zámku, kde 
tento pedagog působil, svého češtináře doslova prosili o pokračování diktátu, ačkoli ten nebyl 
nikterak snadný! (Uvádíme jej v kap. 3.3.7.8, spolu s dalším podobně motivačním diktátem 
V. Kučery, tentokrát koncipovaným jako parodii na westerny, v níž variantní interpunkce určí 
vítěze a poraženého při pistolnickém souboji; oba jsou ukázkou invenčního didaktického 
postupu v procvičování a prověřování učiva, jež se tradičně považuje za „nemotivovatelné".) 

Herecký talent jako z á k l a d n í p ř e d p o k l a d učitelské profese potvrzují i další 
renomovaní středoškolští češtináři, srov. M. Hoznauer, 2004; v osobním rozhovoru s autorem 
disertační práce jej opakovaně osvědčili i uznávaní pedagogové a autoři učebnic V. Nezkusil 
a J. Adlt. 

S ideálem učitele-herce konvenuje ideál učitele-rétora. Ž i v é mluvené slovo je (a 
podle našeho názoru vždy zůstane) přes všechny technické vymoženosti hlavním prostředkem 
komunikace mezi učitelem a jeho žáky. Není-li učitel, nota bene češtinář, nejen dokonalým 
hercem, ale i prvotřídním rétorem, vypravěčem, recitátorem, minul se povoláním. 

Ad 5) Vše nasvědčuje tomu, že špičkový učitel se odlišuje od učitele průměrného nebo 
i dobrého rovnčž schopností bleskurychle rozpoznat potenciálně problémovou situaci, resp. 
možnost nastolit problémový úkol. Tato schopnost bývá sice do jisté míry vrozena (souvisí 
totiž s povahovým založením člověka), dá se však částečně nacvičit. 

Uveďme příklady: Při probírání suprascgmentálních fonetických vztahů vždy vzbudí 
zájem třídy známý doklad důležitosti správného frázování a rytmu promluvy: Popravit - ne 
poslat na Sibiř vedle Popravit ne - poslat na Sibiř.29 Podobný cíl splní z rozhlasových zpráv 
odposlechnutá věta Naše šachistka podlehla překvapivě černé Američance (v písemném 
projevuje nutno změnit slovosled, v promluvě učiní správná pauza mezi překvapivě a černé 
větu přijatelnou). Samy o sobě tyto příklady pouze oživí výklad; zároveň však lze s jejich 

2'' S tímto příkladem pracujeme i v ukázcc cílené motivační hodiny v kap.3.3.7.1. 
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pomocí stvořit vhodné východisko pro problémový úkol: napišme je vedleseb a 
řekněme třídě, aby se na ně pozorně podívala. Nic víc. Pokud jsou zad z d e le vyuky na 
podobné situace připraveni, nastane ihned první fáze bádám: hledan, a n ^ n . probl mu a 
jeho přesné zformulováni. V případě váhání pomůže učitel akum napn takto. Co ma . ob^ 
příklady společného, vezmcme-li v úvahu m l u v e n ý p ro jev" Pak P « c h f » " ^ n X í 
úkolu žáky. (V procesu myšlení nebývají od sebe přísně o d d e l e n ý ; nem j , 
žáci vykřiknou nadšeně řešení problému dříve, než učitel d o k o n č i jeho formulac O 

Ad 6) Smysl pro humor je výbava, bez níž se skutečny 
oto, zlidštit výuku tu a tam prohozeným vtipem či humorným 
-vzdělávacím procesu se dennodenně objevují situace, ktere je možno e ^ ^ ' l o v c 
anebo humorem. A jen učitel s velkým U bezpečně rozpozná, kterou ce^u v 
zvolit: zda ostře zarazit žáka, který překročil meze slušnosti, nebo se úprimne zasmat nad 
možná přidrzlou, ale vtipnou a inteligentní glosou. j o l f t _ m nhioktivnosti 

Ad 7) Kolize požadavků na individuální přístup k žákům s požadavkem obj k vno i 
a spravedlivosti řeší pedagog během celé výuky, ale zejména pn h o d n o c e n . a klas.f kacK 
Třída pochopí určitou toferanci vůči žákovi, kterému brání 
v řádné přípravě (nemoc, rodinný rozvrat, složité sociální a, bytové ^ ^ e ^ o n L o ľ e č n a 
stranu vysvědčení nelze dávat zadarmo a ani nepřípustné chovaní zaka nelze donekonečna 
tolerovat s poukazem na „sociálnč nepodnčtné prostředí", v nemz zye. disertační 

Ad 8) Koncem osmdesátých a počátkem devadesatych let provedl 
práce orientační sondu mezi žáky tří pražských gymnázií, v n.z vybírali kvaMy ^ k o v e h o 
pedagoga z uzavřené byť široké nabídky vlastností;30 v y p o c t ä t e n o s t 
ľp f e d v í d a t c 1 n (ľs t ) a d Ů s 1 e d n o s t byly vysoce preferovány. P o d l e n a s ^ o názoru j 

to příznačné: žáci oceňují, když učitel např. předem a jasně sdeh knteri.a k l a f ^ j J Z Z 
klasifikovaného prověřování, oznamuje i zdůvodňuje hodnocen, a ^ 
proti klasifikaci; když stanoví rozumná, ale pevná pravidla komunikace a c h o v a n (zakova 
i svého); když se nechová iracionálně; když důsledně kontroluje zadané úkoly a pln. to, co 
žákům slíbil. , ,. , , 

Někteří učitelé vůbec netuší, jak silně dokáže žáka jakéhokoli ^ ^ ^ ^ 
který zadává úkoly a soustavně zapomíná na jejich k o n t r o l u ; klasifikovane 
výslovně z prověřování vyňal, ovšem i naopak nezadá test, jejz ohlásil; , 
ale sám je nepořádný; vyčítá žákům nekorektnost, a přitom jimi 
příznačné, s jakou úctou a uznáním vzpomínají bývalí absolventu po ^ ^ ^ 
Přísného, ale konzistentního mravně i odborně. Učíte by mel stanov 1 

srozumitelná a logická pravidla hry, byť i přísná - a pak vyžadovat c i u s l e d W j P ^ 
sám se jimi řídit. A nemylme se: žáci bezpečně rozliší učitelovu laskavost a ohleduplnost od 
nedůslednosti' , , , . r , 

Mezi vůbec nejcitlivější oblasti ve vztahu učitele a žáka patří hodnoceni a klasifikace 
(srov. J. Kostečka, 1989). Podrobnč se proto evaluaci věnujeme v kap. 3.3. /.». 

Ad 9) Například u mimořádně obtížného hodnoceni s l o h o v y c h prac uc cl n^e^ 
toleruje, ale žákům přímo doporučí, aby si dali svůj text posoudí ^ ^ J ^ J T I 
češtináři. V případě viditelné kolize (tj. rozcházejí-h se hodnot,tele pn ^ ^ f p K 
soudech ve více než 20 % textových pozic), je nutno hodnocen, a klasifikaci znovu zvaz 1.1 
Přístupu k žákovi bere špičkový učitel v úvahu i vrozené osobnostní 
« sotva dokáže i přes učitelovy stimuly vložit do diskuse stejne 
Citlivý učitel zohlední (ne)přítomnost žákova talentu jazykového a umeleckeho. zaky nadane 
motivuje k co nejlepším tvůrčím výkonům, ostatní povzbuzuje poukazovaním na to, 

30 - p 
Tato 

jejích°výslcdk°nCrnČ 'a tCl lCly p o t ř c b n é náležitosti vědeckého postupu, a není tedy možno využít zde v plné míře 
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smysluplný, komunikačně sdělný jazykový projev si může v kterékoli funkčněstylové oblasti 
kromě umělecké osvojit každý člověk. 

Velkorysý učitel v klidu přechází nepodstatné žákovy prohřešky; na druhé straně však 
nekompromisně postihuje např. stahování referátů z internetu jako netolerovatelný podvod. 

Ad 10) Umění ptát se patří nesporně mezi základní kvality každého pedagoga. Otázky 
mají být dostatečně konkrétní, aby jejich luštění nepřesahovalo možnosti žáků, ovšem zároveň 
dostatečně obecné, aby odpověď nebyla ihned nasnadě. 

1 tato dovednost položit otázku zodpověditelnou, ale nikoli návodnou je do značné 
míry vrozená a nacvičit ji lze pouze částečně. Označení dovednosti „ptát se" jako umění je 
plně oprávněné. Máloco je tolik demotivující jako špatně položená, průhledná, formální 
otázka, a naopak máloco motivuje a aktivizuje žáka k ušlechtilé a užitečné duševní činnosti 
jako podnětná otázka. Velmi dobře demonstruje důležitost správně položené otázky v popisu 
průbčhu učení příspěvek zastánců kritického myšlení (Kritické listy 22, 
http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php7coHdisty22_eur), z nějž nyní citujeme: 

„Když se ptáte ve fyzice: Jak funguje teploměr?, očekáváte, že správná odpověď je, 
že se teplem roztahuje látka v trubičce. Žáci vědí, že vy máte tu správnou odpovčď a že 
oni se mají jaksi trefit... Když se však ptáte: Co všechno nám umožňuje, že na teploměru 
můžeme vyčíst teplotu?, budou žáci podávat rozmanité odpovědi: Nemůžeme odmítnout 
ani tu, ,že máme oči', ani , že jsme ho strčili pod paži', ani ,že kapalina v trubičce se kvůli 
vzlinavosti nemůže dostat dolů při chladnuti', ani ,že se látky teplotou obvykle roztahují', 
ba dokonce ani ne tu, ,že jsme ho předem sklepali'! 

Je důležité, aby formulace otázky či úlohy v evokaci měla v sobě už předem uloženo 
vícc možných a různých odpovědí z rozmanitých pohledů, zpracovatelných rozličnými 
způsoby. 

Stejně důležité jako umění se ptát, ne-li důležitější, je však i umění naslouchat. Žáci 
přirozeně směřují ke snaze prosadit se, vyjádřit se, dát najevo svůj názor - a očekávají 
učitelovu pozornost a reakci. 

Pedagogické nasazení, snaha vymýšlet něco nového a zajímavého, činorodost učitele 
v hodině, pochvala v pravý čas i projev spravedlivého pedagogického rozhořčení - to vše 
působí na žáky netušenou silou. Jsou češtináři, kteří podají zdánlivě nudný a obtížný 
gramatický výklad tak, že třída bez dechu naslouchá. Jsou bohužel i takoví, jež obtěžuje už 
jen sama skutečnost, že kromě literatury byl do osnov, resp. kurikula předmětu zařazen 
i jazyk. Těžko může zapalovat ten, kdo sám nehoří; to platí pro pedagogické povolání více 
než pro kterékoli jiné. 

Nejčastější chyby učitelů-začátečníků 
1. Učitel-„nalévač" 
Snad nejčastčjším omylem začínajících učitelů je snaha učinit z žáka onu pověstnou 

„nádobu, do níž se lijí čerstvě nabyté znalosti", pohříchu téměř vždy výkladovou metodou 
(žákům musím předat vše, co jsem se naučil na fakultě). To je ovšem přirozené a tímto 
vývojem projde snad každý pedagog. Zkušený učitel naopak v y b í r á , odděluje podstatné od 
méně důležitého, třídí a d i d a k t i z u j e obrovská kvanta dat, jež rozvoj věd přináší.M 

31 Sloveso „didaktizovat" ani odvozené substantivum „didaktizace" se nevyskytují ve slovnících. Užila jej však 
J. Skalková (1999, s. 82), a to v souvislosti s výklady o tvorbě učebních osnov. 
V této práci užíváme daný termín v tomto smyslu: didaktizovat učivo znamená vybrat ze sumy informací 
k danému tématu ty, které jsou na daném stupni a vdaném ročníku relevantní pro splnění výchovně-
-vzdčlávacích cílů, a promyslet jejich prezentaci tak, aby výuka odpovídala didaktickým zásadám a žáky co 
nejvíce motivovala a aktivizovala. Konkrétní a dosti podrobný příklad didaktizace uvádíme v kapitole 3.3.7.6.6 
u ukázky postupu, jímž žákům vykládáme pojmu foném. 

42 

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php7coHdisty22_eur


S t e j n ľ k o d y ' a k o učitel-ncodbomík může u žáků napácha. u h c d e c ^ ^ 
vědátor-neučitel. Střední škola není univerzita a žáci s t ř e d m školy ne£>cvesmes budou 
bohcmisté; středoškolský učitel č e s k é h o jazyka a literatury tedy mus, 
je oprávnčnč přesvědčen, že jazykové a slohové ( k o m u n , t a b . ) 
budoucí profesi všichni absolventi střední školy, nechce po nich osvojeni uui c . y 
kompetencí na úrovni šestého semestru vysoké školy. 

™ n * h Takový „učitel" monotónně P « ^ S u i a ľ b ^ j f n 
hlásí o slovo; nedokáže modulovat svůj mluvený projev tak, aby posluchítee zaujal byt , I » 
suprasegmentálními vlastnostmi. Zákonitým výsledkem tak,ovc vyuky e rostou hluk v 
třídč, která se nudí, hluk, jejž učitel často ani neregistruje (v leps.m prípade se upnmne div,, 
kde má tento nezájem příčinu). 

N e o h n e "se °od "katedry, leda snad k tabuli, aby napsal latinský t e ^ že 
učitelské povolání a pohybová dynamika jsou souznačné pojmy. Naopak pravý « ^ o v ^ d a 
celý vyučovací prostir - ať klasickou třídu, či vymezený prostor plenem -
pohybově. Nesedí či nestojí neustále za katedrou; prochází se po m.stnos i vid penferne 
žáka, který se hlásí a dá mu gestem najevo, že o něm ví, a ovsem nezapomene dat mu slovo 
poté, co domluví předchozí diskutující. 

í ^ ^ t í neobyčejně citlivé oblasti. Na základě několikaletých, z k « 
ze zahraničních Výměn i anket konstatuje autor disertační prace velím rozd h e prístupy 
učitelů k žákům v zemích Evropské unie; zároveň poukazuje na zaklade P " ™ ^ 
z tříleté výuky českého jazyka v Číně a na ni navazující zkušenosti í* P f f f ^ f ^ 
v několika zemích jihovýchodní Asie (Thajsko, Indonésie, / a m b o d n a 

zohledňovat historické tradice výchovnč-vzdčlávacího procesu y daných obia tech Zattmc;o 
holandský či dánský učitel si v polední pauze zapálí se svým. 
v následující hodině je jimi vnímán jako přirozená autorita, pro c e s k c h o u t e b y b y 
podobný přístup pedagogickou sebevraždou: nejen rodiče, ale > zac. vyžaduj. v našem 
pedagogickém prostoru jistý (ne-li jasně viditelný) odstup mez. učitelem a zakem. 

Je ovšem rozdíl mezi učitelem-kamarádem a učitelcm-partnerem. Vyzve^icest ina 
třídu, aby se pokusila precizovat stylistickou (například slovoslednou) nuanci jej vhodn^t i 
si sám není jist, nijak tím neztrácí autoritu. Výrok „Jste rodil, Cesi jako ja, tak se vyslovte 
mívá naopak velikou motivační a aktivizační sílu. 

Základní učitelská maxima , v1a<stnnst 
Po všem co bylo řečeno, považujeme za potřebné uvést jestc jednu vlastnos 

skutečného učiľe'le Vlastnost natolik" samozřejmou, že by zde o ní zdán ive: nemusdo 
zmínky, ve skutečnosti však až příliš často absentující. Neváháme prohlásit j , pro jej . 
důležitost za z á k l a d n í u č i t e l s k o u m a x i m u : V Ä 6 Í Vv«-hnvně-

Nejvlastnějším cílem, přímo smyslem učitelského povolám . ves ychovn 
-vzdělávací proces tak, aby žáci v budoucnu svého učitele prerostl. a dokazal. v.ce nez on. 

Na tomto principu totiž funguje cclá naše společnost, ba celá lidské, civdizace; jen 
• » y jeho naplňování sc člověk jako biologický druh povznesl z jeskyne ke hvězdám. 

Přidáme v této souvislosti ještě jednu poznámku: Žáci opustí školu I 
roků, učitel v ní zůstává i třicet let; bude-li vždy motivovat k co ncjlcpsím výkonům sam sebe, 
dokáže patrně motivovat i své svěřence. 
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Výběrový pohled do ciziny 
Je zajímavé, jak různě pojímají roli učitele jednotlivé země, a to i kulturně a historicky 

si blízké. Zaměříme se zde na přístup anglosaský, který se ke konci 20. století začal velmi 
přibližovat ideálu humanisticky orientovaného, chápavého, laskavého partnera spíše než 
autoritativního vůdce a dirigenta. 

Například lektor Sean Wilden z Oxford Teachers' Academy zdůrazňuje ve svých 
přednáškách v rámci Teacher Training Programme for Language32 negativní pocity žáků 
v situaci, kdy se učitel nad nimi převáženou část hodiny tyčí jako „pán a vládce", stresuje je 
neočekávaným vyvoláváním apod. Anglosaský přístup velmi zdůrazňuje nutnost uvolnění 
atmosféry na začátku hodiny (warming up). Příklad: Žáci se projdou po třídě a pak utvoří 
n-tice podle různých kritérií - například se sdruží žáci se stejným počátečním písmenem 
v příjmení, se stejnou barvou vlasů aj. Následuje úkol třeba tohoto typu: povídejte si tři 
minuty o svém nejoblíbenčjším učiteli na základní škole - proč jste ho měli rádi, čím vynikal 
nad ostatní, v čem vám je dodnes vzorem; nebo opačně je zadán rozhovor o nejméně 
oblíbeném pedagogovi. 

Takto se uvolní napětí, žáci se „nadechnou", učitel chodí mezi nimi a je jakoby jedním 
z nich. Je nesporné, že tradiční český přístup, totiž zahájit hodinu zlověstným ohlášením 
zkoušení, žáky příliš nemotivuje (pokud je vysloveně nestresuje). 

Další možností, jak navodit pozitivní atmosféru, je změnit prostorové uspořádání třídy. 
O tom jsme již hovořili v kap. 2.3.1. 

Uveďme pro příklad desatero strategií, jež navrhli v r. 2005 britští pedagogové 
gymnázia Open Gate pro výuku angličtiny jakožto cizího jazyka; s jistými modifikacemi je 
lze přijmout i pro výuku jazyka českého: 

1. Set a personal example with your own behaviour (vytvořte osobní příklad svým 
vlastním chováním); 

2. Create a pleasant, relaxed atmosphere in the classroom (vytvořte příjemnou, 
uvolněnou atmosféru ve třídě); 

3. Present the tasks properly (zadávejte úkoly vhodně); 
4. Develop a good relation with the learners (vytvořte si dobrý vztah s žáky); 
5. Increase the learners' linguistic self-confidence, let them risk a mistake (zvyšujte 

jazykovou sebedůvěru žáků, ať se nebojí riskovat chybu); 
6. Make the language classes interesting (dělejte hodiny jazyka zajímavé); 
7. Promote learners' autonomy (podporujte autonomii žáků); 
8. Personalize the learning process (učiňte z vyučovacího procesu věc osobního 

přístupu); 
9. Increase learners' goal-orientation (zvyšujte povědomí žáků o cílech jejich výuky); 

10. Familiarise learners with the target language culture (seznamte žáky s kulturou 
vyučovaného jazyka). 

Posledním příspěvkem do tohoto oddílu je citace výzkumu, jejž provedl zmíněný 
lektor mezi patnáctiletými žáky pěti britských středních škol (high schools). Žákům bylo 
předloženo 11 výroků (statements) týkajících se jejich představ o dobrém učiteli. Měli 
odpovídat podle klasického modelu agree strongly ++ (souhlasím silně), agree + 
(souhlasím), disagree - (nesouhlasím), disagree strongly — (nesouhlasím silně). Výsledek -+ 
znamená naprostou rovnost názorů pro a proti. 

12 Autor disertace byl přítomen na kurzu pořádaném v Krajském školicím centru v Plzni 5. 12. 2006; čerpá zde 
ze svých poznámek z přednášky a rozhovoru s lektorem po jeho přednášce. 
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Pro téma teto práce je velmi poučné sledovat nejen odpovčdi žáků, ale i samy otázky: 
ty totiž vypovídají o tom, co britský učitel považuje za dobré či špatné vlastnosti učitele. 
Některé odpovědi jsou skutečnč překvapivé: jistě bychom čekali např. silný souhlas 
s výrokem „Dobrý učitel jedná s žáky férově a s respektem k nim", avšak většinově přišel jen 
souhlas. 

DOTAZNÍK LEKTORA ANGLICKÉHO JAZYKA SEANA WILDENA 
A VĚTŠINOVÉ ODPOVĚDI ŽÁKŮ 

+ 
++ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 • Je důležité, aby učitel byl oddán své profesi. 
2. Dobrý učitel pevnč řídí a kontroluje svou třídu. 
3. Dobrý učitel jedná s žáky férově a s respektem k nim. 
4. Dobrý učitel je milý a přátelský ke svým žákům. 
5. Dobrý učitel zná žáky jmény a oslovuje je jimi. 
6. Dobrý učitel se zajímá o každého žáka jako o osobnost. 
7. Dobrý učitel změní plán hodiny a dělá něco jiného, pokud 

si to žáci v dané chvíli přejí. 
8. Dobrý učitel nechá své žáky, aby si sami oznámkovali test. 
9. Líbí se mně, když žáci převezmou vedení hodiny. 

10. Dobrý učitel dbá na to, aby si žáci užili 
v hodinách zábavu. 

11. Dobrý učitel přiměje své žáky k tvrdé práci. + + 

Vše vypadá, že britští frekventanti high schools uprednostňuj u c ^ l c sp,sc 
autoritativního typu, pokud ovšem nastaví jasná pravidla - byť »tvrdá - a pak e sam dusl dne 
dodržuje. Dodejme, že odpovčdi českých gymnazistů na náš obdobný d o t a z n í k , o nemz jsme 
se zmínili výše, vykazovaly pozoruhodnou shodu s reakcemi respondentu britských 

Bylo by zajímavé zjistit speciální studií, nakolik by se lišily odpovedi zaku od 
odpovědí učitelů, kdyby těm byly položeny tytéž otázky, a nakolik by se hsdy odpovedi (jak 
žáků, tak učitelů) v různých zemích Evropské unie a USA. 

3.3.4 Didaktické prostředky 

, Didaktickými prostředky rozumíme „matcriálm P * « ^ 
(v optimáta™ p ř í p a d ě ) zefektivňuji průběh vyučován, (J IVucha M UMy 1 

Je o J d n é , že vybavení školy učebními pomůckám, m v y « n y vhv na k 
výuky, na motivaci a aktivizaci žáků a vkonecnem důsledků , na plném y 
-vzdčlávacích^cdů. „ ^ c „ p r 0 k t e r o u k o l i ^ ^ ^ 

tváří modemč: jc dobrým sluhou, ale zlým pánem Invencm, v škerou 
Midou v ruce a tabulí za zády dokáže dlouhodobé v,cc nez uc te obklopenV ™ 
moderní technikou, avšak postrádající učitelské nadání a nadšen,. Idealn, je samozrejme 
spojení š p i č k o v é h o učitele se š p i č k o v ý m z á z e m í m . 

, Při rychlosti technického pokroku je možné ^ ^ ^ ^ 
Pasáže zastarají dříve, než tato publikace vyjde t i s k e m Stouto vyhradou teüy J 
^ dnešní škda by měla učitelům nabízet následující minimum ob ast ^ 
vybavení pro výuku českého jazyka a literatury Osme s. vědomi toho, ze pro 
dosud i toto minimum nedosažitelnou metou): 
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- bohatě zásobenou a průběžně doplňovanou školní knihovnu; 
-v ideotéku filmů tzv. zlatého fondu české i světové kinematografie se zvláštním 

zřetelem k filmům vzniklým na základě literární předlohy, nebo jimiž byl naopak inspirován 
nějaký umělecký text; 

- audiovizuální média (CD přehrávač, DVD přehrávač, event, video); 
- počítač s vysokorychlostním připojením na internet; 
- dataprojektor; 
- interaktivní tabuli; 
- výukové programy na CD a DVD nosičích. 

Audiovizuální média a nosiče jsou v dnešní době naprosto nezastupitelné. Zejména při 
výuce literatury bývají často nejúčinnějším prostředkem, jak přivést žáka k četbě (tj. skrze 
zfilmovanou předlohu, k níž se žák po zhlédnutí filmu zpětně vrátí). Avšak i při výuce jazyka 
(fonetiky) lze využít např. úryvků z muzikálu My Fair Lady, v nichž profesor Higgins učí 
Lízu správné výslovnosti. Existuje řada unikátních nahrávek Československého a Českého 
rozhlasu a Československé a České televize, jichž lze pro motivaci využít (např. recitace básní 
vynikajícími herci, záznamy divadelních inscenací aj.). Každý češtinář by si měl postupně 

ř o 
vybudovat vlastní „knihovnu" těchto zdrojů a hojněj i využívat. " 

Počítače se při motivaci žáků velmi osvědčují například při pravopisném výcviku. 
Zkušenosti ukazují, že žáci jsou daleko pozornější a vnímavější při interakci s počítačovým 
programem než při práci s učebnicí. 

Jako nesmírně motivační a aktivizační prostředek uveďme možnost okamžitého 
připojení učitelova notebooku k internetu přes port a on-line promítání potřebných informací 
na interaktivní tabuli; např. při probírání impresionismu žáci putují po webových stránkách 
nejvýznamnčjších světových muzeí a prohlížejí si reprodukce obrazů, při probírání úvodu do 
grafémiky jsou seznámeni s Rossetskou deskou přímo na webové stránce Britského muzea 
atp.34 

3.3.5 Charakter a obtížnost učební látky 

Patrnč v každém vyučovacím předmětu existuje učební látka, která svým obsahem a 
charakterem (obtížností, strukturovaností) žáky výrazně motivuje a aktivizuje sama o sobě, 
ale též učební látka, jež se jim zdá nudná, nezajímavá; hovoříme o různém m o t i v a č n í m 
p o t e n c i á l u.35 

Uveďme příklady pro různé jazykové plány: 

Fonetika a fonologie 
Motivačně vděčné bývají pasáže týkající se suprasegmentálních fonetických jevů, 

spojené s praktickým nácvikem přesné dikce; a naopak nezáživné je třídční hlásek podle 
různých kritérií. 

" Jc ovšem třeba důkladnč se seznámit s autorským zákonem, aby nedošlo k jeho porušování. 
14 Autor disertační práce zde vychází z vlastní výuky na špičkovč vybaveném gymnáziu Open Gate; subjektivně 
pociťoval její viditelné zkvalitnění oproti svému působení na školách méně vybavených. 
' 5 Vystižení motivačního potenciálu jednotlivých tematických celků pro český jazyk a sloh vychází 
z pedagogické praxe autora disertační práce. 
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Derivologie a lexikologie .. „ , » . 
Výrazně motivující jsou poučení o synonymii a homonymu, f r a z e o l o g n , prejimkach 

z jiných jazyků, etymologii; neoblíbené (bohužel nejen žáky, ale i některými učiteli) byvaj. 
kapitoly z derivologie, zejména slovotvorný a morfematický rozbor. 

M z f ý ' T n u l o v ý motivační potenciál má většina kapitol z formální morfologie 
(motivovat žáky k studiu takových jevů, jako jsou typy idea, embryo přecházeni od vzoru 
kost ke vzoru píseň, koncovky v genitivu singuláru a lokálu plurálu maskulin a neuter, dublety 
u maskulin podle vzoru stroj zakončených na -/, -n apod., je téměř nemozne). Naopak 
kapitoly z morfologie sémantické bývají přijímány pozitivněji: žaci maji radí cviccm na 
odhalování dvojsmyslů jako např. u novinového titulku Ruský general protestuje proti 
ústupkům Pekingu, nebo analýzu významových nuancí založených na tvaroslovných jevech, 
jako např. Vynést smetí! Vynes smetí! Vynese se už to smetí? Vynesl bys smet,? Nevynesl bys 
smetí? 

t Z „ i z k 4 obliba větněčlenských a s o d n ý c h s p i ^ ™ b W j * 
nepromyšlenému, mechanickému prezentovaní učitelem. Pr tom zaKy m 

lze velmi účinně motivovat k tvorbě grafů větné a souvětnc stavby, P1^* Prezentu emefako 
a pevnou hierarchii; řadu gymnazisti, lze motivovat pro r o z b o r y , jestliže je prezentujeme jako 
učivo rozvíjející všeobecné abstraktní myšlení, n i k o l i jen jazykové. 

Naproti tomu je nasnadě vyšší motivační potencia učiva o to 
mohou uplatnit svůj jazykový cit. Málokterý češtinar vsak tetoJ^J^J p o u č c n i 
změní s nástupem rámcového vzdělávacího programu pro češtinu, který i 
o valenční syntaxi ukládá. 

Ä á ž i v n á je zde úvodní, ale nutná teorie funkčních 
útvarů; naopak praktické kapitoly z prostěsdčlovacho c, 
(Představování, přijatí či odmítnutí nabídky osobní dopis ce, 

s budoucím zaměstnavatelem, smlouva), z k o m u n i k a č n í c h strategii (aseniv 
Poučení o manipulativních postupech a obraně proti nim) zaci přijímají - pn jen 
vynalézavém postupu učitele - s velkým zaujetím. 

náročná, nebof její o — « ^ v y s o k á 
náročnost odrazuj i žáky gymnázií. Výjimkou je snad jen ^ ^ ^ i ^ e n * 
podařených postupů, jako bylo výše citované Dokul,lovo odvozen, Pnbuzno ^ ^ 
Pavouk, se v praxi nevidí mnoho. Přesto učitel při troše snahy a chuti premyslel l ^ o s olycv 
Uveďme příklad úkolu, jenž aktivizuje zvědavost žáků, podněcuje jejich samostatne myslení 
cvičí dovednost analýzy a komparace: ^ VL, k t e r ý c h 

Prostudujte následkách šest ^ J ky příhuzné na úrovni 

ukaž ách se jedná f e obáváním pasáží, jimž porozumíte 
jazykově větve indoevropskeho ^ J ^ Z u b a obsah textu a nalézt u jednoho v indoevropských jazycích, pochopit alespoň , , 

/ ^ e v ^ ^ e ^ o ^ z v ^ v Pa r t i i mici pot f, inghi,itc sau 
1. Nu läsati jueäna la indemana copnlor suo j a s 

Í n h a l .a t C- • . .y- t i i r f n horuec bolmaidy. Ysak bolšekteri žytylyp nemese 
2. Ojynšykty uš žastan kiši balalarfa beruge Donnaj y 

tynyp kaluy mumkin. 
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3. Bii oyuncak 3 ya$in altindaki íocuklara uygun degildir. Kiipiik pa^alar yutulabilir 
vcya ncfcs borusuna ka^abilir. 

4. Igračka ni primerna za otrokc mlajšc od trch let, ker bi lahko vdihnili ali pogoltnili 
drobné sestavne dele. 

5. Mitte anda väikseid mänguasju alia 3-aastastele lastele: need vöivad sattuda lastele 
suhu vôi hingamisteedesse ja pöhjustada önnetuse. 

6. Jouet ne convenant pas aux enfants de moins de 3 ans. Les petites pieces pourraient 
ětrc avalees ou inhalees. 

(srov. J. Kostečka, Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, 2003, s. 20) 

Řešení: 
Text 1: rumunština (indocvropský jazykový kmen, románská včtev) 
Text 2: kazaština (altajský jazykový kmen, turecká včtev) 
Text 3: turečtina (altajský jazykový kmen, turecká větev) 
Text 4: slovinština (indocvropský jazykový kmen, slovanská včtev) 
Text 5: estonština (uralský jazykový kmen, ugroftnská jazyková větev) 
Text 6: francouzština (indoevropský jazykový kmen, románská včtev) 
Překlad: Hračka není vhodná pro děti mladší 3 let, protože hy mohly snadno 

vdechnout nebo spolknout malé díly. (Jde o upozornění v návodu na sestavení hračky 
v kindervajíčku.) 

V rámci indoevropských jazyků je příbuzná rumunština s francouzštinou. Odchylka ve 
slovosledu je u slovinštiny, která má - v českém překladu - nejprve „vdechli nebo spolkli", 
zatímco v rumunštině a francouzštině stojí „spolkli nebo vdechli". 

P o z n á m k a : Podobné problémy s motivací jako v jazyce a slohu se objevují i při výuce literatury; 
motivovat patnáctileté žáky k prožití a pochopení středověkých duchovních písní dokáží jen skuteční pedagogičtí 
mágové, zatímco např. Kunderův Falešný autostop spolehlivě vyvolá spontánní reakce žáků a jejich chuť 
diskutovat o textu přinejmenším celou vyučovací hodinu. 

3.3.6 Didaktické metody z hlediska teoretického 

Odborná literatura 
Jak konstatuje odborná literatura, pojem didaktická metoda je ústředním pojmem 

obecné didaktiky, „...rozhodujícím prostředkem k dosahování cílů v každé uvědoměle 
činnosti". (J. Skalková, 1999, s. 166) „V celém historickém vývoji didaktiky se hlavní zájem 
v oblasti vyučování vždy soustřeďoval na metody." (J. Průcha, 2000, s. 106) 

Mezi autory existuje nepříliš často vídaná shoda ve vymezení tohoto pojmu. 
Zdůrazňují přitom řecký původ tohoto termínu (methodos, cesta, postup). 

J. Skalková (1999) chápc didaktické metody jako „způsoby záměrného uspořádání 
činností učitele i žáků, které směřují ke stanoveným cílům", (s. 166) 

J. Maňák - V. Švec (2003) rozlišují model pedeutologický (žák je považován za 
objekt cílevědomého a systematického působení učitele), pedocentrický (do středu 
edukačního dění je postaven žák, jeho aktivity a zájmy, zatímco učitel zastává roli poradce a 
pomocníka) a konečně model interaktivní (založený na vzájemné spolupráci učitele a žáka). 
Motivaci řadí mezi v y u č o v a c í z á m ě r y (afektivní, vedle kognitivních a řídících). 
Metoda je pak v jejich pojetí „nejadekvátnějším operativním nástrojem učitelovy vzdělávací 
koncepce", neboť „právč metoda zprostředkovává a zajišťuje dosažení edukačních cílů", 
(s. 21) Upozorňují, že metoda nepůsobí izolovaně, nýbrž je součástí komplexu dalších 
činitelů, jež průbčh výuky ovlivňují. Definičně pak pojem metoda vymezují takto: 
„Uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit žáků směřujících 
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k dosažení daných výchovně-vzdělávacích cílů", (s. 23) V tomto Pojetí se do metod radí i 
postupy, jež se tradičně označují jako o r g a n i z a č n í f o r m y vyučovaní (frontálni vyuka, 

skupinová výuka apod. - viz niže). 

V této práci vycházíme z definice (i klasifikace) metod L. Mojžíška (1988); byť jsou 
staršího data, zdají se nám i dnes nej vhodnější s ohledem na praxi. 

„Vyučovací metoda je tedy pedagogická - specificky didaktická ^ « f « 
a objektu vyučování, rozvíjející vzdelanostní profil žáka, současně W f ™ * ^ f * 
to ve smyslu vzdělávacích a také výchovných cílů a ^souladu v y u č — a 
výchovnými principy. Spočívá v úpravě obsahu, v usměrněn, ^ ^ ^ o i f 
snbjektu, v úpravě zdrojů poznání, postupů a technik, v zajištěn, fixace nebo kontroly 
vědomostí a dovedností, zájmů a postojů." (s. 17) 

Zohledňujeme i pojetí M. Čechové a V. Styblíka (1998): 

, , . . běžně se metodou rozumí cílevědomý, promyšlený způsob, postup, který 
učitel užívá, aby dosáhl vyučovacího cíle." (s. 65) 

Na rozdíl od shody u d e f i n i c e didaktických metod panuje 
značné rozdíly při jejich k l a s i f i k a c i. Není divu: utřídit a hierarchizovat metódy je 
neobyčejně obtížné v důsledku jejich velkého počtu, rozmanitost, vzájemného prekrývam 
různorodosti jejich vnitřního obsahu a ne vždy přehledných stupňu obecnost, („pokusy 
klasifikaci metod jsou stále otevřeným problémem", J. Skalkova, 1999, s. lby). 

L. Mojžíšek (1988) klasifikuje metody podle jejich 
vyučovací praxe. Bez ohledu na dobovou podmíněnost vzmku pnnasi Mojz.skova studu radu 
dodnes aktuálních a cenných faktografických údajů, například pravé rozsáhlou histoni 
klasifikace metod. Ocitujeme základní Mojžíškovo členění metod ze stran 76-7« (v jeho 
monografii je daleko podrobnější, jemnější; bez krácení uvádíme ty metody, jez souvisej, 
s předmětem disertační práce): 

I. Metody usměrňující zájem - metody motivační stimulační 

A. Ú v o d n í , v s t u p n í m o t i v a č n í m e t o d y 
a) Motivační rozhovor 
b) Motivační vyprávění 
c) Motivační demonstrace 

B. P r ů b č ž n č m o t i v a č n í m e t o d y 
a) Aktualizace obsahu1 ' ' 
b) Uvádění příkladů z praxe, ilustrace 
c) Podněcování žáků výzvou, pochvalou aj. (motivační výzva) 

II. Metody podaní učiva (expoziční metody) 
A. M c t o d y p ř í m é h o p ř e n o s u , 

p ř í m é h o s d ě l o v á n í p o z n a t k ů 
Melody monologické 

a) Přednáška 
b) Vyprávění 
c) Popis 
d) Vysvětlování, instrukce 

T«" Mojžíšek rozumí nenásilné použití příkladů ze života, z dění v obci apod. při výuce. 

49 



B. M e t o d y z p r o s t ř e d k o v a n é h o p ř e n o s u 
p o z n a t k ů n á z o r e m 

/. Demonstrační metody 
2. Metoda dlouhodobého pozorování jevů 
3. Metody manipulační, montážní a demon tážní práce (práce se stavebnicí, konstrukce) 
4. Metody pracovní 
5. Hra jako vyučovací metoda 

a) Hra námětová, s hračkou aj. 
b) Inscenace didaktické povahy 
c) Dramatizace 

C. M e t o d y h e u r i s t i c k é h o c h a r a k t e r u -
m e t o d y p r o b l é m o v é 

1. Metody dialogické. Malé problémové metody 
a) Sokratovská, heuristická metoda 
b) Beseda 
2. Velké problémové metody 

a) Vlastní problémy. Složité problémové úlohy 
b) Projekty 

D. M e t o d y s a m o s t a t n é p r á c e a a u t o d i d a k t i c k é m e t o d y 
E. M e t o d y b e z d ě č n é h o u č e n í 

III. Metody opakování a procvičování učiva, metody fixační ( 
1. Metody opakování vědomostí 
2. Metody nácviku dovedností 

IV. Metody hodnocení, kontroly a klasifikace, metody diagnostické 
1. K l a s i c k é d i d a k t i c k é d i a g n o s t i c k é m e t o d y (metody hodnocení 

vědomostí a dovedností) 
2. D i a g n o s t i c k é m e t o d y v ě d e c k o v ý z k u m n é h o c h a r a k t e r u 

( m a l é f o r m y v ě d e c k o v ý z k u m n ý c h m e t o d ) 
3. M e t o d y t ř í d ě n í a i n t e r p r e t a c e d i a g n o s t i c k ý c h ú d a j ů 
4. M e t o d y k l a s i f i k a č n í , d i d a k t i c k é c h a r a k t e r i s t i k y , 

k l a s i f i k a č n í s y m b o l i k a 

J. Maňák (1995) klasifikuje základní metody vyučování takto: 
A. Metody z hlediska pramene poznání a typů poznatků - aspekt didaktický 
I. Metody slovní 
1. Monologické metody (vysvětlování, výklad, přednáška) 
2. Dialogické metody (rozhovor, dialog, diskuze) 
3. Metody písemných prací (písemná cvičení, kompozice) 
4. Metody práce s učebnicí, knihou, textovým materiálem 
II. Metody názorně demonstrační 
1. Pozorování předmětů a jevů 
2. Předvádění (předmětů, činností, pokusů, modelů) 
3. Demonstrace statických obrazů 
4. Projekce statická a dynamická 
III. Metody praktické 
1. Nácvik pohybových a pracovních dovedností 
2. Laboratorní činnosti žáků 
3. Pracovní činnosti (v dílnách, na pozemku) 
4. Grafické a výtvarné činnosti 
B. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků - aspekt psychologický 
I. Metody sdělovací 
II. Metody samostatné práce žáků 
III. Metody badatelské, výzkumné, problémové 
C. Charakteristika metod z hlediska myšlenkových operací - aspekt logický 
I. Postup srovnávací 
II. Postup induktivní 
III. Postup deduktivní 
IV. Postup analyticko-syntetický 
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D. Varianty metod z hlediska fází výchovnč-vzdčlávacího procesu - aspekt procesuálni 

I. Metody motivační 
II. Metody expoziční 
III. Metody fixační 
IV. Metódy diagnostické 
V. Metody aplikační . , 
E. Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků - aspekt organizační 

I. Kombinace metod s vyučovacími formami 
II. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami 
F. Aktivizující metody - aspekt interaktivní 
I. Diskuzní metody 
II. Situační metody 
III. Inscenační metody 
IV. Didaktické hry 
V. Specifické metody 

J. Maňák - V. Švec (2003) toto pojetí modifikují: 
Klasické výukové metody 

Metody slovní 
Vyprávění 
Vysvčtlování 
Přednáška 
Práce s textem 
Rozhovor 

Metody názornč-demonstrační 
Předvádění a pozorování 
Práce s obrazem 
Instruktáž 

Metody dovcdnostně-praktické 
Vytváření dovedností 
Napodobování 
Manipulování, laborování, experimentování 
Produkční metody 

Aktivizující výukové metody 
Metody diskusní 
Metody heuristické, řešení problémů 
Metody situační 
Metody inscenační 
Didaktické hry 

Komplexní výukové metody 
Frontální výuka 
Skupinová a kooperativní výuka 
Partnerská výuka , o 

Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáku 
Kritické myšlení 
Brainstorming 
Projektová výuka 
Výuka dramatem 
Otevřené učení 
Učení v životních situacích 
Televizní výuka 
Výuka podporovaná počítačem 
Sugcstopedie a superlearning" 

t ' ° ' ' í ^ ^ e m a U c k é j s o u tyto zdánlivě velmi motivující metody, svědčí skutečinost,, 
t c x t Pojednávající o nich vc skriptech Alternativní metody a postupy (J. Manak a kol., 1997) vpasaz.ch 
; C1 0 V a " č Práce j . Maňáka - V. Švece Výukové metody (2003), jež na tato skripta v mnohem navazuje B y l m 
'Cn

C a °P"štěn sporný koncept univerzální pevně,i nadšené formulace ze skript o hypnopedi, j d 
opa rnČJŠÍ. Z a . * ^ ž u j c m c p o s t u p y t z v . superlearningu („zvýšeného učen, ), J.chz e lem 

J c dosáhnout dobrých výsledků učení nestresovými postupy. Dčjc se tak synchronizaci funkci leve a pravé 
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Hypnopcdic 
Jak je z tohoto přehledu patrné, mísí se tu metody velmi různorodé, např. metody 

ovlivňující přímý výukový proces s metodami evaluačními, jimž žák není fyzicky vůbec 
přítomen atd. Naším zájmem budou motivační metody aplikované v přímém výchovnč-
-vzdělávacím procesu, v hodinách. 

V didaktice českého jazyka vymezil velmi podrobně hlavní metody jazykového 
vyučování J. Jelínek (1980): 

A. Metody poznávání 
AA. Motivační metody 
BB. Expoziční metody 
1. Rozhovor 
2. Přednáška 
3. Vysvětlování 
4. Vyprávění 
5. Referát 
CC. Metoda problémová 
DD. Metody vlastního studia 
1. Studijní metoda 
2. Programovací metoda 
B. Názorné metody 
C. Metody upevňování učiva z českého jazyka 
AA. Metody cvičení 
1. Opisování 
2. Cvičení doplňovací 
3. Cvičení obmčňovací 
4. Cvičení problémová 
5. Cvičení substituční a transformační 
6. Cvičení modelová 
7. Cvičení stylizační a textová 
Domácí cvičení 
BB. Metody jazykového rozboru 

(Mezi názorné metody se tu řadí využití zvukových nahrávek, např. nářečí, dále 
názorných map, tabulek, ale i grafických metod větného rozboai.) 

Je zajímavé, že Jelínek nechápe evaluační procesy (hodnocení a klasifikaci) jako 
metody, neboť jim věnuje samostatnou kapitolu, nadpisem rovnocennou kapitole o metodách 
jazykového vyučování. Toto pojetí nepovažujeme za opodstatněné: hodnocení a klasifikace 
jsou podle našeho názoru didaktické metody ve smyslu výše uvedených definicí, neboť 
představují jednu z cest, jeden ze způsobů, jak dosáhnout pedagogických (didaktických) cílů. 

Dále poznamenejme, že Jelínek odlišuje v klasifikaci od metod jazykového vyučování 
takové postupy, jako je analýza a syntéza, srovnávání, abstrakce, analogie, indukce a dedukce 
apod., a řadí je mezi l o g i c k o - m y š l e n k o v é o p e r a c e ( p o z n á v a c í p r o c e s y , 
m e t o d y , p o s t u p y ) . 3 * Podobně postupují M. Čechová - V. Styblík (1998), na rozdíl od 
K. Svobody (1977). 

K. Svoboda (1977) zavádí pojem o b e c n é v y u č o v a c í m e t o d y p ř i 
v y u č o v á n í m a t e ř s k é m u j a z y k u . Pasáže na s. 44-46 jsou poněkud nepřehledné, 
autor mísí vyučovací metody s formami zpracování učiva v učebnici. Z tohoto pojetí lze 
vysledovat následující vymezení obecných vyučovacích metod: 

hemisféry mozkové (např. při relaxaci a vizualizaci). Nelze zde jít do dalších podrobností, avšak bylo by 
zajímavé prozkoumat, zda a v jakých oblastech výuky mateřského jazyka by se mohly efektivně uplatnit. 

Ovšem výraz metody vyskytující se v závorce zde není v celkovém kontextu výkladů na místě; Jelínek 
skutečnč odlišuje vyučovací metody od poznávacích postupů. 
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1. rozhovor učitele s žáky 
2. monologický výklad (vyprávční, přednáška) 
3. grafické metody pro zvýšení názornosti vyučování 
4. cvičení 
5. hodnocení a klasifikace injunDttiii a KiasiiiKace »„u r>ři v v n č o v á n í 

Následují výklady o p o z n á v a c í c h m e t ó d a c h p r i v y u c o v 
m a t e ř s k é m u j a z y k u . Svoboda sem řadí tyto: 

1. analýza 
2. syntéza 
3. abstrakce a zobecňování 
4. indukce a dedukce 
5. analogie 

Ke k ^ i c h ^ » » 

češtiny; v řadě našich dalších výkladů (zejména v 3.3.7.6) na nc navazujeme a rozvy.meje. 

M. Čechová - V. Styblík (1998) ^ y J ° * n
e

4 , ľ é m » j . í y ' Č ľ « I 
u p l a t ň o v a n é a r o z v í j e n é v e v y u č o v a n í 
v y u č o v a c í c h m e t o d . 

Vyučovací metody klasifikují takto: .. x 
1. expoziční (metody seznamování s novým učivem v etne mot.vace) 
- monologická (výklad; přednáška; vyprávím; vysvětlován.) 
- rozhovor, tj. metoda heuristická, sokratovska 

-kombinace monologické metody s rozhovorem komentované čtení; 

-s tudijní (samostatná práce s _ 3 ' r i ľ l k e m ľledu kroků, obsahujících Programované učení, tj. učení algoritm.cké, zalozenc na logickém sledu 

( . systcmizací „ov ího u«va . tfivc p ro t a n ý m ) 
3. opakovací (spolu s hodnocením a klasifikaci) 

Poznávací procesy vymezují takto: 
1. analýza a syntéza 
2. komparace (srovnávání) 
3. abstrakce 
4. generalizace 
5. konkretizace , , 
6. třídění a hierarchizacc, subsumpce (podřazovan. a nadřazovaní) 
7. analogie 

Dané d ^ ^ e s p o m č na počin Svobodův 
nové prvky. I na ně, stejně jako na práci Svobodovu, se v dalším textu budeme odvolává 

^ " ľ S o v a t obecnou didaktiku. Naším 
motivační a aktivizační aspekty (a tedy i metody) pn výuce s m c 

pokusy o naše vlastní pojetí při třídění metod. Nakonec z s i a h a 
úmyslně citovali takto zevrubně, je patrné, že v obecne 
systemizoval a klasifikovat vyučovací metody podle jedno neho kr e V h l e d e m k 
Pestrosti, různému stupni obecnosti, vzájemnému překrývám jcj.ch obsahu to^pochopit 
, Vyjdeme-li z definice didaktické m e t o d y jak J sme j i u v e d l vy ^ 
konstatovat, že není třeba přísně lišit didaktické metody od poznavacich p ocesu poz 
a řešitelských myšlenkových postupů, logicko-myšlenkovych operac),. P r sne j . 
Poznávací a řešitelské myšlenkové postupy sice nejsou samy o sobe v y u č o 
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metodami, na druhou stranu se v procesu myšlení samy stávají metodami řešení problému. 
A učitel musí zvolit vhodný metodický postup, pomocí nějž těmto poznávacím postupům 
žáky učí. (Vskutku ilustrativní příklad dialektiky pojmů!) 

Za vyučovací metodu považujeme tedy v této souvislosti b u d o v á n í a 
r o z v í j e n í poznávacích a řešitelských myšlenkových postupů. Pro tyto postupy samy, tj. 
pro operace jako analýza, syntéza, komparace atd., užíváme terminologického spojení 
poznávací a řešitelské myšlenkové postupy, popř. zkráceně poznávací myšlenkové postupy či 
jen poznávací postupy. 

Je očividné, že některé metody, podobně jako učivo (učební látka), mají svým 
charakterem výraznč vyšší výchozí m o t i v a č n í p o t e n c i á l než jiné (např. hra a 
induktivní vyvozování závěrů oproti výkladu a deduktivnímu vyvozování závěrů). Učitel 
musí mít tuto skutečnost na paměti a při volbě metody s nižším motivačním potenciálem 
daleko pečlivěji promýšlet motivaci a aktivizaci žáků než u metod, s nimiž motivace a 
aktivizace přicházejí tak říkajíc „samy", přirozeně a hladce. 

Zásadně je nutno odmítnout dělení metod na „tradiční" a „alternativní", „staré" a 
„moderní". Tento umělý spor, vzniklý v důsledku snahy některých reformátorů vymezit se 
proti tomu, co považovali za zkostnatělý přístup k žákům, způsobil našemu školství mnoho 
škod. Vzpomeňme např. tažení za skupinovou práci v osmdesátých letech 20. století: kdo 
neučil skupinově, byl pedagogický zpátečník; zda ovšem byla v dané situaci skupinová prácc 
vhodná s ohledem na časové možnosti, charakter učební látky a složení třídy, školní inspekci 
nezajímalo. V letech po společenské změně r. 1989 se zase nepřiměřeně začalo vyzdvihovat 
projektové vyučování. Učitelé byli tlačeni k projektům i tam, kde to bylo z hlediska didaktiky, 
časových limitů, ale i obyčejného rozumu nevhodné a nefunkční; důsledkem bylo a je masové 
stahování či - v lepším případč - kompilace zdrojových testů žáky z internetu, bez jakéhokoli 
vlastního vkladu do výsledného znění textu. Přehnaně adorované je i kooperativní vyučování: 
ne že by nebylo v řadě situací motivující a didakticky přínosné, ovšem při nadšeném 
propagování výchovy kc kolektivní práci se tu zapomíná, že rozvoji lidstva napomáhají po 
celou dobu jeho historie i vysoce schopní „solitéři"; oč méně bývají takoví originální 
myslitelé schopni týmové prácc, o to inspirativnější a originálnější bývají jejich myšlenky. 

K tomuto problému se velmi fundovaně vyjádřil v zásadním článku aprobovaný 
češtinář P. Kukal na seriózní webové stránce www.ceskaskoIa.cz. Jeho názory jsou natolik 
významné, že z nich zde budeme obsáhleji citovat (bez úprav): 

„Na tradičním přístupu, tak, jak mu rozumím já, shledávám cenným zejména to, že 
nepodléhá masovému a z mého pohledu zejména v I. polovině devadesátých let módnímu 
zájmu o změny metod a forem prácc natolik, aby ztratil ze zřetele vzdělávací obsah. Jde vlastně 
o známý spor didaktiky a pedagogické psychologic, jak se objevuje např. v letošním prvním 
čísle Pedagogiky. 

Zdá se mi, přesněji jsem z duše přesvědčen o tom, že alternativa se natolik zaměřila na 
procesy učení, přesněji dvojjediného procesu vyučování/učení, že vzdělávací obsah učinila 
druhořadým. Na kulatých stolech a jiných diskusních akcích slýchám napořád, žc cílem 
vyučování přírodopisu nemůže být naučit dčti sedmikrásku. Takhle bagatelizované to jistě zní 
efektně, vede to ovšem k tomu, žc se vlastně neví, co děti naučit. Zato se ví jak. V tom 
shledávám cosi neřešitelného. 

Tradiční přístup se ptá po vzdělávacím obsahu. Rozmýšlí odpovědně, jak k redukci učiva 
přistoupit (nikoli seškrtat něco z toho, co jc součástí vzdělávacího obsahu dnes, ale nově 
koncipovat hlavní stěžejní body vědomostní osnovy, která by mčla tvořit základ, poskytovat 
snad jednoduchý, ale ucelený přehled o oboru). Tradiční přístup odmítá pokládat některé 
metody a formy (výklad, frontální vyučování) apriori za špatné. Ptá se po kontextu, po 
relevanci. Existuje nějaký vzdělávací obsah, který lze žákům zprostředkovat nejlépe frontálně, 
nějakou slovní metodou? (Držím se klasifikace používané ve Výukových metodách Maňák 
Švec, líbí se mi.) Jsem si jist, žc ano. A pak existují jiné obsahy, často na jiné rovinč než 
kognitivní, pro nčž se hodí skupinová prácc a kooperativní vyučování. 
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Alternativa je schopná prohlásit frontální výuku za špatnou. Tradiční pedagogika nezná 
dobré a špatné metody či formy tak v ů b e c - j e n v souvislosti s obsahem. 

Rád bych ještč dodal, žc vzdčlávací obsah neztotožňuji s učivem. Přesto se domnívám, žc 
k dosažení jistých dovedností, schopností, kompetencí je dobře, promyšlené a odpovčdnč 
definovaná suma poznatků, které má žák vždy pohotově (bez internetu a tak) k dispozici, 
nezbytná. , . , 

Současně na tradiční pedagogice velmi oceňuji tradiční rozložení rolí ve třídě. Zák a učitel 
jsou si partnery. Ale nejsou si rovni jinak než ve svém lidství, nejsou si rovni jinak nez pred 
Bohem. Jejich odlišná životní zkušenost, jejich odlišná míra vzdělání, jejich celý životni kontext 
zakládá nerovnost, kterou přehlížet pokládám za pokrytecké. Žáci nemají svým učitclum tykat 
(ZŠ Škola hrou, Gymnázium Buďánka), nemají mít při organizaci procesů probíhajících ve 
výuce i mimo ni ve škole stejný hlas jako jejich učitelé. My jsme učiteli (taky jsem jím byl), my 
máme odpovědnost za kvalitu výchovy a vzdělávání v rámci řízené edukace a nesmíme se ji 
vzdát a položit ji na oltář pofidérnímu rovnostářství, jež by snad mělo zkvalitnit klima školy. 
Navíe klima se v tradičních a alternativních školách skoro neliší, a pokud ano, pak ve prospech 
tradičních - ale to už se opakuju a hlavně vykrádám prof. Průchu. 

S výchovnou složkou školního vzdělávání pak souvisí také to, co oba přístupy preferuji, 
jakkoli rozvíjejí vše. Alternativa míří po mém soudu spiše k budování individualismu: buduje 
sebevědomí žáků, jejich schopnost sebeprosazení, asertivity, vědomí svých práv. Tradiční 
Přístup buduje spíše vědomí odpovědnosti, úcty k práci jiných, mezilidské slušnosti, povinnosti 

(. . .) Tradiční hodnoty jako vzdělanost - slušná poznatková základna, jež je človčku kdykoli 
k dispozici, a schopnost naložit s nimi v konkrétních životních situacích tak, aby tento postup 
vedl k vyřešení aktuálního problému, předpokládá podle mě důsledně definovat nutný 
vzdělávací obsah (přestat se tvářit, že není důležitý) a použít všech metod k jeho 
zprostředkování žákům. Zbavit slova jako poznatky, učivo, znalosti jejich pejorativního 
Příznaku. 

(. . .) Moderní vzdělávání? Pokud dovolíte, přidržím se pojmu alternativní vzdělávání. Dnes 
je moderní být postmodern!, takže kdo je moderní, je vlastně už dost nemoderní, že? Tedy ano, 
na alternativním, inovativním vzdělávání mi připadá zajímavý zájem o žáka. Myslím, žc 
nejpregnantněji to v devadesátých letech vyjádřili prof. Piťha s prof. Hcluscm v Obecné škole. 
T o jc program, který mne nikdy nepřestane okouzlovat. Tito dva mimořádní muži zpochybnili 
nesmyslnou myšlenku, žc škola je přípravou na život, a pojmenovali, co jc vlastně nad slunce 
jasnější: Dětí žijí své životy ve škole, nejsou v nějaké přípravce, škola už je jejich život, mozna 
dokonce ten nejintcnzivnčjší, neboť kdy už žijeme tak silně, tak úplně, nevím, jak to mám říct, 
než v dětství. 

A děti mají přirozené právo prožít svůj život ve škole hezky. Nikdo na ně nemá křičet, 
nemají a nesmějí být ponižovány, nemají se bát šikany agresivních spolužáků, nemají se 
Probouzet s bolestmi bříška, když je první hodinu čeká hysterka, co jc vystresujc, ledva vstoupí 
do třídy. To si velmi myslím, pokládám to za nesmírně důležité. Současně si ovšem myslím, žc 
kázeň, úcta ke starším, dodržování pravidel, vědomí odpovědnosti a podobně s tím vůbec není 
v rozporu. 

Tedy na alternativě oceňuji, žc se snaží vidčt tento rozměr školy a kultivovat ho, že má péči 
0 život dětí, které jsou jejími žáky. To je sympatické a dobré. Nesmí to ovšem zmalformovat do 
bezbřehé anarchie a primitivního pcdocentrismu, z něhož se třeba Spojené státy budou 
vzpamatovávat ještě řadu desetiletí. 

S tím souvisí i to, žc se alternativa snaží, aby děti učení bavilo. To, co mi vadí, je, že někdy 
se principy, které mají vést k aktivnímu poznávání, jež je nejen atraktivní, ale taky velmi účinne 
a znalost nebo dovednost postaví na velmi pevných základech, zvrhne v efektní šoupaní 
lavicemi a zasypávání dětí vatou při projektu Severní pól." 

Aut0>- disertační 

měs íc i " - ^ p c n , G a t e - Otázkou, zda si mají učitelé s žáky tykat, či vykat, se zabýval management školy několik 
P r c jejím otevřením, dokonce na toto téma stvořil samostatný učitelský seminář s hereckými etudami 

varianty toho či onoho přístupu. Po bolestném hledání a ostrých názorových střetech došlo 

práce osvědčuje tento názor svou zkušeností s výukou na velmi „alternativním" bilingvním 

^ " j í c í m i možné 
jedinér 
Praxi ' praxí"111 ľ ° Ž n é m U kompromisu: nechť učitelé sami rozhodnou, jak komunikaci se svými žáky nastaví. 

Po ročn ,C ľ V ' ' y t ř i P ř í s t uPY : vzájemné tykání, vzájemné vykání, tykání žákům učitelem - vykání učiteli žáky. 
učitelé ktev U Š- : n 0 S t ' S ° u k á z a ' 0 , ž c v českém didaktickém prostoru byla nejhorší variantou prvně uvedená; 
žáky ir0r

 C n ^ t o u P ' 1 ' na „moderní", „alternativní", „přátelské" vzájemné tykání, postrádali respekt, často byli 
ováni a nedostávalo se jim manévrovacího prostoru projednání s nimi. 
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Na tento článek navázala jedna z nejbohatších diskusí, která kdy na hojně 
navštěvovaném webu Česká škola proběhla. Pokud nčco ukázala naprosto přesvědčivě, pak 
fakt, že mezi tzv. tradičními a tzv. alternativními vzdělávacími metodami není ostrá hranice. 
Odpovídá to našemu nejhlubšímu přesvědčení, že neexistuje samospasitelná metoda, že 
sebeinvenčnčjší postup selhává v rukou neinvenčního učitele, a naopak „nudný" výklad 
formou přednášky se může v rukou učitele špičkového proměnit v malé umělecké dílo, na něž 
žáci ještě dlouho vzpomínají. Přesně tuto skutečnost vystihl jeden z diskutujících: 

„Kvalitní učitel dokáže žáky strhnout prostým vyprávěním. Pomocí cingrlátek a bigbítu (ty 
alternativy) si získá pozornost každý, ale strhnout vyprávěním, to je dar. Takže, kdo ho nemá, 
může dopadnout tak, (. . .) že stojí před tabulí a nčco blekotá. Přemýšlím, zdali by vůbec takový 
člověk měl učit, asi spíš ne. (...) Já ve svých hodinách ncblckotám, ale mluvím tak, aby to mělo 
šmrnc, grády, a zároveň abych kvůli poutavosti vyprávění nesešel z cesty faktů a vědeckého 
poznání. Dá se to skloubit dohromady. Sám vzpomínám na kantory, kteří mě učili. Nčkteří ten 
dar měli, jiní ne. Každopádně na fakultách se to nenaučíte, s tím se člověk rodí na svět, ostatně 
jako i s jinými schopnostmi, či nadáními." 

(J. Gawlas, http://wwwxeskaskola.ez/Ceskaskola/F.asp7ARN 101988&HID= 1 &CAI=2125) 

K tomu viz naše poznámky o osobnosti učitele češtiny a pedagogickém talentu v kap. 
3.3.3 a další citace v pojednání o výkladu v kap. 3.3.7.4. 

Důležitým materiálem je v této souvislosti i práce J. Strakové (J. Straková aj., 2002), 
mapující a interpretující výzkum PISA40 čtenářské, matematické a přírodovědecké 
gramotnosti v zemích OECD.41 Citujeme: 

„(...) na základních inovativních školách je v hodinách lepší kázeň. Na středních 
inovativních školách je kázeň v hodinách naopak horší, než je na středních školách běžné. Ani 
základní, ani střední inovativní školy se však například nevyznačují tím, že by učitel dal žákům 
větší příležitost projevit svůj názor (...) Nčkteré inovativní školy, které se zúčastnily výzkumu 
PISA, dosahovaly nadprůměrných, jiné podprůměrných výsledků. O výsledcích žáků 
inovativních škol nelze na podkladč výzkumu PISA učinit žádné obecné závěry. Postoje a 
přístupy žáků inovativních škol se od postupů a postojů žáků na bčžných školách odlišují více 
v případč základních než v případě středních škol. Žáci obou stupňů inovativních škol hodnotí 
vztahy mezi učiteli a žáky na svých školách pozitivnčji, než je obvyklé. Žáci základních škol se 
od svých spolužáků navíc odlišují tím, že se vc škole ménč nudí a navštěvují ji raději. Na 
inovativních základních školách jc poněkud větší kázeň než na bčžných základních školách, 
střední inovativní školy se naopak odlišují větším neklidem v hodinách." (s. 107-108) 

To přinejmenším není průkazný výsledek, jenž by favorizoval inovativní školy a 
metody v konfrontaci se školami a metodami „tradičními". 

40 
Citujeme z oficiální webové stránky PISA: "The Programme for International Student Assessment (PISA) is 

an internationally standardised assessment that was jointly developed by participating countries and administered 
to 15-year-olds in schools. The survey was implemented in 43 countries in the first assessment in 2000, in 41 
countries in the second assessment in 2003 and at least 58 countries will participate in the third assessment in 
2006. Tests arc typically administered to between 4,500 and 10,000 students in each country." 
(http://www.pisa.occd.Org/pagcs/0,3417,en 32252351 32235907 1 I 1 1 l,00.html) 41 . — ~~ _ _ _ _ _ 

Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj); sdružuje země vyznávající a sdílející principy tržní ekonomiky, pluralitní demokracie a trvale 
udržitelného rozvoje. V době vzniku tohoto textu měla OECD celkem 30 členů. Mezi hlavní cíle OECD patří 
„zvyšování životní úrovně členských zemí, za předpokladu udržení finanční stability, a tím i rozvoj světové 
ekonomiky, zdravý hospodářský růst členských i nečlenských zemí a rozvoj světového obchodu 11a 
mnohostranné, nediskriminační bázi v souladu s mezinárodními závazky. OECD poskytuje vládám vyspělých 
demokratických zemí možnost studovat a formulovat nejvhodnčjší politiky k dosažení stanovených cílů." 
(http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/meo_occd.html) 
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3.3.7 Vybrané motivační a aktivizační metody 

3.3.7.1 Cílené motivační hodiny 

Uvádíme příklady cílených motivačních hodin. Použili jsme texty, jež autor této práce 
zaradil do svých učebnic českého jazyka pro gymnázia na základě vlastních hodin 
(J- Kostečka, Český jazyk pro 1., 2., 3., 4. ročník gymnázií, 2001-2003, včetně metodických 
Pn ruček k těmto učebnicím 2003 - 2006; viz Seznam užité literatury). 

První ukázka je z hodiny (resp. v reálné výuce z dvouhodiny), jíž je vhodné uvést 
gymnaziální studia českého jazyka a slohu v 1. ročníku (kvintě). Jde o motivaci ke studiu 
češtiny jakožto oboru. Další ukázky pak demonstrují, jak jc možné motivovat žáky ke studiu 
d 'lčích tematických celků. 

Přetiskujeme (s mírnými úpravami) nejprve celistvě zmíněné učebnicové texty, za 
nimi vždy následuje komentář s řešení úkolů. 

SMYSL VÝUKY MATEŘSKÉHO JAZYKA 

„Pane profesore, k čemu je dobré vědět, co je to podstatné jméno slovesné nebo jakého 
viduje sloveso věnovat? Kdy budeme v životě potřebovat určováni pádů? Na co jsou větné 
rozbory tomu, kdo chce jit na medicínu?" 

„A k čemu je vám znalost Pythagorovy věty, pokud nepůjdete studovat matematiku? 
Nebo druhé odmocniny? Nebo konstrukce trojúhelníka? Kdyby sc při stanovováni osnov bral 
ohled jen na přímou využitelnost učební látky, nemohlo by se do výuk}' mateřštiny zařadit 
téměř žádné učivo o stavbě jazyka. Hodiny by se zredukovaly na základní poučení o 
pravopisu a na poznávání nejčastějších chyb ve vyjadřování žurnalistů, politiků a vědeckých 
pracovníků, aby se jich absolventi střední školy mohli jednou vyvarovat ve své profesi. 
PripojUi bychom snad již jen několik prakticky upotřebitelných slohových útvarů, jako je 
úvaha, výklad, dopis a životopis: popis či fejeton určitě většina středoškoláků nikdy 
v budoucnu psát nebude. " 

Podobné dialogy probíhají v našich školách již cclá desetiletí. Má smysl studovat látku, či 
dokonce cclý vyučovací předmčt, pokud lze předpokládat, žc z výuky maturanti upotřebí ve své 
budoucí, mimoškolní praxi jen velmi málo? Odpověď není jednoduchá, ale přesto se o ni ve 
čtyřech bodech pokusme. Dotknou se více oborů, nejen češtiny. 

1. Existuje řada poznatků, které přímou vazbu na většinu budoucích profesí skutečně 
nemají, ale jsou součástí všeobecného středoškolského vzdělání. 

To je třeba v matematice právě zmíněná Pythagorova věta, v chemii Mendčlcjcvova 
tabulka, v jazykovědě poučení o vzniku a vývoji jazyka. Jejich znalost jc samozřejmým 
atributem vzdčlaného člověka. Kritéria toho, co patří ke všeobecnému vzdělání, se ovšem 
generačně mění. 

2. V každém předmětu, tedy i v češtině, existuje učivo, při jehož osvojování se 
aktivizuje v š e o b e c n é vztahové myšlení a užívají se u n i v e r z á l n í poznávací a 
řešitelské myšlenkové postupy - tj. takové, které lze užít při zkoumání a řešení problémů 
v oborech jiných. 

a) Na základní škole jste sc učili poznávat pády jmen. Používali jste především pádové 
otázky („kdo, co?", „koho čeho?".. .) . Co když jc ale použít nelze? Uveďme včtu Jáma byla 
">etr hluboká a položme si otázku, ve kterém pádu jc slovo metr. Řešit podobné případy 
proslulým jazykovým citem není spolehlivé. Metoda pádové otázky selhává zcela - nelze se ptát 
ani „kdo, co?", ani „koho, co?"; logický dotaz by zněl: „Jak hluboká je jáma?", ale tím se 
nedostaneme k pádu. Jedná se o typický problémový úkol, tj. o situaci, j iž nelze řešit okamžitou 
a Jednoduchou aplikací prosté faktografické znalosti. Jc tedy třeba se zamyslet a přijít na jinou 
metodu. Pokuste se o to. 
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b) Zjistěte, jakých myšlenkových chyb se dopustil český překladatel knihy Velké záhady 
minulosti v tomto souvětí: 

Protože se králi podařilo při výbuchu vyváznout, spiklenci ho i s jeho sluhou uškrtili. 

c) Prostudujte následující ukázky vybrané z našeho tisku nebo zachycené při sledování 
televize: 

Co Benátky nemohly koupit, obvykle si našly způsob, jak to uloupit. 
Runtovka je těžké bidlo, které když se trejí do hlavy, dost dlouho trvá, než je hlava zase 

v pořádku. 
Kdo nebyl o povodni pojištěn, stát mu nepomůže. 
Nárok na příspěvek mají i občané, kterým dům nespadl, ale nedá se v něm bydlel. 
Všechna čtyři souvětí obsahují společnou skladební, resp. stylizační chybu. Najděte ji, 

popište její podstatu a přeformulujte každou ukázku tak, aby byla stylizačně bezvadná. 
Nyní zjistčte, která z následujících ukázek trpí stejným nedostatkem, jejž jste odhalili 

v předešlých souvětích: 
Nakonec vyšlo najevo, že většina z nich přicestovala či žije ve Spojených státech. 
Kosmická loď, když vstupuje a vystupuje ze stínu Země, je vystavena velkému tepelnému 

stresu. 
Je třeba připomenout, že s opravou těchto pavlačí se uvažovalo při rekonstrukci hotelu 

Paříž. 
Pochopit, že zlatý řetízek, i když se mi líbí, tak ho nemohu dostat, je pro dítě složitá věc. 

d) Zamyslete se nad následujícími větami. Připomeňte si ze základní školy poučení 
o funkcích podmětu. S ohledem na to pak rozhodněte, zda sloveso je v dané větě v rodě činném, 
nebo trpném. 

Vlny se vzdouvaly na rozbouřeném moři. 
Dveře se zavřely se silným prásknutím. 
Dům se stavěl celých deset let. 

c) Prostudujte novinový titulek ZABITĚ ŠELMY Z BESKYD BYLY PSI, NIKOLI VLCI 
uvedený zde v přetisku z novin. Je v něm správně napsáno ypsilon v přísudku byly? 

3. V mnoha předmětech existují překvapivě rozsáhlé pasáže učiva, jež prakticky 
upotřebitelné jsou, dokonce mezioborově. 

Takové poznatky mají smysl i pro žáky, kteří o probíraný obor nemají úzcc profesní zájem. 
V českém jazyce je na první pohled zřejmá potřebnost nčkterých jazykových poučení pro 
precizní formulace odborných textů. Znalost pravidel mluvené komunikace může rozhodnout 
o přijetí poučeného kandidáta na vysokou školu jakéhokoli zaměření, popř. do slušně placeného 
zaměstnání. Hlubší jazykový ponor do textu literárního díla obohatí osobnost každého čtenáře, 
nejen jazykovědce. 

Vzdělaný člověk by jistě měl být schopen srozumitelného a přiměřeně obratného 
vyjadřování mluveného i psaného. Posuďte z tohoto hlediska písemnou odpověď vedoucího 
provozovny na stížnost zákazníka: 

K Vašemu shora citovanému zápisu v KPaS (tj. v Knize přání a stížností - jde o rok 1985) 
sdělujeme následující vysvětlení: 

Vaše připomínka ke správné míře točeného piva si myslím měla být Vámi vyslovena jakmile 
bude pivo ustálené, domnívám se, že Vaše reklamace byla příliš včasná. Toto pochopitelně mělo 
za následek vzájemnou výměnu názorů k dané situaci. Z čehož vyplynula potom i poznámka naší 
servírky, která ovšem nebyla řečena na Vaši osobu. Poznámka bez adresáta by souhlasím 
neměla být ani slyšena. Proto jsem s obsluhující po rozhovoru učinil opatření, aby svoji 
nervovou soustavu držela v klidné toleranci po dobu svoji směny na pracovišti. 

Jsem přesvědčen, že podobné poznámky u nás již neuslyšíte a těšíme se na opětovnou Vaši 
návštěvu u nás, která bude jistě k Vaší spokojenosti. 

Se soudružským pozdravem (jméno, razítko) 
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Nyní příklady na využití učiva mateřského jazyka v jiných oborech: 

Pro budoucí matematiky 
Porovnejte následující včty z hlediska významové preciznosti, tolik potřebné právč 

v matematice. Rozhodnčte navíc, které dvě včty jsou dvojznačné, a navrhněte jejich potřebnou 
úpravu: 

Každý to neviděl. Žádný to neviděl. Všichni to neviděli. 

Pro budoucí právníky 
Prozkoumejte pozorně přetisk úryvku z novinové rubriky Radí vám právník. Jde o odpověď 

na dotaz, čeho se vyvarovat při prodeji či koupi domu a pozemku.V textu je jedna gramatická 
chyba42, která znesnadňuje jeho pochopení, jeden zjevný stylizační nedostatek a jeden méně 
vhodný jazykový obrat. Nalezněte tato místa a upravte je tak, aby text byl jazykově správný a 
zcela srozumitelný. 

Zat ímco obchod s byty má za schnu teprve 
první váhavé k růčky , (rh os ta tn ích nemovi 
tosií ji? béř i na plné obrátky. Ti, kilo sc sna-
ží vs toupi t na j e h o ponékud vra tkou půdu , 
vSak nékdy p r o p a d a j í my lné p feds tavé . že 
proda t nebo koupi t domek éi pozemek j e 
snadná a rychlá záležitost. 

D o h o d n o u t sc na cené a symbol i cky si 
plácnout totiž účastníkům obchodu zřejmé k 
ú s p í S n é m u zdoláni vSech nástrah stačit ne-
bude. Kdo se chce vyhnout překvapeni v po-
dobé býva lého manže la , který up la tňu je ná-
rok na bydlení v údajné prázdném domé. nc 
bo k u p u j í c í , který nikdy nezapla t í , by m í l 
krotné peč l i v í sepsané smlouvy také navští-
vit katastr nemovitost i a vyhledat služby od-
borníků z advokátních nebo realitních kance-
láří. 

Prostudujte odpověď výrobce na zákazníkovu reklamaci nekvalitního výrobku: 
Na druhé straně jsme však po prověřeni naši původní dokumentace došli k závěru, že 

upozornění zákazníka na výše zmíněné riziko nebylo dostatečné. 
Co je na této formulaci závadného? 

Pro budoucí novináře 
Zdálo by se, že profesionální uživatelé mateřského jazyka nebudou mít problémy 

s motivací k jeho studiu. Úroveň našich novin a časopisů tomu však příliš nenasvědčuje. 
Rozhodnčte, které z uvedených přetisků a čtyř citací českého tisku a televize jsou 
nesrozumitelné a zavádějící, které , jcn" neobratné a které - bohužel - jazykově ostudné. 

* ' « • s' vědomi citlivé a ne vždy ostré hranice mezi — 
soudíme, že je užitečné toto rozlišení zachovávat. Za jakovou c y v a z á k l a d n í mluvnice 
Popsané v nejnovčjším vydání Slovníku spisovné ccst.ny, Prav.dc ceskcnop^ P ^ ^ ^ 
ccštiny; za stylizační chybu pak takovou formulae;, obrat, stavbu včty a sou^ ^ J ^ J d v o j z n a č n o s t i č i 

Jazykovou normu (anakolut, kontaminace, nenáležitá slovesná va o ^ příjemce buď působí 
nesrozumitelnosti vyjádření. Za stylizační nedostatek povazujeme takový je y F : k o v o u normou 
m š i v č : - b o snižuje jeho poslucháčsky či čtenářský komfort, av f ^ ^ Z C l J čUysvětlovacího 
- např. přebujelé jmenné vyjadřování ve větě, p ř c t t ž e n c s o u v č t . n e v y j a d cn du ^ ^ ^ ^ 

vztahu mezi souřadně spojenými větami na úkor pomeru ^ dokončen), užití nepravé 
očištění kultur, pokus nemohl být dokončen. - ...takže / «^dizpok^n^oMD(Utíkal rychlostí, kterou ho 
vztažné věty, užití vztažné včty místo významově pregnantnejs. věty pnslovcčne (UUKa . 
nikdo nemohl dohonit. -»Utíkal tak rychle, že ho nikdo nemohl dohonit.) 
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inistn ve při 
K článku „Pozor pada omyt 

ka!" (č. 29), který se zabýval 

problematikou podchozich le 

seni v Praze, připravujeme po 

kračovaní 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY KOUPÍ BÝVALÉ VEDENÍ (titulek) 
Kromě poslanců opozice hlasovaly pro návrh zákona všechny sírany vládní koalice. 

(článek) 
„Bylopodáno trestné oznámení. " (moderátor televize) 
„ Tato živelná pohroma způsobila dosud škody za několik miliard korun." (moderátor 

televize) 

Pro všechny studenty cizích jazyků 
Potřeba dobré znalosti mateřštiny pro hladké studium cizích jazyků patří mezi předpoklady, 

jež sc berou za samozřejmé. Nemusí však být snadné nalézt konkrétní důkazy s průkaznými 
doklady. Pokusme se o to na dvou větách: 

Řekl, že jeho hosté přicházejí. 
Byl jsem rád, že budeš mluvit za nás oba. 
Kam se vlastně časovč klade děj vyjádřený větami vedlejšími? Do přítomnosti? Do 

minulosti? Do budoucnosti? 

Pro všechny zájemce o uměleckou literaturu 
Zde je naopak přímá vazba mezi jazykem a uměleckým textem zjevná na první pohled: 

vždyť jazyk je samým stavebním základem literárního díla. Přesto uvedeme alespoň dva 
příklady. Jako první poslouží úryvek z básně V. Holana: 

Pojď, svěř se písni této 
Chvíš-li se příliš nahá 
Provlékne babí léto jehlami podzimu 
Pro skutečný prožitek Holanovy metafory jc potřebí si uvědomit, co jc podmětem třetího 

verše. Vnímavý čtenář je j jistě nalezl intuitivně, avšak poezii chtějí leckdy číst i lidé, kteří 
nemají výrazný jazykový talent, a těm může krátké jazykové zamyšlení pomoci. 

Druhá ukázka pochází z klasického románu japonské literatury 20. století Sestry 
Makiokovy od Džuničiróa Tanizakiho. Sledujeme v ní začátek obtížného sňatkového jednání: 

Nazítří telefonovala do Ašije paní Niuová: Tak pan Makioka navštívil včera pana Hašideru! 
To je opravdu výborné, že učinil krok k přímým jednáním. Byla by jen ráda, kdyby v těchto 
snahách pokračovali a navázali s Hašiderou co nejpřátelštějši styky. 

V textu nacházíme na malé ploše dva jazykově zajímavé prvky. Jejich osvojení napomůže 
čtenáři k prohloubenému vnímání obsahových nuancí u prozaických děl 20. století, kde se hojnč 
vyskytují. Najděte jc a vystihněte jak jejich jazykovou podstatu, tak i zamýšlený estetický 
účinek. 

4. Existuje jen málo učební látky, která není ani poutavá, ani prakticky využitelná. 

Skutečně se to týká i zdánlivč nezáživného učiva. 
Jako první doklad tohoto tvrzení dobře poslouží klasický příklad prof. V. Šmilauera: 

Žádáme výměnu koberce pro našeho předsedu, který je opravdu už sešlý a k ničemu se nehodí. 
Tato konstrukce nevhodně vztahuje přívlastkovou včtu ke dvěma jménům, resp. k jednomu, ale 
nepravému. 

Podobné nebezpečí představují formulace, v nichž není jasné, na které ze dvou či více 
podstatných jmen odkazuje zájmeno. Podcenit ho mohou i profesionálové, jak předvedl jeden 
celostátní deník v listopadu 1996: Při vyzvednutí obuvi zákaznice zjistila, že je na špičce boty 
zaschlé lepidlo, které poškodilo její vzhled. 
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Řada žáků bývá překvapena, jak zajímavé může být studium textů ze starších vývojových 
období jazyka. Například v chorální knize svatojiřské ze 12. století nalezneme velmi 
neduchovni glosy, jež přičinila jedna z jeptišek na adresu svých učitelů-mnichů: AI dík krásen 
jako anjelik, jež u blátě se váté. Lector Vituzje krásný kurvy syn. 

Jak zajímavý může být výklad přirovnání, použijeme-li místo učené definice třebas tento 
text z poloviny 16. století: Jsa k hostině pozván, posečkej, až rozkáží k stolu sísti. Hrdla svého 
nemáš otvírali jako nějaká nesytá svině a požeradla otevřena mítijako žravý pes... Nejsi proto 
pozván, abys všecko sám pojésti a vypiti -jak říkají - i po čertu drobky sežrat i a s kvasnicemi 
vyžrali měl. (Takto radil jistý Tomáš Rešcl Hradecký měšťanům, jak se mají chovat u 
štědrovečerního stolu.) 

Poutavá bývají rovněž zkoumání etymologická, tj. o původu slov a slovních spojení. Víte 
například, že nadávka bába princmetálová vznikla z pojmenování výrobku prince Ruperta, syna 
nechvalně proslulého českého „zimního" krále Fridricha Falckého? Slitina kovů, podstatně 
tvrdší než tehdy známá mosaz, byla nazvána po svém tvůrci a v německé podobě „Prinzmetal" 
se dostala do Čech. Naši předkové zřejmě cítili souvislost ccnčné tvrdosti výrobku 
s neústupností některých nesnášenlivých starších žen. Ale ani původ ryze českých slov nebývá 
bez zajímavosti. Tak např. slovo louč má prastaré příbuzné v řeckém leukos (bílý - znáte ho 
např. zc slova leukocyty), latinském lux (světlo), německém Licht a anglickém light; týž kořen 
(jen obměněný) má i starobylé perské ženské jméno Roxana a evropské Lucie-, ke stejné čeledi 
se hlásí i slova luna a lesknout se. 

Výklad původu rodných jmen a příjmení (ale i jmen místních) jc další zajímavou kapitolou 
jazykového bádání. Málokdo tuší, jak právě jeho jméno a příjmení vzniklo, pokud ovšem jejich 
podoba není vysloveně průhledná. Řekli byste například, že česky znějící jméno Řehoř je 
původu řeckého (Gregorios, z přídavného jména gregoros - bdělý), a že dokonce existuje jako 
časté české příjmení, totiž vc své domácké podobč Říhal Nebo že podivné příjmení Mifka není 
nic jiného než Myška? (Hláska š se psala v dřívějších dobách znakem připomínajícím malé f . 
0 původním znění dosti rozšířeného jména Dufek si nyní jistě učiníte správný závěr sami.) A do 
třetice bizarní jména některých obcí: Všetaty a Tatobije ztratí svou záhadnost v okamžiku, kdy 
se poučíme, žc ve staré češtině slovo tat znamenalo zloděj; název Chrudim je původu keltského 
a znamenal patrně krvavý rváč nebo krvavý hrad; Hnidousy byla zavšivená ves. 

Hrát si jc možno - v rámci vážné výuky - i se zvukovou a grafickou podobou jazyka. Např. 
důležitost správného kladení pauzy vc včtč dokládá tato dvojice „rozsudků": Popravit - ne 
poslat do whnanství! Popravit ne - poslat do vyhnanství! A důležitost interpunkční čárky: 
Nebát se, nekrást. Nebát se nekrást. 

Podívejte se na následující ukázky vybrané z našich novin a časopisů41. Kromě poskytnutí 
zábavy sledují ještě jeden cíl: uvést odstrašující příklad toho, co se může stát komukoli, kdo 
vezme tvorbu důležitého textu na lehkou váhu. Zejména si povšimněte toho, že nevhodné 
jazykové formulace vyplynuly nikoli z nepozornosti, nýbrž zc zkratovitého, nepřesného 
myšlení. 

Polský premiér se vyslovil proti politikaření a ustavičným sporům, ale i zvýšení osobní 
bezpečnosti obyvatelstva. 

Vláknitý obal zrna kukuřice může zlepšovat zácpu. 
JÍZDENKY NA MĚSTSKOU DOPRA VU BUDE MOŽNO OBTÍŽNĚ ZFALŠOVA ľ (titulek) 

Na jazykovém materiálu jste k řešení úkolů užili mnohé poznávací a řešitelské myšlenkové 
postupy: a b s t r a k c i , a n a l ý z u a s y n t é z u , i n d u k c i a d e d u k c i , 
s u b s t i t u c i , a n a l o g i i , d ů k a z s p o r e m; byli jste postaveni před typický 
p r o b l é m o v ý ú k o l ; rozvíjeli jste své v z t a h o v é m y š l e n í ; posilovali jste c i t 
p r o v ý z n a m výpovědi. Při zkoumání věty o šelmách z Beskyd jste mohli použít 
1 m e t o d u t r a n s f o r m a c e . 

Všechny tyto poznávací a řešitelské postupy a ještě některé další, např. k o m p a r a c i , 
budete nadále používat při studiu jak mateřského jazyka, tak i dalších oborů. 

13 V učebnici jsou ukázky z tisku naskenovány; při vyučovací praxi se musí pracovat jen s nimi, neboť při 
Pouhém sdělení učitele, žc „takhle to bylo před rokem v jakýchsi novinách", sc motivační účinek tohoto postupu 
ztrácí. 
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ÚKOLY A CVIČENÍ44 

1. Prostudujte dvě následující formulace (každou zvlášť) a zvažte, zda by vám při podání 
skutečně důležité žádosti prospěly. Proveďte nezbytné úpravy. 

Děkuji předem za kladné vyřízení mé žádosti. 
Doufám, že moje žádost bude kladně vyřízena. 

2. Zkuste odhadnout, kolik tvarů může mít české sloveso, pokud využijeme všechny možnosti 
jeho ohýbání (tj. všechny osoby obou čísel ve všech slovesných způsobech a časech a v obou 
slovesných rodech - u trpného rodu v obou jeho podobách, tedy opisné i zvratné). Zařaďte do 
výčtu i všechny přechodniky a příčestí a započítejte infinitiv. Vyberte si sloveso, které má vidový 
protějšek, s nímž tvoří vidovou dvojici, čímž počet prakticky zdvojnásobíte. Výsledkem budete 
patrně velmi překvapeni. 

3. Poslední úkol je drobná hříčka: Zkuste vyskloňoval ve všech pádech spojení všechny vši. 

Metodický komentář k motivační hodině 
Tento metodický komentář je po úpravách převzat z autorovy Metodické příručky 

k citované učebnici. Uvádějí se v něm nejen vlastní metodické poznámky, ale i řešení úkolů. 

Je vhodné probrat motivační úvod ke studiu jazyka a slohu ve dvou hodinách, ovšem 
učitel může námčty krátit a věnovat této látcc jen jednu vyučovací hodinu. 

Ad 1) 
Tento bod nevyžaduje zvláštní metodický komentář. 

Ad 2) 
Patrně nejobtížnějším, ale také ncjccnnčjším motivačním postupem při budování 

dlouhodobé motivace je přesvědčovat žáka o významu jazykového studia pro rozvoj jeho 
abstraktního myšlení. Tedy něčeho, co bude v životě potřebovat každý. K tomu jsou 
zaměřeny právě úkoly v těchto pasážích citované učebnice. 

Úkol s větou Jáma byla metr hluboká45 je příkladem na použití poznávacích postupů 
s u b s t i t u c e a a n a 1 o g i e; oba žáci znají či brzy poznají (např. v matematice). Tyto 
postupy se ovšem uplatňují i v dalších vědních oborech. Zároveň jde o p r o b l é m o v ý 
ú k o l . 

Podstatou substituce je nahrazení jednoho prvku prvkem jiným, konkrétně prvek 
složitý či nejednoznačný prvkem jednodušším či jednoznačným. Řešení, které unikalo právč 
kvůli spletitému zadání, je pak snazší. Analogie jc založena na předpokladu, že z podoby nebo 
vlastností jednoho jevu můžeme usuzovat na obdobné, popř. shodné vlastnosti jevu 
zkoumaného; oba přitom mají něco společného (a to za obdobných či shodných podmínek). 

V našem případě selhávají dva první kroky, které se žáci při poznávání pádu učili na 
základní škole: totiž pádová koncovka a pádová otázka. Otázkovou metodu nepotřebujeme, 
pokud je pádová koncovka jednoznačná; pak ovšem ani nevadí, žc otázku nelze použít nebo 
žc je nespolehlivá - viz mnohá váhání u věty Bál se otce: koho, čeho?, *koho, co?, popř. 
nesmyslné pádové otázky u včt jako Můj přítel je bytem v Praze : *kým, čím je přítel 
v Praze? Nahradíme tedy metr (podle koncovky potenciálně nominativ sg„ či akuzativ sg.) 
substantivem, které má v těchto pádech koncovky různé. Takové podmínce vyhovují 

44 Jde o úkoly a cvičení k citované motivační hodině, jimiž se úvodní motivace završuje. 
45 Opakujeme (viz pozn. 16), že jde o obměnu příkladu M. Čechové Bude to asi metr dlouhé z výzkumu, který 
provedla koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let 20. století (M. Čechová, 1976). 
461 tento příklad je převzat od M. Čechové (1976). 
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substantiva podle vzoru žena a růže. Vytvoříme tedy např. větu Jáma byla stopu hluboká a 
podle akuzativní koncovky analogicky odvodíme, že i slovo metr je ve výchozí větě ve 
4. pádu jednotného čísla. 

Bystří žáci zde často zkoušejí další užitečný postup, opět známý spíše z exaktních věd, 
totiž m e t o d u v y l u č o v a c í , resp. d ů k a z s p o r e m . Věta svádí k syntaktické úvaze, 
že nemůže jít o nominativ, neboť to je pád typický pro podmět. Nápad to je dobrý, avšak 
v daném případě nepoužitelný: v 1. pádu se totiž může vyskytovat právě i příslovečné určení: 
srov. Mluvil jako kniha, Zpíval jedna báseň. (Tvar nominativu může plnit funkci všech 
větných členů vyjma předmět, např. i funkci jmenné části přísudku se sponou: Jeho otec je 
úředník.) Autorovi disertační práce se však již při výuce stalo, že nadaný žák trval na svém, 
když naprosto správně poukázal na to, že uvedené dvě věty s příslovečnými určeními způsobu 
na j í zcela jinou stavbu než věta výchozí. 

U souvětí Protože se králi podařilo při výbuchu vyváznout, spiklenci ho i s jeho sluhou 
uškrtili žáci aktivizují myšlení nejen filologické, ale i logické. Zároveň se učí zkoumat 
Problém důsledně a neukončit řešení předčasně - to se vyplácí nejen v jazykovědě. 

První, dosti zjevný nedostatek ve výstavbě daného souvětí spočívá v tom, že není 
jasné, zda sluha škrtil krále spolu se spiklenci, nebo zda byl naopak uškrcen spiklenci spolu 
s králem. 

Druhý nedostatek je již jemnější, pro jeho odhalení je nutno jít pod povrch textu. Užití 
spojky protože umožňuje i ten výklad, podle něhož by druhý vražedný útok byl zapříčiněn 
P o u z e neúspěchem útoku prvního. Ve skutečnosti měl pisatel nesporně na mysli něco 
jiného, logičtějšího - totiž prostou časovou následnost dějů. Souvětí by tedy mělo znít např. 
takto: Poté, co se králi podařilo při výbuchu vyváznout, spiklenci a jeho sluha jej uškrtili. 
Nebo: Poté, co se králi podařilo při výbuchu vyváznout, spiklenci jej a jeho sluhu uškrtili. 

Ve všech následujících příkladech se vyskytuje typologicky stejná syntaktická (resp. 
z hlediska receptora stylistická) chyba - souvětí na jistém místě pokračuje jinak, než vyžaduje 
Předchozí formulace, tj. nenáležitě se změní již započatá stavba souvětí; jde o anakolut čili 
vyšinutí ze souvětné stavby. Žáci tedy museli učinit zobecňující závěr z dílčích výchozích 
Příkladů (jevů), čili užili indukci. 

Navazující úkol: v 1. a 2. souvětí jc zeugma, ve 3. souvětí je kontaminace. Hledaný 
stylizační nedostatek (v našem případě anakolut) je až ve 4. souvětí Pochopit, že zlatý řetízek, 
i když se mi líbí, tak ho nemohu dostat, je pro dítě složitá věc. Tento úkol vyžaduje deduktivní 
aplikaci obecně platného vymezení anakolutu. Stylizační chyby či nedostatky jsou v každém 
z uvedených příkladů, ale jen v posledním nepokračuje na jistém místě stavba souvětí tak, jak 
vyžaduje jeho započaté schéma. Žáci učinili deduktivní úsudek o jednom dílčím případu na 
základě toho, že jeví vlastnosti vymezené obecným pravidlem, platným pro všechny členy. 

Úkoly tedy demonstrovaly praktické užití i n d u k c e a d e d u k c e . Oba tyto 
Poznávací a řešitelské postupy se hojně uplatňují ve všech vědních oborech; na střední škole 
Poznají gymnazisté ještě např. matematickou indukci. 

Kromě toho se při řešení uplatnila ještě k o m p a r a c e - porovnávání shod a rozdílů 
Mastností objektů, jevů, dějů. 

U úkolů na poznání trpného rodu se postupuje mj. metodou a b s t r a k c e . Ta spočívá 
v tom, že při zkoumání a řešení problému nebo při popisu jevu nebereme v úvahu okolnosti, 
Jež v dané situaci zjevně nemohou hrát významnou roli, práci by zbytečnč komplikovaly a na 
výsledek nemají vliv. Skutečně se od nich „odtahujeme" (lat. ab - od, traho - táhnu). Při 
vÝuce matematiky se například zanedbává fakt, že geometrický útvar reprezentující na tabuli 
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či v scšitč úsečku jc ve skutečnosti útvarem plošným blízkým obdélníku (křída i tužka vytvoří 
vždy nějakou šířku); ve fyzice jde např. o zavedení pojmu „absolutně černé těleso" apod. 

Náš úkol vyžadoval abstrahovat od nepodstatných vlastností podmětu a soustředit se 
na ty, jež zkoumaný větný člen podmětem činí. Ze základní školy žáci vědí, žc je-li 
přísudkové sloveso v činném rodě, bývá podmět často původcem činnosti, děje (vc vysoce 
odborné terminologii: agens/kauzátor). To však není jeho vlastnost obligatorní. Může být i 
nositelem či konatelem (činitelem) činnosti, děje (procesor/ nositel), vlastníkem (posesor) aj. 
(srov. M. Grepl - P.Karlík, 1998, s. 38-39). Zatímco v aktivu bývá podmět nejčastěji 
původcem činnosti (děje), konatelem činnosti (děje), nositelem vlastnosti, popř. vlastníkem, 
v trpném rodě bývá cílcm děje (patiens). 

Učitel nejprve s žáky tyto vědomosti (samozřejmě terminologicky přiměřeně jejich 
stupni poznání) zopakuje; poté již je možno zadání řešit: Vc větě Vlny se vzdouvaly na 
rozbouřeném moři je podmětem substantivum vlny - není sicc původcem děje, tím jc nejspíš 
vítr, jc však jeho nositelem, konatelem; sloveso je tedy v rodě činném. Ve větě Dveře se 
zavřely se silným prásknutím je podmětem slovo dveře - není ani cílem, ani původcem děje, 
nýbrž opčt jeho aktivním nositelem, konatelem; sloveso je tedy opět v rodč činném. Proti 
tomu ve včtč Dům se stavěl celých deset let je podmět (dům) cílem děje, vyjadřuje vče, na 
kterou děj přechází; sloveso je v rodč trpném. 

Úkol s psaním i/y v titulku Zabité šelmy z Beskyd byly psi, nikoli vlci lze vyřešit 
metodou transformace, tj. převedením včty do jiné mluvnické podoby. Zde se hodí vyzkoušet 
7. pád: podmět se totiž v instrumentálu nevyskytuje, proto takto transformované substantivum 
(substantiva) musí být jmennou částí přísudku se sponou. Logicky se tu daleko více hodí 
Zabitými šelmami z Beskyd byli psi, nikoli vlci než Zabité šelmy z Beskyd byly psy, nikoli vlky. 
Je tedy podmětem (několikanásobným, v poměru odporovacím) spojení psi, nikoli vlci. 
Protože jsou obě tato substantiva rodu mužského životného, mělo by se psát v přísudku i, 
nikoli y. 

Ad 3) 
Žáci by měli odhalit závadná místa textu takto: 
myslím - slovo jc nevhodně užito uprostřed včty; 
měla být Vámi vyslovena - lépe: (Myslím, že) svou připomínku... jste měla vyslovit; 
příliš včasná - lépe: předčasná; 
Z čehož vyplynula - správně: Z toho vyplynula; 
poznámka... nebyla řečena na Vaši osobu - lépe např.: ...nebyla zaměřena proti vám; 
souhlasím - slovo je nevhodnč užito uprostřed včty; 
Poznámka bez adresáta by neměla být ani slyšena - nejasný smysl věty; 
aby svoji nervovou soustavu držela v klidné toleranci - stylově zcela nevhodné, 

šroubované, postačí např.: aby zachovala klid; 
po dobu svoji směny - správnč: po dobu svojí směny; 
těšíme se na návštěvu..., která bude jistě k Vaší spokojenosti - typická kontaminace 

(směšování vazeb), lépe např.: která jistě proběhne k vaší spokojenosti. 

Následující ukázka mj. tříbí s é m a n t i c k ý c i t.47 Z uvedených vět jsou dvojznačné 
výroky Každý to neviděl a Všichni to neviděli. V obou případech je totiž lze chápat téměř 

47 Sémantickým citem rozumíme vnímavost uživatele jazyka k jemným nuancím vc významu pojmenování a 
smyslu výpovědí, a to jak v oblasti produkční, tak recepční - např schopnost vybrat v danem kontextu z řady 
ľnonym výraz o možná nejpři léhavěji vyhnout se nezamýšlené dvojznačnost, (a dent.fikovat j, v textu), 
hncd odhaHt konotace, skrytou ironii apod. Na základě zkušenost, s výukou lex.kologje a textové syntaxe 

soudíme že jde o pojem odrážející reálné dovednosti (ať vrozené, rozv.jene c, oboj,): někten zac, ,dent,í,kují 
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opačné: a) Nikdo to neviděl, b) Ne každý to viděl. V mluveném projevu by u významu a) byl 
důraz na slovech každý, všichni a intonace celé včty by byla klesavá, u významu b) na slovech 
neviděl, neviděli a intonace celé věty by byla stoupavě-klesavá s vrcholem na ne. 

(Podobně si můžeme v motivačních hodinách hrát s vystižením rozdílů ve významu 
dvojic a trojic slov jako šetrný - šetřivý, našedlý - šedavý, přesvědčovací - přesvědčující -
přesvědčivý.) 

Zkoumání úryvku z rubriky Radí vám právník vyžadovalo soustředěnou a n a l ý z u , 
tj. rozklad celku na části, které se zkoumají zvlášť, a s y n t é z u , tj. následné zapojení 
výsledků dílčího zkoumání zpět do celku a jejich shrnutí. 

Řešení nebylo vzhledem k nepřehlednosti textu snadné. V prvním odstavci poukážeme 
na to, že za nemovitost se pokládají pouze pozemky a stavby, nikoli byty {trh ostatních 
nemovitostí); navíc je zde chybná genitivní vazba - náležitý je tu instrumentál: trh s ostatními 
nemovitostmi. Problémy ovšem nastávají zejména ve druhém odstavci. Podstatné jméno 
slovesné kupující je v chybném pádu - správně má být: kupujícího. Nevhodný je i obrat 
překvapení v podobě bývalého manžela. Rozhodně pak nelze „navštívit sepsanou smlouvu". 

Text upravíme např. takto: Dohodnout se na ceně a symbolicky si „plácnout" totiž 
účastníkům obchodu k úspěšnému zdolání všech nástrah zřejmě stačit nebude. Kdo se chce 
vyhnout nemilému překvapení způsobenému bývalým manželem, který uplatňuje nárok na 
bydlení v údajně prázdném domě, nebo kupujícím, který' nikdy nezaplatí, měl by nejen pečlivě 
sepsat smlouvu za dohledu odborníků, ale také navštívit katastr nemovitostí a vyhledat služby 
odborníků z advokátních nebo realitních kanceláří. Nebo: ... měl by kromě pečlivého sepsání 
smlouvy také navštívit katastr nemovitostí a vyhledat služby odborníků z advokátních nebo 
realitních kanceláří. (Můžeme ovšem dlouhé souvětí i rozdělit a tím přetíženou syntaktickou 
konstrukci odlehčit.) 

U odpovědi na reklamaci nevíme, zda zákazník na riziko nedostatečně upozorňoval, či 
byl upozorněn - a to je v dané souvislosti klíčový problém. Ve spojení upozornění zákazníka 
může totiž být druhým pádem vyjádřen jak původce, tak cíl děje - srov. významy „zákazník 
upozornil" i „upozornili zákazníka". 

Přetisky:48 

MINISTŘI VE PŘI: Opakovaná hříčka žurnalistů: ve při-vepři. 
POZOR, PADÁ OMÝTKA: správně: omítka. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY KOUPÍ BÝVALÉ VEDENÍ: Dvojznačnost syntaktické 
funkce jména v tvarově nejednoznačném pádu; v tomto případě není omluvou ani průhlednost 
kontextu: už jen sama asociace, že vedení by mohlo být koupeno, je nežádoucí. 

Kromě poslanců opozice hlasovaly pro návrh zákona všechny strany vládní koalice: 
Vzhledem k dvojznačnosti předložky kromě není jasné, jak vlastně opozice hlasovala: pro 
návrh, nebo proti němu? 

Bylo podáno trestné oznámení: Až komické nedopatření, svědčící o nízké jazykové 
kultuře profesionálního uživatele mateřského jazyka. Rozdíl mezi trestný a trestní je 
samozřejmě zcela zásadní: trestní znamená „obecně související s právem, zákonem, soudem" 

sporná místa textu okamžité a ihr.cd též navrhují vhodnou úpravu, jiní problém dlouho nechápou ani při 
trpělivém vysvětlování učitele. 

Zařazování přetisků r e á l n ý c h novinových a časopiseckých textů s jazykovými nedostatky, citace 
Prohřešků tzv. profesionálních uživatelů mateřského jazyka, úryvky neobratných překladů apod., to vše má silný 
Motivační náboj a povzbuzuje přirozenou radost mladého človčka z hledání a opravování chyb. Jistá dávka 
škodolibosti, jež občas bývá při takové činnosti přítomna, není v tomto případě na škodu. 
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- např. trestní řízení, trestní právo, zatímco trestný znamená „porušující zákon, postižitelný 
podle zákona", např. trestný čin, trestné jednání. 

Tato živelná pohroma: Záměna přídavných jmen živelný (prudký, neřízený, chaotický) 
a živelni (týkající se přírodních živlů, způsobený přírodními živly). 

Další úkol vyžaduje vhled do různých časových rovin. V příkladech jde o relativní 
časy ve větách vedlejších. Žáci často ztotožňují čas mluvnický s časovou rovinou odvíjející se 
od okamžiku promluvy. Předpokládají, že tvar času přítomného nutně vyjadřuje přítomnost, 
času minulého minulost a času budoucího budoucnost. Vysvětlíme jim, že tak tomu vždy 
není: Řekl, že jeho hosté přicházejí - tvar přítomného času přicházejí označuje současnost 
s dějem včty hlavní, tedy vlastně minulost; Byl jsem rád, že budeš mluvit za nás oba - tvar 
budoucího času budeš mluvit označuje následnost po ději včty hlavní, ale jde stále o minulost 
(srov. Pamatuješ, jak jsme se sešli na té slavnosti před rokem? Byl jsem [tehdy] rád, že budeš 
mluvit za nás oba.) V některých indoevropských jazycích dochází vtákových souvětích 
k souslednosti časové. Pokud žák nepochopí rozdíl mezi tzv. časy relativními a absolutními 
v češtině, má problémy i se sousledností - ta se výrazně uplatňuje např. v angličtině, 
francouzštině, španělštině. 

V posledním verši Holanovy básně je podmčtem slovo píseň. Celá vrstevnatá metafora 
tedy zní: Píseň provlékne babí léto jehlami podzimu. 

Ukázka z Tanizakiho obsahuje dva stylové postupy moderní prózy. Žáky patrně zarazí 
skutečnost, že ve větě po dvojtečce se promluva, která vypadá jako přímá řeč, píše bez 
uvozovek. Čtenář také očekává oslovování diskusního partnera ve druhé osobě, řeč paní 
Niuové je však napsána v osobě třetí, dokonce i tehdy, mluví-li Niuová o sobě. Pojmy 
„neznačená přímá řeč" a „polopřímá řeč" žáci ještě neznají, probírají se až ve 3. ročníku 
gymnázia, a to v hodinách literatury. Zde však není cílem tyto termíny zavádět, pouze se nad 
danými jevy zamyslet. Necháme třídu text přeformulovat tak, aby obsahoval běžnou přímou a 
nepřímou řeč. Pak bude vypadat takto: Nazítří telefonovala do Ašije paní Niuová: „ Tak vy 
jste, pane Makioko, navštívit včera pana Hašideru! To je opravdu výborné, že jste učinil krok 
k přímým jednáním. Byla bych jen ráda, kdybyste v těchto snahách pokračovali a navázali 
s Hašiderou co nejpřátelštější styky. " Neznačená přímá řeč a polopřímá řeč ruší hradbu mezi 
vypravěčem a jeho postavami; čtenář tak má pocit daleko větší bezprostřednosti a účasti na 
ději. 

Další ukázky: 
Polský premiér se vyslovil proti politikaření a ustavičným sporům, ale i zvýšení osobní 

bezpečnosti obyvatelstva: Vyslovil se snad proti zvýšení bezpečnosti obyvatelstva? 
Vláknitý obal zrna může zlepšovat zácpu: Zlepšení zácpy je možno chápat jako její 

posílení. Autor textu chtčl jistě říci: zlepšit trávení, napomoci k odstranění zácpy. 
JÍZDENKY NA MĚSTSKOU DOPRAVU BUDE MOŽNO OBTÍŽNĚ ZFALŠOVAT. 

titulek chce nepochybně klást důraz na obtížnost zfalšování, ale lze jej interpretovat i tak, že 
primární informací je sama možnost zfalšování. (Téměř jako by šlo o návod.) 

ÚKOLY A CVIČENÍ 

1. Děkuji za posouzení mé žádosti. (Děkovat předem za vyřízení žádosti může 
u adresáta žádosti vzbudit nelibý pocit, že je vystaven nátlaku.) 

Věřím, že moje žádost bude kladně vyřízena. (Je třeba nahradit sloveso doufám, které 
mívá v podobném kontextu až výhružný tón.) 
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2. K. Hausenblas-J . Kuchař (1979) uvádějí číslo 281; na stranách 372-376 to 
lokládají paradigmaty slovesa dávat s poznámkou, že připojením 272 tvarů vidového partnera 
lát dojdeme k číslu 553 (i to lze ještě násobit dvěma, zařadíme-li rovněž tvary záporné). 

3. Všechny vši, (bez) všech vší, (ke) všem vším, všechny vši, všechny vši!, (o) všech 
'ších, (se) všemi vešmi. 

II. NAUKA O VĚTĚ A SOUVĚTÍ - SKLADBA (SYNTAX) 

Skladba (syntax) jc jazykovedná disciplína, jejíž přímá vazba na komunikační praxi je 
viditelná na první pohled. Jazykově správná a kultivovaná výstavba včty a souvětí vede 
k přehlednosti a srozumitelnosti vyjádření. Naopak věty a souvětí šroubované, přetížené, 
s nevhodnými spojovacími výrazy či nelogickým slovosledem mohou znesnadnit, popřípadč 
úplně znemožnit porozumění textu. Rovněž tzv. celkový uživatelský komfort adresáta závisí 
vc značné míře právě na syntaktických kvalitách projevu. Studium skladby vede 
i k výraznému zkvalitnění abstraktního myšlení - a to nejen jazykového. 

Zejména od těchto dvou hledisek se budou odvíjet naše syntaktické výklady. 
V teoretických pasážích a rozborech budeme tříbit myšlení a rozvíjet logické operační 
dovednosti; v kapitolách zaměřených prakticky získáme znalosti a dovednosti, jež jsou 
potřebné pro vytváření syntakticky přesných a vytříbených projevů. 

Protože hlavním tematickým celkem stylistického učiva v tomto ročníku je odborný styl, 
budeme syntaktickou látku často orientovat právě na texty odborného rázu. 

Bylo by samozřejmě nesmyslné tvrdit, žc bez dovednosti odlišit předmčt od 
příslovečného určení nemůže člověk existovat. Totéž ovšem platí o aplikaci Euklcidovy včty 
či určení vazeb v bcnzcndiazoniumhalogenidu. Kdybychom se měli na základní a střední 
škole učit jen to, co okamžitě využijeme v praxi, omezila by se např. matematika na sčítání, 
odčítání, násobení a dělení, zlomky, procenta a přímou a nepřímou úměrnost. Vždyť jak 
mizivé procento maturantů užije v budoucí profesi znalosti o konstrukci trojúhelníka nebo 
goniometrických funkcích! 

Užitečnost vzdělání jde však dál než jen za jeho bezprostřední využití v praxi. Každé 
zkoumání vztahů, souvislostí a vnitřních zákonitostí kteréhokoli oboru rozvíjí intelekt, bez 
ohledu na to, zda se daným oborem budeme jednou živit, či ne. To není účelová obhajoba 
jazykových poučení a rozborů, ale včdccky prokázaný fakt. Mnoho významných badatelů-
-nclingvistů opakovaně zdůrazňovalo užitečnost studia latiny. Tedy jazyka mrtvého, jenž pro 
reálnou praxi nemá zdánlivě žádný význam - těch pár stovek živých latinských slov a obratů 
lze přece vždy vyhledat ve slovníku! Jistě. Zároveň ale učení se latině neobyčejně posiluje 
schopnost orientace v složitém systému, smysl pro řád, v neposlední řadě i paměť. 

Ano, fakta lze najít vc slovnících a odborných příručkách. Jenže dovedena do důsledků 
znamená tato teze, žc by sc člověk nemusel zpaměti naučit ani to, jaké i/y se píše vc slovč 
ryba. Vždyť si to můžeme vyhledat v Pravidlech! 

Je ovšem rozdíl mezi osvojením si nutného faktografického základu a mechanickým 
biflováním podružných poznatků. Pochopení podstaty jevu je v konečném efektu ccnnčjší než 
jeho „našprtání". Budcme-li například ochotni alespoň pčt minut promýšlet definici předmětu 
a příslovečného určení, pochopíme, proč ve větách Třásl stromem a Psal perem4'' jc podstatné 
jméno v prvním případě předmětem a ve druhém příslovečným určením prostředku.50 

V neposlední řadč pak dokážeme podle toho určit i řadu analogických případů. To 
samozřejmě platí nejen pro tyto dva větné členy, ale pro všechny syntaktické jevy. 

V této motivační hodině si ukážeme, žc uvedené argumenty o důležitosti a užitečnosti 
studia skladby jsou podložené. 

I. Skladba a praxe 

Nejprve připomeneme dva velmi zajímavé případy, které prošly naším tiskem na přelomu 
20. a 21. století. Dokazují, jak důležitá může být precizní syntaktická formulace v praktickém 
životě. 

Srov. M. Čechová aj., 2000, str. 294 (instrumentálový předmčt u sloves s významem „hýbání"). 
' Analýzu tohoto jevu viz zde v kap. 3.3.7.5 a 3.3.7.7. 
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Nejprve přetiskneme text Lotynka a potíže se zákony: 

• KOMENTÁŘ/TOMÁŠ NÉMEČEK 
Lotynka a potíže se zákony 

I lizard je hřích • lakový závčr může ministerstvo kul-
tury vyvodit ze svého pokusu s Českou lotynkou. Pokud 
nezachrání neúspéSný projekt námfstka Kratochvíla 
náhlý obrat (napríklad dobročinná sbírka mezi umělci 
pod heslem .Na své ministerstvo kultury si musíme 
vydělat"), ukoníí celý případ ncjspíSe až Setření Nej-
vyiiího kontrolnílio úřadu. 

Známé tristní skutečnosti jsou dvě: ministrův náměs-
tek nedokázal |x>dvakrát uzavfil pro stát výhodnou s rnku 
vu a provozovatelská firma KJ.I). ani rozsáhlou kam 
paní nedokázala vysvětlil, jak se Česká lolynka hraje. Za 
pozornost stoji jeStě dvě věci: ministr Tiprid by zřejmě 
ixjtřeboval právnflio poradce a parlament zase jazyko-
vého. 

Je trapné, když si ministr nepřečte zákon Pavel T ir 
rid chtél nahonem vyhovit radám, ať hospodaření kolem 
Izilynky provéří NcjvySSI kontrolní úřad. Oficiální o to 

V druhem případč šlo o tuto větu: Pouze legální operační systém Microsoft je v souladu se 
zákonem. 

Za tento krátký, zdánlivč bčžný slogan byla společnost Microsoft v květnu r. 2001 
zažalována českou počítačovou firmou. Ta argumentovala tím, že ji text poškozuje, neboť 
připouští i závěr, jako by jediným zákonným operačním systémem byl systém Microsoft. 
Napadený gigant se hájil: smysl vyjádření jc prý zcela jiný, totiž že v souladu se zákonem je 
pouze ten produkt firmy Microsoft, který je legální. Podle žalované firmy měl tedy slogan 
upozorňovat na nelegálnost pirátských kopií. 

Ke sporu musel být přizván znalec - jazykovědec. Ten samozřejmě konstatoval, žc 
inkriminovaná věta je významově dvojznačná, tj. žc připouští obojí výklad. Jednoznačná by 
byla např. tato formulace: Operační systém Microsoft je v souladu se zákonem pouze tehdy, hyl-
-li uživatelem získán legálně. 

2. Skladba a rozvoj abstraktního myšlení 

Důkladným vhledem do zákonitostí větné výstavby se neobyčejně posiluje vztahové a 
abstraktní myšlení. Při analýze syntaktických jevů aktivizujeme mozkové pochody, které 
zvyšují naši myšlenkovou kapacitu všeobecně, tedy nejen v oblasti jazykové. 

Zejména to platí u větných rozborů. Ani zdánlivč stereotypní určování včtných členů, druhů 
vedlejších vět, poměrů mezi větami souřadně spojenými nejsou činnosti mechanické: existuje 
řada přechodných jevů a jemností, jejichž analýza sicc nemá přímé praktické využití, ale buduje, 
rozšiřuje a upevňuje logické uvažování. Grafické zobrazování stavby vět a souvětí posiluje 
prostorovou orientaci a vnímání hierarchie jevů. Jsou-li navíc úkoly formulovány problémově, 
vykazují-li dostatečnou pestrost a rozmanitost, není třeba jejich užitečnost příliš dokazovat. 

(Řešení úkolů uvádíme za posledním z nich.) 

1. Doplňte na vynechaná místa v textu vhodnou formulací obsahujícípřísudek slovesný. 
Vzhledem k nepatrnosti pylových zrn a k velkým kvantům, v jakých jc rostlina produkuje, a 

nakonec i proto, že cílem úspěšného pylového zrnka jc spojení s daleko větší buňkou jiného 
kvčtu, , žc pylové zrnko je považováno za samčí pohlavní buňku a 
tyčinky, ze kterých pochází, za samčí orgán. Samičí orgány z c 

semeníku a čnělky. 

2. Je hodnocení významu a stylistické platností níže uvedených souvětí správné? 
Odpověď čí odpovědi NE doplňte krátkým výstižným zdůvodněním. 

I. Pojedeme na výlet, jestliže nebude špatné počasí. 2. Na túru nepůjdeme, ledaže se počasí 
výrazně zlepší. 3. Vyrazíme na túru, pokud sc výrazně nezhorší počasí. 4. Jestli nebude špatné 
počasí, pojedeme na výlet. 

Hodnocení: 
Ad 1) Souvětí je obsahově i mluvnicky bezvadné a stylově neutrální. ANO - NE 

iwžádal, a ono se ukázalo, že samotný ministr o pro 
včrku žádal nemůže (pouze vláda jako celek). Má li Ti« 
rid lak slabé právníky, nechť je vyméni. S|m'4o se vSak 
s niini vůbec neradil. 

Je trapné, když si dva lidé přečtou zákon, a vidi v něm • 
právě opačné výklady. Redilel KJ.I). Michal Hors si 
přivolal na pomoc dokonce Ustav pro jazyk český, aby 
niti dosvědčil jeho čteni sporné vřty. Podie zákona smi 
loterie provozovat jen .organizace k tomu účelu zvlášť i 
zřízené, pokud není provozovatelem přímo stát". Bors ; 
čte vélu zepředu, úředníci t ministerstva financí odza- * 
du. Pokud poslanci mínili, že .pokud JIŽ není provo- * 
zovalelem...". má pravdu Ilors. žc soukromá a úspěí- ° 
nějií Sazka nemá na trhu co dělat. Pokud parlament ° 
chtél. aby stát mohl loterie provozovat vždy a ostatní :. 
museli být k tomu účelu zvláiř zřízeni (což Sazka je), 
má pravdu ministerstvo financí. Pravda je. žc Borsův J. 
výklad je přirozenější, ale každopádně je takový zákon í 
traRické dílo. Odborníci z Ústavu pro jazyk český při > 
tom dodávají, že je v českých zákonech více případů. • 
kdy nevhodná předložka či jen pouhá čárka rozhodu- J 
jí o miliónech... • : • 
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Ad 2) Včta vedlejší vyjadřuje eventualitu, při jejímž uskutečnění se zvrátí tvrzení obsažené 
ve včtč hlavní. ANO - NE 

Ad 3) Souvětí 2 a 3 jsou obsahově rovnocenná, tj. mají prakticky týž smysl (věcný 
význam). ANO - NE 

Ad 4) Souvětí má hovorový ráz, a to v důsledku užití spojky jestli místo stylově neutrální 
spojky jestliže. ANO - NE 

3. Výchozí text k úloze: 
Že jsem z jádra mírné povahy a vyhýbám se svárům a hádkám, uposlechnu vás na slovo, 

kdyby ovšem někdo sáhl na mne, nedbat bych těch vašich divných zákonů, neboť je dovoleno, 
aby se bránil, kdo je napaden. 

Toto souvětí neodpovídá plně následujícímu grafu. Napište do tabulky umístěné pod úkoly 
písmena označující všechna tvrzení, jež chyby v grafu správně odhalují.51 

( V y s v ě t l i v k a : Velké arabské číslice označují pořadí a počet všech vět v souvětí, 
číselné indexy vpravo dole říkají, o kolikátou jde včtu vedlejší nebo hlavní. 4Vv3 tedy znamená 
„čtvrtá včta v souvětí a zároveň třetí včta vedlejší".) 

3Vh, podmínk. 5Vh2 — přič.— 6Vh, 

\ 
lVv, sluč. 2Vv2 4 V V , 7 V V 4 

\ 
8 V V 5 

(A) Souvětí nemá osm včt. 
(B) V souvětí jsou jen dvě hlavní včty: útvar označený jako 6Vh, jc vc skutečnosti včta 

vedlejší. 
(C) Mezi 1 Vv, a 2Vv2 jc jiný než souřadný vztah slučovací. 
(D)Mezi první a druhou včtou hlavní není souřadný poměr podmínkový (ten ani 

neexistuje). 
(E) 4Vv, (tedy čtvrtá věta celkově a třetí včta vedlejší) není závislá na 3Vh|, nýbrž na 5Vh2. 
(F) Graf nerespektuje pořadí vět, jak jdou v souvětí za sebou, tedy větoslcd. 

4. Vytvořte sami souvětí, jehož stavba přesně odpovídá výchozímu grafu. 

2Vh, sluč. 4Vh2 

I Vvi 3Vv2 5Vv, — sluč. — 6Vv4 

5. Utvořte alespoň tři různé věty, v nichž budou všechny dále uvedené výrazy (a jenom ty) 
s těmito mluvnickými vlastnostmi: 

Sloveso: 3. osoba, množné číslo, oznamovací způsob, minulý čas, činný rod, dokonavý vid 
Podstatné jméno vlastní: 4. pád, jednotné číslo, mužský rod 
Podstatné jméno: 2. pád, jednotné číslo, ženský rod 
Podstatné jméno: 7. pád, množné číslo, ženský rod 
Přídavné jméno slovesné: 2. pád, jednotné číslo, ženský rod 
Předložka se 4. pádem 
Předložka (bez podmínek) 

' ' Zadání je úmyslně zformulováno poněkud složitě. Řešitel nejen přemýšlí o vlastním problému, ale tříbí si 
' sémantický cit. Musí totiž mít neustále na paměti, žc tvrzení o grafu jsou záporná. V oficiálním testu, např. 
Maturitním, by taková úloha být nemohla. 
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K cíli by jistě vedlo řešení metodou pokusu a omylu. S tím se však gymnazista nemůže 
spokojit. Logicky usoudí, žc přídavné jméno nemůže mít jinou funkci než přívlastku shodného 
k podstatnému jménu vc 2. pádu. Pak patrně zkusí spojit předložku s podstatným jménem vc 
4. pádu. Absence jména v I. pádu ho nutí volit mezi větou jednočlennou a dvojčlennou 
s nevyjádřeným podmětem. A tak dále. (Zadání vychází z této věty v Mluvnici češtiny pro 
střední školy: Přijeli pod Říp, do krajiny opředené pověstmi.) Takovýto typ úlohy se dá 
samozřejmč libovolně obměňovat a rozšiřovat. 

6. Připojuje spojka že v následujícím souvětí z povídky M. Simka a./. Grossmanna týž typ 
věty vedlejší? Své řešení zdůvodněte. 

Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, žc jsou mi malé, zmlátil mě, žc mám 
velkou nohu. 

3. Problémy s porozuměním v důsledku syntaktického nedostatku52 

Naše mateřština je bohatá nejen na výrazové prostředky, ale - bohužel - i na možnosti 
jejich nevhodného či chybného užití. Ve skladbě k tomu dochází ze všech jazykových rovin 
snad nejčastěji. Nebezpečí omylu lze minimalizovat důkladným studiem mateřštiny a 
pravidelnou četbou kvalitních textů. To platí i pro ty, kdo se narodili se stylizačním talentem. 

Nepřesná stavba včty či souvětí může vést k vážnému nedorozumění, neporozumění či 
nevítané víceznačnosti. Systematicky sc těmito syntaktickými pochybeními budeme zabývat 
v jednotlivých kapitolách tohoto oddílu; zde uvedeme jen pro příklad některá nejtypičtější: 

Zanedbání významového vztahu mezi větami 
Začneme jevem na první pohled okrajovým. Podívejme se na následující úryvek zc 

souvislého textu o představách našich předků: Z neznalosti přírodních zákonů vyplývala 
pověrčivost, která se stala základem věšteb, k nimž se lid uchyloval. V předpovědích počasí 
vycházel ze staletých pozorování přírody a zkušeností předcházejících generací. Nemůžete najít 
pochybení? Není divu: je zastřené, a v dnešní době, která přeje jazykové povrchnosti, jakoby 
nepodstatné. Přesto autora nepochválíme za to, že nevyjádřil jasně rozpor, který mezi obsahem 
obou samostatných výpovčdí cvidcntnč existuje. Dané myšlence by více vyhovovala např. tato 
jazyková podoba: Z neznalosti přírodních zákonů vyplývala pověrčivost, která se stala základem 
věšteb, k nimž se lid uchyloval. Naopak v předpovědích počasí vycházel ze staletých pozorování 
přírody a zkušeností předcházejících generaci. 

Tento nedostatek se často objevuje i uvnitř souvčtí. 

Přetíženost věty a souvětí 
Jako přetíženou včtu či souvčtí označujeme struktury, jež jsou natolik skladcbnč 

komplikované, žc jejich spletitost ztěžuje porozumění danému sdělení. 
Například: Přesto, že cesty přenosu viru vyvolávajícího AIDS zůstávají neměnné, v šířeni 

této infekce lze pozorovat v závislosti na celé řadě faktorů, jako jsou různost chování, zvyků a 
způsobu života lidí, dostupnost zdravotnické péče a doba zavlečení viru do té které geografické 
oblastí, tři základní modely šíření HIV viru ve světě, které se ovšem začínají srovnávat a 
sbližovat. Patrně jste při čtení vztáhli slovo dostupnost ke spojení lze pozorovat, ačkoli je 
v přístavkovém vztahu s podstatným jménem faktorů (stejně jako rozvité výrazy různost a 
doba). Avšak i celková stavba tohoto souvětí je dosti nepřehledná. 

Chybný zápor 
Dalším častým problémem je chybně utvořený zápor, ať už slovní, nebo větný. 
Prostudujeme-li pozorně následující souvčtí ze sportovní rubriky, zjistíme, že sděluje 

naprostý nesmysl: Má-li rozhodčí sebemenší pochybnosti, že výkon vzpěrače byl neplatný, musí 
hlasovat pro neplatnost. Autor chtěl jistě říci toto: Má-li rozhodčí sebemenší pochybnosti, že 
výkon vzpěrače byl platný, musí hlasovat pro neplatnost. 

Stejné chyby se dopustil novinář v tomto textu: 
(...) Všechny úřední dokumenty týkající se královské rodiny by měly být zveřejněny po 

standardním období zákazu 30 let. Podle Buckinghamského paláce bude pozastaveno zveřejněni 

52 V těchto jevech a úkolech na ně navazujících jsme sc nechali inspirovat skripty K. Svobody Stylizační výcvik ' 
vc spisovné češtině a rozvoj myšlení I, II (1975, 1976). 
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listin pouze v případě, kdy to nebudou vládní úředníci považovat za vhodné. Správné znění jc 
...kdy to budou vládní úřednici považovat za vhodné. 

Nepravé skladební dvojice 
Jako nepravou skladební dvojici označujeme formální závislost dvou větných členů, které 

k sobě nemají patřit významově. 
Někdy se tohoto jevu využívá úmyslně, s cílem dosáhnout jazykové komiky. Pokud však jc 

postižena srozumitelnost vyjádření, jde o chybu; tak tomu jc například ve větě Utíkal rychle 
tmavnoucím tunelem. 

Dvojznačnost vedlejší věty přívlastkové 
Tento druh vedlejší včty může nepoučeného uživatele naší mateřštiny nepříjemně zaskočit. 

Svědčí o tom např. následující souvčtí ze slohové prácc jednoho kvintána: Byl to kůň pana 
Pšeničky, který se pást na palouku nedaleko tábora. Občas selže i profesionál; odpovědný 
redaktor rubriky Píší nám čtenáři měl tento příspěvek rozhodně upravit: Jednou jsem na letišti 
čekal na zavazadla a všiml jsem si policisty s chundelatým voříškem, který čenichal v davu 
cestujících a hledal drogy. Žena vedle mě je zpozorovala také. „Já myslela, že u policie maji 
jednom vlčáky, " podivila se. Muž její poznámku zaslechl a prohlásil: „ Taky že jo, jenže tenhle 
pracuje v přestrojení." 

Ještě záludnější jsou případy, kdy není jasné, zda přívlastková včta jen volně dodává 
nepodstatnou informaci, či zda přesně vymezuje, čeho nebo koho se její informace týká. 
Promyslete z tohoto hlediska následující vyjádření: První mistrovství světa v triatlonu, které 
sledovaly kamery České televize, provázelo krásné počasí. Poznáte, v čem spočívá dvojznačnost 
takového vyjádření? 

4. Rušivé stylizační nedostatky související se syntaktickými jevy 

O některých syntaktických nedostatcích nelze říci, žc by zcela zatemnily význam vyjádření, 
ale přesto adresáta textu ruší. Patří mezi ně zejména tyto: 

Chybný slovosled 
Rodilý mluvčí se nedopouští většinou vc slovosledu natolik vážného pochybení, aby daná 

výpověď byla nesrozumitelná, snad s výjimkou nepravých skladebních dvojic, o nichž jsme sc 
zmínili. 

Slovosled je však tak dokonalým nástrojem přesného vyjadřování, žc řada uživatelů naší 
mateřštiny v něm nese nelibě i jen jemnou nepřesnost: Turisté se obávají i z jiných důvodů cest 
na Jadran. Bez ohledu na to, žc včta je vytržena z kontextu, zní podivně . Uvedený pořádek slov 
by obstál v mluveném projevu, pokud by mluvčí přízvukem a melodií zdůraznil příslovečné 
určení i z jiných důvodů. Zde však šlo o text psaný. Jak tušíme, navazovala věta na vysvětlování 
toho, proč Češi přestávají do dané oblasti jezdit. Náležitý slovosled měl být tento: Turisté se 
obávají cest na Jadran i z jiných důvodů. 

Nepravidelnosti větné a souvětné stavby 

S p r á v a h radu p ro to začala uva-
ž o v a t o z p ř í s n ě n í r e g u l a c e tur is -
t i c k é h o p r o v o z u z ř í z e n í m d r u h é -
h o n á v š t ě v n i c k é h o o k r u h u . P r o 
tur is ty , kteří chtě j í hrud vidět , ale 
n e m u s í p ro j í t v š e c h n y p r o s t o r y , 
by \ i p a t r n ě od p ř í š t í h o r o k u 
m o h l i p r o h l é d n o u t e x p o z i c i \ 
M a r i á n s k é věži 

Konstrukcím, které se vymykají z pravidel větné a souvětné stavby, se věnujeme 
v samostatné kapitole. Většinou skutečně , jen" ruší, jako vyšinutí zc souvětné stavby na 
přetisku Správa hradu... (autor jistě chtěl napsat Pro turisty, kteří chtějí hrad vidět, ale 
nezamýšlejí projít všechny prostory, je připravena expozice v Mariánské věži nebo Turisté, kteří 
chtějí hrad vidět... Podobně spřežení různých vazeb Ničení a šlapání po trávníku se zakazuje 
sice snižuje uživatelský komfort příjemce, ale nepůsobí potíže s porozuměním. 
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Jak však vidíme na další ukázce, nčkterč syntaktické nepravidelnosti mohou vést i ke 
dvojznačnosti.5' 

Přes přímíří s Pulcsiinci, které následo-
valo po těžkém bombardováni severního 
Izraele v červenci 1981, a jeho téměř roé-

.nim dodržování, se židovský stál v roce 

19X2 rozhodl k totálnímu vymýcení pales-
tinského odporu z Libanonu. Navíc měla v 
rozbouřených mocenských vodách t.ibano-
nu posloužil invaze k nastoleni proi/rael-
ského režimu a zlomil palcslinský odpor 
proti osidlování západního břehu Jordánu a 
(iazy. ' 

Jistč jste poznali, že zde došlo k zámčnč náležitého tvaru slova za tvar nesprávný: přídavné 
jméno ročním je v 6. pádu, ačkoli správné má být ve 4. pádu (přes příměří a jeho téměř roční 
dodržování). Stalo se tak vlivem tvaru těžkém. Autor jistě nechtěl říct, že rok bylo „dodržováno 
bombardování" severního Izraele. 

Chyby a nedostatky plynoucí z nepozorností a nezkontrolování textu 
Rodilý mluvčí dokáže - v písemném projevu - odstranit snad devadesát procent všech 

jazykových nedostatků, pokud si hotový text po sobě alespoň jednou přečte. To rozhodně 
neučinili autoři tčehto článků: 

• Může nu vaši škole studovat, kilo 
chce? 

Dělem, které sem chodí , musí za 
a ) rod iče zaplati t Školné, za b ) se-
děli musí pixJřídil urči tému režimu 
š k o l y , u č e b n í m p l á n ů m a m u s í 
dospě t k určitým dovednos t em Ne-
lze jinak než si t rochu vybírat - |sme 
škola, ne kurs Do přípravky jsme 
s c h o p n i p ř i jmout v š e c h n y , a b y si 
s tudium mohl zkusil každý Pak ale 
děti pods tupuj í vstupní zkoušku d o 
ř á d n é h o studia v p rvn ím ročn íku 

Zkuste přeformulovat druhou ukázku tak, aby se bod b) nemusel číst *dětem, které sem 
chodí, se děti musí podřídit určitému režimu školy. 

Nyní prostudujte následující přetisk: 

Motolská nemocnice nebyla 
v katastru nemovitostí 

1'RAHA iCiki - Fakultní nemocni- domů Číslo současné vedeni nemoc-
ce v Motole nebyla až do letošku za- nice odkoupilo Mluvéí nemocnice 
psána v katastru nemovitosti. Vřera to Eva Junnová televizi řekla, žc zipis 
uvedla TV Prima s tím, že do katastru do katastru stál 50 tisíc konin, 
byla zapsána až současným vedením. Bývalá ředitelka Motola Helena 

Jcšté letos v lednu figuroval Motol Riignerová uvedla, žc o celé véci vů-
podle Primy v mapách jako zelená bcc nic neví. Mluvčí ministerstva 
plix'ha s jednou kapličkou Číslo po- zdravotnictví Otakar Ccmý označil 
pisné K4. které nemocnice používala, v telefonickém rozhovoru zu „blbost", 
patřilo majitelce jednoho z okolních ke které se nebude vyjadřovat 

Podle této formulace byla O. Černým označena za „blbost" mluvčí jeho vlastního 
ministerstva. Ve skutečnosti byl samozřejmě mluvčím on a „blbostí" rozumčl „cclou věc". 

53 Ukázka není stará čtvrt století, jak by se mohlo zdát. Jde o přetisk části politického komentáře z konce ' 
devadesátých let. 
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Ještě jeden přetisk: 

T m den, kdy bohatý advokát Peter 
Loacy zemřel, přišel do pr ice ve zna-
menité ná lade . Nřkolik hodin st v íno-
vá! korespondenci a práci přerušil a / 
ve chvíli, kdy přišel lord Hove. Chvíli 
spolu hovořili, kdy ) tu náhle se advo-
kát sesunul k zemi a omdlel. 

Sekretářka zavolal pohotovost, která 
ho odvezla d o nemocnice, ale k vřdomi 
se j iž neprohrál."" 

Poučná ukázka, jak snadno se človčk dopustí myšlenkového zkratu. Zásadním problémem 
není, žc se autor uřekl, nýbrž žc si po sobě text nepřečetl - jinak by byl ihned nahlédl, že 
mrtvola do prácc přijít nemůže, a pokud snad přece, pak sotva „ve znamenité náladě". 

K uvedeným přetiskům připojme další podobné ukázky, již jen jako citace: 
Jeden důchodce byl administrativně dvakrát prohlášen za mrtvého. Zjistilo se, že omyly 

způsobily stejná jména různých lidi. Postačila by nepatrná oprava ve shodě přísudku 
s podmětem nebo změna činného rodu na trpný. 

Dne 2. února si připomeneme 400. výročí tohoto společně s Orlandem di Lassem 
nejvýznamnějšiho představitele hudby vrcholné renesance. 

Připomíná mi to běžné prací prostředky, či běžně šampony které, když si je potom na 
základě reklamy jdete koupit, zjistíte, že je nemají. Toto souvětí bylo vybráno z velmi 
rozšířeného a čteného týdeníku pro mladé lidi. Je přetížené, má nevhodný větosled, chybně 
položenou čárku (před či), naopak postrádá čárku před který, a navíc obsahuje již zmíněné 
vyšinutí zc souvětné stavby (konstrukce pokračuje jinak, než jak vyžaduje její začátek). 

NEOPODSTA TNĚNÉ OBVINĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY (titulek) Opět 
stačila krátká textová revize, aby si autor uvědomil, žc není jasné, zda BIS sama obviňuje, či jc 
obviňována. A to jc jistě dost zásadní rozdíl, zejména u tajné služby státu. Navíc čtenář 
nebulvárního periodika, z nčjž náš příklad pochází, očekává od novinového titulku informaci 
nejen stručnou, ale i sdčlnou. 

5. Skladba a studium cizích jazyků 

Odkazy na rozdíly vc skladbě spisovné češtiny a cizích jazyků uvádíme průběžně 
v následujících výkladech. Všichni středoškoláci již na obtíže s různými slovesnými vazbami, 
větnými modely, slovosledem, vedlejšími větami aj. při studiu cizích jazyků narazili. Proto je 
jistě není třeba v tomto ohledu zvlášť motivovat. Připomeneme tedy jen známou, lety 
prověřenou pravdu: čím lépe známe mateřský jazyk, tím snadněji, rychleji a efektivněji 
ovládneme jazyk cizí. Výjimku tvoří pouze lidé bilingvní, ti ovšem druhý jazyk nestudují, nýbrž 
si ho automaticky osvojují v přirozeném prostředí. 

Metodický komentář 
1 tento metodický komentář je po úpravách převzat z autorovy Metodické příručky 

k citované učebnici. 
Jedná se opčt o motivační dvouhodinu, optimálně o hodiny tři. 

Ad 1) Skladba a praxe 
Rozdíl vc významu souvětí z přetisku je obtížně uchopitelný, ale jakmile mu jednou 

Porozumíme, musíme souhlasit s autorem článku, že jde o formulaci vskutku nešťastnou. 
sPojka pokud v souvětí (Loterie smi provozovat jen) organizace k tomu účelu zvlášť zřízené, 
Pokud není provozovatelem přímo stát může totiž mít význam jednak restriktivní, tj. 
vylučující jinou eventualitu („pokud ovšem JIŽ PŘEDTÍM nebyl a není provozovatelem 
stát"), jednak doplňkový, tj. volně dodávající to, co jc i tak samozřejmé („LEDA by byl 
Provozovatelem přímo stát: ten může provozovat loterie automaticky"). 

Druhý příklad, se sloganem Microsoftu, je velmi instruktivní. Většina žáků uzná, že 
takový jazykový prohřešek by se jim - pokud by za něj byli odpovědni - nemusel v budoucí 
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profesní praxi vyplatit. Necháme pak žáky vymýšlet formulace, které by měly týž smysl 
(např. Operační systém Microsoft je v souladu se zákonem pouze tehdy, byl-li uživatelem 
získán legálně), ovšem zároveň splňoval náležitosti reklamního sloganu: stručnost, údernost, 
vtipnost (např. Pouze při legálním získání operačního systému Microsoft nezakopnete o 
paragrafy). 

Ad 2) Skladba a rozvoj abstraktního myšlení 
/. Vzhledem k nepatrnosti pylových zrn a k velkým kvantům, v jakých je rostlina 

produkuje, a nakonec i proto, že cílem úspěšného pylového zrnka je spojení s daleko větší 
buňkou jiného květu, ustálila se konvence, že pylové zrnko je považováno za samčí pohlavní 
buňku a tyčinky, ze kterých pochází, za samčí orgán. Samičí orgány které mohou, ale nemusí 
růst na tomtéž květu, sestávají ze semeníku a čnělky. 

Takto zní originál (David Attenborough, 1996). Samozřejmě nemůžeme po žácích 
chtít, aby dosadili do chybějící části textu přesně to, co stojí v předloze, ale řešení by mělo být 
analogické. Ve druhé doplňovačce nežádáme větu vedlejší, ale pouze výrazy sestávají, 
skládají se apod. 

2. 1. ANO. 2. ANO (spojka ledaže obecně připouští možnost, že nastane něco, s čím 
první část výpovědi nepočítala; v takovém případč se předchozí tvrzení skutečně zvrátí). 
3. NE. (V prvním případě je v okamžiku promluvy počasí špatné, ve druhém dobré či alespoň 
přijatelné. Liší se i časovým údajem v druhém souvětí.) 4. ANO. 

3. 
D E F 

A) Souvětí má osm vět - tolik je zde totiž sloves v určitém tvaru: jsem (mírné 
povahy), vyhýbám se, uposlechnu, kdyby sáhl, nedbal bych, je (dovoleno), aby se 
bránil, je (napaden). 

B) Neboť je v tradičním pojetí spojka souřadicí; věta, jež je touto spojkou 
připojena k větě hlavní, musí tedy být rovněž včtou hlavní. 

C) Mezi těmito větami je vztah souřadný slučovací: že jsem z jádra mírné 
povahy a (že) se vyhýbám... (Spojka že zde uvozuje souřadně spojené vedlejší včty 
příslovečné příčinné; je ekvivalentní spojce protože.) 

D) Ano, dané tvrzení správně odhaluje chybu v grafu: mezi oběma větami 
hlavními je poměr odporovací (viz níže správný graf). 

E) Ano, dané tvrzení přesně konstatuje pravý stav věcí (viz níže správný graf). 
F) Ano, dané tvrzení správně odhaluje chybu v grafu: 2Vv2 má být před 3Vh (, 

nikoli za ní. Správně tedy graf souvětí vypadá takto: 

5Vh2—příč— 6Vh3 

7Vv4 

\ 
8 V V 5 

4. Jedno z možných řešení grafu: I když lilo jako z konve, rozhodli jsme se, že na 
výlet vyrazíme, a doufali jsme, že se počasí v průběhu dne umoudří a že nepůjdeme 
celou cestu v pláštěnkách. 

5. Neuvádíme řešení, protože jich je prakticky neomezeně mnoho; jako vzor 
může sloužit výchozí věta Přijeli na Říp, do krajiny opředené pověstmi, uvedená 
v učebnici na s. 13. 

3 V h | — o d p o r . — 

lVvi — s l uč . — 2Vv2 4 V V 3 
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6. Nikoli. První spojka že uvozuje vedlejší větu předmětnou, druhá spojka že 
pak vedlejší větu příčinnou (resp. důvodovou). 

Ad 3) Problémy s porozuměním v důsledku syntaktického nedostatku 
Probereme s žáky jednotlivé případy a komentujeme je. O uvedených jevech a 

příkladech se často rozpředc zajímavá debata. Doporučujeme motivovat rodilé Čechy 
poukázáním na to, žc mají „stejné právo" vyjádřit se k danému jevu jako učitel. Často 
bývá taková konfrontace různých generací (někdy i různých regionálních variant, je-li 
ve třídě Čechů zastoupen Moravan či Slezan nebo naopak) velmi zajímavá. 

Palác zveřejní tajné listiny: správně má být ... kdy to budou vládní úředníci 
považovat za vhodné. K omylu došlo téměř jistě tak, že žurnalista měl původně na 
mysli tuto formulaci: Podle Buckinghamského paláce bude pozastaveno zveřejnění 
listin pouze v případě, kdy toto zveřejnění nebudou vládní úředníci považovat za 
vhodné. 

Střelba příkladně bojoval: Ke slovesu připsal se mohou významově vztahovat 
dvě jména ve funkci podmětu, tj. Střelba i reprezentant. Daná formulace dokonce 
čtenáři sugeruje, že vedení si připsal Navrátil, zatímco z kontextu je jasné, že to byl 
Střelba. 

Jednou jsem na letišti čekal na zavazadla: Kdo čenichal - voříšek, nebo 
policista? 

První mistrovství světa v triatlonu: Přívlastková včta zde připouští dvojí výklad 
celého souvčtí: 1. vůbec první světový šampionát v triatlonu provázelo krásné počasí a 
mimochodem - přenášela ho Česká televize; 2. krásným počasím bylo provázeno právě 
to mistrovství (z mnoha již dříve konaných), které přenášela Česká televize. 

Jde o problematiku tzv. vypustitclných a nevypustitelných přívlastkových vět 
(viz kap. I. 13). 

Ad 4) Rušivé stylizační nedostatky související se syntaktickými jevy 
Správa hradu: Vyšinutí ze souvčtné stavby (anakolut); správně např.: Turisté, 

kteří chtějí ... nebo Pro turisty, kteří chtějí ..., se od příštího roku chystá expozice ... 
Rovněž je podivně připojena věta ... ale nemusí projít všechny prostory - lépe ... ale 
nemají zájem procházet všechny prostory. 

Může na vaší škole studovat, kdo chce? Výčty v bodech a), b) jsou skladebně 
zcela nesourodé: zatímco konstrukce v bodě a) navazuje syntakticky správně na 
uvozující včtu musí, u bodu b) tomu tak není. Možná náprava může spočívat ve zrušení 
bodového výčtu: Dětem, které sem chodí, platí rodiče školné. Děti se ovšem musejí 
Podřídit určitému režimu... 

III. ADMINISTRATIVNÍ STYL 

S administrativním stylem se setkáváme takřka na každém kroku. Neznalost některých 
norem či neschopnost vytvořit administrativní dokument v náležité jazykové formě i grafické 
podobě nás může přivést do nemalých potíží. 

V tomto motivačním úvodu vytkneme nčktcré zvlášť důležité skutečnosti: 
1. Administrativní text nesmí z hlediska jazykového připouštět nejmenší pochybnosti 

o významu dílčího vyjádření, natož o smyslu pasáže jako celku. 
2. V oblasti administrativy je třeba respektovat fakta, ať jsou povahy úřední, nebo 

právní. 
3. Existují jazykové chyby a nedostatky, které se v administrativních textech stále 

opakují: 
a) pravopisná chyba v dokumentu, jež může vést k napadení jeho platnosti (např. 

u dvojznačného vyjádření v důsledku nejasné interpunkce); 
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b) významoví nejasná nebo dvojznačná formulace v důsledku pochybení v oblasti 
lexikální či mluvnické; 

c) natolik přetížená včtná či souvčtná konstrukce, že nelze přesné interpretovat smysl 
vyjádření. 

Jedná se tedy v zásadč o tatáž úskalí jako u textů odborných. 

PAMATUJTE: 
Jazykové nedostatky administrativních textů již nejednou skutečné vyústily v soudní 

spor. Znční zásadních dokumentů (obchodního dopisu, smlouvy, strukturovaného životopisu 
apod.) neváhejte konzultovat s lingvistou. S konkrétním problémem se lze rovněž obrátit - a 
to i e-mailem - na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český Akademie včd České 
republiky. U dvojjazyčných dokumentů téže právní platnosti, např. u dvou exemplářů jedné 
smlouvy, jc naprostou nezbytností spolupráce s autorizovaným překladatelem. 

Uveďme dva markantní doklady tvrzení, že interpunkční chyba, dvojsmysl, přetížené 
souvčtí mohou v administrativním textu způsobit velké problémy: 

1. Hráč touto smlouvou převádí na agenturu výhradní práva k využití audiovizuálních 
nahrávek, které tvoří předmět této smlouvy a využití jména Hráče po dobu platnosti této 
smlouvy. 

Překladatel této smlouvy do angličtiny postřehl, žc kdyby před a využití stála čárka a 
zároveň před využití předložka Ä, dostalo by souvčtí zecla jiný, a nesporně logičtější smysl. 
Po konzultaci s autorem smlouvy sc ukázalo, že mělo skutečně jít o práva k využiti 
audiovizuálních nahrávek a k využití jména Hráče, nikoli o *nahrávky, které tvoří předmět 
této smlouvy a (které tvoří) využití jména Hráče. Jediná čárka mohla způsobit vážný právní 
spor. Souvčtí jc navíc skladebně přetížené. 

2. V rocc 2000 nabídla jedna cestovní kancelář smlouvu jistému pražskému gymnáziu. 
Jejím předmětem bylo zprostředkování poznávacího a studijního zájezdu do Irska. Jméno 
cestovní kanceláře je zmčnčno, jinak citujeme bez jakékoli úpravy či krácení originálu. 
Sporný odstavec znčl takto: 

1.12 Cena studijního zájezdu byla kalkulována podle kurzu ČNB ke dni 
12.9.2000 (57, 910/GBP). Britannica si vyhrazuje právo tuto cenu upravit 
v případě pohybu kurzu vyššího než 5 %. Cenu jc též možné upravit v případě 
rapidního růstu cen pohonných hmot, nebo průjezdních poplatků. O změně 
ceny musí být objednavatel informován písemně, a to ne později než 21 dnů 
před dnem odjezdu na zájezd. Objednavatel se musí vyjádřit k navýšení ceny 
zájezdu max. 6 dní po doručení této zprávy; v případě, žc tak neučiní, bude to 
považováno za souhlas s novou cenou. 

Češtináři doporučili řcditcicc školy, aby smlouvu v této podobě nepodepsala. Důvody? 
Co bude ve smyslu bodu 1.12 následovat, navýší-li cestovní kancelář ccnu zájezdu a 

účastníci se včas - tj. do 6 dnů - vyjádří, že s vyšší cenou nesouhlasí? (Ukázalo se, žc 
cestovní kancelář s takovou možností vůbcc nepočítala. V daném případě nikoli ze zlé vůle: 
chybějící postup do textu promptně dopracovala kc spokojenosti objednavatele. Pokud by 
ovšem CK nebyla bývala tak vstřícná, mohly nastat potíže - například s vymáháním 
navrácení zálohy. Právník gymnázia pak prohlásil, že by to byl „spor zralý pro soud", a školu 
za její obezřetnost pochválil.) 

Nedosti na tom. V textuje interpunkce, kvůli níž mohla naopak přijít kc škodě cestovní 
kancelář - totiž čárka před spojkou neho. Opčt nejde o akademickou debatu, nýbrž o peníze. 
Podle Pravidel českého pravopisu signalizuje čárka před spojkou nebo poměr vylučovací. 
S ohledem na to by CK směla upravit cenu zájezdu pouze v případě, že dojde k růstu buď 
cen pohonných hmot, nebo ccn průjezdních poplatků - nikoli však v důsledku růstu cen jak 
pohonných hmot, tak průjezdních poplatků. CK si ovšem představovala věc jinak: cenu 
zájezdu mínila upravit (rozuměj: zvýšit) v kterékoli ze tří nastalých situací, tedy i v případě, 
žc by vzrostly ceny obou položek souběžně. Upřímně řečeno takový výklad je z hlediska 
„zdravého rozumu" přirozenější. Soud se ovšem v podobných případech nepřiklání k tomu, 
co kdo zamýšlel, nýbrž k tomu, jak svůj úmysl jazykově formuloval. Vlastní nepozorností či 
neznalostí pravidel sc tedy cestovní kancelář mohla připravit o peníze. Stačilo konzultovat 
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znění smlouvy s odborníkem. Ten by byl nesporně navrhl čárku před nebo vypustit, popř. 
pasáž vhodně přeformulovat. 

Jako odstrašující příklady toho, jak jazyková chyba znehodnotí snahu autora propagovat 
svůj výrobek nebo služby, uvádíme tři následující přetisky (některé údaje jsou změněny). 
Záměna slov zaváděcí a zavádějící v prvním e-mailu je spíše humorná; avšak další dva byly 
skutečně v r. 2002 rozeslány na řadu středních škol. Nabídky se staly podezřelými již svou 
jazykovou úrovní. 

O d : Audi po <ttidiposro@oasanet.cz> 
Komu: <euroskph@mbox.vol.cz>; <iouphopo@ras and c7>; <csitgzmn@eol.cz>; <m.henogova@atlas.cz>; 

Odesláno: 10. dubna 2002 9:29 
Připojit: IdealQuality.doc 
Předmět: Akřnl ceny papíru IQ 

Rádi bychom Vám nabidli nové druhy papíru IQ za zavádějící ceny!! 
viz příloha 

AUDIPO, s. r. o 

04: jui prfuk «prfiikrtetuujti u> 
Kw: icinlipluíi»»*»™!«* 
OMUm: 4 dutoJ 2002 H )1 
rflpoJU: řtlprav«» Iwidoc 
r t M t Pflpfrm) kure 

3 4 .2002 
Dobrý den. 
obřicím te na Vás z ládostl o pomoc 

Ijem studentkou PRT UK a tímto bych Vis ridi poiidila o pŕcdloiem mí 
nabídky pomoci při připlaví k plijimacimu řízeni na PRF UK. v třídách 
maturantů 

Dékuji Jana Wůltncrová 

Přípravný kurz 
na přijímací řízení 

PRF UK 

Na vzorových příkladech, kterf byli 
použity v testech loAskťho * předloňského 

roku. Vám vysvflllm zásady a postupy 
řeíení viečh píli druhů logiky, která je 

náplni testu. 
Dále Vám vysvitlím piůbíh přijímacího 

řízení a poradím Vám postup k co 
nejefekltvnéjSfmu výsledku. 

J ana WOlInrrová 

e-nwil: prfokřořseznam cl 
mobil: 0723/886393 

Při nácviku p r o d u k č n í c h d o v e d n o s t í se zaměříme jen na ty útvary 
administrativního stylu, jež jsou v praxi nejfrekventovanější: úřední, resp. obchodní dopis, 
včetně c-mailového (obsahující např. žádost, stížnost, nabídku a objednávku zboží či služeb); 
komerční inzerát a odpověď na něj; strukturovaný životopis; zápis z jednání (schůze). 
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Pokud j d c o d o v c d n o s t i r e p r o d u k č n í (interpretační), budeme analyzovat 
autentické, dosti složité texty. V praxi je zapotřebí, abychom jim rozuměli; abychom včdčli, 
co podepisujeme. Staneme se natolik poučenými uživateli mateřského jazyka, žc 
postřehneme případné formální či sémantické nedostatky textu a opravíme jc. 

Metodický komentář 
Doporučujeme zařadit tuto motivační hodinu i ve třídách s jednohodinovou týdenní 

dotací, neboť administrativní styl patří mezi učivo se snad nejpřímčjší vazbou na budoucí 
každodenní i profesní život absolventa střední školy. V textu se uvádčjí konkrétní příklady 
z praxe, kdy se neznalost či nepozornost v této oblasti skutečnč nemusejí vyplatit. 

Pokud učitel bude pracovat s motivační kapitolou ve třídč a po celou hodinu, může 
buď úkoly v ní uvedené s žáky číst a jejich řešení komentovat, nebo se úkoly inspirovat a 
připravit si vlastní, popř. je z učebnice překopírovat bez řešení a zadat je žákům k samostatné 
práci, např. skupinové. 

Řešení zadaných úkolů: 
1. 
1. Oficiální zkratka Právnické fakulty Univerzity Karlovy je PrF UK. 
2. Obsahem sdělení není nabídka pomoci, nýbrž komerční propagace určité služby, 

takže autorka c-mailu zde vědomě klame. 
3. Obracím se na Vás z žádostí (místo s žádostí)', celý text j e přetížený jmenným 

vyjadřováním; čárka před v třídách maturantů má právč jen ten důvod, žc autorka již 
potřebovala příliš sevřenou včtu odlehčit - oporu v pravidlech pravopisu nemá. 

4. Děkuji Jana Wällnerová (za Děkuji chybí čárka nebo tečka, podpis se většinou 
klade na samostatný řádek). 

2. 
1. na vzorových příkladech, které byli (místo byly) 
2. včenč nesmyslné spojení zásady a postupy řešení všech pěti druhů logiky 

3.3.7.2 Projektové vyučováni 

Projektové vyučování, spojené nejvíce se jmény J. Deweyho a W. H. Kilpatricka, jc po 
r. 1989 nekriticky vyzdvihováno jako vysoce inovativní až samospasitelná vyučovací metoda, 
domněle umožňující netušený rozvoj žákových vloh, znalostí, dovedností i návyků. Avšak 
inspirativní, motivační, aktivizační je kterákoli metoda, je-li v rukou dobrého učitele a je-li 
zvolena i užita adekvátnč pedagogickému cíli (obecnému i dílčímu) a aktuální pedagogické 
situaci (charakteru učiva, úrovni třídy, časovým možnostem). A naopak: zadání projektu tam, 
kde k tomu není důvod z hlediska cíle, kde chybějí prostředky či čas k důkladné realizaci 
daného záměru, je pedagogickou chybou.54 

J. Maňák - V. Švec (2003) definují projekt takto: (... můžeme projekt vymezit jako) 
„komplexní praktickou úlohu (problém, téma) spojenou se životní realitou, kterou je nutno 
řešit teoretickou i praktickou činností, která vede k vytvoření adekvátního produktu", (s. 168) 

54 Autor disertační práce se zde opět odvolává na svoji pedagogickou zkušenost z gymnázia Open Gate. Tato 
škola si projektové vyučování zvolila jako jednu z hlavních vyučovacích metod; zejména v činnosti pedagogů 
z Velké Británie a USA převažuje nad jinými postupy. V nejednom případě však pritom dochází k didaktickému 
formalismu projektem se řeší didaktické situace, v nichž by bylo daleko ekonomičtější i motivačně cennější 
zvolit jinou tradiční" metodu. Žáci si již po prvních měsících výuky začal, stěžovat, ze jsou „přeprojektováni", 
že nemají čas na studium všech předmětů; namísto skutečné badatelské prace v tercnu jen stahovali informace 
z internetu Dobře mínčný záměr se tak v nejednom případě míjel smyslem, c l em . výsledkem. 
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Podstatou projektového vyučování je tedy zadání a řešení nčjakého komplexního 
teoretického či praktického problému na základě aktivní, dlouhodobější činnosti žáků 
(J. Skalková, 1997). Základní myšlenky tohoto postupu jsou tyto: 

1. výuka má být založena na vztahu žáka k prostředí, v němž se pohybuje 
(společenskému i přírodnímu); 

2. nabývané poznatky, dovednosti i návyky se opírají o žákovy zkušenosti a dále je 
rozvíjejí, čímž se posiluje přirozený žákův zájem o poznávání; 

3. při výuce není možné odtrhávat od sebe poznání a činnost, práci hlavy a práci 
rukou; 

4. důraz se klade na žákovu iniciativu a samostatnost; 
5. typické je propojování vědních oborů, práce napříč spektrem vyučovacích 

předmětů. 
J. Maňák - V. Švec (2003) se odvolávají na H. Gudjonse, jenž upozorňuje na 

pozitivní, motivační a aktivizující vliv tohoto typu výuky i na učitele: inovační 
experimentování jim zabraňuje upadnout do rutiny. 

Iniciátorkou projektové výuky je u nás J. Kašová (Škola trochu jinak. Projektové 
vyučování v teorii i praxi, 1995), u níž lze načerpat inspiraci pro nejrůznější druhy projektů. 

Pro náš předmět jsou inspirativní náměty M.Čechové (1998, s. 95 - projekty 
Vyšehrad, Vltava, Moudrost Čechů vefrazeologii). 

Aby projektové vyučování fungovalo, musí splňovat řadu náležitostí: 
V prvé řadě úzce souvisí s metodou vytváření problémových úkolů; má-li se žák, 

skupina, celá třída pro projekt nadchnout, musí pro ně představovat skutečnou výzvu. Velmi 
často si žáci najdou konkrétní téma pro projekt sami, na základě jen povšechného zadání 
učitele. 

Je třeba stanovit pevný časový plán a obsahové limity práce; jedním z častých 
nebezpečí projektového vyučování jc bezbřehost tématu, utopení se v materiálech. Z tohoto 
hlediska nepovažujeme za vhodné takové tituly projektového vyučování, jako např. populární 
Voda, My a životni prostředí. Naopak vzpomeneme vynikající projektové práce jedné 
absolventky Gymnázia P. Coubertina v Táboře (2003); autor disertační práce se s ní seznámil 
díky tomu, že na dané škole tehdy působil jako předseda maturitní komise. Maturantka si 
osvojila z odborné literatury osmdesátých let 20. století poznatky o dílčím ekosystému kolem 
jednoho malého jihočeského rybníka; v rámci dlouhodobého projektu pak studovala faunu a 
flóru v okolí tohoto rybníka v počátku 21. století a srovnávala obě období. Popsala, které 
rostliny a kteří živočichové se zde nadále vyskytují, co z fauny a flóry zmizelo a co naopak 
Přibylo, a nakonec stanovila hypotézy příčin uvedených změn. (Žákyně se hlásila ke studiu na 
Přírodovědecké fakultě.) 

Projekty mají relativně pevně dané fáze postupu, typicky jsou to tyto: 
1. volba tématu; 
2. studium odborné literatury; 
3. stanovení hypotézy; 
4. sbírání materiálu; 
5. třídění materiálu; 
6. analýza materiálu; 
7. vyhodnocení materiálu - potvrzení či vyvrácení hypotézy (stanovení hypotézy 

nové), závěry; 
8. prezentace závěrů. 
Učitel práci žáků průběžně sleduje, diskutuje o ní s nimi, koriguje ji. 
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Při skupinovém či cclotřídním projektu si žáci rozdělí konkrétní úkoly. 
Projekt musí mít v ý s t u p , tj. prezentaci výsledků. Je vhodné zasadit ji do 

slavnostního rámce, učinit z ní veřejnou událost, protože žáci přirozeně touží podělit se o to, 
čemu věnovali dlouhodobější úsilí. 

Některé školy pořádají projektové dny či celé p r o j e k t o v é t ý d n y . 

Tento typ výuky ovšem přináší i jistá úskalí. Pokud se absolutizuje (či v kontextu 
celého školního kurikula dominuje), může dojít k narušení systémového, syntetizujícího 
pohledu na danou problematiku. Občas se stane, že namísto vytvoření skutečného projektu 
provedou žáci kompilaci zdrojů (nejčastěji stažených z internetu) - to tehdy, jestliže učitel 
zadá téma sice zajímavé, ale tak odtažité, že pro jeho zvládnutí žáci nemají a nemohou mít 
dostatek vlastních zkušeností. Dále se může stát, že některé třídy pojmou projektovou výuku 
jako nezávazné hraní. Konečně hrozí nebezpečí stejné jako při každé skupinové 
(kooperativní) práci: žc jeden či dva žáci projekt „táhnou", ostatní „se vezou". Pak je ovšem 
obtížné takovou činnost hodnotit, neřkuli klasifikovat. (O hodnocení projektového vyučování 
píše např. J. Skalková, 1999, s. 220.) 

Návrh témat projektů v českém jazyce a slohu na gymnáziu 
Uvedeme několik témat, jež považujeme za vhodná z hlediska motivačního a 

aktivizačního: 
1. Tvorba školního časopisu55 

2. Inscenace divadelního představení na základě textu vlastního či převzatého (např. 
„nově objevená" hra Járy Cimrmana) 

3. Řečové vady, jejich příčiny a možnosti odstranění (projekt by se stýkal s výchovou 
k rodičovství, zejména v oblasti praktických informací budoucím rodičům dětí, u nichž by se 
řečová vada vyskytla) 

4. Vybraný jazykový jev v cizím jazyce, jejž studujeme, a v češtině - komparativní 
studie (např. souslednost časová, vedlejší včty, chování způsobových sloves, slovosled, 
počitatelnost substantiv) 

5. Prácc s cizojazyčným textem a jeho překlad do češtiny 
6. Porovnání mediálních výstupů veřejnoprávní televize a televizí soukromých56 

Jako ukázku vysoce motivačního projektu, propojujícího dva předměty, zde angličtinu 
a češtinu, uvádí autor disertační práce svou projektovou výuku na gymnáziu Open Gate: 

Obsahem projektu je příprava prázdninového putování do některé destinace, již žáci 
touží navštívit. Mají zadáno zpracovat veškeré náležitosti, které plánování takové cesty 
vyžaduje: spojení na dané místo a zpět (getting there and away); přepravu na místě (getting 
around)-, základní přehled o geografii, historii, kultuře a politickém systému dané země či 
oblasti (geography, history, culture, life and institutions)-, kompletní itinerář pohybu po cílové 
zemi (itinerary); ubytování na jednotlivých místech (places to stay, accommodation); místní 
stravu (local food)\ možná nebezpečí (dangers and annoyances); pamětihodnosti (beauty 
spots, places of interest). 

55 K tomu viz např http://www.ceskaskola.cz/Ccskaskola/Ar.asp7ARI- 102948&CAI-2125_ 
N lomu viz napi. M I r.vmná/iu J Se ferta v Praze 9 v r. 2002. Sledová i po dobu Toto téma zpracovavali ctyri autorovi - a na iymnamU. p 

10 týdnů zpravodajství a publicistické porady CTI, CT2 No y y^ doložená vidcoukázkami, jež 
(eventuální) bulvanzacc ai jazykové urovne m o d ^ _ s a m o z ř c j m č s ř i s , c j t a c c m 

navíc žáky velmi bavila. Autor disertační pracc použil nekterc z y 2003-04) 
vc své učebnicí pro 4. díl gymnázií. Viz i Seznam užité literatury (J. Kostečka, 2003 04). 
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Jako zdroj tohoto projektu slouží primárně tištění průvodci edice Lonely Planet a 
webové stránky této společnosti (www.lonclyplanet.com), anglické encyklopedie a anglické 
učebnice zeměpisu a dějepisu. 

Na závěr přeložily žákyně svůj anglický text do češtiny (to je zmíněné propojení 
s mateřským jazykem). Danou aktivitu je možno zařadit primárně i do výuky češtiny. 

P o z n á m k a : Uvedenou webovou stránku lze využít k motivaci i při výuce stylistiky, např. při 
probírání popisu (pracovního postupu): Předpokládejme, že hodláte vycestovat do své „vysněné" země. Webová 
stránka www.lonelyplanct.com poskytuje základní poučeni o destinacích na celém světě i praktické informace 
pro cestovatele (např. rubriku Thorn Tree, obsahující dotazy na aktuální situaci s vízy, dopravou, ubytováním a 
okamžité odpovědi návštěvníků, kteří jsou právě na místě). Prostudujte tuto stránku a pak názorně popište 
postup, jakým se poučený uživatel internetu k uvedeným informacím dostane. (Proveďte ho všemi hlavními 
rubrikami a odkazy.) 

3.3.7.3 Jazyková hra 

Hra jakožto vyučovací metoda je vysoce účinný motivační nástroj. Definic hry 
existuje celá řada, podle toho, který její aspekt je akcentován. J. Maňák - V. Švec (2003) 
dospěli k této definici didaktické hry: (lze ji vymezit jako) „takovou seberealizační aktivitu 
jedinců nebo skupin, která svobodnou volbu, uplatnění zájmů, spontánnost a uvolnění 
přizpůsobuje pedagogickým cílům", (s. 127) Dělí je na i n t e r a k č n í , s i m u l a č n í a 
s c é n i c k é . 

Navrhujeme tuto formulaci: 

Hra je taková činnost, při níž se jedinec či kolektiv snaží dospět podle 
stanovených pravidel k řešení či splnění úkolů, jejichž úspěšné zvládnutí předpokládá 
překonání jistých překážek (daných aktivitou protihráčů nebo charakterem zadaného 
úkolu); přitom toto překonávání překážek by mělo účastníkovi (účastníkům) hry 
přinášet zábavu a přirozený stimul pro uvolnění potřebné duševního či fyzického 
nasazení (fantazie, kombinačních schopností, logického úsudku, bystrého odhadu a 
reakce, rychlé improvizace vedle promyšlené úvahy); přítomen bývá prvek soutěživosti 
a odměny. 

(Srov. J. Kostečka, 1993.) 

Hra má výrazný účinek výchovný, formativní: účastníci se učí i prohrávat, uznat 
kvality soupeře, nevzdávat se po prvním neúspěchu. Při vyučování ovšem hra nesmí přejít 
v plané hraní. 

Zařazením hry do jazykového a slohového vyučování docilujeme i toho efektu, že žáci 
°cení změnu formy i obsahu běžné výuky; to viditelně zvyšuje zejména jejich krátkodobou 
motivaci a posiluje autoritu učitele („snaží se pro nás nčco vymyslet"). 

Na střední škole je ovšem třeba při přípravě hry dát dobrý pozor, aby byla věkově 
Přiměřená. V tom mají výrazně snazší úlohu učitelé škol základních, neboť děti na prvním a 
druhém stupni jsou přirozeně hravější než dospívající, jež - zejména ve vyšších ročnících -
nenadchne hra pro hru. 

Podnětný jc příspěvek V. Spousty Hra jako prostředek rozvoje tvořivosti dítěte (žáka) 
ve sborníku Tvořivost v práci učitele a žáka (V. Spousta, 1996). Autor upozorňuje na 
důležitost pojmu pedagogická hodnota hry. Ta podle nčj spočívá v tom, do jaké míry hračka 
nebo hra dítě aktivizuje a rozvíjí jeho tvořivost. Zvídavé dítě rozbíjí hračku, rozkládá ji na 
^prvočinitelc", aby přišlo na kloub tomu, jak funguje; to Spousta považuje (jistě ne neprávem) 
za podvědomé projevy analytického přístupu ke skutečnosti. V dalších pasážích se ptá, co 
může škola učinit pro rozvoj kreativity dítěte. „Může rozvinout tvořivé schopnosti žáka tím, 
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že bude rozmnožován obsah učiva a přidávány další poznatky? Vzdělávání neznamená 
hromadění poznatků, ale jejich hledání a objevování (...) Prvky hledání by měl být nesen 
každý vzdělávací akt (...)." (s. 62) Na závěr autor žádá, aby učitel nabízel žákům „hry 
nestrukturované (nebo jen málo strukturované), předmětové, úlohové nebo konstruktivní, 
které nemají stanovena pevná, konkrétní pravidla a dávají dětem naprostou volnost. (...) 
Dobrá, hodnotnú hra i hračka musí (má-li plnit formativní a kreativní funkci) umožnit dítěti 
rozličná řešení'." (s. 63, dvojí grafické zvýraznění V. Spousta) Pro žáky gymnázia je 
samozřejmě nutné tyto požadavky modifikovat, ale základní autorovy myšlenky jsou platné 
univerzálně: hry - včetně těch, jež jsou založeny na jazykovém materiálu - musejí rozvíjet 
kreativitu, umožňovat netradiční řešení úkolů, rozvíjet myšlenkovou nápaditost. 

Řadu jazykových her uvádí rovněž Petty v Moderním vyučování (G. Petty, 2004): 
Příběhy na pokračování jsou známou aktivitou; podrobněji popisujeme v kap. 5. 
Pantomimické příběhy jsou velmi vhodné při probírání popisu: jeden (nejlépe 

pohybově nadaný) žák předvádí příběh či vče, jiný jej současně popisuje; tím se trénuje 
i pohotovost ve využívání slovní zásoby. 

Myslím si věc: varianta her Kdo jsem?, Co mám v kapse? Jeden žák či učitel v duchu 
zvolí předmčt nebo známou osobu. Třída hádá pomocí zjišťovacích otázek (tedy takových, na 
něž lze odpovědět pouze ano - ne), o jakou věc či osobu jde. Her tohoto typu je celá řada; 
další variantou (Petty ji rovněž uvádí) je ptaní se na zaměstnání („Musíš při něm cestovat? 
Používáš počítač?"). 

Krátký projev: Žák musí před třídou přednést krátkou řeč na zajímavé téma. Že nejde 
0 činnost jednoduchou, svčdčí situace, kterou autor disertační práce zažil jako učitel. Při 
hodině, kterou hospitoval ředitel školy, vyzval jednu žákyni prvního ročníku čtyřletého 
gymnázia, aby ve stručném projevu informovala ředitele o tom, co by sc podle jejího názoru 
mohlo ve škole změnit k lepšímu. Zcela selhala, ačkoli třída již měla za sebou výuku 
prostěsdčlovacího stylu včetně útvarů tohoto typu a ačkoli ředitel gymnázia byl znám svou 
neochvějnou korektností, tolerantností a čestností. 

Tlumočník: Velmi zajímavá hra, při níž jeden žák hovoří jen česky, druhý jen cizím 
jazykem a třetí jim tlumočí. 

Video: Třídě pustíme dokumentární film a žáci jeden po druhém přebírají roli 
komentátora. 

Kartičky: Prakticky neomezené možnosti skýtá práce s kartičkami, na nichž je něco 
napsáno či nakresleno. Tyto aktivity znají dobře učitelé cizích jazyků, lze jc však aplikovat 
1 při slohových hodinách v jazyce mateřském. Například tak lze cvičit cit pro hierarchické, 
resp. subsumpční vztahy: na kartičkách budou nakresleny předměty (či napsány výrazy), jež 
jsou v nějakém subsumpčním vztahu (např. obrázky žito - obilí - několik rostlin - model 
DNA) a žáci soutěží v tom, která skupina nejrychleji složí obrázky správně. 

Inspirativní náměty pro jazykové hry najdeme v publikaci Hrátky s češtinou 
(M. Čechová - K. Oliva, 2007). 

Jako příklady jazykových hodin, do nichž jsme zařadili jazykovou hru, uvádíme 
v Praktické části v kap. 6 hodinu Šest ran do klobouku (hra jednorázová) a Hry se slovem a 
fantazií (hra dlouhodobá). 
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Uvedeme několik dalších konkrétních námětů pro jazykové hry: 

Fonetika a nácvik pohotovosti ve vyjadřování a vedení ústní komunikace 
1. Dokončete předložené výpovědi tak, aby dávaly smysl. Limit pro „dořeknutí" jsou 

tři vteřiny. Uvádíme příklady (v závorkách jsou možná řešení): 
Nečekám. Kdybys / Kdyby ses... (pokaždé neopozdil, vycházeli bychom spolu určitě 

lip). 
Je to nakřivo. Kdybys... (to prosím mohl opravit).. 
A už to prasklo. Teď... (z toho musíš nějak elegantně vybruslit). 
Tak nevím. Jak to, že... (se spolu nikdy nedokážeme dohodnout)? 
To se sice nesmí, ale... (je spousta věcí, co se nesmí, ale můžou). 
Podřídím se, až... (měpřesvědčíš, že máš pravdu, namísto vyhrožování). 
Nebudu se vyptávat, protože... (někdy je lépe nevědět). 
Nesnaž se, je to zbytečné, ledaže... (se stane zázrak). 
2. Doplňujte prostřední části výpovčdi. Příklady: 
Děkuj li za nabídku, ale ... stačím, (...já na to...) 
Hladem už... cenu. (... se netrápím. Nemá to...) 
Zakazuji ti... hanba. (... takhle mluvit. Je to...) 
3. Najděte v daném časovém limitu co nejvíce synonym k výrazu, jejž zadá spolužák 

(tím se aktivizuje i rozšiřuje slovní zásoba). 
4. Jeden žák či učitel zadá okruh výrazů, žáci je hledají - např. Vše, co je typicky bílé. 

(Sníh, papír, zub, vlasy starého člověka, některé mraky, sněženka, čáp...) 
Další možnosti: Vše, co je krásné. Vše, co nehoří. Vše, co létá. 
5. Pokuste se napodobit práci sportovního komentátora. Nahrajte si na video či DVD 

část fotbalového, hokejového, basketbalového utkání, popř. kterékoli jiné sportovní 
disciplíny, pusťte nahrávku ve škole, vypněte zvuk a komentujte dění na obrazovce. 

6. Proveďte bleskurychlé ústní interview (rozhovor) se spolužákem či učitelem. Měli 
byste klást otázky zajímavé, ale nikoli tak osobní, aby na ně nebylo možno odpovídat. 
Hodnotí se ovšem i pohotovost odpovědí a kultura projevu obou mluvčích. 

7. Dokončete souvětí Budu to opakovat tak dlouho, než..., jak by to řekli tito lidé: 
- kazatel v kostele 
- zloděj 
- učitelka 
- radista z Titaniku 
- kouzelník 
- modelka 
- dabér 
- dirigent 
- neúspěšný uchazeč o studium na vysoké škole 
Příklady řešení: 
kazatel: ...všichni hříšní uvěří, že zlo plodí zase jenom zlo. 
zloděj: ...se naučíte ten plánek banky do nejmenších detailů a zpaměti. 
radista z Titaniku: ...přijde záchrana, nebo konec. 
kouzelník: ...přijdete sami na to, jak ten trik funguje. 
modelka: ...si mě nějaká agentura všimne. 
dabér: ...než se mu strefím přesně do pusy. 
dirigent:.. všechny sekce orchestru dokonale sladí tempo. 
neúspěšný uchazeč o studium na vysoké škole:... se na školu dostanu. 
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9. Uspořádejte třídu jako televizní studio a předveďte třicetiminutové fiktivní 
zpravodajství. Sami zvolte, zda budete „televizí" veřejnoprávní, či komerční. Zařaďte všechny 
klíčové rubriky. Vtipnost se vítá, nemělo by ale jít o parodii. 

Lexikologie 
1. Vymýšlejte názvy obcí se zaměřením najedno konkrétní téma. 
Velmi vděčné zde bývá vymýšlení jmen pro obce, jejichž obyvatelé jsou podezříváni 

sousedy z holdování alkoholu; na střední škole si již můžeme dovolit tuto hru zařadit. 
Uvedeme pro příklad výsledky jednoho z takových pokusů (Gymnázium Praha 8, U 
Libeňského zámku, 1988): Sudovice, Chlastaný, Dodňany, Bumhaly, Záchytňany nad 
Pivínem, Glgovice, Skórovaný, Kocovinov.57 

2. Na tabuli napíšeme nějaký kontroverzní výrok, např. Nevěř, nemiluj, nedoufej -
nezklameš se! Na dané téma mají pak hovořit tři žáci (každý zvlášť) po dobu dvou minut. 
Podmínkou může být, aby ani jednou nepoužili nespisovného tvaru či obratu. Další hodiny 
hra pokračuje s jinými výroky, dokud se nevystřídá celá třída. Úspěšní žáci pak postupují do 
semifinále atd. Kromě toho, že se zde formou hry praktikují užitečná mluvní cvičení, 8 získá 
vyučující důležité výchovnč diagnostické poznatky, pokud výchozí výroky formuluje 
dostatečně provokativně (zvláště tuto hru ocení češtinář tehdy, je-li v dané třídě třídním 
učitelem). 

3. Vybraným žákům zavážeme oči a zadáme jim úkol, při jehož řešení je třeba se 
spolehnout na vizuální paměť. Tato hra se vhodně uplatní např. při probírání popisu. 

4. Kufr. Tuto hru zpopularizovala naše televize v soutěžním pořadu, aniž patrně její 
tvůrci tušili, že přebírají tradiční výukovou metodu anglosaských škol: Jeden ze dvou 
soutěžících partnerů definuje předkládaná slova, zatímco druhý má přijít na to, o jaké slovo sc 
jedná. Tato hra sleduje zejména rozvoj formulačních schopností, přesného jazykového 
myšlení (a to bez pomoci mimoverbálních prostředků - gestikulovat se nesmí), jakož 
i schopnost vystihnout podstatné vlastnosti daného slova - pojmu. 

5. Užitečnou aktivitou je i hra spočívající v úkolu vyhledat v české slovní zásobě 
slova, která jsou u většiny rodilých mluvčích součástí její pasivní složky. Pojme-li se tato 
činnost jako soutěž, jsou žáci schopni objevit neobyčejně velké množství takových výrazů. 
Zdůrazníme ovšem, že hledaná slova nesmějí být příliš extravagantní. Tak se nám zanedlouho 
sejdou poetismy, historismy, archaismy či výrazy zastarávající, jako (vybíráme namátkou) 
balamutit, bodře, dýha, jeseň, j ho, jihnout, klání, kostnatý,koukol, kromobyčejný, lnout, 
mimoděk, nasnadě, nejapný, podroušený, pokradmu, potutelný, povlovný, přípřež, rozšafný, 
rusý, slynout, střenka, trest', úlisný, vetchý, vilný, výspa, zakabonit se, zapovědět (zapovídat), 
zavilý, zesinat, ztepilý. Autor disertační práce konstatuje postupné, ale naprosto viditelné 
zužování rozsahu pasivní (a samozřejmě i aktivní) slovní zásoby gymnazistů od sedmdesátých 
let 20. století, kdy tuto aktivitu zařadil poprvé, s prudkou akcelerací tohoto jevu v letech 
devadesátých a dalších; souvislost s rozvojem audiovizuálních médií a internetu se zdá být 
nesporná. Žáci základních i středních škol méně čtou; jejich slovní zásoba - mimo oblast 
počítačových technologií a slang mládeže - se zužuje, jejich vyjadřovací schopnosti jsou 
limitovány. Například přesný význam slova rozšafný, známého zejména z Babičky Boženy 
Němcové již dnes neznají ani někteří profesionální uživatelé mateřského jazyka, jak o tom 

57 Nejde o původní nápad, autor disertační práce si však již po mnoha letech nedokázal na svůj zdroj 

" T m S m cvičením viz K. Svoboda (1977, s. 225-232). Ve Svobodovč pojetí jc jejich cílem „výcvik 
v ústním vyjadřování vůbec, tj. žák v nich není omezován jen na nčktcrc jazykové prostředky tak, žc by učitel 
vyžadoval jen jeden správný způsob vyjádření a druhý, rovnčž správný, jazykový prostředek by nepřipouštěl. Od 
žáka se pouze' žádá, aby jeho vyjadřování bylo věcně výstižné, jasne, plynule, popr. přehledné, aby bylo vhodné 
a ovšem ve shodě se spisovnou normou." Dodává, žc se mají zařazovat systematicky. 
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svčdčí jeho nevhodné užívání v novinách a časopisech. Toto slovo se dnes bčžně užívá ve 
významu „veselý", „nedělající si starosti" (patrně kontaminací s adjektivem rozverný, srov. 
Český národní korpus: rozšafný bonviván, rozšafná červená mašlička ve vlasech, /herecká/ 
role půvabné, rozšafné blondýnečky nižšího intelektu - s i c p u t o v á n í diletantské, leč rozšafné 
cestovní kanceláře aj.). Náležitý význam tohoto slova je přitom - i podle posledního vydání 
SSČ v době vzniku disertace - „uvážlivý", „moudrý", z něm. rechtsschafen, poctivý, řádný. 

6. Prvky hry má i řešení jazykových úkolů, jež bývají součástí IQ testů mapujících 
nejen figurativní inteligenci (jako je tomu např. u vídeňských maticových testů), nýbrž 
i inteligenci verbální (viz E. Butler - M. Pirie, 1993). 

Principiálně stejné úkoly se objevují, ovšemže vedle mnoha jiných typů, též 
v Olympiádách českého jazyka od r. 1973 (o nich pravidelně informuje časopis Český jazyk a 
literatura) a v publikaci Hrátky s češtinou (M. Čechová - K. Oliva, 2007). 

Pokud řešení takových úloh zorganizujeme jako soutěž, vneseme do dění v hodině 
prvky hry. Řadu takových úloh zařadil autor disertační prácc do své učebnice Český jazyk pro 
2. ročník gymnázií 2 (viz Seznam užité literatury); zde uvedeme pro příklad některé z nich: 

1. Které slovo znamená téměř totéž jako slova hovořit a říkatl 
2. Které či která z následujících slov znamená téměř totéž jako šikovný? - Dovedný, 

nadaný, obratný, pilný, pracovitý, zručný. 
3. Podtrhněte slovo, které se svým významem nejvíce blíží slovu jiný. - Cizí, 

nenormální, neobvyklý, rozdílný. 
4. Doplňte slovo, které jc významově podřazeno jak slovu stroj, tak slovu strom. 
5. Které slovo má významový vztah k pojmenováním neprodejné zboží a pivol 
6. Které z následujících slov je významově téměř protikladné ke slovu souhlasit? -

Diskutovat, namítat, oponovat, pochybovat. 
7. Najděte antonymum ke slovu vyloučit v této nabídce: dovolit, poskytnout, přijmout, 

připustit, sloučit. 
8. Které slovo nepatří z hlediska významu do uvedené řady? - Hrubý, chytrý, 

neomalený, taktní, zdvořilý. 
9. Které slovo nepatří mezi ostatní v dané řadě? 
a) dýka, kladivo, nůž, pazourek, pila, pilník, šroubovák; 
b) kočka, křeček, liška, pes, želva; 
c) Abrahám, efekt, lano, mnich, opice. 

10. Podle jakého kritéria byla vytvořena následující řada? 
Měď, bronz, kov, platidlo. 

11. Vyberte ze dvou nabízených slov to, které se hodí do uvedené řady: 
snaha, nadání, vědění, vzdělání -kniha? /studium? 

12. hraní: pěkný pocit; cestováni: zážitky; studium: znalosti; kouření: zlozvyk / tabák / 
rakovina /zboží/reklama. 

13. Která dvojice slov se nehodí mezi ostatní? 
Muž - žena; chlapec - dívka; jinoch - mladice; dědek - babča. 

14. Doplňte chybějící slovo: 
Praha - Anna - Benin; skoro - ? - vrtat. 
P o z n á ni k a: U úkolů v testech jazykové inteligence přicházejí žáci často s nápady, jež tvůrce testů 

nepředpokládal. Uznáme v takovém případě jakékoli rozumné, zdůvodněné řešení úlohy. Jako příklad můžeme 
l'vést variantu k úkolu 4c Abrahám - jako jediné jc vlastní jméno (avšak srov. „oficiální" řešení uvedené níže), 
rovněž nejsou-li přesně stanovena kritéria zadání, připouštějí některé úlohy více řešení; to ovšem nemusí být na 
škodu, naopak se tak řešiteli uvolní prostor pro větší kreativitu. Náročné jsou ovšem takové úlohy pro 
hodnotitele. 
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Řešení: 
1. S oběma slovy jsou synonymní slovesa povídat a mluvit: a) Povídal a povídal. / 

Hovořil a hovořil, h) Co to povídáš? / Co to mluvíš? / Co to říkáš? c) Hovoří anglicky. / 
Mluví anglicky. 

2. dovedný a obratný (lze dovedné/obratné/zručné/šikovné ruce, ale pouze 
do vedná/obratná/šiko vná lest) 

3. rozdílný 
4. jeřáb 
5. ležák 
6. oponovat 
7. Nejspíše připustit (možnost), třebaže by se hodilo i přijmout (na vysokou školu); 

v chemii pak i vyloučit. 
8. chytrý (nejde o projev určitého chování) 
9. a) dýka (jc to primárně zbraň, ostatní jsou nástroje); b) liška (není domácí zvíře) / 

želva (není savec); c) lano (ostatní slova začínají dvěma v abecedě za sebou jdoucími 
písmeny) 

10. podle rozsahu významu, od nejužšího k nejširšímu 
11. studium (jc abstraktní jako všechna ostatní) 
12.rakovina Qe následkem aktivity pojmenované předchozím slovem); zde je úkol 

ztížen tím, žc problém k řešení není stanoven expressis verbis, řešitel si jej musí sám najít 
13. slova ve dvojici dědek - babča nejsou rovnocenná stylisticky: dědek je hrubé, babča 

nikoli (jc spíše domácké);v ostatních dvojicích jsou slova ze stejné stylové vrstvy. 
14. Otto (toto slovo je složeno podle stejného klíče jako prostřední slovo vzorové řady: 

3. a 5. písmeno z prvních slov obou řad, tj. A - O, je 1. a 4. písmenem prostředního slova; 3. a 
5. písmeno z třetích slov obou řad, tj. N- T, je 2. a 3. písmenem prostředních slov. 

O tom, jak důležitá vyučovací metoda hra je, svědčí skutečnost, že s ní hojně pracují 
didaktiky jiných předmětů, zejména matematiky, vc které bývá - zejména na středoškolské 
úrovni - obtížné žáky motivovat k vysoce abstraktním myšlenkovým operacím, jejichž smysl 
a přímý užitek nevidí. Hrou se zabývají i pedagogické weby; uveďme zde inspirativní texty 
V. Bčlíka na portálu www.ceskaskola.cz, z nichž jsme již citovali (V. Bělík, 2003). Týkají sc 
zeměpisu, avšak řadu námčtů mohou převzít i češtináři. Vycházejí z aktivit založených na 
vizualizaci úkolů. 

Pro češtinu můžeme použít tyto vizualizační motivační techniky: 
- doplňovačky a křížovky s tajenkou 
- křížovky, z nichž byla odstraněna legenda, kterou mají žáci vytvořit 
- pexeso s jazykovými motivy (např. obrázky či fotkami a jmény našich významných 

lingvistů) 
- puzzle (např. s rozstříhanou mapou nářečí) 
- karty (např. kvarteta, do nichž přeneseme skeny přední strany obalů normativních a 

populárnč-naučných jazykových příruček) 

O tom, jak nesnadná až nevděčná je zde role učitele, svědčí reakce jedné 
z přispčvatelck do diskuse. Přitom jí nelze upřít racionální jádro a dobrý postřeh (slohovou a 
pravopisnou stránku příspěvku nehodnotíme): 

Ráda bych připojila svůj názor. Vidím nčkolik nebezpečí, které tyto „motivační" 
metody mohou skýtat: Tím nejvčtším je odměňování „ncjlcpších", pokud nastane. Myslím si, 
že ten hlavní důvod, proč tyto hry děti baví jc, žc v hodině nejsou pasivními posluchači, ale 
vykonávají nějakou činnost a navíc pod vidinou odměny, ať už je to to „být nejlepší", nebo 
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snad odměna v podobě známky. Motivací jc tedy touha uspět. Dobrý učitel ale dokáže 
motivovat žáky tak, aby se chtěli sami učit a hledat informace, bez podporování soutěživosti a 
touhy být lepší než ostatní. ( . . . ) člověku jc přirozené se učit, poznávat nové věci a odměnou 
jsou mu uvolněné endorfiny, když pochopí. 

(Martina A. /160.218.48./ Datum: 27. 9. 22:26) 

Uvedeme ještě jeden příspěvek do diskuse k tomuto tématu, a to ze stejného webu. 
Nebyl psán přímo k citovanému článku a reakci na něj, nýbrž jako samostatné zamyšlení 
o dva roky později; kdo by však tyto časové údaje neznal, mohl by jej považovat za přímou 
polemiku s Martinou A. Odkážeme na něj ještě jednou i v souvislosti s problematikou 
kooperativního vyučování (kap. 3.3.8.2). Jeho autorem je výše již citovaný zastánce „tradiční" 
pedagogiky P. Kukal (2007). Vyjímáme: 

Gladiátorské hry 
Dnes a denně se učitelé setkávají s požadavkem, aby v dětech rozvíjeli schopnosti 

týmové spolupráce. Na téma kooperativního učení vychází řada odborných i populárních 
publikací, skupinové vyučování jc předváděno inspekci, hospitujícímu řediteli i rodičům. 
Všichni všem namlouvají, že svět stojí výhradně na spolupráci. Důsledkem je nebývalý 
úpadek kultury soutěžení. 

Předmětů, které mají vnitřní potenciál tuto legitimní metodu (kooperativní učení) a formu 
(skupinové vyučování) vzdělávání rozvíjet, jc v kurikulu základního vzdělávání mnoho. 
V podstatě bychom těžko hledali vzdělávací obsahy, jejichž efektivní osvojování by nebylo 
kooperativně možné. ( . . . ) 

Součástí skladby vyučovacích předmětů na základní škole jsou ovšem i takové, které 
mají velký potenciál naopak pro kultivaci soutěživosti. Významně mezi nimi vyniká zejména 
tělesná výchova. Právě ona přináší do kurikula základního vzdělávání obsah, který umožňuje 
učitelům tragicky pokleslou kulturu soutěžení znovu pozvednout. 

( . . . ) 
Snaha o maximální rozvoj spolupráce často vede k tomu, že děti umějí právě jenom 

spolupracovat. V životě se také často ocitnou v situacích, kdy se jim tato dovednost hodí a 
kdy po nich bude vyžadována. Minimálně stejně často se ovšem ocitnou v situaci otevřené 
soutěže myšlenek (např. v rámci obecní či regionální politiky), konkurenčního boje (např. 
v podnikání) či potřeby prosazení vlastního zájmu vůči okolí (např. občanskoprávní spory). 

Není pravda, že současný svět je postaven na spolupráci. Jc postaven nanejvýš na 
konkurenci spolupracujících týmů. Umět slušně soutěžit j c tedy minimálně stejně důležité 
jako umět spolupracovat. Potenciál, který má v tomto smyslu sportovní činnost, mimoškolní 
aktivity podle mého poznání nerozvinou. Může a má ho ale rozvíjet školní vzdělávání. 

Shrňme: Hra je velmi užitečnou, silně motivující a aktivizující didaktickou činností. 
Frekvenci jejího zařazování do výuky nelze přehánět, avšak měla by být něčím víc než jen 
sporadickým osvěžením výuky a pedagogickým svátkem. Je-li možno exponovat či 
procvičovat výuku hrou, aniž by to bylo na úkor cílc hodiny a časových možností učitele, 
neváhejme ji použít. 

3.3.7.4 Výklad 

Výkladem zde rozumíme takový způsob výuky, při němž učitel prezentuje probíranou 
látku formou relativně delšího souvislého monologu (popř. pověří takovým monologem 
žáka). V čisté formě přitom výklad neklade nároky na samostatné vyvozování závěrů, nýbrž 
je přímo uvádí; nemusí v něm dokonce ani jít o vysvětlování příčin, důsledků a souvislostí 
Určitých jevů a zákonitostí (jak je to typické pro výklad v pojetí funkční stylistiky), nýbrž 
o pouhé prezentování hotových, nezdůvodňovaných fakt. Nemáme tedy na mysli výklad 
jakožto slohový útvar, třebaže je tu samozřejmě řada styčných prvků. V t o m t o s m y s l u 
pak nelišíme výklad od přednášky ani od vyprávění, jak to činí někteří autoři (viz výše, kap. 
3.3.6). 

Výklad jakožto didaktická metoda prošel různými peripetiemi oceňování, od silné 
preference až po zatracení. Citovali jsme již z článku P. Kukala (kap. 3.3.6), který vystihuje 
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jádro sporů o výklad (přednášku, frontální výuku). Přidáme další Kukalův text, v nčmž 
odpovídá na námitky oponentů z diskuse k onomu článku; je z 20. 1.2005 na 
http://www.ceskaskola.ez/Ceskaskola/F.asp?ReplyToID= 107106&ArtID= 101988&HID= 1: 

Jakoukoli látku lze přirozenč prezentovat jakoukoli metodou. Jde jen o to, že pro 
konkrétní obsahy (látky, jak vy říkáte) jsou některé konkrétní metody vhodnější než jiné. 
Mohu samozřejmě učit malou násobilku projektovou metodou, ale pokud jde o mě, vsadil 
bych na mechanickou paměť a memorování. 

Představu, že pokud lze nějakou látku prezentovat jinak než frontálně, je apriori lepší po 
jiné než frontální výuce sáhnout, pokládám za povážlivě tendenční. Každý vzdělávací obsah 
(látku) nejprve posoudím s ohledem na konkrétní třídu, na cíle, jichž chci právě v této třídč 
dosáhnout, na vlastní dispozice k realizaci určitých postupů a pak se rozhodnu pro formu a 
metodu, kterou použiji. Pokud jako optimální formu odpovčdnč vyhodnotím frontální výuku 
a jako optimální metodu výklad, pak se nebudu zabývat myšlenkami na to, zda je možné 
zprostředkovat žákům Mendčlcjevovu soustavu prvků pomocí inscenačních metod 
dramatické výchovy. Učitel, který to udělá, který popře svůj pedagogický úsudek jen proto, 
že si někde přečetl, že frontální výuka je zlo, které jc třeba z našich škol vymýtit, tam podle 
mě nemá co dělat. Má dělat někde ve vzdělávací agentuře lektora a neprznit žactvo 
příkladem ustrašené korouhvičkovosti. 

Výklad je skutečně metoda jako každá jiná, ovšem patrně náročnější než mnohé jiné, 
pokud jde o její zvládnutí učitelem (srov. J. Skalková, 1999). Existuje zde totiž řada úskalí: 

1. Odborná literatura se shoduje v tom (a praxe to potvrzuje), že výklad klade zvýšené 
nároky jak na učitelův ústní projev, tak i na pozornost žáků, a to jak na druhém, tak i na třetím 
stupni. Pro netrénovaného posluchače není snadné koncentrovat se na souvislý výklad a 
zároveň si eventuálně dělat zápisky (tj. vlastně výtah z přednášky). 

2. Výklad jc zvláště zrádný u čerstvých absolventů pedagogických oborů, 
připravených z vysokých škol spíše faktograficky než didakticky a majících tendenci 
„předávat" žákům spíše maximum než optimum poznatků. 

3. Při výkladu je třeba neustále kompenzovat (nejčastěji otázkami) nebezpečí 
monotónnosti a demotivace třídy, její zvýšené nekázně. 

4. Výklad svádí k „snadnému" nadiktování i té učební látky, kterou přece jen bylo 
možno odvodit za aktivnější spoluúčasti třídy. 

5. K nadměrnému zařazování této metody vede - i při zvýšených požadavcích na 
učitelův mluvený projev - její zdánlivá didaktická nenáročnost na výkon i na přípravu (resp 
značná náročnost postupů induktivních a problémových, což je jinými slovy totéž). 

6. Chybí zpětná vazba: učitel při svém monologu nemůže vědět, co se děje v hlavách 
žáků, ba ani zda a nakolik pozorně ho jednotliví žáci vnímají. 

Kdy tedy má učitel výklad do výuky zařadit? Soudíme, že zejména v těchto případech-
a) v úvodní hodině při probírání nového tematického celku, kdy je třeba ukázat žákům 

širší rámec a souvislosti dané látky v uceleném přehledu (nikoli ovšem v k a ž d é úvodní 
hodině u k a ž d é h o nového tematického celku - některé je možno exponovat heuristickou 
metodou apod.; výklad dostane přednost tam, kde by časové nároky na samostatné 
odvozování prvních poznatků byly neúměrné pozitivům získaným z takové práce nebo kde by 
bylo nad síly a možnosti žáků); 

b) při závěrečných shrnutích určitého tematického celku (třebaže i zde lze - podle 
charakteru učiva a časových možností - postupovat jinými metodami); 

c) je-li látka příliš složitá a nepřehledná, nebo naopak příliš snadná pro induktivně-
deduktivní vyvozování či problémovou metodu; 

d) v časové tísni. 
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Za příznivých okolností je možno pomocí výkladu splnit prakticky jakýkoli výukový 
cíl kognitivního charakteru; je-li učitel dobrý řečník, dokáže dokonce pomocí výkladu splnit 
i některé cíle formativní, zejména zaujmout v danou chvíli třídu pro svůj obor. 

Jak jsme již uvedli, učitel - a češtinář dvojnásob - by měl být špičkový rétor. Při 
zvažování, zda zařadit výklad, hraje tato učitelova dovednost klíčovou roli; pedagog, nota 
bene češtinář, který nedokáže při výkladu minimalizovat nebezpečí stereotypu, nudy, 
neaktivity žáků strhujícím řečnickým výkonem, by k této metodě měl sahat jen v opravdu 
nevyhnutelných případech. 

Sáhne-li však již, měl by dodržovat tyto zásady, jimiž lze zmíněná nebezpečí do 
značné míry eliminovat: 

1. nemluvit souvisle déle než patnáct minut: zkušenosti ukazují, že jen opravdu 
mimořádný řečník udrží plnou pozornost třídy déle; 

2. využívat každé vhodné příležitosti k osvěžení monologu učitele dialogem s třídou -
třebas jen drobným dotazem; 

3. vždy dbát na kulturu jazykového projevu a věnovat pozornost i celkovému 
vystupování, posturice, mimice, gestice, haptice; nestát při výkladu stále na jednom místě; 

4. důsledně psát termíny, vlastní jména probíraných osobností na tabuli, neustále se 
ujišťovat, že žáci rozumějí všem slovům přejatým, jež při výkladu užije (kvůli častým 
přeslechům a neznalosti originálního pravopisu); 

5. přerušit výklad vždy po určitém myšlenkovém celku a dosavadní poznatky shrnout; 
v nižších ročnících střední školy je i přchlednč nadiktovat, popř. promítnout pomocí 
diaprojektoru, zpětného projektoru, interaktivní tabule. 

V českém jazyce a slohu lze doporučit pro výklad např. učivo o jazykovědě a jejích 
disciplínách, expoziční poučení o pravopisu, úvod do stylistiky (v kombinaci s prací s texty), 
některé pasáže z historické mluvnice. 

3.3.7.5 Heuristická (sokratovská) metoda, metoda navozováni problémových úkolů, 
brainstorming, kritické myšleni 

Sdružení těchto metod do jedné dílčí kapitoly má svou logiku. Všechny jsou založeny 
na dvou principech: na trvalém rozhovoru učitele s žáky a na podněcování jejich 
samostatného přemýšlení. Při zmíněné různosti třídění metod není nutné snažit se dané 
postupy „někam" začlenit. Koneckonců J. Skalková (1999) vůbec nezařazuje heuristický 
postup mezi vyučovací metody; uvádí jej v citované práci v kapitole Osvojování vědění a 
organizace procesu učení žáků. Z jejích formulací lze přitom odvodit, žc jej chápe spíše jako 
poznávací postup (viz výše). 

Podle našeho názoru jde o variantní metody téhož druhu a téže podstaty. 

Heuristická (sokratovská) metoda 
Heuristická (též sokratovská)59 metoda sc vymezuje jako takový postup, při němž žák 

dochází aktivně k poznání, k objevům (z pohledu žáka), a to na základě jak dialogu 
s učitelem, jenž mu klade vhodné otázky, tak svého vlastního objevování souvislostí mezi 
jevy a zákonitostí a vyvozování závěrů z nich. 

59 L. Mojžíšek (1988) tyto dva postupy liší, když u sokratovské metody akcentuje diskusi, při níž žák na základě 
již dříve známých faktů, na něž se „rozpomíná", dospěje novými kombinacemi k objevům - tato metoda jc 
»sedavá"; naproti tomu heuristická metoda je v jeho pojetí spojena s prací v terénu, objevují se tu důkazy. 
Nepovažujeme za potřebné zacházet do takových detailů: oba postupy jsou totiž založeny na tom, že žák sám 
vyvozujc poznatky na základě práce s fakty. 
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Jc zřejmé, že se tato metoda stýká s dalšími vyučovacími metodami, resp. je na nich 
přímo založena. Uplatňují se zde podle potřeby prakticky všechny poznávací a řešitelské 
myšlenkové postupy, zejména indukce, analýza, abstrakce a komparace60. Opět narážíme na 
faktickou nemožnost klasifikovat a hierarchizovat vyučovací metody (postupy) tak, aby 
vznikl jejich přehledný systém s relativně jasně danými hranicemi mezi jednotlivými 
didaktickými postupy. Z tohoto důvodu se budeme podrobně věnovat jednotlivým postupům 
uplatňujícím se při heuristickém vedení výuky až v kapitolách věnovaných speciálně právě 

U této metody hraje neobyčejnou roli osobnost učitele, zejména jeho schopnost klást 
otázky, jak jsme o tom hovořili v kap. 3.3.3. Žáky nemotivuje otázka ani příliš obecná, ani 
příliš úzká: první proto, že nevědí, na co se jich vlastně učitel ptá, druhá proto, žc o ní 
nemusejí přemýšlet, žc nevyvozují závěr samostatně. 

„Otázka musí být logická, jasná, jednoduchá, přesná vc své formulaci, jazykové 
správná. Musí být logicky spjata s předešlou otázkou a má vždy směřovat k novému 
myšlenkovému objevu, a to tak, aby objev byl přiměřený, připravený předchozím stavem 
poznání. Gradace náročnosti je zvlášť citlivým požadavkem. Žák má mít možnost domyslet 
situaci, problém nesmí být nad jeho síly. Musí být veden krok za krokem, po stupních, které 
se postupně zvyšují. Otázky nemají být sugestivní ani nápovědné." (L. Mojžíšek, 1988, 
s. 159) 

Žák při tomto typu výuky sám pozoruje a zkoumá daný objekt či jev, stanovuje 
hypotézy, třídí a hodnotí fakta, provádí dokumentaci svých pozorování. 

Heuristický postup prolíná prakticky všemi ukázkovými hodinami v praktické části, 
proto zde - s odkazem na ně - nebudeme uvádět konkrétní příklady této metody. 

Metoda navozování problémových úkolů 
Tento postup vyčleňujeme zvlášť proto, že při něm není vždy nutně přítomen trvalý 

dialog učitele se třídou. 
Daný pojem jsme vymezili již v kapitole 3.3.7.1. 
Při této metodě je nejcennčjší, jestliže učitel nastraží didaktickou situaci tak, aby žák 

sám přišel na to, že v dané látce určitý problém existuje; o něco méně motivující, ale stále 
ještě vítaný je případ, kdy učitel žákům problém předestře a pak je nechá nad ním bádat; méně 
příznivá je situace, kdy učitel nastolený problém za třídu ihned vyřeší; nešťastná je pak úplná 
absence problémových úkolů ve výuce. 

Z druhé strany jde - z hlediska stupně obecnosti - o postup spíše dílčí. Učitel tedy 
musí dbát na to, aby se žáci „neutopili" v neustálém řešení „miniproblémových" úkolů a 
ztratili tak vidční celku, k jehož uchopení problémové úkoly (mimo jiné metody) mají vést. 
Na toto nebezpečí upozornila naše didaktika již v šedesátých letech 20. století (J. Skalková-
Procházková, 1962). 

Příklady problémových úkolů ve výuce českého jazyka: 

Fonetika a fonolo^ie 
Učitel uvede známý poznatek, že nčkteré souhlásky lze seřadit do párů, jehož členové 

sc tvoří stejným způsobem na stejném místě a liší se jen účastí či neúčastí hlasu při artikulaci. 
Pak oznámí, že bude šeptat několik párů slov, jejichž zvuková podoba bude 

rozrůzněna právě 
jen přítomností znělé, resp. neznělé souhlásky v j inak stejném okolí. Pokud se párové 
souhlásky od sebe liší pouze přítomností či nepřítomností hlasu, nebude patrně možno členy 
60 Zopakujme, žc za metodu v přísném slova smyslu považujeme budování a rozvíjení těchto postupů, nikoli tyto 
postupy (operace) samy - viz kap. 3.3.6. 
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párů od sebe rozpoznat. Vyučující vyzve třídu, aby se o to přesto pokusila a výsledek svého 
odposlechu zapsala. (Možné páry: kosa - koza, vata - vada, pili - bili, věší-věží, tíže - díže, 
těsný - děsný, čemu - džemu, zoufá - zouvá.) V rozporu s hypotézou naprostá většina žáků 
členy páru rozpozná. Čím to je? 

Takto formulovaný problémový úkol by byl nad síly žáků, kdybychom po nich chtěli 
vědecké vysvětlení: totiž že kromě znělosti se tyto konsonanty liší - mimo jiné - ještě 
n a p j a t o s t í . Neznělé souhlásky se vyslovují s větší energií, s větším artikulačním napětím. 
A. Skaličková (1974) označuje tento jev jako fort is (napjatá souhláska, tj. neznělá) - leníš 
(nenapjatá souhláska, tj. znělá). Učitel ovšem míří k tomu, aby učil žáky myslet. Chce, aby se 
dopracovali vysvětlení, jež se podstatě dosti blíží. 

Úplně postačí, když je řešení formulováno v tom smyslu, že kromě znělosti či 
neznělosti zde musí být ještě jiný rozdíl. Autor disertační práce opakovaně zažil ve své 
učitelské praxi, že žáci gymnázia hovořili o větší „síle", o větším „nasazení" apod. 
u fortisových, což je fakticky rovno vysvětlení lingvistickému. 

P o z n á m k a: Pokud sc část třídy učí nčmccky, lze upozornit na to, že nčmecké „znělé" souhlásky 
(zejména b, d, g) byly a jsou napjatější než české, což postřehli již staří Čechové, když např. v Mastičkáři psali 
Pustrpalk, Postrpalk, Pustrpalku, vo pistu? (tj. wo bist du? - kde jsi?). Jinými slovy, české ucho vnímalo a 
vnímá tyto souhlásky téměř jako neznělé. 

Problémovým úkolem je i toto zadání (např. v testu): Níže uvedené vymezení 
vlastností dvou souhlásek je zbytečně rozsáhlé - pro jednoznačné určení, o kterou souhlásku 
se jedná, by stačilo ménč kritérií. Vypište z uvedených kritérií nejmenší počet, který 
souhlásku bezpečně identifikuje (napište i ji). Znamená to tedy, že pokud napíšete jedno či 
dvě kritéria, podle kterých lze určit více než jedinou souhlásku, je řešení chybné. Kritéria 
samozřejmě neměníte, vybíráte pouze ze zde uvedených: předopatrová závěrová nosová 
souhláska; předopatrová znělá úžinová souhláska. 

Řešení: V prvním případě lze vypustit kritérium závěrová, protože předopatrová 
nosovka jc pouze jedna, totiž ň. (Vypustímc-li první kritérium, vyhovují takto upravenému 
vymezení všechny nazály; vypustímc-li třetí, vyhovují souhlásky ť, ď.) V druhém případě lze 
vypustit kritérium znělá, protože předopatrová úžinová souhláska je pouze j. (Vypustíme-li 
první kritérium, vyhovuje novému vymezení celá řada souhlásek, např. I, r, z, ž; vypustíme-li 
třetí, vyhovují všechny palatály kromě ť, tj. souhlásky ď, ň, j.) 

Grafémika 
Nechť se žáci pokusí vymezit rozdíl mezi grafémy i, y, resp. u, ú, ň na straně jedné 

proti grafické spřežce ch na straně druhé. V obou případech označují či mohou označovat dva 
(tři) grafémy jeden zvuk, ale nejde o týž jev. Jak to verbálnč vyjádřit? 

Řešení: Nejspíše tak, žc znaky /, y, resp. u, ú, ň označují tutéž hlásku v daném slovč 
vždy samostatně, zatímco písmena c, h musejí stát 'ždy bezprostředně vedle 
sebe. Podle zkušeností není pro žáky nikterak snadné se takové či podobné formulace ihned 
dobrat. Většinou sice ihned reagují slovy: „To jc jasné, co je na tom těžkého?", ale při 
vlastním pokusu o přesné vyjádření mají problémy utvořit souvislou větu. Jedná se tedy 
i o úkol tříbící formulační preciznost. 

Derivologie 
Kritériem rozpoznání přídavných jmen jakostních a vztahových je mj. možnost 

stupňovat jakostní přídavná jména a nemožnost stupňovat vztahová přídavná jména: smutný-
smutnější - nejsmutnější, velký - větší - největší, ale jen prodaný, ušlý (zisk), bratrův. Zadáme 
tento úkol: Dokázali byste vysvětlit, proč se přesto nedá stupňovat přídavné jméno slepý, 
které označuje jakost, nikoli vztah? 

Řešení: Jde o vlastnost absolutního stupně - podobně hluchý, mrtvý, kterou logicky 
nelze za normálních okolností již zesílit. 
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Zajímavé ale je, že např. přídavné jméno živý stupňovat jde. Můžeme zadat další 
problémový úkol, proč tomu tak je. Žáci by měli přijít na to, žc stupňovatelné adjektivum živý 
má ve větách jako Je to živý chlapec nikoli svůj původní význam („ne mrtvý"), nýbrž význam 
přenesený („plný energie", „neposedný") - a ten již absolutní vlastnost nevyjadřuje, takže 
přídavné jméno stupňovat lze. 

Velmi příznivé pole pro problémové úkoly nacházíme u učiva o slovesném vidu.61 

Například: Jak to, že od předponových sloves dokonavých typu uvařit, udělat, zanést, napsat; 
kupoval nelze dotvořit nedokonavý vidový protějšek stejného věcného významu (zanášet má 
jiný význam než nést), zatímco u předponových sloves typu zavařit, vydělat, nanést, odepsat 
to možné je? Podle zkušeností žáci dokáží zjistit, že u druhé skupiny sloves došlo po odvození 
předponou ke změně nebo posunutí věcného významu oproti slovesu základovému. Pak jc již 
snadné učinit potřebný logický závěr: vzniklo tedy vlastně sloveso s jiným významem a to 
k sobě vyžaduje vidového partnera, neboť sloveso základové jím není (vidové dvojice nejsou 
vařit - zavařit, dělat - vydělat, nést - nanést, psát - odepsat, nýbrž zavařit - zavařovat, 
vydělat - vydělávat, nanést - nanášet, odepsat - odepisovat). Naopak u první skupiny sloves 
zůstal i po změně vidu věcný význam v zásadě týž, takže sloveso odvozené je vidovým 
partnerem slovesa základového, a není tudíž nutno dotvořit další nedokonavé sloveso. 

Morfologie 
Typickými problémovými úkoly jsou zde zkoumání kolizí biologické živosti a 

životnosti (hmyz, sněhulák) nebo matematické kvantity a singuláru/plurálu u hromadných a 
pomnožných substantiv (hmyz, dobytek - kamna, dveře). 

Další dobrou příležitostí, jak stvořit problémovou „minisituaci", tolik oživující 
morfologické učivo, skýtá rozdíl mezi číslovkami souborovými a druhovými.62 Řada učitelů 
tuto látku vůbec neprobírá (a to ani na gymnáziu). Přitom se zde doslova nabízí vynikající 
stimul pro aktivizaci žáků, pro tříbení jejich sémantického citu: Probereme nejprve formu a 
význam číslovek souborových (dvoje, troje, čtverý, patery, několikerý...)-, pak napíšeme na 
tabuli druhové číslovky (dvojí, trojí, čtverý, paterý, několikerý). Následuje pokyn: spojte tyto 
číslovky s vhodnými podstatnými jmény a srovnejte význam vzniklých spojení se spojeními 
týchž podstatných jmen s číslovkami souborovými. Otázka zní: mají význam stejný, podobný, 
nebo odlišný? - Sémantickou analýzou žáci většinou přijdou na správné řešení: zatímco 
souborové číslovky označují počet předmětů stejných druhů, číslovky druhové vyjadřují počet 
různých druhů týchž předmětů, včetně předmětů označených podstatnými jmény 
pomnožnými a hromadnými: troje zápalky (tři stejné krabičky zápalek) x trojí zápalky 
(zápalky tří různých druhů, ať už jednotlivě, nebo po krabičkách); dvoje teplé prádlo (jedno je 
rezervní, patrně stejného druhu) x dvojí prádlo (dvě sady prádla různého druhu); dvojí 
stanovisko (dvě různá stanoviska, tj. vlastně dvě stanoviska různého druhu); čtverý tepláky 
(čtyři soupravy, neříká se, zda téhož, či různého druhu) x čtveré tepláky (jednoznačně čtyři 
sady různého druhu tepláků). Podobně dvoje sardinky x dvojí sardinky. U hromadných 
substantiv typu dobytek vůbec nelze užít číslovku souborovou (* troj e dobytek). 

Snad nejpodnětnější problémový úkol v morfologii vůbec skýtá analýza absolutních a 
relativních časů. Autor disertační práce ji zařadil do své učebnice Český jazyk pro 2. ročník 
gymnázií (J. Kostečka, 2001). Přetiskujeme zde mírně upravené znění dané pasáže: 

61 Slovesný vid považujeme vc shodě s akademickou Mluvnicí češtiny 1-3 (Petr, J. aj. 1986-87, s. 179) za 
lexikálnč-gramatickou kategorii; na střední škole ovšem bývá vhodné probírat vid v rámci morfologie, aby se 
net ř í š t i l k o m p l e x n í pohled n a sloveso. 
62 Česká mluvnice (B. Havránek - A. Jedlička, 1981, s. z to) ooa tyto aruny neliší; hovoří jen o jmenných a 
složených tvarech číslovek druhových. U pojmu číslovky souborové vycházíme opět z pojetí akademické 
Mluvnice češtiny 1-3 (Petr, J. aj. 1986-87, s. 118-120). Jak tato mluvnice, tak publikace kolektivu autorů 
Čeština - řeč a jazyk (2000) definuje ještě jemněji číslovky úhrnné (např. dve, tré, čtvero, patero, několikero). 
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Relativní časy 
Vedle mimočasových dějů a stavů existuje ještč jeden typ časového vřazení, které se 

neodvíjí od okamžiku promluvy. Jde o vztahy mezi dčji ve včtách vedlejších a řídících 
(především hlavních). Pro jejich vyjádření se sice užívají časy základní (absolutní), ty však zde 
neoznačují primárnč přítomnost, minulost nebo budoucnost. 

Pochopit význam tčehto relativních časů nemusí být zcela snadné. Protože s nimi navíc 
úzce souvisí mj. obávaná s o u s l e d n o s t č a s o v á , např. v angličtině, francouzštině, 
španělštině, budeme této problematice věnovat zvláštní pozornost. 

Vyjděme z příkladů. Prostudujte pozorně následující souvčtí a zjistěte, 
a) v jaké časové rovině se odehrává děj vyjádřený slovesem ve větě vedlejší vzhledem 

k dčji ve větě hlavní; 
b) zda lze určit i základní časovou rovinu dějů ve včtách vedlejších (tj. přítomnost, 

minulost, budoucnost) s ohledem na okamžik promluvy. 
/. Řekl, že tu knihu četl. - Řekl, že tu knihu čte. - Řekl, že tu knihu bude číst. 
2. Nevím, co se tu dělo. - Nevím, co se tu děje. - Nevím, co se tu bude dít. 
3. Budete se zase vymlouvat, že jste tomu nerozuměli? - Budete se zase vymlouvat, že tomu 

nerozumíte? - Budete se zase vymlouvat, že tomu nebudete rozumět? Budete se zase vymlouvat, 
že to uděláte později? 

Ad a) Základními časy (přítomným, minulým, budoucím) vc včtě vedlejší lze vyjádřit 
i s o u č a s n o s t , p ř e d ě a s n o s t a n á s l e d n o s t d ě j e vzhledem k ději ve větč 
hlavní (řídící). Čas minulý vyjadřuje předěasnost, čas přítomný současnost a čas budoucí 
následnost. Pouze u vyjádření současnosti s minulostí je jisté kolísání: Sledoval závodníky, jak 
běží / běželi do kopce. 

Ad b) Jak ale v takových případech hodnotit absolutní časové vřazení ve vedlejší větě? 
I zdánlivč jasný předpoklad, žc děj vyjádřený časem minulým jc v češtině nutně minulý, nemusí 
platit bezespornč. Srovnejte tato dvě souvčtí: „ Ukažte ten sešit - hm, vidím, že jste zase 
nepřinesl domácí úkol. " „Jste pěkně uříceni - koukám, že jste zase hráli o přestávce fotbal. " 
V prvním z nich minulý čas sotva vyjadřuje minulost: učitel vlastně říká ... že zase nepřinášíte 
úkol\ vc druhém však zccla nepochybně o minulost jde. Podobně u příkladu Řekl, že tu knihu 
bude číst může být z hlediska okamžiku promluvy vyjádřen budoucím časem jak děj minulý, tak 
budoucí - srov.: Předevčírem řekl, že tu knihu bude číst až další den (tj. měl ji vlastně číst 
včera) a Řekl, že tu knihu bude číst až v důchodu. 

Současnost, předěasnost a následnost dčjů vyjadřují i souvětí s vedlejšími větami 
přívlastkovými a příslovečnými časovými: Poslal jsi ten dopis, který' jsem ti ráno dal? Zatímco 
matka prala, otec si hověl v lenošce. Než se vydali na svou první cestu, strávili Hanzelka a 
Zikmund stovky hodin nad přípravou celého podniku. Až se vrátím, navštívím vás. 

O relativním časovém zařazení děje můžeme hovořit rovněž u polovčtných konstrukcí 
s přechodníky: Hovoříce o Nobelově ceně, zmiňujeme se nyní i o Jaroslavu Heyrovském -
současnost dějů. Přechodník přítomný ovšem může vyjadřovat i děj probíhající v minulosti, 
pokud jc řídící sloveso v čase minulém: Hovoříce o Nobelově ceně, neopomněli se zmínit 
o Jaroslavu Heyrovském. Přechodník minulý vyjadřuje předěasnost dějů: Utřev si vousy, šel 
volným, pevným krokem k šamanově chýši. (E. Storch) 

Přesnější odborné názvy by tedy byly „přechodník pro současnost", „přechodník pro 
předčasnost". O jejich zavedení usiluje materiál Školská jazykovědná terminologie 
(<http://www.msmt.cz/vzdclavani/skolska-jazykovedna-tcrminologic-1 >. 2006). 

Syntax 
Odkazujeme na úvodní motivační hodinu k syntaxi z učebnice autora disertační práce 

(kap. 3.3.7.1). Zejména s ohledem na učivo klasické (závislostní) a valenční syntaxe 
považujeme tuto počáteční motivaci za nesmírně důležitou, vzhledem k značné míře 
abstraktnosti učiva u klasické a valenční .syntaxe. (Podstatně snazší, ba přímo pedagogicky 
vděčná jc naopak motivace kc studiu syntaxe textové.) 

Problémové úkoly prolínají při výuce syntaxe naprostou většinou aktivit a vyžadují 
zapojení všech hlavních poznávacích postupů. Uveďme příklady: 
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Často sc osvčdčí např. vypůjčit si od kolegů matematiků příklad na konstrukci, 
k jejímuž provedení je třeba zvolit si pomocný bod - to je v matematice netradiční řešení, jež 
intuitivně napadne jen matematicky nadané žáky. Při jazykovém rozboru se tomuto postupu 
mimo jiné blíží dosazení vypuštěného větného členu při větném rozboru. Vezměme si tyto 
příklady: Zítra musím do Londýna. Pete Sampras znovu dokázal to, čeho jsme byli svědky už 
ve druhém setu: z 0:40 na shodu. Řada žáků určuje výrazy do Londýna a z 0:40 na shodu jako 
předměty („musím koho co?", „dokázal koho co?"). Ve skutečnosti jde samozřejmě v prvním 
případě o příslovečné určení místa k složenému přísudku musím jet, ve druhém případě 
o příslovečné určení místa („odkud kam?) či způsobu/míry („jak daleko?") k vypuštěnému 
slovesu dotáhl/srovnal. Podobně typ Seděl u stolu, hlavu v dlaních, jejž nelze rozumně vyřešit 
bez dosazení přechodníku maje, drže - jinak se nedobereme důvodu pro akuzativ hlavu. 

Užitečná jc také analýza sémantických rozdílů mezi předmětem a příslovečným 
určením ve větách jako Kluk třásl stromem (strom je přímým předmětem, cílem slovesného 
děje), Blesk projel stromem (strom je příslovečné určení místa), Provinilec se třásl strachy 
(strachy jc příslovečné určení příčinnosti, a to příčiny), Otec krájel chleba tupým nožem 
(nožem je příslovečné určení způsobu, a to prostředku). Jde tu ovšem o užitečnost nikoli pro 
budoucí život úzce profesní, nýbrž pro zvyšování kvality myšlení. Problémový úkol zadáme 
např. takto: pokuste se vysvětlit rozdíly ve významu toho, co označuje 7. pád podstatných 
jmen v uvedených větách; na základě toho rozhodněte, kterými větnými členy daná podstatná 
jména jsou.63 

Stylistika 
Zde se nabízí nejen vlastní tvoření problémových úkolů (přeformulovat text, aby byl 

jeho smjd odlišný od textu výchozího; nalézt nelogičnost v rozvoji textu a odstranit ji; 
dokončit „useknutý" text tak, aby závěr byl v souladu s předchozí výstavbou), ale i sledování 
problémových otázek obsažených v analyzovaných reálných textech. Jejich rozbor a 
interpretace žáky motivuje a aktivizuje k samostatnému promýšlení složitějších jazykových 
formulací. 

Jako příklad uvedeme úryvek z populárně-naučné publikace; s ohledem na jeho 
náročnost jc přimčřcný pro žáky od 3. ročníku gymnázií. 

Biologie lásky 
Jestliže je párové soužití v našem živočišném druhu tak důležité, vyvstává samozřejmá 

otázka: proč se tak často rozpadává? Proč je tolik sexuálních trojúhelníků, nevěr, zrušení sňatků, 
rozchodů a rozvodů? Proč nejsou lidští dospělci vůbec naprogramováni na věrné, trvalé 
spárování? Jestliže jc potřeba tohoto svazku tak silná, proč je pouto tak slabé? 

Jestliže základní funkcí párového svazkuje ochraňovat potomky zdvojením rodičovské péče, 
pak, pokud jde o děti, by měl být dokonalý a naprostý. V ideálním světě by jejich rodiče měli 
zůstat věrní a milovat se navždy. Byla by tím chráněna příští generace, nejprve jako bezmocná 
nemluvňata, potom jako bezbranné děti, jako dorůstající děti, jako rodiče, jimiž se sami stanou 
(a kterým budou pomáhat prarodiče), a jako stárnoucí dospělí (a dědicové rodičovského 
majetku). Jakýkoliv rozpad tohoto párového spojení je trápí a ohrožuje. 

Proč jc ohrožení přesto přehlíženo? Na tuto palčivou otázku - téma, kterým se inspirovaly 
tisíce filmů a nesčetné množství románů - bylo dáno několik odpovědí. Podle prvního vysvětlení 
jc párový svazek chápán jako nový evoluční smčr, který se teprve musí zdokonalit. Jiné opice 
málokdy žijí vc dvojicích. Náš druh se odchýlil od jejich sexuální normy tak nedávno, že se náš 
mechanismus párové vazby ještě vyvíjí. Jednou se plně rozvine, ale v této chvíli můžeme vidět 
pouze jeho neúplný prototyp. 

Přijmout toto vysvětlení jc těžké. Nemáme žádný důkaz, žc je párový svazek u jakéhokoliv 
živočišného druhu nčjak obzvláště silný. Není to v tom, žc náš svazek je slabý v porovnání 
s jinými pářícími sc živočichy. Ten náš jc stejně dobrý jako u většiny ostatních a pravděpodobně 

63 Jde ovšem o příklady známé z odborné literatury, např. již zc Smilauerovy Novočcské skladby (1969), nověji 
z publikace Čeština - řeč a jazyk (2000). 
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jc již zcela rozvinutý. Podrobná studia ptáků žijících v párech odhalila, že v každém hnízdě jc 
pravděpodobně nejméně jedno vcjce, které nczplodil „manžel" příslušné samičky. 

Velký rakouský přírodovědec Konrad Lorenz, jehož studie o sociálním životě hus se staly 
známými po celém světě, byl jednou překvapen zjištěním, žc jedna z jeho oblíbených hus byla 
nevěrná svému dlouhodobému partnerovi. Požádal svou asistentku, aby zkontrolovala záznamy 
o všech jeho husách. Asistentka ho informovala, že nevěra je v hejnech velmi rozšířená. 
Vypadal, že ho ta zpráva velmi vylekala, takže asistentka vyhrkla: „Nic si z toho nedělejte, pane 
profesore, vždyť ty husy se chovají jenom lidsky." 

Jestliže párová pouta nejsou nikdy dokonalá, co jc potom drží pohromadě? Jakou výhodu by 
mohla mít jejich nedokonalost pro nás a pro ostatní živočichy? Jedním zmožných vysvětlení je 
potřeba zabránit nevyužití dobrého, zdravého, plodného dospělého jedince v případě, že jeho 
životní druh byl zabit. Když dlouholetý partner náhle odejde, nastane období bezprostředního 
utrpení. U lidí trvá několik měsíců až mnoho let. Pro několik jedinců trvá dokonce po celý 
zbývající život a jejich rozmnožovací schopnost již nikdy není využita. Totéž platí i o jiných 
druzích živočichů. Většinou však trápení trvá několik dní nebo týdnů. Nakonec naváží nový 
párový vztah s novým partnerem, jen občas truchlí déle. 

Z toho vyplývá, že to, co vypadá jako nedokonalé spárování, je vc skutečnosti výhodnější 
biologický rozmnožovací systém. Tato pružnost však také nčco stojí. Jestliže samečci a samičky 
nejsou naprosto a nenávratnč vázáni na druhého člena páru, pak vždy existuje nebezpečí, žc se 
jeden nebo druhý zaplete do nového vztahu s někým třetím. Může tak začít nová párová vazba, 
z níž může vzejít sexuální trojúhelník. To může snadno vést k rozvratu, který poškozuje výchovu 
dětí. 

Jc na místě ptát se, proč evoluce nevyvinula mechanismus spárování lidí tak, aby sc milostné 
párové pouto mohlo oslabit nebo přetrhnout pouze smrtí jednoho z dané dvojice. Zabránilo by se 
tím plýtvání rozplozovacím potenciálem osamělého, přeživšího partnera, ale také by to poskytlo 
úplnou ochranu dětem, dokud jsou oba jejich rodiče naživu. (. . .) 

(D. Morris: Lidský živočich, 1997) 

Žáci by měli analýzou textu dospět k těmto závěrům: 
Jde o odbornou, populárně-naučnou úvahu, určenou poučeným zájemcům o danou 

problematiku. Jc kompozičně vystavěna tradičním způsobem, tj. střídáním problémových 
otázek s hledáním odpovědí, popř. se zpochybňováním dosud přijímaných vysvětlení a 
následným autorovým řešením. Text obsahuje i vložené vyprávění, častý kompoziční 
prostředek populárnč-naučné úvahy (bývá to ilustrující příhoda, jež buď do problému vnáší 
jasno, nebo jej naopak dále komplikuje). Čtenář má být zatažen do problematiky tak, aby ani 
on nepřijímal fakta bez kritické analýzy, nýbrž přemýšlel o nich a kladl si otázky. 

Brainstorming 
Tato metoda vznikla v padesátých letech 20. století v USA, za jejího zakladatele je 

považován A. Osborn. 
Ve školské praxi je velmi užitečná, zejména pro rozvíjení žákova myšlení a schopnosti 

formulovat dostatečně přesně své myšlenky bez „svazujícího" nároku na precizní spisovnou 
jazykovou formu (což jc požadavek, který naše žáky často limituje - jejich mateřštinou je 
některý z českých interdialektů či dialektů, nikoli spisovná čeština); nezanedbatelný není ani 
aspekt budoucí praktické, profesní využitelnosti této metody práce. 

B r a i n s t o r m i n g (z angl. brain - mozek, storm - bouře) je metoda rozhovoru, při 
níž skupina lidí hledá vc volné diskusi řešení konkrétního problému tak, žc shromažďuje a 
hodnotí spontánně pronesené nápady a náměty. Ty se během diskuse smějí komentovat, avšak 
nikoli kritizovat. V této diskusi se ruší veškerá pracovní subordinace a platí nezlomná zásada, 
že žádný účastník nesmí být ani v daném okamžiku, ani v budoucnu jakkoli postihován (např. 
posměchem, zastavením služebního postupu apod.) i za evidentně chybnou či scestnou 
myšlenku. 

Smyslem tohoto počínání je vyprodukovat co nejvíce nápadů, posoudit jc a eventuálně 
uvést do praxe. 
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Výsledkem bývá u poučeného a sehraného kolektivu tvůrčí vytržení, intuitivní nápady 
hluboké vnitřní síly a hodnoty, uvolnění myšlenkového potenciálu zúčastněných. 

Přesná pravidla brainstormingu uvádějí v naší literatuře J. Maňák - V. Švec (2003): 
1. Nepřipouští se kritika žádných navrhovaných řešení, nápadů. 
2. Podporuje se naprostá volnost v produkci nápadů. Tato volnost produkce 

předpokládá neformální, tvůrčí klima ve třídě. 
3. Pozornost je zaměřena na vyprodukování co nejvíce nápadů. 
4. Každý návrh, nápad se musí zapsat. 
5. Inspirovat se při vytváření nových nápadů již vyprodukovanými (a zapsanými) 

nápady. 
(Kurzíva autoři.) 

Při výuce můžeme žákům představit brainstorming četbou úryvku z románu 
A. Haileyho Kola (Wheels) z prostředí automobilového průmyslu. Autor tu plasticky popisuje 
brainstorming směřující k hledání koncepce nového automobilu; v klíčovém okamžiku 
napadne hlavní postavu románu - podivnou asociací, vyvolanou jeho milostným záletem -
slogan Ošklivé je krásné, jenž se pak stane základem celého konstrukčního pojetí. 

Brainstorming lze zařazovat na střední škole již od prvního ročníku. Témata by mčla 
vycházet především ze školního prostředí a z každodenního života žáků v jejich obci. Autor 
disertační práce učinil dobré zkušenosti s těmito tématy (zejména kolem prvních tří se strhne 
vždy velká debata s ostře vyhraněnými argumenty): 

1. Jak by měla vypadat ústní maturitní zkouška z českého jazyka a slohu /z literatury 
na gymnáziu? 

2. Číst, nebo nečíst? K čemu je dnes četba umělecké literatury? 
3. Zadávat, nebo nezadávat ve škole povinnou četbu? 
4. Učitel-autorita, nebo učitel-kamarád? 
5. Jeden opravdový konkrétní dobrý skutek - dokážeme to? 
6. Problémy v naší čtvrti (městě) - můžeme něco ovlivnit k lepšímu? 
7. Legalizace marihuany - ano, nebo ne? 

Variantou brainstormingu jc b r a i n w r i t i n g: V kolektivu (třídě) koluje list papíru 
na nějž se píší nápady, jak naložit s postulovaným problémem. Může jít i o post-it-notes 
(lístky nalepované na tabuli), které přinášejí nějaké nápady nebo návrhy řešení konkrétního 
úkolu. Techniky jsou zde vypracované do nejmenších nuancí, např. v metodě 365 (nejméně 3 
nápady k danému úkolu, 6 členů ve skupině, 5 minut na produkci nápadů). 

Kritické myšlení 
J. Maňák - V. Švec (2003) zařazují kritické myšlení (s malým k) do systému metod a 

vymezují ho takto: 
„Kritické myšlení je nový název pro dávné snahy o kvalitnější učení a vyučování jc 

jakousi syntézou poznatků a myšlení od dob Sokratových. Sám pojem není ustálený neboť 
jednak se jím rozumí charakteristika myšlení z psychologického pohledu, jednak jde 
o specifické edukační postupy, sledující kognitivní sféry člověka. (...) P. Gavora'(I995 s 7)64 

chápe kritické myšlení jako činnost, nástroj, který pomáhá žákům přejít od povrchního 
k hloubkovému učení, k odhalování souvislostí, k porozumění učivu a k vlastním závěrům 
Kriticky myslet znamená uchopit myšlenku, pochopit její obsah, prozkoumat ji, podrobiľ'j'i 

Jde o článek P. Gavory Kritické myslenie v škole, Pedagogická revue č. 1-2 /Q(K , „ 
i, _ ' J ' U I- u J. Maňaka -

64 

V. Švece 
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zdravému skeptickém posouzení, porovnat s jinými názory a s tím, co již o dané problematice 
vím, a posléze zaujmout vlastní stanovisko (J. L. Steelová aj. 1997, s. 465)." (s. 159) 

Nejvlastnější podstatou kritického myšlení je požadavek, aby člověk při učení 
nepřebíral hotové poznatky, nýbrž je sám konstruoval na základě empirie a již dříve nabytých 
znalostí. Dále se požaduje, aby byl zohledněn individuální přístup žáků k získávání poznatků 
a dovedností, vyhovující jejich naturelu a vlohám. Kritické myšlení má ambice překonat 
racionalistický koncept vzdělávání tím, že jej rozšíří o oblast volní, emocionální, kreativní. 

Klíčovým konceptem kritického myšlení je t ř í f á z o v ý m o d e l u č e n í : 
1. fáze evokace (má vzbudit zájem o problematiku, formulují se otázky k nejasným 

oblastem, vzniká zaujetí pro řešení problému); 
2. fáze uvědomění si významu (sledování myšlenkových postupů žáka jím samým, 

upřesňování jeho názorů, jejich konfrontování s původními představami); 
3. fáze reflexe (žák třídí získané vědomosti, uvádí je do systému, „usazuje" je do 

všech souvislostí a vazeb). 
Podrobně je v metodč kritického myšlení rozpracována systematika otázek do těchto 

typů: transformační; interpretační; aplikační; analytické; syntetické; evaluační. 
Přínosné je kritické myšlení v oblasti čtení textů. Doporučuje se tu, aby si žáci dělali 

při čtení značky typu V (tuto informaci již znám odjinud), - (to je v rozporu s tím, co jsem se 
dozvěděl odjinud), + (nová informace), ? (nerozumím). 

Při vytváření písemných prací, tj. při produkční činnosti, se doporučuje, aby žák 
postupoval ve třcch stupních: příprava, hrubá verze, přepracování. 

Dodejme k této teoretické pasáži o kritickém myšlení, že nejde o postupy nové a 
revoluční (to není jejich dehonestace, ale konstatování). Ostatně sami jeho propagátoři se 
hlásí k sokratovskému odkazu heuristiky; nepopiratelná je tu i inspirace Komenského 
synkrctismeni při poznávání světa. 

V České republice působí hnutí Kritické myšlení (KM). Jakkoli některé radikální 
názory jeho členů (např. O. Hausenblase) neobstojí tváří v tvář edukační realitě (termín 
J. Průchy, 2005), s řadou myšlenek hnutí KM je možno souhlasit. Hnutí KM v nejednom 
případě přesně pojmenovává a na odborný základ staví postupy, jež intuitivně užívali a užívají 
špičkoví učitelé již odedávna. Zejména jc třeba zdůraznit tento postulát: „U nás je žák aktivní 
- nepřijímá hotové od učitele, ale buduje si vlastní poznání a porozumění tématu s pomocí 
učitele, spolužáků a vnějších pramenů." Přenos části zodpovčdnosti za průběh a výsledky 
výchovně-vzdělávacího procesu z učitele na žáka je jedním z klíčových motivačních a 
aktivizačních prvků. Hnutí KM vymezuje (vnitřní) motivaci pro učení jako „zvědavost na to, 
jak to tedy je doopravdy; potřebu získat nové informace pro vyřešení otázky; chuť něco zažít 
nebo si vyzkoušet, čím bychom mohli potvrdit nebo vyvrátit svou hypotézu atd." 
(http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty22_eur) 

Zároveň se tu upozorňuje na důležitost toho, aby dítě mělo z poznávání radost, aby 
zažilo tzv. aha-momenf, učitel by měl co nejvíce aktivizovat žáky k tomu, aby si pod jeho 
taktním vedením sami vyhledávali žádoucí informace, sami hledali otázky a odpovědi. 

Vůči hnutí Kritické myšlení se vymezují zastánci tzv. tradiční pedagogiky, např. 
několikrát již citovaný P. Kukal. Na webu česká škola (www.ccskaskola.cz) proběhla v lednu 
2005 zajímavá a neobyčejně bohatá diskuse k jeho článku z 13. 1.2005 
Proč jsem zastáncem tradiční pedagogiky (P. Kukal, 2005)/"' 

65 Jde o publikaci J. L. Stcelovč aj. Kritické myšleni napřič osnovami I. Praha : PAU, 1997. 
66 Autor disertační práce, jak z jejího textu vyplývá, jc zastáncem středního proudu, nejlépe snad popsaného 
takto: a) postavit výuku na pevný základ (vymezený jak přesnč stanoveným minimem požadovaných 
faktografických znalostí, tak bloomovskými dovednostmi) a s rozmyslem a mírou na tomto základě 
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3.3.7.6 Budování a rozvíjení poznávacích a řešitelských myšlenkových postupů 

Před podrobnými výklady o této součásti motivace a aktivizace žáků zdůraznčme, že 
v poznávacím a řešitelském procesu se málokdy vyskytne jen jediný postup izolovaně, aniž 
by byl současně zapojen nejméně jeden, častěji však více dalších. 

3.3.7.6.1 Abstrakce 

Abstrakce je myšlenkový postup založený na tom, že při zkoumání a řešení 
problému nebo při popisu jevu nebereme v úvahu okolnosti, jež by v dané situaci 
zkoumání zbytečně komplikovaly a přitom na výsledek nemají vliv (lat. ab - od, tra/to -
táhnu). 

Při vytváření pojmenování vede abstrakce ke vzniku pojmů s vyšším stupněm 
obecnosti, resp. šíře významu; pojmenování významově nadřazená jsou z tohoto hlediska 
abstraktnější než k nim náležející pojmenování podřazená; to platí i pro substantiva, byť 
z hlediska lexikologie může jít v obou případech o jména konkrétní (bříza - strom). Čím je 
pojem abstraktnější, tj. čím více „sémantických vlastností" denotátu bylo zanedbáno, tím širší 
je jeho význam - srov. řadu pes - savec - obratlovec - živočich, resp. dvojice pšenice -
potravina, jít - pohybovat se. 

V laickém povědomí většiny uživatelů českého jazyka jsou pojmy abstrakce, 
abstraktní svázány s něčím nekonkrétním, neuchopitelným, nehmotným, bezobsažným 
(abstraktní úvahy, abstraktní malba), což není plně v souladu s abstrakcí sensu lato. 

S jistou mírou paradoxu konstatujeme, že žákům je třeba podstatu a b s t r a k c e 
vysvětlit na velmi k o n k r é t n í c h příkladech. Zejména je vhodné ukázat jim abstrakci 
jakožto metodu univerzální, o níž - stejně jako o dalších poznávacích postupech - platí: co se 
zde učíme na jazykovém materiálu, je použitelné v kterémkoli vědním oboru. 

Prakticky neexistuje hodina, v níž by se tento postup neuplatnil. Uvádíme některé 
markantní příklady: 

Fonetika a fonologie 
Vysoce abstraktní je již tak „samozřejmý" pojem, jako je hláska. V praxi se osvědčuje 

takový postup, kdy učitel vyzve třídu, aby jej co možná nejpřesněji definovala; sám pak hraje 
roli jakéhosi advocata diaboli, tj. napadá slušně a věcně tyto pokusy tak, aby se nakonec 
dospělo ke kýžené formulaci. Podle letitých zkušeností češtinám žáci v procesu hledání 
nejprve zaměňují hlásku za písmeno; pak dlouho hledají substantivum, jež by bylo jádrem 
definice (srov. formulace jako Hláska je něco, co...); definují hlásku jako samohlásku (Hláska 
je to, co dokážeme vyslovil samostatné). Návodné učitelovy otázky pomáhají definice 
postupně zpřesňovat, žáci se učí abstrahovat od nedůležitého a soustředit se na podstatu jevu. 
Tento proces je samozřejmě i příkladem na sokratovské (či spíše platonovské) „rozpomínání" 
se na již známé, neboť danou látku mají mít gymnazisté osvojenu ze základní školy. Pokud 
učitel směruje žáky nenápadně, leč důsledně k formulaci, že hláska je nejmenší 
a r t i k u 1 a č n í jednotka, dostane se i k definici slabiky jakožto nejmenší a r t i k u l o v a n é 
jednotky, tj. artikulačního minima, jež v proudu řeči reálně vyslovujeme. (J. Pálková, 1997, 
s. 152-154) 

experimentovat; b) udržovat a rozvíjet tradiční, provčřcné a fungující postupy a kombinovat je s podnčty 
novými, netradičními. Zásadnč odmítá „hurá efekty" a s tím spojený „odezdikezdismus". 
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Teprve po tomto náročném myšlenkovém cvičení lze přistoupit k výkladu ještč 
abstraktnějšího pojmu, totiž foném. Zde se žáci učí odhlédat od toho, co zatím znají jako 
nej důležitější vlastnost hlásky, totiž od jejího artikulačního a akustického charakteru, a sledují 
primárně její funkci. (Poziční varianty fonému se skutečně mohou někdy od varianty základní 
zvukově dosti lišit - srov. Hanka [hagka], hanba [hamba], či dokonce shoda [schoda].) 

Lexikologie 
Zde se abstrakce uplatňuje hojnč při zkoumání významových vztahů mezi slovy 

(synonymie, antonymic, homonymie); např. u synonym učíme žáky abstrahovat od 
nepodstatných významových shod a sledovat podstatné. Nejde samozřejmě tolik 
o „škatulkové" určení toho, zda daná dvojice je, či není synonymní, nýbrž o posouzení 
významové příbuznosti (i s ohledem na to, jak synonymii vlastně budeme definovat); srov. 
řadu krotit - mírnit, ochočovat, uklidňovat, utišovat, přemáhat. 

Jako příklad podobné práce s abstrakcí v oblasti slovní zásoby nám již posloužily 
modifikované IQ testy zkoumající jazykovou inteligenci (viz kap. 3.3.7.3). 

Morfologie 
I zde jsme již příklad prácc s abstrakcí uvedli, při ukázce motivační hodiny v kap. 

3.3.7.1. Šlo o situaci, kdy žáci dostali za úkol určit slovesný rod v problematických případech. 
Museli abstrahovat od nepodstatných vlastností podmčtu. 

Vysokou míru abstrakce musejí gymnazisté prokázat při osvojování gramatických 
kategorií jmen a sloves. U jmen jde např. o již zmíněné kolize biologické živosti a životnosti, 
matematické kvantity a singuláru/plurálu u hromadných a pomnožných substantiv (viz kap. 
3.3.7.5 o problémových úkolech).1 

Syntax 
Tato disciplína skýtá patrně nejvíce příležitostí ke tříbení abstraktního myšlení žáků, 

ovšem zároveň klade zcela mimořádné nároky na didaktické vedení hodin učitelem. Ukázali 
jsme již v citaci motivační hodiny (viz kap. 3.3.7.1), jak je zde nutno postupovat: 

a) kombinací přímého a otevřeného sdělení žákům, že řadu probíraných informací 
nebude většina z nich potřebovat k „praktickému" životu, avšak že dané učivo - pokud je 
osvojeno poctivě a uvědoměle - vysoce rozvíjí právě abstraktní myšlení; 

b) vynalézavostí v prezentaci učiva a úkolů - namísto stereotypních rozborů je třeba 
formulovat syntaktické úkoly a procvičování jako výzvu, jako zajímavý problém, jako 
podklad k soutčži skupin; 

c) přímou vazbou syntaxe na komunikační praxi, neustálým hledáním příkladů 
z reálné komunikace, v níž v důsledku syntaktického pochybení dojde ke komunikačnímu 
šumu nebo nedorozumění - nejlépe takovému, které „viníkovi" přišlo nebo mohlo přijít draho 
(viz příklad se sloganem Microsoftu či s dvojsmyslem v zákonu o lotyncc v kap. 3.3.7.1). 

Pokud jde o jazykové rozbory, jež - při promyšleném a invenčním učitelově postupu -
budují abstraktní myšlení žáků v míře srovnatelné s učivem matematiky, odkazujeme na 
samostatnou kap. 3.3.7.7, do níž byly vyčleněny vzhledem ke své důležitosti a komplexnosti 
výskytu poznávacích postupů, jež se při nich uplatňují. 

67 Vyučovací metody i poznávací postupy se natolik vzájemnč prolínají a při výuce kombinují, žc patrnč není 
možné uvést jednu konkrétní činnost, v níž by se uplatnila výhradně jediná metoda, jediný postup; v „nejlepším" 
případě jeden prvek převládá. To nám ovšem nebrání sledovat střídavě různé didaktické aspekty týkající se jedné 
činnosti. 
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3.3.7.6.2 Analýza a syntéza 

Analýza je myšlenkový postup, při němž rozkládáme studovaný objekt, jev, 
proces na jeho části. 

Syntéza je myšlenkový postup, při němž skládáme celek z částí, tj. vytváříme 
komplexní pohled na předmět studia. 

V praxi se nejčastěji vyskytují společně, ať už ve vzájemném prolínání při vlastním 
studiu, nebo jeden po druhém (většinou syntéza následuje po předchozí analýze). 

Oba postupy se uplatňují ne-li v každé vyučovací hodině, pak v naprosté většině 
z nich. Zároveň, jak již bylo řečeno a vícekrát ukázáno, doplňují se s postupy jinými. Přesto je 
některá učební látka s analýzou a syntézou svázána více než jiná, resp. jsou tyto postupy 
nej přirozenější při výkladu nebo procvičování. Sem samozřejmě patří zejména veškeré 
jazykové a textové rozbory v užším smyslu. 

I zde uvedeme několik konkrétních příkladů obou postupů z jednotlivých jazykových 
plánů: 

Fonetika a fonologie 
Výbornou příležitostí pro cennou analýzu je látka o suprasegmentálních fonetických 

jevech, zejména o větné melodii. 
Například je možno nahrát na magnetofon výrazné melodické projevy vybraných 

mluvčích, nahrávku zpomalit a pak studovat po částech kadence jednotlivých typů (věty 
oznamovací, tázací doplňovací, tázací zjišťovací, neukončené). Je-li to jen trochu možné, 
doplníme tuto analýzu i nahrávkami textů v cizích jazycích, jimž se žáci na střední škole učí. 
Následuje syntéza, tj. poslech celých melodií, teoretické zobecnění a nácvik. 

Derivologie 
Analýza slovotvorné a morfematické stavby slova patří mezi nejobtížnčjší kapitoly 

gymnaziální látky z češtiny vůbec. Navíc je zde velmi obtížná motivace. M. Čechová -
V. Styblík (1998) stanovují ideál dosažených cílů takto: „... dát žákům základní poučení 
o způsobech, jimiž se tvoří nová česká slova, a o různé stavbě slov (z morfémů) a vypěstovat 
v žácích schopnost tyto z p ů s o b y v jasnějších případech p o z n á v a t a v y u ž í v a t 
k hlubšímu poznání slovní zásoby českého jazyka, k zpřesnění své vlastní slovní zásoby, 
k hodnocení nových slov a k zvládnutí lexikálního pravopisu. (...) Škola má tedy dobře žáka 
připravit na t v o ř e n í ú s t r o j n ý c h nových s l o v (...) a také nově utvořená slova 
hodnotit a přijímat je nebo nepřijímat." (s. 100) 

Autor disertační práce konstatuje na základč vlastní pedagogické praxe, že k tomuto 
ideálu je možno se nanejvýš blížit. Důvodem není jen omezená časová dotace na výuku 
jazyka a slohu, ale i obtížnost dané látky, spočívající v četných hláskových změnách 
slovotvorbu doprovázejících i v historických jevech, jež gymnazista (a často ani 
vysokoškolsky vzdělaný bohemista) nemusí, ba často nemůže prohlédnout. (Např. slovo 
manželka nebylo odvozeno od manžel, jak bychom bez znalosti historického vývoje jazyka 
očekávali: podle jednoho výkladu je slovo manželka hybridní, vzniklé z části německého 
slova die Gemahl, a českého ženka s následnou metatezí likvid n «-* I; podle jiného pojetí 
vznikla slova manželka i manžel ze slova malženstvo, jež vzalo původ zkrácením slova 
maldoženbstvo, manželství. Podrobněji viz V. Machck, 1971, s. 351.) 

Jako první příklad analýzy a následné syntézy uvádíme pasáž z autorovy učebnice 
češtiny pro gymnázia, 2. díl (J. Kostečka, 2001), kde byla snaha vést žáky přiměřeně 
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k poznání vnitřní stavby slov krok za krokem, na průkazném příkladu, od jednoduššího 
k složitějšímu. Jde o úvodní motivační kapitolu před novým učebním celkem: 

Tvoření slov je obor, který u středoškoláků tradičně vyvolává obavy. Látka je obtížná a její 
vazba na jazykovou praxi méně přímočará než např. u hláskosloví nebo skladby. O to silnější je 
ovšem užitek všeobecně vzdělávací: třebas při tolik nepopulárním slovotvorném rozboru se 
rozvíjí vztahové myšlení, zejména schopnost analýzy jevu, srovnávání, hledání analogií s jinými 
případy téhož druhu. 

Ukažme si to na dvou úkolech: 
Nejprve se pokusme zjistit, z kterého slova bylo utvořeno slovo běžet. Na první pohled se 

zdá, že ze slova běh. Tento odhad posilují zdánlivé analogie typu hlas - hlásat, žal-želet. Proč 
zdánlivé? Na rozdíl od těchto dvou příkladů má u dvojice běh - běžet podstatné jméno význam 
dějový. Vyjadřování děje je ovšem vlastní především slovesům. Jc tedy logičtější předpokládat, 
že slovo běh vzniklo ze slova běžet. Tuto konkrétní úvahu nejspíš v každodenním životě nikdy 
nepoužijeme. Rozhodně si však při ní můžeme uvědomit, jak jc důležité nepodlehnout při 
analýze problému prvnímu dojmu. Jak se při závěru neukvapit. Jak se nenechat svést vnější 
podobou jednoho jevu s druhým k analogii falešné. 

Vc druhém úkolu se zamyslete již samostatně nad tím, jak bylo utvořeno slovo 
spolucestujícími. Podniknete přitom překvapivě velké množství myšlenkových operací. Ty sc 
zafixují a budou využitelné i pro potřeby jiných oborů než jazykovčdných, jak jsme se o tom 
zmínili již v učebnici pro 1. ročník. 

Vlastní analýza se pak ukazuje v metodické příručce k této učebnici, kde se učitelům 
navrhuje, jak s žáky postupovat; upravujeme pro účely této práce: 

Spolucestujícími: 
Na první pohled se může zdát, že základové slovo je *spolucestovat; to ovšem 

neexistuje. Jde o slovo složené, tj. takové, jež bylo utvořeno ze dvou plnovýznamových 
základových slov.6S 

1. Slovo cestující: 
A. Jc utvořené (tedy nikoli původní, kořenné). Jeho z á k l a d o v é s l o v o je tvar 

přcchodníku slovesa cestovat pro ženský a střední rod, totiž cestujíc. 
B. Další krok: Z jaké podoby základového slova je slovo cestující bezprostředně 

utvořeno, tj. jaký je jeho s l o v o t v o r n ý z á k l a d ? Je zjevné, že z podoby cestujíc-. 
Z tohoto slovotvorného základu bylo přídavné jméno utvořeno souborem pádových koncovek 
-/, -ího, -ímu atd., jež zde plní funkci zároveň slovotvornou, zároveň tvarotvornou, podobně 
jako např. u substantiva les. (Na středoškolské úrovni nemusíme lišit kmenotvornou příponu 
- / a původní koncovky -ho, -mu atd., společné tvrdému i mčkkému typu skloňování adjektiv.) 

C. Sám přcchodník cestujíc lze dále analyzovat takto: Je-li základovým slovem 
sloveso, nelze jej vždy při rozboru užít v jeho reprezentativním tvaru, infinitivu (srov. tažení 

tažen, základovým slovem zde není táhnout, nýbrž příčestí trpné. V našem případě je 
přcchodník cestujíc utvořen přímo od přítomného kmene cestuj-. (Upozorníme ovšem žáky, 
že infinitiv náležející danému slovesnému tvaruje samozřejmě cestovat.) 

D. Dalším analyzovaným slovem jc tedy cestovat, jež jc utvořeno z podstatného jména 
cesta příponou (kmenotvornou) -ova a infinitivní koncovkou -t, tj. formantem -ova(t); 
slovotvorný základ je cest-. 

E. Slovotvorný rozbor až ke slovu kořennému ukončíme nalezením základového slova 
ke slovesu cestovat. Tím jc cesta. To je již slovo kořenné, tj. neexistuje k němu základové 
slovo: bylo odvozeno přímo od kořene cest souborem koncovek -a-, -v, -ě atd., které zde plní 
funkci jak slovotvornou, tak tvarotvornou. 

68 Vycházíme z pojetí akademické Mluvnice češtiny 1 (1986), s. 202. Naproti tomu F. Trávníček (1951, s. 241) 
považoval za odvozená slova pouze taková, jež vznikla odvozovacími příponami (z hotových slov, kořenů nebo 
kmenů), zatímco kompozita pojímal (s. 240) jako slova utvořená nejen zc slov plnovýznamových (listopad), ale 
i z předpony a slova plnovýznamového (obhájili). 
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Můžeme ještě nastolit problém: Není u slova cestující kořen cesl Jak toto podezření 
dokázat, či vyvrátit? (Nikoli. V žádném příbuzném slově totiž t nechybí.) Pro zajímavost třídě 
sdělíme, žc tento kořen souvisí s kořenem číst, např. ve slovese čistiti - mj. zjednati volný 
průchod, cestu. 

F. Nyní bychom měli přejít k rozboru morfematickému: určíme kořen (cest), příponu 
(-uj), koncovku přechodníku (-/c) a pádovou koncovku měkkého adjektiva -ími. (Přípona -///' 
je kmenotvorná.) 

2. Slovo spolu: 
Vzniklo ze spojení spolu (etymologie vysvětluje: dčlají-li nčco dva „s polovice", jc to 

činnost „společná", viz V. Machek, 1971, s. 570). V kořeni půl přitom došlo k hláskové 
změně: pol. 

Při morfematickém rozboru určíme kořen pol, předponu s- a příponu -u. 

Zajímavá jc analýza slova bezpředmětný (viz M. Čechová aj., 2000, s. 129): 
S l o v o t v o r n ý r o z b o r 
ZS (základové slovo): předmět; StZ (slovotvorný základ): předmět-, F| (formant) bez-, 

F2 -n(ý). Právě tohoto případu můžeme dobře využít pro rozvoj analytických schopností žáků. 
Naprostá většina z nich určí zprvu jako ZS adjektivum předmětný a jako formant předponu 
bez-. Jenže význam slova ukazuje spíše k typu zákeřný, příbřežní apod., utvořenému 
současným odvozením předponou a příponou. Můžeme třídě tato slova předložit s otázkou, 
zda u bezpředmětný nejde o týž jev. Pak by již nemělo být příliš složité nalézt slova jako 
bezstarostný, bezradný, předvěký, k nimž hypotetická základová adjektiva *starostný, *radný, 
*věký vůbec neexistují, což je jasným důkazem odvození těchto slov příponou 
z předložkového pádu; taková adjektiva pak mají dva formanty, neboť původní předložka 
přebírá funkci předpony. Skutečnost, že u slov jako bezzásadový, bezpracný, přímořský tomu 
tak není, na věci nic nemění. 

Z dalších slovotvorných a morfematických analýz a syntéz uvedeme např. studium 
českého vidu (tradičně se však probírá v morfologii); protože se výborně hodí i pro příklad 
indukce, uvádíme jej tam. 

Lexikologie 
Cennou analýzu, přímo související též s řešením problémového úkolu, nabízí hledání 

sémantických souvislostí u pojmenování vážná ve spojení vážná hudba. Původní význam 
(důstojná, nežertovná) se přeneslo na pojmenování pro určitý druh hudby. Tento příklad 
ukazuje, že někdy není jednoduché určit přesně cílové pojmenování: přídavné jméno klasická 
ve spojení klasická hudba je totiž samo užito přeneseně a je otázka, jaké původní, přímé 
pojmenování je v obou případech vlastně nahrazováno. 

Morfologie 
Příkladem analýzy a syntézy v morfologii (zde ve funkční, nikoli formální) je postup 

při studování relativních časů (viz kap. 3.3.7.5). 
Důležitá je důkladná analýza tvarů, jež v češtinč zastarávají, ale v jiných jazycích, 

zejména evropských, jsou živé, např. přechodníků, kondicionálu minulého. 

Syntax 
Nejprůkaznčjším příkladem je zde nesporně syntaktický rozbor (věty i souvětí) -

o tom více v kapitole 3.3.7.7 Všestranné jazykové a stylistické rozbory, 
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V poslední době však přichází ke slovu zejména textová analýza, při níž se 
soustřeďujeme na sémantickou stránku včty a souvětí i na celou komunikační situaci. (Těmito 
aspekty se zabývá relativně nový obor, pragmatická lingvistika.) 

Textovou analýzu jsme si již ukázali na dvou příkladech, když jsme přetiskovali 
motivační hodinu k výuce syntaxe (šlo o texty Lotynka a potíže se zákony a o větu Pouze 
legální operační systém Microsoft je v souladu se zákonem v kap. 3.3.7.1). Uveďme některé 
další, a to ve formě cvičení, jež žákům zadáme: analýzou vět zjistíme nedostatek, po jeho 
odstranění včtu vhodně přeformulujeme. Všechna souvětí daného cvičení jsou vzata z reálné 
jazykové praxe. (Každý češtinář by si měl vytvořit periodicky obnovovaný archiv výstřižků 
zajímavých jevů, z nichž pak čerpá při probírání dané učební látky; autor disertační práce 
převzal níže citované formulace do své učebnice Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, 2002.) 

Podotkneme ještě, že tato analýza, podobně jako některé předchozí náměty, je 
inspirována dlouholetou prací K. Svobody, uloženou zejména do skript Stylizační výcvik ve 
spisovné češtině a rozvoj myšlení I, II (1975, 1976). 

Nalezněte a odstraňte nedostatky v užiti souřadicich spojovacích výrazů, popř. v samé 
stavbě vět a souvětí a v interpunkci. 

1. Gellner jc u mladých čtenářů dnes čten více než Šrámek, protože jeho hranč cynické 
verše vyjadřují pocity jim blízké, ale zejména některé milostné verše Šrámkovy vnímají jako 
přehnaně patetické. 2. Duchovní úpadek města nebyl sice trvalý, protože se sem - snad za 
Traiana - vrátila římská posádka, ale její přínos byl převážně vojenský, nikoli kulturní. 
3. Musíme poznamenat, žc tato domněnka jc pochybná v samém základu a každý vám to 
potvrdí. 4. Borussia Dortmund má velmi kvalitní kádr, už před začátkem soutěže se o ní mluvilo 
jako o vážném kandidátovi na titul. Dlouho také vedla, jenže na jaře mčla problémy, z nichž sc 
však dokázala dostat. (Proveďte dvě úpravy.) 5. Podle nemnoha dochovaných zpráv o Máchově 
podobě měl básník statnou postavu, husté černé vlasy, tmavé oči a nosil plnovous. 6. Duševní 
trénink sice nemůže Alzheimcrovu chorobu odstranit - poškozené mozkové buňky zůstávají 
vyřazeny, i když jejich funkci převezmou jiné. Ani příčina „Alzheimcra", genetické dispozice či 
fyzické opotřebení nelze tréninkem odstranit. 7. Později vyšlo najevo, že kometa sicc putuje po 
velmi protáhlé, avšak eliptické dráze a ke Slunci se přibližuje vždy jednou za 3200 - 3400 let. 
8. Jana U. z České lékařské komory připustila, že v poslední době přibylo stížností na odmítnutí 
péče především proto, že dotyční byli cizinci. „Nevím však o případu, který skončil tragicky, a 
tudíž jej ani naše ústřední revizní komise neřešila," dodal k tomu její kolega Tomáš M. 9. Víme, 
žc občas sympozium neslouží výhradně k obohacení vědomostí a že jc často i dobrým alibi pro 
rekreační cestu na účet zaměstnavatele. 10. Dvacáté století jc bezesporu zapsáno v historii jako 
století převratných vynálezů. Na poli technickém a vědeckém. Ale nutí nás také k zamyšlení, na 
jedné straně vyspělá technika. A na té druhé jakási lidská ncpoučitelnost. 11. Díky své šílené 
statečnosti romantičtí hrdinové sicc nezestárnou, ale bohužel nezaloží rodinu, a tak umírají sami 
a opuštěni. 12. Byl bych rád, kdyby Váš podnik byl naším partnerem nejen při oslavách 295 let 
trvání naší školy, ale kdybychom mohli naše kontakty dále rozšiřovat především do odborné 
oblasti tak, jak bývá zvykem mezi univerzitami a podniky vc vyspčlém zahraničí. 13. Tento 
postup je jak nákladný, tak přináší řadu organizačních problémů. 14. Jedním z důležitých kritérií 
výběru školy je její poloha. Tento fakt jc dán snahou rodičů jak o zachování domácího zázemí, 
tak odstranit nutnost ubytování na internátu. 

Řešení a postup analýzy: 
1. Gellner je mladými lidmi dnes čten vícc než Šrámek, protože jeho hranč cynické verše 

vyjadřují pocity jim blízké; naopak některé milostné verše Šrámkovy vnímají jako přehnaně 
patetické. / ( . . . ) vyjadřují pocity jim blízké, zatímco některé milostné verše Šrámkovy vnímají 
jako přehnaně patetické. (Spojka ale zde není pro vyjádření významového rozporu vhodná. 
Vypuštění částice zejména odlehčí větnou stavbu, jež by se jinak blížila hranici přetíženosti, 
avšak zcela nutné není.) 

2. Duchovní úpadek města nebyl trvalý, protože se sem - snad za Traiana - vrátila římská 
posádka. Její přínos byl sicc převážně vojenský, ale rovněž poněkud obohatila i kulturní život 
obce. (Dvojitý spojovací výraz sice - ale spojuje vc výchozím souvčtí včty, jež k sobč 
významově nepatří. Ovšem i tak jc formulace nejasná: vysvětlení dočasnosti duchovního 
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úpadku mčsta tím, že se navrátila vojenská posádka, nedává smysl, nebyl-li její přínos kulturní. 
Autor ehtěl říci nejspíše to, co uvádí naše řešení.) 

3. Musíme poznamenat, žc tato domněnka - jak vám každý potvrdí - je pochybná v samém 
základu. / ( . . . ) že tato domněnka je pochybná v samém základu; to vám potvrdí každý odborník. 

4. Borussia Dortmund má velmi kvalitní kádr, a proto se o ní už před začátkem soutěže 
mluvilo jako o vážném kandidátovi na titul. / ( . . .) takže se o ní už před začátkem soutěže 
mluvilo jako o vážném kandidátovi na titul. Dlouho také vedla; pravda, na jaře měla problémy, 
z těch se však dokázala dostat. (Spojka takže je podřadicí. Naznačená oprava otupuje stylizačně 
nevhodné spojení dvou spojek odporovacích jenže, však v tčsně navazujících větách téhož 
souvčtí.) 

5. Podle nemnoha dochovaných zpráv o Máchově podobě měl básník statnou postavu, husté 
černé vlasy, tmavé oči a plnovous. (Zařazením slovesa nosil jc porušena harmonie větné 
výstavby; navíc je informace o plnovousu nepřípadně zdůrazněna oproti ostatním, jež vykazují 
stejnou úroveň důležitosti.) 

6. Duševní trénink nemůže Alzhcimcrovu chorobu odstranit - poškozené mozkové buňky 
totiž zůstávají vyřazeny, i když jejich funkci převezmou jiné. Ani příčinu „Alzheimcra", 
genetické dispozice či fyzické opotřebení, nelze tréninkem odstranit. 

7. Později vyšlo najevo, že kometa putuje po velmi protáhlé, eliptické dráze a ke Slunci se 
přibližuje vždy jednou za 3200-3400 let. (Souvětí vykazuje hned dva nedostatky: je porušena 
harmonie jeho výstavby tím, žc dvojitý spojovací výraz sice - ale spojuje větný člen s včtou 
namísto větný člen s včtným členem; zároveň však zde sice - ale vlastně vůbec nemá stát: 
protáhlý tvar dráhy nevylučuje přccc její eliptičnost.) 

S.Jana U. z České lékařské komory připustila, že v poslední době přibylo stížností na 
odmítnutí zdravotní péče cizincům. „Nevím však o tom, že by nějaký případ skončil tragicky, a 
tudíž naše ústřední revizní komise žádný takový případ neřešila," dodal k tomu její kolega 
Tomáš M. / ( . . . ) „Nevím však o případu, který by skončil tragicky, a tudíž ani o tom, že by naše 
ústřední revizní komise nějaký takový případ řešila," dodal k tomu její kolega Tomáš M. 

9. Víme, žc sympozium neslouží vždy k obohacení vědomostí, nýbrž žc bývá často 
i záminkou pro rekreační cestu na účet zaměstnavatele. (Jedna z možností, jak nejen napravit 
chybné vyjádření slučovacího poměru místo odporovacího, ale i odstranit nevhodnou kombinaci 
výrazů občas - často.) 

10. Dvacáté století jc bezesporu zapsáno v historii jako století převratných vynálezů na poli 
technickém a vědeckém. Zároveň nás však nutí k zamyšlení: na jedné straně přineslo vyspělou 
techniku, na straně druhé přesvědčivě ukázalo lidskou nepoučitelnost. (Při snaze odstranit 
syntaktické nedostatky se nebráníme ani dalším stylizačním úpravám, pokud textu prospějí. 
Vždy žáky pochválíme za jakékoli rozumné návrhy.) 

11. Díky své šílené statečnosti romantičtí hrdinové sicc nezestárnou, ale bohužel ani nezaloží 
rodinu, a tak umírají sami a opuštčni. 

12. Byl bych rád, kdyby Váš podnik nejen byl naším partnerem při oslavách 295 let trvání 
naší školy, ale kdybychom rovněž mohli naše kontakty dále rozšiřovat do odborné oblasti tak, 
jak bývá zvykem mezi univerzitami a podniky vc vyspělém zahraničí. (Napravili jsme porušení 
harmonie výstavby souvětí podobné tomu, jež se vyskytlo vc větě 7; i pak ovšem souvětí 
zůstává kostrbaté a prospělo by mu celkové přeformulování.) 

13. Tento postup jc jak nákladný, tak organizačně složitý. 
14. Jedním z důležitých kritérií výběru školy jc její poloha. Rodiče jsou samozřejmě raději, 

mohou-li se jejich děti vyhnout ubytování na internátu a tak si zachovat domácí zázemí. (Vc 
výchozím souvětí je jednak porušena harmonie výstavby tím, že dvojitý spojovací výraz spojuje 
větný člen s včtou namísto včtný člen s včtným členem, ovšem zároveň se autor dopustil chyby 
myšlenkové: „zachovat zázemí" a „nebydlet v internátu" jc zde přccc totéž! Přeformulování 
Tento fakt je chin snahou rodičů jak o zachování domácího zázemí, tak o odstranění nutnosti 
ubytování na internátu tedy nestačí, neboť řeší pouze nedostatek formální, nikoli i významový.) 

Dalším příkladem analýzy je zkoumání složitějších případů interpunkce. Žákům 
doporučíme, aby si v případě nejistoty včtu či souvčtí v klidu rozložili na jednodušší, 
přehledné dílčí konstrukce. Příkladem může být toto souvčtí E. Basse: 

Měl jsem tam koně rapa s bílou hvězdičkou Sejtan se jmenoval a věřte nevěřte to zvíře 
vycítilo co se ve mně děje mé běsnění přešlo na něho a když jsem lak vyváděl Šejtan se hnal 
s krkem nataženým s hřívou rozevlátou s očima zdivočelýma a do mé střelby do mého křiku 
řičel až lidé tuhli a trnuli. Analýzou dospějeme k tomuto základnímu schématu: Měl jsem tam 
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koně rapa s bílou hvězdičkou a to zvíře /cosi/ vycítilo, mé běsnění přešlo na něho a Šejtan se 
hnal a do mé střelby řičel. Do této kostry pak postupně přidáváme další prvky souvětí a 
řešíme, zda jde o vsuvku, vloženou větu, souřadně spojené větné členy či vedlejší větu. 
Dojdeme pak k této interpunkci: Mě! jsem tam koně, rapa s bílou hvězdičkou, Šejtan se 
jmenoval, a věřte nevěřte, to zvíře vycítilo, co se ve mně děje, mé běsnění přešlo na něho, a 
když jsem tak vyváděl, Šejtan se hnal s krkem nataženým, s hřívou rozevlátou, s očima 
zdivočelýma a do mé střelby, do mého křiku řičel, až lidé tuhli a trnuli. 

Můžeme též užít toto reálné souvětí, vybrané z našeho tisku: Devětadvacetiletý Meak 
Makara nesnesl urážku od kapitána, který ho vyzval, aby šel sníst několik banánů, a vrátil se 
s automatickou puškou. Pouze pokud by čárka před a vrátil se nestála, bylo by souvětí 
významově jednoznačné: šlo by o rozkaz Meaku Makarovi sníst banány a vrátit se s puškou. 
V citované podobč se s puškou někdo vrátil, není však jednoznačné, zda kapitán, nebo 
Makara - to však již není důsledek chybné interpunkce, nýbrž nešťastné stavby souvětí. 
(J. Kostečka, Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, 2003.) 

Žáci musejí chápat smysl toho, co dělají. Volíme proto ukázky, jejichž analýza vede 
k poznání příčin častých chyb a k upevnění správných stylizačních (syntakticko-stylizačních) 
dovedností; pokud analyzujeme včtu či souvětí po ryze formální stránce, vždy poukazujeme 
na rozvoj abstraktního myšlení. Tento argument gymnazista chápe a uznává.69 

3.3.7.6.3 Indukce a dedukce 

Indukce je myšlenkový postup, při němž se dojde k nějakému zobecnění na 
základě studia dostatečného počtu jednotlivých jevů, u kterých předpokládáme 
společnou vlastnost. 

Např. z faktu, že každý člověk minulých generací zemřel, lze učinit induktivní závěr, 
že všichni lidé jsou smrtelní. 

Dedukce je myšlenkový postup, při němž z obecně platné pravdy (axiomu, 
zákona, definice, poučky) vyvozujeme platnost dílčího jevu, jejž daná obecná pravda 
zahrnuje. 

Doslova klasickým příkladem je tu aristotelský sylogismus, projevující se 
v jazykovědě např. takto: Premisa 1: Jednoslovné názvy měst se píší v češtině s velkým 
počátečním písmenem. Premisa 2: Praha je v češtině jednoslovný název města. Deduktivní 
závěr: Praha se píše v češtině s velkým P. 

U indukce, a to i jazykové, je ovšem kardinálním problémem, kolik jevů je třeba 
prozkoumat, abychom byli oprávněni platný obecný závěr zformulovat. J. Polák (1972) uvádí 
instruktivní příklad ukvapené indukce u úkolu, jenž ukládá zjistit, zda výraz x2 + x + 41 je 
prvočíslo. Na první pohled by 39 příkladů (od x - 1 po x = 39) mělo k zobecnění stačit, 
zvláště když výraz reprezentující dané číslo již „na první pohled" opravdu vypadá 
„nedělitelně"! Vyzkoušímc-li však dosadit ještě x = 40, dostaneme číslo 1681 a zjistíme, že je 
beze zbytku dělitelné číslem 41 (vyjde 41). 

Zde hraje kromě zkušeností řešitele i značnou roli jeho intuice. Jak upozorňují 
M. Čechová a V. Styblík (1998), jde zároveň o činnost neobyčejně náročnou na čas, jejž má 

69 Značně složitější situaci mají zde učitelé středních odborných škol a učilišť. Též jejich žákům se má a musí 
dostat základního teoretického poučení i o složitějších jevech českého jazyka, ovšem míra odbornosti a rozsah 
takového poučení by neměly překročit meze nutné k tomu, co je hlavním cílem výuky na těchto školách: totiž 
nabytí praktických komunikačních dovedností žáky. 
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učitel k dispozici (a dodejme i na čas, potřebný k přípravě takové hodiny), takže ji nelze 
zařazovat vždy, byť k tomu charakter učební látky vybízí. 

Včtšinou se indukce uplatní spíše při vyvozování nových poznatků, zatímco dedukce 
při jejich upevňování a procvičování (M. Čechová - V. Styblík, 1998). 

Výhody indukce v mnohém korespondují s nevýhodami dedukce a naopak (viz 
tabulku): 

INDUKCE DEDUKCE 

Výhody 
samostatnější práce 

žáků 
větší tvůrčí úsilí 
přirozenost myšlenkového 
procesu 

názornost 
ideální pro skupinovou 
práci 

značná časová úspora 
větší nárok na preciznost 
formulací 

vysoké nároky 
na přísně logický postup 
běžné nároky na přípravu 

učitele 

Nevýhody velmi náročná na čas 
mnohdy jc zapotřebí 
velkého množství 
vstupních údajů 

hrozí pasivita méně 
nadaných žáků 

hrozí pasivita nadaných žáků 
monotónnost výuky 

poněkud užší prostor 
pro myšlenkový rozvoj žáka 

P ř í k l a d y na i n d u k c i : 

Fonetika a fonologie 
Na základč příkladů na asimilaci znělosti žáci sami vyvodí obecné pravidlo popř 

popíší v obecné rovině, co se v reálné promluvě s hláskami za jistých okolností děje Zc 
základní školy a z bezprostředně předcházejících fonetických výkladů na gymnáziu žáci znají 
termíny znělá /neznělá /nepárová souhláska. 

V první fázi jim uvedeme např. tyto výchozí příklady k indukci: ztuhnout, vodník, 
sbírat, venku, vsadit, obkročmo, lebka, shora, rozšířený, svatba, větší, pod kopcem shoda >ak 
bude, hanba, prosba. Položíme tyto otázky: 

A. Jaká pravidla přizpůsobení výslovnosti jedné hlásky hlásce jiné lze z příkladů 
vyvodit? Vyjádřete je i vzorcem, v němž znčlé souhlásky označíte Z a neznělé N 

B. Jak se při tomto přizpůsobení chová spojení sh-1 
C. Která ze slov lze sdružit do jedné samostatné skupiny odlišné od všech ostatních 

příkladů? 
(Termíny spodoba / asimilace můžeme zavést až v závěru hodiny ) 
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Řešení: 
Ad A) Z + N —> NN; N + Z ZZ 
Ad B) Žáci budou patrně reagovat podle příslušnosti k nářeční oblasti. Učitel pak 

vysvětlí, že obě varianty, tedy „česká" [sx] i „moravskoslezská" [zh] jsou plně spisovné. 
Ad C) Slova vodník, venku, hanba jsou příklady spodoby artikulačního místa, nikoli 

znělosti. Vc slově rozšířený došlo k spodobě znčlosti a artikulačního místa (z -> s - » š), 
přičemž ovšem výslovnost [*roššířený] i [rošířený] je nespisovná. 

Teprve poté přistoupíme k poněkud komplikovaným poměrům při asimilaci 
nepárových souhlásek. 

Derivologie 
Velmi motivující bývá vyvozování obecných poznatků o funkcích českého vidu. 

Takové výchozí příklady jako téci - utéci - utíkat - rozutéci se - rozutíkat se — porozutíkat 
se -porozutéci se skýtají dobrý materiál k aktivizaci žáků. 

Lexikologie 
Při probírání přísloví, rčení a sousloví připneme žákům na záda lístečky 

s nastříhanými „polovinami" těchto spojení. Záci se pak pohybují po třídě a hledají partnera 
s korespondující částí svého lístečku. Když jsou dvojice utvořeny (podle zkušeností to 
u 15 párii trvá nejvýše 8 minut), zadáme tyto úkoly: 

a) utvořte tři skupiny podle charakteru daného spojení (tedy přísloví k přísloví atd.); 
b) vyvoďte z příkladů definici daného lexikálního celku. 

Morfologie 
Probíráme-li kritéria určování slovních druhů, můžeme dosti abstraktní vývody takto 

oživit úvodním úkolem na indukci: 1 on tam přišel. Přišel tam Pavel i Petr. Tvoje věčné „i" 
už mně leze na nervy. Má i vc všech těchto větách stejnou funkci? 

(Řešení: nemá; v prvním případě jde o zesilovací částici, ve druhém o spojku, ve 
třetím o citátové užití původní spojky ve funkci skladebního substantiva.) 

Při poznávání sémantiky morfologických kategorií vyjdeme z řady příkladů, jež žáci 
prostudují (analyzují) a následně se pokusí vyvodit obecnou definici. Podobně lze postupovat 
při vyvozování poučky. 

Například lze takto vyvodit z příkladů na jednotlivé pády funkci a definici pádu 
jakožto základní kategorie substantiv. Zadáme několik ilustrativních vět na každý pád a žáci 
každou analyzují s tímto zadáním: zformulujte, jakou funkci má podstatné jméno v daném 
pádu, tj. čím jc ve větě osoba, zvíře, věc, vlastnost atd., jež označuje. (Bude asi nutné dát 
příklad tohoto typu: „Vc větě Otec koupil Janě knihu je Jana příjemcem děje, kniha cílem 
děje.) Tak nejprve vyvodíme hlavní rys jednoho pádu a pak srovnáním rysů všech pádů 
dojdeme k obecnému závčru. Jde o činnost časově i intelektuálně dosti náročnou, avšak na 

, • v w 70 
gymnáziu prunerenou. 

Uvedeme nyní příklady výchozích včt k indukci. V této fázi volíme případy 
nekomplikované, sémanticky průzračné, pokud možno s významy konkrétními, nikoli 
abstraktními (tedy radčji Došel k nebezpečnému útesu než Došel ke správnému závěru). 

70 Autor disertační práce tímto postupem vykládá na gymnáziu pády již 15 let a konstatuje jeho funkčnost i 
užitečnost. Sami žáci opakované ocenili smysl této indukce i pro výuku cizích jazyků, v nichž funkce pádů bývá 
jiná, popř. se v nich naše pádové kategorie vyjadřují úplné jinak - a tu je opora dobré orientace v mateřštině 
velmi potřebná. Navíc sc takto propojuje učivo morfologické sc syntaktickým: žáci se vlastně učí poznávat 
zároveň i včtné členy vyjadřované skladebním substantivem. 
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Nominativ: Auto jede velmi rychle, (konatel děje) Auto je červené, (nositel vlastnosti) 
Auto bude opraveno, (cíl děje v trpném rodě) 

Genitiv bezpředložkový: Viděl jsi už nové auto našeho kamaráda? (označení 
vlastnictví) Ze Šalamounova chrámu zůstala jen slavná Zeď nářků, (označení vlastnosti 
řídícího jména) Podej mi sklenici vody, prosím! (upřesnění, bližší popis) Neboj se a dotkni se 
toho obrazu! (cíl děje) 

Dativ: Otec koupil Janě knihu, (příjemce dčje) Jana otci poděkovala. / Národ sobě 
(cíl/příjemce dčje) Kůň ke mně popošel a zastavil se. / Kluci běželi k jeskyni, (cíl dčje 
směřujícího k určitému místu) 

Akuzativ: Otec koupil Janě knihu, (cíl dčje) Myslivec zastřelil zajíce. / Otevři okno! 
(cíl dčje; to, co je či má být dějem přímo zasaženo) Polož knihu na stůl! (místo určení) 

Lokál: Kniha leží na stole. / Kluci si hrají v parku, (označení místa daného stavu či 
dčje) Mluvil o mně. / (předmět zájmu) 

Instrumcntál: Nikola Šuhaj byl zabit sekerou. / Zatluč to kladivem (nástroj děje) 
Poletíme letadlem. / Svezli jsme se kus cesty stopem, (prostředek dčje) / Třásl stromem 
(předmět dčje) 

Závěrečná indukce: 
Pád je schopnost jmen rozlišovat zvláštním tvarem (tj. pomocí pádových 

koncovek) různé významové vztahy k dalším slovům ve větě. 
Těmi jsou jiná jména (auto našeho kamaráda) nebo slovesa (koupit někomu knihu, 

ležet na židli, letět letadlem). 
Podobně lze vyvodit pomocí vhodně zvolených výchozích příkladů (v kombinaci 

s komparací, viz níže) rysy činného a trpného rodu a hlavní funkce pasiva. 

Syntax 
Z mnoha možných příkladů uvedeme dva. 
První ukazuje možnost vyvození poučky, že vedlejší včty nejsou ničím jiným než 

včtným členem vyjádřeným včtou. (Takto u V. Šmilauera, 1969.) Pomocná otázka může znít 
takto: Co mají dvč u sebe stojící vyjádření společného? 

Je nesporné, že přijedou. - Jejich příjezd je nesporný. 
Smlouvy, které byly již podepsány, stornujte. - Podepsané smlouvy stornujte. 
Viděla, že utíká. - Viděla jeho útěk. 
Dělal chyby, protože neznal pravidla. - Dělal chyby z neznalosti pravidel. 
Udělal vše, aby jí zachránil život. - Udělal vše pro záchranu jejího života. 
Druhý příklad je indukce při vyvozování obecných rysů nepravidelností včtné a 

souvětné stavby. Uvedeme žákům dostatečné množství ukázek anakolutu, zeugmatu, 
kontaminace a atrakce a necháme je zobecnit rysy tčehto konstrukcí v definici. 

Další možností je zkombinovat tento postup s komparací a analogií: předložíme 
žákům 12 vět, v nichž se vyskytují vždy tři zmíněné jevy. Úkolem žáků bude nyní vytvořit 
čtyři trojice včt či souvčtí, v nichž se vyskytuje typologicky stejná chyba, tj. po třech 
příkladech na anakolut, zeugma, kontaminaci a atrakci. (Popis této hodiny i s příklady 
uvádíme v kap. 5.) 

P ř í k l a d y n a d e d u k c i : 

(Trafémika a ortografie 
Uveďme další příklad na aplikaci pravopisných pouček aristotelským sylogismem. 
P o u č k a : Před spojkou a připojující souřadně větný člen nebo včtu v jiném než 

slučovacím pomčru píšeme čárku. 
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Souvčtí 1: Pršelo, a tak jsme zůstali doma. D e d u k c e : Jde o připojení v pomčru 
důsledkovém, napíšeme tedy čárku. 

Souvětí 2: Předstíral nevolnost a tak se zbavil zkoušení. / Předstíral nevolnost a zbavil 
se tak zkoušení. D e d u k c e : Jde daleko spíše - u druhého slovosledu pak zcela jistě -
o připojení v pomčru slučovacím s adverbiálním „způsobovým" významem (srov. substituci 
a zbavil se takto..., jež u typického důsledkového není možná), čárku tedy psát nemusíme. 

Jiná aktivita, v níž se uplatní dedukce: Vyložíme charakter a smysl grafické spřežky 
(tj. sdělíme žákům výchozí obecnou poučku, že grafická spřežka označuje více než jedním 
grafémem jednu hlásku) a položíme otázku, jaká nezbytná podmínka musí být při vytvoření 
spřežky splněna, aby v daném jazyce bez problémů fungovala. Pokud žáci nejsou schopni 
ihned odpovčdčt, můžeme jim pomoci malým myšlenkovým experimentem: Jc možné, aby se 
v češtině místo ch psalo např. bhl A co kdybychom pro tuto neznělou zadopatrovou úžinovou 
souhlásku „vymysleli" grafickou spřežku ekl Uvedeme-li ještě příklad pachy - packy, kuchat 
- kuckat, bude třída jistě dedukovat správně: grafická spřežka musí být takové spojení 
grafémů, jež v daném jazyce nemůže existovat v slovu, čteme-li grafémy jeho písemné 
podoby jako samostatné hlásky. (Tento úkol je možno zadat i skupině při souhrnném 
opakování učiva hláskosloví - viz. kap. 5, ukázka vyučovací hodiny Jak si pohrát 
s fonetikou.) 

Morfologie 
Po dostatečném probrání morfologických kategorií jmen, resp. sloves zkusíme položit 

otázku, proč češtináři trvají na jejich určování v přesně stanoveném pořadí (pád - číslo - rod, 
osoba - číslo - způsob - čas). Většinou stačí jediná návodná otázka („Určete rod u slova 
Budějovice k tomu, aby žáci byli dedukce schopni. 

Stylistika 
Zvolíme-li výkladovou metodu při osvětlování funkcí publicistického stylu, můžeme 

potom využít takto nabytých obecných premis k deduktivnímu úkolu: „Pokuste se odvodit, 
kterými konkrétními jazykovými prostředky se publicistický styl vytváří." 

Žáci podle zkušeností bezpečně dedukují jednodušší stavbu vět a souvětí (autor nesmí 
riskovat, že čtenář od textu odejde odrazen jeho jazykovou komplikovaností); při citlivém 
vedení učitele dojdou i k aktualizaci a automatizaci vyjádření, k snaze o zkratku, humor. 

Na závěr této kapitoly uvedeme citát: „Příklad má vždy předcházeti, pravidlo vždy 
následovati; a vždy buď vymáháno napodobení. Stalo se zvykem učiti naukám pravidly a 
smysl předpisů teprve objasňovati příklady jim podloženými. Avšak přirozenější je postup, 
aby příklady předcházely." (J. A. Komenský: Analytická didaktika, 28, XLI) Tato 
Komenského prácc vyšla poprvé jako desátá kapitola knihy Lingvarum methodus novissima 
vr . 1648! 

3.3.7.6.4 Analogie a komparace 

Analogie je myšlenkový postup, při němž učiníme závěr o charakteru, 
vlastnostech, podobě apod. objektu či jevu na základě jeho podobnosti s objektem či 
jevem jiným, jehož charakter, vlastnosti, podobu známe. 

Analogie nepatří primárně mezi postupy tzv. tvrdých věd, avšak přesto se lze její 
aplikací dobrat relativně spolehlivých soudů. 
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M.Čechová - V. Styblík (1998) ovšem upozorňují na nebezpečí chybné analogie 
(např. psaní *s libyi podle byl; přidejme i takové chyby žáků, jako je psaní * k rot č i, *hladčí -
patrnč podle mělčí). 

Komparace je myšlenkový postup, při němž zkoumáme vlastnosti různých 
objektů či jevů jejich srovnáváním. 

Předpokládáme přitom, že tak získáme hlubší vhled do zkoumané problematiky, neboť 
zjištěné shody a rozdíly vytvoří ostřejší kontury předmětu našeho zájmu. Komparace je 
jednak samostatný postup, jednak z ní prakticky vždy vychází hledání analogií. Zároveň je 
sama založena na předchozí analýze. 

Příklady: 

Grafémika a ortografie 
Jak známo, český pravopis je dnes - zejména péčí J. Dobrovského - výrazně 

analogický. Tak žáci píší sladký v souladu se sladit, čápi - čápy podle páni-pány; o analogii 
se opírá i stanovení slabičné kvantity u zájmen typu naši / tu, naší / tou, již / tu, jíž / tou. 
Těmto analogiím se žáci učí již od základní školy. 1 

Fonetika a fonologie 
Spojenou komparaci a analogii užíváme např. při zkoumání shod mezi různými 

souhláskami neznělými navzájem a znělými navzájem a při zkoumání rozdílů mezi 
souhláskami neznělými a znělými. 

Derivologie 
Komparace se výborně hodí při zkoumání příbuznosti slov a při jejich řazení do 

slovních čeledí. Podobně jc tomu při vymezování sémantiky slovotvorných přípon. Můžeme 
žákům zadat studium např. tohoto „stromu": 

71 Vedou se spory, zda jsou podobné „pomůcky" didakticky náležité, tj. zda není lepší aby si žáci osvoiili 
pravidlo přímo. Doporučujeme oboje: nejprve žákům vysvčtlit odbornou podstatu jevu ale pak jim usnadnit 
vybavovací proces právě oněmi pomocnými postupy. Pokud jsou užívány uvědoměle a vedou kc správnému 
psaní, nemohou být na škodu. 
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dvoj tvar patvar 
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Upozorníme je, že základové slovo tvořit je sice kořenné, ale že bylo samo utvořeno 
(nikoli odvozeno) z kořene tvar/tvor příponou 4. slovesné třídy -/' a infinitivní koncovkou 
-id)-12 

Nato jim zadáme k řešení tyto úkoly: 
a) Je slovo tvárný skutečně utvořeno ze slovesa tvořit, nebo z podstatného jména tvar? 

Jako pomůcka vám pomohou tato slova: pitný, patrný, nedílný, odolný, nesklonný, nesčetný. 
b) Pokuste se doplnit do schématu slovo tvářnost. 
c) Vysvětlete, proč bylo nutno ke slovu ztvárněn vést tak dlouhou šipku. Nemohlo stát 

pod ztvárňovali 
d) Najděte další slova této čeledi, která graf neuvádí, a zařaďte je do něj. 
Řešení: 
Ad a) Slovo tvárný má význam „schopný tvarování", „tvarovatelný", podobně jako 

uvedená slovesa (pitný...): zjevně tedy jde o týž typ, tj. o přídavné jméno utvořené ze slovesa. 
Ad b) U slova tvářnost je nutno předpokládat mezistupeň *tvářný (odvozený od 

tvořit). Ten přijde na stejnou úroveň jako tvárný; z něj utvořené podstatné jméno tvářnost pak 
vpravo. 

72 Vycházíme z pojetí publikace M. Čechové aj. Komplexní jazykové rozbory (1996) a kombinujeme ho 
s pojetím České mluvnice B. Havránka - A. Jedličky (1981, s. 109, 177, 222). Jc nám známa fundamentální 
prácc M. Dokulila Tvoření slov v češtině 1 (Teorie odvozování slov), 1962, i kapitoly z dcrivologie v akademické 
Mluvnici češtiny 1 (1986), avšak soudíme, žc koncepce dvou posledné jmenovaných prací jc pro školské potřeby 
příliš složitá a ncpřimčřcnč náročná. 
Podle České mluvnice existují slova původní (primární, neodvozená), jako muž, malý, žlutý, nést, vidět, a slova 
odvozená, popř. složená či zkratková. (Substantiva jako muž, dům označuje Česká mluvnice jako „neodvozená, 
rovnající se kořenu", což není zcela přesné: jde o slova odvozená souborem koncovek - viz Komplexní jazykové 
rozbory, str. 23.) Pro středoškolské potřeby navrhujeme následující didaktizaci daného učiva: 
/. Slova neutvořená 
Slova, jež postrádají jakýkoli slovotvorný prostředek: např. zájmeno ty, předložky k, s, spojky a, i, citoslovce pst 
apod. Buď do procesu slovotvorby vůbec nevstupují, a to ani jako slovo fundující, ani jako slovo fundované 
(takových je velmi málo, např. uvedené citoslovce pst), nebo se mohou stát východiskem ke tvoření jiných slov, 
tj. mohou sc stát slovy fundujícími, základovými: ty -> tykat, a + no -»• ano. 
II. Slova utvořená (odvozováním, skládáním, zkracováním) 
Slova, jež byla utvořena, a to buď přímo z kořene, nebo - vc včtšinč případů - z jiného slova (u složeného slova 
a u některých zkratkových slov z více jiných slov). Takovému výchozímu slovu (výchozím slovům) říkáme 
slovo základové (slova základová). Například slova lesní, prales byla utvořena ze základového slova les; slovo 
zeměkoule ze základových slov země, koule', slovo Čedok zc základových slov česká (původně československá), 
dopravní, kancelář. 
1. slova odvozená 
a) z kořene (kořenná) 
Slova, jež byla utvořena připnutím formantu (tím může být i soubor koncovek) přímo ke kořeni. Nejsou tedy 
tvořena zc základového slova, nýbrž právě jen z kořene. Např. les: les-0, les-a, les-u atd.; hra: hr-a, hr-y, liř-e 
atd.; těžký: těž-k(ý), těž-k(/é/ho), těž-k(/é/mu) atd.; hnout: h-nou(t); výt: vý-O(t), koupit: koup-i(t) aj. 
h) z jiného slova , 
Slova, jež byla utvořena z j iného slova, jemuž říkáme slovo zakladove, a to připnutím formantu (přípony, 
přípony a souboru koncovek nebo pouze souboru koncovek) k určité podobě tohoto slova, jíž říkáme slovotvorný 
základ (ten bývá v češtině často proti základovému slovu pozměněn - srov. starý stařec). 
2. slova složená 
3. slova zkratková 
(Slova složená a zkratková v této poznámce podrobněji nerozebirame.) 
Podotkněme ještě k uvedenému schématu slovní čeledě, žc deverbativa typu zpotvořený, ztvárňující, trvalý se 
skutečně tvoří od příslušných slovesných tvarů (příčestí, přechodníků), nikoli od infinitivů (B. Havránek -
A. Jedlička, 1981, s. 183); proto musíme v těchto případech považovat za základové slovo konkrétní slovesný 
tvar, nikoli tvar základní, jímž je u sloves infinitiv. 
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Ad c) K.C slovu ztvárněn vede dlouhá šipka proto, že je na stejném stupni jako dvě 
slova (resp. tvary slov) nad ním (ztvárňujíc, ztvárňován), tj. jde o utvoření ze slovotvorného 
základu v jistém mluvnickém tvaru základového slovesa - v našem případě opravdu 
dokonavého ztvárnit. 

Ad d) Jsou to například slovesa stvořit, pitvořit se přímo ze slovesa tvořit. 
Následuje poslední úkol: žáci sami vytvoří a graficky znázorní slovní čeleď vybraného 

základového slova. 

Morfologie 
Velmi výrazně se analogie a komparace uplatňují při zkoumání slovních druhů, 

zejména pak tam, kde jedno a totéž slovo může s ohledem na kontext fungovat jako více 
slovních druhů (srov. M. Čechová - V. Styblík, 1998, s. 111-114). 

Komparaci zapojujeme i při studiu trpného rodu (zde se látka morfologická stýká se 
syntaktickou). Například zadáme několik vět, v nichž je střídavě pasivum zvratné u slovesa 
nedokonavého a pasivum opisné u slovesa dokonavého a necháme jejich porovnáváním žáky 
induktivně vyvodit hledané pravidlo. Můžeme pak pokračovat komparací jiného typu, totiž 
přidat několik příkladů, kdy je toto pravidlo porušeno, a vyzvat žáky, aby našli důvod. 
Například: 1. Neúspěšní kandidáti byli vysmíváni. (Užití zvratného pasiva by vedlo ke 
dvojsmyslu: nikoli ... *se vysmívali. Podobně Při pokusu byla programovaná smrt buněk 
regulována (věta * Při pokusu se programovaná smrt buněk regulovala by připouštěla 
i možnost autoregulace.) 2. Tři mušketýři byli, jsou a budou vydáváni znovu a znovu. 
Otrávené jídlo bylo císaři podáváno patrně jeho manželkou. Problém byl zevrubně posuzován 
z mnoha stran, řešení je však nadále v nedohlednu. (Jde o dčje opakované nebo dlouhodobě 
probíhající.) 

Syntax 
V „bibli češtinářově", Chrámu i tvrzi, nalezneme mj. pozoruhodné zamyšlení nad 

významem českého instrumentálu. Motivačně velmi cenná metoda srovnávání se přímo nabízí 
k sémantické analýze vět jako Mácha je maják české poezie a Mácha je majákem české 
poezie, v níž sledujeme, zda se instrumentálem skutečně vyjadřuje dočasný, resp. aktuální 
stav (P. Eisner, 1974, s. 497, kapitola Bude louka zelenou?). 

Analogie a komparace je podstatnou součástí postupu, při nčmž žáci studují 
nepravidelnosti větné stavby (viz i výše). Celá vyučovací hodina na toto téma je popsána 
v kap. 5. 

3.3.7.6.5 Substituce a transformace 

Substituce je myšlenkový postup, při němž se prvek složitý či nejednoznačný 
nahradí prvkem jednodušším či jednoznačným, jenž ve stejné situaci usnadní či přímo 
umožní řešení problému. 

Transformace je myšlenkový postup, při němž se zkoumaná konstrukce převede 
na konstrukci jinou, jež vede k řešení problému. 

Oba postupy jsou typickou ukázkou univerzálnosti těchto poznávacích a řešitelských 
operací. 

Substituce je známá zejména z matematiky, např. při úpravě mnohočlenů, kdy bývá 
výhodné nahradit složitý výraz výrazem (symbolem) jednoduchým. 

Podle zkušeností právě přímá konfrontace řešení problémů jazykových s řešením 
problémů v jiném vědním oboru žáky neobyčejně zaujme a motivuje. Je ovšem třeba předložit 
jim skutečnč konkrétní příklady, nikoli jen abstraktní teze: Klasickým příkladem substituce 
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v matematice je řešení kvadratických rovnic pomocí diskriminantu D. Libovolná kvadratická 
rovnice ve tvaru ax2 + bx + c = 0 má v oboru reálných čísel právě dva reálné různé kořeny, 
je-li D > 0, a právě dva sobě rovné reálné kořeny, je-li D = 0. Platí přitom, že D = b~ - 4ac. 
Při postupu nalézání kořenů se uplatní substituce právě diskriminantem, jenž tento vzorec 
výrazně zjednoduší: x = (-b +- 'SÍD):2a (J. Polák, 1972). 

Substituce je klíčovým řešitelským postupem při poznávání pádu v složitějších 
případech, kde selhává pádová otázka. Znovu upozorníme na větu Jáma byla metr hluboká, 
vycházející z již uvedeného příkladu M. Čechové (1976) Bude to asi metr dlouhé. Podobnč 
budeme postupovat u stanovení pádu substantiv u větných ekvivalentů typu A je dobojováno. 
Vítězství! Dvacet let jsme čekali tento okamžik. Stačí, nahradíme-li neutrum (či maskulinum) 
tvarovč jednoznačným femininem a pád - zde nominativ - se stane zcela zřejmým:... Sláva! 

Velmi užitečné jsou substituce, jež si žáci osvojí v hodinách češtiny, pro studium 
cizích jazyků. Například v angličtině činí žákům značné potíže rozpoznat pád ve větách, kde 
rozhoduje o užití či neužití pomocného do/does: Who knows this man? / Who does the man 
know? - What makes you happy? / What do you make? Postačí náhrada tvarově 
nejednoznačné pádové otázky kdo, co? /koho, co? jednoduchou substitucí Jaká žena zná toho 
muže? / Jakou ženu ten muž zná?, resp. Jaká věc tě činí šťastným / Jakou věc děláš? 
(K. Svoboda, 1977) 

Substituce a transformace se často uplatňuje při řešení syntaktických problémů. 
Neobyčejně zajímavá je tu konfrontace postupu dvou našich významných didaktiků u včty 
Lenoch slunce si hoví v náručí náměstíčka. Co jc zde podmětem? M. Čechová (1974-75) řeší 
úlohu substitucí („Slovo lenoch můžeme nahradit adjektivem /líné slunce/, a tak lépe vynikne 
přívlastková funkce daného slova" s. 269); naproti tomu K. Svoboda (1977) navrhuje 
transformaci věty do minulého času (Lenoch slunce si hovělo v náručí náměstíčka, s. 135) -
shoda přísudku s podmětem tu jasně ukazuje, žc řídícím větným členem je substantivum 
slunce. (Dodejme, že to je i v souladu s významovými poměry mezi oběma výrazy: srov. 
jinou možnou upi-z-vu. (enošné slunce proti násilnému *sluneční lenoch.) Jak je vidět, 
v některých případech lze užít rovnocenně oba tyto řešitelské postupy. 

Citovaná věta je ovšem v úloze M. Čechové (1974-75) součástí souvětí Lenoch slunce 
si hoví v náručí náměstíčka, je slyšet vrabčí vádu na římse pod oknem a chlapce, jak kopají do 
míče u zdi, polepené plakáty. Úloha žádala, aby řešitelé určili počet vět v souvětí. Protože 
někteří považovali volný větný člen polepené plakáty za větu, M. Čechová zde poukazuje na 
možnost transformace u zdi, polepené plakáty —> u zdi, která byla polepena plakáty. Tato 
operace dokazuje nejen to, že vc výchozím souvětí jsou toliko tři včty, nikoli čtyři, ale i to, že 
transformaci lze užít při určování větných členů: často je totiž vedlejší věta vzniklá 
transformací větnččlensky „průhlednější" než větný člen (v našem případě je naprosto jasné, 
že jde o volný přívlastek). Zejména dobře se transformace tohoto typu osvědčují při 
dešifrování příslovečných určení - srov. Třásl se strachy. —• Třásl se, protože měl strach 
(příslovečné určení příčiny); Šel tam přes všechny obavy. Šel tam, ačkoli měl obavy 
(příslovečné určení přípustky); Být tebou, nepomáhal bych jim. -> Kdybych byl tebou, 
nepomáhal bych jim (příslovečné určení podmínky). 

3.3.7.6.6 Třídění a hierarchizace objektů, jevů a vlastností; subsumpce 

Vědecké třídění (klasifikace") je myšlenkový postup, při němž třídíme objekty, 
jevy nebo jejich vlastnosti podle určitých kritérií do skupin a podskupin stejného druhu. 
Třídicí znak(y) jsou rozhodující pro určení shody (podobnosti) a rozdílů mezi předměty 
zkoumání. 

73 Termín klasifikace tu úmyslně potlačujeme, aby nedošlo ke zbytečnému matení s klasifikací jakožto druhem 
evaluace (hodnocení) žáků. 
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Hierarchizace je výsledek třídění; je to konečné uspořádání zkoumaných 
objektů, jevů nebo vlastností do systému, struktury. 

Subsumpce je myšlenkový postup, při němž se podřazuje zvláštní pojem pojmu 
obecnějšímu, resp. dílčí prvek se zařazuje do obecné zákonitosti. 

(Při našich vymezeních vycházíme z pojetí J. Jelínka, 1980, s. 158, 161.) 

Je jistě zjevné, že tyto tři myšlenkové postupy jsou úzce spjaty a propojeny (proto je 
také vykládáme společně v jedné kapitole). Podřazování je (mimo jiné) výsledkem třídění a 
spolu s ní vede k vytváření hierarchie jevů. 

Jde o natolik rozšířené myšlenkové postupy, že prolínají prakticky neustále jakékoli 
odborné uvažování, tedy i vyučovací proces. Příkladem subsumpce je hledání významově 
nadřazených a podřazených substantiv {pšenice - obili - rostlina), příkladem hierarchizované, 
velmi složité, dynamické soustavy je systém slovních druhů s výraznými kritérií třídění: 
uplatňuje se tu princip formální, sémantický, syntaktický, event, i etymologický, srov. výklad 
kritérií v publikaci Čeština - řeč a jazyk (2000, s. 86-91). 

Ilustrativním dokladem třídění, hierarchizace a subsumpce je vymezení a třídění 
funkčních stylů vc stylistice. Ukazuje zároveň, jak složité, asymetrické tyto jevy mohou být. 

Jako příklad didaktické aplikace zde budou uvedeny dva postupy, jichž užil autor 
disertační prácc v učebnici Český jazyk pro 1. ročník gymnázií 1 (J. Kostečka, 2001). 

První se týká výkladu pojmu foném. Jde o metodický postup nový, kombinující 
tradiční východisko významotvorné funkce fonémů právě s pojetím subsumpčním: totiž tam, 
kde uvádíme, že termín foném je abstrakce, zastřešující v š e c h n y varianty téže hlásky, 
nejen distinktivní. Pokusíme se na tomto případu demonstrovat též pojem didaktizace učiva, 
jejž jsme zavedli výše: řečeno terminologií funkční stylistiky uvedeme nejprve (ve 
zjednodušené podobě) odbornou-včdeckou podstatu problematiky, poté její přetavení 
v podání odborném-učebním. 

Autor disertační prácc nebyl s to po dlouhá léta vysvětlit svým gymnaziálním žákům, 
co je to foném. Důvodem byla skutečnost, že při postupu od významu dochází k asymetrii 
foném - varianta fonému: chybí tu nadřazující pojem. Za foném se pokládá např. 
alveodentální n, za jeho variantu velární [q], podobně za foném se pokládá znělé ř, za 
variantu jeho neznělý protějšek, avšak to nevysvětluje funkční podstatu pojmu: že totiž jde 
o abstrakci, nikoli o konkrétní hlásku. Variantami fonému jsou přece všechny podoby dané 
hlásky! Jedna z nich jc ovšem pozičně nezávislá, tj. základní, další je (jsou) sekundární 
(Z. Pálková, 1997, s. 124). Komutační testy pak ukazují, že významy slov vdaném jazyce 
jsou lišeny základními variantami různých fonémů (vata - vada, naše - vaše apod.), zatímco 
sekundární varianty neliší význam slova v konkurenci se svou variantou základní (srov. 
křestní jméno Hanka: [haijka] - [hanka]). Foném je tedy skutečně abstrakce. 

Při reálné vyučovací hodině můžeme postupovat tak, že završíme výklad zavedením 
označení ne zccla vědeckého (proto v citované učebnici není), zato však velmi názorného, 
totiž s příponou -ovitost. Například foném n vytváří vlastně „n-ovitost", což lze vyjádřit 
graficky takto: 
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FONÉM n 

varianta základní varianta poziční 1 varianta poziční 2 
[n] Hana [g] Hanka [v] konvoj74 

S didaktizací subsumpce slohový útvar - slohový postup - funkční styl se učitel musí 
vyrovnat i při úvodním poučení o stylistice. Je třeba zvládnout složitou souhru definic 
funkčního stylu, vztahů mezi obecnými rysy všech útvarů téhož funkčního stylu (např. 
odborný popis se stýká s odborným výkladem a odbornou úvahou v promyšlené, logické 
kompozici, terminologii, včcné správnosti) a specifickými rysy určitého útvaru uvnitř téhož 
funkčního stylu (např. odborný popis bývá syntakticky jednodušší než odborný výklad nebo 
odborná úvaha, odborná úvaha mívá více tázacích vět než odborný výklad aj.). 

3.3.7.7 Všestranné jazykové a stylistické rozbory 

Kvalitně a uvědoměle prováděné jazykové rozbory jsou jedním z nejcennějších 
příspěvků k rozvoji abstraktního a analytického myšlení žáka, k budování dovedností 
uvědomovat si hierarchii jevů, postřehnout analogie, řešit problémové úkoly. To ostatně 
prokázal již V. Šmilauer. A tyto dovednosti, nabyté na učivu jazykovém, si žák přenáší 
z oblasti jazykové i do ostatních vědních disciplín. 

Jak ukazuje tento výčet, jde o metodu, při níž učitel postupně zapojuje do výuky ne-li 
všechny, pak naprostou většinu jiných metod. Žák při všestranném rozboru aktivizuje patrně 
všechny poznávací a řešitelské myšlenkové postupy; primární je zde analýza, doprovázená 
syntézou (žák sumarizuje veškeré své vědomosti a propojuje je v souladu s jazykovou stavbou 
vět, souvčtí a celého textu). 

Všestranné rozbory jsou tak skutečným teigovským „květem koruny života", zde 
ovšem jazykového a slohového. 

Česká didaktika má péčí vynikajících odborníků (V. Šmilauer, Učebnice větného 
rozboru, 1955; J. Jelínek - V. Staněk - V. Styblík - B. Sedláček, Jazykové rozbory, 1972; 
v novější době M. Čechová aj.: Komplexní jazykové rozbory, 1996) zpracovánu tuto 
problematiku na špičkové vědecké i didaktické úrovni. Publikace Komplexní jazykové 
rozbory vnesla do této aktivity řadu didakticky cenných inovací, především aspekt 
komunikačnč-stylistický, včetně analýzy komunikační situace. Tím se tradiční rozbor větný 
přenesl skutečně k celistvému rozboru jazykovému v nejširším slova smyslu, tj. ve všech jeho 
plánech, jimž se na našich školách vyučuje. Snad jediným nedostatkem této příručky je 
skutečnost, že až na jednu výjimku postrádá u syntaktických rozborů grafy; ty jsou 
neoddělitelným završením každé analýzy větné a souvětné stavby a ukazují míru pochopení 
hierarchických (subsumpčních) vztahů mezi větnými členy a včtami v souvčtí. 

Autor disertační práce navrhl ve svých učebnicích a příslušných metodických 
příručkách (zejména v učebnici Český jazyk pro 3. ročník gymnázií) postupy a grafická 
vyjádření pro syntaktický rozbor; opíral se přitom jak o Učebnici větného rozboru, tak o 
Komplexní jazykové rozbory, avšak navrhl zároveň na základě svých praktických zkušeností 
určité úpravy. Zároveň se pokusil o založení středoškolského úzu (termínů, značek a grafů) 
pro rozbor včt z hlediska valenční skladby. Odkazujeme na zdroje v Seznamu užité literatury. 

74 Jde o labiodentální n vzniklé asimilací místa. 
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S ohledem na téma disertační práce uvedeme k dané problematice ještě několik 
poznámek: 

Zkušenosti napovídají, že rozbory vůbec nemusejí být pro žáky nepopulárním drilem. 
Jedním z nejúčinnějších motivačních nástrojů je přesvědčit žáka (a to v kterémkoli předmčtu), 
že to, čemu se učí, je pro nčj přínosné i v oblasti, jíž se chce věnovat profesionálně (resp. na 
základní škole v oblasti, jež ho baví, o niž jeví zájem). Při výuce mateřského jazyka lze 
s tímto přístupem uspět i ve třídách orientovaných jednoznačně přírodovědně. Jen zdánlivým 
paradoxem se pak zdá být častý zájem žáků nadaných matematicky o grafické vyjádření větné 
a souvětné stavby: je totiž logická, dobře vyjadřuje nadřazenost a podřazenost větných členů a 
vět, má blízko kc geometrii atd. 

K. tomu je ovšem třeba jedno: každá věta, každé souvětí, každý text, které dáme třídě 
k rozboru, musí představovat p r o b l é m . Znovu odkazujeme na obsah pojmu problémový 
úkol: problémem je něco, nad čím je třeba se zamyslet, co lze sice vyřešit, ale při užití 
netradičního postupu, nápadu apod. Žákům ovšem musíme tento náš záměr jasně sdělit 
předem a ukázat několik dílčích k o n k r é t n í c h příkladů. Dostatek materiálu zde poskytuje 
úvodní motivační hodina uvedená v kap. 3.3.7.1. 

Je také třeba žáky uklidnit v tom smyslu, že ne vše lze postihnout přísnými pravidly; 
nezřídka narazíme na takovou včtu či souvětí, kde „naučené" postupy selhávají. Pak nechrne 
na řešiteli (zde žákovi), aby problém uchopil po svém, a chtějme po něm jediné: netradiční 
řešení musí být formulováno či nakresleno tak, aby ho zadavatel a hodnotitel (zde učitel) bez 
potíží pochopil. Příkladem může být rozbor tohoto překladu Shakespearova souvětí z Romea 
a Julie: AT lásce, jak žáčkům od knih, se jde lehce - od ní, jak do školy, se však už nechce. Lze 
ho řešit více způsoby; kromč dále uvedeného např. můžeme přirovnávací spojení jak žáčkům 
od knih, jak do školy určit v důsledku básnické inverze slovosledu jako syntakticky zapojená 
rozvitá příslovečná určení způsobu (PUZzp, vyjádřená přirovnáním). Patrnč nejschůdnější je 
však předpoklad, že z obou včt souvětí byl vypuštěn další přísudek a z druhého ještě infinitiv 
jít; bez těchto clips a po úpravě slovosledu by celé souvčtí znčlo takto: I. K lásce se jde lehce, 
II. jak [se jde lehce] žáčkům od knih, III. od ní se však už [jít] nechce, IV. jak [jít se nechce 
žáčkům] do školy. 

Větněčlenský graf souvčtí vytvoříme pro každou větu zvlášť; čárkovaný kroužek 
označuje elidované větné členy. (Slovo už funguje ve III. grafu jako částice, proto není 
včtným členem.) 

1. 

II. 
se jde 
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III. 

IV. 

Pokud by sc zdálo, že jde o úkol nepřiměřeně náročný, podotýkáme, že byl prověřen 
praxí a gymnazisté vc věku 18 let jej při vhodném vedení učitelem zvládají. Samozřejmě jej 
zařadíme pouze při výkladu nebo cvičení, nikoli do klasifikovaného testu - leda jako 
nepovinný, bonifikační úkol, což jc mimochodem další účinný motivační postup. Žáci necítí 
nervozitu, včdí, že když úkol nevyřeší, nic se nestane; to uvolní jejich tvůrčí potenciál, 
nelimitovaný zde stresem a nervozitou. 

Připojujeme ještě jednu ukázku problémově zaměřeného syntaktického rozboru; 
výchozí souvětí jsou tato: 

1. Jak si asi umíte představit, tak náročná zakázka, zadaná navíc s doslova šibeniční 
dodací lhůtou, není nččím, o co bychom zvlášť stáli. 

2. Tak náročná zakázka, zadaná navíc s doslova šibeniční dodací lhůtou, není - jak si 
asi umíte představit - tím, o co bychom zvlášť stáli. 

Řešení ad 1): První včta je do souvčtí syntakticky nezapojená, dále ji tedy 
nerozebírámc (publikace Čeština - řeč a jazyk, 2000, s. 285, řadí tento útvar mezi navazovací 
výrazy); 2Vh (s rozvitým volným přívlastkem zadaná..., jenž tvoří polovětnou konstrukci, 
nikoli včtu); 3Vv přívlastková (závisí na zájmenu neurčitém, které má funkci skladebního 
substantiva; zde rozhodují skutečně jen formální kritéria: v souvětí 2 jde o včtu přísudkovou, 
protože ukazovací zájmeno se v souvztažné dvojici nepovažuje za větný člen). 

Řešení ad 2): 1 Vh; 2Vv přísudková (obsahující větnou vsuvku). Ač jc to při prvním 
pohledu k nevíře, souvčtí má skutečně jen dvě včty. 

Tato velmi zajímavá souvětí stojí za důkladný rozbor, protože nutí žáky ke skutečně 
hlubokému přemýšlení o vztazích a souvislostech mezi větami. 

Je zajímavé, že rozbory valenční syntaxe mívají pro žáky větší půvab než rozbory 
v rámci syntaxe klasické. Značnou roli zde totiž hraje i jazykový cit, řešitel jc méně svázán 
přesnými pravidly závislostní skladby. Je škoda, že učitelé - a to ani na gymnáziu - tyto 
pasáže příliš často do výuky nezařazují. Považujeme za velmi důležité, že se základy valenční 
syntaxe podařilo (i díky iniciativě autora disertační práce) zařadit do rámcového vzdělávacího 
programu pro gymnázia. Uvedeme pro ilustraci dva zajímavé problémové úkoly z této látky 
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(užívané symboly viz J. Kostečka, Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, odkud je tento příklad 
převzat): 

1. Včely se vrhly, divoké vztekem, proti lidem a koním, čárujíce vzduch divokou 
klikatinou svého letu, samojediné ochránkyné opuštěné dědiny, maličké dělnice, vyrušené 
z poklidu své práce. (V. Neff) 

Základová včtná struktura (ZVS) této včty je Včely ochránkyné (a) dělnice se vrhly 
proti lidem a koním, přičemž za podmět se považuje celá apoziční skladební skupina včely -
ochránkyné - dělnice. 

Gramatický větný vzorec (GVV) vypadá takto: 
N1 I/s/ = = N2,/S/ — NVS/ - VF - p,.,,,, N V S / SIUČ. NVS/ 

2. Dětem to na ledě velmi klouzalo. 
ZVS: Problém zde spočívá v tom, zda zájmeno to budeme považovat za podmět, či 

nikoli. Skutečný podmčt je vždy členem potenciálním - a v naší větě jej vypustit nelze. Na 
střední škole je vhodné považovat tento větný člen za tzv. prázdný podmět, a do GVV jej 
tudíž zařadit. Bez něj totiž tzv. základová větná struktura není mluvnicky správná: *Dětem na 
ledě klouzalo není česky. 

GVV: N , / P r o n / - V F - N 3 / S / 

R o z b o r y s t y l i s t i c k é by měly být vždy součástí komplexních rozborů. 
Samozřejmě bychom jc měli cvičit i samostatně, v hodinách slohu. Doporučujeme držet se 
v obecné rovinč postupu uváděného v citované příručce Komplexní jazykové rozbory, tj. začít 
rozborem komunikační situace a základní charakteristikou funkčněstylové oblasti, do níž text 
spadá; poté pokračovat analýzou jednotlivých prvků, jako je autorský vypravěč, druhy řeči, 
kompoziční postupy, afektivní pojmenování, příznakové užití slovních tvarů, 
jednoduchost / složitost syntaktické výstavby, prostředky kohezc a koherence aj. 

3.3.7.8 Prověřování, hodnocení a klasifikace výkonů žáka z hlediska motivačního 

Problematika e v a l u a c e (prověřování, hodnocení a klasifikace) je jednou 
z nejdiskutovančjších a nejsložitčjších složek výchovnč-vzdčlávací práce učitele. Autor 
disertační práce se jí věnoval v monografii (J. Kostečka, 1989), v článcích v časopisu Český 
jazyk a literatura i při přednáškové činnosti pro pedagogická centra (zde především v oblasti 
hodnocení a klasifikace slohových prací). Pasáže uváděné v tomto oddíle čerpají mj. z tčehto 
zdrojů a ze zkušeností autora při spolupráci s CERMATem75, ovšem jsou aktualizovány 
s ohledem na vývoj, který tato oblast didaktiky prodělala a prodělává. Podrobně se evaluační 
problematice věnuje dosud poslední komplexní didaktika češtiny (M. Čechová - V. Styblík, 
1998, s. 74-80 a 245-248). Zásadní poznatky k této problematice v oblasti slohové přináší 
publikace M. Čechové Komunikační a slohová výchova (1998, s. 173-178); jejich platnost 
osvědčujeme našimi praktickými zkušenostmi z výuky slohu a komunikace na nižším a 
vyšším stupni osmiletého gymnázia a na gymnáziu čtyřletém. 

Pokud jde o postavení prověřování, hodnocení a klasifikace v systému vyučovacích 
metod, odkazujeme na kap. 3.3.6, kde se tomuto problému věnujeme podrobněji. Tyto 
aktivity považujeme za plnoprávné metody. 

Soustředíme se na ty jejich aspekty, které bezprostředně souvisejí s motivací a 
aktivizací žáka (třebaže je nutno poznamenat, že jen málokterý s nimi nesouvisí vůbec). 

75 CERMAT byl zřízen státem koncem devadesátých let 20. století jako organizace připravující reformu 
maturitní zkoušky; pozdčji se stal i centrem evaluace. 

119 



Zároveň konstatujeme, že právě v této oblasti je práce učitele mimořádně obtížná a citlivá. 
Vhodně zvolené provčřovací, hodnotící a klasifikační postupy a formy dokáží třídu 
i jednotlivce vysoce aktivizovat; naopak stereotypnost, suchopárnost prověřování a nadměrná 
přísnost učitele žáky spolehlivě demotivuje a znechucuje. 

Vymezení užívaných pojmů: 
E v a l u a c e ( h o d n o c e n í ) je nejobecnější, zastřešující termín. Označuje akt 

i proces dílčích či souhrnných soudů učitele o výkonu žáka v těch oblastech, jež jsou 
předmětem a cílem výchovně-vzdělávacího procesu. Řidčeji může jít i o hodnocení výkonů 
samými žáky. (Je třeba mimořádného taktu učitele a navození takové atmosféry, jež třídu 
přesvědčí, že se nedopouští nemístné kritiky spolužáka, nýbrž pomáhá zlepšení jeho výkonu 
do budoucna; zároveň se tak cvičí nesmírně užitečná komunikační dovednost, totiž věcné a 
slušné vytknutí nedostatků.) Součástí evaluace je a u t o e v a 1 u a c e, tj. hodnocení sebe 
sama. Hodnocení může být vyjádřeno slovně (ústní či písemnou formou, viz níže), nebo 
kvantitativně (pak hovoříme o klasifikaci, viz následující odstavec). 

K l a s i f i k a c e je kvantitativní vyjádření žákova hodnocení učitelem, a to jak na 
základě výkonu žáka při cíleném prověřování, tak na základě jeho výkonů a projevů, které 
nebyly vždy vyvolány prověřováním (např. trvalé vysoké aktivity v hodinách, mimořádné 
pečlivosti při vypracování domácích úkolů apod.). 

P r o v ě ř o v á n í jc taková interakce žáka a učitele, při níž učitel cíleně ověřuje 
stupeň, stav a pokrok žákových znalostí, dovedností, návyků, postojů a názorů. Termín má 
výhodu vc své popisnosti i v tom, že jím můžeme označit ověřování ústní i písemné, 
individuální, skupinové i frontální, dílčí i komplexní, klasifikované i neklasifikované - právě 
pomocí příslušného kvalifikujícího přívlastku. Běžně užívaný termín z k o u š e n í je ve 
školské praxi vyhrazen ústnímu prověřování, v našich podmínkách často u tabule, před třídou. 
Prověřování je tak jedním z postupů užívaných pro evaluaci (např. vedle učitelovy pochvaly 
žáků během nějaké aktivity). 

Evaluace má tyto funkce: 
- diagnostickou 
- prognostickou 
- kontrolní 
- regulační 
- výchovnou 
- sociální 
- verifikační 
- motivační 

Zde se s ohledem na téma a cíle disertační práce zaměříme na posledně jmenovanou. 

Vyjdeme ze základní zásady: hodnocení a klasifikace musejí být o b j e k t i v n í a 
vdané třídě j e d n o t n é a neměly by být nepřiměřeně přísné. Nedůsledným, necitlivým a 
unáhleným přístupem v oblasti prověřování, hodnocení a klasifikace lze zkazit veškerou 
autoritu, již si učiteľ eventuálně vybuduje svou odborností a pedagogickým nasazením 
v jiných fázích výuky. 

Z těchto východisek odvodíme následující úvahy: 
V prvé řadě je nutno nekompromisně mýtit zneužívání známky jako kázeňského 

„opatření". Průzkum, který autor provedl v r. 1988 mezi žáky gymnázia v Praze 9-
-Vysočanech, ukázal toto pořadí skutečností, které jim při prověřování, hodnocení a 
klasifikaci v kterémkoli předmětu vadí nejvíce: 
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1. učitel používá klasifikace jako trestu za nekázeň (vyvolání provinilce k tabuli a jeho 
následné „zkoupání", trestná písemka celé třídě); 

2. učitel preferuje některé oblíbence a klasifikačně jc zvýhodňuje (např. i tak, že při 
jejich slabém výkonu neudělí vůbec známku, ač šlo evidentně o klasifikační prověřování 
u tabule) - viz bod 4; 

3. klasifikace i samotný průběh prověřování zjevně odráží učitelovu aktuální špatnou 
náladu; 

4. učitel není schopen trvale, opakovaně a v míře vylučující omluvitelný omyl udržet 
vyrovnanost klasifikace vzhledem k předvedeným výkonům (za rclativnč stejné výkony dává 
různým žákům různé známky nebo naopak za různé výkony dává známky stejné); 

5. učitel se při ústním prověřování cílevědomě soustřeďuje na pasáže, které 
zkoušenému dělají potíže, místo aby tuto skutečnost vzal prostě na vědomí (s tím, že se odrazí 
v hodnocení) a zkusil zadat otázku novou. 

Setrvačnost je ve školství neobyčejně vysoká. Nedomníváme se, že tento výzkum 
ztratil zcela na aktuálnosti s ohledem na změněné politické poměry vnáší zemi po r. 1989, 
třebaže humanizace naší edukační soustavy nesporně probíhá. Zdá se však, že některé ze 
zmíněných negativních postupů mizejí z našich škol jen velmi pomalu a neochotně a 
vyskytují se dokonce u maturitní zkoušky. 

Zajímavou psychologickou skutečností je častý pocit ukřivdčnosti žáka, kterému se 
dostane nedobrého hodnocení, třebaže se doma skutečně připravoval. „Já jsem se učil," 
začíná stereotypní dialog. „Ale neumíte, " musí zaznít jediná adekvátní odpověď vyučujícího, 
pokud žák skutečnč podal špatný výkon. V podobných případech lze ještě uvést argument, 
kterému většina zkoušených porozumí: „Představte si, že půjdete na operaci a lékař ve vás 
zapomene skalpel: spokojíte se s jeho obhajobou, že se na ni poctivě připravoval? " 

Do oblasti motivace (a pedagogické psychologic) patří i otázka zařazení tzv. „zájmu 
žáka o předmět" mezi klasifikační kritéria. Jsme jednoznačně toho názoru, že žákova aktivita 
vyplývající z jeho zájmu o předmčt by se mčla odrazit v celkové klasifikaci pouze jako 
pomocné kritérium; u žáka, který zájem neprojevuje, se tato skutečnost naopak v klasifikaci 
projevit nesmí. Což lze snížit známku budoucímu matematikovi za to, že se přizná k nezájmu 
o poezii? 

Další konkrétní postřehy k důležitým aspektům evaluace, jež souvisejí s motivací 
(nebo dcmotivací) žáků: 

Často se v odborné literatuře hovoří i píše o tom, že klasifikované prověřování nemá 
žáka stresovat, že se ho nesmí bát. Srov. J. Skalková, 1999: „Při ústním zkoušení je významné 
navodit příznivou atmosféru, nevyvolávat strach, stresové situace apod. V optimistické 
atmosféře budou žáci aktivní a začnou chápat zkoušení jako přirozenou součást vyučování." 
(s. 195) To je samozřejmě obsahově správné, avšak málokde se již dočteme, že klasifikované 
prověřování s sebou kromě motivace pozitivní přirozeně přináší i motivaci negativní (viz kap. 
2.3.1). Učitelé z praxe vědí, že někteří žáci, zvláště vc vyšších ročnících střední školy, 
programově zanedbávají přípravu na ty předměty, jež nesouvisejí s volbou povolání či dalšího 
studia. Dělo se to i dříve, ale zejména od devadesátých let 20. století dosahuje v této oblasti 
pragmatičnost mladých generací intenzity vskutku varující. Právě klasifikované hodnocení (ať 
už procenty, či známkou) tu pak bývá - bohužel - často jediným motivačním (nechceme-li 
říci přímo donucovacím) prostředkem k povzbuzení žákovy píle. Samozřejmě ani tu nesmí 
učitel zkoušeného vyvádět z míry agresivními či ironickými poznámkami a klasifikovat ho 
nepřiměřeně tvrdě; bylo by však užitečné nezavírat před existencí negativní motivace 
klasifikovaného prověřování oči. Z tohoto hlediska je téměř neúčinné písemné slovní 
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hodnocení; není náhodou, že i ty školy, které ho zavedly, jej doplňují i o hodnocení 
kvantifikované. (Podrobněji k slovnímu hodnocení viz níže v této kapitole.) 

Škola má své žáky připravovat pro život; naše euroatlantická civilizace je přitom 
„nastavena" tak, že se znalosti a dovednosti nemilosrdně testují - od první třídy základní 
školy až po státní zkoušky na škole vysoké, často i dále v zaměstnání. Učitelé jsou tedy 
povinni pěstovat ve svých svěřencích (ovšemže rozumným způsobem) odolnost vůči stresu a 
bolestínství, trénovat s nimi schopnost podat výtečný výkon i pod tlakem, bojovat s jejich 
výmluvami, proč něco nejde. Jedna věc je zdravá tréma dobře připraveného, něco zcela jiného 
oprávněný strach soustavného lajdáka. 

Třída by ovšem při prověřování neměla mít pocit jakési iracionality a náhodnosti, 
kterou nemůže kontrolovat. Obzvlášť nevhodné je, jestliže učitel vyvolává při ústním 
zkoušení podle nahodilých kritérií (jako datum, počet obrazů ve třídč apod.) a jestliže 
klasifikaci žákovi nezdůvodní. 

Pokud ovšem chceme od žáka, aby se učil, musíme mu připravit všechny podmínky 
pro to, aby věděl, na čem je, a mohl se soustředit jen na svůj výkon. Doporučujeme v této 
souvislosti: 

- oznamovat jasně a jednoznačně obsah a rozsah látky určené k prověřování; 
- oznamovat dopředu termíny diktátů, písemných prací a ústního prověřování většího 

rozsahu; 
- ústně zkoušet bez zbytečných extravagancí, v klidu zadávat zkušební otázky, včenč 

rozebrat žákův výkon a zdůvodnit hodnocení, event, klasifikaci. 

Od konce devadesátých let 20. století se do českého základního i středního školství 
stále více prosazuje i písemné s l o v n í h o d n o c e n í , jež tak nahrazuje tradiční vysvědčení 
se známkami. Jak upozorňuje J. Skalková (1999), koncepce slovního hodnocení se však 
objevuje v tehdejším Československu již v šedesátých letech. V cizině je běžně užívána např. 
v anglicky hovořících zemích. V konfrontaci s tradičním systémem známkování zdůrazňují 
zastánci slovního hodnocení zejména jeho vliv na zmírnění tlaku, jemuž je žák při 
známkování vystaven, zamezení demotivace ménč výkonných žáků a akcentování kooperace 
žáků. 

Autor disertační práce tento způsob hodnocení sám vyzkoušel na českém kolejním 
gymnáziu Open Gate, má tedy s ním praktické zkušenosti a disponuje přímými poznatky 
0 jeho výhodách a nevýhodách. 

Naše stanovisko ke slovnímu hodnocení vychází z přesvčdčení o prioritč kategorie cíle 
před ostatními faktory. Každá v ě d e c k á metoda pedagogické práce je akceptovatelná a 
funguje, byla-li zvolena v souladu právě s cíli výchovně-vzdčlávacího procesu, resp. zde 
přímo s konkrétními cíli a celkovou pedagogickou orientací dané školy, a adekvátně učitelem 
použita. Uveďme jako příklad jedno elitní soukromé gymnázium na Praze 9, jež si jako hlavní 
cíl stanovilo přípravu svých žáků na vysokoškolské studium, se zvláštním důrazem na 
ncjžádančjší fakulty a obory. Rodiče i žáci s tím byli seznámeni v informačních materiálech 
školy. Motto Naše jedničkáře si vysoké školy vybírají; naši dvojkaři si vybírají vysoké školy; 
naši troj kari jsou přijímání na vysoké školy, naši čtyřkaři se tu a tam nedostanou na vysokou 
školu je v tomto ohledu jistě srozumitelné. Za takových okolností, i při zachování co 
nejhumánnějšího přístupu k žákům, nutnč vzniká konkurenční prostředí, tlak na žáky 
a situace, kdy slabší odcházejí, protože nasazenému tempu nestačí. Na druhou stranu tato 
škola dokázala připravit pro vysokoškolské studium i pro život dnešní špičkové právníky, 
diplomaty, lékaře; nčkolik jejích absolventů vystudovalo vysoce prestižní zahraniční školy 
včetně univerzity v Oxfordu. Každá společnost elity potřebuje, a musí tedy provozovat 
1 školy, jež je cílenč vychovávají. Na zmínčném gymnáziu se známkuje tradičním způsobem, 
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frekvence a obtížnost testů a ústního zkoušení jsou velmi vysoké, konkurence nemalá, 
soutěživost velká. Jsou-li však tato fakta a tyto cíle deklarovány veřejně v rámci informací 
0 profdu školy, nelze takový ústav v žádném případě obviňovat z nemodernosti, nechuti 
otevírat se „novým pohledům" apod. Známkování a bodování zde funguje a pomáhá plnit 
vybrané (a oprávněné) edukační cíle. 

Tím samozřejmě zároveň říkáme i to, že pokud se naopak nějaká škola profiluje tak, 
že akcentuje cíle spíše výchovného rázu, kooperativní didaktické postupy, pozitivní motivaci, 
pomalejší tempo při výuce apod., pak má zase ona plné právo zavést evaluační metody 
odpovídající těmto záměrům. Tak tomu je na gymnáziu Open Gate v Babicích, do nějž jeho 
zakladatelka přijímá mj. děti ze sociálně nepodnětného či přímo patologického rodinného 
prostředí a z dětských domovů - tedy děti postrádající často základní hygienické a učební 
návyky, s netrénovanou pamětí, nízkou vstupní motivací ke studiu aj. Je pochopitelné, že je 
třeba věnovat jim maximální péči, aby srovnaly co nejdříve handicapy oproti dětem 
z prostředí příznivějšího. Tu se slovní hodnocení jeví jako ideální metoda objcktivizace 
žákovských výkonů a pokroků. Při jejím zavádění na Open Gate se ovšem projevila některá 
z jejích známých úskalí: učitel se s patnáctým či dvacátým „slohovým cvičením" začíná 
opakovat; u žáků introvertních, kteří se příliš neprojevují, není za jedno čtvrtletí témčř co 
hodnotit; některé soudy jsou obecné a málo vypovídající; u slabšího žáka jc obtížné najít 
hranici mezi oprávněným povzbuzením a nutným pokáráním; jelikož ani slovní hodnocení 
nesmí být nepřiměřeně subjektivní, začnou se časem objevovat snahy o „základní celoškolní" 
šablonu, podle níž by mčli všichni hodnotitelé postupovat, čímž se ale podváže kýžená 
osobitost učitelova sdčlení; nečeštinář nedokáže někdy formulovat svoje závěry zcela 
precizně; v neposlední řadě je třeba otevřeně konstatovat, že s tvorbou slovního hodnocení je 
daleko více práce než s udělením výsledné klasifikace formou jedné známky, takže se může 
stát, žc při psaní šedesátého slovního hodnocení již učitel není tak pečlivý jako při psaní 
prvního. 

Zajímavé bylo srovnání postupu českých učitelů Open Gate, kteří až na jednu či dvě 
výjimky neměli se slovním hodnocením žádné zkušenosti, s pojetím učitelů z Velké Británie. 
Zatímco naši pedagogové vnesli do slovního hodnocení českou tradici jasného a pádného 
popsání skutečného stavu věcí i tam, kde nebyl příliš radostný, Britové se za všech okolností 
snažili záporné hodnocení minimalizovat až eliminovat a vždy připojovali pochvalu a 
povzbuzení. Tak se stávalo, že jeden a tentýž žák měl ze stejných či blízce příbuzných 
předmětů diametrálně odlišné slovní hodnocení. Například český učitel angličtiny napsal toto: 
„... Jsi neochotný na sobě více pracovat, někdy přímo líný; spoléháš na to, co znáš 
z předchozí školy a ne vždy to stačí. Měl by sis uvědomit, že právě v angličtině zde jdeme 
rychle kupředu, a pokud se nebudeš pravidelně připravovat na koleji, psát domácí úkoly a 
nosit řádně pomůcky, mohly by se tvoje výsledky zhoršovat." Anglický učitel, vyučující 
paralelně vc stejné třídě, sdělil v témž klasifikačním období témuž žákovi toto: I am very 
satisfied with your efforts, you have done a lot of work in this term. I appreciate your 
contribution to our lessons; no doubt you will gradually improve your results in the fields 
where you still somewhat lag behind expectations, like homework and regular preparation for 
lessons. (Jsem velmi spokojen s tvým úsilím, udělal jsi v tomto pololetí spoustu práce. 
Oceňuji tvůj příspěvek k našim hodinám; nepochybně zlepšíš postupně své výsledky 

1 v oblastech, kde ještě poněkud zůstáváš za očekáváním, jako jsou domácí úkoly a pravidelná 
příprava na vyučování.) Protože slovní hodnocení byla psána do jednotného elektronického 
formuláře umístěného na serveru školu, všimli si někteří vyučující tohoto i řady podobných 
rozporů; následovalo několik workshopů, v nichž si čeští a britští pedagogové museli vyjasnit 
cíle, kritéria a hranice ostrosti slovního hodnocení a pokoušeli se svá pojetí alespoň trochu 
sblížit. Dodejme ještě, že neoddělitelnou součástí hodnocení na Open Gate je i kvantifikované 
vyjádření žákových výkonů, ovšem v procentech, protože prakticky všechny znalosti a 
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dovednosti se klasifikovane ověřují pouze na písemných testech a projektech; ústní zkoušení 
u tabule jc vedením školy jednoznačně zakázáno, právě ve snaze eliminovat psychický nápor 
na žáka. (Autor disertační práce si soustředčným a cíleným tlakem na vedení školy vynutil 
výjimku, když argumentoval, že v jazyce je třeba prověřovat mluvní kompetence žáka, a to 
lze sotva činit jinak než právě klasifikovaným ústním zkoušením.) 

Není nezajímavé konstatovat, jak na slovní hodnocení reagovali právě frekventanti 
školy: zezačátku jím byli nadšeni, diskutovali o něm, přicházeli s náměty k dotváření jeho 
podoby. Postupně začali vnímat nejen přednosti, ale i některé ze zmíněných limitů tohoto 
evaluačního postupu. Ve třetím roce existence školy (tj. v roce vzniku této disertace) přišla 
studentská rada s iniciativou, aby se ústní hodnocení omezila pouze na pololetí, nikoli na 
čtvrtletí, jak tomu bylo od založení školy. 

Na úplný závěr této kapitoly přikládáme ukázky dvou klasifikačních diktátů 
V. Kučery (viz kap. 3.3.3) pro inspiraci, jak je možné řešit motivaci žáků i tam, kde to řada 
češtinám považuje za nemožné. Opakujeme, že diktáty byly zadávány na pokračování. 

Uvězněn 
Setmělo se už, a ačkoliv mezi stíny zůstávalo jen málo světlých míst, viděl jsem zřetelně, 

jak bílí červi vylézají z děr a kroutí se na vlhkých kamenných schodech. Zachvátil mne dosud 
neznámý pocit hrůzy a náhle jsem si uvědomil, žc mezi tamějšími obyvateli se nenajde nikdo, 
kdo by byl ochoten mně pomoci. A pak jsem uslyšel pištivý sykot a s hrozivým skřípáním se 
otevřely dveře. Uviděl jsem ztemnělou rokli a před ní prostranný dvůr. V pozadí, kde se 
míhaly jakési obrovité postavy, stálo dřevěné lešení s černými závčsy. V kotli u pravé strany 
syčela vařící voda a pod prkennou ohradou se mezi krvavými skvrnami povalovaly ohromné 
kusy syrového masa. Pochopil jsem, žc jsem obklíčen jen nepřáteli a žc mně nezbývá 
sebemenší naděje. 

V tu chvíli se ozval táhlý hvizd, který mně připomněl šakalí zavytí. Zarostlí chlapi 
v kuních kožešinách a s rudými pytli přes oči a ústa se ke mně přibližovali plíživými kroky. 
Úzkými otvory v pytlích probleskovaly jejich pohledy, za pasem se jim blýskalo ostří sekyry 
a jejich pravice svíraly řetězy, na nichž byli uvázáni psi, kteří zuřivým štěkotem drásali mé 
nervy a napínali jc až k prasknutí. Viděl jsem, žc dorozumění s těmito cizími lidmi je zccla 
nemožné, a sbíral jsem poslední síly. Zapomněl jsem na všechnu opatrnosti a zoufalým 
skokem jsem vyrazil proti zčernalému nebi nad otevřeným vchodem. 

Myslím, žc jsem přecenil své síly, jichž jsem už stejnč neměl nazbyt, a žc můj čin byl 
krajně neprozřetelný. Ucítil jsem tupý úder do hlavy, zatmělo se mně v očích, a když jsem 
opět nabyl vědomí, shledal jsem, žc ležím omotán provazy na jakýchsi kluzkých prknech a že 
jsem se stal obětí neslýchaného násilí. Pod ramenními klouby jsem ucítil železné tyče, jejich 
konce se spojovaly pod bederními obratli a táhly se pak podél holenních kostí až ke kotníkům. 
Kdykoliv jsem sc pohnul, měl jsem dojem, jako by mně někdo rval útroby rozpálenými 
kleštěmi. Obestřelo mě malátné zoufalství. 

Náhle jsem zpozoroval, že přibližně ve výši očí leží vedle mě dva okrouhlé tácy, a strnul 
jsem hrůzou, kdyžjscm uviděl dlouhé tenké nože na jejich okrajích. Znovu jsem si připomněl, 
že jsem se ocitl mezi vyvrheli lidského rodu a žc nemohu očekávat žádné slitování. Chvíli se 
nic nedělo a minuty zdánlivě líně plynuly vpřed. V mé mysli se ale horečně odvíjela celá má 
minulost, a i když se obrazy míhaly jako v opilých snech, porozuměl jsem pojednou dávno 
ztraceným souvislostem. Ale bylo už pozdě, neboť náhle mě čísi ruce uchopily pod hrdlem a 
zběsilí šílenci kolem mě vyrazili táhlý,,> vítčzný řev. 

Vtom se ozval ostrý výkřik, který způsobil, že všechno kolem mě naráz strnulo, a já jsem 
pocítil, žc dusivý stisk kolem mého hrdla povolil. Na malé prostranství, jež se přede mnou 
utvořilo, vystoupil vysoký muž. Havraní vlasy mu vlály kolem propadlých lící, krví podlité 
oči mu svítily chtivým žárem, a jak zdvihl ruce porostlé černými chlupy, zachřestil blýskavý 
skleněný náramek. Natáhl ke mně dlaň, v níž se temně třpytil jakýsi předmět, a já jsem 
pochopil. Mí včznitclc vyplenili moje zásoby a to, co muž svíral vc svých surových prstech, 
byla zřejmě násilím otevřená plechovka. Porozuměl jsem jeho tázavým pohledům. Zatvářil 
jsem se zcela nevinně, otevřel jsem ústa a naznačoval polykání. 

Muž udělal překvapivý posuněk, pak ponořil špinavý prst do krabičky a olízl ho svým 
strupatým jazykem. Ale pak se prudce otřásl, divoce zavyl, z očí mu zasršely vzteklé blesky a 
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jediným pohybem mně narval celý obsah konzervy do otevřených úst, mumlaje rozzlobeně 
nesrozumitelné kletby. Rychle jsem sc sytil hustou kašovitou hmotou, cítil jsem, jak sc mně 
žíly rozehřívají, jak mně nabíhají svaly, cítil jsem neodolatelný příval síly, která obnovovala 
mou dávno ztracenou vůli, a zchromlé ruce i nohy znovu nabývaly pevnou jistotu. Zaryl jsem 
paty do ovlhlých prken, ucítil jsem místo, kde byla sbita ocelovými hřeby, a v tu chvíli jsem 
věděl zcela bezpečně, že stejná ocel zvoní v mé mysli i krvi. 

V okamžiku jsem přerval provazy, odkopl oba tácy a hrozivými nástroji a holými pěstmi 
jsem si probíjel cestu mezi svými mučiteli a vězniteli. Obsah plechovky působil vc mně jako 
vnitřní dynamo. Pak jsem se zmocnil zrezivělé železné tyče a její údery dopadaly na hlavy 
zlotřilých bídáků, kteří sicc skučeli hrůzou, ale dál se na mě sápali svými zkrvavělými drápy. 
Probil jsem se až na okraj plošiny, jediným lehkým skokem jsem se přenesl přes hrozivou 
rokli. Za sebou jsem uslyšel štěkat psy a zklamaně povykovat zbylé lotry, ale to už jsem bez 
oddechu ubíhal tmavými lesními pěšinami k místu na pobřeží, kde byl ukryt můj člun. Byl 
jsem zachráněn. 

Vím dobře, čemu vděčím za svou spásu, a chtěl bych dodat, žc špenátové konzervy 
můžete dostat i vy v našich prodejnách potravinových výrobků. 

Smrt střelce 
Pat vstoupil do krčmy a pátravě se rozhlédl. Lampy na stěnách čadily a jejich kouř se 

mísil s vonným pachem tabáku. Na vyviklaných židlích seděli honáci dobytka, jejichž tváře 
byly porostlé špinavými vousy, klobouky měli vraženy hluboko do čela a jejich prsty si 
neklidně pohrávaly s koženými opasky, jež jim visely kolem boků. Z potemnělých míst, kde 
se pilinami posypaná podlaha ztrácela za dřevěnými sloupy, sc ozývaly opilé hlasy 
s chichotáním pochybných dámiček. Patový oči přelétly místnost, jež čpěla výpary alkoholu, 
potu a laciné voňavky, a pak se zastavily a prudce zúžily. Tvář se mu protáhla a vousiska 
kolem lícních kostí sc naježila. V koutě u politého stolu seděl Tom. 

Pat a Tom byli zuřivými nepřáteli, oba byli výbornými střelci a už dávno po sobě vědomě 
slídili. Každý z nich dobře včdčl, žc pro oba není na světě dost místa. Teď tedy nastal 
okamžik pravdy. Pat zaťal zuby, oči mu zaplály a pravá ruka sklouzla pro nízko zavčšcnou 
pistoli. Kdosi vykřikl, Tom zdvihl zdánlivě nezúčastněné zraky a rozbitá židle sc mihla 
ztčžklýni vzduchem. Zahřmčly dva výstřely. Pat se stočil bokem k Tomovi, který opřel hlavu 
o zčernalou zcď(,) a potom se bez hlesu skácel na podlahu s krvavým otvorem přímo mezi 
očima. Naráz bylo vyděšené ticho. Na tu chvíli nikdo z přítomných zcela jistě nezapomněl. 
V celém kraji si pak lidé dlouho vyprávěli, jak zahynul veliký a proslulý pistolník . 

(Dopíšte jméno pistolníka podle toho, jakou interpunkci jste zvolili v souvětí Pat se stočil 
bokem...) 

3.3.8 Organizační formy vyučování a jejich vliv na motivaci a aktivizaci žáků 

7 h | Organizačními formami vyučování rozumíme způsoby, jimiž j c výuka vedena 
z hlediska jejího vnějšího uspořádám, na rozdíl od didaktických metod, jež se v tomto 
kontextu chápou jako postupy vnitrní (J. Skalková, 1999 L Mojžíšek 1973) 

^ Organizační formy vyučování úzce souvisejí s didaktickými metodami; v některých 
případech, jako jc napr. outdoorovc vyučování či stanovení posloupnosti jednotlivých činností 
vc vyucovaci jednotce, je lze od sebe stěží odlišit. 

Mezi organizační formy patří zejmena: 
a) způsob výuky z hlediska počtu aktuálně vyučovaných žáků; sem patří 
- frontální (hromadné) vyučování 
- skupinové a kooperativní vyučování 
- individualizované vyučování 
b) vnější podoba edukačního prostředí; sem patří 
- místo výuky 
- uspořádání výukového prostoru (třídy) 
- vybavení výukového prostoru 
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c) základní jednotka vyučovací formy (zejména vyučovací hodina); sem patří 
- struktura základní jednotky vyučovací formy 
- posloupnost složek základní jednotky vyučovací formy 
- časové rozvržení činností 

Tato disertační práce se věnuje motivaci a aktivizaci žáků při výuce českého jazyka a 
slohu; nemůžeme tedy jít při rozboru jednotlivých organizačních forem do podrobností, 
zaměříme se přednostně na to, co přímo souvisí s předmětem našeho zkoumání. Nebudeme se 
ani věnovat těm organizačním formám, které jsou v našem školství zcela ojedinělé a 
realizovatelné jen za zvláštních podmínek, jako je např. individualizované vyučování nebo 
forma otevřených hodin (tj. takových, jež nemají pevně stanovenou délku). 

3.3.8.1 Frontální vyučování 

Frontální vyučování je organizační forma, při níž učitel vyučuje jedinou a 
jednolitou větší skupinu žáků (v našem edukačním prostředí zpravidla 24-32člennou). 

Srov. J. Maňák - V. Švec, 2003: „Frontální výuka se vyznačuje společnou prací žáků 
vc třídě s dominantním postavením učitele, který řídí, usměrňuje a kontroluje veškeré aktivity 
žáků; výuka se orientuje převážně na kognitivní procesy, hlavním cílem je, aby si žáci osvojili 
maximální rozsah poznatků." (s. 133) 

Je-li vyučovacím prostředím třída, bývá pevnč uspořádána do řad (většinou tří) 
tvořených určitým počtem lavic; žáci sedí v lavicích a nepohybují se po třídě, zatímco učitel 
řídí výuku zpoza katedry či ze stupínku, čímž se nevylučuje jeho pohyb po třídě, převážně 
však tak, aby jej žáci stále viděli, tj. po horizontále před lavicemi. Pohyb učitele po třídě byl 
podroben vědeckému zkoumání. Např. J. Mareš - J. Křivohlavý (1995) uvádějí studie 
Adamse a Biedlcho, podle nichž existují a k č n í z ó n y u č i t c 1 e, tj. místa, kde se učitel 
trvale pohybuje nejčastěji, a má tudíž z hlediska komunikace častější kontakt s těmi žáky, 
kteří sedí v dosahu této akční zóny. Existují i hluché prostory, které učitel komunikačně 
neobsáhne; v klasicky uspořádané třídě jde nejčastěji o první dvě lavice po diagonále od 
místa, kde učitel stojí. Je třeba, aby si pedagog tyto skutečnosti uvědomil a vyplňoval všechny 
komunikační zóny jak svým přemísťováním podél celého stupínku, tak mimikou, gestikulací, 
posturikou. Je otázka, nakolik se může pedagog přemisťovat po celé třídě, je-li uspořádána 
popsaným způsobem. U výkladu je to téměř vyloučeno, neboť není ani slušné, ani funkční být 
během řeči obrácen k nčkterým žákům zády; je ovšem možné i vhodné zavítat mezi lavice 
během samostatné práce žáků. 

Tuto organizační formu nelze ztotožňovat s didaktickou metodou výkladu. V rámci 
frontálního vyučování se může uplatňovat prakticky jakákoli vyučovací metoda, včetně např. 
heuristické. 

Frontální vyučování má trvalé místo v organizačních formách. Je totiž neobyčejně 
ekonomické časově i finančně, umožňuje učiteli přímý kontakt s celou třídou, žáci sc 
poznávají navzájem v celém kolektivu. Nevýhodou je omezená možnost individuálního 
působení. 

Z hlediska motivace a aktivizace žáků je tato organizační forma plně vyhovující, 
pokud si je učitel vědom jejích úskalí a eliminuje je. Měl by neustále přemýšlet, jak narušit 
stereotyp tradičního uspořádání třídy (např. češtinář může při probírání vyprávění sestavit 
lavice do U nebo je odsunout kc zdem a sednout si s žáky na židle či na zem do kruhu - srov. 
ukázku hodiny Za tajemstvím vyprávění v kap. 5). I do výuky v zásadě frontální lze vnést 
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prvky skupinové nebo párové práce (viz další ukázku hodiny, Nepravidelnosti větné stavby, 
rovněž v kap. 5). 

3.3.8.2 Skupinové a kooperativní vyučováni 

Skupinové vyučovaní je taková vnější organizace práce, při níž jsou žáci 
rozděleni do menších skupin, zpravidla 3-6členných, s cílem zefektivnit výukový a 
výchovný proces oproti běžnému uspořádání, kdy učitel pojímá třídu jako celek. 

(Za skupinu považujeme alespoň tři žáky; u dvou hovoříme o práci p á r o v é . ) 

Podstatou kooperativní formy je organizování spolupráce mezi členy skupiny tak, 
že výsledky jedince spoluvytváří celá skupina a má z ní i prospěch; jedinec je skupině za 
svou činnost odpovědný. 

Kooperativní vyučování neoddělitelně souvisí s vyučováním skupinovým. J. Maňák -
V. Švec (2003) však uvádějí ve svých výkladech o skupinové výuce tři instruktivní příklady, 
kdy žáci sice pracují ve skupinách, ale nekooperují, popř. nejsou v trvalém vzájemném 
kontaktu. Autoři pak pokračují ve vymezení charakteristických rysů skutečné skupinové práce 
(s. 138): 

- spolupráce žáků při řešení obvykle náročnější úlohy nebo problému; 
- dělba práce žáků při řešení úlohy, problému; 
- sdílení názorů, zkušeností, prožitků ve skupině; 
- prosociálnost, tj. vzájemná pomoc členů skupiny; 
- odpovědnost jednotlivých žáků za výsledky společné práce. 
Propagátorka tohoto přístupu k výchově a vzdělávání H. Kasíková (1998) hovoří a 

píše o sdílení, spolupráci a podpoře.76 Zastává názor, že kooperativní učení vede k těmto 
výsledkům: 

- vyššímu výkonu; 
- zlepšení paměti; 
- vytváření podpůrných sociálních vztahů; 
- koncentraci na úkol; 
- rozvinutějším sociálním dovednostem; 
- zvýšené vnitřní motivaci k učení; 
- schopnosti zaujímat různorodé perspektivy pohledu; 
- lepším vztahům ve škole; 
- lepším vztahům k učiteli; 
- většímu využití vyšších myšlenkových procesů; 
- vyšší sebedůvěře; 
- lepšímu psychickému zdraví. 
Dále hovoří o pěti elementech (základních oporách) kooperativního učení; jsou to tyto: 
1. pozitivní vzájemná závislost členů skupiny (všichni jedinci musejí uspět, aby uspěla 

skupina) 
2. individuální skládání účtů 
3. interakce členů skupiny tváří v tvář (jsou si při práci blízko) 
4. sociální dovednosti (povzbuzování, naslouchání, dodržování pořadí...) 
5. reflex učení vc skupině (autoevaluace členů skupiny) 

76 V rocc 2006 přednášela H. Kasíková o kooperativní výuce učitelům kolejního gymnázia Open Gate 
v Babicích. Autor disertační práce zde čerpá i z poznámek z této přednášky, z rozhovoru s H. Kasíkovou po ní a 
z hand-outu rozdaného H. Kasíkovou účastníkům semináře. 
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V zahraniční pedagogické vědě nacházíme kooperativní edukační principy např. 
u C. Freineta. 

Zajímavé příklady kooperativního postupu - mj. i pro češtináře - uvádčjí vc svém 
textu pro Kritické listy O. Hausenblas - H. Košťálová (2001). Nelze popřít jejich velkou 
motivační sílu. Vybíráme: 

Kmeny a kořeny jc kooperativní činnost, v níž každá ze skupin řeší jednu zadanou otázku. 
Než dojde skupina k odpovčdi, vyptávají se členové skupiny (kořeny) všech přítomných vc 
třídě na to, co by oni odpověděli na tuto otázku. Návrhy se snášejí u kmene skupiny, který je 
zaznamenává. Nakonec sc sejde celá skupina u svého kmene a připraví prezentaci pro celou 
třídu. Podstatné je, žc se všechny kořeny vyptávají všech ostatních, takže tutéž otázku 
několikrát položí a samy vícekrát odpovědí na každou z otázek zbývajících skupin. 

Proti přehnanému akcentování kooperativnosti naopak vystoupil zastánce tradičních 
postupů P. Kukal; jeho vyjádření na podporu soutěživosti jsme citovali - v jiné souvislosti -
v kap. 3.3.7.3. Odkazujeme na tento příspěvek i zde a pro přehlednost vybereme z tohoto jeho 
textu klíčové námitky proti „všespasitelnosti" této metody: 

Dnes a dennč se učitelé setkávají s požadavkem, aby v dětech rozvíjeli schopnosti 
týmové spolupráce. Na téma kooperativního učení vychází řada odborných i populárních 
publikací, skupinové vyučování je předváděno inspekci, hospitujícímu řediteli i rodičům. 
Všichni všem namlouvají, žc svět stojí výhradně na spolupráci. Důsledkem je nebývalý 
úpadek kultury soutěžení. (...) 

Snaha o maximální rozvoj spolupráce často vede k tomu, žc děti umějí právě jenom 
spolupracovat. V životě se také často ocitnou v situacích, kdy sc jim tato dovednost hodí a 
kdy po nich bude vyžadována. Minimálně stejné často se ovšem ocitnou v situaci otevřené 
soutěže myšlenek (např. v rámci obecní či regionální politiky), konkurenčního boje (např. 
v podnikání) či potřeby prosazení vlastního zájmu vůči okolí (např. občanskoprávní spory). 

Není pravda, že současný svčt je postaven na spolupráci. Jc postaven nanejvýš na 
konkurenci spolupracujících týmů. Umět slušně soutěžit jc tedy minimálně stejně důležité 
jako umět spolupracovat. (P. Kukal, 2007) 

Forma skupinové prácc podléhala módním vlnám jako snad žádný jiný vyučovací 
postup. Opět nelze než zdůraznit, že i v tomto případě platí zlaté pravidlo didaktiky: O výběru 
vhodného didaktického postupu rozhodují objektivní faktory, zejména didaktické cíle, 
charakter vyučovací látky, úroveň třídy; jistou roli hraje i faktor subjektivní, to jest 
pedagogický styl vyučujícího; je možné osvojit si jakoukoli metodu či formu práce, ale vždy 
bude některá, jež jistému učiteli „nesedí", zatímco jinou - jemu bližší - zvládne didaktické 
cíle hodiny efektivněji. 

Základní motiv uplatnění skupinové prácc vychází z poznatku, že zatímco u frontální 
výuky přemýšlí učitel i třída v interakčních kategoriích učitel - žák, popř. učitel - dvojice 
žáků v jedné lavici, u skupinové prácc se vytvářejí vztahy nejen mezi učitelem a skupinou, ale 
i mezi žáky ve skupině navzájem. (J. Skalková, 1999, s. 208) Pokud zadáme dvěma skupinám 
stejný úkol, lze docílit ještě větší kooperace tím, že je po příslušné době necháme sesednout, 
aby porovnali a sjednotili výsledky předchozí práce. 

Skupinová práce je vyučovací forma velmi efektivní, ovšem jak jsme řekli, platí pro ni 
totéž co pro každou vyučovací formu a metodu: „je dobrý sluha, ale zlý pán". Zařadit ji má 
smysl zejména ve dvou situacích: 

1. Chceme ušetřit čas. Pak každé zc skupin zadáme rozdílnou učební látku, takže se za 
relativně krátkou dobu zvládne více učiva. V takovém případě ovšem musí mít žáci každé 
skupiny k dispozici texty a podklady, s nimiž pracují skupiny ostatní, aby prezentaci výsledků 
práce mohli sledovat i ti, kdo se zabývali jiným tématem. Tento postup je vhodný pro 
expozici nového učiva, ovšem musí být v silách třídy kýžené, dosud neznámé informace 
z podkladů vyvodit . 
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2. Chceme zopakovat probranou látku, včtšinou širšího tematického celku. Tu je 
možno zadat skupinám úkoly jak totožné, tak rozdílné. Ve druhém případě opět dbáme na to, 
aby každá skupina měla v podkladech úkoly nejen pro sebe, ale i pro všechny skupiny ostatní. 
Vhodná je forma soutěže. Pak je snadné aktivizovat při prezentaci výsledků jedné skupiny 
celou třídu: vyzveme zbývající skupiny, aby dávaly dobrý pozor, protože mohou získat body 
opravou či doplněním nedostatků v řešení jiné skupiny. Nezapomeneme přitom na přiměřené 
„ceny" pro vítěznou skupinu. 

Pochopitelně lze zavádět i třetí možný postup, totiž zadat skupinám při expozici 
nového učiva tutéž látku a pak porovnávat výstupy. Pak bývá motivující zorganizovat tuto 
činnost jako soutěž.77 

Rozhodně není vhodné skupinovou práci klasifikovat. Nejen proto, že nikdy 
neodhadneme, kolik práce ve skupině kdo odvedl - dokonce už jen sama představa, že se 
během práce někde „vznáší špatná známka, která by mohla i dopadnout", skupiny spolehlivě 
demotivuje a jde tak proti vlastnímu smyslu této organizační formy. 

Nyní k vnčjší organizaci skupinové práce: 
J de-li o celohodinové opakování velkého tematického celku, je vhodné zahájit 

stručným frontálním opakováním základních pojmů, terminologie apod. (cca 5 minut). 
Má-li místnost „klasické" uspořádání lavic, rozdělíme pak třídu do skupin (nejlépe do 

šesti) tak, že žáci utvoří vždy dvě skupiny o pěti žácích v jedné řadě, tj. řady se „rozpůlí" 
napříč (je-li ve třídě podstatně méně žáků než 30, skupiny budou samozřejmě menší). 
Schematicky to vypadá takto: 

• • • 
• • 

• • 
• • 

• • 
• • 

• • 
• 

• • 

• • 

• 
• • 

• • 

• 
• • 

• • 

Otázky a úkoly pro dvě skupiny téže řady budou totožné, lišit se budou otázky a úkoly 
pro různé řady. Učitel tedy připravuje tři sady zadání. Pokud jde o tradiční problém „tahounů 
skupin", je možné respektovat jejich úroveň a zároveň eliminovat jejich vliv tím, že z nich 
vytvoříme samostatnou skupinu. Té uložíme zvláštní úkoly, obtížnější, než má zbytek třídy, 
obsahově však s nimi související. (Takový postup, spolu s ukázkou skupinové práce 1. typu, 
uvádíme v kap. 5, hodina Nepravidelnosti větné stavby.) V této fázi (cca 15 minut) řeší šest 
skupin úkoly samostatně. 

77 Jsme přesvědčeni, žc soutěživost se rozhodně se skupinovou prací, resp. kooperativním vyučováním nijak 
nevylučuje. Naopak kombinace obojího - kooperativní prácc vc skupinách se vzájemnou soutěží různých skupin 
- má vysoký motivační potenciál. 

129 



Jc zajímavé sledovat - popř. i ovlivňovat - týmovou práci: skupiny se učí postupovat 
tak, že si jednotlivé úkoly rozdělí mezi své jednotlivé členy; objevují, jak je obtížné dojít ke 
konsensu, zejména při volbě mluvčího; nacvičují dovednost zorganizovat si efektivně práci 
v omezeném čase. 

Poté se žáci z jedné řady sesednou a konzultují výsledky práce, dohodnou se na 
odstranční chyb, sjednotí se na nej lepších řešeních a zvolí mluvčího; jde o známou metodu 
sněhové koule, např. J. Maňák - V. Švec, 2003, s. 146, J. Kostečka 1993. ÍCťa 10 minut\ 

Schéma uspořádání lavic je tedy takovéto: 

• • 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• • 

• • 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• • 

• • 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• • 

I v desetičlenné skupině dokáží ještě žáci komunikovat tak, že má skupinová práce 
smysl; lepší je ovšem situace, kdy je ve třídě nanejvýš 25 žáků. 

Následuje prezentace výsledků mluvčími skupin. Při skupinové práci pojaté jako 
soutěž jc vhodné upozornit třídu, že učitel přidá skupině jeden bod za precizní a časově dobře 
rozvržený řečnický výkon. Tím žáky vedeme nejen ke kultuře řeči, ale i k poznání, že 
řečnická vystoupení mají časový limit - v našem pojetí 4 minuty. Po jeho překročení nechá 
učitel mluvčího dokončit větu a pak mu slovo nekompromisně vezme, jak je to v praxi 
obvyklé; upozorníme ovšem skupiny předem, že takto budeme postupovat. Žáci zbylých řad 
se mohou (teď již jako jednotlivci, stále však reprezentující svou řadu) k řešení konkurentů 
vyjádřit. 

Ke konci hodiny učitel zhodnotí výkony skupin a danou vyučovací látku shrne. 

Hlavními výhodami skupinové práce jsou úspora času, podchycení zájmu 
talentovaných žáků, aktivizace celé třídy, výchova k týmové práci, intenzivnější interakce 
učitel - žáci a žáci - žáci. 
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Výhody a nevýhody skupinové práce shrnujeme v přehledné tabulce: 

Výhody Nevýhody 

možnost probrat vícc témat 
(úspora času) 

nebezpečí ztráty kontaktu mezi skupinami 

možnost vyčlenit homogenní skupiny 
podle úrovnč žáků, a tudíž i zadávat 
úkoly různého stupnč obtížnosti 

nebezpečí přílišné dominance nejlepších žáků skupiny 

přirozené východisko jak pro kooperaci, 
tak pro hru a soutěž 

obtížná příprava hodin při soutčži skupin: jc třeba vymyslet 
úkoly srovnatelného obsahu a obtížnosti, aby se některá 
skupina necítila poškozena 

výchova k týmové práci 

aktivizace žáků 

faktická nemožnost získat podklady pro individuální 
hodnocení a klasifikaci 

narušení stereotypu frontální výuky 

zvýšená interakce a komunikace, včetně 
komunikace mezi žáky navzájem 

3.3.8.3 Outdoorově vyučování 

' r 78 

Outdoorovým vyučovaním rozumíme výuku mimo uzavřené prostory učeben, mimo 
budovu školy. Jde o termín anglosaské didaktiky (v originále outdoor education, popř. 
outdoor learning, česky někdy výchova v přírodě; existuje i termín adventure education, 
česky nejčastěji zážitková pedagogika). 

Jeho motivační a aktivizační potenciál je zjevný: narušuje zaběhnutý stereotyp, 
umožňuje výuku in situ, propojuje teorii s praxí. 

Nejčastěji se uplatňují tyto podoby outdoorového vyučování: 
- vyučovací jednotka realizovaná ve školním areálu mimo školní budovu (v parku 

apod.); 
- cílené exkurze související s probíraným tematickým celkem; 
- vícedenní soustředění žáků mimo místo pravidelné výuky; 
- mezinárodní studentské výměny. 

Při této formě činnosti může dojít k daleko silnějšímu výchovnému působení než při 
běžné výuce ve třídách. Proto také se konají seznamovací výjezdy prvních ročníků na začátku 
září, školní výlety ke konci školního roku; jde o obdobu tzv. teambuildingových akcí 
dospělých. 

Limitujícím faktorem jsou finanční a organizační nároky na takové akce. Konají-li se 
v době řádné výuky, jc třeba zajistit nejen pedagogy, ale i suplování za ně ve škole. Je třeba 
uhradit náklady na dopravu a vstupné. Učitelova příprava je velmi náročná a v dobč vzniku 
tohoto textu státními školami v zásadě nehonorovaná. Zodpovědnost pedagogického dozoru 

7íi Všcobccnč akceptovaný český terminologický ekvivalent dosud nebyl vytvořen (I. Turčová, 2005). Termín 
výchova v přírodě nezahrnuje např. exkurzi do Památníku národního písemnictví v Praze 
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za zdraví a životy dětí jc větší než ve škole. Řada vyučujících tak před jejich pořádáním 
couvne. 

Přesto doporučujeme outdoorové vyučování velké pozornosti, a češtinám zvláště. Jde 
o vynikající prostředek k oživení výuky, nabourání jejího stereotypu, ke spojení teorie s praxí, 
k aktivizaci přirozené touhy mladého člověka objevovat a bádat. 

Uvedeme několik příkladů praxí prověřených outdoorových aktivit vztahujících se 
k působení gymnaziálního češtináře: 

1. Po stopách starých pověstí českých (např. Stadice, Vyšehrad): exkurze spojená 
s čtením Jiráskových starých pověstí českých a následně Sklenářových odborných textů 
(K. Sklenář, 1977, XI. kap.)79 

2. Za Karlem Hynkem Máchou (návštěva Máchova jezera i s Jarmilinou skálou, 
optimálně 1. května, spojená s „lidským" přiblížením života a díla geniálního básníka a 
s recitací Máje) 

3. Tematické vícedenní putování (např. za regionální bohemistikou a českou 
literaturou - příklad z Podbrdska: Hudlice J. Jungmanna, Za V. Hrabětem v Příbrami, 
Hořovicích a Lochovicích, Řevnice I. Hermanna, Zbiroh J. V. Sládka) 

4. Literatura a architektura (např. baroko v literatuře a architektuře - prohlídka 
vybraných barokních kostelů a staveb podle regionální „nabídky", spojená s četbou barokní 
poezie a srovnáváním projevů téhož uměleckého směru vc dvou různých druzích umění) 

5. Památník národního písemnictví v Praze / Budova Klementina a její historie 
6. Návštěva větší regionální knihovny (navazuje na učivo o knihovnách v 1. ročníku 

gymnázia) 
7. Exkurze do zahraničí. (Uveďme jako příklady návštěvu Koločavy po stopách 

Nikoly Šuhaje80 nebo návštčvu Londýna spojenou se zhlédnutím Shakespearovy hry Romeo a 
Julie v divadle Globe.81 

3.3.8.4 Struktura základní jednotky vyučovací formy 

Mapování organizačních forem z hlediska motivace a aktivizace žáků uzavřeme 
výkladem o základní a převažující jednotce vyučovací formy, jíž je v našem edukačním 
prostředí v y u č o v a c í h o d i n a . 

Tradičnč se vyučovací hodina dělí na tyto základní typy: 
1. motivační (učitel motivuje žáky k osvojení si učiva, zejména nového); 
2. expoziční (převládá prezentace nového učiva); 
3. upevňovací (resp. cvičební) a opakovací; 
4. provčřovací, popř. klasifikační; 

7V Krásným - a pro češtináře snad i poučným - dokladem síly umění je reakce jedné žákyně hořovického 
gymnázia, která si nenechala vymluvit hlubokou víru v pravdivost starých českých pověstí hlásících se někam do 
8. století, jež načetla z Jiráska i z Hájkovy kroniky. Když autor této práce citlivč vysvětlovat třídě, že jen některé 
z těchto pověsti jsou m o ž n á (a pokud ano, pak jen z nepatrné části) ohlasem ohlasů dávných dějů, avšak 
rozhodnč je nelze v dané podobč ani v nejmenším považovat za historicky reálné události; když dodal 
Šmilauerovo vysvětlení původu jména Šemík (V. Šmilauer, 1971-72) a připojil až drtivě působící analýzu 
Sklenářovu (K. Sklenář, 1977); když ukázal třídě na Vyšehradě místo údajného Šcmíkova skoku a poukázal na 
mizivou pravděpodobnost, žc by kůň takovou akci přežil (Vltava byla tehdy v daném místě velmi mělká): když 
učinil toto vše, reagovala dívka hrdým, vpravdč galileovským výrokem: „A stejně byl a skočil!" 
80 Tuto exkurzi zorganizoval autor disertační prácc na pražském vysočanském gymnáziu v r. 1986 a popsal 
v článku pro Český jazyk a literaturu (J. Kostečka, 1986-87). 
81 Tuto exkurzi zorganizoval autor disertační prácc na pražském Gymnáziu J. Seiferta opakovaně v I. 2004 a 
2005. 
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5. smíšený (je nej frekventovanějším typem hodiny; obsahuje v různém rozsahu typy 
předchozí). 

(Srov. L. Mojžíšek, 1973, J. Skalková, 1999) 

Z hlediska motivace a aktivizace žáků hraje zvolený typ hodiny značnou roli, ovšem 
protože jej volíme s ohledem na dílčí cíl výuky, musíme ho většinou vzít jako danost a 
eventuální nebezpečí nízké motivace kompenzovat zevnitř, tj. zařazením aktivizujících metod. 

Potenciálně demotivační jsou zejména hodiny expoziční, v nichž často převažuje 
výklad učitele, a hodiny upevňovací. 

Motivačně velmi cenné bývají takové hodiny, které vnesou do výuky netradiční 
postup, byť jen v její části (pojednáváme o organizačních f o r m á c h výuky, přesto znovu 
upozorňujeme na to, jak úzce se prolínají s didaktickými m e t o d a m i ) . Jako příklad 
takových formálně, organizačně i obsahově netradičních hodin mohou sloužit tyto náměty:82 

- h o d i n a jako imitace televizní talk-show (nácvik komunikačních dovedností, 
schopnosti argumentace); 

- h o d i n a jako televizní zpravodajství (nácvik dovednosti sestavit a komponovat 
zpravodajství v rámci publicistického stylu; aplikace nácviku precizní výslovnosti z hodin 
fonetiky); 

- hodina Za tajemstvím vyprávění s kruhovým rozmístěním žáků (viz její ukázku 
v kap. 5); 

- hodina dabingu (žáci shromáždí videotéku úryvků z cizojazyčných výukových 
programů, studují jazykovou kulturu českého dabingu u doprovodného komentáře a následně 
se sami pokusí jednak o překlad jiné části takového pořadu, jednak o jeho dabování; může jít 
o pořady jako Planeta dinosaurů, Lonely Planet, Putování s pravěkými lidmi - propojíme tak 
několik činností a vneseme do nich i mezipředmětové souvislosti). 

Hodina má mít rytmus, spád. Hovořili jsme již o paralelách mezi činností herce a 
učitele; jistě do určité míry existují i mezi dramatem a vyučovací jednotkou, již si můžeme 
představit jako akt složený z nčkolika výstupů, které mívají svou expozici, gradaci, peripetie 
(katastrofu vynecháme); po skončení poslední scény by všichni aktéři měli zažívat katarzi. 

Učitel by měl aktivity střídat, optimálně v intervalu 5-10 minut (samozřejmě mnohdy 
může být důvod i pro cclek poněkud delší). 

Zvolený typ hodiny tak hraje při motivaci a aktivizaci žáků důležitou roli 
komplementární s ostatními motivačními faktory, vc vzájemné souhře i protikladnosti. 

Vtisknout všem těmto faktorům - metodám, formám, časovému rozvrhu hodiny, 
pohybu po třídě, typům komunikace s žáky aj. - didaktickou logiku, ovládnout je při 
konkrétní výuce tak, aby nejen byly plněny pedagogické cíle dílčí a postupně i obecné, ale 
aby byli žáci (i učitel!) danými aktivitami zaujati, zkrátka aby je š k o 1 a b a v i 1 a - i v tom 
spočívá tajemství motivující výuky. 

82 Všechny uvedené hodiny byly opakovaně realizovány v pedagogické praxi autora disertační prácc. U čtvrtého 
námětu je možné pojmout činnost i jako projekt; technické možnosti dneška ji bez včtších problémů umožňují. 
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3.3.9 Učebnice českého jazyka a slohu 

Cíle, tvorba, podoba a recepce učebnic je neobyčejné složitou problematikou obecné 
didaktiky a všech didaktik oborových. Zároveň jde o oblast výjimečně citlivou, neboť 
učebnice vzbuzují emoce nejen teoretiků a jejich uživatelů (ať učitelů, nebo žáků), nýbrž 
i rodičů, žurnalistů a též recenzentů a školských úředníků. 

Důvod je nasnadě: existují učebnice tzv. tradiční i tzv. experimentální (novátorské); 
učebnice obsahující pouze učivo standardní (kurikulární) i učebnice přinášející učivo 
nadstandardní (extrakurikulární) a mezioborové (kroskurikulární)83; učebnice sledující 
tradiční model výchozí text - expozice učiva - procvičení učiva - opakování učiva, učebnice 
budující znalosti a dovednosti žáků komparací a konfrontací názorů, k nimž má žák zaujmout 
stanovisko, i učebnice, jež oba tyto postupy kombinují. 

V našem edukačním prostoru je tu navíc fenomén J. A. Komenského, jehož Orbis 
pictus je - bez jakékoli sentimentální adorace - dodnes velmi moderním učebním textem, 
s jehož názorností, přehledností, fascinující didaktickou logikou a informační bohatostí se 
musí (nebo by se měl) vyrovnat každý novodobý autor učebnic, a český zvlášť. 

Protože tato disertační práce má charakter široce otevřené, mapující publikace, není 
v jejích možnostech soustředit se podrobně na veškerou problematiku s učebnicemi 
související, a to ani tehdy, zúžímc-li ji na otázky motivačního a aktivizačního náboje učebních 
textů. Jen nejstručnější shrnutí vývoje tvorby učebnic, promčn názorů na jejich „ideální" 
podobu a analýza učebnic českého jazyka a slohu od počátků po dnešní dobu vyžaduje 
rozsáhlou samostatnou monografii. Odkazujeme tu na objevnou práci M. Smejkalové 
Vyučování českému jazyku na středních školách v letech 1918-1939 (2005), jež se podrobně 
zabývá i učebnicemi sledovaného období. Slohovou stránku učebnic poválečného období (do 
devadesátých let) sledovala M. Čechová v publikaci Komunikační a slohová výchova (1998, 
s. 179-197). 

J. Skalková (1999) vymezuje hlavní funkce učebnice takto: 
- poznávací a systemizační; 
- upevňovací a kontrolní; 
- motivační a scbevzdčlávací; 
- koordinační (při využívání navazujících didaktických prostředků); 
- rozvíjející a výchovná; 
- orientační (funkce obsahu, rejstříku). 
M. Čechová a V. Styblík (1998) upozorňují na to, že autoři učebnic musejí řešit otázku 

z p r o s t ř e d k o v a t e l s k é r o l e u č i t e l e při práci s učebním textem. Poukazují i na 
to, žc nčkteří učitelé vůbec učebnice neužívají, neboť se domnívají, že učivo zprostředkují 
žákům lépe. 

Dále tito autoři upozorňují na to, žc terminologie se nesmí mčnit z ročníku do ročníku; 
že se z ročníku do ročníku musí stupňovat obtížnost výkladů a učební látky; žc je třeba 
nastavit míru odbornosti (učebnice vědecké poznatky zprostředkovávají a jsou tak sice dílem 
odborným, nikoli však úzce vědeckým). Konečně upozorňují na omezení rozsahu (požadují 
ho nakladatelství i pedagogická praxe - učebnice nemůže být tisícistránkovým kompendiem); 
autor tedy často musí krátit, dochází k bolestným kompromisům. 

Funkcemi, produkcí, percepcí a interpretací učebních textů se podrobně zabývá 
sborník Učební text; jeho funkce, produkce, percepce a interpretace (1995). Z mnoha 

1,3 Viz poznámku pod čarou č. 6. 
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zajímavých referátů a sdělení upozorňujeme na článek Učebnice českého jazyka z hlediska 
jejich řídicí funkce od N. Kvítkové. Vystihuje na malé ploše základní problematiku funkcí 
učebnic češtiny. Cituje pojetí K. Hausenblase (Učební styl v soustavě stylů funkčních, 1972), 
podle nějž má učební styl dvě základní funkce, a to zpravovací (především vysvětlovači) a 
řídicí. Učebnice českého jazyka jsou složitými metatextovými útvary, mají bohaté 
horizontální i vertikální členění. Velmi důležité je vybrat výchozí text tak, aby byl dostatečně 
reprezentační s ohledem na ilustrovaný jev a umožňoval samostatné vyvození nových pojmů 
a pouček. N. Kvítková upozorňuje na častou praxi autorů výchozí texty upravovat.84 Podnětný 
je tento příspěvek v pasáži, kde se kritizuje absence rejstříku v učebnicích. Nastoluje též 
problém, zda v učebnicích uvádět řešení úkolů (cvičení). N. Kvítková doporučuje, aby se tak 
dčlo, zejména u netradičního učiva.85 

Není patrně vědecky korektní zkoumat, jak má vlastně vypadat ideální učebnice, tedy 
ani ideální učebnice českého jazyka, neboť fungujících modelů existuje více. Přesnější je 
položit si tyto otázky: Jaké prvky musí funkční učebnice mandatorně obsahovat, aby plnila 
didaktické cíle oboru? Jaká jsou - s ohledem na zkušenosti z praxe - největší úskalí při její 
tvorbě a užívání? Co rozhoduje o funkčnosti a úspěšnosti učebnic z hlediska didaktických cílů 
a motivace žáků k jejich smysluplnému a trvalému užívaní?86 

V prvé řadě vyvstává problém výběru učiva. Učebnice, jež je v tomto ohledu 
předimenzovaná, může demotivovat jak žáky, tak učitele. Navíc existuje jiné vážné 
nebezpečí: řada učitelů podléhá představě, že učebnice je normotvorná příručka, a proto je 
třeba „probrat" veškeré učivo, jež je v ní obsaženo. To pak vede k časovému tlaku v případě, 
že učebnice obsahuje i látku nad rámec kurikulárních standardů, popř. více cvičení, než je 
možno se třídou projít. Snaha tvůrce učebnice nabídnout široký prostor k v ý b ě r u p o d l e 
u č i t e l o v a ú s u d k u se pak zcela míjí účinkem. Doporučujeme tedy, aby autoři učebnic, 
pokud skutečně zařadí učivo a cvičení nadstandardní, takové pasáže jako nepovinné jasně 
označili. 

Druhá otázka se týká didaktické organizace učiva (viz např. J. Skalková, 1999, 
o programovaném učení: tu jsou učebnice konstruovány tak, že žák řeší dílčí úkoly, které mu 
učebnice postupně předkládá). Autor musí na jedné straně respektovat požadavek, aby 
učebnice poskytovala žákovi ucelený, přehledný soubor poznatků ke každému tematickému 
celku, na straně druhé by se měl snažit o aktivizující postup, tj. neprozrazovat žákovi předem 
fakta, k nimž může dospět sám. Tu se osvědčuje kombinovat zmíněný tradiční model výchozí 
text - expozice učiva - procvičení učiva - opakování učiva s vedením žáka k samostatnému 
vyvozování závěrů: autor učebnice může vyjít z příkladů, zadat žákům vyvození potřebných 

84 Podotýkáme, žc se tak může stát pouze případč, kdy v dostupných zdrojích skutečnč nelze nalézt text 
dostatečné nasycený probíranými jevy a zároveň přimčřcný včku žáků. Krácení ilustrativního (výchozího) textu 
za nežádoucí úpravu nepovažujeme, pokud ovšem přitom nedojde ke zmčně jeho smyslu. 
85 Domníváme se, žc tento cíl splní nejlépe metodická příručka pro učitele. Učebnice, jež není koncipována jako 
samoučná, nepotřebuje patrně klíč ke cvičením. Poněkud jiná je situace u pasáží exponujících nové učivo. 
Zařadí-li autor za problémový úkol ihned řešení, žáci jej objeví a efekt samostatné prácc se vytratí; uvedc-li 
řešení, resp. shrnující výklad jen do metodické příručky, nesplní požadavek na faktografickou složku učebního 
textu. Dnešní technické vybavení však umožňuje východisko z tohoto rozporu: učitel nakopíruje zadání úkolu na 
samostatné listy a žáci mají při práci učebnice zavřené. Své řešení v učebnici pouze následně ověří. „Nebezpečí4*, 
žc budou iniciativně studovat dosud neprohrané kapitoly a úkoly v nich řešit předem doma, není podle 
zkušeností autora disertační práce příliš velké. 
86 Při odpovědích na tyto dvě otázky vychází autor disertační prácc mj. z vlastních zkušeností při psaní učebnic. 
Zc samozřejmých etických důvodů sc vyhne jakémukoli hodnocení vlastních učebních textů i textů napsaných 
pro týž stupeň školy jinými autory. 
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pravidel, závěrů, souvislostí, a ty pak vymezit přehledně do samostatného oddílu učebnice 
v její přehledové části; jinou alternativou je zařadit vhodný výchozí text a dovést žáky 
k žádaným závěrům jeho analýzou. Rozhodně pak souhlasíme s požadavkem, aby učebnice 
obsahovala tabulky a přehledy. Výhrady, že učivo schematizují, považujeme v souladu 
s N. Kvítkovou za neopodstatněné. Jsme toho názoru, že ve vhodném případě mohou tabulky 
plnit i funkci motivační. O to se pokusil i autor disertační práce ve své učebnici Český jazyk 
pro 4. ročník gymnázií, a to při výkladu typologické příbuznosti jazyků. V konfrontaci 
s tabulkou ilustrující flexi mají žáci vyvodit základní rysy aglutinace komparací maďarských 
a tureckých paradigmat: 

Typologická příbuznost jazyků 

čes. rus. bulh. anglosas. něm. špančl. staroind. starořec. latin. 

vezeš vezjoš VOZÍŠ ]m íeědest du fährst llevas váhasi écheis/ 
*échesi 

vehis 

Jak vidno, užívají všcchny tyto jazyky při časování jedinou koncovku pro vyjádření 
několika mluvnických kategorií zároveň (osoby, čísla, času, způsobu). To je typické pro 
ohýbání vc f 1 c x i v n í c h jazycích. (Některé z uvedených jazyků jsou silně flexivní, jiné 
jen částečně.) 

Porovnejte nyní tyto dvě tabulky: 

Maďarsky 

1. ház (dům) 1. házak (domy) 
2. háztól (od domu) 2. házaktól (od domů) 
3. háznak (domu) 3. hazaknak (domům) 
4. házat (/vidím/ dům) 4. házakat (/vidím/ domy) 
6. házban (v domě) 6. házakban (v domech) 
7. házzal (s domem) 7. házakkal (s domy) 

Turecky 

1. cv (dům) 1. cvler (domy) 
2. evin (domu) 2. evlcrin (domů) 
3. cvc (domu) 3. cvlcrc (domům) 
4. cvi (/vidím/ dům) 4. cvleri (/vidím/ domy) 
6. cvdc (v domě) 6. cvlerdc (v domech) 
7. cvden (domem) 7. cvlerden (domy) 

P o 7. n á m k a: Oba jazyky mají pádů více. Např. v maďarštině je jich sedmnáct, různými koncovkami se v ní 
liší předložková spojení od domu, li domu, z domu aj. 

Oba tyto jazyky užívají prakticky shodný způsob vyjadřování mluvnických kategorií 
podstatných jmen: připojují k danému slovu vždy jednu samostatnou koncovku pro pád a jinou 
pro množné číslo (eventuální nepravidelnosti jsou důsledkem hláskových změn). To je 
charakteristické pro .tzv. přilepování, a g 1 u t i n a c i. Analýzou slovní zásoby však lze bezpečně 
prokázat, žc každý z těchto jazyků vyšel z jiného kmene: maďarština z uralského a turečtina 
z altajského; nejsou tedy příbuzné geneticky. Zcela stejný typ skloňování má i arménština, jazyk 
původem indocvropský. 

Třetím problémem je skutečnost žc autoři učebnic českého jazyka musejí programově 
zohledňovat hlediska axiologická (etické, hodnotové aspekty vyučování). Zde hraje velkou 
roli výběr výchozích či ilustrativních textů. Z hlediska motivace platí tyto zásady: 
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- texty respektují základní etické hodnoty naší civilizace, aniž by rezignovaly na 
provokování polemických reakcí a vyvolávání diskuse; 

- texty jsou dostatečně reprezentativní s ohledem na cíl jejich zařazení; 
- texty přísně zohledňují požadavek přiměřenosti věku žáků; 
- texty se žákům nepodbízejí; 
- z textů nesmí „křičet" jejich výchovný záměr. 
Upozorníme i na neobyčejně rychlé zastarávání výchozích či ilustrativních textů 

v učebnici. K nčmu dochází i v našem oboru rychleji, než je připraveno další vydání učebnice. 
Demotivující, někdy až úsměvný charakter takových úryvků je nasnadč. 

M. Čechová (1998, s. 190-191) píše o motivačním působení žákovských textů. 
(Zařazeny byly již do některých učebnic sedmdesátých let - srov. P. Häuser - B. Sedláček, 
M.Čechová: Český jazyk pro 9. ročník, 1975.) Autor disertační práce potvrzuje vysoký 
motivační potenciál práce s žákovskými texty z vlastní zkušenosti pedagogické i autorské; 
zvolil tento postup i při tvorbě vlastních učebnic českého jazyka. 

Čtvrtá oblast zahrnuje vztah mezi textovými a mimotextovými komponentami 
učebnice (ilustrace, schémata, náčrty, grafy). M. Čechová (1998, s. 187) uvádí jejich funkci 
ilustrační, estetickou, zdůrazňuje nutnost úzké spolupráce autora učebnice s výtvarníkem. 
Částečnč jsme již o nich hovořili ve druhém bodu. Dodejme: Je samozřejmé, že barevná 
ilustrace má vyšší motivační náboj než ilustrace černobílá (neřkuli žádná), ovšem autor 
učebnice je tu limitován finančními možnostmi nakladatelství. Stejné problémy řeší autoři 
učebnic, kteří chtějí motivovat žáky ke studiu doplněním učebnice CD či DVD nosičem. 
Například u učebnice českého jazyka nejde jen o autorská práva, ale např. i o zaplacení herců, 
kteří by namluvili atraktivní texty pro výuku fonetiky a stylistiky, o zvýšení celkové ceny 
učebnice nad strop prodejnosti atd. Budoucnost snad tyto problémy vyřeší ku prospěchu 
výchovnč-vzdčlávacích cílů našeho předmětu. 

Konečnč za páté se vyjádříme k míře odbornosti: Každý autor učebnic osciluje mezi 
Skyllou odborné vulgarizace a Charybdou neprístupností textu žákům. Učební text patří svou 
podstatou k funkční oblasti odborné. Domníváme se, že určité jazykové osvčžení tradičně 
suchopárných výkladů nejenže není v rozporu s akrostichcm, nýbrž jen prospěje funkčnosti a 
zdravé atraktivnosti učebnic. Na druhou stranu se učebnice nesmí žákům podbízet: je to text 
určený primárně žákovi, až sekundárně učiteli. 

S tím souvisí i užívání odborného názvosloví (terminologie) v učebnicích. Právě 
v předmětu český jazyk došlo v době vzniku této práce k velkému pohybu. Po letech úsilí 
dobrala se jazykovedná komise doporučení, které bohemistické termíny je žádoucí v učebních 
textech užívat (viz články M. Čechové, 1997-98, a S. Machové - M. Smejkalové, 2006-2007, 
v časopise Český jazyk a literatura a též text Školská jazykovědná terminologie, 2006.). Jak 
píší S. Machová a M. Smejkalová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zmírnilo 
stanovisko jazykovědců, aby konsensuální návrh byl pro autory učebnic obligatorní: 
„V žádném případě se však nejedná ... o seznam pojmů, které mají být po žácích a studentech 
vyžadovány." (s. 170) To není dobrý přístup: podporuje se tak rozkolísání normy vdané 
oblasti. Jsme toho názoru, žc kolegium odborníků z řad teoretiků i učitelů z praxe by mčlo mít 
v této oblasti - samozřejmě po široké odborné diskusi - pravomoci nejen normotvorné, nýbrž 
přímo kodifikační a že by mčla být stanovena nejen podoba (forma) termínů, jak se stalo 
v r. 2007, nýbrž i jejich definiční obsahové vymezení, byť v některých případech variantní. 
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ČÁST PRAKTICKÁ 

4. Anketa zjišťující oblíbenost jazykově-slohové a literární 
složky předmětu český jazyk a literatura na gymnáziích 

Obliba předmětu výrazně ovlivňuje motivaci žáků k nabývání poznatků a dovedností 
při výuce a k domácímu studiu. Zároveň lze předpokládat, že žák gymnázia nebude mít ve 
vyslovené ncoblibě předmět, o jehož praktické využitelnosti nebude pochybovat a k níž bude 
výukou veden, třebaže pro něj nemá výrazný talent. 

Jazyk a sloh, zejména jejich komunikační aspekt ve výuce, patří nesporně mezi obory 
(předměty), jejichž přímé využití v profesním i osobním životě každého žáka je jasně patrné. 
K tomu je třeba připočíst nemalý tlak na komunikační dovednosti v období po r. 1989, 
výrazně vyšší než před tímto zlomem. Předpokládali jsme tedy, že vztah žáků k jazyku 
(slohu) a literatuře bude vyrovnanější, než tomu bylo v šedesátých až osmdesátých letech.87 

P r i m á r n í m c í l e m našeho výzkumu bylo ověřit, zda literární složka předmětu 
český jazyk a literatura je i v dnešní době u gymnazistů viditelně a zjevně oblíbenější než 
složka jazykovč-slohová. (Pro tento účely jsme pojali unitární přcdmčt český jazyk a literatura 
- v souladu s organizací jeho výuky na drtivé většině českých škol - jako dvousložkový, 
třebaže, jak jsme již uvedli, ve skutečnosti má složky tři: jazyk, sloh/komunikaci a literaturu. 
Bylo by jistě zajímavé provést v budoucnu výzkum zaměřující se na oblibu jazykového učiva 
v konkurenci s učivem slohovým, resp. slohového v konkurenci s literárním.) 

Potvrzení tohoto předpokladu by logicky znamenalo vyšší nároky na češtináře pro 
motivaci gymnazistů kc studiu jazyka a slohu a pro jejich aktivizaci během hodin jazyka a 
slohu. 

S e k u n d á r n í m c í l e m výzkumu mělo být zjištění, které faktory se na oblibě či 
neoblibě předmětu podílejí (viz druhá strana anketního listu). Předpokládali jsme na základě 
teorie i empirie, že tu hraje roli zejména osobní založení žáka, jeho talent pro daný obor a 
zájem o něj a vliv učitele; do nabídky jsme přidali i vliv učebnice a jiné důvody, jež 
respondenti mohli specifikovat slovnč. 

Předmětem výzkumu nebylo tedy zjišťovat postavení předmětu český jazyk a 
literatura vůči předmětům jiným a samozřejmě ani pořadí obliby všech předmětů, třebaže 
výsledky ankety tento údaj poskytují.88 Rovněž jsme nesledovali srovnání obliby obou složek 
mezi třídami, jež se účastnily výzkumu; z toho důvodu jsme do statistického vyhodnocení 
nezařadili podíl vzniklý vydělením prostého umístění předmětu v dané třídě a počtu žáků v ní 

x? Autor disertační prácc věřil, žc tu určitou roli mohla sehrát i kampaň na podporu jazyka a slohu, kterou 
koncem devadesátých let vyvolal (podpořen našimi předními lingvisty); v ní po nčkoiik let upozorňoval, žc 
předmět český jazyk a literatura nesmí na střední škole sestávat z dominující literatury a trpěného přívěsku 
několika diktátů a slohových prací, jak tomu bylo na mnohých školách, nýbrž žc má nejméně dvě, přesněji však 
tři rovnocenné složky - jazyk (včetně poučení o jazykovém systému), komunikaci/sloh (včetně teoretických 
základů stylistiky) a literaturu. 

Zájemcům o vědecký výzkum v této oblasti nabízí autor disertační prácc odpovčdní listy ankety pro studium a 
zpracování; samozřejmě jc pečlivě archivuje. 
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(čím by byl nižší, tím větší by byla v teto třídě obliba dané složky). Šlo nám skutečně jen 
o vzájemné postavení jazykové a slohové složky předmětu a složky literární z hlediska 
preferencí žáků, neboť pouze tento údaj se přímo vztahuje k tématu této disertační práce a 
právě jeho získání motivovalo návrh a realizaci této ankety. 

Jak uvádí J. Sulovská (1996, s. 84), výzkumy tohoto typu byly již v minulosti 
prováděny, např. M. Ciprem, J. Kopáčem a J. Hrašem v šedesátých letech 20. století pro 
základní školy. Nízkou oblibu unitárního předmětu zapříčiňovala především výuka mluvnice. 
J. Sulovská dospěla k velmi podobným výsledkům i ve svém výzkumu na základních školách 
v Liberci, Nymburce a Obříství v r. 1995. Konstatovala mj. nesmírně důležitý fakt, že „obliba 
jednotlivých složek předmětu český jazyka a literatura úzce souvisí s osobností učitele, ale 
především s postupy, kterých vc výuce používá." (s. 83) I její výzkum ukázal, že oblibu 
celého předmětu snižuje mluvnice, zatímco literatura v oblíbenosti žáků vítězí, následována 
slohem. Zajímavé přitom bylo zjištění ze ZŠ v Obříství, kde učitelé pracovali metodou 
projektové výuky a rozdíly v oblíbenosti složek nebyly markantní. 

K tomu náš komentář: Jc pochopitelné, že mluvnice je svou abstraktností a obtížností 
jakoby predestinována k menší oblibč u žáků jak základní, tak středních škol. Na druhé straně 
výzkumy ukazují, že pozitivní působení učitele dokáže malé pedagogické zázraky. Tam, kde 
se mluvnické (resp. vůbec jazykové) učivo podává zajímavým způsobem, kde žáci vidí smysl 
jeho studia pro rozvoj svého myšlení i pro praktické využití v komunikaci, tedy kde jsou 
motivováni podněty, jež chápou a přijmou za své, může být obliba jazykových hodin stejně 
vysoká jako obliba hodin slohu a literatury, možná i vyšší. 

Výzkum byl realizován v květnu a září 2007. Jako respondenti byli vybráni žáci 
3. a 4. ročníků (septim a oktáv) gymnázia, tedy 18—191etí lidé, u nichž již lze předpokládat 
spíše racionální než emotivní hodnocení a kteří již mají relativně uspořádaný žebříček hodnot. 
Anketa byla přísně anonymní. Její další atributy plynou přímo z je j ího zadání a pokynů (viz 
níže). Čas na zpracování pořadí (25 minut) byl zcela dostatečný; podle vyjádření zadávajících 
pedagogů nikde nedošlo k žádosti o prodloužení termínu. 

Do šetření bylo vybráno šest gymnázií z Čech, dvě z Moravy a Slezska; tři z velkých 
měst (100 000 a více obyvatel), pět maloměstských (do 30 000 obyvatel).89 Výzkum byl 
proveden vždy ve dvou třídách téže školy; ty nebyly nijak profilovány (např. matematicky, 
přírodovědně, humanitně), neboť v opačném případě by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. 
Aby bylo eliminováno i to nebezpečí, že výsledek z jedné školy by byl znehodnocen značným 
vlivem jediného češtináře, byla anketa zadána ve třídách, kde v daném roce vyučovali dva 
různí učitelé, popř. kde třídu vedlo více učitelů již od počátku jejich studia. (Na Gymnáziu 
Open Gate měly obě septimy v daném školním roce dohromady 22 žáků, a proto byly pro 
anketu sloučeny.) Nevidíme důvod pro lišení běžných soukromých gymnázií od gymnázií 
zřizovaných obcí, neboť až na výjimky jde o zcela analogický typ škol, s pedagogy, kteří sem 
často přešli po dlouholeté praxi na školách obecních (státních). U sloučených škol v Aši byli 
dotazováni pouze gymnazisté. 

Na žádné z oslovených škol se češtině nevyučuje ve dvou samostatných předmětech. 
Tento problém byl vyřešen v zadání ankety poznámkou, v níž se žákům vysvětluje, proč se 
mají vyjádřit zvlášť k jazyku a slohu a zvlášť k literatuře. 

m Jde tu o výzkum orientační, iniciační, jejž by bylo vhodné zopakovat v širokém, celostátním mčřítku. Závčry 
z nčj jsou předběžné, hypotetické. Chtěli jsme jím v duchu cílů disertační prácc zmapovat terén a naznačit směr, 
kterým by se mohlo ubírat cílené bádání v budoucnu. 
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Odpovídali žáci těchto škol: 
Gymnázium J. Seiferta v Praze 9 (soukromá škola) 
Gymnázium V. Hraběte v Hořovicích (nesoukromá škola) 
Gymnázium F. Palackého v Neratovicích (nesoukromá škola) 
Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové (nesoukromá škola) 
Gymnázium a střední odborná škola v Aši (nesoukromá škola) 
Gymnázium v Brně, ulicc Křenová (nesoukromá škola) 
Gymnázium v Bruntále (nesoukromá škola) 

Gymnázium Open Gate v Babicích u Říčan, Praha-východ (soukromá kolejní škola) 

Celkový počet respondentů byl 372. 
V tabulkách udává počet odpovídajících žáků vždy číslo v závorce pod označením 

dané třídy. Nejmenší počet respondentů v jedné třídě byl 17 (jediná třída), nejvčtší 30. Protože 
u ostatních tříd začíná spodní hranice na 20 respondentech, nejde o natolik velký rozdíl, aby 
mohl ovlivnit interpretaci výsledků v celkových součtech a poměrech. 
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Takto vypadal dotazník, rozeslaný školám (šlo o jeden list s oboustranným tiskem): 

ANKETA OBLÍBENOSTI PŘEDMĚTŮ 

Ročník (septima, oktáva / 3. ročník, 4. ročník): 

Chlapec/dívka: 

Seřaďte prosím podle oblíbenosti předměty vyučované na vašem gymnáziu. Jde 
jednoznačně o váš o s o b n í názor, nikoli o názor třídy. Odpovídejte tedy prosím jen za sebe. 
Anketa slouží ryze pro vědecké výzkumné účely, je p ř í s n ě a n o n y m n í, její zadavatel 
nezná vaše jména. 

Nejoblíbcnčjšímu předmětu přiřaďte jedničku a pak postupujte až k nejméně oblíbenému, 
jenž bude mít hodnotu 11. (Do ankety jsou zařazeny jen naukové předměty, nikoli výchovy.) 
Ačkoli jc to velmi obtížné, netvořte prosím mezistupně typu 3-4, nýbrž se rozhodnčte pro 
přesné pořadí. 

Rozdělení předmětu český jazyk a literatura na dva je úmyslné; jde nám o zjištění obliby 
každé jeho složky zvlášť. 

Na odpovědi máte 25 minut. 

Český jazyk a sloh 

Literatura (Literární výchova) 

Cizí jazyk (první) 

Dějepis 

Zeměpis 

Základy společenských věd / Občanská nauka 

Matematika 

Fyzika 

Chemie 

Biologie 
Informatika a výpočetní technika 
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Důvody, které mne vedly k hodnocení l a l l : 
1: A. moje osobní založení, talent pro daný obor, přirozený zájem o něj; B. kladný vliv 

učitele; C. motivující učebnice (zakroužkujte); D.jiný důvod, např. působení rodičů, ztotožnění 
se s nějakým vaším vzorem apod. (vystihnčte jej prosím stručně slovy) 

11: A. moje osobní založení, nedostatek talentu pro daný oboru, nezájem o něj; B. záporný 
vliv učitele; C. nemotivující, nudná učebnice; D. jiný důvod (vystihněte jej prosím stručně 
slovy) 

Není nutné uvést jen jeden důvod; pokud hraje roli více činitelů, uveďte je všechny; ocenili 
bychom však, kdybyste jeden z nich podtrhli jako hlavní. 

1 (zakroužkujte) A B C 

D (slovní komentář): 

11 (zakroužkujte) A B C 

D (slovní komentář): 

(Předměty jsou řazeny podle pořadí, v jakém jsou uváděny na vysvědčeních.) 

Přetisky některých anketních odpovědí z různých gymnázií, dokládající, žc výzkum 
proběhl:90 

Respondent 1 

D (slovní komentář): 

r v ^ c w * wícr+JLS^ / t e s a l i 

ßyUAJ A ^ ' / U ' A o v ^ r v ^ ' r x r ^ - e r w ^ f r W - r ^ o . 

(LJIíjv^A-ow y ^ N O c i r /t , c ^ c ^ i ß ^ 

C K ^ A - u l . r ^ ^ ^ /IA<KCL'<L- ^ c y ^ v ^ ^ ' o J ^ d b u ^ f t ^ ý 

9<) Při rozesílání formulářů e-mailovou poštou a následném zpracovávání na školách docházelo občas 
k technickým potížím, které zadávající učitelé řešili úpravou formuláře. Proto není grafická podoba vždy 
jednotná; znční úkolů však samozřejmě zůstávalo totožné. 
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Respondent 2 
Na prvních dvou místech oblíbenosti uvedl cizí jazyk a IVT; český jazyk a sloh 

figuroval na místě čtvrtém (!) a literatura na posledním, jedenáctém. Nejen tato odpověď 
ukazuje leccos o pragmatičnosti dnešní mladé generace. 

11 (zakroužkujte) A B C 

(Doslovní komentář): 

S k U fy * ^ w * * 

/UK JU* o- A ^ n j ^ . /U / v ^ V ^ ^ • 

(P/V- fUL&rT (UAZ/U , ^ 

CAZUQ páía . ^ ^ ^ 

V - ^ i » A ^ c f c ^ ^ J ř H r M A M , 
ý-r- í W < 0/1* /W/U / H ^ h Xv- At^to" ct/At^J 

/ u ^ U - ^ n L . t ^ j ; ^ pAfM ^ 

i J ú t ó x ^ ' i ^ . 

Přepis: 
/ / ; Literatura by se měla vyučovat jen pro toho kdo o to má zájem. Ne to 

nutit každému. Pro mě velká ztráta času. Svět na literatuře nikdy stát nebude. 
V dějepise se učíme co bylo před 2000 lety ale co se dělo u nás po druhé světové 
válce např. to neví dnes skoro nikdo apod. Novodobé dějiny jsou podle mě 
důležitější. 

Respondentka 3 
Následující ukázku jsme uvedli jako příklad dosti dramatického rozdílu obliby 

jazykové a literární složky u jedné dívky. Jc zajímavé, že nefavorizuje ani cizí jazyk, ale na 
druhém místě po literatuře uvedla matematiku, zatímco fyziku zjevně v oblibě nemá. (Jako 
důvod uvedla jak pro literaturu, tak pro fyziku svoje osobní založení a působení učitele.) 
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ANKETA OBLÍBENOST! PŘEDMĚTŮ 

Ročník (septima, oktáva / 3. rořník, 4. ročník): 0 * 7 / 1 l/fl 

Chlapec/dívka: 

Seřaďte prosím podle oblíbenosti předměty vyučované na vašem gymnáziu. Jde 
jednoznačné o váš o s o b n í názor, nikoli o názor třídy. Odpovídejte tedy prosím jen za sebe. 
Anketa slouží ryze pro vědecké výzkumné účely, jc p ř í s n ě a n o n y m n í , její zadavatel 
nezná vaše jména. 

Nejoblíbenějšimu předmětu přiřaďte jedničku a pak postupujte až k nejméně oblíbenému, 
jenž bude mít hodnotu 11. (Do ankety jsou zařazeny jen naukové přcdmčty, nikoli výchovy.) 
Ačkoli je to velmi obtížné, netvořte prosím mezistupni typu 3-t. nýbrž se rozhodněte pro 
přesné pořadí. 

Rozdělení předmětu český jazyk a literatura na dva je úmyslné; jde nám o zjištění obliby 
každé jeho složky zvlášť. 

Na odpovčdi máte 25 minut. 

Český jazyk a sloh 

Literatura (Literární výchova) 

Cizí jazyk (první) 

Dčjcpis 

Zeměpis 

Základy společenských včd / Občanská nauka 

Matematika 

Fyzika 

Chemie 

Biologie 

Informatika a výpočetní technika 

A ± 

. i 

v i 

Ji ± 
Al 

. y 
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Zpracování výsledků ankety 
Po konzultacích s vysokoškolsky aprobovaným matematikem91 jsme došli k závěru, žc 

z mnoha možností matematického zpracování výsledků je nejvhodnčjší prostá aritmetika 
součtů a jejich převodů na poměrná čísla, neboť nešlo složitou statistickou studii, nýbrž 
o získání odpovědi na prostou otázku, zda ve školách vybraných podle uvedených kritérií 
preferují žáci jednu složku předmětu český jazyk a literatura před druhou, a pokud ano, 
nakolik. 

Oblíbenost českého jazyka a slohu vůči literatuře vyhodnocujeme trojím postupem: 
1. Prostým součtem umístění každé složky u jednotlivých respondentů v dané třídě a 

následným vydělením obou součtů (vždy většího menším); tento podíl, vypočítaný na setiny, 
ukáže míru favorizování konkrétní složky v dané třídě. (Poměr měl být označen indexy ČJaS 
nebo L, podle toho, který předmět by byl oblíbenější; uplatnil se však pouze druhý index, 
neboť ani v jedné z dotazovaných tříd nebyla jazykově-slohová složka předmětu oblíbenější 
než složka literární.) 

Připomínáme, že celkový počet předmětů byl 11. Čím je výsledný součci u jedné 
složky menší, tím vyšší je její obliba ve třídě. Čím více se blíží podíl umístění obou složek 
číslu 1,00, tím vyšší je rovnoměrnost obliby (či neobliby) obou složek vdané třídě. 
Maximální teoreticky možná nerovnoměrnost obliby je bez ohledu na počet respondentů ve 
třídě 11,00 (tj. v případě, žc všichni žáci dají jednu složku předmětu na první místo a druhou 
na poslední). 

Například v případě, že by v třicetičlenné třídě dal každý žák literaturu vždy na druhé 
místo a jazyk na předposlední, činil by první součin 30 x 2, tj. 60, a druhý součin 30 x 10, 
tj. 300. Vydělením obou čísel dospějeme k poměru 5,00; z toho plyne, že literatura je v této 
třídě výrazně více oblíbena než jazyk. Kdyby patnáct žáků dané třídy dalo literaturu vždy na 
čtvrté místo a jazyk a sloh na třetí, zatímco zbývajících patnáct žáků naopak literaturu vždy na 
třetí místo a jazyk a sloh na čtvrté, vyšel by součet součinů v obou případech 105 (15 x 4L + 
15 x 3jas, resp. 15 x 3L + 15 x 4JaS) a podíl tčehto součtů, totiž 105 : 105, by byl roven 1,00; 
v dané třídě jsou obě složky předmětu stejně oblíbené. 

Podíly vyjdou stejné při jakémkoli počtu žáků ve třídě. 
P o z n á m k a : Při této metodice zpracování existuje jedno úskalí: Pokud by - hypoteticky - všech 

30 žáků určité třídy dalo literaturu na první místo a jazyk/sloh na druhé, vyjde literatura matematicky dvakrát 
oblíbenější (60 : 30=2,00), přestože jejich obliba je pravděpodobné téměř stejná. Jestliže v jiné třídě dají všichni 
respondenti literaturu na desáté místo a jazyk/sloh na místo jedenácté, má se to s favorizací literatury a jazyka 
prakticky stejně jako v prvním příkladě (jen s opačným „znaménkem", tj. jde o ncoblibu), avšak tentokrát vyjde 
poměr pouze 1,10 (výsledek podílu 330:300). V žádném případě tedy nelze dovozovat např. z čísel uvedených 
v předchozím odstavci, žc v prvním případě jc literatura pětkrát oblíbenější než jazyk! Přesto se nechceme tohoto 
výstupu vzdát, neboť vc větších číslech dobře ukazuje celkový poměr obliby obou složek; navíc tak extrémní 
případ, jaký jsme popsali, sotvakdy nastane (v naší anketě k němu skutečnč ani jednou reálně nedošlo). Přesto 
při interpretaci výsledků bereme v úvahu pouze výrazně výsledné vysoké podíly; konzultovaný matematik 
navrhl jako přijatelnou vypovídací hodnotu číslo 3,00 a vyšší. Zároveň kompenzujeme tento problém posledním, 
třetím kritériem (viz níže). 

2. Vyhodnocením četnosti lepšího umístění jedné složky předmětu proti druhé v dané 
třídě. Například v případě, že v třicetičlenné třídě deset žáků umístí jazyk nad literaturu (zde 
lhostejno o kolik míst, to sledujeme v předchozím bodě) a dvacet žáků literaturu nad jazyk, 
interpretujeme tento výsledek tak, že literaturu favorizuje v dané třídč dvakrát více žáků než 
jazyk a sloh. Nejmenší možný podíl je tu 1,00; největší možný podíl, který bychom dostali 
v případě, kdy by všichni žáci ve třídč favorizovali jednu složku, by byl matematicky 
korektně označen jako +oo a interpretován jako mimořádně výrazný nepoměr obliby složek. 
Indexy opět označují složku předmětu, jež je favorizována (i zde šlo ve všech případech 

91 Autor disertační prácc konzultoval s Mgr. Luďkem Michalíkcm, aprobovaným vyučujícím matematiky na 
Gymnáziu Open Gate. 
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0 literaturu). Za statisticky signifikantní zde označil náš konzultant podíl 3,00 a vyšší (např. 
v 24člennó třídč by 18 žáků favorizovalo literaturu a 6 jazyk nebo naopak). 

P o z n á m k a : Ani toto kritérium není zcela bezesporné, třebaže dává konkrétnější a přesnější 
odpověď na naši otázku než předchozí. Nebere totiž v úvahu r o z d í l v p o ř a d í oblíbenosti obou složek. 
Například v oktávě gymnázia v Praze 9 byla sice většinově označena literatura jako oblíbenější než jazyk, avšak 
v mnoha odpovědích činil rozdíl pouze jedno či dvě místa na jcdcnáctičlcnné škále. I tuto skutečnost vyvažuje 
následující kritérium. 

3. Stanovením rozdílu, o kolik míst v celkovém kontextu 11 předmětů se jedna složka 
předmětu český jazyk a literatura umístí před druhou. Zde lze postupovat dvojím způsobem: 
a) stanovit u každého respondenta dané třídy rozdíl v umístění českého jazyka/slohu oproti 
literatuře a získaný celkový součet vydělit počtem žáků ve třídě; b) stanovit tentýž rozdíl 
u všech respondentů a podělit výsledný součet počtem všech respondentů. Protože výsledek je 
v obou případech týž, provedli jsme daný výpočet pouze pro celkový počet respondentů. 

P o z n á m k a : Existují ještě další možné postupy, např. stanovení hodnot označovaných ve statistice 
jako medián a modus. Obě tyto veličiny se vc výzkumech užívají pro ošetření možných extrémů v odpovědích. 
V našem případě by tak byly kompenzovány výrazně odlišné výsledky jedné nebo dvou tříd oproti třídám 
ostatním. 

U mediánu bychom zjišťovali hodnotu obliby daného předmětu (v našem případě zvlášť každé z obou 
složek předmětu český jazyk a literatura) v rámci všech předmětů. Nejprve se spočítá, kolikrát se v dané třídě 
umístil předmčt na určitém pořadí mezi všemi 11 předměty; pro příklad uveďme v jednadvacetičlenné třídč tato 
čísla: 1; 2, 2; 3, 3; 4; 5, 5, 5; 6, 6, 6, 6; 7, 7; 8; 9, 9; 10, 10; 11 (tj. jedenkrát na prvním místě, dvakrát na druhém 
místě, ..., třikrát na pátém místě..., dvakrát na desátém místě, jedenkrát na jedenáctém místě). Následně sc 
stanoví prostřední hodnota odpočtem deseti čísel zleva a deseti čísel zprava (10 + 10 = 20) a stanoví se zbylé 
číslo, jež jc právě mediánem; zde vychází 6. Z toho vyvodíme, že daný předmčt je v dané třídč na průměrné 
škále oblíbenosti na 6. místě z 11 předmětů. (U sudého počtu respondentů by se došlo odpočtem ke dvěma 
číslům, z nichž by se vypočítal aritmetický průměr.) Jestliže bychom stejně postupovali u obou složek předmětu 
český jazyk a literatura, získali bychom v závěru jejich vzájemné postavení. Stejný výsledek by přinesl výpočet 
mediánu z výsledků celé ankety, tedy všcch tříd dohromady. 

U modu bychom hledali nejčastější pořadí předmětu (v našem případě opět zvlášť každé z obou složek 
předmětu český jazyk a literatura). Sestavíme tabulku, jež v levém sloupci udává počet respondentů v dané třídč, 
kteří umístili předmčt na určité pořadí od 1-11, určené pravým sloupcem. Použijcme-li pro ilustraci touž 
hypotetickou třídu jako u příkladu na stanovení mediánu, budou v levém sloupci na jednotlivých řádcích odshora 
dolů postupně čísla 1, 2, 2, I, 3, 4, 2, 1, 2, 2, 1 (jeden respondent dal zkoumanou složku předmětu na první 
místo, dva respondenti na druhé místo, dva respondenti na třetí místo, jeden na čtvrté místo atd.); v pravém 
sloupci pak odshora dolů postupnč čísla 1 až 11. Tak např. na prvním řádku bude dvojice 1-1, na druhém a 
třetím 1-2, na čtvrtém 1—4, na šestém 4-6, na jedenáctém 1-11. Sečteme pro kontrolu počet respondentů 
(skutečně vyjde číslo 21). Modus je pak nejvyšší hodnota v levém sloupci, zde 4; jí odpovídá pořadí 6: z toho 
plyne, žc nejčastější umístění dané složky předmětu mezi 11 přcdmčty je 6. příčka. Při stanovení modu obou 
složek v rámci celé ankety bychom pak dostali porovnání, které je nejčetnější umístění jazykovč-slohové 
1 literární složky předmětu český jazyk a literatura. 

Vzhledem k tornu, že třetí kritérium je podle našeho konzultanta (a ovšem i podle našeho názoru) 
s ohledem na cíle této ankety natolik reprezentativní, že spolu s předchozími dvěma tvoří dostatečně 
vypovídající celek, a že zejména eliminuje potíž s rozdílem pořadí oblíbenosti, medián ani modus jsme 
nepočítali. V širším výzkumu než jen orientačním by se ovšem obě tyto veličiny při zpracovávání výsledků 
objevit musely. 

V tabulkách udává počet odpovídajících žáků vždy číslo v závorce pod označením 
dané třídy. 

Ve statistických údajích uvádíme pro lepší orientaci pořadí každé z obou složek 
předmětu český jazyk literatura nejen na prvním a jedenáctém místě, ale i na druhém a 
desátém. 

Důvody umístění jsou však citovány jen k prvnímu a jedenáctému místu. Byly do 
ankety zařazeny zejména kvůli zjištění role talentu žáka a kvality učitele, resp. pro potvrzení 
či vyvrácení předpokladu dominantního vlivu těchto dvou faktorů při vytváření obliby 
předmětu. 
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J e d n o t l i v é š k o l y 

1. Gymnázium J. Seiferta, Praha 9 

/. Prosté umístění 

®\ 
Třídy Jazyk/sloh Literatura Poměr 

< 
X 

cu 

septima 
(24) 

114 59 1,93 l 

< 
X 

cu oktáva 
(20) 

125 90 1,38 l 

2. Četnost lepšího umístění 

®\ 
Třídy 

Jazyk 
oblíbenější 

Literatura 
oblíbenější Poměr 

< 
X 
l Cu 

septima 
(24) 

3 21 7,00 l 

< 
X 
l Cu oktáva 

(20) 
4 16 4,00 l 

Septima: 
Jazyk a sloh byl dvakrát na prvním, jednou na druhém místě; ani jednou na desátém 

nebo jedenáctém místě. V důvodech obliby bylo uvedeno jedenkrát osobní založení žáka a 
talent, jedenkrát pozitivní vliv učitele. 

Literatura byla pětkrát na prvním místě, osmkrát na druhém místě (a podotkněme, že 
ještě osmkrát na místč třetím); ani jednou na desátém nebo jedenáctém místě. V důvodech 
obliby je uveden třikrát pozitivní vliv učitele, dvakrát osobní založení a talent žáka. 

Oktáva: 
Jazyk a sloh nebyl ani jednou na prvním místě; byl jednou na desátém místě. 
Literatura byla jednou na prvním místě, pětkrát na druhém místě; nebyla ani jednou na 

desátém nebo jedenáctém místě. Jako důvod obliby byl uveden kladný vliv učitele. 

2. Gymnázium V. Hraběte, Hořovice 

l. Prosté umístění 

W 
U 

Třídy Jazyk/sloh Literatura Poměr 

> 
0 
»Di 
0 x 

septima 1 (26) 231 195 1,18L 
> 
0 
»Di 
0 x septima 2 (25) 171 118 1,44 l 
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2. Četnost lepšího umístění 

w 
u 

Třídy 
Jazyk 

oblíbenější 
Literatura 
oblíbenější Poměr 

> 0 septima 1 
(26) 

10 16 1,60 l 

0 
X 

septima 2 
(25) 6 19 3,16 l 

Septima 1: 
Jazyk a sloh nebyl ani jednou na prvním nebo druhém místě; byl osmkrát na desátém 

místě, šestkrát na jedenáctém místě. Jako důvod neobliby jasně dominoval záporný vliv 
učitelky. 

Literatura byla jedenkrát na prvním místě, dvakrát na druhém místě; čtyřikrát na 
desátém místě, osmkrát na jedenáctém místě. Jako důvod byl v prvním případě uveden vždy 
literární talent a zájem o obor, v druhém záporný vliv učitelky. 

Septima 2: 
Jazyk a sloh byl jednou na prvním místě; byl pětkrát na desátém místě, jedenkrát na 

jedenáctém místě. Jako důvod obliby bylo uvedeno osobní založení žáka a talent, jako důvod 
neobliby osobní založení žáka a nedostatek talentu a spolu s tím i záporný vliv učitele. 

Literatura byla dvakrát na prvním místě, čtyřikrát na druhém místě; jedenkrát na 
desátém místě, dvakrát na jedenáctém místě. Jako důvod obliby byl uveden jednou kladný 
vliv učitele, jednou osobní založení žáka a talent; jako důvod neobliby v obou případech 
nedostatek talentu a nezájem o obor. 

3. Gymnázium F. Palackého, Neratovice 

l. Prosté umístění 

Ui 
U 

Třídy Jazyk/sloh Literatura Poměr 

> 
0 
H 

oktáva 1 
(25) 

156 92 1,69 l 

Ž 
W 
Z 

oktáva 2 
(28) 

145 130 1,1 li 

2. Četnost lepšího umístění 

W 
U Třídy 

Jazyk 
oblíbenější 

Literatura 
oblíbenější Poměr 

> 
O 
H 

oktáva 1 
(25) 

2 23 11,50 l 

á 
tí 
Z 

oktáva 2 
(28) 

12 16 1,33 l 
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Oktáva 1: 
Jazyk a sloh ncbyl ani jednou na prvním nebo druhém místě; byl jedenkrát na desátém 

místě, jedenkrát na jedenáctém místě. Jako důvod neobliby je uvedeno osobní založení žáka a 
nedostatek talentu. 

Literatura byla pětkrát na prvním místě, čtyřikrát na druhém místě (a podotkněme, že 
ještě šestkrát na místě třetím); jedenkrát na jedenáctém místě. V důvodech obliby je ve všech 
případech uvedeno osobní založení a talent žáka, pouze v jednom případě je doprovázeno i 
kladným vlivem učitele; poslední místo je přisouzeno osobnímu založení a nedostatku talentu. 

Oktáva 2: 
Jazyk a sloh byl jedenkrát na prvním místě, dvakrát na druhém místě; byl jedenkrát na 

desátém místě. Jako důvod obliby bylo uvedeno osobní založení a talent žáka. 
Literatura byla třikrát na prvním místě, jedenkrát na druhém místě; jednou desátém 

místě, ani jednou na jedenáctém místě. Jako důvod obliby bylo uvedeno vždy osobní založení 
a talent žáka, dvakrát doprovázeny kladným vlivem učitele. 

4. Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové 

1. Prosté umístění 

W £ 
o 3 

Třídy Jazyk/sloh Literatura Poměr 

W £ 
o 3 

4.ročník 1 
(30) 161 107 1,50 l 

i 3 
= 3 

4. ročník 2 
(25) 198 169 1,17 L 

2. Četnost lepšího umístění 

U t 
Třídy Jazyk 

oblíbenější 
Literatura 
oblíbenější Poměr 

W £ 
i s 

4. ročník 1 
(30) 4 26 6,00 L 

5« K 
* x 4. ročník 2 

(25) 9 16 1,77 L 

4. ročník 1: 
Jazyk a sloh nebyl ani jednou na prvním místě, byl pětkrát na druhém místě; byl 

dvakrát na desátém místě, ani jedenkrát na jedenáctém místě. 
Literatura byla sedmkrát na prvním místě, pětkrát na druhém místě (a podotkněme, že 

ještě sedmkrát na místě třetím); jedenkrát na desátém místě, ani jedenkrát na jedenáctém 
V důvodech obliby je v šesti případech uvedeno osobní založení žáka a jeho talent, čtyřikrát 
ještě doprovázeny kladným vlivem učitele, v jednom případě pouze kladný vliv učitele. 

4. ročník 2: 
Jazyk a sloh ncbyl ani jedenkrát na prvním nebo druhém místě; byl pětkrát na desátém 

místě, jedenkrát na jedenáctém místě. Jako důvod neobliby byl uveden záporný vliv učitele. 
Literatura byla dvakrát na prvním místě, dvakrát na druhém místě; jednou na desátém 

místě, dvakrát na jedenáctém místě. Jako důvod obliby bylo poobakrát uvedeno osobní 
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založení a talent žáka, v jednom případě doprovázeny kladným vlivem učitele; obdobně jako 
důvody neobliby bylo dvakrát uvedeno osobní založení a nedostatek talentu žáka, v jednom 
případě doprovázeny záporným vlivem učitele. 

5. Gymnázium a střední odborná škola Aš 

1. Prosté umístění 

Třídy Jazyk/sloh Literatura Poměr 

>C*2 
C 

septima 
(27) 

171 131 1,30 l 

oktáva 
(17) 

97 70 1,38 L 

2. Četnost lepšího umístění 

Třídy 
Jazyk 

oblíbenější 
Literatura 
oblíbenější 

Poměr 

>70 < 
septima 

(27) 
6 21 3,50L 

oktáva 
(17) 

5 12 2,40 

Septima: 
Jazyk a sloh byl jedenkrát na prvním místě; byl třikrát na desátém a jedenkrát na 

jedenáctém místě. Jako důvod obliby je uvedeno osobní založení žáka a talent, doprovázeny 
kladným vlivem učitele. Jako důvod neobliby je uvedeno osobní založení žáka a nedostatek 
talentu. 

Literatura byla jedenkrát na prvním místě, pětkrát na druhém místě; nebyla ani 
jedenkrát na desátém místě, byla dvakrát na jedenáctém místě. Jako důvod obliby je uvedeno 
osobní založení a talent žáka; jako důvod neobliby v obou případech osobní založení žáka a 
nedostatek literárního talentu. 

Oktáva: 
Jazyk a sloh nebyl ani jednou na prvním nebo druhém místě, byl jedenkrát na desátém 

místě a ani jednou na jedenáctém místě. 
Literatura byla třikrát na prvním místě, třikrát na druhém místě; ani jedenkrát na 

desátém místě, jedenkrát na jedenáctém místě. Jako důvod obliby byl dvakrát uveden kladný 
vliv učitele, jednou slovní komentář („Předmčt mě baví. Baví mě poslouchat životopisy 
autorů, obsahy děl..."); jako důvod neobliby slovní komentář („Je to hrozná nuda. Nezáživné 
seznamy autorů a jejich děl."7 n 

92 Tento diametrální rozdíl v hodnocení obliby literatury a nastavení priorit u dvou žáků téže třídy není nijak 
nelogický, připomcncmc-li si již tolikrát zmiňovanou roli talentu a osobního založení při motivaci žáka. Ten, 
koho literatura baví, přijímá vděčně informace, jež neliterárně založený spolužák označí za neužitečné a 
přebujelé faktografické informace. 
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6. Gymnázium Brno, ul. Křenová 

/. Prosté umístění 

Třídy Jazyk/sloh Literatura Poměr 

0 4. ročník 
(28) 184 138 1,33L 

M oktáva 
(25) 174 123 1,41 L 

2. Četnost lepšího umístění 

Třídy Jazyk 
oblíbenější 

Literatura 
oblíbenější Poměr 

0 4. ročník 
(28) 5 23 4,60 l 

pa 
oktáva 

(25) 4 21 5,25 l 

4. ročník: 
Jazyk a sloh nebyl ani jednou na prvním nebo daihcm místě; byl dvakrát na desátém a 

jednou na jedenáctém místě. Jako důvod neobliby je uvedeno osobní založení žáka a 
nedostatek talentu. 

Literatura byla třikrát na prvním místě, čtyřikrát na druhém místě (a podotkněme, že 
ještě čtyřikrát na místě třetím); třikrát na desátém místě, jednou na jedenáctém místě. 
V důvodech obliby je všech třech případech uvedeno osobní založení a talent žáka, pouze 
v jednom jsou tyto faktory doprovázeny i kladným vlivem učitele; poslední místo je 
přisouzeno osobnímu založení a nedostatku talentu. 

Oktáva: 
Jazyk a sloh nebyl ani jednou na prvním nebo druhém místě; byl třikrát na desátém 

místě, dvakrát na jedenáctém místě. Jako důvod neobliby bylo poobakrát uvedeno osobní 
založení a nedostatek talentu žáka. 

Literatura byla třikrát na prvním místě, třikrát na druhém místě; jednou na desátém 
místě, dvakrát na jedenáctém místě. Jako důvod obliby byl uveden dvakrát literární talent a 
zájem o obor, jednou kladný vliv učitele; poslední místa jsou zdůvodněna v obou případech 
osobním založením žáka a nedostatkem literárního talentu, jednou však zároveň i záporným 
vlivem učitele, jenž podle respondenta převažuje. 
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7. Gymnázium Bruntál 

/. Prosté umístění 

J 
Třídy Jazyk/sloh Literatura Poměr 

H 
Z 

4.ročník 
(26) 219 194 1,12 l 

S 
Dá 
CQ septima 

(25) 149 114 1,30L 

2. Četnost lepšího umístění 

J 
Třídy 

Jazyk 
oblíbenější 

Literatura 
oblíbenější Poměr 

H 
Z 
oá 
CQ 

4. ročník 
(26) 9 17 1,88 l 

H 
Z 
oá 
CQ septima 

(25) 
5 20 4,00 l 

4.ročník: 
Jazyk a sloh ncbyl ani jednou na prvním místě, byl jednou na druhém místě; byl 

čtyřikrát na desátém a pčtkrát na jedenáctém místě. Jako důvod neobliby jc ve všech pěti 
případech uvedeno osobní založení žáka a nedostatek talentu, v jednom pak jc ještě přidán 
záporný vliv učitele. 

Literatura nebyla ani jednou na prvním nebo druhém místč (pouze dvakrát na místě 
třetím); byla pčtkrát na desátém a třikrát na jedenáctém místě. V důvodech neobliby je ve 
všech třech případech uvedeno osobní založení a talent žáka, u dvou respondentů se slovním 
doprovodem pod D): „Je to jen vtloukání informací do hlavy, které si můžeme kdykoli najít 
v knize." „Nebaví mě tlak okolí a učitelů, kteří staví literární vzdělanost na důležitou příčku 
—> proč se pořád držíme starých tradic a čtenářských deníků?" 

Septima: 
Jazyk a sloh nebyl ani jednou na prvním nebo druhém místě, byl dvakrát na desátém 

místě a ani jednou na jedenáctém místě. 
Literatura byla jedenkrát na prvním místě, třikrát na druhém místě; jedenkrát na 

desátém místě, jedenkrát na jedenáctém místě. Jako důvod obliby byl uveden kladný vliv 
učitele; jako důvod neobliby osobní založení a nedostatek talentu. 
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8. Gymnázium Open Gate, Babice u Říčan, Praha-východ 

1. Prosté umístění 
B

A
B

IC
E

 

Třídy Jazyk/sloh Literatura Poměr 

B
A

B
IC

E
 

septima 1, 2 
(21) 125 99 1,26L 

2. Četnost lepšího umístění 

B
A

B
IC

E
 

Třídy Jazyk 
oblíbenější 

Literatura 
oblíbenější Poměr 

B
A

B
IC

E
 

septima 1, 2 
(21) 7 14 2,00 l 

Jazyk a sloh nebyl ani jedenkrát na prvním místě, byl třikrát na druhém místě; byl 
jedenkrát na desátém a nebyl ani jedenkrát na jedenáctém místě. 

Literatura byla jedenkrát na prvním místě, dvakrát na druhém místě; byla jedenkrát na 
desátém, ani jedenkrát na jedenáctém místě. Jako důvod obliby byl uveden literární talent a 
zájem o obor. 

V š e c h n y š k o l y c e l k o v ě 

Celkový počet zúčastěných gymnázií: 8 
Celkový počet dotazovaných tříd: 15 (v jednom případě byly dvě třídy sloučeny 

do jedné, proto není tříd šestnáct -
vysvětlení viz výše) 

Celkový počet respondentů: 372 

1. Prosté umístění 

V
ŠE

C
H

N
Y

 
ŠK

O
L

Y
 Jazyk/sloh Literatura Poměr 

V
ŠE

C
H

N
Y

 
ŠK

O
L

Y
 

2420 1829 1,32L 

2. Četnost lepšího umístění 

V
ŠE

C
H

N
Y

 
ŠK

O
L

Y
 Jazyk/sloh Literatura Poměr 

V
ŠE

C
H

N
Y

 
ŠK

O
L

Y
 

91 281 oc 
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3. Rozdíl v pořadí umístění mezi jazykově-slohovou a literární složkou na 
jedenáctičlenné škále předmětů 

V
ŠE

C
H

N
Y

 
ŠK

O
L

Y
 Jazyk/sloh Literatura Výpočet Výsledek 

V
ŠE

C
H

N
Y

 
ŠK

O
L

Y
 

2420 1829 
2420-1829 = 591 
591 : 372 = 1,58 1,58 l 

Interpretace výsledků 
Třebaže anketa nesledovala oblibu každé z obou složek předmětu český jazyk a 

literatura vůči ostatním naukovým předmětům, lze ze zadání a výsledků ankety vyvodit 
alespoň orientační informaci i v této oblasti: Zvážímc-li, že s ohledem na počet všech 
respondentů a všech předmětů činí minimální možný počet bodů, tedy počet příslušející 
ideálně ncjoblíbenčjšímu předmětu, 372 (tj. výsledek součinu 372 x 1) a maximální počet 
bodů, tedy počet příslušející hypoteticky ncjneoblíbenčjšímu předmětu, 4092 (výsledek 
součinu 372 x 11), vyskytuje se jazyk a sloh v pásmu mírného podprůměru, literatura v pásmu 
mírného nadprůměru obliby. 

Celkové výsledky v oblasti, jež byla naším přímým a cíleným zájmem, ukazují, že 
p ř e t r v á v á p r e f e r e n c e l i t e r á r n í s l o ž k y n a d j a z y k o v ě - s l o h o v o u 
i po r. 1989. Zároveň lze konstatovat, že rozvor mezi oblibou jazyka/slohu a literatury není 
nikterak dramatický: 

Ad kritérium 1. V prostém umístění obou složek (tj. v kontextu celkového pořadí 
všech jedenácti předmětů) činí poměr pouhých 1,32. 

Ad kritérium 2. V přímé konfrontaci obou složek se sice ukazuje podstatně vyšší 
obliba literatury (celkový poměr 3,08 přesahuje zmíněnou signifikantní hranici 3,00), ovšem 
v řadě případů favorizovali respondenti literaturu jen o jedno či dvě místa na jedenáctičlenné 
škále. 

Ad kritérium 3. Korekce druhého kritéria kritériem třetím snížila rozdíl v oblibě obou 
složek: průměrné umístění literatury činí 4,91 na jedenáctičlenné škále předmětů (výsledek 
podílu 1829:372), umístění jazyka činí 6,50 (výsledek podílu 2420:372) . Rozdíl obou 
těchto čísel je 1,59 (a přesně odpovídá zaokrouhlenému výsledku podílu 591 : 372 = 1,5887). 
Lze tedy říci, že podle tohoto kritéria literatura předstihla jazyk zhruba o jedno a půl místa 
v celkovém pořadí jedenácti předmětů. 

Je však možná i tato interpretace: Při zmíněné přímé konfrontaci u kritéria 2 byla 
literatura favorizována před jazykem v k a ž d é dotazované třídč! Zmíněná signifikantní 
hranice výrazného favorizování jedné složky 3,00 byla překročena v celkem 9 třídách z 15, 
jež se ankety účastnily, tedy ve včtšinč z nich. 

Ačkoli jsme sledovali primárně vztah obliby u jazykovč-slohové a literární složky 
předmětu český jazyk a literatura, prověřovali jsme i zdůvodnění špatného postavení jiných 
předmětů. V naprosté většině odpovědí převažoval nedostatek talentu a nezájem a obor (A), 
těsně následován záporným vlivem učitele (B) - často s nelichotivým komentářem na jeho 
adresu. 

Výzkum na tomto poli tedy jednoznačně p o t v r d i l zcela d o m i n a n t n í r o l i 
t a l e n t u a osobního založení při preferencích obliby jednotlivých složek předmětu. 
Exemplárním dokladem jc výrazná preference literární složky nad jazykovou u oktávy 1 na 
gymnáziu v Neratovicích (l l ,5krát větší obliba!), přičemž naprostá včtšina žáků neuváděla 
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jako hlavní důvod působení učitele, jak bychom patrně čekali, nýbrž své osobní založení a 
talent. 

Potvrzen byl i v l i v u č i t e l e na motivaci (oblibu, preferenci předmětů). 
Markantní to bylo u respondentů dvou tříd: septimy na gymnáziu v Hořovicích, kteří sice 
favorizovali obě složky předmětu český jazyk a literatura téměř rovnocenně, ale součet 
umístění každé z obou složek zařazuje celý předmět - a to (z pohledu žáků) vinou učitelky -
mezi výrazně neoblíbené vůči předmětům ostatním; dále pak 4. ročníku 1 v Hradci Králové, 
kteří naopak favorizovali extrémně vysokým poměrem literaturu před jazykem a v důvodech 
obliby tohoto předmětu byl opakovaně uváděn kladný vliv učitele. Rovněž výsledky na 
gymnáziu v Praze 9, kde až na jedinou výjimku nebyl jazyk ani literatura na posledních dvou 
místech a zároveň sc obě složky umístily ve značném počtu odpovědí na prvních dvou 
místech v celkovém pořadí předmětů, svědčí o výrazně kvalitní a motivující práci češtináře; 
tomu odpovídají i důvody, jež žáci uváděli (kromě A zaškrtávali masově i B, tj. kladný vliv 
učitele). Příznačný je zde i následující fenomén: Pokud respondenti sáhli při zdůvodňování 
n e o b l i b y kteréhokoli předmětu ke slovnímu komentáři, psali vesměs velmi ostré výtky 
vůči vyučujícím. Formulace jako „špatná učební strategie učitele", „nuda, nic neříkající 
fakta", „na tento předmět máme moc chytrého pana učitele a ten nás zahrnuje hodně 
informacemi a většinou nechápu, o čem je vůbec řeč", „tento předmět opravdu nemám ráda, 
k ničemu mi v budoucnu nebude a navíc učitel neumí látku podat", „příliš složité učivo, které 
v životě nepoužiji", „učitel neumí látku vysvětlit", „učitel nám látku neumí správně vysvětlit a 
odůvodnit a výuku podává způsobem, u kterého polovina třídy spí", až příliš četné a 
rovnoměrně rozprostřené po všech školách, než aby je bylo možno odbýt jako projev 
neobjektívnosti a nevyzrálosti respondentů či jako náhodu, svědčí o tom, jak důležitou roli 
hraje v edukačním procesu obecně a při motivaci zvlášť právě učitel. 

Zajímavým zjištěním je skutečnost, že na umístění všech předmětů n e m ě l y podle 
respondentů téměř žádný vliv motivující či nemotivující u č e b n i c e. Je otázka, zda a nakolik 
se v jednotlivých třídách vůbec užívají; to naše anketa nezkoumala. 

Vzhledem k velmi nestejným počtům dívek a chlapců v jednotlivých třídách bylo 
nemožné vyhodnotit korektně p o m ě r o b l i b y složek předmětu z h l e d i s k a 
p o h l a v í respondentů. Orientační součty však ukazují, že zde nejsou žádné významné 
rozdíly, jež by učitel mčl při motivování žáků zohledňovat. 

Závěry 
Vyšší obliba literatury mezi našimi gymnazisty nadále přetrvává. Lze předpokládat 

dvojjediný důvod tohoto faktu: 1 i t e r a t u r a m á v y š š í p ř i r o z e n ý m o t i v a č n í 
p o t e n c i á l n e ž j a z y k a sloh; g y m n a z i á l n i č e š t i n á ř i (patrnč i středoškolští 
vůbec, ale to jsme nezjišťovali) i n k l i n u j í k 1 i t e r a t u ř e, a tudíž ji vyučují s větším 
zaujetím, nasazením a ochotou připravit zajímavou hodinu. 

Na druhou stranu zřejmě osvěta a kampaně vc prospěch jazyka a slohu i zvýšený tlak 
na komunikační dovednosti žáků po r. 1989 přiměly řadu učitelů k většímu důrazu na kvalitní 
a motivující výuku jazyka a slohu (eo ipso se postupně vyrovnává obliba jazykově-slohové 
složky předmětu se složkou literární). Lze si jen přát, aby tento zdravý trend pokračoval a 
rozvíjel se až k úplné rovnoprávnosti obou složek a aby se odrazil i v rovnocenné časové 
dotac i ',v nových kurikulárních materiálech (RVP, ŠVP) i novém modelu maturitní zkoušky. 

S ohledem na pravděpodobný nižší motivační potenciál jazykově-slohové složky 
předmětu a na potřebu rozvoje myšlení i praktických slohových dovedností nadále před 
středoškolskými češtináři stojí úkol soustavně promýšlet a provádět jak dlouhodobou, tak 
krátkodobou motivaci žáků ke studiu mateřského jazyka a slohu. 
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5. Ukázky reálných vyučovacích hodin 

V této kapitole uvádíme popis hodin demonstrujících užití motivačních postupů 
v pedagogické praxi. Jedná se ve všech případech o hodiny vytvořené a ve výuce opakovaně 
realizované autorem disertační práce. Některé z nich publikoval od osmdesátých let 20. století 
v časopise Český jazyk a literatura, popř. v publikaci Do světa češtiny jinak (1993). 

Jak si pohrát s fonetikou 
(problémová metoda, skupinová práce, souhrnné prověřování většího celku látky) 

Cílem hodiny je ukázat, že souhrnné prověřování může obsahovat náročné úkoly, 
avšak podané formami, jež žáky zaujmou. Dílčí cíle hodiny sledují rozvoj problémového 
myšlení, zažití formy skupinové práce a shrnutí těch pasáží z fonetiky, které by měly zůstat 
zafixovány relativně natrvalo (zejména s ohledem na jejich využití pro studium cizích 
jazyků). 

Hodinu uvedeme touto motivací: Vyzveme některého žáka, aby přečetl kratší text, 
a nahráváme tento projev na magnetofon. Při jeho reprodukci přijde očekávané zděšení 
předčitatele nad tím, žc nepoznává svůj hlas (vybereme žáka, jenž se bude takto slyšet poprvé 
v životě). Otázka zní, proč. Většinou třída přijde v rámci mezipředmětových vztahů na to, žc 
zvuk jc veden kostmi hlavy a ty zkreslují akustický vjem mluvčího oproti tomu, jak jeho hlas 
slyší okolí. 

Následuje krátké frontální prověřování faktografických znalostí učebního minima 
hláskosloví. Otázky jsou přitom voleny tak, aby odpovědí bylo možno využít i při následné 
skupinové práci.: 

Jaký je rozdíl mezi fonetikou a fonologií? 
Čím se zabývá grafémika? 
Jaký je rozdíl mezi grafémikou a ortografií? 
Co má společného foném a hláska a co je od sebe liší? 
Jaká jsou základní kritéria dělení hlásek? 
Co je asimilace obecně a asimilace hlásek v jazyce? 
Co je prízvuk a jak jej dělíme? 
Vjakém vztahu je kadence k melodii věty? 
Po tomto osmiminutovém osvěžení paměti dostává třída úkoly pro skupinovou práci. 

Ty již předpokládají slušné aplikační dovednosti. Znějí takto: 

SKUPINA A: 
1. Uveďte předopatrovou znělou úžinovou souhlásku. 
2. Zkuste vymyslet a prostřednictvím mluvčího skupiny pak i patřičně přednést jednu 

větu, v níž pozměněný rytmus či jinak položená pauza vážně změní její smysl. 
3. Vybavte si hlavní poznatky o asimilaci českých souhlásek a pak rozhodněte, jakou 

zvláštností se vyznačuje znělostní asimilace českého v. Následující příklady vám usnadní 
práci: tvojí, dvojí proti vsadit, vteřina. 

SKUPINA B: 
1. Uveďte zubodásňovou neznělou úžinovou souhlásku. 
2. Vyjádřete naprosto přesně, v čem spočívá rozdíl mezi melodií a melodickým 

přízvukem; nežádají se tedy od vás dvě definice, ale jejich porovnání a postižení souvislostí a 
rozdílů. 
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3. Vybavte si hlavní poznatky o asimilaci českých souhlásek a pak rozhodněte, jakou 
zvláštností se vyznačuje znělostní asimilace českého ř. Následující príklady vám usnadní 
práci: křeček proti k řece / tření proti dření. Vezměte v úvahu, že ze dvou existujících variant 
této hlásky se za základní (fonematickouj považuje znělé ř, zatímco neznělé ř je jeho 
variantou. 

SKUPINA C: 
1. Uveďte zubodásňovou nepárovou úžinovou souhlásku. 
2. Na větě Já jsem dostal jedničku předveďte prostřednictvím mluvčího pět běžných 

melodií, jimiž obměníte její význam. Vaše kreace budou uznány pouze tehdy, jestliže učitel 
i spolužáci z j iných skupin bezpečně poznají, co daná melodie vypovídá, a to bez vaší 
nápovědy. 

3. Pokuste se přesně a výstižně formulovat, jaké vlastnosti musí mít grafická spřežka, 
aby v daném jazyce vůbec mohla plnit svou funkci (tu znáte, mluvili jsme o ní v hodinách 
grafémiky). Své tvrzení doložte příkladem z češtiny. Nápověda: můžete vyjít z opaku, tj. z její 
nefunkčnosti. (Tento úkol můžeme zadat, pokud jsme jej neřešili v hodině grafémiky - viz zde 
v kap. 3.3.7.6.3.) 

Během práce skupin si nachystáme kelímek s baryovou kaší a štěteček. Na lavice 
rozdáme oscilogramy pro individuální domácí úkol. 

Následuje řešení úkolů v šesticích (viz kap. 3.3.8.2), poté sjednocení dvou šestic téže 
řady a prezentace tří mluvčích u tabule. 

Řešení: 
Úkoly 1 
Skupině A můžeme přidělit bonifikační bod, pokud přijde na to, že druhý údaj prvního 

úkolu byl nadbytečný, neboť předopatrová úžinová souhláska je v češtině jen jedna (j). 
Řešitelé zobou zbývajících řad nebudou v nevýhodě, neboť mohou objevit, že v obou 
případech vyhovují zadání dvě souhlásky (s, š, resp. 1, r), a tak rovněž obdržet bonifikaci. 

Úkoly 2 
Skupina A: Nejoriginálnější řešení přinesla skupina, jež vymyslela tuto kreaci: To byl 

dobrý nápad //po dlouhé době udělat zase bramborák! Vedle: To bvl dobrv nápad po dlouhé 
době // udělat zase bramborák! 

Skupina B: Melodie je změna tónového průběhu v celé větě, zatímco melodický 
přízvuk je změna tónového průběhu jedné slabiky v jednom slově. 

Skupina C: Žáci většinou přijdou na klesavou melodii (kadenci) věty oznamovací, 
tázací zjišťovací, zvolací, neukončené; pátá, např. stoupavč-klesavá melodie s rovnou melodií 
v kadenci při chlubení, je většinou nenapadne. 

Úkoly 3 
Skupina A: Souhláska v asimilaci znělosti způsobuje, ale sama jí nepodléhá. 
Skupina B: Souhláska ř způsobuje regresivní asimilaci znělosti ve spojení 

s předložkou, avšak podléhá progresivní asimilaci uvnitř slova. 
Skupina C: viz kap. 3.3.7.6.3. 

Závěr hodiny věnujeme zábavnému fonetickému experimentu. K tabuli předvoláme 
dobrovolníka z řad žáků. Upozorníme třídu, že pokus bude neumělý, ale pro naše potřeby 
postačující. Pokusná osoba otevře pusu a je jí natřen jazyk baryovou kaší. Zatímco stojí 
s otevřenými ústy, zeptáme se třídy, jaká část mluvidel bude zabílena, vysloví-li slovo ťuňťa. 
Měla by se shodnout na tvrdém patru. Slovo je vyřčeno a žáci v prvních lavicích potvrdí 
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předpoklad. Podotkneme, že nyní by mělo následovat vyfotografování vnitřku úst a že takto 
získaný snímek se nazývá palatogram (palatum - přední, resp. tvrdé patro). Aby ověření 
otisku bylo přístupné celé třídě, požádáme pokusnou osobu ještě o souhlas k natření vnitřku 
úst, ovšem bez jazyka. Vyzveme souběžně ostatní žáky, aby zkusili vyslovit hlásku 1; usoudí 
jistě, že zabarvenou částí jazyka by mčla být jeho špička. Ukáže se ovšem, žc pokusný objekt 
má po vyslovení „popěvku na dvě" zabíleny i mnohé další partie jazyka, zejména jeho strany. 
Dodáme, že této hlásce se proto cizím slovem říká laterála - souhláska boková. Vyvodíme 
tak, žc kritéria dělení souhlásek podle místa tvoření jsou relativní, neboť na vyslovení každé 
z nich se podílí celý komplex mluvidcl, takže třídění zde respektuje kritéria spíše dominující 
než výlučná. (Takový závčr je užitečný i proto, že se s podobnými přechodnými jevy a 
systémy setkávají mladí lidé i v jiných oborech studia.) 

Na závčr zadáme domácí úkol: Každý žák dostane k dispozici oscilogram anglického 
slova (v našem případč jsme měli k dispozici oscilogram slovesa sob, přetištěný z práce 
A. Skaličkové Srovnávací fonetika češtiny a angličtiny (1974). Zadání zní takto: Zjistěte, 
která část oscilogramu náleží dané hlásce. Úkol je řešitelný, neboť z fyziky by žáci měli 
vědět, že tón (tj. charakteristika samohlásky) se tu projevuje jako funkce sinus, zatímco šum 
(tj. charakteristika souhlásky) nikoli (na oscilogramu je patrný jako silné nahromadění čar 
v těsném sousedství). 

Lingua bohemica ludus 
(hra - soutěž) 

Cílem této hodiny je oživení jazykových hodin a motivace žáků ke zvýšení zájmu 
o jazykovou problematiku. Zároveň sledujeme rozšíření faktografických znalostí žáků 
z oblasti jazyka. 

Hra sama je založena na základě kdysi proslulé televizní soutěže Šest ran do klobouku. 
Již o přestávce upravíme třídu tak, aby připomínala televizní studio - máme 

k dispozici lavici pro dva soutěžící páry a učitele a několik řad židlí pro „diváky", tj. další 
žáky třídy. Po počátečním váhání se vždy přihlásí dvě smíšené dvojice pro l . a 2. kolo 
(dohromady tedy čtyři soutěžící). Aby byli zapojeni i ostatní žáci, oznámíme rovněž tři 
„divácké" mezihry, a to mezi 1. a 2. kolem, mezi 2. kolem a finále a před závěrečným 
házením míčků. Do třídy rovněž přineseme velký klobouk pro uložení pingpongových míčků 
a proutěný koš pro závěrečné házení (viz dále). 

Protože od dob této televizní soutěže již uplynula řada let, stručně připomeneme její 
pravidla: V 1. a 2. kole hrají proti sobě vždy dvojice partnerů. Ty mají od moderátora (učitele) 
k dispozici po šesti otázkách. Dvojice si vzájemnč zadávají číslo otázky, na kterou soupeři 
vybírají správnou odpověď ze tří variant nabídnutých moderátorem. Za každou správnou 
odpověď získává dvojice jeden bod (a jeden pingpongový míček), za nesprávnou odpověď 
naopak získá bod ta dvojice, která danou otázku zadávala. To tedy znamená, že počet šesti 
soutěžních otázek vystačí na jedno kolo, vždy s minimální rezervou jedné z nich pro mezihru 
(3 : 2 bodům = 5 otázek). Čtyři soutěžící, tj. dva vítězné páry z obou kol, pak postoupí do 
finále, kde již bojuje každý jen za sebe. Pro finále je připraveno otázek deset a vítězný 
soutěžící v něm musí získat rovněž tři body. Opět to tedy znamená, žc i při ncjdclším možném 
průběhu hry zůstává alespoň jedna otázka nezadána a je jí možno použít pro diváckou soutěž 
( 3 : 2 : 2 : 2 bodům = 9 otázek). První otázku zadává vždy pár či jedinec po pravici učitele. Ve 
finále může zadávající zcela svobodně vyvolit pro odpověď kteréhokoli z ostatních 
soutěžících (třebas i téhož opakovaně za sebou), taktika ovšem velí nevyzývat k odpovčdi 
toho, kdo již nastřádal dva míčky za dvě správné odpovčdi, neboť v případě správného řešení 
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by finále mohlo skončit velmi brzo. Mezi jednotlivými koly zadává učitel nepoužité otázky 
ostatním žákům třídy, která tak je rovnéž vtažena do hry. Do finále postupují z divácké 
soutěže ti žáci, kteří dokáží správně zodpovědět všechny tři soutěžní úkoly meziher. Podle 
zkušeností absolvuje vítězně mezihru nanejvýš pět soutěžících. Ti pak spolu s vítězem 
soutěžního finále házejí na vzdálenost asi pěti metrů po šesti pingpongových míčcích do 
proutěného koše. Ten, kdo má nejvíce úspěšných hodů, vyhrává. 

Jádro hry spočívá samozřejmě v charakteru otázek i tří nabízených variant odpovědí: 
všechny se totiž týkají jazykové problematiky. Nesmějí být - až na výjimky - natolik 
náročné, aby žáky odradily (a hra se tak nezvrhla v pouhé hádání), ovšem ani ne primitivní 
(neboť tak by hra pozbyla přitažlivosti). Nabízená tři řešení musejí vypadat přibližně stejně 
pravděpodobně. V jejich vymýšlení a rovněž ve zvolení otázek lze vidět i přínos pro učitele: 
během přípravy hodiny patrně i on bude muset použít odbornou literaturu a přispět tak 
k vlastnímu dalšímu vzdělávání. Volíme trojí druh otázek: 1. podávající prosté informace 
o jazyku a jazykových jevech, popř. prohlubující učivo (Kolik tvarů má české sloveso? Jaký je 
vztah mezi pojmy obecná čeština a nadnářeční útvar?); 2. podchycující hlubší zájem žáků 
o obor (Co jsou holičky ze rčení „Nechat někoho na holičkách? Co znamená v překladu 
jméno Lucie? Jaký je nejpravděpodobnější výklad původu jména „Čech"?)-, 3. čistě zábavné 
(Co nebo kdo je to mezulán? Co dělá Brňák, jestliže „ š tat li do hokny pro háky"?). 

K odpovědím by měl učitel podat bližší vysvětlení; např. k úkolu poznat mezi třemi 
jmény našeho lingvistu je vhodné přidat ještě stručný exkurs do dějin naší jazykovědy a 
zmínit se mj. o Pražském lingvistickém kroužku. 

Cíle formativní takto tedy převažují nad instrumentálními, přiměřeně je zastoupen cíl 
kognitivní. 

Hodina mívá zamýšlený oddychový ráz (zejména ruch při závěrečném házení míčků 
do koše a fandění spolužáků dotvoří uvolněnou atmosféru), ale může plnit i cíle naučné. 
Rovněž naruší stereotyp výuky, motivuje třídu něčím novým a aktivizuje ji. Žáci nesporně 
vycítí obtížnost přípravy podobného pokusu a ocení učitelovu snahu něco pro ně vymyslet. 

Existují tu ovšem i stinné okamžiky: učitel musí někdy naléhat na rychlejší odpověď, 
chce-li tu a tam uvést nějakou doplňující či rozšiřující informaci; existence nabízených variant 
odpovčdí zužuje poněkud prostor pro samostatné přemýšlení; i proto hodinu tohoto typu nelze 
opakovat příliš často. Na druhé straně jí však lze využít leckde jinde, např. při outdoorových 
aktivitách (na škole v přírodě, na lyžařském výcvikovém zájezdu). 

Hra jc použitelná univerzálně, tj. otázky a nabízené varianty odpovčdí lze prakticky 
bez omezení jak obměňovat v rámci jednoho vyučovacího předmětu, tak vymyslet pro 
předměty jiné. 

Uvedeme zde pro ilustraci kompletní sadu soutěžních úkolů i s variantami odpovčdí, 
tak jak byla použita při její premiéře v osmdesátých letech. (Tučně vytištěné varianty tří 
odpovědí označují správná řešení; tuto kopii má samozřejmě k dispozici pouze učitel.) Při 1. a 
2. kole má text vždy každá dvojice dohromady, pro finále je třeba připravit exempláře čtyři. 
Učitel má samozřejmč vc svých originálech i varianty odpovčdí, které naproti tomu chybějí u 
verzí pro soutěžící - to aby nemohli odhadovat obtížnost otázky předem, podle nabízených 
možností. 

P o z n á m k a: Podle pravopisných pravidel píšeme nevčtná řešení s malým počátečním písmenem a 
nezakončujeme je tečkou. Kdyby učitel hru chtčl zjednodušit a žákům navrhované varianty do jejich textů přidal, 
musel by volit velká počáteční písmena vc všech nabídkách odpovčdí: podle pravidel testování není přípustné, 
aby formální podoba testu (zde rozdílná počáteční písmena) mohla řešitele ovlivňovat při výbčru odpovčdí. 
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1. KOLO 

/. Co znamená v překladu jméno Lucie? 
a) Světlana, z latinského lux - světlo 
b) Bylo převzato z původní italské podoby jména Benátek, která se dodnes dochovala 

ve známé písni Santa Lucia. 
c) Bylo převzato z latinského jména Lucullus, jehož nositel proslul ve starověkém 

Římě nezřízenými hody. 

2. Kolik tvarů má české sloveso, vezmeme-li v úvahu oba vidy? 
a) 22 
b) 5 5 393 

c) 116 

3. Co děla! ve středověku člověk, když kul pikle? 
a) Byl kovář - pikel je staročeský název pro podkovu. 
b) Vyráběl středověkou bodnou zbraň. 
c) Opracovával kulaté dřevo do nebezpečného špičatého tvaru a takto vzniklý kůl 

potom používal jako ochranu. 

4. Podle čeho dostala svůj název Bolívie? 
a) podle zbraně tamějších Indiánů, dvou koulí vrhaných na nohy zvířete při jeho 

chytání či lovu 
b) podle španělského slova bollo, koláč, převzatého z indiánského jazyka kečua; nešlo 

o jídlo, ale metaforický název jejich krajiny, připomínající koláč zprohýbaný četnými 
horskými údolími 

c) podle Simona Bolívara, osvoboditele severu Jižní Ameriky od španělské koloniální 
nadvlády 

5. Které ze tří příjmení, jež uslyšíte, patří známému českému jazykovědci? 
a) Karel Absolon 
b) Bohumil Mathcsius94 

c) Bedřich Hrozný 

6. Kde se vzalo v češtině úsloví „ mít kliku "? 
a) podle německého „Glück haben", mít štěstí 
b) podle úsloví běžného na počátku 19. století a souvisejícího s významem slova 

klika: „mít kliku" znamenalo mít protekci, ochranu, a tedy přeneseně i štěstí 
c) podle již staročeského „držeti kliku", tj. mít pevně v ruce vstup do vlastního domu, 

přeneseně tedy k majetku a štěstí 

93 Údaj přebíráme z publikace K. Hauscnblase - J. Kuchaře Čeština za školou (1979, s. 376); do tohoto počtu 
zahrnují autoři oba slovesné vidy, avšak nikoli slovesa záporná. 
94 V stručném komentáři představíme žákům jazykovědce Viléma Mathesia (1882-1945), zakladatele a prvního 
profesora anglistiky na UK a spoluzakladatele Pražského lingvistického kroužku; vysvětlíme, že jeho bratr 
Bohumil Mathcsius (1888 1952) byl básník a překladatel (známé jsou jeho parafráze staré čínské poezie pod 
názvem Zpěvy staré Číny). 
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2. KOLO 

/. Co je to smír a? 
a) kus špinavé čáry, šmouha 
b) podřadná kočující divadelní společnost 
c) dříve dívka volnějších mravů, sledující na ulici perspektivní zákazníky 

2. Jak vznikl název osady Žíželeves? 
a) z němčiny, byla to pohraniční obec Siesendorf 
b) podle jména svého původního feudálního majitele Žúžcla, podobně jako 

Nelahozeves jc od Nelahoda 
c) podle množství žížal v okolí (ves stála na mokřinách - podobně Žabovřesky, 

Komárov aj.) 

3. Kolik má asi čeština všech slov, nepočítáme-!i nejušší odborné názvy (termíny)? 
a) více než 200 000 
b) 20 000-30 000 
c)2000-3000 

4. Která trojice obsahuje jazyk, jenž není češtině ani vzdáleně příbuzný? 
a) rumunština, holandština, ruština 
b) španělština, lotyština, makedonština 
c) portugalština, estonština, švédština 

5. Kde se v našem nespisovném vyjadřování vzal „ brajgl"? 
a) z německého „brechen", rozbít, jako výraz následků tohoto děje 
b) podle obrazů holandského malíře 16. století Pietera Breughela, jenž proslul 

pestrými výjevy z tržišť a hospod 
c) z turečtiny, když Turci pronikli k Vídni a počínali si tam tak, že to vešlo do rčení 

6. Kolik souhlásek může mít nejvýše takové české slovo, v němž se jinak vůbec 
ne vyskytne samohláska ? 

a) 895 

b ) 7 
c) 6 

FINÁLE 

/. Co nebo kdo je mezulán? 
a) mezek (užívá se hlavně na Moravě, vzniklo patrně zkomolením slova mezek") 
b) lidový tanec, který se k nám dostal z Itálie za Rudolfa II. (souvisí s italským 

„mezzo" - střední) 
c) druh plemene ovcí a název vlny, kterou dávají 

95 Scvrnkls- zdůrazníme, že jsou zde dvč souhlásky slabikotvorné a žc jde o tvar 2. osoby j. č. min. času (ten j 
ovšem pinč spisovný). 
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2. Ve kterém pádu je podstatné jméno „krok" ve větě „Stáli jen krok od propasti"?96 

a) v 1. pádu 
b) ve 4. pádu 
c) Pád nelze určit, neboť se jedná o příslovečné určení míry. 

3. Jak se nejčastěji vykládá původjména „Praha"? 
a) podle toho, že šlo o suché (vyprahlé) místo97 

b) Slovem „práh" označovala stará čeština hranici, mez - jedná se tedy o ohraničené 
území města. 

c) Slovo má keltský kořen a bylo přejato Slovany od kmene Bójů, který, jak známo, 
sídlil na našem území před příchodem kmenů českých. 

4. Co dělá Brňák, jestliže „štatlído hokny pro háky"? 
a) Zabývá se tavbou ve vysoké peci. 
b) Spěchá koupit rybářské náčiní. 
c) Jde si do práce pro výplatu. 

5. Který' z následujících výkladů rčení „ Má máslo na hlavě" je nejpřesnější? 
a) Strašnč se potí. 
b) Žene se na něj nějaký malér. 
c) Něco vyvedl, a přitom kritizuje druhé. 

6. Se kterým z uvedených evropských jazyků není žádný jiný evropský jazyk příbuzný? 
a) s estonštinou 
b) s baskičtinou98 

c) s bulharštinou 

7. Co jsou to „holičky", známé ze rčení,,Nechat někoho na holičkách"? 
a) zadnice; souvisí se slovem holá 
b) holé plody, nerozvinuté a odsouzené v mrazících k záhubě 
c) trny; středověkým trestem bylo nechat sedět zloděje jistý čas v trní 

8. Jak vznikl název pražské čtvrti „Nusle"? 9 

a) od slovesa nosit, podobně jako Davle od dávat 
b) od Neosvitle, tj. neosvětlená čtvrť 
c) od kořene nos (jedná se o hanlivý název daný obci sousedy, podobně jako Všctaty -

stč. tat znamenalo zlodčj) 

% Při osvětlování správného řešení uvedeme substituční metodu řešení, kterou podrobně rozebíráme v kapitole 
3.3.7.1, např. Stáli celou míli od propasti. 
97 Dodáme, žc existují dva další vědecky podložené výklady: od jezů (prahů) na Vltavě; podle milířů (je tu 
souvislost se slovesem pražiti). 
9X Při sdělení správné odpovědi dodáme, že jde o jazyk Basků, žijících v jižní Francii a severním Španělsku. 
S estonštinou je úzcc příbuzná finština a s bulharštinou všechny slovanské jazyky včetně češtiny. 
99 Při sdělení správné odpovědi uvedeme proces vzniku tohoto vlastního jména: Neosvitle - Nóstle (stažením) -
Nuostle - Nůstle - Nusle - Nusle (zjednodušení st! > sl mohlo nastat i souběžně se stahováním). 
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9. Jakého rodu je podstatné jméno „dveře"?100 

a) ženského 
b) mužského 
c) rod u pomnožných podstatných jmen nelze určit 

10. Kterým větným členem je „na Šumavu" ve větě „Připravovali jsme výlet na 
Šumavu"? 

a) předmčtcm 
b) příslovečným určením 
c) přívlastkem101 

Hry se slovem a fantazií 
(hra, skupinová práce) 

V hodinč se kombinuje souhrnné opakování a prohloubení učiva z lexikologie a 
sémantiky s jazykovou hrou, založenou na uvolnění fantazie a vytváření humorných 
jazykových obratů. 

Šest žáků hraje hru, kterou je rovněž možno koncipovat jako dlouhodobou; v takovém 
případě jí věnujeme šest až sedm minut na začátku těch hodin, které nejsou náročné na čas. 
Ve třídč o třiceti žácích lze takto postupně zapojit do hry všechny a na konci pololetí pak 
sehrát finále. 

Pravidla a cíle této hry jsou následující: Učitel třídč zadá, aby si během asi jednoho 
týdne připravil každý člen právě soutěžící šestice jedno méně známé, avšak nikoli zcela 
okrajové slovo; nemá tedy jít o příliš speciální termín nebo zcela neznámý archaismus. Může 
jít například o méně známá slova vyskytující se v národních písní, rčeních a příslovích, 
o slova z profesní mluvy apod. Lze je též hledat v SSJČ, v Machkově Etymologickém 
slovníku jazyka českého, popř. u spisovatelů hojně používajících neologismů a poetismů. 
Nezbytnou podmínkou je přísné utajení výběru až do okamžiku konání hry. 

Ta probíhá takto: Soutěžící se usadí v první řadě, učitel vybere šest papírků 
s vybranými slovy a jedno z nich napíše na tabuli. Úkolem soutěžících je vymyslet během 
velmi krátké chvíle takovou „definici" významu, která spolužáky zaujme svou vtipností, 
hravostí, pohotovostí a též jistou, třebaže hranou pravděpodobností. Cílem hry je rozšiřovat 
slovní zásobu žáků, maximálně uvolňovat jejich obrazotvornost a rozvíjet jazykovou 
vynalézavost a obratnost. Vzhledem k tomu, že výklad významu se má „tvářit" slovníkově, 
musejí totiž účastníci soutčže projevit značnou formulační dovednost (hutnost, výstižnost, 
přesnost i u nonsensové „definice"). Po přečtení takto vytvořených definic a jejich stručném 
zápisu na tabuli dávají soutěžící bod té z nich, jež je nejvíce zaujme (nejúspěšnější bývají 
takové, které sice vykazují obsahovou souvislost se zvukovou podobou slova, avšak zároveň 
dotáhnou tuto motivovanost k paradoxu či komice). Zadavatel slova píše význam správný 
a nikdo samozřejmě nesmí hlasovat pro svou verzi. 

Každý ze soutěžících zaznamená body obdržené od spolužáků. Zadavatel slova 
dostane tolik bodů, kolik je neuhodnutých skutečných významů - tedy zpravidla pět. Jestliže 
ovšem některý ze soutěžících přece jen neobvyklé slovo zná a napíše jeho skutečný význam, 
připíše si automaticky bod, i kdyby za tuto správnou definici nedostal žádný jiný od ostatních 

100 Při sdčlení správné odpovědi dodáme, že u všech podstatných jmen, tedy i pomnožných, se rod v první fázi 
určuje podle pádových koncovek; substantivum dveře je rodu ženského, vzor růže (jen v 7. pádu má koncovku 
podle vzoru kost). Každé podstatné jméno rod mít musí. 
101 Vyložíme i důvod: v závislostní skladbě platí, že výraz, jenž rozvíjí skladební substantivum (a pouze to), je 
přívlastek. 
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účastníků; zároveň tak vezme bod zadavateli. Tento systém respektuje jeden ze základních 
požadavků na hru - tlak na vytváření kombinací: soutěžící, který náhodou zná správný 
význam slova, se totiž musí rozhodnout, zda se spokojí s jedním jistým bodem, nebo zda bude 
riskovat a napíše „definici" vlastní, v naději, že bude soutěžícím připadat vtipnější a ti jí 
přidělí více než jeden bod. Vzhledem k tomu, že se postupně (byť ovšem ne v téže hodině) 
vystřídají slova všech zadavatelů, jsou zaručeny rovné podmínky všem soutěžícím. Vítězem 
se stává ten z nich, který obdrží během všech šesti kol nejvíce bodů - tedy žák(yně) 
nejvtipnčjší, nejpohotovčjší, nejvynalézavější. A patrně i nejsečtčlejší, to jest disponující 
největší aktivní i pasivní slovní zásobou, a většinou tedy i dobrou formulační dovedností. 

Takto dochází k rozšíření aktivní i pasivní individuální slovní zásoby v š e c h ž á k ů 
ve třídě, neboť po každém kole se samozřejmě správná definice odhalí celé třídě. 

Pro ilustraci uvádíme některá ze slov, jež se objevila v soutěži při první hodině, v níž 
byla tato aktivita vyzkoušena, a připojíme i ukázky některých fiktivních definic: 

Kampelička - drobný červenomodrý pták z čeledi pěvců, vyskytující se u nás jen na 
jižní Moravě a na jižním Slovensku (skutečný význam: původnč vesnické spořitelní družstvo 
v 19. století, podle zakladatele Fr. C. Kampelíka, obnovené po r. 1989) 

Tužlík - houževnatý člověk, jehož pracovní výsledky však neodpovídají vynaložené 
námaze (skutečný význam: nástroj k tužení) 

Žrec - námezdní pracovník při sezónních pracích / malá miska pro psy / zastarale 
kyselina sírová (skutečný význam: pohanský kněz u starých Slovanů) 

Typy promluv a vyprávěcí způsoby v umělecké próze102 

(analýza a syntéza, indukce, transformace, skupinová práce, kombinovaná hodina 
stylistická a literární) 

U této hodiny jde o jazykovou a stylistickou analýzu a následně syntézu. 
Nej vlastnějším smyslem hodiny je však prokázat souvislost mezi literaturou jakožto 
fenoménem estetickým a jazykem jakožto materiálem, z nějž je umělecká literatura budována. 

Cílem hodiny v užším, jazykovém slova smyslu je seznámit žáky s gramatickými 
vlastnostmi a estetickým účinkem neznačené přímé řeči (dříve: nevlastní přímá řeč) a 
polopřímé řeči a s jejich eventuálním využitím pro vnitřní monolog; předpokládáme přitom, 
že pochopení funkce těchto postupů vede k intenzivnějšímu čtenářskému zážitku a hlubší 
interpretaci uměleckých textů. 

V úvodu hodiny uvedeme žáky výkladovou metodou do problematiky: Až dosud jsme 
se v literatuře setkávali převážně s tradičními vypravěčskými postupy, využívanými hojně do 
sklonku 19. století. Ojediněle již od 18. století, avšak zejména ve století dvacátém spisovatelé 
užívají nové a zajímavé možnosti, jak čtenáři předkládat děj - a to z hlediska toho, kdo děj 
vypráví: zda autor, či postava. A právě na tyto relativně nové postupy se v naší hodinč 
zamčřímc. 

Poté učitel přečte dva krátké úryvky: první z Čapkova apokryfu Romeo a Julie, druhý 
z Markovy povídky Spravedlnost (Panoptikum). Úkolem žáků je soustředit se výlučně na 
způsob, jakým jsou pasáže vyprávěny, konkrétně na to, kdo je vypravěčem, čí „hlas" posouvá 
děj kupředu. Z tohoto hlediska je možno postřehnout v textech jednu shodu a jeden podstatný 
rozdíl ve vypravěčské metodě obou autorů. Třída většinou ihned po přečtení textu konstatuje, 
že apokryf je vyprávčn ve třetí osobě, zatímco povídka v osobě první. Po návodné otázce 
nalézají žáci i zmíněnou shodu: oba úryvky obsahují dialogy, tedy podání děje citací promluv 
postav. Krátce pak zopakujeme již dříve probraná, známá fakta: Vyprávění v 1. osobě 

102 Termíny jsou převzaty z Katalogu požadavků k maturitní zkoušce, verze z r. 2005 (viz Seznam užité 
literatury). 
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(tradičně ich-forma) je výhodné svou bezprostředností, subjektivním zaujetím, avšak 
spisovatel musí čelit potížím, jak prezentovat děj, jehož se vypravěč přímo nezúčastnil. Tento 
problém odpadá při vyprávění ve 3. osobě (tradičně er-forma), ovšem vševědoucnost 
spisovatele (omnipotens narrator) může někdy působit rušivě svou nelogičností (vypravěč 
může být na několika místech zároveň, nahlíží bez potíží do nejniternějších duševních 
pochodů postav apod.). Oba typy promluv lze označit jako řeč autora, na rozdíl od řeči postav, 
která uvádí doslovnou citaci dialogů hrdinů díla. Existuje tedy pásmo vypravěče a pásmo 
postav. 

Řeč autora i řeč postav ovšem může být vyjádřena různými formami. Ukážeme si to 
na konkrétním příkladě. Na tabuli napíšeme tuto větu: A četníci naléhají, kde byl včera Šuhaj. 
- Co je řeč autora a co řeč postavy? Žáci většinou reagují formulacemi, jako že „to celé 
vypadá jako řeč autora, ale přesto jako by tam mluvily i postavy". Mají pravdu - ale nejde zde 
o citaci přímou (graficky uváděnou uvozovkami); nazvěme tedy tento způsob nepřímou řečí a 
převeďme ji do řeči přímé: A četníci naléhají: „Kde byl včera Šuhaj?" Na jiném příkladu 
{Včera jsem přišel. - Řekl, že včera přišel) si ještě ujasníme mluvnickou podstatu rozdílu 
mezi řečí přímou a nepřímou: řeč nepřímá se realizuje souvětím podřadným s vedlejší větou 
předmětnou, zároveň dochází k záměně mluvnické osoby oproti ekvivalentnímu vyjádření 
v řeči přímé. Poté uzavíráme úvodní část hodiny konstatováním, že zatímco přímá řeč je 
typickou formou vyjádření pásma postav, řeč nepřímá je projevem postavy pouze z hlediska 
obsahového: jazykovou výstavbou je však součástí řeči vypravěče (srov. Š. Vlašín aj., Slovník 
literární teorie, ČSS, 1977, s. 248; nově R. Adam, 2006-07). 

Až potud opakování znalostí nabytých již dříve. Nyní se již vydáme po stopách 
zmíněných nových vypravěčských postupů, jimiž spisovatelé formy projevu obohatili o další 

• • 103 
možnosti. 

Rozdělíme třídu do šesti skupin; nejlepší žáky rovnoměrně přidělíme do každé z nich. 
Skupiny dostávají text úryvku prozaického díla (dvě skupiny téže řady vždy totožný). Úryvky 
obsahují nové formy projevu, jejichž existenci jsme naznačili. Úkolem skupin je objevit tyto 
zvláštnosti a popsat je po stránce jazykové a obsahové - tedy analyzovat, kdo a jak podává 
(vypráví) děj se zřetelem k pásmu vypravěče a pásmu postav. Podotkneme, žc zvláštní 
pozornost je třeba věnovat interpunkci. Posledním úkolem je pokusit se o výklad estetického 
účinku nalezených forem na čtenáře, a tedy i o vystižení důvodů, jež spisovatele k jejich 
„vynalezení" a užívání vedly. Výsledky práce přednesou tři mluvčí u tabule poté, co se dvč 
skupiny téže řady sjednotí na nejlepším řešení. Ukázky textů dané skupiny přitom - podle 
technického vybavení školy - promítáme na interaktivní tabuli, rozdáme nakopírované apod., 
aby ostatní skupiny měly oporu při sledování závěrů prezentovaných mluvčími. 

Úryvky byly voleny takto: 

DVĚ SKUPINY ŘADY A: 
Ale četnický major se nemýlil. Přesto, že Vasyl Derbak Dcrbačok hleděl zachovati 

četnictvo při dobré vůli a vodil je po čerstvých Šuhajových stopách, chránil se přece vydati 
mu Nikolu spícího. Ale četníci naléhají: Kde byl včera Šuhaj? Kde spal? Kdo byl s ním? Kde 
je dnes? Doveď nás na něho! A touto dvojí hrou Derbak Derbačok velmi trpí. (I. Olbracht) 

DVĚ SKUPINY ŘADY B: 
Hordubal stojí na dvorku jako černý kůl a hladí se rozpačitě v týle. A co já vlastně, 

diví se, proč tu běhám? Tolik let tu Manya žil, nu, a nehlídal jsem, neběhal jsem se svítilnou 
po dvorku; nač tedy teď? - Hordubalovi je nějak tupě a lhostejně. Kdybych teď ležel v chlévě 

103 Polopřímá řeč je známa již v počátku 19. století, např. u Jane Austinové, ovšem pinč byla rozvíjena až o sto 
let později. 
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a slyšel nějaké kroky - vstal bych? I nevstal. Zavolal bych, kdo tam? Nezavolal, jenom dech 
tajil. Ach Hospodine, což mám hlídat dospělé lidi? (K. Čapek) 

DVĚ SKUPINY ŘADY C: 
Text 1 
Podle temných rysů čcpicc poznala Eržika četníka. 
„Jak se máte, Eržiko?" řekl vesele mužský hlas. 
Ne, nemusí se bát, nejde služebně, slyšel jen, že má Eržika po muži nějaké medvědí 

kožešiny, a rád by švagrovi do Cech nějakou poslal. (I. Olbracht) 
Text 2 
V saloně svých tet vyslechl Soames jedním uchem obvyklé otázky. Myslí si Soamcs, 

že se Burové opravdu postaví na odpor? A dověděl se Soames v poslední době něco o Ireně? 
Soames se přestal usmívat a odložil šálek. - Ale ne, Soames přece ještě neodchází! 
Soames se usmál trochu mstivě a pravil: „Ano. Sbohem." (J. Galsworthy) 

Nejvíce potíží bývá s polopřímou řečí (úryvky řady C). Naopak u prvních dvou úryvků 
žáci většinou správně určují, že jde o řeč postavy, ale k tomu, aby ji bylo možno vydávat za 
přímou, chybějí uvozovky. Mluvčí tuto skutečnost instinktivně vyjadřují výroky jako 
„vypráví to spisovatel, ale zároveň si to myslí postava". Podobné formulace ovšem okamžitě 
pochválíme, neboť právě snaha spisovatelů o zrušení bariéry mezi řečí autora a řečí postavy 
(mezi pásmem vypravěče a pásmem postav) byla vlastním motivem pro hledání příslušných 
nových forem projevu. Po vystoupení mluvčího řady B, jenž téměř vždy popisuje totéž, 
porovnáme texty z hlediska toho, zda vyjadřují, či nevyjadřují myšlenky postav. Ukazuje se, 
žc Čapkův text je vnitřní monolog, zatímco Olbrachtův nikoli. Žáci velmi dobře poznají, že 
mluvnicky se tato vyjádření nijak neliší od standardní, uvozovkami opatřené přímé řeči. Na 
tomto místě si dovolme malé oživení a vyzvěme třídu, aby se pokusila nalezený a popsaný 
postup pojmenovat; kreace bývají zajímavé. Termín neznačená přímá řeč ovšem zůstane na 
učiteli. 

Při řešení úkolů řady C se stává, že žáci sice bezpečně objeví věty, v nichž se hledané 
novum nalézá, a rovněž dokáží popsat jeho mluvnický charakter, avšak ne vždy pochopí 
autorský záměr, neboť se domnívají, že Olbrachtův text reprodukuje myšlenky Eržiky, nikoli 
četníka Svozila. Po několika otázkách a zejména po srovnání s textem Galsworthyho (jenž 
podává řeč tet, nikoli myšlenky Soamese), se vše vyjasní. Nalezenou formu projevu 
pojmenujeme - polopřímá řeč. 

V závěrečné fázi hodiny provedou žáci s učitelovým vedením shrnutí: Poznali jsme 
dva z moderních typů promluv, řešící problémy vztahu řeč autora - řeč postavy: neznačenou 
přímou řeč a polopřímou řeč. Obě se snaží zrušit bariéru mezi autorem a jeho postavou při 
reprodukci řeči postav: čtenář má pocit, že postavám dává promlouvat autor, ale zároveň se 
nestírá živost a jakási přímočarost jejich projevů. I názvy naznačují, že jde o něco „uprostřed" 
mezi řečí přímou a nepřímou, o esteticky zajímavý kompromis mezi dominantní rolí autora 
(jak jc patrná v řeči nepřímé) a dominantní rolí postavy (jak je tomu u řeči přímé). Oba typy 
promluv mohou, ale nemusejí sloužit jako prostředek pro vyjádření vyprávěcího způsobu 
nazývaného vnitřní monolog. Ten odhaluje myšlenkové pochody postav. Neznačená přímá řeč 
má všechny znaky řeči přímé, zvláštního účinku se dosahuje pouze opatřením grafickým, totiž 
zrušením uvozovek. Polopřímá řeč se liší od přímé řeči tím, že mění mluvnickou osobu 
z první na třetí (podobně jako řeč nepřímá), od nepřímé řeči pak tím, že není uvozena větou 
hlavní obsahující verbum dicendi. 
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Pro přehlednost je vhodné uvést toto schéma: 

TYP PROMLUVY DRUH PROJEVU FORMA PROJEVU 

Pásmo vypravěče 

řeč autora 
- vypravčč = autor monolog vypravčěc er-forma 

(min. čas, hist, prčzens) 

řeč postavy 
- vypravěč = postava monolog postavy 

(tzv. vyprávěcí) 
ich-forma 
(min. čas, hist, prézens) 

Pásmo postav(y) 

řeč postav(y) monolog postavy 
(přímý) 

přímá řeč 

dialog postav 
(přímý) 

přímá řeč 
(graf.: uvozovky) 

Pásmo přechodu mezi 
pásmem vypravěče 
a pásmem postav(y) 

přechod mezi řečí autora 
a řečí postav(y) 

monolog postavy 
(nepřímý) 

nepřímá řeč 

monolog postavy 
(vnitřní) 

neznačená přímá řeč 
polopřímá řeč 

dialog postav 
(nepřímý) 

nepřímá řeč 
polopřímá řeč 
neznačená přímá řeč 

Stupeň osvojení probrané látky ověříme domácím úkolem, jenž vyžaduje mj. 
transformaci: 

1. Přečtěte si pozorně tři níže uvedené ukázky. Zjistěte, kdo v kurzívou označených 
úryvcích hovoří, popř. čí myšlenky vypravčč čtenářům zprostředkovává. Rozhodnčte přitom, 
zda jde o neznačenou přímou řeč či polopřímou řeč a též zda jde v daném úryvku o dialog 
postav, nebo vnitřní monolog jedné postavy. 

Margaret Mitchellová: JIH PROTI SEVERU I 
„Yankejové jdou!" brečela Prissy tisknouc sc k ní strachem. „Oh, slečno Scarlett, vždyť 

nás všechny zabijí! Probodnou nám břicha bodáky!" 
„Oh, buď zticha!" Bylo to už dost příšerné myslit na tyhle včci, natož slyšet jc vysloveny 

třesoucím sc hlasem. Znovu se jí zmocnil strach. Co má dělat? Jak má utéci? Kam se má 
obrátit o pomoc? Všichni přátelé ji opustili. 

Náhle si vzpomněla na Rhetta Butlera a klid rozptýlil její strach. Proč si na něho 
nevzpomněla ráno, když tak zoufale sháněla pomoc? Nenávidí ho, ale je silný a chytrý a 
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nebojí se Yankejů. A je dosud v městě. Ovšem, zlobí se na něho a řekl jí neodpustitelné věci, 
když se s ním naposled setkala. Ale v takovéhle chvíli mu to může prominout. A má kočár a 
koně. Oh, proč si na něho nevzpomněla dříve! Mohl by je všechny odvézt z tohoto 
odsouzeného města, pryč od Yankejů, někam, kamkoliv. 

(Přeložila J. Fastrová) 
Řešení: V obou pasážích jde o vnitřní monolog Scarlett vyjádřený polopřímou 

řečí. 

Džuničiró Tanizaki: SESTRY MAKIOKOVY 
Tím byl hlavní problém vyřešen a Teinosuke si ulehčené oddychl. Odjel přímo do své 

ósacké kanceláře, ale téměř vzápětí po příchodu mu telefonoval Okubata. Také bv 
Teinosukeho o něco požádal, a nebude-li mít námitek, rád by jej navštívil... Teinosuke 
odpověděl, že jej očekává. Okubata se objevil skoro okamžitě a byl uveden do hovorny. Když 
se ocitl tváří v tvář Tcinosukemu, chvíli sc nervózně vrtěl, ale pak se zatvářil zkormouceně a 
spustil: Je si vědom, že po tom, co mu Teinosuke dnes ráno sdělil, mu nezbývá nic jiného, než 
se se vším smířit, ale jistě si každý dovede představit, jaká je to pro něho rána ztratit tak 
najednou ženu, kterou deset let miloval. A kdyby jen to! Jak snad je Teinosukemu známo, byl 
svou rodinou vyděděn právě kvůli Koisan a teď se musel dokonce vystěhovat i z malého 
domku v Nišinomiji a začít žít opuštěným, neutěšeným životem v tom ubohém penziónu, který 
viděl na vlastní oči i Teinosuke. Když jej teď Koisan nadobro opustila, zůstal na světě docela 
sám jako kůl v plotě. To vše říkal dramatickým hlasem tragéda. 

(Přeložila V. Winkclhoferová) 

Řešení: V obou pasážích jde o dialog mezi Okubatou a Teinosukem; obě 
Okubatovy promluvy jsou vyjádřeny polopřímou řečí. 

Boris Leonidovič Pasternak: DOKTOR ŽIVAGO 
On vyzval k tanci matku, ale matka nemohla, necítila se dobře. Řekla: „Vezměte Laru. 

Vždycky mě varujete:,Amálie, dejte pozor na Laru.' Tak teď na ni dávejte pozor." 
Jaká šílená věc je valčík! Tančíš, tančíš, na nic nemyslíš. Zatímco hraje hudba, celá 

věčnost uplývá jako život v románech. Sotva ale přestanou hrát, máš pocit skandálu, jako by 
tě polili studenou vodou nebo zastihli neoblečenou. Kromě toho ty drzosti dovoluješ druhým 
z chvastounství, abys ukázala, jak už jsi velká. 

Nikdy by nepředpokládala, žc jc tak dobrý tanečník. Jaké má šikovné ruce, s jakou 
jistotou ji bere v pase! Ale líbat ji takhle - to už nikomu nedovolí. Nikdy netušila, že se 
v cizích rtech může soustředit tolik nestoudnosti, když je někdo tak dlouho tiskne na tvoje 
vlastní. 

Těchhle hloupostí musí nechat. Jednou provždy. Nesmí si hrát na prosťáčka, nesmí být 
hodná, nesmi stydlivě klopit oči. To jednou špatně skončí. Tady je hned vedle strašlivá past. 
Musí zapomenout na tancování. Nemyslet na ně. V tom je všechno zlo. Nesmí jí být trapné 
odmítnout. Musí si něco vymyslet - že se nenaučila tancovat nebo že si zlomila nohu. 

(Přeložil J. Zábrana) 
Řešení: V pasáži Jaká šílená věc až jak už jsi velká jde o vnitřní rozhovor Lary 

se sebou samou. Pasáž Jaké má šikovné ruce až nedovolí jc vnitřním monologem Lary 
vyjádřeným polopřímou řečí. Pasáž od Jaké má šikovné ruce až po tiskne na tvoje 
vlastní je pokračováním tohoto vnitřního monologu v polopřímé řeči. (Ta může začínat 
již souvětím Nikdy by nepředpokládala, že je tak dobrý tanečník - nelze rozhodnout, 
zda v něm jde o řeč autora, či postavy.) 

2. V následujícím úryvku je uveden převod jedné pasáže z Olbrachtova Nikoly Šuhaje 
loupežníka z originálního znění v polopřímé řeči do řeči přímé. Pokuste se „vrátit" text do 
pravděpodobného znění originálu. 

Ano, Juraj přišel k Nikolovi a zůstane u něho. „Až se, Nikolo, uzdravíš, půjdu s tebou 
do lesů. Nevrátím se už. Otec utekl, ale já, Juraj, zůstanu s tebou. " 

Řešení (Olbrachtův text): Ano, Juraj přišel k Nikolovi a zůstane u něho. Až se Nikola 
uzdraví, půjde s ním do lesů. Nevrátí se již. Otec utekl, ale on, Juraj, zůstane s Nikolou. 
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O humoru, zvláště jazykovém 
(volná motivační hodina, metoda navozování problémových úkolů, subsumpce) 

Cílem této hodiny je nejen poskytnout žákům vítané osvěžení náročných jazykových 
témat, ale i motivovat je poukazem na některé praktické možnosti využití učiva, zejména ve 
vazbě jazykových jevů na literaturu a některé další druhy umění. Zároveň je možno zajímavě 
procvičit, zopakovat a prohloubit teoretické učivo. 

Žáci dostanou předem za úkol připravit si každý po jedné anekdotě, samozřejmě 
s omezeními plynoucími z výchovného aspektu učitelské práce. Čtyři z nich pak vybereme 
losem, po jejich vyslechnutí je analyzujeme a pak induktivně vyvodíme, čemu jsme se vlastně 
smáli. 

Měli bychom dospčt k závěru, že komické vyznění anekdoty či situace je vždy 
důsledkem nějakého nesouladu mezi normálním a očekávaným stavem věcí a kuriózností 
toho, jenž skutečně nastane. Jde-li člověk po ulici, většinou nepadá; šlápne-li však na 
banánovou slupku, dojde k situaci neočekávané, jež působí na naši psychiku tak, že vyvolá 
smích. Proč se ale nesmějeme netušené situaci, při níž dojde k těžkému zranění člověka? Po 
očekávané odpovědi (tragično na rozdíl od komična přináší kolizi s vážnými trvalými 
následky) navodíme problémovou situaci: Promítneme žákům epizodu ze slovenského filmu 
Tisícročná včela, v níž při nevydařeném pohřbu uklouznou na zasněženém svahu lidé nesoucí 
rakev („Šmýka sa!") a ta po delší jízdě skončí i s nebožtíkem dole v potoce („Nechce sa mu 
do hrobu"). Proč se smějeme při sledování pohřbu? Jde ovšemže o ukázku prolínání komična 
s tragičnem, což žáci většinou dokáží popsat a zformulovat. Můžeme promítnout ještě ukázku 
z některého filmu Ch. Chaplina (např. zc Zlatého opojení). Zamyslíme se pak nad tím, proč se 
řada lidí zasměje v první chvíli pověstnému uklouznutí na banánové slupce i v případě, že 
taková situace zjevně neskončila dobře (komický a tragický efekt jsou od sebe i při 
tragikomické situaci dost výrazně odděleny, lidská psychika je vnímá zvlášť, i když jdou 
v reálném čase těsně za sebou). 

Nato napíšeme na tabuli tyto pojmy: humorno, satirično, komično, groteskno, 
absurdno, parodie, ironie; žáci by měli najít pojem nejobecnčjší (komično) a definovat 
odstíny, jimiž se od něj liší obsah pojmů subsumpčních. Své teze podloží příklady z děl 
v oblasti literatury, filmu, divadla a výtvarného umění, na něž se upamatovali. (Nadřazený 
pojem je komično, ostatní jsou jeho druhy; upozorníme ovšem na jistou asymetrii tohoto 
dělení: absurdno a ironie nemusejí mít vždy nutně komický účinek.)104 

Následuje pracovní rozdělení humoru na situační a jazykový a podrobnější analýza 
druhého z nich. Uvedeme - inspirováni například knihou F. Jílka Vtipná čeština (1967) -
několik jazykových hříček a kalambúrů a žáci mají vyvodit, na jakém jazykovém jevu je 
založen komický rozpor, např. zašel na středisko - polysémie, skončilo to katastrálním 
fiakrem - paronymie. Výbornou službu vykonají také hravé texty Jiřího Suchého: Smysl mi 
uniká - dalo by se říci, že je unikátní. Trpajzlík je malá hospoda. „Ženo, táhnu do boje!" -
„ Táhni!" 

Nakonec necháme kolovat několik starších kreslených anekdot, např. V. Renčína, 
V. Jiránka a Neprakty, jež žáci téměř jistě neznají; z některých z nich vymažeme původní text 
a zadáme jako domácí úkol opatřit obrázky jiným. V následující hodině pak žákovské nápady 
porovnáme s originálem, jejž jim odtajníme. 

104 Vycházíme z pojetí Š. Vlašína (1977), jež podle našeho názoru vyhovuje potřebám středoškolské výuky, 
třebaže, jak naznačujeme v závorce, vztahy jsou zde složitější. 
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P o z n á m k a : Modifikací této hodiny jc induktivní postup, při nčmž žákům rozdáme texty 
s typickými ukázkami jednotlivých druhů komična a necháme jc vyvozovat - nejlépe formou skupinové prácc -
jejich rysy. Takovou hodinu obsahuje učebnice Do světa literatury jinak (J. Kostečka, 1995). 

Za tajemstvím vyprávění 
(netradiční, aktivizující vyučovací forma, problémová výuka, analýza) 

Pokud se přikloníme k názoru, že není úkolem češtináře vychovávat na gymnáziu 
budoucí spisovatele, neboť ti musejí mít v prvé řadě zcela specifický t a l e n t , musíme si 
položit otázku, jak tedy vlastně při výuce tohoto slohového útvaru105 postupovat. Vezměme 
na vědomí, žc většina žáků mívá průměrné nebo nevelké slovesné nadaní; při výuce tedy 
budujeme primárně dovednost vyprávění nikoli uměleckého, nýbrž prostého: přehledně a 
zajímavě vystavčt příběh, tak aby „šel" odněkud někam, gradoval a nepostrádal pointu a 
přitom vykazoval přiměřeně rozsáhlou slovní zásobu a přiměřeně bohatou, leč nepřetíženou 
syntaktickou výstavbu. Takové vyprávění by mělo upoutat rodinné příslušníky, přátele, 
kolegy v zaměstnání apod. Popisovanou hodinu tedy doporučujeme užít při probírání 
vyprávění prostého, v rámci prostěsdčlovacího stylu. 

Hodině předchází ucelené probrání hlavních cílů a prostředků prostčsdělovacího stylu 
a nejdůležitčjších rysů vyprávění, včetně jeho prolínání s popisem. 

Příhodnou atmosféru se pokusíme již na počátku navodit neobvyklým uspořádáním 
místnosti. Lavice umístíme k oknům a podél zdí, žáci se usadí na zem do kruhu. Nato 
stáhneme rolety a vytvoříme tak iluzi večera. Učitel se posadí mezi žáky na jedno místo 
v kruhu, aby nerušil jeho kompaktnost. Doprostřed vkusně složí velkou červenou šálu. 

Krátká učitelova promluva zahajuje vlastní práci. Intonace jeho hlasu by měla 
hannonovat s tichým šerosvitem, jež všechny obklopuje. Je zvláštní, zamýšlí se nahlas, jak 
slavnostní, těžko popsatelný pocit se zmocní každého člověka, který chvíli hledí do ohnč. 
Snad se v nás přes propast věků ozývá tušení souvislosti s našimi pradávnými předky, jimž 
byl oheň vším: teplem, světlem, ochranou i zbraní. A také příjemným společníkem, v jehož 
uklidňující společnosti si lidé již od nepamčti vyprávěli příběhy: neobyčejné i každodenní, 
smutné i radostné. Co bychom za to dnes dali, kdybychom mohli znát alespoň útržky těchto 
zašlých epopejí lidstva! To ovšem možné není; zkusme se však nechat inspirovat „silou 
plamenů" a spřádejme i my na chvíli krásná vyprávění. Symbolem ohnč nám bude onen 
červený kus látky uprostřed našeho kruhu, kruhu vypravěčů a posluchačů. 

Pokud češtinář tuto úvodní promluvu zvládne modulačně a nepřejde přitom do 
nadměrného patosu, následuje většinou chvíle ticha. Necháme tedy projev doznít a po kratší 
odmlce navážeme: vyzveme tři žáky, aby přečetli (ve třídč není naprostá tma) výsledek své 
domácí přípravy; tím bylo vytvoření krátkého úvodu k jakémukoli vyprávční, úvodu, jenž 
okamžitě zaujme. Třída bude pozorně poslouchat a pak se k němu vyjádří; bez rozpaků, bez 
obav, že si autoři budou vykládat jejich eventuální kritiku ve zlém. (Tento postup 
doporučujeme proto, že právč začátek slohových útvarů bývá nejobtížnější a je dobré ho 
cvičit.) 

105 Hovoříme o slohovém útvaru, ovšem jsme si vědomi, žc se v něm objevují různé slohové postupy, vedle 
dominujícího vyprávěcího zejména popisný a úvahový. 
I("' Původněji autor slohové práce užil při výuce stylu umčleckého. Shodou okolností se první dvě velmi zdařily, 
avšak po nčkolika letech praxe se ukázalo, že šlo o šťastnou náhodu, kdy v obou třídách bylo nezvykle mnoho 
umělecky nadaných žáků. Pokud však tomu tak není - a to je většinový případ , dochází při rozvíjení příběhu 
k rozpakům a neúspěchům, uplatňujeme-li na rozvoj vyprávční přísnější měřítka (viz popis hodiny níže). Naopak 
řckncme-li žákům, žc se od nich neočekává umční, nýbrž prostá chuť zajímavě vyprávět, opadne jisté napětí, 
třída se uvolní a pracuje dobře a s chutí. 
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Po prozkoumání možností, jak vyprávění začít, se zaměříme na rozvíjení příběhu 
v jádru útvaru. Soustřeďujeme se na tři klíčové pojmy: zápletku a konflikt. Vycházíme přitom 
ze zkušenosti, že žáci nemívají ani tak problémy s výběrem slovní zásoby a syntaxí, jako spíše 
s kompozicí - tedy s dovedností vystavět příběh tak, aby měl řád, aby směřoval odněkud 
někam, aby gradoval. Na tyto cíle chystané činnosti učitel třídu upozorní a vysvětlí, oč půjde: 
„Přečtu vám zahájení určitého příběhu. Rozvíjejte jej tak, že každý z vás přidá jednu větu. 
U vyprávění je možno přijít s něčím neobvyklým, nečekaným, pracuje tu naše fantazie a 
obrazotvornost. Respektujte to, že vyprávění prosté bývá kompozičně pevnější než umělecké, 
že se v něm většinou uplatňuje postup chronologický, méně již postup in medias res či 
retrospektivní (ačkoli vyloučeny samozřejmě nejsou). A soustřeďte se na zápletku, konflikt a 
závěrečnou pointu: to jsou neuralgická místa každého vyprávění. Proto je obzvláště třeba 
dávat pozor na to, jak váš předchůdce námět rozvinul, aby další přidaná včta měla logiku. 
Dohodněme se, že nebude-li někdo s to ihned větu přidat, pokračuje plynule jeho soused. 
Příběh bude kolovat v našem uzavřeném kruhu, bude naší pýchou a radostí."107 

Zahájení příběhu je nutno zvolit tak, aby žáky opravdu zaujalo. Nehodí se milostný 
příběh, protože adolescenti jej podle zkušenosti téměř vždy převedou na parodii; je rovněž 
nutno volit děj tak, aby jej mohli přebírat jak dívky, tak chlapci. Uveďme několik reálných 
kreací z praxe (od konvenčních až po dosti zajímavé): 

„ Nikdy bych byl neřekl že se to může stát, ale stalo se. " 
„Seděli jsme na louce a nevěřícně zírali, jak se cosi lesklého, osvětleného pomalu 

snáší z oblohy asi sto metrů od nás. " 
„, Řeknu ti tajemství, které kromě mě nezná nikdo jiný,' zašeptal stařec a naklonil se ke 

mně." 
„Slyšeli jste někdy o Neviditelných? Jsou mezi námi. " 
„ Na mobilu jí naskočila esemeska z neznámého čísla. Zvědavěji otevřela. Jak ji četla, 

bledla a nohy jí vypovídaly službu. " 
Tato aktivita, jakkoli vypadá nepřirozeně (tvůrce rozvíjí myšlenku někoho jiného), je 

ve skutečnosti velmi užitečná: většinou při ní vyplují na povrch hlavní problémy vyprávěcího 
postupu: není jednoduché udržet dějovou linii bez zbytečných odboček; rozvíjet děj tak, aby 
byl udržen zájem posluchačů; soustředit se na hlavní příběh, a nezanedbat přitom detail. 
Rozbor toho, co se při našem pokusu nedařilo, bývá cennou součástí této hodiny. 

Úmyslně nenecháme třídu příběh dokončit - po probrání úvodu a rozvoje vyprávění se 
soustředíme na jeho závěr. Otázkovou metodou dojdeme k pojmům rozuzlení zápletky a 
pointa; upozorníme, že ve vyprávění prostém nebývá často zvykem příběh neukončit, tj. 
nechat otevřený konec. 

Dovršíme nyní kompoziční oblouk vyprávění domácím úkolem. Žáci dostanou na 
výběr, zda dokončí vyprávění, jež stvořila třída, nebo apokryf na téma Příběhů tisíce a jedné 
noci l08, který žákům v závěru hodiny učitel přečte (a poté rozdá nakopírovaný): 

Za časů chalífy Hárúna-ar-Rašída procházel se jednoho dopoledne po mčstč Bagdádu 
bohatý kupec Hasan Ali. Když míjel dům kupce Omara, hrál si právě na střeše šestiletý 
Omarův synek. Náhodou přitom shodil dolů cihlu, a to tak nešťastně, že trefil Hasana Alího 
přímo do hlavy. Ta však byla tvrdá - cihla se o ni rozbila a ctihodnému kupci sc kromě 
leknutí vůbec nic nestalo. Hasan Ali však ihned vycítil příležitost: jaká krásná záminka 
znepříjemnit život nebezpečnému konkurentovi! Ještě téhož dne odpoledne odebírá sc 
k moudrému chalífovi a podává na Omara žalobu: To, že se mu nic nestalo neznamená, že vc 

",7 Podobné úkoly nalézáme v olympiádách z českého jazyka - viz pravidelné ™ • • , - • -jazyk a literatura. t»<>viacine zprávy o nich v časopise Český 
los Autor disertační prácc parafrázuje tento apokryf popaměti podle textu n , u -
20. stol. v jedněch novinách. Nepoznamenal si tehdy zdroj ani a u t o r a 7 n ř ! V ľ"®2 1 1 V o s m d e s á t ý c h letech 
bibliografický údaj dohledat. Soudí však, že příběh i jeho pointa j s o u n l l V ľ ^ ™ m U n e P o d a ř i l ° 
opravňuje zařadit je j sem i bez uvedení autorství. ' " > i o i i k půvabné a motivující, žc ho to 
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mčstč mají za bílého dne padat pokojným chodcům na hlavy cihly. Vážený kupec Omar 
ponechal svého synka bez dozoru a ohrozil tak život človčka. To si žádá přísné potrestání. 
Výši pokuty jisté určí vznešený chalífa vc své nekonečné moudrosti nejlépe sám. Omar se po 
svém předvolání brání: Ano, vážený přítel Hasan Ali má pravdu, že cihly by ze střech vskutku 
padat nemčly a žc se mohlo stát veliké neštěstí. Kismet však tomu chtčl, že k němu nedošlo. 
A pak - chlapci jsou chlapci, těch se nedohlídáš; a jak by se mohl někdo vážně zlobit na malé 
dítě a vinit jc, že si hrálo! Moudrý chalífa přemýšlel, ale řešení se nedobral. Propustil tedy oba 
kupce s tím, žc rozsudek vynese nazítří ve stejnou dobu. 

Večer se převlékl do obyčejného oděvu, skryl pod něj meč a své odznaky moci a za 
doprovodu vezíra Džafara vyrazil do ulic města Bagdádu, aby zjistil, jak žije a co říká jeho 
lid. Tu zaslechnou oba muži z jednoho dvorku několik chlapeckých hlasů, které se živě přou. 
Jaké je překvapení hodnostářů, když z útržků rozhovoru seznávají, že chlapci si hrají na oba 
kupce a panovníka. Odpolední pře se zřejmě rozletěla městem jako vítr. Se zájmem naslouchá 
teď Hárún-ar-Rašíd celému příběhu znovu - nejpozorněji však v okamžiku, kdy hoch, který 
hraje jej samého, přistupuje k vynesení rozsudku. „Váš spor jc tak jednoduchý," napodobuje 
důstojný hlas chalífův, „žc by jej rozsoudilo i malé dítě..." 

Následujícího dne odpoledne vidí oba kupci s překvapením, žc na trůně v paláci nesedí 
chalífa, ale nedospělý hoch. „Přistupte blíž a vyslechněte rozsudek," praví přísně Hárún-ar-
Rašíd. „Váš spor jc tak jednoduchý, že jej dnes místo mne bude soudit malý chlapce..." 

Za domácí úkol zadá učitel příběh dokončit. Kromč vymyšlení pointy mají se žáci 
pokusit i o stylistickou osobitost svých verzí. Protože příběh jenom slyšeli, nemusejí se cítit 
vázáni stylem vypravčče. 

Původní apokryf končí takto: 

„Oba kupci mají svou pravdu. Dítč jc dítě, ale cihly skutečně nesmějí ohrožovat počestné 
obyvatele města Bagdádu. Protože se však Hasanu Alíniu nic nestalo, vychází jeho žaloba 
z pohnutek nízkých a nečestných. Rozsudek je proto tento: Zítra dopoledne projde kupce 
Omar pod domem Hasana Alího a žalobcův syn mu shodí na hlavu cihlu. Jestliže jej přitom 
jen nepatrnč poraní, zaplatí Hasan Ali velkou pokutu. Běda však, pokud Omara cihla zabije: 
žalobce propadne hrdlem. Oko za oko, zub za zub!" 

Hasan Ali zbledl, pokorně žalobu odvolal a s velikou ostudou se vrátil domů. Malého 
soudce chalífa bohatě odmčnil a s poctami propustil domů k jeho rodičům. 

Nepravidelností větné a souvětné stavby 
(indukce s využitím analýzy a syntézy, komparace a analogie, abstrakce; forma 

skupinové práce) 

Tato hodina demonstruje potenciál induktivního vyvozování závěrů z dostatečného 
množství výchozích příkladů, kombinovaného s analýzou a následnou syntézou, a rovnčž 
efektivitu skupinové práce. 

Navazuje se tu na základní teoretické poučení o nepravidelnostech větné a souvětné 
stavby: Jako nepravidelnosti větné a souvětné stavby se označují takové konstrukce, které se 
nezapojují do skladebních vztahů nebo se z nich nějak vyčleňují. Některé jsou nespisovné a 
v kultivovaném projevu nevhodné, vyjma funkční užití v uměleckém stylu (anakolut, 
kontaminace, některé atrakce). Další jsou běžné v útvarech prostěsdčlovacího a 
publicistického stylu, avšak sotva přijatelné ve stylu odborném (zeugma, některé ustálené 
atrakce). Konečně ještě jiné jsou spisovné a pinč funkční i v textech odborných nebo 
administrativních (samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, vsuvka, ústrojná 
výpustka, neukončená výpověď). 

Žáci jsou před zahájením popisované hodiny seznámeni s posledně uvedenými; naším 
cílem jc seznámit je s anakolutem, zeugmatem, kontaminací a nespisovnou atrakcí a přispět 
k tomu, aby tyto jevy nejen identifikovali, ale - a to především - aby se jim vyhnuli při 
slohové tvorbě. 
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Hodinu zahájíme stručným sdělením právě uvedených fakt, asi takto: „V minulé 
hodině jste se poučili o některých nepravidelnostech větné a souvětné stavby. Řekli jsme si, 
že jsou plně spisovné a mají určité stylistické funkce. Existují však i takové nepravidelnosti ve 
výstavbě české včty a souvětí, jež jsou (až na výše uvedené výjimky) nevhodné a rušivé 
z hlediska stylistického. Dopouštějí se jich opakovaně nejen středoškoláci, ale i profesionální 
uživatelé mateřského jazyka. Proto je hlavním cílem této kapitoly poučit se o nich natolik, 
abyste se jich ve své budoucí jazykové praxi bezpečně vyvarovali." (Spotřebujeme cca 5 
minut.) 

Nyní sestavíme skupiny (viz kap. 3.3.8.2); samostatně přitom vyčleníme jazykově 
ncjnadančjší a nejvyspčlejší žáky. Tato zvláštní skupina řeší sicc stejný úkol jako ostatní, tj. 
její členové analyzují nepravidelnosti včtné a souvětné stavby, ale mají jej ztížený tím, že 
závadnou či nevhodnou konstrukci musejí nejprve objevit v delším souvislém textu: jsou to 
vesměs výstřižky z celostátních deníků; jejich zařazením zároveň demonstrujeme pravdivost 
našeho tvrzení o četnosti těchto jevů i v textech, jež podléhají korektuře, a motivujeme žáky 
tím, že jim předkládáme materiál reálný, nikoli upravený. Protože úkoly pro ostatní skupiny 
nejsou nepřiměřeně náročné a zůstává v nich stále ještě dost studijně pokročilých žáků, 
nehrozí nebezpečí, že by bylo řešení úkolů nad jejich síly. 

Každý češtinář by si měl vést vlastní archiv reálných textů pro podobné účely. Jako 
ilustraci přetiskujeme dva výňatky z delších novinových výstřižků, o nichž byla řeč 
(přetiskovat či přepisovat všechny ukázky a v plném znění by nebylo účelné). Dodejme jen, 
že novinových textů bylo šest; čtyři obsahovaly po jednom anakolutu, zeugmatu, atrakci a 
kontaminaci, v jednom byl anakolut a zeugma, ve zbývajícím anakolut a atrakce. 

johánek nepřísahal - byl v bezvě-
domí a asi brzy po snélí zemřel. 

Proto se král rozhodl, že jej shodí z mostu 
do Vltavy, což se také 20. 3. 1393 stalo 
V roce 1972 - pří Johánkové exhumaci - vy-
pracoval protesor Emanuel Vlček posudek 
o příčiné vikářovy smrti Kromé jiného uvedl, 
že na svou dobu byl Jan z Pomuka poměrné 
vysoký muž - měřil 169 a půl cm. a byl štíhlý. 
Zemřel na .zlomeniny obličejového skeletu 
zaživa, způsobené opakovanými údery tupé-
ho nástroje, vedené velkou silou, např pěsti, 
kopanci". Smrt nastala bud během výslechu, 
nebo při přenosu v pražských ulicích. 

Télo bylo údajně nalezeno 17. 3. 1393 
a pohřbeno při klášteře cyriaků v dnešní 
Dušní ulici. V listopadu 1396 je přenesli do 
svatovítského kostela Jenštejn ve sporu 
s králem prohrál - zemřel v ftímě roku 1400 
Nastal čas pro zrod legendy. 

(Atrakce vedené velkou silou, nesporně vlivem tvaru způsobené; správně: vedenými.) 

T o j e i případ Č e s k é spoři te l -
ny. Právě tento ústav je ško ln ím 
př ík ladem banky, která pečuje 
především na své tradiční klienty 
a dbá hlavně na ty, kteří ji j iž ne-
chali vydělat nějaké peníze. 

(Kontaminace pečuje na své klienty, vlivem vazby slovesa dbá. Paradoxně ovšem i 
zavádějící vazba slovesa dbá jc zde chybná, namísto správného dbát o někoho.) 

Zatímco skupina jazykově vyspělých žáků začíná pracovat, zadáme práci skupinám 
ostatním. Rozdáme jim tyto úkoly a k nim dodané vybrané včty a souvčtí: 
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/. Prostudujte uvedené věty (souvětí) a nalezněte v nich sporné místo, tj. jazykově chybné, 
popř. stylizačně nevhodné vyjádření. 

2. V uvedených dvanácti příkladech se vyskytují vždy tři věty s typologicky stejnou 
chybou. Přiřaďte je k sobě, tj. utvořte čtyři trojice vět, v nichž se vyskytuje stejný typ chyby. 

3. U každého typu nepravidelnosti si ujasněte, proč se vlastně autor na stylizační scestí 
dostal. Pokud totiž pochopíme příčinu nějaké chyby, většinou ji už neopakujeme. 

4. Stylizačně závadná místa opravte. 

1. Za deset minut policejní hlídka v autč dorazila na místo a dva mčstští strážníci 
vstoupili do domu, kupodivu otevřenému, aby zasáhli. 

2. Kdo hodlá navštívit, ať v rámci dovolené, či služební cesty, nčktcrou z exotických 
zemí, jc vhodné včas se poradit s lékařem o očkování. 

3. S parcelou se dlouho uvažovalo jako s místem pro budoucí menzu, neboť okolní 
vysoké školy naléhavé potřebují moderní stravovací zařízení. 

4. Mnohokrát jsme poukazovali a požadovali odstranění závažných závad na domě, ale 
vlastník prohlásil, žc na opravu nemá peníze. 

5. „Jednou, když jsem chodil ještě za svobodna s nějakou slečnou, tak míjej í otec řekl, žc 
tchyni jc nejlepší mít 300 kilometrů od baráku a špatné vlakové spojení," vyprávěl známý 
herec. 

6. Tento zubař byl průkopníkem tržní ekonomiky a privatizačních tendencí v českém 
zdravotnictví. Není divu, vždyť pocházel, žil a pracoval v kraji Baťově. 

7. Na výstavě se nemluvilo o ničem jiném než o obrazu věnovanému neznámým dárcem. 
8. Při psaní odborného textu se vyvarujeme neznámým pojmům, nebo nový odborný 

název nejprve zavedeme a přesně definujeme. 
9. Ncjzvláštnčjší na cclém tomto procesu je, žc Čína nikdy neusilovala, dokonce spíše 

odmítala nebo aspoň byla zccla lhostejná k šíření čínské kultury mimo hranice Číny. 
10. Ti, kdo jsou dohnáni hladem k zoufalství a ukradnou chleba, nemůžeme je jen tak 

odsuzovat. 
1 1 . 0 žních rolníci vstávali před sluncem východem a pracovali až do jedenácti hodin, 

kdy již polední žár začínal být nesnesitelný. 
12. Německá kopaná se již několik měsíců potýká vc veliké krizi. 

Šest skupin řeší tyto úkoly asi 10 minut, pak se sesednou dvě a dvě skupiny téže řady, 
během dalších 10 minut sjednotí poznatky a zvolí mluvčího, jenž je prezentuje u tabule. 
Závěry skupin zaznamená učitel průběžně do tabulky, svůj komentář samozřejmě přidá až 
poté, co domluví poslední reprezentant řady. Prezentaci každého mluvčího omezíme na 
nejvýše 6 minut. Nato se ujme slova mluvčí skupiny, jež pracovala s novinovými přetisky; 
jejich kopie mezitím rozdáme třídč; před kopírováním přitom zatrhneme místa, kde se sporný 
jev vyskytuje, aby žáci mohli rychle rozpoznat, zda samostatně vyčleněná skupina žádaný jev 
skutečnč nalezla. (Učitel ovšem musí vybrat takový text, kde už není jiný jazykový problém 
či chyba, jež by mohly řešitele zmást; to vyžaduje důslednou excerpční činnost.) Vystoupení 
mluvčího nadaných žáků a zapracování výsledků jejich práce trvá rovněž 6 minut. 

Hodina je časovč dosti napjatá, takže závěrečné shrnutí provedeme formou tabulky, již 
opět připravíme doma a nyní žákům rozdáme: 
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Vyšinutí ze Směšování různých vazeb Spřežení různých vazeb Spodoba slovních tvarů 

souvětné stavby (kontaminace) (zeugma) (atrakce) 

(anakolut) 

Výstavba Jméno má chybnou Slova se souřadně Slovo přijme 

souvčtí pokračuje koncovku v důsledku spojí, ačkoli každé nenáležitý tvar vlivem 

nebo končí jinak, toho, žc jc nenáležitě z nich vyžaduje stejného či zvukovč 

než vyžaduje jeho řízeno vazbou slova jinou vazbu či druh podobného tvaru slova 

začátek. jiného, významově připojení, takže sousedního. 

blízkého. mluvnicky správné 

jc pouze poslední 

spojení. 

Autor v průběhu Autorovi v okamžiku Autor se pokouší Autor je zmýlen 

tvorby textu tvorby textu vytane o sevřenost textu i za shodou či podobností 

zapomene, jak na mysli jiné slovo ccnu porušení náležité tvarů dvou sousedících slov. 

souvčtí začal. než to, které zamýšlel mluvnické stavby včty. 

užít původně, a 

neuvědomí si, žc 

významově blízká 

slova nemusejí mít 

stejnou vazbu. 

2 - 5 - 1 0 3 - 8 - 1 2 4 - 6 - 9 1 - 7 - 1 1 

Následující hodinu se samozřejmě k této problematice vrátíme, zopakujeme definiční 
vymezení nepravidelností a zmíníme se o spisovnosti některých ustálených atrakcí (např. 
vezmi kde vezmi). Rovněž poukážeme na jazykovou ekonomičnost zcugmat, např.... pozitivní 
výsledky nelze očekávat před nebo během mírových rozhovorů (snažíme-li se podobným 
spojením vyhnout, vytvoříme vyjádření sice mluvnicky správné, ale často též stylově 
neohrabané); opravdu rušivé je ovšem zeugma tam, kde spřežením vazeb vznikne vážný 
stylový nesoulad (např. milují a starají se o své děti) nebo významový nesmysl (např. nástup 
a výstup ze soupravy). 

Příklad cvičení (v závorkách se uvádí řešení): 

1. Zneužívání a plýtvání Íčky stojí miliardy, které pak nčkde chybčjí. (zeugma) 
2. Každý, kdo to vidčl, už mu to bylo jasné, (anakolut) 
3. V minulém čísle jsme psali o člověku běhajícímu maratón na dvojnásobné trati. 

(atrakce) 
4. Na hrad byl přemístěn též úřad lovčího ze Zbečna, jehož knížecí dvorec přestal být 

definitivně venkovským sídlem krále a stal se jím právě hrad nad Rokytkou. (anakolut) 
5. Thajské vlády se neustále střídají, ale lidé milují a věří ve svého krále, (zeugma) 
6. Opice, která si dokáže vyrobit byť primitivní nástroj, tak u ní vidíme myšlenkové 

pochody velmi blízké lidským, (anakolut) 
7. Ve včtšině případech se spotřebitelé raději spokojí s levnějším zbožím u stánků, než 

aby zašli do značkové prodejny, (atrakce) 
8. Po S. H., kterého údajně v pondělí ráno odvedli dva policisté z domova a po kterém 

bylo vyhlášeno pátrání, zatím není žádná zpráva, (anakolut) 
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9. Při organizaci happeningu je třeba zajistit, aby nepřicházelo k ncjrůznčjším 
nepořádkům. (kontaminace) 

10. Při televizních debatách se politikové obracejí ke spoustě lidem, a to je často svádí 
k demagogii. (atrakce) 

11. Sylvestr Stallone našel a ujal se velmi chlupatého psa, kterému dal jméno Charlie. 
(zeugma) 

12. Jako průlom do dosavadní protidrogové politiky v USA je pokládána zpráva, že 
tamější Lékařský ústav podpořil užívání marihuany pro lékařské účely u tčžce nemocných 
osob. (kontaminace) 

13. Nebyl to špatný chlap: například si zamiloval kluka, kterého zjistil až po svatbě, žc 
vyženil, (anakolut) 

14. Máme snad nárok na to, abychom, když se vrátíme zpocení z tělocviku, nám tekla 
teplá voda. (anakolut) 

15. U Karla Čapka často nacházíme krátké, úsečné včty vedle dlouhých souvětích. 
(atrakce) 

16. Připomíná mi to běžné prací prostředky či běžné šampony, které, když si jc potom na 
základě reklamy jdete koupit, zjistíte, že je nemají, (anakolut) 

17. Kdo dovrší osmnácti let života, jc plnoletý, a tedy již plně trestně odpovědný. 
(kontaminace) 
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6. Návrh experimentu k prověření hypotézy o univerzálnosti 
poznávacích a řešitelských myšlenkových postupů 

Tento experiment má prověřit, zda poznávací a řešitelské myšlenkové postupy 
osvojované žáky na jazykovém materiálu při výuce českého jazyka a komunikace (slohu) jsou 
univerzálně platné, tj. přenosné na řešení problému a úkolů v jiných vzdělávacích oblastech 
(oborech, předmětech). 

Teoretickou oporou této myšlenky je téměř dvě stě let starý názor, že jazykové 
struktury jsou přirozené logické formy myšlení a jejich osvojování, např. právě ve školní 
výuce, přispívá k všeobecnému rozvoji rozumových schopností žáků. Tato hypotéza nebyla 
dosud ani potvrzena, ani vyvrácena (K. Šebesta, 1999, s. 77); náš experiment by k objasnění 
celé této složité problematiky mohl - jak věříme - přispět. 

Historii uvedených úvah popisuje J. Jelínek ve svém Nástinu dějin vyučování českému 
jazyku (1972). Vzhledem k rozsahu a cílům této práce ji nemůžeme sledovat podrobně; 
spokojíme se tedy s nejdůležitějšími údaji, jak je Jelínek na s. 101-196 uvádí: Německý 
jazykovědec, učitel a lékař Karl Ferdinand Becker (1775-1849), zastánce úzkého vztahu 
jazyka a myšlení, propojil - podle Jelínka neprávem - kategorie mluvnické a logické. 
„Vyučování gramatice se má stát zároveň prostředkem vyučování logice a naopak jevy 
gramatické se mají vykládat podle zákonů logiky. Gramatické vyučování se má stát podle 
Beckera populární logikou." (J. Jelínek, 1972, s. 102) Podle Beckcra, pokračuje Jelínek, je 
jazykové vyučování svou povahou teoretické; gramatika, zejména gramatika mateřského 
jazyka, se má stát školou, v níž se rozvíjejí a cvičí rozumové síly. Beckerova teorie včtných 
členů, vycházející z významu a funkce slov ve větě, přešla z německých učebnic přes 
rakouské do našich. Beckerovo pojetí přenesl pak do škol Raimund Jakob Wurst a rozvoj 
logického myšlení se stal na nějaký čas hlavním cílem jazykového vyučování. Kritikové 
logicko-gramatické koncepce později ovšem poukazovali na její náročnost pro žáky, na 
jednostrannost (jestliže zdůrazňuje pouze jeden aspekt jazykového vyučování), na podcenění 
psychologické stránky jazyka, na opomíjení rozvoje praktických vyjadřovacích dovedností 
žáků. 

Soudíme, že tyto výhrady jsou oprávněné, že by se však zároveň nemělo vylívat 
s vaničkou i dítě: teoretická poučení o jazykovém systému (a to nejen o mluvnici, ale o všech 
jazykových plánech a jejich fungování) by mčla být neoddělitelnou součástí výuky na druhém 
a třetím stupni škol - ovšemže spolu s výukou a výchovou komunikační a úžeji slohovou; ty 
však z jazykového fundamentu ve většině případů buď přímo vycházejí, nebo se o něj alespoň 
výrazně opírají. Výuka jazykového systému by však mčla být i cílem „an sich": jeho poznání 
by mělo skutečně sloužit i rozvoji logického myšlení, nikoli stát se pouhou služkou rozvoje 
vyjadřovacích dovedností žáků, jakkoli ty jsou též velmi důležité. 

U nás se věnoval této problematice intenzivně Karel Svoboda v již citovaných 
skriptech Stylizační výcvik ve spisovné češtině a rozvoj myšlení I, II (1975, 1976). Oporu 
námi navrhovanému experimentu skýtá Svobodovo poukazování na to, že výcvikem 
jazykovým dospíváme i k výcviku v myšlení (I, s. 5). V Obecném výkladu pak uvádí: „Je 
nutno rozlišovat proces myšlení a jeho výsledek. V d í l č í c h s t r u k t u r á c h p r o c e s u 
m y š l e n í , j e j i c h ž v ý r a z e m j s o u j e d n o t l i v é j a z y k o v é s t r u k t u r y , se 
mluvčí různých jazyků často liší." (I, s. 6, zvýraznil autor disertační prácc) Na jiném místě 
čteme: „Můžeme říci, že výcvik ve formální správnosti jazykového vyjadřování dává podněty 
k domýšlení věcného obsahu." (I, s . 13) Myšlenka existence vztahu mezi stylizačním 
výcvikem a kvalitou myšlení žáka se ovšem prolíná cclou touto Svobodovou prací. Obzvlášť 
výrazně sc uplatňuje při autorově rozboru příčin syntaktických nedostatků - srov. oddíl 
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Neuspokojivé připojení třetí věty jinými spojovacími výrazy (I, s. 30): „To, že si žák zejména 
v třetí, popř. další větě nedovede ujasnit její včcnčvýznamový vztah, se projevuje užitím 
rovněž významově širokého spojovacího výrazu že místo a) důsledkového takže: Rozhodčími 
budou žáci naší školy, které jistě dobře znáte, že vám je nemusím představovat —» ... které jistě 
dobře znáte, takže vám je nemusím představovat (...). 

K. Svoboda prokázal v citovaných skriptech souvislost mezi praktickým stylizačním 
výcvikem a rozvojem myšlení žáka. Autor disertační práce jc přesvědčen, žc existuje i širší 
souvislost t e o r e t i c k é v ý u k y j a z y k o v é h o s y s t é m u s rozvojem všeobecného 
logického myšlení žáků; vede ho k tomu i jeho dlouholetá empirie získaná přímou 
pedagogickou činností (výukou) na různých českých i zahraničních středních školách. Soudí 
však též, že jazyk zde nemá ono výsadní postavení, jaké mu přisoudil Becker: přirozené 
logické formy myšlení jsou potenciálně obsaženy v k a ž d é vědecké disciplíně, a tudíž 
i v učební látce školního předmětu na ní založeného. 

Naším cílem bude navrhnout experiment, který by v našich podmínkách mohl 
k vyvrácení či, jak věříme, potvrzení citované hypotézy (sensu stricto, tedy pouze pro jazyk a 
sloh) výrazně přispět. 

Protože se realizace navrhovaného experimentu ukázala nad možnosti této práce, jak 
organizační, tak finanční, navrhují se tu pouze jeho cíle, teoretický předpoklad, podoba, 
průbčh a očekávaný výstup. 

6.1 Cíle experimentu, teoretický předpoklad 

Cílem experimentuje provčřit platnost tohoto teoretického předpokladu: 

Budování a rozvíjení poznávacích a řešitelských myšlenkových postupů vc výuce 
mateřského jazyka a slohu (jak o nich pojednává kap. 3.3.7.6) vede k jejich úspěšné 
aplikaci při řešení problémů a úkolů i v předmětech (vzdělávacích oborech) jiných. 

Pokud by se v první fázi experimentálnč potvrdilo, že si žáci při dobrém učitelově 
vedení dokáží osvojit na jazykovém a slohovém učivu a s ním souvisejícím materiálu 
univerzální myšlenkové postupy (abstrakci, analýzu, indukci atd.) v té kvalitě a do té míry, že 
je následně dokáží úspěšně aplikovat při řešení úkolů a problémů v jiných předmětech 
(vzdělávacích oborech), dostal by se učitelům do ruky vpravdě nevídaný motivační nástroj: 
totiž vědecky podložený důkaz, žc smysl má nejen výuka těch pasáží jazyka a slohu, jež jsou 
bezprostředně využitelné v budoucí profesní praxi i životě (např. rétoriky, slohových útvarů 
administrativního a odborného stylu, komunikačních taktik a strategií), nýbrž i teoretická 
výuka jazykového systému od hlásky/fonému až po text/komunikát. 

Navíc: prokázal-li by sc tento přenos z mateřského jazyka do jiných předmětů, velmi 
pravděpodobně by byl možný mezi všemi naukovými předměty navzájem. Všichni jejich 
vyučující by tak mohli čelit nejčastějšímu zdroji nechuti středoškoláků učit se tu látku daného 
předmětu, o níž domnívají, že ji nevyužijí v budoucí profesní praxi nebo v životě. 

Platnost teoretického předpokladu se zdá být nesporná i bez experimentu: o existenci 
přenosu dovedností abstrahovat, substituovat, dedukovat atd. svědčí nejen náš každodenní 
život (srov. užití abstrakce při odhadu vzdálenosti, kdy nebereme v úvahu mírná zakřivení 
cesty, či indukce při nalezení optimálního týdenního počtu a objemu zálivek balkonové 
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rostlinky na základě mnoha dílčích pozorování), nýbrž i vědecká intuice109 (těžko si představit 
opak). 

I tak je třeba jej ověřit v obou jeho částech, tj. nejprve pro přenos mezi mateřským 
jazykem a ostatními předměty, v druhé fázi mezi všemi předměty navzájem. 

Nelze a priori vyloučit, že v určitém předmětu (vzdělávacím oboru) jistý myšlenkový 
postup dominuje, a že jeho aplikace v předmětu jiném nemusí být hladká, či alespoň 
významně častá. Nabízí se předpoklad, žc takové metody, jako je abstrakce, substituce či 
dedukce, jsou nejvlastnější exaktním vědám, zejména matematice. Naopak mnohý jazykový 
materiál jeví výraznou afinitu k třídění (zařazování slov do slovních druhů, sloves do 
slovesných tříd aj.), zatímco ve společenských vědách se obzvlášť hojně uplatňuje analogie a 
komparace. Naopak analýza a syntéza se uplatňují dosti rovnoměrně v každém vědním obom. 

To však podle našeho názoru nejsou rozdíly významné. Jsme přesvědčeni na základě 
úvah i dlouholeté pedagogické praxe, že aplikovatelnost poznávacích a řešitelských 
myšlenkových postupů jc vskutku vícesměrná a že dominance některého postupu u jednoho 
předmětu - pokud tedy existuje - není významná. 

V navrhovaném experimentu ovšem, jak bylo řečeno, směřujeme k prokázání přenosu 
směrem od jazyka a slohu k ostatním předmětům (oborům). V druhé fázi výzkumu by se mohl 
experiment „obrátit" a na jiných pokusných osobách prověřit efektivnost přenosu směrem od 
jiných výchozích předmětů k ostatním, včetně jazyka a slohu; jako výchozí předmět by tu 
zřejmě na prvním místě přicházela v úvahu matematika. 

Budeme tedy sledovat, zda žáci, kteří projdou v 1. ročníku střední školy intenzivním, 
cíleným kurzem budování dovedností použít pro řešení složitějšího j a z y k o v é h o či 
s t y l i s t i c k é h o úkolu či problému abstrakci, analýzu a syntézu, indukci a dedukci, 
analogii a komparaci, substituci a transformaci, třídění, hierarchizaci a subsumpci, dokáží 
takto nabyté dovednosti aplikovat v jiných předmětech významně pohotověji, vhodněji, 
správněji než žáci kontrolních skupin, kteří tento kurz neabsolvovali. (V 1. ročníku proto, že 
jsou ještě tvární, přístupní experimentům, a hlavně jsou teprve na začátku hlubšího poznávání 
a budování uvedených poznávacích a řešitelských myšlenkových postupů.) 

Zmíněné jiné předměty musejí pokrýt široké spektrum oborů lidského zkoumání. Pro 
experiment se kromě jazyka a slohu přirozeně nabízí matematika jakožto obor/předmět 
náležející do tzv. tvrdé (exaktní) vědy; dále chemie, fyzika či biologie jakožto předměty 
smíšené (exaktní, experimentální a empirické); dějepis či základy společenských věd jakožto 
přcdmčty založené spíše na tzv. měkkých vědách. Zároveň se tak uplatní i hledisko dělení věd 
na kvantitativní, přírodní a společenské. 

Navrhovaný výběr předmětů pro doporučovaný experiment je tedy tento- č e s k ý 
j a z y k (a s l o h ) , m a t e m a t i k a , c h e m i e , b i o l o g i e , d ě j e p i s . 

6.2 Popis experimentu 

Lze statisticky vypočítat minimum subjektů (tříd, žáků), které se mají experimentu 
zúčastnit, aby byla zajištěna jeho reliabilita. Obecně platí, že čím je pokusných subjektů více, 
tím jc spolehlivost experimentů větší, jc však nutno brát. v úvahu i limity finanční a 

109 S intuicí jakožto plnoprávnou metodou vědeckého výzkumu pracuje zcela samozřejmě např. Noam Chomsky 
(1966, s. 64, 79). 
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organizační. Navrhovaný počet celkem dvaceti tříd (po deseti v experimentální i kontrolní 
skupine) je reálný z hlediska organizačního i finančního.110 

V našem případě navíc přistupuje problém vyučujícího: ideálně by mělo jít o jediného 
špičkového odborníka, který by vyučoval experimentální skupiny na různých školách a 
následně sám zadával testy. Tím by odpadla námitka různé úrovně p ř í p r a v y 
experimentálních skupin, jež by mohla výsledky pokusu zpochybnit.111 

Dále je třeba zodpovědět otázku, zda provádět experiment na různých typech českých 
středních škol, nebo jen na jednom. V první fázi by patrně bylo vhodnější soustředit se na typ 
jediný, v souladu se známým úslovím, že není dobré honit příliš zajíců najednou. Začít by se 
mohlo na gymnáziích; kdyby se teoretický předpoklad experimentu potvrdil zde, bylo by 
možno pokračovat druhou fází, totiž komparativním pokusem na středních odborných školách 
a učilištích. 

Pokusné skupiny 

Byly by vybrány z žáků gymnázií, v nichž jsou v každém ročníku dané školy alespoň 
dvě paralelní třídy, aby bylo možno stanovit jednu skupinu experimentální a jednu skupinu 
kontrolní. 

Experimentální skupiny 
Deset tříd 1. ročníku (kvinty) gymnázií vybraných podle těchto kritérií: 
- 6 tříd z Čech, 3 třídy z Moravy, 1 třída ze Slezska; 
- celkem polovina tříd z měst nad 100 000 obyvatel a polovina tříd z měst do 30 000 

obyvatel."2 

Žáci tčehto skupin by absolvovali zmínčný intenzivní kurz budování a rozvíjení 
poznávacích a řešitelských myšlenkových postupů na jazykovém a slohovém učivu a 
studijním materiálu; přitom by byli informováni, že jde o experiment zakončený testem, a byli 
by motivováni k poctivé práci v kurzu průběžným poukazováním vyučujícího na předpoklad 
aplikovatelnosti nabytých poznatků pro řešení problémů v ostatních naukových předmětech 
(oborech). V žádném případě by n e b y l i i n f o r m o v á n i o existenci kontrolních skupin. 

Kontrolní skupiny 
Deset tříd ze stejných škol, které se zúčastní experimentu (šlo by o třídy paralelní). 

Žáci těchto skupin neabsolvují zmíněný intenzivní kurz budování a rozvíjení poznávacích a 
řešitelských myšlenkových postupů na jazykovém a slohovém učivu a studijním materiálu. 
Nebudou upozorněni na to, že jsou součástí experimentu, ani na to, že existují skupiny, 
s nimiž budou poměřováni. 

1101 tento počet jsme konzultovali s aprobovaným matematikem L. Miehalíkem. Opakujeme však, že tyto 
náležitosti experimentu by byly v případě jeho realizace pinč v rukou expertů na příslušné vědní oblasti. 
111 Tuto námitku lze ovšem do značné míry eliminovat závazným manuálem pro průběh experimentu. 
112 Dané rozlišení zohledňuje velikost každé z našich tří historických zemí a tu námitku proti spolehlivosti testu, 
žc vc větších městech bývá údajně koncentrace lepších učitelů základních i středních škol než vc městech 
menších. 
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Testy 

Klíčovou částí experimentu je v ý c h o z í t e s t ze všech uvažovaných předmětů a 
v e r i f i k a č n í t e s t ze všech uvažovaných předmětů, a to jak pro experimentální skupiny, 
tak pro kontrolní skupiny. Takto by bylo možno získat odpovědi na otázky rozhodné pro cíl 
experimentu (k nim podrobně viz Fáze 4), a tím i prověřit platnost či neplatnost teoretického 
předpokladu experimentu. Verifikační testy by byly analogické s testy výchozími, měly by 
stejnou strukturu, stejnou obtížnost i charakter úloh. Zadávaly by se v závěrečné fázi 
experimentu, poté, co by experimentální skupina absolvovala kurz budování a rozvíjení 
poznávacích a řešitelských myšlenkových postupů. 

Žáci obou skupin, experimentální i kontrolní, by měli být motivováni k co 
nejpečlivějšímu řešení testů nějakou významnou odměnou, již by stávající předpisy a zákony 
umožňovaly a jež by jim byla oznámena před zadáním testu. Zároveň by museli být ujištěni 
(nejlépe nejen zadavateli testu, ale i vyučujícím a ředitelem/ředitelkou školy, žc eventuální 
nevalné výsledky v testu se naprosto neprojeví v jejich školním hodnocení a klasifikaci. Za 
těchto okolností by testy nemusely být anonymní. 

Úlohy obou typů testů by byly koncipovány jako uzavřené i otevřené, s co možná 
širokou typovou variabilitou: 

1. uzavřené, a to 
a) s výběrem odpovědí (s výběrem jedné odpovčdi, více odpovědí, jedné pravdě 

nejbližší odpovědi); 
b) přiřazovací; 
c) svazek dichotomických úloh; 
d) uspořádací; 
2. otevřené, a to 
a) se širokou odpovědí (řešení několika samostatnými formulacemi); 
b) doplňovací (řešení doplněním neúplného znění); 
c) se stručnou odpovědí.113 

U každé úlohy, jejíž charakter neumožní vyhodnotiteli usoudit na postup žákova řešení 
přímo z něj samého, bude žáku-řešiteli v zadání uloženo, aby svoje řešení zdůvodnil, dokázal 
nebo alespoň popsal, jinak nebude uznáno. 

Úlohy by byly formulovány tak, aby se při jejich řešení postupně zapojily všechny 
univerzální poznávací a řešitelské myšlenkové postupy, a to víceméně rovnoměrně (tj. aby 
jeden či dva nepřevládaly na úkor jiných). Rovněž by bylo nutné nekumulovat úlohy najeden 
a týž myšlenkový postup v těsném sousedství, nýbrž je rozvrhnout po celém testu na 
přeskáčku. 

Metodologickým problémem je řazení úloh podle obtížnosti. Například tvůrci IQ testů 
začínají úlohami snadnými a plynule zvyšují jejich obtížnost až k nejvíce náročným. 
S ohledem na předpokládanou časovou i řešitelskou náročnost našeho testu by však rozložení 
jeho úloh mělo kopírovat Gaussovu křivku (tj. na začátku a na konci testu budou nejlehčí 
úlohy, obtížnostní vrchol sc umístí doprostřed testu, popř. užijeme metodu dvou vrcholů). 

113 Existuje nebezpečí, že typologická pestrost úloh by mohla negativně ovlivnit výkon testovaného žáka 
(souběžné užití těchto typů úloh totiž může významně interferovat do ověřovaného obsahu). Přesto tuto 
rozmanitost doporučujeme, neboť jen díky ní lze koncipovat úlohy toho typu, jejž potřebujeme k prokázání 
teoretického předpokladu. Uvedenou hrozbu lze účinně eliminovat výcvikem obou skupin - experimentální 
i kontrolní - zaměřeným na strategii řešení typologicky různých úloh. 
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Žáci by byli seznámeni v pokynech s typem úloh a požadavky na jejich řešení. Mčli by 
k dispozici tužky s náplní, jejíž písmo je možno smazat tak, aby bylo možno napsat přes takto 
smazaný text jiné řešení. 

Testy, jež se uplatní v navrhovaném experimentu, by měli připravovat renomovaní 
středoškolští učitelé daných předmětů (ideálně autoři učebnic a kurikulárních dokumentů) 
a dále odborníci na testování. Testy totiž musejí splňovat veškeré náležitosti teorie testování: 

V prvé řadě je třeba zohlednit při jejich sestavování skutečnost, že půjde 
o kombinované testy ověřovací (Criterion-referenced test) a rozlišovací (Norm-rcfcrenced 
test): jde v nich jak o zjištění absolutního výkonu účastníka ve dvou fázích výzkumu, tak 
o porovnávání výkonů žáků mezi sebou (experimentální a kontrolní skupiny). 

Za druhé je třeba rozhodnout, která z variantních řešení (zejména u otevřených úloh) 
se budou uznávat ještě jako správná. 

Konečně aby byly testy vědecky relevantní, musí hodnotitel počítat se třemi jejich 
podstatnými vlastnostmi: senzibilitou (citlivostí), rcliabilitou (spolehlivostí) a validitou 
(platností). 

S e n z i b i l i t a znamená, že práce či test má schopnost rozlišovat mezi žáky 
s různou úrovní skutečných znalostí a dovedností. Testové úlohy nesmčjí být tak snadné 
(obtížné), aby je vyřešili (nevyřešili) stejně žáci výborní, dobří i podprůměrní. Pokud je 
úspěšnost, či naopak neúspěšnost určité úlohy (neřkuli celého testu) v téže testované skupině 
více než 80procentní, není test dostatečně citlivý. V našem případě ovšem jisté vyrovnání 
úrovně u experimentální skupiny po absolvování kurzu naopak můžeme očekávat; jc třeba 
stanovit míru této nivelizace s ohledem na smysl testu a celého experimentu. 

R e 1 i a b i 1 i t a vypovídá o tom, nakolik výsledky žáků odpovídají jejich skutečným 
znalostem a dovednostem. To se projeví při opakovaném zadání testu, event, úloh stejného 
typu a obtížnosti: titíž žáci by zde měli dosahovat zhruba podobných výsledků. Toto jc 
teoretické východisko, v praxi se příliš nevyužívá. Pokud ano, žáci dostanou test, aniž se jim 
oznámí výsledky, a za určitý časový úsek se test zopakuje. Výsledky by se v případč dobře 
konstruovaného testu neměly lišit o víc než 2 % (hranice statisticky významné odchylky). 
Jenomže právě v našem případě by se u experimentální skupiny lišit měly, a podstatně, je-li 
teoretický předpoklad experimentu správný. Naopak velmi pozorně by se musela sledovat a 
vyhodnocovat reliabilita u skupiny kontrolní, jejíž členové by speciálním kurzem na zlepšení 
testovaných dovedností neprošli; pro ně by tedy předpoklad nejvýše 2procentní odchylky měl 
platit bezvýhradně. 

V a l i d i t a sleduje, zda práce (test) ověřuje opravdu ty znalosti a dovednosti, 
k jejichž ověření byl(a) zadán(a). Nulovou validitu tak má test, do nějž zadáme takové úlohy, 
pro jejichž řešení žák nemůže znát potřebná fakta ani si je z textu zadání nemůže nikterak 
odvodit. Z toho pro nás vyplývá, že test zadávaný žákům 1. ročníku (kvinty) gymnázia 
nemůže obsahovat učivo derivologie, lexikologie, morfologie, syntaxe a stylistiky, jež není 
součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, leda by bylo v silách žáka 
vyřešit úlohu úvahou, aniž by tomu vadila absence faktografické znalosti. Pro jistotu je proto 
u obtížnějších úloh vhodné některé pojmy, definice a poučky žákům prozradit v zadání, 
abychom vyloučili, že k chybnému řešení došlo vinou neznalosti fakt, nikoli neschopnosti 
aplikovat zkoumané myšlenkové postupy. 

Prácc na experimentu, jakož i sestavení vlastních testů je skutečně úkolem pro tým 
odborníků, jenž přesahuje akční rádius jednoho člověka. To se týká i organizace a koordinace 
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práce na sestavení podobných úloh z ostatních uvažovaných předmětů. I zde je zapotřebí 
dlouhodobé, náročné práce odborných týmů.114 

Podrobněji k podobě testů pro náš experiment viz dále v této kapitole pasáže Vlastní 
experiment, Fáze 1 a Fáze 3. 

Vlastní experiment 

Fáze 1 - výchozí test pro experimentální skupiny 

Cílem výchozího testu je zjistit vstupní úroveň obou skupin, experimentální 
i kontrolní, aby se tak získal podklad pro porovnání výsledků kurzu, jejž pak absolvuje pouze 
skupina experimentální. 

Výchozí test by se psal zvlášť pro český jazyk a sloh, matematiku, chemii, biologii a 
dějepis. Obsahoval by úlohy, při jejichž řešení je třeba zapojit zmiňované univerzální 
poznávací a řešitelské myšlenkové postupy, tedy abstrakci, analýzu a syntézu, indukci a 
dedukci, analogii a komparaci, substituci a transformaci, třídění, hierarchizaci a subsumpci. 

Fáze 2 - kurz budování a rozvíjení poznávacích a řešitelských myšlenkových 
postupů na jazykovém a slohovém učivu a studijním materiálu 

Vyučující českého jazyka povede postupně ve třídách experimentální skupiny, 
vybraných podle výše uvedených kritérií, intenzivní kurz budování a rozvíjení poznávacích a 
řešitelských myšlenkových postupů na jazykovém a slohovém učivu a studijním materiálu. 

Pokud se každému z těchto postupů věnují dvě hodiny (1 hodina expozice, 1 hodina 
procvičení) a tři hodiny na závěrečné opakování a upevnění nabytých poznatků a dovedností, 
bude potřeba kolem 23 hodin v jedné experimentální skupině (třídě). To je samozřejmě 
hodně, uvědomíme-li si, že při standardní tříhodinové týdenní dotaci na celý předmět český 
jazyk a literatura bývá jen na jazyk a sloh vyčleněna jedna hodina týdně, tj. cca 33 hodin za 
školní rok. Nižší intenzita výuky by ovšem mohla vést k nepřesvědčivým výsledkům; tento 
kurz by však bylo možno realizovat v rámci půlročního nepovinného předmětu po dohodě 
s řediteli (ředitelkami) vybraných škol. 

Kurz by probíhal v intencích naznačených v kap. 3.3.7.6.1 až 3.3.7.6.6. 

Fáze 3 - verifikační test 

Cílem verifikačního testuje porovnat: 
- výsledek verifikačního testu s výsledkem testu výchozího u žáků experimentální 

skupiny (zde se měří pokrok u žáků, kteří prošli kurzem budování a rozvíjení poznávacích a 
řešitelských myšlenkových postupů); 

-výs ledek verifikačního testu u žáků experimentální skupiny s výsledkem téhož 
verifikačního testu u žáků kontrolní skupiny (zde se měří úspěšnost řešení u žáků, kteří prošli 
kurzem budování a rozvíjení poznávacích a řešitelských myšlenkových postupů, ve srovnání 
s úspěšností řešení u žáků, kteří tento kurz neabsolvovali); 

114 Jsme si vědomi, že navrhovaný experiment jc v současné edukační realitě České republiky v plném rozsahu 
neproveditelný. Uvádíme a navrhujeme jej jako myšlenkový konstrukt, jako metodický námět a inspiraci pro 
časy budoucí. 
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- výsledek verifikačního testu s výsledkem testu výchozího u žáků kontrolní skupiny 
(zde se má hypoteticky potvrdit, že bez cíleného budování a rozvíjení poznávacích a 
řešitelských myšlenkových postupů jsou výsledky obou tčehto testů stejné či velmi obdobné). 

Verifikační test by sestával ze stejných předmětů jako testy výchozí. Rovněž 
charakter, obtížnost, rozsah a kritéria hodnocení by u nich byly stejné jako u testu výchozího. 

Příklady testových úloh uvádíme níže. 

Fáze 4 - vyhodnocení experimentu 
Viz kapitolu 6.3. 

Příklady testových úloh z českého jazvka a slohu 
Předkládáme příklady úloh předpokládaného testu - výchozího i ověřovacího -

z českého jazyka a slohu. Autor disertační práce při jeho tvorbě vycházel jednak z odborné 
literatury (Alderson, J. aj., 2004, Chrástka, M., 1999), jednak ze školení o teorii testování, 
jímž prošel jako externí spolupracovník CERMATu v r. 2001; toto školení vedli odborníci 
z Holandska. 

U každé úlohy je uveden jeden či více řešitelských myšlenkových postupů, jejichž 
užití konstrukce úlohy předpokládá, tedy abstrakce, analýza a syntéza, indukce a dedukce, 
analogie a komparace, substituce a transformace, tříděni, hierarchizace a subsumpce. Pokud 
je jich více, na prvním místě stojí ten, jenž se jeví jako primární (ne vždy to ovšem lze 
s ohledem na charakter úlohy rozhodnout: jak víme, myšlenkové operace se zapojují do řešení 
úloh společně, komplexně). 

Kvůli přehlednosti vychází naše řazení ze zmíněné primárnosti zapojeného 
myšlenkového postupu. (Při „ostrém" testu by úlohy na stejné myšlenkové postupy byly 
pokud možno rovnomčrnč rozloženy po celé ploše testu.) Zařadili jsme pro ilustraci i úkoly 
rozdílné obtížnosti. 

Neuvádíme zdroj výchozích textů, neboť tak se velmi často děje i v reálných testech: 
prozrazení původu, někdy i autora textu totiž může samo o sobě přivést testovaného kc 
správnému řešení; dalším důvodem je to, že pro potřeby testování se zdrojové texty musejí 
většinou upravovat. 

Nejde tedy o model již hotového testu, neboť na tom, jak jsme řekli, by musel 
pracovat tým odborníků. Pro naše účely však tato ukázka, obsahující 42 úloh, postačí. Ani 
tento počet ovšemže nekoresponduje s počtem úloh reálného testu, jenž by byl vytvořen pro 
navrhovaný experiment. 

Některé úlohy byly vytvořeny nově pro tento účel, jiné převzaty autorem z jeho 
předchozí publikační činnosti, zejména z učebnic Český jazyk j>ro 1., 2., 3., 4. ročník 
gymnázií a ze sbírek testových úloh - viz Seznam užité literatury. 7-ádná z úloh nepochází od 
jiného autora. 
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TEST 

1. Které z uvedených slov nepatří do stejné slovní čeledě jako slova ostatní, tj. 
jako jediné má jiný kořen než slova ostatní? 

hnaný, hon, honit, oháňka, ohon, pohaněl, proháněl, přehnat, žene. 

Řešení: pohaněl 
(.Abstrakce - žák musí abstrahovat od nepodstatných sémantických konotací a 

soustředit se na klíčový význam; třídění, hierarchizace, analýza.) 

2. Přečtěte si pozorně následující text. Který z navrhovaných nadpisů byste mu 
nejspíše přiřadili? (Napište písmeno zvoleného řešení do obdélníčku za textem.) 

(A) Je možno určit viníka manželského rozvratu? 
(B) Nový pohled na příčinu manželského rozvratu 
(C) Při rozvodu není vítěz 
(D) Soudy již nebudou rozvádět na základě výroku o vině 

Americké soudy tradičnč rozváděly manželství na základě výroku o vině: jeden 
z manželů byl označen jako viník manželského rozvratu. Podle návrhu nového právního řádu 
bude nyní možno rozvést manželství uzavřená ve Spojených státech amerických nebo mezi 
americkými občany bez určení, kdo hrubý manželský nesoulad způsobil. Ti, kdo návrh 
nového zákona aktivně podporují - a jsou jich po celé zemi tisíce argumentují tím, že když 
už nastane skutečný rozvrat manželství, nese zřídka vinu jediný z partnerů, resp. jen málokdy 
bývá ten druhý zcela bez viny. Nefungující manželství je většinou důsledkem chyb obou 
partnerů. Další argument ve prospěch rozvodu bez určení viníka je ten, že dokazování viny 
před soudem, na veřejném místě, je destruktivní postup, který poslouží pouze a jenom 
zbytečnému prodlužování procesu a dramatickému nárůstu již tak dost negativních emocí 
mezi rozvádějícími se manžely a dalšími rodinnými příslušníky, zejména dětmi. Pokud bude 
pár schopen dojít k rozhodnutí rozvést se, aniž by jeden z manželů trval na určení viníka 
rozvratu, rozvodové řízení bude možno výrazně urychlit; rovněž tzv. porozvodový hojivý 
proces může začít mnohem snadněji. 

(Abstrakce- je třeba odhlédnout od pasáží, jež jsou v textu nepodstatné či parciální, a 
soustředit se na klíčový problém, vinoucí se c e l ý m textem; analýza) 

Řešení: D 
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3. Všechna následující slova mají stejnou příponu -ost. Ve které variantě jsou 
k sobě přiřazena slova, u nichž tato přípona vyjadřuje vždy stejný významový odstín? 

(A) malost, plochost, plachost 
(B) přilnavost, dojivost, ostrost 
(C) úrazovost, křehkost, výnosnost 
(D) výtěžnost, nemocnost, zbabělost 

• 
Řešení: A 
Ve všech variantách jsou abstrakta, avšak pouze v A jde ve všech třech případech o 

týž typ, totiž o vyjádření vlastnosti; ve variantách B, C, D jsou spolu s jedním abstraktem 
vlastnosti vždy i dvě abstrakta jiného významu, a to taková, která vyjadřují dosažitelný či 
dosažený stav statistického charakteru. 

(Abstrakce, komparace, analogie, analýza) 

4. Určete z nabídky slovotvorný prostředek, kterým je utvořeno slovo otročit ze 
základového slova otrok: 

5. Jak byste bezpečně prokázali, že u slova ztracený je kořen trat/trac, nikoli 
třebas trace nebo tracen? (Proveďte slovní důkaz postupem od kořene i od předpony a 
přípony.) Vzor začátku odpovědi: Předponou je zde - . Nemůže být součástí kořene, 
protože... 

Od kořene: 

Od předpony: 

(A) -či(t) 
(B) -i(t) 
(C) ot-
(D) -roč-

Ŕešcní: B 
(Analýza) 
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Od přípony: 

Řešení (ideální - k jeho uznání postačí samozřejmě i méně vytříbená formulace, 
pokud vystihne podstatu): 

Od kořene - ve všech příbuzných slovech se opakuje jako nejmenší jednotka věcného 
významu právě - t ra- t / - t racnapř . utratit, útrata, potrat, zatracený. 

Od předpony - předpona z- se vyskytuje i u mnoha jiných slov, kde má týž význam, tj. 
změnu stavu, např. zblednout, zvadnout, ztuhnout, a není tedy součástí kořene. 

Od přípony - přípona -en(ý) se vyskytuje i u jiných sloves této slovesné třídy, kde má 
týž význam, tj. tvoří trpné příčestí, např. placen, skloněn, vrácen..., a není tedy součástí 
kořene. 

(Analýza, dedukce) 

6. Vyberte z nabídky to souvětí, jehož stavba přesně odpovídá výchozímu grafu: 

lVha lVhb odpor. 3Vh 
\ \ 

2Vv 4Vv 
\ 

5Vv 

(A) Ačkoliv v době, kdy Sternův Tristram Shandy vyšel, nebyla ještě doba zralá na 
pochopení autorova génia, bylo již tehdy zjevné, že vzniklo dílo, které je ve všech ohledech 
novátorské. 

(B) Je zajímavé, jak rychle stárnou některé takzvaně umělecké fdmy, zatímco řada 
těch, nad kterými odborná kritika ohrnuje nos, neztrácejí přízeň diváků po celá desetiletí. 

(C) Ten člověk, kterého jsi mi doporučil, je velmi schopný, ale není mi jasné, jak chce 
firmu zachránit, když to nedokázal náš nejschopnčjší manažer. 

(D) Vím, co je v sázce, ale - a to mi věřte - neudělám nic, co by mohlo ohrozit zdar 
podniku, který jsme připravovali s takovým úsilím a náklady. 

• 

Řešení: C 
(Analýza) 

7. Jakou časovou rovinu vyjadřuje slovesný čas ve vedlejší větě následujícího 
souvětí? Na to kral odpověděl, ze již se vším souhlasí. 

(A) budoucnost 
(B) náslcdnost po větě hlavní 
(C) přítomnost 
(D) současnost s dějem včty hlavní 
• 
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Řešení: D 
(Analýza, abstrakce) 

8. Z následujícího textu byly odstraněny odstavce. Naznačte symbolem L místa, 
kde byste podle logiky textu nový odstavec vytvořili. (Většinou existuje více možností, 
zde však odstavce v originále přesně naplňují svou základní funkci, totiž označit 
graficky nový myšlenkový celek, nový motiv; nesnažte se tedy o řešení okrajová, 
extrémní.) 

Přejděme nyní od mimiky ke gestikulaci. Kromě obličeje má člověk ještě končetiny -
vzhledem k předmětu našeho zájmu zejména horní. Kdo byl někdy zamilován, ví, o čem 
hovoříme. Řeč rukou bývá, když jde o projev sympatií, podstatně důležitější než slova. Ale 
nejen láskou je živ človčk. I nenávist lze projevit gestem. Zde ovšem i dolní končetiny 
nabízejí své služby přímo vehementně. Stejně jako hovoříme různými jazyky, liší se rozličné 
kultury i významem mnohých gest. Takže na znamení souhlasu nekývejte hlavou v Řecku, 
Bulharsku a Indii. Při mimořádně intenzivní hladině emocí dělají všichni lidé pohyby prudké 
a rozmáchlé do extrémních poloh. Z hlediska sdělení jsou však stejně důležité i velmi malé 
pohyby. Má-li muž zájem o nějakou ženu a snaží se navázat kontakt, pak nechť sleduje, zda 
partnerka nachýlí hlavu bokem k rameni. Pokud ano, stojí za to investovat do rozvoje vztahu 
ještě trochu energie. Nezávisle na tom, co žena sděluje slovy. 

Řešení (uvádíme ho grafickým vyznačením odstavců, nikoli přijatou značkou L) : 
Přejděme nyní od mimiky ke gestikulaci. 
Kromě obličeje má človčk ještě končetiny - vzhledem k předmětu našeho zájmu 

zejména horní. Kdo byl někdy zamilován, ví, o čem hovoříme. Řeč rukou bývá, když jde o 
projev sympatií, podstatně důležitější než slova. Ale nejen láskou je živ človčk. I nenávist lze 
projevit gestem. Zde ovšem i dolní končetiny nabízejí své služby přímo vehementně. 

Stejně jako hovoříme různými jazyky, liší se rozličné kultury i významem mnohých 
gest. Takže na znamení souhlasu nekývejte hlavou v Řecku, Bulharsku a Indii. 

Při mimořádně intenzivní hladině emocí dělají všichni lidé pohyby prudké a 
rozmáchlé do extrémních poloh. Z hlediska sdělení jsou však stejně důležité i velmi malé 
pohyby. Má-li muž zájem o nějakou ženu a snaží se navázat kontakt, pak nechť sleduje, zda 
partnerka nachýlí hlavu bokem k rameni. Pokud ano, stojí za to investovat do rozvoje vztahu 
ještě trochu energie. Nezávisle na tom, co žena sděluje slovy. 

P o z n á m k a : Vytvoření odstavce za než slova neuznáme - logika rozvoje textu ukazuje, žc se v dané 
pasáži nadále hovoří o gestikulaci končetin; nový motiv přichází až s popisem gestikulace hlavou. 

(Analýza, syntéza) 

9. Následující úryvky byly vybrány ze souvislých textů. Doplňte do nich na 
vynechaná místa vhodné souřadicí nebo podřadicí spojovací výrazy. 

1. Po porážce Dakotů už dále bojovali jen ti nejstatečnější, smělí Apačové. Byli to 

skutečně poslední Indiáni, vzdorovali. V r. 1855 si vláda mexického státu Chihuahua 

najala severoamerického lovce kožešin Jamcse Johnsona. Ten žil do té doby s Apači v míru. 

Předstíral , že je přítel náčelníka Juana Josého. Vypravil se k němu do hor se skupinou 

Severoameričanů. Předložil mu své „dary" a pak se vzdálil, si jc mohli Apačové 
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prohlednout. Brzy se seběhla celá Juanova družina. A tehdy vystřelil Johnson do skupiny 

Apačů z ukrytého polního děla. Tenhle „obchod" se Američanům nevyplatil. Od té doby 

bojovali Apačové proti Mexiku, proti USA. 

2. Karel Marx jako první v plném rozsahu poznal význam ekonomické základny 

společenského života. Ani jeho protivníci nepopírají, toto poznání má naprosto zásadní 

význam. jak tomu často u nového poznání bývá, ovládlo svého objevitele výlučně, 

ho učinil jediným východiskem svého výkladu světa. 

3. Výhonek, je uzavřen ve tmě, vyráží směrem k sebemenší skulince, 

proniká světlo. Rostlina vidí. Květy na záhonu obrácené na sklonku dne k zapadajícímu slunci 

se během noci otočí k východu, spatřily svítání. Stejné pohyby však budou vykonávat, 

budou ve dne v noci vystaveny stejnoměrnému osvětlení. Odhadnou čas. „Venušina past 

na létající hmyz" se uzavře, se jejího spouštěcího vlásku něco dotkne dvakrát; pouze 

jediný dotek nestačí. Umí počítat. Rostliny musí také bojovat s nepřáteli. Musí vzdorovat 

svým sousedům, si vydobyly životní prostor. 

4. Dosud se na našich školách snažíme naučit doplněk poznávat, žáci málokdy 

dokáží doplněk aktivně užívat, vytváření doplňkových konstrukcí není snadné. 

5. Je zajímavé pozorovat z nějakého skrytého místa, bychom výry rušili, 

soukromý život těchto nočních dravců. 

6. Spor mezi oběma čelnými politiky není dosud vyhrocen, došlo k přímé 

konfrontaci; do budoucna nelze něco takového vyloučit. Nedovedou kolem sebe 

projít, by jeden do druhého nerýpli nějakou slovní poťouchlostí. 

7. Podle dobových zpráv Archimedes při koupání zjistil, se jeho tělo stává ve 

vodě lehčím. Přitom ho napadlo, by mohl ověřit, koruna krále Hierona je celá 

z ryzího zlata, tvrdil zlatník, ji vyrobil. S radostným zvoláním heuréka! ( 

znamená přibližně přišel jsem na to!) vyběhl prý na ulici. To vzbudilo v Syrakusách 

rozruch, se tam o tom dodnes mluví. Slavný fyzik byl totiž nahý! Zlí jazykové ovšem 

tvrdí, taková historka je hezká, než mohla být pravdivá. 

Řešení: 
1. kteří/již; totiž; aby; alc/však/ovšcm; jak - tak / nejen - ale i. 
2. že; avšak/ale; natolik - že. 
3. který, jenž/kterou jíž; aby; jestli(že)/pokud/když; jestli(že)/pokud/když; aby. 
4. avšak/ale/jenže; protože/neboť. 
5. aniž. 
6. tak/natolik/do té míry - aby; však/ale/ovšem; totiž; aniž. 
7. že; jak/že; zda/jestli/že; jak; který/jenž; což; takový - že; že; příliš - než aby. 
(Analýza, syntéza) 
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10. Navažte včty v závorce na úvodní větu hlavní tak, aby vzniklo podřadné 
souvětí s vedlejšími větami p ř í v l a s t k o v ý m i rozvíjejícími podtržené jméno 
(podtržená jména). Vzor: Karel šel spát do stanu; byl již velmi unaven; stan si postavil na 
kraji louky. - Karel, který byl již velmi unaven, šel spát do stanu, jejž si postavil na kraji 
louky. /Karel, jenž byl již velmi unaven, šel spát do stanu, který si postavil na kraji louky. 

1. V dávných dobách byla Šumava jen velmi řídce obydlený kraj (svými hlubokými 
lesy a četnými močály nikoho nelákal; při cestě do Čech se mu raději vyhnuli i obchodníci). 

2. Významnou postavou druhé poloviny 16. stol. byl Jakub Krčin (v jižních Čechách 
budoval ucelený systém vodních děl; příznivě ovlivnil základní charakter Třeboňska dodnes). 

3. Směs nalijeme do kónické baňky (má výšku 5 cm; je připevněna na stojanu; 
přišroubujeme ho pevně na kraj laboratorního stolu). 

4. Tyto výzkumy (Nobile je uskutečnil během letu a pobytu v Arktidě; staly se 
jedinými hodnotami; Nobilova výprava jimi obohatila lidské poznání). 

Řešení: 
1. V dávných dobách byla Šumava jen velmi řídce obydlený kraj, který/jenž svými 

hlubokými lesy a četnými močály nikoho nelákal a jemuž/kterému se při ccstě do Čech raději 
vyhnuli i obchodníci. 

2. Významnou postavou druhé poloviny 16. stol. byl Jakub Krčin, který/jenž v jižních 
Čechách budoval ucelený systém vodních děl, jimiž/kterými příznivě ovlivnil základní 
charakter Třeboňska dodnes. 

3. Směs nalijeme do kónické baňky, která/jež má výšku 5 cm a (jež/která) je 
připevněna na stojanu, který/jejž přišroubujeme pevně na kraj laboratorního stolu). 

4. Tyto výzkumy, které/jež Nobile uskutečnil během letu a pobytu v Arktidě, se staly 
jedinými hodnotami, jimiž/kterými Nobilova výprava obohatila lidské poznání. 

(Analýza, syntéza) 
P o z n á m k a : Za chybu nepovažujeme, když žák při řešení nevystřídá vztažná zájmena a souvčtí 

vytvoří buď jen pomocí tvarů zájmena který', nebo jen pomocí tvarů zájmena jenž. 

11. Utvořte z uvedených formulací smysluplné p o d ř a d n é souvětí. Někdy 
bude třeba určitá slova dodat (zejména potřebné spojovací výrazy) a jiná vypustit. 
Vzor: KareI rychle běžel; bál se; zmešká vlak. —* Karel rychle běžel, protože se bál, že 
zmešká vlak. 

1. Forhend obvykle bývá účinnější než bekhcnd; existují hráči; jejich bckhend bývá 
stejnč silnou zbraní jako forhend. 

2. Často podléháme reklamě; zdravý rozum říká; propagované vlastnosti výrobek 
nemá. 

3. Žák je ncukáznčný; nereaguje ani na opakované napomenutí; nezbývá; učitel sáhl 
kc kázeňskému opatření. 

1. 
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2. 

3. 

Řešení: 

U , U í u F O r h C n d ?bV,yklC b r Ú č i n n ě j š í n c ž b c k h c n d ' j když/třebaže existují hráči, jejichž 
bckhend býva stejne sdnou zbrani jako forhend. 

2. Často podléháme reklame, i když/ačkoli/přestože/třebaže zdravý rozum říká, že 
propagované vlastnosti výrobek nemá. 

3. Když/Jestliže je žák neukázněný a nereaguje ani na opakované napomenutí, 
nezbývá, nez aby učitel sahl ke kázeňskému opatření. 

(Analýza, syntéza) 

12. Tato úloha je založena na čtyřech výchozích poučeních. Který nebo které ze 
závěrů (A) až (E) uvedených na základě těchto poučení byl(y) učiněn(y) správně? Úloha 
může mít 0 až 5 řešení.115 

Poučení: 
1. Každé vlastní jméno se v češtině píše s velkým počátečním písmenem. 
2. Vlastní názvy jsou podstatná jména (nebo spojení, v nichž je podstatné jméno 

základem), která - na rozdíl od jmen obecných - odlišují určité a jednotlivé osoby, zvířata 
nebo včci od jiných podobných jednotlivin. 

3. Ve spojení Chrám svatého Víta píšeme i uprostřed věty velké Cli, ve spojeních, jako 
hypermarkety - novodobé chrámy lidstva píšeme malé ch. 

4. Ve větě Včerejší brněnská schůzka ministerských předsedů nepřinesla nic nového 
píšeme u slova brněnská malé b, ve větě Včera byla úplně uzavřena pro dopravu Brněnská 
ulice píšeme velké b. 

Závěry: 
(A) Některá podstatná jména mohou ve větě fungovat jednak jako jména vlastní, 

jednak jako jména obecná. 
(B) Přídavné jméno odvozené od podstatného jména se píše s velkým počátečním 

písmenem tehdy, je-li toto podstatné jméno jménem vlastním. 
(C) Přídavné jméno se samo o sobě nepovažuje za vlastní jméno, i když je odvozeno 

od podstatného jména vlastního. 
(D) Spojení Brněnská ulice je vlastní jméno. 
(E) Vlastní jména nemohou být víceslovná. 

115 Tato úloha neprověřuje ani tak pravopisné znalosti jako spíše dovednost vyvodit logický závěr z určitých 
poučení; v případě, že po řešiteli žádáme, aby nalezl závěry, jež byly učiněny chybně, prověříme i jeho 
schopnost orientovat se vc formulačně složitějším textu. 
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Řešení: 

A C D 

{Analýza, dedukce) 

13. Utvořte z izolovaných slov a slovních spojení buď jednu větu jednoduchou, 
nebo jedno souvětí podřadné. Soustřeďte se zejména na slovosled. Přichází-li v úvahu 
více pojetí, vyberte jen jedno. 

1. Genetik; genetické; metodu; v roce 1984; identifikace; objevil britský; Alec 
Jeffreys. 

2. Revolucí; revoluce; v; jc; Darwinova; dějinách; nejpozoruhodnější. 
3. Tisíci; počitadlo; první; vlastně; bylo; v; před; několika; kalkulačka, vzniklo; lety; 

které; Číně. 
4. S hornickou tematikou; počátkem 30. let; základem; Georgius Agricola; možná už 

r. 1530; z Jáchymova; zkušenosti; zůstaly; jeho prací; přestože odešel; získané v tamějších 
dolech; pozdějších. 

Řešení: 
1. Metodu genetické identifikace objevil britský genetik Alec Jeffreys v rocc 1984. / 

Metodu genetické identifikace objevil v roce 1984 britský genetik Alec Jeffreys. 
2. Nejpozoruhodnější revolucí v dějinách je revoluce Darwinova. 
3. První kalkulačka bylo vlastnč počitadlo, které vzniklo před několika tisíci lety 

v Číně. 
4. Přestože Georgius Agricola odešel z Jáchymova počátkem třicátých let, možná už 

r. 1530, základem jeho pozdějších prací s hornickou tematikou zůstaly zkušenosti získané ve 
zdejších dolech. 

(Syntéza) 

14. Doplňte na vynechaná místa v textu vhodný přísudek slovesný (sloveso může 
být i zvratné). 

Vzhledem k nepatrnosti pylových zrn a k velkým kvantům, v jakých rostlina tato 
zrníčka a nakonec i proto, že cílem úspěšného pylového zrnka je 
spojení s daleko větší buňkou jiného květu, se mezi vědci dohoda, že 
pylové zrnko je považováno za samčí pohlavní buňku a tyčinky, zc kterých pochází, za samčí 
orgán. Samičí orgány ze semeníku a čnělky. 

Řešení: vytváří/produkuje; zavedla/ustálila; se skládají/sestávají 
(Abstrakce-je třeba soustředit se na podstatné rysy a ignorovat nepodstatné a zároveň 

mít na paměti celek, který dosazením přísudku vznikne; syntéza - z neúplné části se dává 
dohromady cclek.) 
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15. Utvořte krátký text, který mohl předcházet uvedeným výpovědím. Dodržte 
délku naznačenou v řádcích: 

1. Ale takový byl nejen starověký Řím. 
2. Ale nejen takový byl starověký Řím. 

1. 

2. 

Řešení (uvádíme ho z příruček, z nichž byl text extrahován; uznáme samozřejmě 
každé jiné, jež zohlední slovosledný rozdíl): 

1. Uvádí se, že jednou z hlavních příčin pádu starověkého Říma byla zkorumpovanost 
jeho vládnoucí třídy a netečnost nižších vrstev k politickému dění v říši. Ale takový byl nejen 
starověký Řím. V podobné situaci byl po dlouhá tisíciletí např. i starověký Egypt a nezhroutil 
se ani pod náporem Chetitů, svou intenzitou srovnatelným s útokem Vizigótů na Řím 
v 5. století n. 1. Kolaps starověkého Říma musí tedy mít i další příčiny. 

2. Římské impérium trpělo ke konci své existence korupcí vládnoucí třídy a netečností 
nižších vrstev k politickému dění v říši. Ale nejen takový byl starověký Řím. Ve srovnání 
s mnoha jinými zeměmi oné doby v něm stále ještě vládlo právo, budovaly se veřejně 
prospěšné stavby, vznikala umělecká díla. 

(Syntéza, komparace) 

16. Přečtěte si pozorně výchozí texty A, B, C. Pak vyberte z výpovědí 1, 2, 3, 4 tři, 
které se hodí jako příklady jevů popisovaných ve výchozích textech, a přiřaďte je k nim! 
(Napíšete tedy za písmeno příslušné číslo.) 

Jedna ze čtyř výpovědí je tu navíc, nehodí se k žádnému z výchozích textů; tu 
musíte samozřejmě z výběru vyloučit. 

(A) Ze znalosti obecných vlastností či zákonitostí uplatňujících se v určité skupině 
vyvodíme, že je lze aplikovat i na nově zkoumaný jednotlivý objekt či jev, který do dané 
skupiny zjevně patří. Klasickým úsudkem tohoto typuje tzv. aristotelský sylogismus. 
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(B) Pokud postupujeme při hledání společných vlastností od jedinečného k obecnému, 
musíme dávat pozor, abychom měli pro vyvození správného závěru dostatečný počet 
výchozích pozorování. 

(C) V některých typech úsudku odhlédneme od vlastností nepodstatných a soustředíme 
se jen na vlastnosti podstatné, o něž v daném případě jde. 

1. Jako příklad uvedeme tuto úvahu: Poznal jsem pět rusovlasých lidí a všichni měli 
světlou pleť. Z toho usuzuji: všichni rusovlasí lidé mají světlou pleť. 

2. Víme například, žc život v pozemském slova smyslu závisí na vodě, kyslíku a 
relativně malém kolísání vnějších teplot na planetě. Vědci z toho usuzují, že existuje-li ve 
vesmíru planeta, na níž bude voda, kyslík a teploty mezi - 3 0 °C a +50 °C, bude na ní 
pravděpodobně život. 

3. Při sčítání je zcela lhostejné, jaké objekty jsou jeho předmětem; vždy platí, žc dvě a 
dvě jednotky téhož druhu dají čtyři takové jednotky. Při zkoumání vzájemné závislosti stran a 
čtverců trojúhelníka můžeme zcela pominout délky stran, nikoli však hodnoty úhlů, neboť 
Pythagorova včta platí pro trojúhelník jakkoli velký, avšak pouze pravoúhlý. 

4. V jazyce je na tomto postupu založeno mj. rozhodování uživatelů o pravopise 
většiny jevů. Například: Všechna vlastní jména se píší s velkými počátečním písmenem. 
Mikulov je vlastní jméno města. Mikulov tedy píšeme s velkým počátečním M. 

A ; B ; C 

Řešení: A 4; B 1; C 3 
Text 2 je příkladem na analogii. 
{Indukce, dedukce, abstrakce, nepřímo i analogie) 

17. V každé z následujících vět se vyskytuje společný typ stylizačního nedostatku. 
Pokuste se studiem a srovnáváním těchto vět vyvodit, o který typ se jedná. Odpověď 
zformulujte samostatně do naznačených řádků. (Souvětí nemusíte opravovat, stačí 
nalezený typ nedostatku obecně popsat.) 

1. Špatné parkování ho přišlo na 500 Kč, ale před obchodem stál jen pár minut. 
2. Hálck byl pěvcc ideální a nekomplikované lásky, když Neruda viděl její stinné 

stránky. 
3. Na letiště jsem včas nedorazil, a i když jsem taxikáři slíbil tučnou odměnu. 
4. Fra José de Sigüenza, knihovník španělského krále Filipa II., který byl strýc našeho 

Rudolfa II., píše ve svém spise z r. 1605 o Blechových obrazech samou chválu. 
5. Svou druhou ženu nechal Jindřich VIII. popravit, aby si vzápětí vzal Jane 

Seymourovou. 
6. Na demonstraci přišli i lidé, jací se chtěli jen prát. 
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Řešení: V každém souvětí je chybně či nevhodně užit spojovací výraz, takže vzniká 
souvčtí buď stylizačně závadné, nebo významově nejasné. 

1. lépe i když /přestože / ačkoli 
2. ...zatímco /kdežto Neruda 
3. i když / třebaže 
4. V důsledku dvojího vztažení ke vztažnému zájmenu který není jasné, zda 

Rudolfovým strýcem byl Fra José, nebo král Filip II. 
5. Užitím spojky aby v konstrukci, která nemá význam účelový, vznikla nepravá včta 

vedlejší. 
6. nevhodné vztažné zájmeno; lépe: kteří/již. 
(Indukce, komparace) 

18. P r o s t u d u j t e u v e d e n á s l o v a a s l o v n í s p o j e n í z h l e d i s k a j e j i c h v ý s l o v n o s t i . 
Z j i s t í t e , ž e s e n c v y s l o v u j í t a k , j a k s e p í š í . 

Vyvoďte na základě jednotlivých příkladů dvě obecná pravidla platící pro změny 
výslovnosti hlásek v češtině v závislosti na jejich okolí. Používejte přitom symboly 
Z (znělá hláska), N (neznělá hláska) a symboly + a ->. Utvoříte tak vzorce podobné 
matematickým. 

lebka, blízko, nad parkem, spížka, zpupný, lev, led, hrob. 
prosba, sbili, někdy, svatba, hup do vody. 

Pravidlo 1: 

Pravidlo 2: 

Řešení: Z + N ^ N N ; N+Z-+ZZ 
(Indukce, komparace, abstrakce) 

19. Všechny vedlejší věty přívlastkové v uvedených souvětích vykazují stejný 
problém z hlediska významového, až na jednu, kde je sice také problém s významem, ale 
jiného rázu. Pokuste se: 

a) vystihnout slovně podstatu té významové nejasnosti, jež je společná většině 
přívlastkových vět; 

b) přeformulovat jedno souvčtí (podle vlastního výběru) tak, aby byl nalezený 
významový problém odstraněn; 

c) nalézt onu přívlastkovou větu, jejíž významový problém se liší od ostatních 
(nemusíte ani vysvětlovat jeho podstatu, ani větu přeformulovávat). 

1. Profesorovi Kukulovi přinesl slávu i případ pacienta spolknutým hřebíkem, jehož 
polohu v dutině břišní Kukula přesně lokalizoval ještě před operací, ačkoli v té době neměl 
ještě k dispozici rentgen ani sono. 

2. Uviděli jsme koně pana Pšeničky, který se pásl na palouku. 
3. Karel napsal sourozencům, kteří žijí v Londýně. 
4. Tamější vláda navázala kontakt se zetěm prezidenta, který se nedávno vrátil do 

země z vyhnanství. 
5. Požádal jsem dodatečně pana vedoucího o adresu paní Fořtové, kterou jsem neznal. 
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a) Nejasnost spočívá v tomto: 

b) Přeformulování souvětí: 

e) Přívlastková věta s odlišným typem chyby má číslo . 

Řešení: 
a) Souvětí 1, 2, 4, 5 jsou významově dvojznačná. Přívlastkové včty v souvčtích 1, 2, 4, 

5 se mohou vztahovat k více slovním druhům včty řídící. / V souvětích 1, 2, 4, 5 není jasné, 
který z výrazů vc větě řídící je větou přívlastkovou rozvíjen. 

b) Např. takto: Uviděli jsme koně pana Pšeničky. Hnčdák (Bčlouš...) se pásl na 
palouku. / Požádal jsem dodatečnč pana vedoucího o adresu paní Fořtové, neboť jsem 
nevěděl, kde zákaznice bydlí. 

c) Jde o přívlastkovou včtu v souvětí 3: Není jasné, zda v Londýně žijí všichni Karlovi 
sourozenci (a tato informace je pak dodatečná, nedefinující), nebo zda Karel psal jen těm ze 
svých sourozenců, kteří žijí v Londýně (a pak je tato informace důležitá, definující). 

(Indukce, analogie, komparace, transformace) 

20. Utvořte jednu větu, v níž budou všechny dále uvedené výrazy (a jenom ty) 
s těmito mluvnickými vlastnostmi: 

Sloveso: 3. osoba, množné číslo, oznamovací způsob, minulý čas, činný rod, 
dokonavý vid 

Podstatné jméno vlastní: 4. pád, jednotné číslo, mužský rod 
Podstatné jméno: 2. pád, jednotné číslo, ženský rod 
Podstatné jméno: 7. pád, množné číslo, ženský rod 
Přídavné jméno slovesné: 2. pád, jednotné číslo, ženský rod 
Předložka se 4. pádem 
Předložka (bez podmínek) 

Řešení: 
K cíli by jistě vedla metoda pokusu a omylu. S tím se však gymnazista nemůže 

spokojit a ani na to nebude mít v „ostrém" testu čas. Očekáváme, žc logicky usoudí toto: 
a) přídavné jméno nemůže mít jinou funkci než přívlastku shodného k podstatnému jménu ve 
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2. pádu; b) předložka se 4. pádem patří k podstatnému jménu ve 4. pádu; c) absence jména 
v 1. pádu znamená, žc je třeba volit mezi větou jednočlennou a dvojčlennou s nevyjádřeným 
podmětem. A tak dále. 

Zadání vychází z této věty: Přijeli pod Říp, do krajiny opředené pověstmi. 
(Dedukce, syntéza) 

21. Každá z dále uvedených sedmí vět, resp. souvětí obsahuje určitý typ 
nepravidelnosti ve větné či souvětné stavbě. (Všechny tyto nepravidelnosti jsou přitom 
hodnoceny jako nespisovné.) 

Jedna a táž nepravidelnost se vyskytuje vždy ve dvou větách (souvětích); to 
znamená, že existují tři dvojice vět (souvětí) s t ý m ž typem nepravidelnosti, zatímco 
zbývající sedmá věta (souvětí) obsahuje nepravidelnost, která se v ostatních větách 
(souvětích) n e v y s k y t u j e . 

Úkol zní takto: Ve které ze čtyř nabízených variant jsou k sobě správně 
přiřazeny tři dvojice výchozích vět tak, že v každé dvojici je typově stejná 
nepravidelnost větné či souvětné stavby? 

1. Zneužívání a plýtvání léků stojí miliardy, které pak někde chybějí. 
2. Co si však myslet o člověku pracujícímu tak lajdácky? 
3. Každý, kdo to viděl, už mu to bylo jasné. 
4. Psaní umělecké literatury je založeno na využití tvůrčích dovednostech, které jsou 

lidem vrozeny. 
5. Frontální systém očekáváme v průběhu pátku, že se přiblíží k České republice. 
6.1 při pouhém výstupu nebo nástupu do kosmické lodi musí astronauti vykonat řadu 

činností, na které by odborník ani nepomyslel. 
7. Můžete nám poradit, jak se vyvarovat takovým momentům? 

Nabídka řešení: 
(A) 1 a 4, 2 a 7, 3 a 5; nepravidelnost odlišnou od ostatních obsahuje věta č. 6. 
(B) 1 a 6, 2 a 4, 3 a 5; nepravidelnost odlišnou od ostatních obsahuje včta č. 7. 
(C) 2 a 4, 3 a 6, 4 a 7; nepravidelnost odlišnou od ostatních obsahuje včta č. 1. 
(D) 2 a 7, 3 a 5, 4 a 6; nepravidelnost odlišnou od ostatních obsahuje včta č. 1. 

Řešení: B 
1 a 6 (spřežení vazeb, zeugma); 2 a 4 (spodoba skladebná / spodoba slovních tvarů, 

atrakce), 3 a 5 (vyšinutí ze souvětné stavby, anakolut); 7 (směšování různých vazeb, 
kontaminace) 

(Analogie, komparace) 

2 2 . R o z h o d n ě t e , k t e r ý z n á s l e d u j í c í c h ú r y v k ů p r o m l u v y v y j a d ř u j e s t e j n ý 
v ý z n a m o v ý v z t a h m e z i v ě t n ý m i č l e n y s p o j e n ý m i p o m l č k o u j a k o s p o j e n í Vidíme tu díla, 
která maloval muž jménem Corot. Kouzelné obrázky. 

(A) Architráv Ercchtheionu podpírají figury šesti mramorových dívek - ztepilé panny, 
jen promluvit. 

(B) Obřadní prostranství Polynésanů byla z jedné strany uzavřena kamenným oltářem 
- ahu. 

(C) Pokud má tutéž formu skladba pro tři nástroje, jmenuje se trio; pro čtyři - kvartet. 
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(D) Sluneční jas, tmavomodré jezero, míjející lodi, hydroplány, davy pestře odčných 
lidí - to všechno vytvářelo dohromady atmosféru málem karnevalovou. 

Řešení: A 
Jde o volný dodatek, nezapojený do syntaktické struktury věty. Na rozdíl od toho ve 

variantě B jde jednoznačně o přístavkový vztah: týž pojem, táž představa se tu pojmenovává 
různými způsoby. 

(Analogie, komparace) 

23. Přečtěte si pozorně dvojice výchozích vět a pak vyjádřete vlastními slovy co 
nejpřesněji, k jaké změně ve významu došlo se změnou slovosledu. 

Vzor: On strašně rád zpívá. - On rád strašně zpívá. V první větě se říká, žc velmi 
miluje zpívání, ale neříká se, jak zpívá; vc druhé, že rád zpívá, ale velmi špatně. 

1. První závodník z Etiopie dorazil na stadion. - První dorazil na stadion závodník 
z Etiopie. 

2. Na dobové fotografii vidíme hrad Karlštejn v 19. století před rekonstrukcí. - Na 
dobové fotografii vidíme hrad Karlštejn před rekonstrukcí v 19. století. 

3. Na závčr přehlídky se Naomi Campbellová ukázala téměř do pasu nahatá, nicméně 
v zajímavé kreaci Todda Oldhama. - Na závěr přehlídky se ukázala Naomi Campbellová do 
pasu téměř nahatá, nicméně v zajímavé kreaci Todda Oldhama. 

Řešení (uznáme samozřejmě jakoukoli formulaci, která rozdíl korektně vystihuje): 
1. Závodu se účastnilo více Etiopanů. - Ve zprávě o závodu se konstatuje, že na 

stadion dorazil jako první ze všech Etiopan, aniž by bylo jasné, kolik závodníků z této země 
se závodu zúčastnilo ani zda vlastnč dotyčný Etiopan zvítězil (mohl být předstižen někým 
jiným až na pásce). 

2. 

3. 
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2. Důraz se klade na to, že vidíme Karlštejn, jak vypadal někdy v 19. století; méně 
důležitá je informace, že tato podoba byla zachycena předtím, než hrad prošel rekonstrukcí. -
Důraz se klade na to, že rekonstrukce hradu proběhla v 19. století, méně důležitá je informace, 
že takto hrad vypadal v 19. století. 

3. Modelka byla zcela obnažená, a to až téměř do pasu. - Modelka byla téměř 
obnažená, a to až do pasu. 

(Analogie, komparace, analýza, abstrakce) 

24. Následující čtyři ukázky uvádějí příklady skloňování čtyř různých jazyků 
Prostudujte zakončení (pádové koncovky) podstatných jmen a pak rozhodněte: které 
dva mají v zásadě stejný způsob vyjadřování pádů?"6 

Jazyk I 

./• č. mn. č. 
pád 

1. kuš kušlar 
3. kuša kušlara 
6. kušda kušlarda 
7. kušdan kušlardan 

Jazyk II 

j. č. mn. č. 
pád 

1. morkov morkovi 
3. morkovi morkovjam 
6. morkovi morkovjach 
7. morko vj u morkovjami 

Jazyk III Jazyk IV 

j. č. mn. č. 

hay hayer 
hayu hayeru 
haye hayere 
hayov hayerov 

j. č. mn. č. 
pád 

1 . hija hijas 
pád 

1 . 

3. a hija a hijas 3. 
6. de hija de hijas 6. 
7. con hija con hijas 7. 

(A) Jazyk I - jazyk III 
(B) Jazyk II - jazyk IV 
(C) Jazyk I - jazyk IV 
(D) Jazyk III - jazyk IV 

Řešení: C 
Jde o aglutinaci; jazyk I je turečtina, jazyk II je ruština /flexe/, jazyk III je španělština 

/analyticky typ/, jazyk IV jc armenstina. 
(Analogie, komparace, analýza) 

116 Jde o velmi náročnou úlohu, jež se jinak zadává až žákům posledního m^níi,,, - • r» * » u n 
- • , 1 ILC"MIK) r o c n ' k u gymnáziá. Do testu by moh a 

byt zařazena jako úloha identifikující jazykové mimořádné nadané žáky. 
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25. Všechny čtyři výchozí dvojice výrazů - označené číslicemi - jsou k sobě 
přiřazeny podle jednoho a téhož rysu (kritéria). Která z následujících dvojic -
označených písmeny - jc sestavena podle téhož rysu (kritéria) jako čtyři dvojice 
výchozí? 

1. h o n i t - h o n 
2. kopat - kop 
3. l e t ě t - l e t 
4. padat - pád 

(A) solit - sůl 
(B) konat - čin 
(C) počítat - počítač 
(D) slyšet - sluch 

Řešení: B 
Druhý výraz u všech čtyř výchozích dvojic vyjadřuje v ý s l e d e k s l o v e s n é h o 

d č j e; u druhé čtveřice tomu tak je pouze v B. 
(Analogie, komparace, analýza) 

26. Prostudujte uvedený úryvek z Máchova Máje a pak rozhodnčte, v kterém 
pádu je tu podstatné jméno skok. (Prozradíme, že v obou výskytech jc ve stejném pádu.) 
Nestačí jen napsat číslo pádu, svou volbu musíte i zdůvodnit (dokázat). 

Obnažil vězni krk, obnažil ňádra bílé, 
poklekl k zemi, kat odstoupí, strašná chvíle -
pak blyskne meč, kat rychlý stoupne krok, 
vkolo vetne meč, zločinci blyskne v týle, 
upadla hlava - skok i - ještě jeden skok -
i tělo ostatní ku zemi teď se skloní. 

Slovo skok je v pádu. 

Zdůvodnění: 

Řešení: 1. pád 
Průkazná je substituce, např. rána - i ještě jedna rána. Jedná se sice o výpustku 

(elipsu), avšak chybné by bylo řešení, při němž se by se za vypuštčné sloveso považovalo 
sloveso s akuzativní vazbou, např. *udělala (skok): substituce ukazuje, že v dané syntaktické 
konstrukci bylo elidováno sloveso vyžadující substantivum skok jako podmět, nap i. přišel/je 
tu... 

(Substituce) 

200 



27. Prostudujte toto souvětí: Ve společné části maturitní zkoušky se koná mj. 
zkouška z cizího jazyka, který si žák zvolí z nabídky pěti jazyků 

Jakým větným členem je zde slovo který? Řešení zdůvodněte, jinak nebude 
uznáno. 

(A) podmětem 
(B) předmětem 
(C) příslovečným určením 

Řešení: B 

„ Jednoznačný výsledek přináší náhrada substantiva v mužském rodě, jež je vedlejší 
vetou rozvíjeno, substantivem v rodě ženském, čímž se bezpečně projeví tvarově i vztažné 
zájmeno. Nab.z, se zejmena tato náhrada: z cizího jazyka, který - z cizí řeči, kterou Je tu 
tedy zájmeno vztazne ve 4. padu a větnččlensky předmětem 

P o z n á m k a: Do nabídky odpovědí úmyslně nebyl zařazen přívlastek, který by mohl žáky lákat" 
proto ze vztazne zájmeno který mají podvědomě spojeno s vedlejší větou přívlastkovou. Uzavřené' úlohy 
s výběrem odpovcd, mívají ve srnou ctyn položky (tři distraktory a správnou variantu), avšak nikterak neobvykli 
nem am úloha s nabídkou pouhých dvou distraktorů. l l l , u u v K ' d 

CSubstituce) 

28. Rozhodněte, v kterém pádu je podstatné jméno otce ve větě Odmalička se 
velmi bál svého přísného otce. 

Protože u pádové otázky může někdo zaváhat (koho co?, nebo koho čeho?), 
nalezněte jinou metodu řešení. Součástí řešení musí být zdůvodnění. 

Otce: pád. 

Zdůvodnění (důkaz): 

Řešení: Provedeme substituci. Nej přirozenější se zdá být tato: Odmalička se velmi bál 
své přísné matky. Pádová koncovka je zde jednoznačná, srov. vzor: 1. sg. žena - 2. sg ženy -
3. sg. ženě - 4. sg. ženu. 

(Substituce) 

29. Vc větách Za chvíli přijede vlak a Za lesem stál domeček určíme poměrně 
snadno větné členy (za) chvíli a (za) lesem jako příslovečná určení času a místa pomocí 
otázkové metody (Kdy přijede vlak?, Kde stál domeček?). Jsou však příslovečná určení na 
něž se takto jednoduše zeptat nelze. Prozkoumejte tyto dvě věty: Za zradu tě tvrdě 
potrestáme. Za peníze šel bych světa kraj. 

Určete, kterými druhy příslovečného určení jsou výrazy (za) zradu a (za) peníze. 
Protože otázková metoda není zcela průkazná, nalezněte jiný způsob. 
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(Za) zradu je příslovečné určení 

Zdůvodnční (důkaz): 

(Za) peníze je příslovečné určení 

Zdůvodnční (důkaz): 

Řešení: Včty transformujeme na souvětí s vedlejší větou takto: Protože jsi zradil, tvrdě 
tě potrestáme. Kdyby mi nabídli/dali peníze, šel bych světa kraj. Řešitel by si měl uvědomit, 
že vedlejší věta zde není ničím jiným než alternativním vyjádřením téhož větného členu. 
Podle spojek a významu vedlejší věty lze usoudit, že v prvním případě jde o příslovečné 
určení příčiny, vc druhem o příslovečné určení podmínky. 

(Transformace) 

30. Určete větněčlenskou platnost podtrženého výrazu (infinitivu) v této větě: 
Procházet se lesem v době požáru rozhodně není rozumné. 

Zdůvodněte či popište, jak jste k řešení přišli, jinak nebude uznáno. 

Řešení: Užijeme transformaci Procházet se lesem není rozumné. —> Procházka lesem 
není rozumná. Z toho je zjevné, žc infinitiv má zde funkci podmčtu. Doplňujícím důkazem je 
změna shody přísudku s podmětem. 

(Transformace) 

31. Prostudujte následující dvě souvětí: /. Zatímco maminka se dívala na televizi, 
tatínek si četl noviny. - 2. Zatímco první básnické pokusy Máchovy byly tvořeny v němčině, 
skutečně výsostná umělecká díla napsal a vydal česky. 

V obou je táž spojka zatímco, ale nemá v nich stejný význam. Lze to dokázat 
určitým pozměněním každého souvětí tak, aby se rozdíl projevil. Pokuste se o to. 
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Souvčtí 1: 

Souvětí 2: 

Řešení: Transformujeme souvčtí tak, aby vznikla významově stejná vyjádření, ale 
s takovými spojovacími výrazy, jež hledaný rozdíl prokáží. Například takto: V téže chvíli, kdy 
se maminka dívala na televizi, tatínek si četl noviny. / První básnické pokusy Máchovy byly 
tvořeny v němčině, ovšem/avšak/ale skutečně výsostná umělecká díla napsal a vydal česky. 

V prvním výchozím souvětí má spojka zatímco význam „současně, ve stejné dobč", ve 
druhém naznačuje rozpor. Pro druhé souvčtí uznáme i řešení Třebaže první básnické pokusy 
Máchovy byly tvořeny v němčině, skutečně výsostná umělecká díla napsal a vydal česky, 
protože mluvnická přípustka vyjadřuje významový nesoulad. 

(Transformace) 

32. Prostudujte pozorně níže uvedené souvětí. Je sice srozumitelné, ale obsahuje 
jistou chybu související s časem, s časovými vztahy. Pokuste se ji nalézt a poté souvětí 
přeformulujte tak, aby bylo významově nezávadné. 

Nemusíte popisovat, v čem chyba spočívá, stačí její náprava. 

Cesta k jinému planetárnímu systému se dá uskutečnit jedině na základě dnes ještě 
zcela neznámých technických principů, které by nám nejspíš připadaly stejně nepochopitelné 
jako třeba principy televize v dobách Julia Caesara. 

Přeformulování: 

Řešení: Cesta k jinému planetárnímu systému se dá uskutečnit jedině na základě dnes 
ještě zcela neznámých technických principů, které by nám nejspíš připadaly stejně 
n e p o c h o p i t e l n é jako třeba principy televize Římanům v dobách Julia Caesara. 

(Transformace, analýza) 

33. Přiřaďte k sobě slova a význam, jejž vyjadřují jejich předpony: 

1 poskočit A. způsobit, žc někdo jedná určitým způsobem 
2 pojedu B. prostá změna vidu beze změny významu slovesa 
3 postavit C. způsobit uskutečnění děje, vyvolat jeho účinnost 
4 pobláznit D. prostá změna vidu pro vyjádření budoucího děje, typická 

u některých síoves pohybu 
5 napsat E. okamžitost děje se současným vyjádřením jeho malé míry 
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Řešení: 1-E, 2-D, 3-C, 4-A, 5-B 
(Třídění) 

34. Přiřaďte dále uvedeným výrazům jejich slovnědruhovou platnost s ohledem 
na kontext, v němž jsou užity ve výchozím textu (jsou tam podtrženy): 

V této kapitole se dovíme o osudech poezie u maturity a jak se lze zbavit strachu z ní. 
Předvedeme si rozhovor o jednom básníkovi, užitečnou přípravu pěstováním smyslu pro 
poezii, a vhodné básnické texty, nad kterými lze o poezii dobře rozmlouvat. V závěru si 
poradíme s jednou ryze moderní básní. Ani moderní poezie se totiž není třeba bát. 

1. této A. příslovce vyjadřující možnost 
2. u B. příslovce míry 
3. jak C. zájmeno osobní 
4. lze D. číslovka základní / zájmeno neurčité 
5. ní E. přídavné jméno 
6. si F. zájmeno vztažné 
7. jednom G. částice (zdůrazňovací) 
8. užitečnou H. příslovce způsobu 
9. pěstováním I. zájmeno zvratné 

10. kterými J. předložka 
11. ryze K. podstatné jméno 
12. Ani L. zájmeno ukazovací 

I ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ;7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 . 

Řešení: 1-L, 2-J, 3-H, 4-A, 5-C, 6-1, 7-D, 8-E, 9-K, 10-F, 11-B, 12-G 
(Třídění) 

35. V následujících slovesech má předpona o- tři různé významy. 
Utvořte tři skupiny sloves tak, aby v každé skupině byla slovesa, v nichž má 

předpona o- stejný či velmi podobný význam. Význam předpony v jednotlivých 
skupinách nemusíte vysvětlovat, stačí slovesa jen roztřídit. Úkol vám ulehčíme 
nápovědou: v každé skupině jsou tři slovesa. 

Slovesa: oblbnout, ohodit, okouknout, okrášlit, oočkovat, opracovat, osondovat, 
oťukat, ovládnout 

Skupina 1: 

Skupina 2: 

Skupina 3: 

117 Podle teorie testování by v přiřazovacích úlohách měly mít nabídky v levém sloupci a pravém sloupci 
nestejný počet položek. Pro naše účely však není nutno tento požadavek vždy přísně naplňovat, neboť by mohl 
zavést řešitele od toho, co primárně zjišťujeme, totiž od prokázání operačních myšlenkových dovedností. 
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Řešení: 
Skupina 1: okouknout, osondovat, o ťukat (učinit průzkum, ohledat něco) 
Skupina 2: ohodit, okrášlit, opracovat (změnit podobu nějakou činností) 
Skupina 3: oblbnout, ovládnout, oočkovat (změnit stav nebo situaci nějakou činností) 
(Třídění, analýza) 

36. Prostudujte následující vymezení jednoho typu sloves z hlediska vidového: 

Obouvidová slovesa 
Obouvidová slovesa fungují podle kontextu buď jako dokonavá, nebo jako 

nedokonavá. Jedno a totéž obouvidové sloveso tak v různých větách vyjadřuje přítomným 
tvarem jednou přítomnost, jindy budoucnost: Daruji ti tento prsten z lásky a doufám, že se ti 
líbí. Daruji ti to auto až k tvým dvacetinám. 

Domácích sloves tohoto typu jc omezený počet, další jsou slovesa přejatá z jiných 
jazyků (ta mívají příponu -ova): hodit se, pravit, soustředit se, stačit, zprostředkovat, darovat, 
obětovat, absolvovat, kontaktovat. Některá z nich přitom mohou pro budoucí děj užít i opisný 
tvar: Soustředím se / Budu se soustředit a výsledek se určitě dostaví. 

Které z uvedených sloves je obouvidové? (Úloha má jen jedno řešení.) 
(A) muset 
(B) myslet 
(C) obelstít 
(D) udeřit 
(E) věnovat 

Řešení: E 
(Třídění, dedukce, analýza) 

37-39. Následující úlohy jsou založeny na tomto (upraveném) textu z odborné 
příručky o spisovné české výslovnosti: 

1. Ve spojeních d + z, d + ž se doporučuje (zejména v profesionálních mluvených 
projevech) uchovávat výslovnost obou členů hláskového spojení, a to také na hranici 
předložek s následujícím slovem. 

2. Dvě stejné souhlásky v bezprostředním sousedství se vyslovují zjednodušeně (tj. 
jako souhláska jediná) všude tam, kde již necítíme sklad slova (nejčastěji mezi kořenem a 
příponou). 

3. Výslovnost dvou stejných souhlásek v bezprostředním sousedství (tj. se zachováním 
obou souhlásek) se uplatňuje ve všech případech, v nichž by mohlo dojít k závažným změnám 
smyslu. 

4. Výslovnost dvou stejných souhlásek v bezprostředním sousedství (tj. se zachováním 
obou souhlásek) se dále doporučuje na rozhraní (švu) slov složených. 

5. Ve slovech typu kresba, prosba, modlitba dochází k obvyklé spodobč znělosti 
[krezba], [prozba], [modlidba], Vc 2. pádu množ. čísla, kde se mezi původně znělou a 
neznělou souhláskou objevuje samohláska [c], jc spisovná výslovnost znělá. 

6. Za spisovnou se považuje výslovnost s rázem vc slovech složených, v nichž se 
setkají na švu slov dvě samohlásky. (Ráz je ostrý hlasový začátek samohlásky na začátku 
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slova nebo slabiky. Na rozdíl od češtiny se například v angličtině ráz na švu dvou slov uvnitř 
jedné včty vůbec nevyskytuje; říkáme, že tento jazyk slova a slabiky váže.) 

Úloha 37: Přiřaďte ke každému poučení písmeno, kterým je označeno to slovo, 
o jehož spisovné (normativní) výslovnosti dané poučení informuje: 

(A) kletba 
(B)leccos 
(C)poddaný 
(D) pod zemí 
(E) pravoúhlý 
(F) půllitr 

1.- , 2- , 3- , 4- , 5- , 6- . 

Řešení: 1-D, 2-B, 3-C, 4-F, 5-A , 6-E 
(Třídění, dedukce, analýza) 

Úloha 38: Vraťte se k poučení č. 6. Ve které variantě je mezi trojicí slov jedno 
slovo, jehož výslovnost není tímto poučením vymezena? 

(A) dvaadvacet, středoafrický, celoevropský 
(B) jihoamerický, pozoruhodný, spoluúčast 
(C) poloostrov, osmiúhelník, lehkoatletický 
(D) velkoobchod, modrooký, lidoop 

Řešení: B (pozoruhodný) 
(Dedukce, analýza) 

Úloha 39: Z poučky č. 3 vyplývá, že následující slova se v mluvené spisovné 
češtině mají vyslovovat jedině takto: 

hrdliččin [hrdliččin]: Ano - Ne 
nejjistčjší [nejjistčjší]: Ano - Ne 
poddruh [poddruh]: Ano - Ne 
předtančit [přetančit]: Ano - Ne 

Řešení: hrdliččin Ne; nejjistější Ano; poddruh Ano; předtančit Ne (srov. přetančit celý 
sál). 

(Třídění, hierarchizace) 

40. Které slovo nepatří z hlediska významového mezi ostatní v dané řadě a proč? 
dýka, kladivo, nůž, pazourek, pila, pilník, šroubovák 

Nepatří sem toto slovo: 
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Zdůvodnční: 

Řešení: Dýka. Jako jediný předmět slouží primárně jako zbraň, ostatní jako nástroje 
(Třídění, hierarchizace, subsumpce) 

41. Podle kterého kritéria byla vytvořena následující řada? 
Alík, pes, savec, živočich, tvor. 
Odpovězte krátce a výstižně. 

Ř c M Í : Výrazy jsou seřazeny od jmen s nejužším významem ke jménům s nejširším 
(nejobecnejsím) významem. J 

(Subsumpce) 

42. Prostudujte si heslo z Akademického slovníku cizích slov. Ve které 
z uvedených možností se uplatňuje vztah hyperonymie? 

hypcronymie, -e, ž <ř> lingv. významový vztah'založený na nadřazenosti jazykové 
jednotky nad jazykovymi jednotkami podřazenými 

(A) lékař-zedník 
(B) obilí - pšenice 
(C) raketa - hokejka 
(D) tal íř- tal ířek 

Řešení: B 
(Subsumpce) 

6.3 Vyhodnocení experimentu 

Vyhodnocení experimentu by bylo založeno především na těchto faktorech-
a) ověření, zda pokus proběhl v intencích jeho zadání (tj. zda byla dodržena naznačená 

metodika, zda kurz proběhl u experimentální skupiny kvalitně a v nezkrácené podobě, zda 
bylo vedením dané školy dodrženo utajení akce); 

b) vyhodnocení testů; 
c) závěrečný soud o platnosti, či neplatnosti teoretického předpokladu. 
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Ad b) Vyhodnocení výsledků testů by probíhalo ve třech rovinách: 
1. srovnání výsledků výchozího testu s výsledky verifikačního testu uvnitř 

experimentální skupiny; 
2. srovnání výsledků verifikačního testu u žáků experimentální skupiny s výsledky 

verifikačního testu u žáků kontrolní skupiny; 
3. srovnání výsledků výchozího testu s výsledky ověřovacího testu uvnitř kontrolní 

skupiny. 
Následující související otázky jsou rozhodné pro cíl experimentu, tj. pro provčření 

platnosti či neplatnosti teoretického předpokladu: 
Ad 1. Došlo u experimentální skupiny k statisticky významnému1 lx zlepšení výsledků 

verifikačního testu ve srovnání s výsledky testu výchozího? 
Ad 2. Došlo k statisticky významnému zlepšení výsledků verifikačního testu u žáků 

experimentální skupiny ve srovnání s výsledky verifikačního testu u žáků kontrolní skupiny? 
Ad 3. Jsou výsledky výchozího a verifikačního testu u žáků kontrolní skupiny 

v zásadnč shodné, resp. je eventuální zlepšení v testu verifikačním statisticky nevýznamné 
(a zdůvodnitelné spontánním myšlenkovým rozvojem žáků za půlrok, v nčmž experiment 
probíhal)? 

Budou-li odpovědi na všechny tři otázky kladné, teoretický předpoklad experimentu 
budeme moci považovat za plně prokázaný. Není samozřejmě vyloučena menší průkaznost 
v jednom bodu a větší v jiném; to by již bylo předmětem další analýzy při závěrečném soudu. 

H y p o t é z a : 
Lze předpokládat, že úspěšnost ve verifikačním testu ve srovnání s testem výchozím 

bude u žáků experimentální skupiny výraznč vyšší v češtině než v ostatních předmětech. 
Jestliže totiž naučíme žáky metodu substituce na poznání pádu slova metr ve včtě Jáma byla 
metr hluboká a ovčřímc pak její aplikaci na větě Program byl rok starý, je pravděpodobné, že 
úspčšnost řešení této úlohy bude ve srovnání s úlohou testu výchozího vyšší než u analogické 
dvojice úloh z matematiky, chemie, biologie, dějepisu. V experimentální skupině tedy 
můžeme vyhodnocovat pouze pokrok v úspěšnosti řešení uvnitř jednoho každého předmětu, 
nikoli u češtiny vůči předmětům ostatním. 

M o ž n é n á m i t k y k p o d o b ě t e s t o v ý c h ú l o h : 
1. I řešení problémových úkolů vyžaduje základní faktografické a systémové znalosti 

týkající se daného oboru. V některých případech tudíž může být neúspěch žáka 
experimentální skupiny způsoben neschopností vyřešit zadání nikoli kvůli absentující 

118 Za „statisticky významnč lepší" by bylo možno považovat zlepšení o 15% oproti testu výchozímu. 
Patnáctiprocentní rozdíl totiž tvoří hranici jednoho hodnotícího stupně u testů v řadě zemí EU mezi stupni A 
(100-85 %) a B (84-70 %). Stupeň A odpovídá zhruba naší jedničce, stupeň B naší dvojce. 
Stanovení této hodnoty v případě realizace testu opět přenecháme statistikům. Zde jen stručně konstatujme, že 
veličina označovaná jako „statisticky signifikantní rozdíl" jc v různých vědních oborech a při různých 
experimentech velmi proměnlivá. Například při výzkumu účinku léčby dcgencrativních onemocnění 
pohybového aparátu phlogcnzymcm oproti léčbě NSA považovali autoři studie za statisticky významný rozdíl 
hodnoty nad 0,50 (50 %) účinnosti vc prospěch phlogcnzymu; hodnoty nad 0,55 (55 %) se pak označily jako 
klinicky významný rozdíl. (Viz Seznam užité literatury.) Při průzkumech volebních preferencí pracují agentury 
s termínem stírání rozdílu preferencí statistickou chybou - srov. komentář L. Dolanskčho v M f Dnes 17. 5. 2002 
k volebním průzkumům: „(...) rozdíl jc však tak malý, žc jej stírá statistická chyba." Tento rozdíl tehdy činil tři 
procentní body. 
Postupovat by se mohlo i pomocí SD skóre (SDS). Výpočtem SDS se zodpovídá otázka, o kolik směrodatných 
odchylek je hodnocený parametr větší či menší než jeho tabclovaná průměrná hodnota. To je i náš případ: 
navrhujeme tu experiment, v němž jde o zjištění, zda sledované hodnoty jsou vyšší či menší než průmčr -
konkrétně, zda žáci experimentální skupiny budou mít v ověřovacím testu vyšší SDS než žáci skupiny kontrolní. 
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dovednosti aplikovat některý z pracně osvojených poznávacích a řešitelských myšlenkových 
postupů, nýbrž kvůli proste neznalosti faktografického základu. 

Této námitce lze čelit - kromě zmíněného již uvedení potřebných definic apod. přímo 
do zadání úlohy - pečlivým sestavením testových úloh a zapojením co největšího počtu žáků 
do experimentu; čím lépe budou všechny tři tyto požadavky naplněny, tím menší bude 
pravděpodobnost zkreslení. 

2. V některých testech je lepší redukovat formáty (typy) úloh: jejich nadužívání totiž 
vede k tomu, že žáci začnou chybovat nikoli proto, že by nebyli schopni úlohu vyřešit, nýbrž 
proto, žc jsou zmateni z jejich rozličné typologie. 

V našem případě však hájíme maximální možnou typologickou pestrost úloh; pokud 
žáky obou skupin na rozličné formáty připravíme, nemůže tento faktor hrát v našem 
experimentu zásadní roli. 
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ZÁVĚRY 

7. Význam motivace a aktivizace žáků při výuce 
českého jazyka a komunikace na gymnáziích 

7.1 Shrnutí problematiky motivace a aktivizace při výuce 
jazyka a slohu (komunikace) na gymnáziích 

1. Naše zkoumání prokazuje klíčový význam motivace a aktivizace žáků pro 
efektivnost výuky a dosažení výchovně-vzdčlávacích cílů v jazykové a slohové složce 
předmčtu český jazyk a literatura na gymnáziích. 

Zejména středoškolské učivo jazykové (na rozdíl od učiva stylistiky) je do značné 
míry abstraktní, zdánlivě odtažité od bezprostřední praktické využitelnosti; o to náročnější je 
pak přesvědčit žáky o smysluplnosti jeho zařazení do kurikula (vzdělávacích programů) 
středních škol. Tato práce se snažila uvést teoretická východiska i praktické návody, jak toho 
docílit. Neopomíjí však ani motivaci ve složce slohové. 

2. V oblasti motivace a aktivizace žáků jsme dospěli kc čtyřem k l í č o v ý m 
t e z í m : 

A. I méně jazykově talentovaní gymnazisté jsou schopni nabýt žádoucích jazykových 
a stylistických kompetencí, pokud jejich češtinář respektuje a uvádí v život motivační a 
aktivizační faktory. 

B. Motivace žáků rapidně roste, pokud jsou přesvědčováni rozumnými učitelovými 
argumenty, že studium mateřského jazyka a slohu jim přináší viditelný užitek. 

C. Jc neobyčejně důležité s žáky o smyslu studia toho kterého předmětu (v našem 
případě českého jazyka a slohu) hovořit. Češtinář by je měl taktně a nenásilně vést k poznání, 
že čas strávený studiem mateřského jazyka a slohu není časem ztraceným, že takové studium 
obohacuje jejich osobnost a rozvíjí jejich znalosti a dovednosti jak v rovině praktické 
využitelnosti, tak v rovině abstraktního, všeobecně vztahového myšlení, aplikovatelného 
s nejvčtší pravděpodobností i při řešení problémů v předmětech (oborech) jiných, 
konkrétnímu žákovi bližších, korespondujících s jeho vlohami a profesní orientací. 

D. Učitel by měl žáky motivovat jak aktuálně (krátkodobě), tak permanentně (trvale). 
Významnou roli hrají v procesu motivace a aktivizace cílené motivační hodiny před 
probíráním každého včtšího tematického celku, v nichž se žákům objasňuje důvod jejich 
zařazení do kurikula a jejich využitelnost v mimoškolním životě žáka. 

3. Specifická situace při výuce mateřského jazyka a slohu, jež panuje na našich 
středních školách (nejen na gymnáziích), klade před učitele třetího stupně-bohemisty 
obzvláštč náročné úkoly. 
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Především je třeba trvale zrovnoprávnit jazykovou a slohovou složku tradičně 
unitárního předmětu český jazyk a literatura se složkou literární, a to z hlediska jak časové 
dotace, tak morální váhy jazyka a slohu (zde je zejména žádoucí přesvědčit středoškolské 
češtináře, aby jazyk a sloh nezanedbávali a žáky k jejich studiu motivovali). 

Dále doporučujeme zkoumat otázku motivace a aktivizace žáků v širším rámci 
výchovně-vzdělávacího procesu na gymnáziích. S problémem malé motivovanosti se totiž 
potýkají nejen vyučující mateřského jazyka a slohu, ale i matematiky, fyziky, biologie a 
dalších naukových předmětů. Žáci bývají již od druhého ročníku vyššího stupně gymnázia 
(nezřídka i od prvního) poměrně výrazně orientováni na určitou vzdělávací oblast, takže 
učitelé tu čelí nezájmu, pragmatickému vypouštění „nezajímavých" předmětů či pasáží učiva 
z domácí přípravy žáků apod. Pokládáme za důležité prokázat či vyvrátit výzkumem, jenž 
přesahuje možnosti této práce, přímou souvislost mezi poznávacími a řešitelskými 
myšlenkovými postupy užívanými v jednotlivých vyučovacích předmětech a možnost jejich 
přenosu mezi nimi. Podle názoru autora disertační práce, podloženého témčř třicetiletou 
pedagogickou praxí, taková souvislost a možnost existuje. Provedení experimentu 
navrhovaného v kap. 6, jenž by ji mohl prokázat, je v naší zemi v nejbližší době patrně 
nereálné. Přesto by v budoucnu, až to dovolí finanční a vědecko-výzkumné a organizační 
podmínky, realizován být měl. Týká se totiž nejen předmětu český jazyk a sloh, ale i všech 
ostatních naukových předmětů vyučovaných na středních školách. Jeho eventuální úspěch, 
dostalo-li by sc mu potřebné publicity, by pak skutečně mohl znamenat průlom do 
dosavadního myšlení žáků (i některých učitelů), u v ě d o m ě l é propojení týchž 
metodologických postupů užívaných při výuce v různých předmětech (oborech). 
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7.2 Otevřené otázky a problémy pro další zkoumání 

Snad žádná, ani velmi podrobná monografie nemůže vyčerpat zkoumanou 
problematiku beze zbytku. I zde je tedy nutné pojmenovat neřešené či nevyřešené oblasti 
a naznačit, co je ještě třeba na daném výzkumném poli vykonat. Navrhujeme: 

1. realizovat experiment navrhovaný v kap. 6; 
2. vytvořit monografii o osobnosti středoškolského učitele českého jazyka 

(a literatury), obsahující anketu vlastností ideálního učitele; 
3. zpracovat systematicky a do hloubky problematiku didaktické hry v hodinách 

českého jazyka na gymnáziích jak z hlediska teoretického, tak - zejména - praktického; 
poskytnout učitelům z praxe ucelenou nabídku motivačních, aktivizujících jazykových her 
odpovídajících věku a mentalitě gymnazistů a světu, v němž vyrůstají a jsou vzděláváni 
a vychováváni; 

5. vytvořit srovnávací monografii o motivaci ve výuce českého jazyka a komunikace 
na gymnáziích a středních odborných školách (učilištích) s cílem stanovit společné průniky 
i specifika češtinářovy práce v těchto typech škol; 

6. vytvořit moderní monografii o evaluaci (prověřování a klasifikaci) v předmětu 
český jazyk a sloh se zvláštním důrazem na klady a zápory písemného slovního hodnocení a 
zkušeností z praxe k nčmu se vážících; to vše zasadit do rámce motivačních faktorů při výuce 
českého jazyka a slohu 

a jako dílčí úkoly 
7. zjistit, nakolik jsou problémy s výukou jazyka a slohu ve vztahu k výuce literatury 

českým specifikem, tj. prostudovat koncepce výuky mateřského jazyka/slohu a literatury 
v zemích Evropské unie a USA a porovnat je s poměry v edukační realitě v České republice; 
v této souvislosti provést reprezentativní komparativní výzkum obliby jazykové a slohové 
složky předmětu na straně jedné a literární složky na straně druhé na reprezentativním vzorku 
českých gymnázií, doplněný popř. o výzkum obliby každé z těchto složek vůči ostatním 
naukovým předmětům vyučovaným na gymnáziích; 

8. vytvořit monografii analyzující podrobně učebnice českého jazyka a slohu 
vytvořené u nás od druhé poloviny 19. století (od J. Gebauera, resp. J. Gcbaucra - V. Ertla) po 
dnešek, a to z hlediska jejich motivační síly, poukázat v této souvislosti na jejich silná 
i problematická místa a navrhnout pojetí i způsob zpracování učebnic vhodných pro třetí 
dekádu 21. století, kdy zastarají středoškolské učebnice stávající. 
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R E S U M É 

MOTIVATING AND INSPIRING PUPILS AT TEACHING 
CZECH LANGUAGE AT CZECH COLLEGE 

PREAPARATORY HIGH SCHOOLS ("GYMNÁZIUM")1,9 

The dissertation is studying conditions, circumstances, methods and problems of 
motivating and inspiring Czech pupils of secondary schools while teaching them their mother 
tongue and stylistics. 

The research focuses on one kind of schools providing secondary education in the 
Czech Republic, "gymnázium" (the term corresponding best with former "grammar schools" 
in Great Britain), i.e. the secondary school whose primary aim is to prepare its pupils of the 
age of 15/16 to 18/19 for further university studies. 

The aims of the dissertation are: 
- t o define and describe motivational and inspirational factors for teaching Czech 

language and communication / stylistics; 
- t o provide tcachcrs with theoretical basis as well as practical stimulation for 

adequate motivation of their pupils; 
- to contribute to effective fulfilment of educational targets in this educational field. 
The character of this work is mapping, widely conceived, opening possibilities of 

further profound studies. 
The dissertation consists of Introduction, Theoretical Part, Practical Part and 

Conclusions. 

Introduction 

The Introduction describes characteristics, aims and structure of the dissertation. 

Theoretical Part 

The Theoretical Part first defines key notions of the research field 
Then it presents a survey of opinions on motivation and inspiration of pupils in Czech 

educational literature. f 1 

The core of this part are chapters finding, exploring and describing main factors that 
build support or contribute to motivation and inspiration of pupils during the lessons of 
Czech language and stylistics/communication. They arc as follows: 

- pupil's personality 

119 Slovo activating odmítli oba rodilí mluvčí (Brit i Američan), již anglické Resumé kontrolovali z hlediska 
jazykového. / The word activating which stands in the Czech original was refused by both native speakers 
(British and American) who checked the English Resumé. 
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- the role of the class collective 
- teacher's personality 
- school's equipment 
- character and difficulty of a particular learning theme/topic 
- teaching methods, especially: 

- special lessons focusing on motivation 
- project teaching 
- language games 
- teacher's lecture (teacher's monologue) 
- heuristic method, creating problem situations and tasks, brainstorming 
- building cognitive mental processes/methods of recognizing and solving problems, 

especially abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, analogy 
and comparing, substitution and transformation, classifying objects, making 
hierarchy, subsuming 

- complex language analyses 
- testing, evaluating and marking pupils 

- forms of organisation of teaching, i.e.: 
- frontal teaching 
- group and cooperative teaching 
-outdoor activities 

- structure of the basic teaching unit (lesson) 
- textbooks 

Practical Part 

The Practical Part introduces the following items: 
1. An inquiry into pupils' satisfaction of lessons of Czech language and stylistics. This 

inquiry gives a good picture of how negative the relation of the Czech "gymnázium" pupils is 
to these two parts of the unified subject Czech Language and Literature, compared with their 
much more positive relation to the literature part of this subject. Hence it follows the 
importance, as well as difficulty of the pupils' motivation and inspiration in teaching (and 
learning) language and stylistics. 

2. A description of real lessons invented and realized by the author of the dissertation, 
supporting theoretical presumptions, hypotheses and conclusions by examples from 
educational reality. 

3. A proposal of an experiment that should verify presumed universal validity of 
cognitive mental processes / methods of recognizing and solving problems (see above). The 
experiment is based on the hypothesis that these cognitive mental processes / methods of 
recognizing and solving problems, once acquired by the pupils in a n y teaching subject and 
on a n y teaching theme or topic can be used and applied successfully in solving problems in 
other school subjects, too. Thus, for example, substitution or induction, taught by a teacher of 
Czech language and acquired by the pupils on the linguistic material, will help pupils solve 
problems requiring application of these two processes in, say, mathematics, chemistry etc. 
(and vice versa). Should this theoretical assumption about universal transferability of these 
methods be true, the pupils could clearly see the sense of teaching and learning also those 
school subjects which are not related even distantly with their talents and professional 
preferences - something they usually refuse to accept, tending to study carefully only those 
subjects or topics they feel "relevant" for their future university studies, professions, personal 
life. 
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Such an experiment wrenches itself out of possibilities of this dissertation, requiring a 
nation-wide, financially and logistically well-backed research and realization. However, this 
dissertation suggests its aims, contents, methodology and the way of carrying it out. 

Conclusions 

Conclusions summarize the results of the research and open problems that have not 
been dealt with yet with desirable attentiveness, and therefore should become the subject of 
further special investigation. 

The following ideas should be first proved in lessons by a neat language and stylistic 
analysis of carefully chosen, real texts, and consequently discussed with pupils: 

a) There are certain items of knowledge in any school subjcct that may not be usable 
in the future professional career of many pupils; still they are taught at schools because they 
belong to general education, they are part of the national as well as international heritage of 
previous generations and human civilizations. 

b) Any school subject, Czech language and stylistics including, comprises learning 
matter (topics) whose acquisition develops, activates and supports both general thinking, and 
methods of recognizing and solving problems; these are then applicable in all others subjects 
or branches. 

c) In most school subjects there are surprisingly wide parts of learning matter (topics) 
that are usable in practical life even by those who have not chosen/wil l not choose the 
respective subject as their profession. 

d) There is very little learning matter in a n y subject that is neither interesting nor 
usable in future life. The problem is to persuade the students about it. 

The key conclusions of the dissertation are as follows: 
1. The author is convinccd and believes to have proved that motivation and inspiration 

of secondary school pupils (Czech "gymnáziums") is both vitally important for achieving 
educational targets, and feasible, no matter the difficulties. Even less talented teenagers are 
able to acquire desirable language and stylistic competences as long as their teacher respects 
and implements the above mentioned motivating and inspiring factors. 

2. The pupils' motivation increases rapidly if and after they have been persuaded by 
reasonable teacher's arguments that studying the mother tongue and stylistics brings them 
visible benefits; it is to be pointed out that such motivation should come not only d u r i n g 
the course, but also b e f o r e the teacher starts the teaching process itself. 

3. It is especially important to talk to pupils about the very sense of studying mother 
tongue, although there seem to be no special troubles for a native speaker in commanding it. 
However, pupils themselves, if even directed tactfully and inconspicuously by the teacher, 
should come to the conclusion that studying a n y school subject enriches their personalities 
and is/will be applicable in their future life, no matter whether this subject falls in with their 
professional preferences or not. 

Scientific intuition as well as long-term teaching experience leads the author of this 
dissertation to the persuasion of the truthfulness of the assumption mentioned above under b); 
yet this is to be proved by a thorough research and experiment. 
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