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Popis obsahu: 

Cílem této diplomové práce je ověřit funkčnost a efektivnost systému dílny čtení pro rozvoj 

přemýšlivého (reflektivního) čtenářství a budování kladného vztahu žáků k vlastní četbě 

v podmínkách literární výchovy 2. stupně běžné základní školy. Systém dílny čtení je založen na 

poskytnutí příležitosti žákům číst knihy dle vlastního výběru a sdílet s ostatními své postřehy a 

prožitky z textu, čímž se ve třídě posiluje společenství čtenářů. Jádrem práce jsou velmi praktické 

aplikace poznatků amerického i konkrétního českého modelu dílny čtení vycházející z mého 

učitelského působení, během něhož jsem tento systém realizovala ve dvou šestých a jedné sedmé 

třídě v upravené časové dotaci a podobě tak, aby korespondoval s ŠVP. V teoretické části práce 

se zabývám charakteristikou pubescentních čtenářů, která spolu s faktory pozitivně ovlivňující 

výsledky čtenářské gramotnosti v mezinárodních výzkumech přináší argumenty pro zavedení 

systému dílny čtení korespondující i s komunikačním pojetím literární výchovy. Práce shrnuje a 

zužitkuje odborné prameny týkající se pubescentních čtenářů a popisuje součásti a podmínky 

dílny čtení. S oporou o vlastní výukovou praxi popisuji nároky této formy práce na učitele a její 

slučitelnost s RVP. K praktické části práce mi dobře posloužila i sonda pro učitele realizovaná 

formou dotazníku umístěného na webové stránce, jejíž výsledky mě směrovaly při promýšlení 

návrhů řešení konkrétních problémů. Zde kladu důraz na praktické podrobnosti organizace 

jednotlivých částí a metod dílny čtení se zamčřením na čtenářské reakce a prostředky hodnocení 

žáka. V poslední kapitole se pak zabývám evaluací dílny čtení v několika fázích během jednoho 

pololetí, a to z pozice učitele i žáků. 

Klíčová slova: 

dílna čtení 

čtenářské reflexe 

komunikační pojetí literární výchovy 

literární výchova na 2. stupni ZŠ 

program RWCT 

charakteristika pubescentního čtenáře 

čtenářská gramotnost 

Rámcový vzdělávací program pro ZV 

pedagogický deník 

dotazník pro učitele 



1. ÚVOD 6 

2. DŮVODY K PROMĚNĚ POJETÍ LITERÁRNÍ VÝCHOVY SMĚREM K ROZVOJI 

ČTENÁŘSTVÍ 10 

2.1. Charakteristika dnešního pubescentního čtenáře 10 

2.1.1. Čtenářské postoje a návyky pubescentů 11 

2.1.2. Co pubescenti čtou (preferované žánry) 12 

2.1.3. Vliv prostředí 13 

2. 2. Faktory pozitivně ovlivňující výsledky testů čtenářské gramotnosti 16 

3. DÍLNA ČTENÍ JAKO SYSTÉM VÝUKY 19 

3.1. Dílna čtení jako součást komunikačního pojetí literární výchovy 19 

3. 2. Teoretická východiska dílny čtení v programu RWCT 20 

3. 3. Obecný popis dílny čtení 23 

3.3. 1. Předpoklady 23 

3. 3. 2. Základní součásti dílny čtení 24 

3. 3. 3. Čtení stejného textu v celé skupině (obohacení dílny čtení) 32 

3. 4. Vhodné prostředí a podmínky k realizaci dílny čtení 34 

3. 5. Nároky kladené na učitele v systému dílny čtení 35 

3. 5. 1. Možnosti celoživotního vzdělávání v oblasti rozvoje přemýšlivého čtenářství žáků 37 

3. 6. Dílna čtení a rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) 40 

3. 6. 1. Dílna čtení a klíčové kompetence 42 

3. 6. 2. Koresponduje systém dílny čtení s učivem a očekávanými výstupy žáka uvedenými 

v RVP? 44 

4. SONDA K SYSTÉMU DÍLNY ČTENÍ 47 

4. 1. Záměr, cíle, hypotézy 47 

4. 2. Realizace sondy 47 

4. 3. Podoba dotazníku a získané výsledky 49 

5. KONKRÉTNÍ PODOBA DÍLNY ČTENÍ (začínáme s DČ) 60 

5.1. Realizace dílny čtení 60 

5. 2. Organizace dílny čtení a její součásti 62 

5.2. 1. Minilekce 63 

5. 2. 2. „Křeslo pro experta" 63 



1. ÚVOD 

Při volbě tématu své diplomové práce jsem vycházela ze skutečnosti, že již delší dobu sleduji 

problematiku pubescentního čtenářství a jeho proměny, čímž se mi tato oblast stala blízká. 

S ohledem na své učitelské působení jsem prostudovala výzkumy zabývající se čtenářstvím této 

cílové skupiny, tj. žáků druhého stupně, např. studii Jak čtou české děti (2003) či mezinárodní 

výzkumy zpracované v publikacích Vědomosti a dovednosti pro život (2002) či Jak (se) učí číst 

(2005). Výsledky českých žáků v těchto výzkumech prokazují nedostatky především v oblasti 

posuzování a hodnocení textu. Navíc se Česká republika zařadila mezi země, jejichž výsledky se 

zhoršují se vzrůstajícím věkem žáků, což jasně poukazuje na nedostatečný zájem rodiny i školy o 

rozvoj čtenářských dovedností na 2. stupni ZŠ (PIRLS 2001-jedenáctiletí žáci; PISA 2000 -

patnáctiletí žáci). Jako začínající učitelka na ZŠ jsem se zamýšlela nad tím, jak zvrátit trend 

„nečtenářství" u svých žáků ve prospěch čtenářství, postupně snad i přemýšlivého 

(reflektujícího). I když existují projekty zaměřené na rozvoj čtenářství (anketa SUK - čteme 

všichni, Mezinárodní den dětské knihy, Noc s Andersenem, Veletrh dětské knihy, Celé Česko čte 

dětem, Na čtení do knihovny, dětské literární soutěže např. z webových stránek Rosteme 

s knihou apod.), jsou málo propojené se školním prostředím, v našem případě s hodinami literární 

výchovy. 

Na základě poznatků a postřehů o čtení a čtenářství žáků, které se osvědčily v jiných zemích, a 

závěrů z odborné literatury, např.: „Rozdíly úrovně čtenářské komunikace se projevují 

nejnápadněji výběrem četby a schopností dítěte vyjádřit své estetické stanovisko ke knize. Má-li 

dítě samostatně formulovat svůj soud o knize, své stanovisko k ní a své hodnocení, je tím vedeno 

ke kontemplaci nad dílem, k rozvažování o tom, co je v díle podstatné... Hovořit o svém 

stanovisku ke knize znamená pro dítě často teprve si toto stanovisko plně uvědomovat, 

prohlubovat svůj přístup k další četbě" (Lederbuchová 1995, str. 40), jsem hledala systém práce, 

který by u žáků podporoval zájem o četbu, ale také umožňoval žákům na texty reagovat, 

komunikovat o nich vzájemně (prožívat je společně), a tím se učit o nich přemýšlet a posuzovat 

je. 
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Tehdy jsem šťastným řízením osudu narazila v Kritických listech č. 27, str. 13-20 v lekcích a 

komentářích na příspěvek M Šlapala „Dílna čtení v praxi", který obsahoval praktické postřehy a 

určité návody, jak v hodinách literární výchovy pracovat s myšlenkovým základem dílny čtení 

pocházející z materiálu kurzů projektu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Mým 

cílem bylo ověřit funkčnost těchto postřehů v podmínkách 2. stupně běžné základní školy a 

doplnit je o vlastní metody a praktické podrobnosti, zjistit, jestli systém dílny čtení využívají i 

jiní učitelé českého jazyka (nefunguje-li pouze jakýmsi kouzlem osobnosti M. Šlapala), zhodnotit 

a případně vyvrátit jejich obavy ze zavedení dílny čtení do svých hodin, tedy pokusit se vytvořit 

inspirativní materiál pro učitele literární výchovy a studenty učitelství. 

Poté, co jsem si ujasnila svůj záměr a cíle své práce, bylo třeba zvolit přístup k jejímu zpracování. 

Zaměření práce směřuje do praxe, proto jsem se rozhodla již za studia nastoupit jako učitelka 

českého jazyka a hudební výchovy do základního školství na 2. stupeň, ke kterému mám osobně 

nejblíže. Bude přínosné, popíši-li více prostředí této pražské základní školy a charakterizuji-li 

třídy, které ve své práci používám jako „testovací" vzorek pro systém dílny čtení. Co do počtu 

žáků učím na největší základní škole obvodu Prahy 6. Jde o starou tradiční školu ve staré 

zástavbě, dříve označovanou jako tzv. Jazyková" škola. I dnes akcentuje především výuku cizích 

jazyků, přičemž v každém ročníku je jedna třída bez této výuky, aby byla zpřístupněna všem 

dětem. Škola je otevřena i integraci postižených žáků. Pro téma mé práce je přínosné, že se tato 

škola zapojila do dvouletého projektu KON-TEXTY (skončil v prosinci 2007), který si kladl za 

cíl připravit pilotní vzdělávací program zaměřený na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, a 

to prostřednictvím práce žáků s textem, vyhledávání a zpracování informací i vlastní tvorby. 

Ke škole mám i osobní vazby, jelikož jsem ji absolvovala před deseti lety. Co se týče rozsahu 

mého současného působení na škole, rovnou mi byl svěřen celý úvazek a dokonce třídnictví 

v šesté „nejazykové" třídě. Dílnu čtení jsem na začátku školního roku zavedla ve třech třídách 

druhého stupně. Jedná se o dvě „výběrové" třídy (6. a 7. ročník), v nichž se počet žáků blíží 

třiceti. Většinově jsou zde žáci vnímaví, bystří, schopní číst s porozuměním, kteří potřebují 

v oblasti četby povzbudit a nasměrovat při formulaci svého názoru a kladení otázek k textu. Zcela 

odlišnou charakteristiku má „nejazyková" třída s maximálně třinácti přítomnými žáky, z nichž 

má téměř polovina výraznější specifické poruchy učení. U nich jsem zase testovala funkčnost 

dílny čtení pro žáky s SPU. Zde se jevil jako zásadní problém výběru knih, pro některé bylo třeba 
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vymyslet zjednodušení záznamu reakcí na knihu a omezit zápis z počáteční fáze hodiny. 

Samostatné posuzování knihy je zde problémem, funguje spíše systém otázek a odpovědí a 

přehledné osnovy. 

Abych získala další postřehy a připomínky k zavedení a realizaci dílny čtení z řad praktikujících 

učitelů 2. stupně, realizovala jsem drobnou sondu pomocí dotazníku o deseti otázkách umístěném 

na webové stránce, o jehož vyplnění jsem žádala emailem konkrétní učitele i školy po celé České 

republice. Získané výsledky z celkem 27 dotazníků jsem zpracovala ve střední části své práce, 

informace mi sloužily také jako náměty, kterým bych se ve své práci měla věnovat. Při získávání 

poznatků o dílně čtení v praxi se opírám především o metodu pozorování a rozhovoru, dále pak o 

výsledky dotazníků a rozbor žákovských produktů. 

V teoretické části práce vycházím z dostupné odborné literatury a se věnuji charakteristice 

čtenářství českých pubescentů, jejich čtenářským postojům a návykům, vlivu prostředí, tedy 

konkrétně rodiny a především školy. Tyto skutečnosti společně s faktory pozitivně ovlivňující 

výsledky čtenářské gramotnosti v mezinárodních výzkumech jsou rozhodující pro vymezení 

systému dílny čtení, který odpovídá komunikačně pojaté literární výchově. 

V teoretické části práce se dále věnuji východiskům dílny čtení v programu RWCT, popisuji její 

pravidla a jednotlivé součásti a vše doplňuji vlastními zkušenostmi ze své praxe. Zabývám se 

dialogickými metodami ústními i písemnými, ale také obecně definuji podmínky vztahující se 

k atmosféře ve třídě a chování žáků i učitele, aby mohla být dílna čtení úspěšně realizována. 

S tím souvisí i kapitola věnovaná nárokům kladeným na učitele v systému dílny čtení, jejichž 

zvládnutí může být usnadněno i získáním informací, zkušeností a námětů z oblasti práce 

s textem a komunikativně pojaté literární výchovy. Rozličné inspirace lze načerpat v kurzech pro 

učitele, ale i prostřednictvím různých periodik zaměřených na oblast vzdělávání a výuky nebo na 

webových stránkách těchto periodik a stránkách organizací působících v oblasti školství, 

výchovy a vzdělávání. Proto jsou zde shrnuty možnosti, které současný vzdělávací systém nabízí. 

V další kapitole vztahuji systém dílny čtení k Rámcovému vzdělávacímu programu, zjišťuji, jak 

pomáhá naplňovat cíle základního vzdělávání a klíčové kompetence, nakolik koresponduje 

s učivem a očekávanými výstupy žáka v RVP. 
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Po již zmíněném zpracování dotazníků vyplněných učiteli přichází na řadu konkrétní podoba 

dílny čtení tak, jak jsem ji realizovala se svými žáky během prvního pololetí školního roku 

2007/2008. Navrhuji kompromisní frekvenci dílny čtení vzhledem k pojetí Školního 

vzdělávacího programu, vyjadřuji se k jejím jednotlivým částem a řeším detaily její organizace, 

přičemž se snažím rozptýlit dříve zmiňované obavy učitelů z jejího zavedení. 

V poslední části své práce se zabývám evaluací systému dílny čtení. K vyhodnocování dochází 

na základě informací získaných od žáků, ale odvíjí se i od evaluace vlastního pedagogického 

procesu, a to ve třech fázích: úvodní, průběžné a závěrečné pololetní. V této kapitole jsem 

využila i svůj „pedagogický deník", který jsem si vedla po celou dobu dílny a který mi sloužil 

jako záznamník mých učitelských úspěchů, nápadů a dočasných proher, prostřednictvím kterých 

jsem si uvědomovala, co je ještě třeba vylepšit a co nového je třeba do dílny zařadit. 
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2. DŮVODY K PROMĚNĚ POJETÍ LITERÁRNÍ VÝCHOVY SMĚREM 
K ROZVOJI ČTENÁŘSTVÍ 

2.1. Charakteristika dnešního pubescentního čtenáře 

V pubescenci prochází jedinec bouřlivými změnami fyzickými i psychickými, které s sebou 

přinášejí i proměnu čtenářského zájmu, čtenářských potřeb a spolu s nimi se dotváří i čtenářský 

postoj pubescenta, bohužel často spíše směrem ke stagnaci a retardaci. Tzv. pubescentní 

čtenářskou krizi, projevující se nejvýrazněji na 2. stupni, podle O. Rosandice (Lederbuchová 

2004, str. 21) zapříčiňuje několik faktorů („krizí"). Některé v dnešní době „vzhledem kakceleraci 

vývoje osobnosti pubescenta nastupují dříve", a způsobují tak jejich kumulaci mezi 12. - 15. 

rokem dítěte. Jedná se především o „prolongující krizi čtenářství pramenící z nezvládnutí čtení 

v primární rovině" (poruchy čtení), „averzi ke školní literární výchově" (tamtéž) neodpovídající 

čtenářským potřebám pubescentů a v neposlední řadě o „tlak audiovizuálních médií, který vede 

děti k opuštění četby např. ve prospěch filmu, hudby" (tamtéž). Ze své současné praxe mohu 

potvrdit, že žáci jako důvod nízkého počtu přečtených knih obvykle uvádějí nedostatek času na 

četbu, za kterým se skrývá skutečnost, že se ve volném čase věnují svým zálibám a za účelem 

relaxace pak tráví čas spíše s audiovizuálními médii. Školní literární výchova realizovaná 

v podobě čtení z čítanek opravdu podle mých žáků spíše tlumí zájem o četbu a vztah k ní. 

Z důvodů trendu vyššího počtu integrovaných žáků se specifickými poruchami učení (čtení) 

v běžné základní škole se také učitelé častěji setkávají s názorem žáků, že jim četba nepřináší 

uspokojení. Na druhé straně i s těmi pubescenty, kteří čtou často ve volném čase, prožívá učitel 

určitou čtenářskou krizi související s překotnou „konzumací" základního syžetového schématu 

příběhů, často nevalné úrovně zpracování, kterou L. Lederbuchová označuje jako „ čtenářskou 

explozi". Taková četba avšak v jejich věku naplňuje a uspokojuje pubescentovy představy o 

životě, který je mu zatím kvůli nízkému věku odepřen, a dle mého názoru nemá smysl jim v ní 

bránit, pouze jim nabízet a ukazovat další žánry a možnosti a doufat, že se nám podaří je nějakým 

textem zaujmout a postupně je odpoutat od čistě oddechového typu četby. 

A co od literatury pubescent očekává? Potřebu poznávání neznámého dnes na prvním místě střídá 

Potřeba relaxační. Pubescenti „čtou hlavně pro potěšení a intenzivní citový zážitek...četba jim 
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přináší psychické uvolnění, je náhradní komunikací osamělých, emoční a fantazijní kompenzací 

neuspokojivého života v pragmatické rodině a racionální škole" (Toman, J.:Dětské čtenářství a 

literární výchova, str. 8). Z rozhovorů z žáky v mých třídách týkající se toho, co jim četba přináší, 

jsem zatím vysledovala, že čtou kvůli relaxačním účinkům, jak říkají tzv. pro odreagování, ale co 

se týče četby jako prostředku komunikace, obávám se, že tuto roli dnes plní spíše prostředí 

internetu, konkrétně chatování a podobné formy komunikace, svoje fantazie pak většina žáků 

uspokojuje prostřednictvím počítačových her a filmů.V souvislosti s racionalizací života 

pubescenta však u nich také dochází k požadavku věrohodnosti a pravděpodobnosti literárního 

obrazu, a to především v detailech, protože celek má často fantaskní podobu (fantasy, sci-fi). 

Tato skutečnost se mi potvrzuje v dílně čtení především u chlapců, když pokládají dotazy 

referujícímu. Obvykle zazní otázky typu: „Jak to, že když jsi říkal/a, že...., použil/získal/dokázal 

apod. hrdina to a to? To mi nesedí." Společně s rozvojem citovosti také převládá potřeba najít si 

v hrdinech knihy vzor, s nímž je možní se ztotožňovat, prostřednictvím něhož pak hledá 

pubescent svoji vlastní identitu. Skrývaná bohatá citovost někdy právě při četbě nachází svoje 

uplatnění. Hrdina pubescentovi nahrazuje pocit z blízkého, důvěrného a chápavého společníka, a 

to především u žáků uzavřenější povahy. Nejedna žákyně sedmé třídy mi v reflexi dílny čtení 

napsala, že ji kniha baví a uspokojuje jenom, když tam vystupuje hlavní hrdinka, která jí je 

« sympatická". 

2.1.1. Čtenářské postoje a návyky pubescentů 

V této kapitole vycházím především z výsledků studie Jak čtou české děti, realizované 

společností Gabal, Analysis & Consulting na konci roku 2002, jež jsem si ověřila během své 

roční praxe na základních školách. 

Jak uvádí tato studie, o frekvenci čtení žáků lze ve zkratce říci, že 52% dětí čte pravidelně a 29% 

dětí nečte. Ostatní žáky lze označit za příležitostné čtenáře, jejichž dlouhodobou perspektivou je s 

vyšší pravděpodobností nečtenářství. S touto skutečností souvisí i počet přečtených knih žáky za 

měsíc. Žádnou knihu za měsíc nepřečte pouze 26% dětí z celkového souboru. Všechny ostatní 

děti ve výzkumu uvádějí, že za měsíc přečtou minimálně jednu (43%), někdy i více knih. Tato 

informace je ale poněkud zavádějící v tom smyslu, že se už dále ve studii nerozlišovalo, jedná-li 
se o komiks, naučnou literaturu či obsáhlejší knihu beletristickou (zřejmě z praktických důvodů 
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zpracování výzkumu). Ve studii je ten žák, který mimo jiné přečte alespoň jednu knihu měsíčně, 

považován za čtenáře. Pro mě je spíše rozhodující, čte-li dobrovolně a pro svoji potřebu. 

Takového žáka četba tzv. baví, uspokojuje určité jeho potřeby. Zábavnost četby jako subjektivní 

kategorii se studie věnuje také. Čtení knih ve sledovaném věkovém pásmu (pozn. aut. 10-14 let) 

nepatří mezi hlavní zábavné mimoškolní aktivity, při kterých se děti baví ve svém volném čase. 

Pouze 3% dětí uvedly četbu jako hlavní činnost, která dítě baví v konkurenčním vztahu s 

ostatními možnostmi trávení volného času. Četba je, co do zábavnosti, ve srovnání se sportem 

(18%), s počítači (15%) nebo hraním si s ostatními dětmi venku (13%) spíše doplňková činnost, a 

to i ve srovnáním s uměleckými kroužky (8%). Přesto mi na přímou otázku obvykle žáci 

odpovídají, že je čtení baví (ostatní aktivity je však baví více). Pokud dítě vypovídá, že ho čtení 

baví, pak mám větší naději, že mu čtenářská aktivita, ať již vykonávaná dobrovolně či zatím 

nedobrovolně, vydrží do dospělého věku, protože je hlouběji či pevněji fixována v jeho 

každodenním životě. S pocitem zábavnosti pochopitelně roste i počet přečtených knih měsíčně. 

Pokud bych měla lépe vysvětlit, kdy je pro žáky četba zábava, vrátím se do obecné roviny a 

přemýšlím, jak mi žáci na odpovídají na otázku: Co tě na té knížce bavilo? Obvykle se dozvídám, 

že je uspokojuje, když mohou zažít něco nového, neobvyklého, nereálného, jakýsi život naruby, 

radost z nonsensu nebo naopak konečně našli knihu, která „mluví" o jejich životě, nějak se jich 

dotýká, odnášejí si do života možná řešení vlastních problému. Četba žáky baví, když je téma a 

hrdinové zajímají, tedy buď jim jsou blízcí nebo je provokují svou odlišností a „zakázaností" 

jejich počínání. 

2J.2. Co pubescenti čtou (preferované žánry) 

V tomto věku se začíná diferencovat čtenářská potřeba podle pohlaví čtenáře. Chlapci preferují 

mužského (chlapeckého) hrdinu, dívky dívčí hrdinky, ale poměrně rády si přečtou i tematiku 

»chlapeckou, zatímco chlapci „dívčí" literaturu odmítají. Na návrh, že bychom si v dílně čtení 
v sedmé třídě udělali jakési žánrové přidělení naruby, tedy že by si pro informaci kluci přečetli 

Jeden dívčí románek a dívky zase typicky klukovskou tematiku (sestavili by si seznam 

doporučených knih navzájem), reagovali mnohem příkřeji právě kluci, kteří na rozdíl od dívek 

byli zásadně proti, aby se neshodili. Také by to pro ně prý byla ztráta času. Co se týče obliby 

žánrů, L. Lederbuchová (2004, str.26) uvádí, že chlapci více čtou populárně naučnou literaturu, 
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válečné příběhy, ale i detektivní, dobrodružné a fantasy příběhy. Dívky zase v preferují příběhy o 

citovém dospívání s erotickými vztahy, životopisné, sociální a historické příběhy, zajímá je 

nepatrně více i humoristická literatura. Pro srovnání, sledujeme-li ve studii Jak čtou české děti 

skladbu nejčtenějších žánrů celkově, jednoznačně vede široce pojatá dobrodružná literatura a 

fantasy, na dalších pozicích najdeme dívčí literaturu, pohádky a pověsti (u mladších dětí), 

příběhy o dětech a populárně naučnou literaturu. Pouze několik málo procent ve studii nasbíraly 

zvířecí příběhy, historická próza a humoristická literatura. Dle mých zkušeností studie vcelku 

odpovídá realitě, uvědomíme-li si, že pubescenti od knih očekávají zábavu a uspokojení touhy 

po dobrodružství. Polovina dětí prý preferuje knihy zahraničních autorů a polovina zase knihy 

autorů českých. Bylo by to povzbudivé, kdyby tomu tak bylo, ale obávám se, že na počátku 

druhého stupně přece jen vytlačuje zahraniční literatura tu naši domácí. Alespoň u mých žáků se 

tato skutečnost potvrzuje i přes veškerou mou snahu doporučovat jim v každém žánru dostatek 

českých titulů. Dobrodružnou literaturu moji žáci převážně redukují na žánr detektivní, fantasy a 

dívky na „dobrodružné" dívčí příběhy. Žáci jsou ovlivněni na lákavými obaly a záložkami knih 

cizích autorů, které vidí v knihkupectvích a které dostávají k narozeninám. Například v detektivní 

příbězích dominuje řada „Agáta & doktor Lupa" od Gerit Kopietzové a Jörga Sommera 

s kouzelnou lupou, která dovolí v knize číst a vyřešit určité záhady, či knihy od Thomase Březiny 

nad příběhy např. V. Steklače a dalších. Stejně je tomu i u dívčí literatury. Zde převládají autorky 

americké, britské, holandské a severské oproti těm českým, zastoupeným třeba I. Březinovou či 

L. Lanczovou. 

2.1.3. Vliv prostředí 

Čtenářství dítěte a později pubescenta do velké míry ovlivňuje skutečnost, v jakém prostředí 

vyrůstá. Mám na mysli určité kvality rodinného prostředí, ze kterého jsou často později odvozeny 

kvality prostředí školního. 

V kterých rodinách má dítě větší šanci na vytvoření vztahu ke knize a čtení? 

* Rodiny s čtenářským zázemím - kde rodiče čtou, čtou s dětmi, komunikují s dětmi o knihách. 

* Rodiny s otevřeným přístupem k dítěti jeho zájmům - věnují se volnému času dětí, motivují je k 
aktivitě, k vzájemné spolupráci i zábavě v rámci rodiny. 

* Rodiny s větším vzdělanostním kapitálem. 
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• Rodiny s vyšším příjmovým zajištěním. 

• Rodiny s vyšším pracovně profesním postavením rodičů. 

Takové rodiny (potažmo rodiče) staví kvalitní vzdělání svých dětí na přední místo ve svém 

hodnotovém žebříčku. Spíše se dčtem odmalička dostává v tomto směru zvýšená péče a podpora, 

která někdy může hraničit až s přehnanou ctižádostí týkající se výsledků dítěte ve škole i 

v zájmových oblastech. Je zřejmé, že rodiče, kteří jsou sami lépe vzdělanostně vybaveni, získali 

často vyšší pracovní pozici, za kterou jsou lépe finančně ohodnoceni. Mohou tak dopřát dítěti 

kvalitnější vzdělání, ale už to tak neplatí o společném trávení volného času a komunikaci o 

knihách, což vyplývá i z jejich pracovního nasazení. Tyto rodiny se více snaží dostat své děti ze 

základních škol na osmiletá gymnázia, která obvykle poskytují dítěti kolektiv vrstevníků, který je 

podněcuje rychleji a efektivněji postupovat kupředu při získávání nových znalostí a dovedností. 

Proto se s takovými žáky a jejich rodiči na 2. stupni základní školy v dnešní době málo 

setkáváme. Aby jejich děti ze základních škol v takovém množství neodcházely, je třeba, aby jim 

v budoucnu tyto školy byly schopny nabídnout kvalitní a v určité oblasti vyhraněný vzdělávací 

program. 

Vliv školy 

Pokud jde o typ školy, je zřejmé, že studium na víceletém gymnáziu je výběrovým studiem, které 

může intenzivněji motivovat dítě jak ke čtení pro zábavu, tak k práci s knihou jako zdrojem 

informací, zdrojem poznání a tudíž zdrojem vzdělání. Na víceletá gymnázia také nastupují častěji 

děti z lépe vzdělanostně vybavených rodin, které rovněž lépe motivují i čtení samotné. 

»Gymnaziální děti v našem vzorku patří nadprůměrně často mezi pravidelné a zralé čtenáře. 

Celkově podstatně vylepšují čtenářské skóre sledované populace dětí. To je způsobeno jak 

častějším lepším čtenářským zázemím v rodině, tak patrně i silnější motivací a prací školy. Děti 
z gymnázií mají patrně lepší podmínky pro vytvoření čtenářských návyků a tyto podmínky častěji 

skutečně zúročují. " Pro potřeby mé diplomové práce věnující se čtenářství na 2. stupni z této 

informace vyplývá, že ve skutečnosti jsou na tom děti ze základních škol v oblasti čtenářství ještě 

hůře. Kromě osobních předpokladů žáka se zde projevuje i nižší čtenářské zázemí v rodině a 

méně soustředěná práce školy pro rozvoj čtenářských dovedností. Studie mluví i o tom, že vliv 
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školy na čtenářství dětí je ve srovnání s rodinou třetinový. Opravdu se ve své praxi setkávám 

s tím, že některé žáky vedli v tomto směru spíše rodiče. Ještě dnes jim vybírají knížky ke čtení, 

obdarovávají je knihami k Vánocům a k narozeninám, budují svoji vlastní knihovničku doma, 

zařídí dětem legitimaci do knihovny apod. Děti, které čtou, mají nadprůměrně dobrý vztah ke 

škole, obvykle i dobré školní výsledky a škola je baví. Mají častěji pozitivní vztah k hodinám 

českého jazyka (k psanému slovu), který je pro ně jedním ze zábavnějších předmětů. Mluvím o 

hodinách českého jazyka, protože česká škola čtenářství dětí stimuluje především v hodinách 

českého jazyka, pokud se této problematice vůbec věnuje. 

Zůstaňme ještě chvíli u stimulace čtenářství žáků. Pokud vycházím z toho, co se od dětí 

dozvídám během hodin a z písemných reflexí, pak platí, že úkolování pubescentů z hlediska 

Četby má pozitivní vliv na čtenářské návyky. Žák vedený školou k četbě bude daleko spíše číst 

častěji a s oblibou i ve svém volném čase. Doporučená četba má pro čtení dětí největší význam 

mezi všemi školními čtenářskými aktivitami. Podle studie Jak čtou české děti „čtvrtina dětí 

zůstává bez této systematické formy doporučení knihy, respektive čtvrtina dětí se od učitelů 

nedozvídá, které knihy jsou pro ně dobré, které by mohly být zajímavé či zábavné. Čtvrtina 

učitelů českého jazyka tak rezignuje - podle výpovědi dětí - na svůj hlavní nástroj k rozvoji 

dětského čtenářství. " Těmto závěrům odpovídají i výsledky mé ankety mezi učiteli českého 

jazyka. Téměř třetina učitelů (8) z dvaceti sedmi, kteří vyplnili můj dotazník, uvedla, že po žácích 

nepožaduje vedení čtenářského deníku, s čímž souvisí i proces doporučování knih. Právě 

Povinnost psaní čtenářského deníku se ukazuje být určitým indikátorem péče školy o čtení dětí. 

Vedou se diskuse o tom, jakým způsobem mají být čtenářské deníky vytvářeny, k čemu jsou 

vůbec dobré. Podle studie si pravidelně píše deník 18% dětí z celkového souboru, dalších 27% si 

do čtenářského deníku občas něco zapíše a 55% dětí si čtenářský deník nepíše. Čtenářské deníky 

jsou v naprosté většině důsledkem zadání úkolu učitelem. Prakticky žádné dítě si nepíše 

čtenářský deník z vlastní iniciativy. Psaní však motivuje k reflexi knihy, která je cenná a pomáhá 
uPevnit vztah ke knize. Psaní „o čtení" ve všech formách pomáhá přinejmenším právě čtení 

samotnému a jeho prostřednictvím i vztahu dítěte ke škole a výuce. 

A jakým způsobem může tedy škola přitáhnout pubescenty k četbě? Jde především o vyslechnutí 
názoru dítěte, společnou reflexi přečteného příběhu i otevřenost vůči tomu, jak jednotlivé děti 

četbu prožívají. Tak jako v rodině i ve škole platí, že pro děti je důležité, aby o tom, co přečtou 
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mohly mluvit a „vyprávět". Cílem školní reflexe by nemělo být pouhé prověření toho, zda děti 

splnily domácí úkol, ale práce s přečtenou látkou, prostor k jejímu zhodnocení, nikoli 

ohodnocení. Studie uvádí, že „z prostředků, které má škola k dispozici, působí na děti nejsilněji 

domácí úkoly z četby, povinnost vyjadřovat se vlastním písemným projevem, dále psaní v 

hodinách o přečtených textech, existence povinného seznamu četby a také povídání o četbě v 

hodinách. " Tyto poznatky se odrážejí i při utváření systému dílny čtení (viz níže). 

Shrneme-li výše uvedené postupy, dojdeme ke zjištění, že výuka přispívající k rozvoji čtenářství 

žáků vyžaduje více než jinde překonání tradiční jednosměrnosti a nedialogičnosti prostředí české 

školy ve prospěch komunikačně pojaté literární výchovy. Posilování práce s četbou, čtenářstvím 

a knížkami na základních školách (např. prostřednictvím systému dílny čtení a podobných 

aktivit) by pak mohlo výrazným způsobem akcelerovat význam školy pro utváření vzdělanosti 

dětí i pro zlepšení klimatu ve vztazích dětí ke škole a vzdělání. 

.. V současné době je v České republice stále téměř třetina škol, které se čtenářstvím dětí v 

otevřené diskusní a zpětnovazebně formě nepracují (tento údaj dokládá i mé šetření, konkrétně 

nízké povědomí učitelů o možných prostředcích práce se čtenářstvím žáků), neumí s ním 

pracovat a děti v tomto směru nemotivují ani neuspokojují, spíše naopak - dále je hendikepují. " 

L 2 . Faktory pozitivně ovlivňující výsledky testů čtenářské gramotnosti 

Z publikace I. Kramplové a E. Potužníkové Jak (se) učí číst, která informuje o výsledcích 

mezinárodních výzkumů (především PIRLS 2001, ale rámcově i PISA 2000), do kterých se 

zapojila i Česká republika, je zřejmé, že pro dosažení vysoké úrovně čtenářské gramotnosti je 

celkově výhodnější být zapáleným čtenářem ze znevýhodněného socioekonomického zázemí než 

Pocházet ze zvýhodněného rodinného prostředí, ale nemít o čtení zájem. V dnešní situaci, která 

dává značnou volnost učitelům v tom, jakým způsobem budou své žáky vyučovat, je výchova 

žáků k aktivnímu a motivovanému čtenářství (zejména těch, kteří pocházejí ze znevýhodněného 

socioekonomického prostředí, a takoví často zůstávají na 2. stupni ZŠ) jedním z možných a 

klíčových způsobů, kterým lze zvyšovat úroveň jejich čtenářské gramotnosti. 
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Jelikož způsob školní výuky nepochybně ovlivňuje čtenářskou gramotnost, tedy čtenářské 

záměry, procesy porozumění čtenému a čtenářské návyky a postoje, je vhodné se při tvorbě pojetí 

literární výchovy inspirovat v těch zemích, kde žáci dosahují lepších výsledků v mezinárodních 

výzkumech čtenářské gramotnosti PISA i PIRLS. Ať už jde o čtení pro literární účely nebo pro 

práci s informacemi, na předních pozicích se často umísťují anglicky mluvící země (Velká 

Británie, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či USA), dále pak Finsko, Švédsko, Nizozemsko 

a v dílčích aspektech i Bulharsko či Německo. Ukázalo se, že anglicky mluvící země a Švédsko 

mají velmi podobné způsoby výuky „čtení", proto zde uvedu několik skutečností, které dle 

mezinárodních výzkumů k dobrým výsledkům přispívají. 

Pomiňme faktory, které souvisí s vlivem rodiny (předčítání, povídání si o přečteném, návštěva 

knihovny), a zaměřme se na fakta, která můžeme zhodnotit ve školní výuce. Jaké efektivnější 

postupy se v těchto zemích při literární výchově využívají? V souvislosti s rozvojem čtenářských 

dovedností se ukázalo jako nejpřínosnější čtení příběhů nebo románů, tedy co do rozsahu i 

obsahu náročnějších textů. Žáci, kteří je čtou denně, dosáhli v průměru o významné množství 

bodů více než ti, kteří je nečtou vůbec. V naprosté většině zemí zajímají tyto texty spíše dívky, 

chlapci vydrží spíše u kratších textů jako jsou komiksy a populárně naučná literatura. Je tedy 

možné hledat příčinu lepších výsledků žáků vytčených zemí v upřednostňování četby dětských (a 

také delších) knih při výuce? Z výzkumů vyplývá, že žáci, kteří s dětskými knihami pracují při 

vyučování zřídka, dosahují horších výsledků než ti, kteří tak činí denně nebo týdně. „Švédsko má 

tradičně celou řadu vysoce kvalitních dětských knih pro všechny ročníky. Mnoho učitelů volí pro 

svoji výuku čtení model, kdy kombinují čtení dětských knih a čítanek, ale také využívají texty, 

které vytvořily samy děti. " 

Dále v těchto zemích učitelé nadprůměrně využívají software a internetové materiály. U nás tento 

nedostatek souvisí s počítačovou gramotností a do jisté míry i s vybaveností škol výukovými 

materiály, někde i počítači jako takovými. Tato problematika však není předmětem mé 

diplomové práce. 

Co se týče aktivit, které učitelé nejčastěji v anglicky mluvících zemích, Švédsku a Francii 

zařazují do čtenářské výchovy, jedná se o tiché čtení, čtení učitele nahlas a čtení knih dle 
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vlastního výběru. Výzkumy ukazují, že v zemích, kde žáci čtou více potichu, dosahují na celkové 

škále lepších výsledků a naopak. Ušetřený čas pak využijí zařazením pestřejší škály aktivit a 

metod, než je tomu v České republice. 

Dále bylo zkoumáno rozvíjení čtenářských dovedností žáků při výuce. Podkladem byl údaj o 

četnosti tréninku těchto dovedností v závislosti na dosažených výsledcích v získávání dovedností 

a vyvozování přímých závěrů a dále pak v umění interpretace a hodnocení textu. Interpretace 

byla často prováděna na základě srovnání textu s vlastní zkušeností, předvídání (vytčená skupina 

„vzorových" zemí kladla důraz právě na tuto dovednost), zobecňování či popisu stylu a struktury 

textu. V České republice se učitelé spíše zaměřují na dovednosti nižšího řádu jako je vyhledání 

hlavní myšlenky nebo doložení porozumění textu. 

Jelikož se ve třídě setkávají žáci různé aktuální čtenářské úrovně, j e na učiteli, jak se s tím 

vypořádá. Ve vytčených zemích (anglicky mluvící země a Švédsko) jdou cestou individuální, tj. 

využívají různé výukové materiály pro různě pokročilé jedince. Tato skutečnost koresponduje 

s již zmiňovaným přístupem ponechání výběru knih ke čtení do větší míry na žákovi. 

Pokud jde o činnosti konané po přečtení textu, žáci v anglicky mluvících zemích častěji písemně 

reagují na to, co přečetli. Domácí úkoly z četby či k četbě nejběžněji dostávají žáci ve starých 

zemích Evropské unie jednou až dvakrát týdně. Tento interval se pro dosažené výsledky 

čtenářské gramotnosti dle výzkumů jevil jako nejoptimálnější. To by v našich podmínkách 

s dotací jedné vyučovací hodiny literární výchovy týdně znamenalo zadávat je pokaždé. 

Z výzkumů vyplývá, že by se naši učitelé při tvorbě těchto úkolů měli zaměřit více na formování 

dovedností z oblastí interpretace, posouzení a zhodnocení textu. 

Shrnutí faktů významných pro formulář i možného noietí literární výchovy 

QâZ__stupni ZŠ 

> Žáci potřebují pro rozvoj čtenářských dovedností pravidelně číst delší texty- příběhy, 

romány. 
> Učitelé mají využívat knihy pro děti a mládež jako běžnou součást výuky, ne jen jako 

doplňkový materiál (ukázky v čítankách). 

> Tiché čtení je pro rozvoj čtenářských dovedností přínosnější než čtení hlasité. 
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> Práce s texty blízkými dnešní mládeži (vlastní výběr knih) v kombinaci s uplatněním 

pestré škály aktivizujících výukových metod jsou vhodnou motivací žáků ke čtení. 

> Interpretace textu nesmí být stereotypní, je třeba se více zaměřit na komparaci různých 

textů, aplikaci životních a čtenářských zkušeností žáka a kritické posouzení textu. 

> Odlišná čtenářská úroveň žáků ve třídě vybízí k využívání různých výukových materiálů 

(všichni nečtou stejný text). 

> Žáci se učí častěji formulovat svoje názory na text, a to ústně i písemně, ve škole i 

formou domácí přípravy. 

3. DÍLNA ČTENÍ JAKO SYSTÉM VÝUKY 

3J. Dílna čtení iako součást komunikačního pojetí literární výchovy 

Na základě výše formulovaných požadavků a principů jsem si definitivně ujasnila, že hledám 

systém výuky, který bude žáky posilovat ve čtenářských návycích a kladném vztahu k četbě, jenž 

je odrazovým můstkem pro veškerou další práci s textem, a zároveň systém, který učiteli umožní 

nenásilnou formou budovat a rozvíjet čtenářské dovednosti a strategie. Syntézou všech dílčích 

Požadavků je z tohoto pohledu právě dílna čtení, principiálně vycházející z programu RWCT 

(Čtením a psaním ke kritickému myšlení). JStudenti/žáci, od kterých se požaduje, aby četli, psali 

« Přemýšleli o četbě a psaní, se do textů ponoří mnohem hlouběji, jsou vnitřně zaujati tím, co 

Mají, a dokáží knihu (text) analyzovat a zhodnotit, než aby se soustředili jen na její děj." 

(Meredith, Steele, Temple, str.48). 

Jakým způsobem zasahuje dílna čtení do komunikačního pojetí literární výchovy? Právě 

uplatňováním její hlavní zásady, tj. respektování dítěte jako partnera dialogu o četbě s cílem 

kultivovat komunikační proces recepce žáka. Pochopitelně takto pojatá literární výchova 

nerezignuje ani na další cíle (poznatky o poetice textu, historických kontextech jeho geneze), 

jelikož usnadňují žákovu literární komunikaci a významově obohacují čtenářskou konkretizaci, 

avšak hlavní funkcí a posláním literární výchovy je pomáhat žákovi v komunikaci s uměleckou 

literaturou, motivovat ho kn í a pěstovat v žákovi potřebu kontaktu s tímto druhem umělecké 
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komunikace. Dílna čtení staví žákovu četbu do centra pozornosti výchovného snažení, respektuje 

žákovu aktuální čtenářskou kompetenci, dá žákovi pocítit uspokojení z komunikace a 

z porozumění textu tím, že se podělí o své zážitky a dojmy z četby a má možnost vyjádřit svůj 

názor v diskusi. Komunikačně (čtenářsky) pojatou literární výchovu Lederbuchová charakterizuje 

i takto: „Preferovány jsou čtenářské aktivity a metody práce knim se vážící - promyšlená 

motivace četby žáka, didaktická příprava jeho komunikační situace, beseda o četbě, referát o 

přečteném, pokus o literární kritiku, ale i dosud podceňované interpretační žákovské aktivity 

neverbálního výrazu. " (Lederbuchová 2004, str.l 8). 

Během dílny čtení dochází ke komunikaci ústní i písemnou formou: 

• žáka s textem (s jeho významovou nabídkou, s kódem autorské záměrností sdělení 

apod.) 

• žáka a učitele s textem (v roli zkušenějšího čtenáře, který poradí, respektuje, 

naslouchá) 

• žáků mezi sebou (o významech jednotlivých konkretizací textu, o prožitcích během 

čtení apod.) 

Tento model výuky předpokládá určitou formu žákovy komunikace s textem v zásadě po celou 

dobu dílny čtení s přesahem i do mimoškolního prostředí (formou zápisů o četbě - viz níže). 

Když už se literární výchova v obvyklém typu hodiny zabývá textem, často jej redukuje na 

dějovou složku. Literární dílo má ale i jiné vrstvy, proto by předmětem „rozhovoru" měl být 

komunikační vztah čtenáře k různým významům textu (Jak vnímáš tuto situaci? Která/ý 

Pasáž/verš ti připadá nejzajímavější a proč? Jaký máš vztah k této postavě? Co nového teď vím o 

světě, o sobě? Působí příběh/ postavy věrohodně?). Právě těmto otázkám se otvírá prostor při 

realizace dílny čtení jako celoročního systému práce. 

h l . Teoretická východiska dílnv čtení v programu RWCT 

Program čtením a psaním ke kritickému myšlení (v České republice běží od roku 1997) přináší 
v mnoha zemích učitelům možnost seznámit se s efektivnějšími strategiemi výuky respektujícími 

Pedagogické a psychologické výzkumy učení a fungování mozku, které jsou založeny na: 
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S promyšleném využití čtení, psaní a diskuse směřující k rozvoji samostatného myšlení 

žáků 

^ podnícení zájmu a vnitřní motivace k celoživotnímu vzdělání a tvořivém přístupu k řešení 

nových situací 

^ modelu aktivního přirozeného učení E -U -R (evokace - uvědomění si významu - reflexe) 

S postavení učitele coby průvodce přinášející zintenzívnění komunikace mezi učitelem a 

žáky i žáky navzájem 

S využití faktografických údajů k řešení problémů a tím i upravení poměru mezi získanými 

znalostmi, dovednostmi a postoji 

S respektování žákových zájmů a potřeb 

S stálé kooperaci žáků během pestré škály výukových metod 

^ hodnocení učebního procesu, ne pouze jeho výsledků 

S ztotožnění se žáků s cíli učení 

* otevřenosti účastníků učebního procesu novým nápadům, myšlenkám 

a přístupům 

Základním rámcem v tomto programuje tzv. třífázový cyklus učení: 

EVOKACE (1. fáze procesu učení) 

- žáci si vybavují, co si o tématu myslí, co o něm vědí jistě, co se jen domnívají, jaké k němu 

mají otázky 

- to, co mají žáci na začátku v hlavě, si vybavují (evokují) a strukturují a díky tomu se v další 
fázi mohou nové informace zařadit na vhodné místo v mysli 

- v procesu vybavování se vyvolává vnitřní motivace pro další poznávání ( j ' n a k řečeno 

zvědavost, jak je to doopravdy), chuť získat nové informace pro zatím nevyřešené otázky, něco 
zažít 
v dílně čtení této fázi nejlépe odpovídá „minilekce" (viz níže), ovšem i reflektivní metody nad 

textem jsou často vhodnou motivací (evokací) k další četbě. 

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU (2. fáze procesu učení) 

- žáci aktivně zpracovávají zdroj nových informací, procházejí novou zkušeností (v dílně čtení je 
t l m zdrojem text jako takový) 
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-žáci zdroj zpracovávají aktivně a samostatně (odpovídá části „tiché čtení") 

- žáci pak propojují nové informace, které v této fázi získali, s informacemi, jež si vybavili a 

utřídili během evokace 

- žáci si budují chuť učit se (v případě dílny čtení komunikovat s textem), protože v této fázi 

mohou zažívat pocity úspěchu a uspokojení z vlastních objevů 

REFLEXE (3. fáze procesu učení) 

- žák si dělá v hlavě pořádek v tom, co se dozvěděl, formuluje si své závěrečné pochopení po 

svém (v dílně čtení jde např. o písemnou reflexi do deníku, hovory o knihách, čtenářskou 

konzultaci apod.) 

- žákovy formulace poznatků v reflexi pouze nezaznějí, žák jejich znění hledá, propracovává, 

vytváří 

- reflexe se týká cílů učení věcného obsahu ( v DČ o čem jsem četl, co jsem pochopil) i procesu 

učení (jak se mi text četl a proč) 

- v reflexi (reakcích na četbu) žák dále zažívá uspokojení nad tím, čeho se dobral, a zvědavost na 

to, co by ještě mohl dál zvědět a pochopit (reflexe je často zároveň novou evokací), pociťuje 

radost nebo nespokojenost ze spolupráce s ostatními (v DČ jde obvykle o sdílení čtenářských 

zážitků např. formou „kruhových rozhovorů" o knihách nebo referátu o knize- „křeslu pro 

experta" viz níže) 

Jak jsem již psala dříve, prostřednictvím komplexní strategie nazvané dílna čtení se žáci učí, jak 

lépe a s hlubším porozuměním komunikovat s textem. Obsahuje mnoho dílčích metod, které 

naplňují třífázový model učení E-U-R, přičemž největší devízu tohoto programu spatřuji ve 

zvýšené koncentraci fáze reflexe (reakce na přečtený text a hlavně na procesy spojené se 

čtením), která obvykle v klasických hodinách chybí (prý z důvodu nedostatku času). Vlastní 

záznamy stejně jako diskuse žákům přinášejí neustálou zpětnou vazbu a motivují je zároveň i 

k dalšímu čtení. Při písemných pracích si pomáhají uspořádávat své myšlenky, tříbí své 

formulace, v diskusích se učí obhajovat svoje názory na přečtené, podávat důkazy a argumenty. 

Dílna čtení si tedy klade nemalé cíle. Snaží se všemožně pomoci překlenout pubescentní 

čtenářské krize a rozvíjet čtenářství přemýšlivé (reflektující). Smyslem dílny čtení je i podpora 

čtení pro radost, protože pokud žáky činnost baví, častěji vstupují do interakce s textem, tím 
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získávají rozmanité čtenářské zkušenosti, což se zase projeví zlepšováním jejich čtenářských 

kompetencí při interpretace textu. 

3. 3. Obecný popis dílny čtení 

3- 3. L Předpoklady 

Je třeba mít pevně stanovený čas, který je vyhrazen právě na samostatné čtení. Čas určený pro 

čtenářskou dílnu by měl být pravidelný a nepřerušovaný, aby si žáci zvykli a byli připraveni číst. 

Toto pravidlo se mi dle mých zkušeností jeví jako nezbytnost. Žáci mají vědět, kdy se pustí do 

čtení a jak dlouho se budou moci četbě věnovat, jinak jim trvá několik minut, než opravdu 

začnou číst a stále se ptají, kolik ještě mají času, nebo ke konci hudrují, že čas byl příliš krátký. 

Pokud na nich ponecháme volbu chvíle, kdy budou číst (v klasické výuce jde především o 

domácí četbu), často reptají, že se jim do čtení nechce. Aby se děti staly dobrými čtenáři, musí 

mít spoustu času na čtení a my jim takto poskytujeme příležitost začít s budováním jejich 

čtenářských návyků. 

Co naopak ponecháme na nich, je volba textu ke čtení. Když vyžadujeme, aby žáci četli to, co jim 

sami vybereme, leckdy hůře získávají osobní vztah ke knize. Nečtou text z vlastního rozhodnutí, 

ale proto, že je to školní úkol, ze kterého nejspíš budou zkoušeni, který bude přímo hodnocen. 

Takové čtení často odrazuje i žáky, kteří by se jinak mohli stát čtenáři lehce. „5 možností 

ústního přístupu ke čtení studenti začnou číst pro svou vlastní potřebu text, který si sami 

obrali, z oblasti, která je zajímá. Vlastní zájem a niterně přijatý smysl studia ovlivňuje učení, 

Porozumění a další bádání o tématu. S tímto vědomím si umíme stěží představit, že bychom 

^poskytli studentům příležitost, aby si vybírali k četbě, co je zajímá." (Meredith, Steelová, 

Temple) Přesto doporučuji ve shodě s koncepcí M. Šlapala výběr poněkud ohraničit, například 

žánrovým výběrem, stanoveným ročně. Podrobněji se realizaci dílny čtení věnuji v praktické 
části. 
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Dílna čtení také ruší představu o tom, že čtení je činnost samotářská. Minimálně jde o konverzaci 

mezi autorem a čtenářem, ale v tomto systému je rozšířena o další různě zkušené čtenáře, kteří 

sdílejí své prožitky z textu a názory na jeho aspekty mezi sebou. Jinými slovy probíhají ve 

dvojici i skupině ústní i písemné reakce na četbu, žáci potřebují ve skupině korigovat svoje 

pochopení, podělit se o svou zkušenost, převádět myšlenky do vlastních slov, ale naopak i 

naslouchat tomu, co četli druzí, vyslechnout jejich reakce, dozvědět se o nových způsobech 

uvažování o světě a o sobě v něm. „Je nutné, aby příležitost k reflektováni přečteného nabízely i 

školní třídy, aby tak přispěly ktomu, že děti vyjádří to, co četli, vlastními slovy a tím to i 

zvnitřní. " (Meredith, Steele, Temple) 

Pravidla dílny čtení: 

> Vyber si knihu na čtení už před začátkem čtenářské dílny. 

> Během minilekcí naslouchej. 

> Čti po určenou dobu. 

> Můžeš sedět kdekoliv „pohodlně". 

> Nikoho nevyrušuj. 

> Žádné přestávky na toaletu během čtení. 

> Buď připraven reagovat na text a sdílet své myšlenky. 

Pro úspěšné vedení dí lny čtení j sou tato pravidla nezbytná. Je vhodné , aby byla neustále 

vyvěšena ve třídě, nebo j a k o j á j e nosit s sebou do hodin dílny čtení, ž á c i by měli chápat smysl a 
. , s , , , v U\/\/á tpmatem minilekce, když se s dílnou čtení začíná, a vyznám toho, co po nich žádáme, coz byva tematem m i m i c s , 3 

dále kdykoli j e to třeba. 

hA. 2. Základní součásti dílnv čtení 
Dílna čtení se sestává ze čtyř základních činnosti , a to . 

• Mini lekce 

• T iché čtení 

• Konzul tace žáka s učitelem o četbě 

• Reakce na četbu 
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MINILEKCE 
Minilekce je stručná, přesně cílená lekce, která se zaměřuje na konkrétní myšlenku či téma, které 

je pro žáky aktuálně potřebné z hlediska jejich rozvoje a zájmů. Obvykle jde o úvodní aktivitu, 

která by neměla přesáhnout deset až patnáct minut. Témata minilekcí jsou různá, učitel je 

zařazuje podle potřeb konkrétní skupiny tak, jak jsou podle jeho názoru zrovna přínosná, ale i na 

přání žáků. V zásadě se jedná o dva hlavní typy minilekcí. „Jeden je procedurální (organizační), 

to znamená, že se minilekce týkají toho, jak bude dílna čtení vedena v rámci třídy. Tento typ se 

obvykle využívá v počátečních fázích dílny čtení a dále při zavádění či proměně jednotlivých 

součástí. Druhý typ minilekcí je spjat přímo se čtením, jsou to minilekce čtenářské gramotnosti. " 

(Meredith, Steelová, Temple). Zde nabízím témata, které je třeba v prvním roce dílny čtení 

zařadit do vyučování. Vě t š inu z n ich jsem již nějakým způsobem uplatnila. Každý učitel si musí 

dobře promyslet, na jakou formu práce jeho žáci dobře a rychle reagují, aby minilekce nezabírala 

Příliš mnoho času. 

Návrhy možných okruhů procedurálního typu: 

- smysl dílny čtení 

- pravidla dílny čtení a její struktura 

- výzkumy týkající se vztahu žáků ke čtení 

- cíle dílny čtení, způsoby jejich ověřování a hodnocení v dílně čtení 

- vedení čtenářských deníků 

- kritéria pro úsp«né splnM jednotlivých částí dílny í.ení - zvyšování nároínost, 

- pravidla vedení smysluplné diskuse 

Návrhy možných okruhů zaměřené na čtenářskou gramotnost: 

- strategie užívané během procesu čtení 

- ukázky přínosných čtenářských reakcí a jejich rozbor 

- možnosti výběru knih do dílny čtení / využití knihovny a dalších zdrojů 

- charakteristika literárních žánrů v přehledu 

- hlasité předčítání, pravidla a nácvik přednesu 

- informace a diskuse o konkrétních autorech 

-jednotlivé aspekty literárního díla - jazyk, stal, kompozice, téma, smysl 
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TICHÉ ČTENÍ 

Čtenářská dílna prostřednictvím této aktivity nabízí pravidelnou příležitost k nerušenému tichému 

čtení. Žáci by měli ke čtení využít celou vyhrazenou dobu, obvykle se jedná asi o patnáct až 

dvacet minut, více času se mi vzhledem k dalším aktivitám v dílně nepodařilo pro čtení vyhradit. 

Interval je ovšem flexibilní podle potřeb členění v jednotlivých hodinách. Až si žáci po určité 

době naučí nerušit se vzájemně při čtení, je dobré a povzbudivé, když i učitel využije tento čas ke 

čtení, pokud jej zrovna nevěnuje žákovským konzultacím. Jde tak příkladem. Někteří žáci se mě 

Ptali: A vy si nebudete číst? Učitel se ale popravdě nemůže moc soustředit, protože po očku stále 

hlídá, co se děje ve třídě a odkud se ozývá ten ruch, aby jej mohl odstranit. 

KONZULTACE - rozhovor o četbě mezi žákem a učitelem 

Konzultace probíhá v době tichého čtení vždy mezi jedním z žáků a učitelem. Rozhovor trvá 

obvykle něco kolem pěti minut, žák s učitelem sedí vedle sebe v rovnoprávné pozici „z očí do 

očí", a to buď u učitelského stolu (nebo na jiném vyhrazeném místě) nebo u stolů jednotlivých 

žáků (podle způsobu uspořádání učebny). Během konzultace nesmí ostatní žáci klást učiteli žádné 

dotazy, ani jinak narušovat průběh rozmluvy. Naopak konzultující by měli mluvit tiše, jelikož 

ostatní žáci v tu chvíli mají nerušeně číst. „Forma a obsah čtenářské konzultace záleží na tom, 

v jaké fázi čtení textu se student ocitl." (Meredith, Steelová, Temple). Na základě svých 

zkušeností s žáky podrobněji popisuji konkrétní podobu individuálních konzultací na straně 68 
v praktické části diplomové práce. Zde shrnuji základ z amerického modelu, ze kterého jsem 

vycházela. 

Forma 

Učiteli se doporučuje předem na tabuli napsat jména žáků, s nimiž bude chtít ten den hovořit, pod 

"ě se mohou zapsat ti žáci, kteří by si přáli konzultovat četbu o své vůli. Učitel při výběru žáka 

obvykle respektuje určitá kritéria: 

• doba, která uplynula od poslední konzultace 

• dočítání knihy 
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- zájem žáka o zodpovězení dotazů 

- potřeba prohloubení čtenářských dovedností žáka 

Učitel si činí ze čtenářských konzultací poznámky do svého záznamového archu. Ty stručně 

zachycují obsah rozhovoru a zajišťují učitelovu evidenci přečtených knih žáka, probíraných 

témat i žákových reakcí. Záznamy pomáhají učiteli posoudit funkčnost dílny čtení a vyhodnotit, 

která témata je ještě třeba zařadit či znovu zařadit do minilekcí. Smyslem konzultací je také 

prohlubovat vztah a důvěru mezi učitelem a žákem. Učiteli pak dává příležitost dokázat žákovi, 

že ho zajímá, co čte a co si o tom myslí, může jej povzbudit v dalším čtení a sám získat hlubší 

porozumění pro čtenářské zájmy, potřeby a postoje žáka. když učitel lépe pozná své žáky (platí 

i naopak), dílny čtení se stávají cílenější a efektivnější. 

Obsah 

Obsah konzultace závisí na fázi „rozečtenosti" textu žákem a také na osobní angažovanosti žáka 

během rozmluvy. Poněkud jiné okruhy otázek jsou probírány v případě, že žák knihu teprve začal 

číst, před dokončením textu lze více diskutovat o porozumění a prožitku díla jako celku. 

Návrhy učitelových otázek při „začítání se" do nové knihy: 

- Jak se kniha jmenuje? Kdo je jejím autorem? 

- Znáš ještě jiné knihy od tohoto autora? 

- Proč/Jak sis vybral právě tuto knihu? 

- Co od knihy očekáváš? Splňuje zatím toto očekávání? V čem ano, v čem ne? 
- Jak se ti čte, Obsahuje slova/ situace, kterým nerozumíš? Myslíš si, že knihu dočteš? 

- Přečti mi pasáž, která ti zatím přišla nejzaj ímavějš í . Proč? 

P« konzultaci kvíce rozečtené knize či ke knize před dočtením lze tyto otázky zkombinovat 
s dalšími vztahujícími se k hodnocení knihy, jazyku, příběhu, poučení z prožitých situací, 

Postavám, prostředí apod. Ukázku záznamového archu, který jsem sestavila pro konzultaci do 
svých dílen čtení najdete v příloze č. 1. 
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R E A K C E NA Č E T B U 

Fáze reflexe se odráží na všech součástech dílny čtení, vnejčistší podobě se projevuje právě 

v reakcích (reflexích) formou dialogu psaného i mluveného. Je třeba, aby žáci měli dostatek času 

(kolem patnácti minut) na ujasnění prožitků, jejich porovnání s dřívějšími názory a představami a 

formulaci nových myšlenek. Jednou z možností, jak se učitel dozví o reakcích žáka na text, je 

výše uvedená konzultace. Její nevýhodou je však krátký čas a skutečnost, že k ní dochází právě 

ve chvíli tichého čtení, na které už i tak zbývá poměrné málo prostoru. 

PSANÝ DIALOG 

Psaný dialog zajišťuje kontinuitu a umožňuje porovnání vlastních myšlenek žáka v čase, tedy 

funguje jako jakýsi vnitřní dialog, dále pak jako dialog učitele a žáka, při kterém učitel vpisuje 

k jednotlivým zápisům žáka své poznámky, postřehy a inspirace. V neposlední řadě se touto 

formou odehrává komunikace mezi dvě žáky, kteří tak činí prostřednictvím literárních dopisů. 

Veškerý písemný dialog je zachycen ve čtenářském deníku, který je uspořádán podle pravidel 

stanovených v konkrétní skupině. Písemná reflexe textů utvrzuje žáky v tom, že Jejich hloubání 

Je významné a důležité nejen pro ně, ale i pro druhé - včetně učitele", (tamtéž). Zápisy ve 

Čtenářském deníku jsou zároveň i východiskem pro mluvené dialogy ve dvojicích i ve skupinách. 

Jsou pořizovány na základě rozmanitých potřeb, a proto se mohou týkat nejrůznějších rovin textu 

a způsobů jeho reflexe. Jako inspirace k promýšlení přečteného a psaní zápisů z četby může 

sloužit přehled otázek a námětů uvedený v Kritických listech č. 27 (mnou poněkud upravený a 

doplněný): 

Hodnocení knihy 

- Co se mi na knize líbí/ nelíbí? Jak si vede v porovnáním s jinými knihami stejného žánru? 

- Jak se mi kniha četla ? Nač jsem při četbě myslel/a? 

" Jak kniha začíná? Jak kniha končí? 

" Byl závěr knihy uspokojivý? 

" V Čem spočívá největší síla knihy? 

Jazyk 

- Byla slova, které autor používal něčím zvláštní? Zapůsobil na mě jazyk, který autor používá? 
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- Která místa jsou zvlášť působivá? V jakém smyslu? 
- Jak výběr slov a ostatních jazykových prostředků ovlivňuje působivost příběhu /vyznění textu? 

- Opakuje autor některé obrazy, slovní obraty? Z jakého důvodu? 

- Mohu uvést tři slova / zformulovat dvě věty, jimiž bych popsal/a autorův styl? 

Tematika 

- Jaký konflikt kniha nastoluje, jaký problém? 

- Je situace v knize podána a řešena věrohodně? 

- Jak autor docílil toho, že jsem během četby neztratil/a zájem o knihu? Zajímalo mě, jak to 

dopadne? Proč? Co pro to autor udělal? 

Porovnání s osobní zkušeností 

- Co řekl autor touto knihou o životě? 

- Co z toho má smysl přímo pro mě? 

- Splnilo se to, co jsem očekával, že mi kniha přinese? Proč ano, proč ne? 

- Co nového vím teď, když jsem knihu přečetla? 

- V jakém smyslu je ze mě po přečtení této knihy lepší čtenář? 

Postavy 

- Kterou postavu mám nejradši? Jaký je to člověk a proč právě on se mi líbí, proč jsem si ho 

oblíbil/a? 

- Jak se v průběhu knihy měnily jednotlivé postavy? Proč? 

- Odrazil se vývoj některých postav na změnách u jiných postav? Jak? 

- Zachoval/a bych se stejně při řešení nějaké situace jako hlavní hrdina? 

- Co bych udělal/a jinak, kdybych byl/a v kůži některé z postav? 

- Připomíná mi některá z postav lidi, které znám? Ovlivňuje mě to při vnímání jejich činů? 
• Co jsem se naučil z toho, jak postavy v této knize jednají a myslí? 

- Chtěl/a bych si přečíst další knihu se stejnými hrdiny? Proč ano, proč ne? 

- Chovaly se postavy věrohodně? V čem ano, v čem ne? 

Prostředí 

• Jaký význam mělo prostředí pro příběh? Umíš si představit, že by se příběh odehrával někde 

jinde nebo v jiné době? 

- Bylo tento prostor a čas něčím zvláštní? Čím? 

• Které detaily jsou charakteristické pro toto prostředí? 

29 



Psaný dialog mezi žákem a učitelem 
Výpovědi žáků ve čtenářském deníku by se měly týkat především osobních postojů a zkušeností 

čtenářů s textem. Nemohou však chybět ani informace o obsahu, postavách a sledu událostí 

v knize tak, aby obč strany dialogem získaly dobrou představu o výchozí komunikační situaci 

daného textu. Je třeba, aby si učitel vytvořil systém v intervalu pročítání jednotlivých deníků. 

Každý žák by měl dopředu vědět, kdy na něj přijde řada. Nejedná se však jen o kontrolu plnění 

povinností, žáci si mají postupně zvykat na možnost pravidelného osobního kontaktu s učitelem 

jako čtenářem - rádcem. 

Psaný dialog mezi dvěma žáky 

Nejčastěji se jedná o výměnu „literárních dopisů". Bývají to často stručné a spontánní reakce 

žáků na to, co před chvilkou přečetli. Často si píší dopis dva dobří kamarádi, aby se vzájemně 

pochlubili, co čtou, jak se jim kniha čte, kolik už z ní přečetli, jak se vyvíjí děj, s čím nesouhlasí 

apod., a podělili se o své prožitky. Obvykle jde spíše o momentální postřehy emotivního 

charakteru (vyskytuje se zde spousta gramatických chyb), ale současně se i touto formou žáci učí 

vyslovit svoje názory, případně je v dalším dopise konfrontovat s reakcí spolužáka. 

Záznamy jako doklady vývoje vlastního čtenářství 

Prostou a přehlednou reakcí na přečtené knihy může být i jejich strukturovaný soupis. Aby měl 

určitou vypovídající hodnotu, měl by obsahovat název knihy a jméno autora, data začátku a 

konce četby dané knihy, obtížnost čtení (zhodnocující například počet stran či jazykové prvky) a 

osobní poznámku (například celkové hodnocení v bodech nebo zařazení k žánru). Přehled žákům 

Pomůže uvědomit si, jaké typy knih čtou, jak rychle je zdolávají, jak jsou náročné na čas a 

soustředění apod., což jim umožňuje reflektovat svůj přístup ke čtení uměleckých textů. 

MLUVENÝ DIALOG - DISKUSE 

Debata o knihách 

Další způsob reflexe četby představuje krátká diskuse o konkrétní knize, kterou do dílny čtení 

Přinese žák nebo i učitel. Debaty se po krátkém představení knihy účastní celá třída, která se 
l ímto seznámí s tituly, které stojí za pozornost. Celá debata by neměla překročit deset minut. 
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Obvykle se řadí na závěr dílny čtení. Žák, který s knihou vystoupí, se prostřednictvím této 

aktivity učí shrnout a zobecnit text takovým způsobem, aby zaujal své spolužáky, také však 

vzpomenout si a uvést zaj ímavé detaily a postřehy, obháji t svoje názory a pilovat svůj veřejný 

projev. Ostatní žáci se zase učí pozorně naslouchat, formulovat podnětné otázky do diskuse. 

Přemýšlet nad čtenářskými procesy během čtení a budovat přirozenou komunitu čtenářů. Během 

debaty o knihách dochází k rozdělení rolí na mluvčího (ten, který knihu přinesl) a posluchače 

(ostatní žáci a učitel). 

Mluvčí by měl : 

- Mluvit plynule a srozumitelně. 

- Sdělit titul, autora, počet stan a žánr 

- Stručně zmínit prostředí příběhu, hlavní postavy a naznač* dej. 

- « • - -
- Povědět, proč si vybral k prezentaci pravé tento titul, 

z knihy dozvěděl, j a k j i prožíval atd. 
- Být připraven zodpovídat dotazy posluchačů. 

Posluchači by měli: 

- Pozorně naslouchat. 

- Poznamenat si svoje dotazy a náměty k diskusi. 

- Hlásit se, když chtějí vstoupit do debaty. 

- B ý t p ř i p r a v e n i v y j á d ř i t , j a k s e j i m l í b i l o p o d . U 

- Mít možnost požádat o větší přiblížení knihy, povědět, co j im s 

sami četli apod. q p f i p a d á m i z a j í m a v é . . . , M á m tuto 

- Využívat formulace typu: Líbí se n u . co j s ^ r o z « m í m tomu, proč. . . , 
otázku..., Zaujalo mě . . . , Příběh na mě zapůsobi l . . . , Nerozumím.. 

Toto mi připomnělo.. . , Všiml/a jsem si . . . , Čekal/a bych. . . at . 

, L , ( i . : nísemnvch v té podobě, kterou jsem užívala Podrobný popis jednotlivých reflektivních ustnich i j e m n ý c h 

j á sama se svými žáky, j sem zařadila do praktické části od strany 70. 
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Další dvě metody slouží jako inspirace spíše do hodin, kdy bude celá třída pracovat se stejným 

textem (minimálně celá jedna skupina), tedy spíše do těch „klasičtějších", ale výjimečně pro 

zpestření je myslím možné je zařadit i do dílny čtení, zvláště tehdy, chceme-li procvičovat 

čtenářské strategie sloužící k prohlubování konkrétních čtenářských dovedností. 

3^3. 3. Čtení stejného textu v c»l* *k..nině (obohacení dílny čtení) 

Debata s autorem 

Jde o strategii čtení, při které dochází kříženému čtení a diskusi ve skupině. Probíhá ve shodě 

s klasickým třífázovým modelem učení E -U -R (evokace - uvědomění si významu - reflexe). Po 

krátké evokační aktivitě, kdy si žáci představí téma textu a vymezí jeho kontext, začínají 

samostatně číst učitelem určenou část textu. Poté probíhá debata s autorem textu. Jelikož 

skutečný autor není přítomen, otázky se za něj snaží zodpovědět celá třída. Tím, že žáci hledají 

v textu mezery a nejasná místa pomocí cílených otázek, dospějí k jeho hlubšímu pochopení. 

Imaginární dialog s autorem začíná vlastně už ve chvíli samostatného čtení, jelikož vědomí 

následné diskuse čtenáře podněcuje k tomu, aby bral více v úvahu autorskou záměrnost sdělení. 

V debatě se dialog rozšiřuje o další účastníky - čtenáře a ze čtení se stává společenská událost. 

Jelikož jsou čtenáři aktivně zapojeni do procesu dekódování textu a sdílení zážitků z četby, spíše 

u nich dochází k zapamatování a opravdovému pochopení hlavních myšlenek i zákonitostí 
výstavby textu. 

Úlohou učitele je nalézt vhodný t e x t k řízenému čtení, určit místa, po kterých bude následovat 

diskuse, a připravit si otázky pro případ, že žáci budou mít problémy se zahájením diskuse. 

Během ní pak usměrňovat její průběh kladením otázek směřujícím k pochopení významů v textu 

skrytých. 

Možné dotazy do Debaty s autorem: 

' Co se zde autor snaží sdělit? 

" Jaká je autorova hlavní myšlenka v této části? 

- Co má autor na mysli přímo v tomto místě? 

- Vysvětlil to autor dost jasně? Lze najít i jiné vysvětlení této situace? 

- Dává to smysl ve spojitosti s tím, co už nám řekl dříve? Na jaké místo v textu navazuje? 
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- Proč nám to podle vás autor odkrývá právě teď? 

- V jaké situaci se podle vás nachází hlavní hrdina? 

- Podle toho, co už od autora o této postavě víte, jak k němu pasuje toto řešení? 

- Proč se hrdina/autor podle vás cítí, jak popisuje? 

- Bylo něco vynecháno? Poskytuje nám autor dost informací, nebo spoléhá na naše vlastní 

zkušenosti a znalosti? Myslíte, že se to dozvíme později? 
- Jak to autor myslel, když toto napsal? 

- O čem chtěl, abychom přemýšleli a čemu porozuměli? 

- Proč podle vás zvolil právě toto řešení, tento konec? 

Literární kroužky 
D a l š í forma literární diskuse, při které žáci aktivně pracují s textem způsobem kooperace. 

Metodu je možné zpočátku provozovat v celé třídě najednou, aby si žáci osvojili danou techniku 

Práce, později se tvoří menší skupinky (4-5 žáků). Celá aktivita trvá nejdříve asi dvacet minut, 

Postupem času je možné ji prodlužovat. V rámci jedné skupinky má každý žák svoji vlastní roli, 

Prostřednictvím které se snaží o výklad společného textu, přispívá tím k výsledné zprávě skupiny. 
Během různých hodin s uplatněním metody literárních kroužků si žáci vyzkoušejí postupně 

všechny role, aby později byli schopni prozkoumat text z různých úhlů pohledu. 

Žák se může dostat do role hledače citací, stopaře (sleduje změny prostředí postav), spojovatele 

(Propojuje literární svět s naší zkušeností), tazatele (vypracuje seznam otázek pro diskusi), hledač 
s l°v (zkoumá jazykovou stránku - zajímavá, nejasná slova), vykladače postav, dohlížitele (na 

Průběh a efektivnost diskuse), zapisovatele a zpravodaje (na konci podá zprávu o diskusi celé 
t r , < % Z příručky projektu RWCT jsem výše vypsala pouze ty role žáků, které se mi jeví jako 

relevantní z hlediska použitelnosti v reálných třídách. 

U č i t el má nezastupitelnou úlohu v začátcích zavádění literárních kroužků, protože předvádí 

Jednotlivé role a pomáhá žákům s jejich osvojením. Nadále pak funguje jako usměrňovatel 
d 'skusí v jednotlivých kroužcích, například „může položit nějakou otevřenou otázku, kterou 

Pr°myslelpředem".(tamtéž). Také seznamuje studenty s literárními termíny a pojmy, aby jejich 

d l skuse o uvažování nad texty byly účinnější. 
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Obě metody - Debata s autorem i Literární kroužky - je možné ve zkrácené formě zařadit do dílny 

čtení nejlépe jako delší úvodní aktivity sloužící k prohlubování čtenářských dovedností 

prostřednictvím konkrétního textu. Ukazují žákům možnosti reflexí textu, možnosti vyjádření 

svých myšlenek týkajících se různých rovin díla. Žáci se takto učí umění klást otázky a hledat na 

ně odpovědi v konkrétním textu či za textem. V čisté podobě obě metody s delšími texty 

k diskusi zabírají prakticky celou hodinu literární výchovy, což nevyhovuje požadavkům dílny 

čtení, při které vždy mají žáci čas na samostatné čtení knihy podle vlastního výběru. 

Shrnu-li možnosti žákovy reakce (reflexe) textu (knihy) během hodin dílny čtení tak, jak jsou 

dány rámcem programu RWCT ve shodě s komunikačně pojatou literární výchovou, jedná se o 

tyto aktivity (metody a postupy): 

* Psaný dialog (zápisy do čtenářského deníku) 

• reflexe textu z různých hledisek a různými aktivizačními metodami 

- „vnitřní" dialog žáka v čase 

- dialog s učitelem formou připomínek a inspirací 

• strukturovaný soupis přečtených knih - systém sebehodnocení 

Mluvený dialog 

• diskuse nad texty na základě zápisů ve čtenářském deníku 

• „debata o knihách" - referát o knize formou dialogu mezi mluvčím a posluchači 

• „debata s autorem" - řízené čtení a skupinová diskuse s imaginárním autorem 

pomocí techniky kladení otázek a hledání odpovědí 

• „literární kroužky" - literární diskuse v menších skupinách na základě předem 

rozdělených rolí žáků 

-^-^-Vhodné prostředí a podmínky k realizaci dílny čtení 

SteJně jako u jiných metod vycházejících z programu RWCT je potřeba zajistit určité podmínky 
Vztahující se k atmosféře ve třídě a chování žáků, aby mohla být dílna čtení úspěšně realizována. 
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Při formulaci jednotlivých prvků, které se podílejí na atmosféře v hodině, vycházím z publikace 

Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. 

Úspěšná realizace dílny čtení je mimo jiné podmíněna: 

- poskytnutím dostatku času a příležitosti vyjadřovat své myšlenky a sdílet je s ostatními 

v atmosféře nakloněné vzájemnému naslouchání („spolupodílení se") 

- umožněním volného přemýšlení a vytváření hypotéz v prostředí podporujícím produkci 

' předem neověřených myšlenek a nápadů 

- akceptováním různých myšlenek, nápadů a názorů při procesu hledání odpovědí zdůrazněním 

toho, že vždy neexistuje jen jedna správná odpověď 

- Podporou aktivního zapojení žáků při procesech promýšlení významů textu tím, že tyto snahy 

budou vysoce oceňovány, a zpětně motivují další aktivitu žáků 
- bezrizikovým prostředím bez vystavení posměchu od spolužáků 
- Posilováním sebedůvěry žáků v to, že dokáží činit odpovědně kritické úsudky o textu 

- Přijetím zodpovědnosti každého žáka za rozvoj svých čtenářských dovedností, schopnosti 

spolupodílení se a aktivního naslouchání 

Za těchto podmínek vytvoříme prostředí, ve kterém můžeme aktivizovat myšlení žáků, inspirovat 

je k rozvinuté diskusi, motivovat je k činnostem spojeným se čtením, psaním a myšlením, 

Podněcovat změny ve čtenářských postojích, vést žáky k hlubšímu promýšlení problémů, 

Pomáhat jim formulovat vlastní otázky a postřehy, seznamovat žáky s různými názory a učit se je 
respektovat, ověřovat si, jak a zda dokázali zpracovat nové informace, podporovat kritické čtení a 
myšlení, prodlužovat schopnost soustředění, vylepšit úroveň jejich slovní zásoby a vlastních 

Psaných textů a celkově budovat čtenářské společenství, v němž je čtení oceňováno a vítáno. 

^ - ^ t á r o k v kladená na učitele v systému dílny čtení 

Zvýšené nároky na určité učitelovy schopnosti a dovednosti oproti tradičnímu modelu výuky 
S 0 U V , S Í se zaměřením dílny čtení na procesy čtení textu, jeho možné interpretace a sdílení 
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prožitků a názorů diskusní formou (písemnou i ústní). Dle mého názoru (a mých současných 

zkušeností s dílnou čtení) by měl učitel v tomto pojetí literární výchovy tyto role: 

• Učitel jak čtenářský vzor a inspirátor 

Chce-li učitel motivovat žáky ke čtení, udělá nejlépe, když v dílně čtení přestoupí z role učitele 

do role staršího čtenáře a dokáže s nadšením mluvit o knihách, které četl nebo právě čte. Měl by 

také být schopen pomoci při výběru knih určitého žánru konkrétnímu žákovi, což předpokládá 

znalost dispozic pubescenta a jeho specifických potřeb, ale také dobrou orientaci v současné 

nabídce knih pro děti a mládež. Čas od času by měl sám v dílně čtení představit některou z knih, 

upozorňovat na zajímavé nově vyšlé tituly a nejlépe i doplňovat určitý třídní fond knih přes 

nabídku levných knih či z antikvariátů (hodí se zejména, zapomenou-li žáci knihu doma). 

• Učitel jako rádce a poskytovatel zpětné vazby 

V kognitivně pojaté literární výchově učitel vystupuje spíše jako vykladatel významů a následně 

hodnotitel výsledků pamětních schopností žáků. V dílně čtení se jeho role posunuje od 

Poskytovatele odpovědí k podněcovateli dialogu a usměrňovateli možných závěrů. Ukazuje 

strategie, které mohou vést k cíli snáze, radí a modeluje, jaké otázky si lze nad textem položit, 

individuálně se zabývá žákovým čtenářstvím během konzultace a ve chvilkách volna pročítá 

zápisy žáků ve čtenářském deníku, k nimž poctivě připisuje svoje reakce na obsah zápisů i jejich 

formu. Učitel se tedy v dílně čtení snaží, aby co nejčastěji reflektoval žákovy reflexe textu, a tím 

mu poskytoval zpětnou vazbu o jeho pokrocích v budování čtenářských dovedností a sdílel s ním 

jeho radost z textu. Je třeba, aby se také projevoval jako emfatická osoba a dokázal ve správnou 

chvíli žáka ve čtení povzbudit a pochválit ho za jeho čtenářské výkony. 

• Učitel jako schopný koordinátor i improvizátor 

Učitel v dílně čtení by měl být organizačně schopný a technicky pohotový, aby při střídání aktivit 

nedocházelo k prodlevám. Stejně tak musí bezpečně ovládat řízení všech mluvených 

dialogických aktivit, ať už jde o celou třídu či menší skupiny, a dokázat vést v patrnosti i odlišné 

činnosti probíhající v hodině současně (například korigovat rušivé aktivity žáků i soustředit se na 

konzultaci s vybraným žákem apod.). Improvizace se nejvíce projeví při nenadálých časových 

Posunech jednotlivých činností, čímž dochází k j iné strukturaci dílny čtení. Každá organizace 
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dílny čtení tak předpokládá ,jistou rutinní dimenzi a zároveň potenciální „volnost a lehkost" 

realizace". (Hník, 2007). 

• Učitel jako plánovač - stratég 

Není nutné zdůrazňovat, že dílnu čtení charakterizuje předem důkladně promyšlená stavba hodin. 

Učitel by měl zadávat úkoly s přesným vědomím toho, co kterou otázkou či úkolem sleduje .Z 

tohoto důvodu je tak důležité, aby pravidelně vyhodnocoval reakce žáků a prostřednictvím této 

zpětné vazby rozhodoval o podobě další dílny čtení, především o zařazení témat do minilekcí, 

zopakování určité strategie či znovuvysvětlení určité metody, rozvržení referátů a konzultací do 

jednotlivých dílen tak, aby se spravedlivě dostalo na všechny žáky. Proto si učitel musí zavést 

systém dokumentace, kam si poznamená i data reakcí na jednotlivé čtenářské deníky. Z učitele 

dílny čtení je z tohoto pohledu regulérní úředník. Celé úsilí se pak zhodnotí při uzavírání 

klasifikačních období, kdy je učitel vzhledem k slovnímu hodnocení během této doby odkázán na 

svoji dokumentaci o každém žákovi. Stejně tak se o ni může opřít při jednání s rodiči. 

• Učitel jako účastník celoživotního vzdělávání 

Často je třeba, aby se učitel dovzdělal a získal více informací, zkušeností a námětů z oblasti práce 
s textem a komunikativně pojaté literární výchovy. Rozličné inspirace lze načerpat v kurzech pro 

učitele, ale i prostřednictvím různých periodik zaměřených na oblast vzdělávání a výuky nebo na 

Webových stránkách těchto periodik a stránkách organizací působících v oblasti školství, 

výchovy a vzdělávání. 

Možnosti celoživotního vzdělávání v oblasti rozvoje přemýšlivého čtenářství žáků 

KURZY: ( kromě kurzu RWCT se dílně čtení jako systému jinde přímo nevěnují) 

• Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje a nabízí přednášky, 

kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů, k tématu dílny čtení se dle mého 

názoru nejlépe hodí tyto kurzy: 

- Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ - cíle a pojetí RVP ZV rozpracované v ŠVP 
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(obsahem interpretace vybraných ukázek z děl české a světové literatury, představení práce 

se základními literárními druhy, metodika formulování vlastního názoru o přečteném díle, 

rozlišování literární fikce a skutečnosti) 

- Cesty k efektivní výuce - činnosti, metody a formy, ČjL na 2. stupni ZŠ 

(metody a formy práce podporující realizaci RVP, metody práce s textem, metody OSV, 

metody pro skupinovou práci; jak žáka vést k zajímavému psaní a rozvíjení jeho 

čtenářských dovedností) 

- Cesty k efektivnější výuce - činnosti, metody a formy v českém jazyce 

(zaměřeno na praktické ukázky čtenářských hodin v jednotlivých ročnících 2. stupně ZŠ, 

různé metody a formy práce, zaměřené na různé kompetence a mezipředmětové vztahy) 

- Alternativní metody ve výuce literatury na ZŠ a SŠ 

(oblast tzv. doporučené četby a vedení čtenářského a kulturního deníku v nových 

souvislostech - elektronické záznamy, práce s obsahy literárních děl na internetu, prevence 

porušování autorských práv, příprava prezentací apod.) 

- obecněji zaměřené kurzy: 

- Alternativní způsoby vyučování 

- Metody výuky podporující realizaci ŠVP 

- Metody a aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí 

- Cesty k efektivnější výuce-umění komunikace 

Jedná se obvykle o kurzy nabízené v roce 2008, často jsou realizovány mimo Prahu 

v některém ze čtrnácti pedagogických center. 

• Také vzdělávací program RWCT přináší učitelům na všech stupních škol kurzy, 

materiály a lekce, webovou stránku, informační síť a konzultační podporu. Z kurzů 

jde o Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro zájemce, kteří se ještě 

s programem nesetkali (probíhají formou tzv. modelových lekcí, které nemíří 

přesně do jednotlivých předmětů, ale centrem pozornosti zde jsou otázky metodické 

a didaktické, zde se setkáte i s metodou dílny čtení), Základní kurz Kritické 

myšlení pro středoškolské češtináře (zaměřený na možnosti využití kritického 

myšlení ve výuce ČjL na SŠ vytvořením zásobníku metod, textů a pracovních listů) 

nebo například související kurz Mediální výchova pro učitele SŠ a 2. stupně ZŠ 
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(přinášející praktické nápady, jak začlenit mediální výchovu do práce vyučujícího i 

celé školy). 

• Základem metodiky programu Tvořivá škola je soubor konkrétních činnostních 

postupům které podporují zapojení všech žáků do výuky, dávají prostor 

samostatným úvahám, tvorbě vlastních otázek a objevování poznatků. Činnostní 

učení pomáhá rozvoji logického myšlení, komunikace a dalších klíčových 

kompetencí. Program nabízí svoje Kurzy činnostního učení. 

• Projekt (sdruženO Odyssea zase pomáhá školám při zavádění osobnostní a 

sociální výchovy do praxe pomocí metodických materiálů (tištěných i 

zpřístupněných na webových stránkách), ale i veřejných kurzů otevřených pro 

širokou pedagogickou veřejnost. Často jsou zaměřené na funkční komunikaci mezi 

učitelem a žákem formou hraní rolí v situacích ze školního prostředí. 

• Občanské sdružení Prázdninová škola Lipnice usiluje o všestranný rozvoj 

osobnosti především prostřednictvím vícedenních Kurzů zážitkové pedagogiky, 

které jsou naplněny hrou, pohybem, tvořivými dílnami, happeningy, diskusemi i 

rozjímáním, s cílem navodit silné zážitky a nalézt vlastní zdroje energie, tvořivosti a 

sebedůvěry. 

inspirativní články, příspěvky i konkrétní metodicky zpracované lekce vážící se k rozvoji 

Přemýšlivého čtenářství žáků může učitel nalézt na těchto WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: 

VVvvw-kritickemysleni.cz (viz výše o programu RWCT) 
Wvvw.nidv.cz (stánky Národního institutu pro další vzdělávání učitelů; celostátní působnost) 
VVvv\v.cermat.cz (centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, evaluační aktivity) 
VVAvw.ceskaskola.cz (web pro základní a střední školy; přináší zprávy ze školství a pedagogiky, 
t e sty i výukové programy a různé užitečné odkazy, např. na Učitelské listy) 
Vvvv\v.tvorivaskola.cz (stránky Českého činnostního učení - vzdělávacího programu pro inovaci 

Skladního školství) 
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www.metakognice.cz (server zaměřený na „myšlení o našem myšlení, o způsobilosti člověka 

plánovat, monitorovat, vyhodnocovat postupy, jež používá při učení a poznávání) 

www.rvp.cz (metodický portál RVP přináší programy s manuály, praktické náměty do výuky i 

odkazy na další webové stránky) 

www.czechra.czweb.org (stránky Společnosti pro podporu a rozvoj čtenářství, jež je českou sekcí 

Mezinárodního sdružení pro čtení; zaměřeny na rozvoj didaktiky čtení v přípravě učitelů, 

spolupráci s knihovnami a výzkumné aktivity) 

www.modernivyucovani.cz (stránky prezentující stejnojmenný časopis pro učitele) 

www.odyssea.cz (stránky projektu zaměřeného na začlenění osobnostní a sociální výchovy do 

vyučování; přinášejí potřebné metodiky, informace o kurzech pro učitele i žáky a další projekty) 

Www.vuppraha.cz (stránky Výzkumného ústavu pedagogického v Praze poskytují přehled o stavu 

Probíhajících i dokončených školských projektů) 

www.psl.cz (stránky informující o všech aktivitách sdružení Prázdninová škola Lipnice 

zaměřeného na zážitkovou pedagogiku) 

www.pau.cz (stránky sdružení Přátel angažovaného učení, kde najdete informace o jejich nabídce 

seminářů, kurzů, celostátních setkání učitelů, poradenských služeb a dalších aktivit) 

Cenné informace obecného i didakticky cíleného rázu lze získat v těchto PERIODIKÁCH: 

" Český jazyk a literatura 

" Kritické listy 

" Učitelské listy 

• Učitelské noviny 

' Moderní vyučování 

" Cymnasion 

" Komenský 

jMUjilna čtení a rámcovv vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP 

koncepce RVP ZV nahrazuje prostřednictvím konkrétních realizací ve Školních vzdělávacích 
pr°gramech dřívější vzdělávací programy Základní škola, Obecná škola či Národní škola a jejich 
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osnovy. Od letošního školního roku se tedy v úvodních ročnících jednotlivých stupňů závazně 

realizuje nová strategie vzdělávání, „která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se 

vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě" (RVP 

ZV 2007, s. 10), podporuje celoživotní učení, formuluje očekávanou úroveň schopností, 

dovedností a postojů absolventů jednotlivých etap prostřednictvím „výstupů žáka", ale současně 

Ponechává na učiteli, jakým způsobem s žáky dospěje k propojení učiva s očekávanými výstupy. 

Tím by mělo dojít k prospěšnému rozrůznění programů jednotlivých škol a učitelů, což 

podporuje také možnost realizace dílny čtení na 2. stupni ZŠ. 

Naopak se podívejme, jak dílna čtení jako pojetí literární výchovy pomáhá naplňovat cíle 

základního vzdělávání stanovené v RVP: 

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učeni 
v dílna čtení nabízí strategie čtení; pochopení procesů čtení pomůže zlepšit porozumění 

tomu, co se žáci učí, čtení je tedy prostředkem učení a získávání informací po celý 
život 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
v k přemýšlivému samostatnému čtení je zapotřebí tvořivosti, logické uvažování 

trénujeme při hledání důkazů v textu podporující naše názory, problémy žáci řeší už při 
výběru vhodné četby 

' vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 
^ celá dílna čtení je postavena na dialogu (žáka s textem a jeho dřívějším vnímáním, žáka 

s učitelem, žáků navzájem - viz výše) 

' rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 
druhých 

v spolupráce se posiluje v celotřídních i skupinových diskusích, při kterých se žáci učí 
si naslouchat a respektovat odlišné přístupy a názory, ocenit zajímavé nápady druhých 

" připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

* tím, že se učitel v dílně čtení snaží vytvářet „bezpečné prostředí"(viz výše), podporuje 
sebedůvěru žáků sdělovat druhým svoje hypotézy; každý má právo svobodně projevit 
svůj názor tak, aby druhým neublížil, stejně tak je zodpovědný za včasné odevzdávání 
čtenářských deníku, výběr četby a sebehodnocení svých pokroků ve čtenářství 

" vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 
Životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

* lze prostřednictvím obsahu nabídky knih k četbě v dílně čtení, oceňováním pozitivního 
jednání a chování („fair play") během diskusí a skupinové práce 
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• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 
odpovědný 

S podporou výběru knih humanistického obsahu dochází ke kultivaci společenství, snižuje 
se četnost řešení konfliktů agresivním způsobem, naopak žáci získávají pestřejší paletu 
řešení mezilidských vztahů apod. 

• vést láky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

•S dílna čtení poskytuje prostor pro vyhledávání knih s multikulturní tematikou 
a diskutování o sporných či palčivých tématech naší doby 

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o vlastni životni a profesní orientaci 

S dílna čtení pomáhá nahlédnout do světa knih i těm žákům, kteří by do něj jinak 
nevstoupili, a tím posunuje jejich čtenářské schopnosti a buduje čtenářské dovednosti 
a návyky, které je mohou ovlivnit při rozhodování o dalším studijním směřování; 
navíc se přímo prostřednictvím obsahů knih mohou seznámit s profesí, která podnítí 
jejich další zájem 

3. 6.1. Dílna čtení a klíčové kompetence 

Základní vzdělávání má žákům pomoci postupně rozvíjet klíčové kompetence, které pak budou 

uplatňovat v průběhu celého života. V RVP jsou definovány klíčové kompetence takto: 

„představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně 

přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince 

přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské 

společnosti." Během základního vzdělávání se za klíčové považují: kompetence kučení, 

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

kompetence občanské, kompetence pracovní. 

A jakým způsobem je dílna čtení provázána s klíčovými kompetencemi? Zkusme postupovat 

pozpátku. Jestliže smyslem dílny čtení (literární výchovy na ZŠ) je vychovat přemýšlivého 

Čtenáře, co k tomu musí umět a znát? Jaké kompetence rozvíjíme prostřednictvím činností v dílně 

čtení? Učí se opravdu v komunikativně pojaté literární výchově takovým postupům a postojům, 

které přispějí k žákově odpovědi: Učím se a zvládám problémy při čtení, komunikuji četbou a o 
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četbě, a tím si vytvářím postavení ve svém okolí, čtení mi umožnilo být lepším občanem a lépe 

se uplatnit na trhu práce? 

Zde nabízím přehled toho, jaké klíčové kompetence žák rozvíjí svými schopnostmi, dovednostmi 

a postoji získávanými během výchovy k přemýšlivému čtenářství v dílně čtení. 

Schopnost 

a dovednost 

Klíčové 

kompetence 
Postoj 

Klíčové 

kompetence 

Je přemýšlivým 

čtenářem 
Čte technicky 

správně, plynule, 
dokáže vnímat 

obsah literárního 
textu. 

Kompetence 

k učení, 

komunikativní 

Uvažuje o svém 
čtenářství, 

posuzuje vlastní 
pokroky, vede si 

záznamy. 

Kompetence 
komunikativní, 

kompetence 
k učení 

Vybírá si dle 
svého záměru 

vhodnou strategii 
čtení (zběžné, 

informativní, pro 
zábavu, studijní, 

kritické). 

Kompetence 

k učení, 

k řešení problémů 

Čte knihy pro 
zábavu i poučení 
z vlastní potřeby. 

Kompetence 
komunikativní, 

k učení 

Dokáže rozlišit 
fikci od reality, 

umí propojit 
získané čtenářské 

zkušenosti 

s životními. 

Kompetence 

k řešení problémů, 
k učení, 

komunikativní 

Čte pravidelně, 
čtení je součást 

jeho 
každodenního 

života, organizuje 
si čas. 

Kompetence 
k učení 

Umí si sám 
vybrat knihu na 
základě svého 

zájmu a potřeb. 

Kompetence 

k učení, k řešení 

problémů 

Chápe smysl 
čtení, má k němu 
pozitivní vztah. 

Kompetence 
k učení, občanské 

Využívá různých 
zdrojů k získání 

četby -navštěvuje 
knihovnu, 

knihkupectví, 
antikvariát, 

buduje vlastní 
knihovnu. 

Kompetence k učení,k 
řešení problémů, 

komunikativní,sociální 
a personální, občanské 

Vhodně pečuje o 
půjčené i vlastní 

knihy. 
Kompetence 

občanské 
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Dokáže podat 
základní 

informace o 
knize, doporučit ji 
konkrétní osobě. 

Kompetence k učení, 

komunikativní, 

sociální a personální 

Umí požádat o 
pomoc při výběru 
knih, formulovat 
výstižně dotazy. 

Kompetence 
sociální a 
personální 

Zapojí se do 
čtenářské diskuse, 

naslouchá, 
vhodně reaguje a 

argumentuje. 

Kompetence 

komunikativní, 

sociální a personální 

Nenechá se 
odradit nezdarem 
či překážkou při 
výběru vhodné 

knihy. 

Kompetence 
k řešení problémů 

Dokáže 
kultivovaně 

formulovat své 
myšlenky, ústně i 

písemně. 

Kompetence 
komunikativní, 

k řešení problémů 

3-̂ 6. 2. Koresponduje systém dílnv čtení s učivem a očekávanými výstupy žáka uvedenými 
vRVP? 

PVP uvádí v kapitole Jazyk a jazyková komunikace: „V Literární výchově žáci poznávají 

Prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat 

umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat 

literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i 

schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým 

Poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace 
a obohatit jejich duchovní život." Tyto záměry zcela naplňuje i koncepce dílny čtení, podívejme 
Se Proto, jaká úskalí nabízí definované učivo a očekávané výstupy pro literární výchovu v oddíle 

Český jazyk a literatura (RVP ZV 2007, s. 25-26): 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy 
žák 
© uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 
- všem těmto dovednostem se dílna čtení průběžně věnuje ústně i písemně, 
potřebné teoretické znalosti lze načerpat též během minilekcí 
© rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 
- tím, že v dílně čtení se opravdu čtou celé knihy, n e j e n úryvky, má žák možnost lépe 
zažít autorův styl; navíc není řečeno kolik či jaké autory mají žáci poznávat 
© formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na umělecké dílo 
- pro svůj dialogický charakter dílny čtení žáci dojmy a názory formulují častěji než 
v tradičních hodinách 
© tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
základů literární teorie 
- dle vlastních zkušeností z letošního roku mohu konstatovat, že jsem dokonce dostala 
k přečtení vlastní texty žáků, které vytvořili, aniž bych je po nich chtěla 
© rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
- j e j i ch měřítkem jsou reakce spolužáků na jejich vystoupení s knihou i učitelova 
doporučení týkající se výběru knih 
© rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele 
- rozlišit literární druhy a žánry se žáci mohou naučit i v systému dílny čtení, zvláště když 
si mají samostatně vybrat knihu z daného žánru, což předpokládá je j přinejmenším poznat 
na základě jeho charakteristických prvků; během výběru a při čtení knih se pak setkávají i 
se jmény typických autorů tohoto žánru 
© uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 
literatuře 
- tento bod je nejspornější; dá se vyřešit cílenými minilekcemi faktografického rázu, které 
budou provázeny seznamem doporučené „stravitelné" četby vzdálenějších období nebo 
jednou za čas zařadit literární hodinu s interpretací textů z určitých literárních směrů 

© porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 
- tato činnost se nabízí, když žáci představují své knihy, u kterých následoval obvykle 
film, vždy se využívá jejich porovnávání, jakými prostředky je dosahováno určitého 
působení na nás čtenáře či diváky 
© vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích 
- v procesu hledání vhodné knihy ke čtení je tato dovednost nezbytná a žáci s e j í během 
dílen čtení učí, vzájemně se informují, kde se kniha dá sehnat, jak se k ní dostali apod. 
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Učivo 
1© tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního 
textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům 
2© způsoby interpretace literárních a jiných děl 
3© základy literární teorie a historie - struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, 
kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové prostředky 
poezie: rým, lytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, 
publicistické žánry) 
4© literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách 
času - hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé 

Veškeré učivo (výše uvedené v podobě, s níž se setkáme v RVP) lze vhodně zařadit do dílny 

čtení, jak jsem již naznačila u očekávaných výstupů žáka. Není přínosné věnovat se dílčím 

způsobem všem oddílům učiva v jednom školním roce (etapa zahrnuje celý druhý stupeň), spíše 

Postupovat v souladu s tím, co právě nabízejí texty vybrané žáky a co se nejlépe hodí, aby si žáci 

osvojili k danému žánru. Někteří češtináři ale nejspíš pochopili očekávané výstupy zaměřené na 

literární druhy, žánry, směry a jejich představitele takto: „Rozvrhnu si literaturu od nejstarší přes 

středověkou až po literaturu 20. století od 6. do 9. třídy a získám přehlednou kostru, do které 

zabuduji vhodné texty, na kterých si procvičíme literární rozbor, osvojíme literární teorii a občas 

vyzkoušíme nějakou tvořivější činnost, a tak pěkně a systematicky probereme učivo." Společně 

Pak tito učitelé sestavili týmy a ukotvili tyto své představy do nového školního vzdělávacího 

Programu své základní školy. Žáci toho budou „více vědět" a toto své vědění stejnými formami 
učení prohloubí na střední, případně i na vysoké škole. 

Tento přístup ale bohužel příliš nepodporuje získávání čtenářských dovedností a tím méně 

Pěstování pozitivního vztahu ke čtení beletrie. Hlavním smyslem dílny čtení je, aby se žák stal 

nejdříve čtenářem, „ pak teprve může rozebírat literární texty na vyšší úrovni (Kritické listy 

Č.24, S.58). Umožnění realizace dílny čtení tedy souvisí s tím, jakou cestou se při sestavování 

Školního vzdělávacího programu češtináři vydali. Protože jsem nastoupila na školu, kde již měli 

ŠVp hotový (v literární výchově je ukotveno členění dle literárních období od 7. třídy), zamýšlela 

jsem se nad variantou uplatnění dílny čtení právě v takovém případě (viz níže). 
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4. SONDA K SYSTÉMU DÍLNY ČTENÍ 

4» 1. Záměr, cíle, hypotézy 
Při sestavování dotazníku jsem vycházela z přesvědčení, že kromě svých lety ještě neprověřených 

názorů a zkušeností potřebuji získat další postřehy a připomínky k zavedení a realizaci dílny čtení 
2 rad praktikujících učitelů 2. stupně, byť toto pojetí výuky v takovém rozsahu sami nevyužívají. 

Předpokládala jsem tedy, že s metodou dílny čtení ve většině případů seznámeni nebyli, přesto 

možná používají některou její součást a znají své žáky natolik, aby dokázali předvídat možné 

Problémy a překážky a na druhou stranu i posoudit přínos dílny čtení jako celku. Dotazník jsem 

Proto koncipovala tak, aby mohl splnit tyto dílčí cíle: 

- vysledovat hrubý profil učitelů, kteří aktivně reagují na „novinky" ve svém oboru 

- zjistit, kolik učitelů z daného vzorku má povědomí o systému DČ, případně jaké součásti 

Pravidelně využívají ve svých hodinách literatury 

- přispět inspirativním podnětem k oživení hodin literární výchovy na 2.stupni (případně 1. 

stupni či SŠ) 

- dozvědět se, jakými způsoby žáci vytváří a dále využívají čtenářský deník, nebo nejsou-li 

k tomu vedeni 

- ověřit si hypotézu, že většina učitelů je při realizaci DČ spíše omezena školním 

vzdělávacím programem stejně jako já 

- zmapovat názory učitelů na možné problémy při realizaci DČ - získat další podklady pro 

Mastní prováděná šetření 

- sesbírat postřehy učitelů pro zhodnocení významu DČ pro žáky 

^^Realizace sondy 
F°rma, průběh i získávání výsledků sondy bylo do velké míry dáno mými časovými možnostmi 

jakožto učitelky zaměstnané na celý úvazek na základní škole. Osobní kontakt s učiteli by měl 

j'stě nesporné výhody v získané kvalitě a úplnosti získaných výsledků, stejně tak v možnosti 

Podnětných rozhovorů. Neosobní průběh zase teoreticky umožňoval získat větší objem výsledků 

Rozeslat velké množství dotazníků nejen v hlavním městě) s velkou časovou úsporou pro obě 
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strany. Také jsem doufala, že moderní způsob -vyplnění dotazníku umístěného na webové 

stránce- zaujme svou přístupností a jednoduchostí provedení. Nakonec jsem se rozhodla pro 

tento druhý přístup k realizaci sondy. Vyžadoval podniknout tyto kroky: 

1) Propracovat dotazník do té míry, aby byl co nejjednodušší (časově na první pohled 

nepříliš náročný), promyslet množství otevřených a uzavřených otázek, stejně tak i řazení 

otázek od zahřívacích ke klíčovým, aby měl zároveň co nejvyšší vypovídající hodnotu. 

2) Převést dotazník z „papírové" podoby do podoby webové stránky se zajištěním nutnosti 

odpovědět na klíčové otevřené otázky týkající se přímo dílny čtení. 

3) Vyzkoušet před obesláním učitelů důkladně stránku s dotazníkem tak, aby fungovala 

z různých počítačů. 

4) Sehnat emailové adresy konkrétních učitelů českého jazyka a literatury z webových 

stránek jejich škol (povedlo se mi sehnat asi 35 adres, jelikož většinou nešlo dohledat 

spojení mezi učitelem, předměty, které vyučuje a emailovou adresou) a posléze centrální 

emailové adresy škol jako celku (obeslala jsem takto dalších 120 základních škol po celé 

České republice). 

5) Vytvořit průvodní text emailů ve dvou verzích. Jeden přijde přímo učiteli - češtináři, 

v druhém případě dorazí email nejprve na školu, kde by jej dle instrukcí měla hospodářka 

(sekretářka, zástupkyně) přeposlat učitelům českého jazyka na jejich škole. Tato nepřímá 

cesta je pochopitelně problematičtější, protože je pravděpodobnější, že se celá procedura 

neuskuteční. Email by měl učitele časově neodradit, oborově zaujmout, stručně 

informovat, případně i trochu polichotit. Na základě těchto požadavků jsem pak pečlivě 

vážila svá slova. 

6) Poslat email na všechny vybrané adresy, pravidelně kontrolovat a zhodnocovat výsledky. 

C o vypovídá počet vyplněných dotazníků a našem učitelstvu? Rozeslala jsem na sto padesát 
emailů a celkem jsem sesbírala dvacet sedm vyplněných dotazníků. Neměla jsem možnost použít 
ž á dných „donucovacích" prostředků jako je osobní naléhání nebo nějaká forma odměny (i když 
n a závěr dotazníku jsem slíbila možnost poslat později více informací, poskytnou-li mi osobní 

Vaflovou adresu). Mylně jsem tedy předpokládala, že se mi vrátí alespoň kolem čtvrtiny 
d°tazníků (40). Co se týče průběhu, nejvíce jich pochopitelně přišlo ve čtrnácti dnech po 
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odeslání, další ovšem téměř nepřicházely. Přesto jsem výsledky svého šetření uzavřela a 

zpracovávala na konci února 2008. Důvodem nízké účasti na této sondě je asi v některých 

případech komplikovanost při doručení informace k učiteli či nedůvěra v erudovanost začínající 

učitelky, také ovšem nezájem učitelů hledat nové přístupy k výuce svého předmětu, neochota 

ukrajovat více ze svého drahocenného času přípravám na vyučování, celková únava, frustrace ze 

školního prostředí, nedůvěra k „novotám" všeobecně. Přesto jsem i z menšího vzorku byla 

schopna udělat si lepší představu o podobě výuky i dalším vzdělávání učitelů českého jazyka a 

sesbírat dostatek názorů na přínos dílny čtení k rozvoji čtenářství žáků. 

í -3 . Podoba dotazníku a získané výsledky 
Dotazník se ve finální verzi sestává z deseti otázek, z toho jsou čtyři s uzavřenou odpovědí, čtyři 

s kombinovanou a dvě s otevřenou odpovědí. Tři úvodní dotazy směřují k zařazení učitele podle 

Jeho zkušeností, další tři pak více odkrývají učitelovo pojetí výuky literatury včetně mimoškolní 

Přípravy a poslední čtyři otázky se už přímo týkají podmínek, realizace a zhodnocení dílny čtení, 

Přičemž po sedmé otázce následuje stručný popis dílny čtení jako systému (podoba dotazníku je 

k dispozici v příloze č. 2. 

% n í ale už přejděme k jednotlivým otázkám dotazníku a informacím získaným z této sondy. 

*)Jak dlouho učíte český jazyk a literaturu? 

°tázku jsem umístila hned na začátek, abych rychle získala představu o zkušenostním a potažmo 
1 věkovém rozložení odpovídajících učitelů. Předpokládala jsem vyšší účast především ve 

skupině začínajících učitelů (1-5 let), což se mi potvrdilo počtem osm. Jde ještě o fázi určitého 

nadšení, ochoty učit se nové věci, protože přirozeně pokračují v procesu učení, který doposud 
nePřerušili. Zato jsem byla překvapena aktivitou skupiny učitelů, kteří učí patnáct a více let (12 
uč i telů). Když jsem se podívala na jejich dotazníky blíže, někteří jej vyplnili spíše formálně, což 
Svědčí možná o zvyku vyplňovat různé formuláře ještě z minulého režimu. Pokud tak neučinili, 
P ak to byly naopak odpovědi učitelů - expertů, které přinášely množství podnětů k mé práci. 
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2) Na jakém typu základní školy vyučujete? 

Informace o tom, jestli tito učitelé vyučují na škole státní či soukromé, městské či venkovské, se 

zaměřením či bez něj, mi sloužily především k zjištění pracovních podmínek učitelů. Zkráceně, 

s jakými détmi spíše pracují. Nelze samozřejmě dělat žádné povrchní prvoplánové soudy, ale 

myslím si, že je přece jen rozdíl například mezi velkou pražskou školou a malotřídní školou na 

vesnici, mezi žáky se sportovním a jazykovým zaměřením. Co se týče proporcí získaných 

výsledků, odpověděl mi jeden učitel ze soukromé školy, jinak šlo o školy státní, celkem pět 

účastníků dotazníku učí na venkovských školách a pokud jde o zaměření škol, tuto odpověď 

rozvedlo osm učitelů (výpočetní technika a informatika, církevní - židovská škola, cizí jazyky, 

částečně na děti s poruchami učení, "Svobodná ZŠ", výuku jazyků, cizí jazyky, M-Inf ). Pro mě 

je tato pestrost ukazatelem toho, že vzorek získaných odpovědí se může blížit reálné situaci ve 

Školství, protože názory těchto učitelů vycházejí z různorodých zkušeností. 

3 ) S jakými ročníky máte v předmětu český jazyk a literatura pedagogickou zkušenost? 

°Pě t jde o otázku, kterou jsem položila pro dokreslení šíře zkušeností jednotlivých učitelů. 

Kromě jednotlivých ročníků druhého stupně jsem přidal i stupeň první a střední školu. Učitelé, 

kteří ještě neabsolvovali ani všechny ročníky 2.stupně, jsou nejspíš začínající učitelé (celkem 4), 

dále tři působili či působí i na 1. stupni, čtyři navíc na střední škole. Ti mohou zkoumat 

Použitelnost dílny čtení i u mladších nebo naopak starších žáků a z tohoto pohledu přispět 

k rozšíření mých obzorů. 

4a) Absolvoval/a jste nějaký kurz zaměřený na moderní přístupy a metody k výuce literární 

výchovy? b) Využíváte nějaká periodika, která se věnují této problematice? 

Odpovědi na tuto otázku už o učiteli prozrazují, jak přistupuje ke své profesi, tedy k přípravě na 

vyučování, k doplňování svého didaktického vzdělání. Obsah kurzů či periodik také v mnohém 

Předjímá metody, které učitel nejčastěji užívá v hodinách, stejně tak dává tušit, který učitel spíše 
b ude seznámen s moderními přístupy včetně dílny čtení. Otázkou pak zůstává, jestli tyto podněty 
d°kážeme uplatnit i při své výuce. Z výsledků získaných z dotazníků každopádně vyplývá, že 
v Poslední době absolvovalo nějaký kurz či seminář 11 učitelů. Šlo například o alternativní 

Metody v ČJ, čtení s porozuměním, různé dílny zaměřené na motivační hry v jazyku, komunikaci 

50 



1 literatuře; ČJ na 2. stupni v praxi podle ŠVP, vývoj školního a třídního kurikula, informační a 

čtenářská gramotnost, tvořivé přístupy k vyučování ČJ, čtením a psaním ke kritickému myšlení, 

nuda při češtině?, netradiční hodiny českého jazyka a literatury, kurz na rozvoj tvořivosti v 

literatuře a slohu, využití dramatiky v literatuře, konferenci o rozvoji čtenářských dovedností 

apod. Deset učitelů prokázalo minimálně znalost titulů některých periodik: Kritické listy (4x), 

Český jazyk a literatura (2x), Moderní vyučování, Učitelské noviny, Ředitelské listy. 

s ) Jaké metody nejčastěji využíváte po přečtení textu? 

Zaměřila jsem svou pozornost především na činnosti po přečtení textu, protože v celé mé práci je 

kladen velký důraz na reflexi textu, což odpovídá i situaci v dílně čtení. Navíc vycházím 
z hypotézy, že většina učitelů se evokaci (naladění na text) či fázi promýšlení významů již během 
textu příliš nevěnuje, a tak bych příliš relevantních výsledků o jejich učebním stylu nezískala. 

Dlouze jsem přemýšlela, mám-li ponechat tuto otázku s otevřenou odpovědí, zde by bylo 

Průkaznější, které činnosti učitelé vůbec znají, ale nakonec jsem se obávala toho, že by je volné 

P°le mohlo odradit od celého dotazníku dříve, než se dostanou k otázkám ohledně dílny čtení. 

2 Časových důvodů jsem jim dle svého uvážení poskytla čtrnáct možných obecně formulovaných 

činností a místo pro doplnění dalších i s rizikem, že se udělají „hezčí". Nejčastěji uváděli, že 

jejich žáci mají vysvětlit nebo doložit porozumění textu, ústně shrnout děj, udělat k textu 

výtvarnou práci, zdramatizovat text, předvídat děj v dalších částech textu. Naopak méně žáci 

formulují myšlenky písemně, popisují strukturu textu, pracují ve skupinách, systematicky 

dekódují nová či neobvyklá slova či porovnávají text s jinými texty. Někteří učitelé využili 

Možnosti doplnit výčet činností o konkrétněji definované metody. Do výuky dále zařazují 

"apříklad metody kritického myšlení (pětilístek, dílna čtení, dopis literárnímu hrdinovi apod.), 

Projektové vyučování, práci s pracovními sešity a listy, literární koláže, tvorbu vlastní čítanky, 

Práci s osnovou textu. Výsledky přijímám s rezervou, protože se mi nezdá pravděpodobné, že by 

čichni učitelé měli hodiny takto pestré. Nejspíš přehlédli slovo „nejčastěji" (aktivity nejčastěji 
už 'vané po přečtení textu) a uváděli i činnosti, které praktikují s žáky třeba jednou za půl roku 
p r ° osvěžení výuky. Ovšem informaci, že žáci nejčastěji ústně shrnou děj a doloží porozumění 
textu, bych věřila. Tato skutečnost odpovídá mé zkušenosti s hodinami literární výchovy na 

^kladní škole. 
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6) Chcete, aby si žáci vedli čtenářský deník? (Pokud ano: Co v něm má být obsaženo? Mají 

stanovenou povinnou četbu?) 

Téměř třetina učitelů (8) z těch, kteří vyplnili můj dotazník, uvedla, že po žácích vedení 

čtenářského sešitu nepožaduje. Jeden učitel tuto otázku nezodpověděl, u ostatních tato aktivita 

patří k literární výchově vždy společně se stanovenou povinnou četbou. Ohledně podoby 

čtenářského deníku se názory různí. 

Širší pojetí zahrnuje i informování o dalších kulturních aktivitách žáků, jde o jakýsi „kulturní 

deník". 
Co v něm má být obsaženo? 
2 zápisy měsíčně o knize či kulturní akci. 

Nazýváme jej Kulturní deník - píší si i poznámky o divadelních představeních, koncertech, 

výstavách, filmech atp. 

Všechno, co je zajímá, kromě četby i další aktivity, postřehy, zajímavosti z oblasti kultury nebo 

jejich zájmu 

V užším pojetí již jde o čtenářský deník v pravém slova smyslu. Někteří učitelé mají podrobně 

Propracované pokyny pro zápis o knize (mají stanoven i počet knih za měsíc či pololetí), jiní 

nechávají žákům větší volnost při zpracování textu. 

Příklady podrobného zadání k zápisu: 

Ke knize • autor (+ jeho zařazení do období,, příslušnost ke skupině, atp.) stručná 
c haraZ^díla- žánr, děj, hl.hrdinové a jejich ^ ^ ^ ^ ^ 
zhodnocení, event, porovnání s filmovým zpracováním, (překladatel), dulezite citace, cca 
knih/rok mají stanoveno povinně, další jen jako doporučena četba 

Žáci mají asi 10 bodů, podle nichž vypracovávají zápis, povinná četba je nabídnuta, knihy si 
Obírají sami podle zadaných témat. 

Jy,f • " yjtilmi stručně téma příběhu - prostředí, doba, hlavní postavy a ^formace o autorovi, zanr, velmi stručné icmu y 

charakteristika jedné, vlastní názor. 

Naopak ukázky stručnějšího pojetí zápisů: 
Au, . . . . . . . - „/JW „ ořečteném, vlastní hodnocení v několika větách, vybrat si 
Au'or, název díla, stručný zaznam o precien*—, 
citát. 
Autor, název, stručný obsah, jednou větou hodnoceni. 
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Důraz položen na vyjádření vlastního názoru, jeho vývoje: 

Bibliografické údaje, vlastní komentáře k textu, úvahy, otázky a odpovědi. 

Očekávání pře četbou, postřehy v průběhu, celkový dojem a zhodnocení po přečtení. 

Většina požadavků na podobu čtenářského deníku obsahovala i „rubriku" vlastní názor, ovšem 

neklade-Ii na něj učitel zvláštní důraz, jde zpravidla o jednu větu ve smyslu „Kniha se mi 

líbila/nelíbila, ne/doporučuji všem ". Jedná se tedy o formální požadavek. Někteří učitelé tento 

fakt přímo přiznávají formulací typu „vlastní hodnocení jednou větou". Přesto shledávám i 

takový čtenářský deník lepší než vůbec žádný. U žáků, kteří jsou nuceni udělat si kromě čtení 

ještě zápis (i formálnějšího rázu), posilujeme dojem, že četba je přece jen činnost důležitá. Navíc 

funkční zápis přivede žáky k tomu, aby znovu prožili určité pasáže, utřídili si získané informace 

a zamysleli se nad tím, jestli má pro ně význam číst právě takové knihy, co jim přinášejí. 

Důležité také je, aby se žáci nedělili o své myšlenky pouze s papírem, aby věděli, že je bude 

učitel skutečně číst, když si s tím dali takovou práci. Další užitečná otázka k učitelům tedy mohla 
znít: Jakým způsobem reagujete na čtenářské zápisy žáků (v hodinách/ mimo vyučovací hodinu) 

a jak často? Obvykle jsem se setkala s tím, že učitel opravil chyby v zápise, jedním či dvěma 

slovy napsal, co mu tam chybí, a připojil podpis, případně známku. Jakákoli další komunikace 

s žákem totiž stojí učitele poměrně dost času. Je na zvážení každého učitele, nakolik bude chtít 

upevňovat čtenářský vztah se svými žáky. Vzdát se této komunikace je škodou pro obě strany: 

učitel má takto možnost získat informace o tom, co, jak často a jak do hloubky čtou jeho žáci a 

uzpůsobit poněkud své přípravy hodin, většina žáků zase takto získává často jedinou možnost ve 

svém životě promluvit si o literatuře s někým, kdo jim může pomoci při jejich další směřování 
v četbě a rozšířit jejich obzory. 

7) Je ve vašem školním vzdělávacím programu ve výuce literatury učivo řazeno dle 

literárních období? Od kterého ročníku? 

Podmínky pro úspěšnou realizaci dílny čtení jsou také do určité míry vytvářeny pojetím 

vzdělávacího programu na dané škole. Jak jsem se již výše zmínila, na základní škole, kde se 

snažím praktikovat dílnu čtení já, představuje vzdělávací program spíše překážku její realizace, 

jelikož je pevně stanoveno, kterým literárním obdobím se mám ve určitém ročníku věnovat. Není 

Proto možné takové rozložení učiva zcela ignorovat. Zajímalo mě, jak je v tomto ohledu 
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vzdělávací program vstřícný na jiných školách a v návaznosti na to, jestli v tomto bodě učitelé 

vidí problém při zavádění dílny čtení (viz níže). 

Předpokládala jsem, že více než polovina učitelů odpoví kladně. Jako nejobvyklejší hranici 

zavedení výuky podle literárních období jsem očekávala sedmý až osmý ročník. Konečné 

výsledky mé sondy v tomto bodě pak dopadly takto: dva učitelé dotaz nevyplnili, pět jich není 

omezeno ŠVP, ovšem celkem dvacet se řídí časovou přímkou a literárními obdobími (6. ročník 

6x, 7. ročník 6x, 8.ročník 5x, 9.ročník 3x). Překvapena jsem byla zejména tím, že již v 6. ročníku 

s dvanáctiletými žáky učitelé probírají starověkou a středověkou literaturu, dodržují-li časovou 

Posloupnost. To mi připadá v tomto věku naprosto neefektivní. Pouze tak přispějeme ke 

znechucení z literatury jako takové, jelikož jazyk i „rozbor" děl tohoto období je všeobecně méně 

Přístupný. Ani na vysoké škole se nezačíná těmito obdobími, naopak se jim věnuje prostor až 

v druhé polovině studia. Dokonce v některých vzdělávacích programech mají přesně stanoveno, 

které autory je třeba zvláště zdůraznit bez ohledu na potřeby a zájmy jednotlivých žáků. Bohužel 

tento přístup neustále přispívá a bude přispívat k tomu, že se žáci mohou domnívat, že je učitelé 

neshledávají dost schopné, aby si dokázali vybrat sami, co zdaného tématu přečtou, že se 

literatuře naučí z učitelova výkladu a své znalosti stvrdí testem. Podporujeme takto jejich názor, 

že zábavná a uspokojující četba nikdy nemůže být četbou školní, protože t a j e zde proto, aby se 

Předepisovala jako povinná, i když se u ní nudí učitel i žáci, a poté se z ní zkoušelo. 

Spousta učitelů už tímto způsobem vyučovací hodiny neprovádí, ale stále si ponechávají stejný 

výukový rámec, kterým byly dříve osnovy, i ve školním vzdělávacím programu. Proč? Stanovit si 

výchovné cíle a výstupy (literární výchova je přece výchovou čtenáře) a zamyslet se nad tím, 

které prostředky k těmto cílům povedou je přece obtížnější než rozřadit učivo a „přišpendlit" 

k nim jednotlivé výstupy, které lze opsat z rámcového vzdělávacího programu. 

Po 
stručném vykreslení dílny čtení v dotazníku (při tvorbě jsem vycházela z konkrétní podoby 

dílny čtení v podání M. Šlapala ; Kritické listy č.27, str.13-20 a č.24, str.56-58.) následovaly již 

dotazy k tomuto pojetí literárních hodin: 
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POPIS DÍLNY ČTENÍ 
(komplexnípřístup k rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření osobního vztahu k četbě) 

Podmínky DČ 

• je pravidelně zařazena do rozvrhu (klasicky 45 minut) 
• žáci mají prostor pro tiché samostatné souvislé čtení (min. 15 min.) 
• čtou beletristické knihy, které si sami vybírají (mají splnit několik žánrů za rok) 

Organizace DČ 

• minilekce (procesy čtení, techniky, žánry, autoři)/ referát na knihu 
• souvislá samostatná četba / konzultace s učitelem 
• čtenářské reakce 

o a) hovory o sledovaných jevech / písemné přemýšlení 
o b) podvojný deník 
o c) dopisy mezi žáky 

• v závěru pololetí sebehodnocení - formulář / souvislý text 
• domácí příprava - seznam přečtených knih a jejich zápisy dle osnovy 

8) Tuto metodu jsem použil/a: nikdy/ několikrát určitou část/ běžně určitou část/ 

Pravidelně. 

Zde mi šlo především o to ukázat učitelům, že nejde o zcela novou metodu, že určité části možná 

Pravidelně využívají ve svých hodinách literární výchovy. Potom už by pro ně neměl být takový 

Problém zařadit i další součásti z dílny čtení nebo ty využívané účelněji systematizovat. Druhotně 
m ě zajímalo, do jaké míry jsou mezi učiteli českého jazyka tyto aktivity rozšířeny a zda někdo 

využívá celého systému dílny čtení, tzn. o tomto komplexním přístupu už slyšel či četl a natolik 

Jej zaujal, že jej zařadil do své výuky. 

Z vyplněných dotazníků jsem se dozvěděla, že devět učitelů (třetina zúčastněných) nikdy 

nevyužívá žádnou část z dílny čtení. Je mi poněkud podezřelé, že by se zříkali i referátů o 

knihách, které jednou za čas zařadí prakticky každý učitel, ovšem je možné, že takto odpověděli, 

aby se už nadále otázkou nemuseli zabývat, aby nemuseli promýšlet, kterou část z popsaného 

systému využívají. Dále šest učitelů uvedlo, že několikrát zařadili určité části, konkrétně šlo 

Především o samostatné tiché čtení, minilekci, hovory o vytčených jevech a samozřejmě referát o 

knize. Deset učitelů pak dle svého přesvědčení využívá určité prvky dílny čtení běžně. Vzhledem 

k tomu, že minilekce také slouží k poučení o žánrech a autorech, označili ji za užívanou celkem 
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čtyřikrát, samostatné souvislé čtení pouze třikrát (zde by bylo zajímavé ještě zjistit, jak často mají 

žáci tuto příležitost), referáty o knihách učitelé zmiňovali nejčastěji (5x), sebehodnocení do 

výuky literární výchovy zavedli tři učitelé, čtenářské reakce (obvykle jde o hovory o sledovaných 

jevech) se objevily zapsané ve čtyřech případech a jedenkrát byl zmíněn seznam přečtených knih 

a zápisy o knihách, čemuž příliš nerozumím, protože tato skutečnost příliš nekoresponduje 

s množstvím učitelů, kteří vyžadují vedení čtenářských deníků. Zřejmě předpokládali, že se jedná 

pouze o školní činnosti, i když na druhou stranu pouze jeden učitel zmínil domácí přípravu jako 

běžnou součást svého pojetí literární výchovy. 

Domnívala jsem se také, že učitelé budou vícekrát uvádět právě referát na knihu, hovory o 

určitých aspektech textu a zápisy o knihách související s vedením čtenářských deníků. To se 

nestalo, jelikož frekvence označení jednotlivých částí je překvapivě poměrně rovnoměrná. 

Doufám alespoň, že jsem v dotazníku v určitém přehledu poukázala na další aktivity, které 

mohou učitelé se svými žáky praktikovat. Metody pochopitelně nejsou popsány podrobněji, 

ovšem ti, kteří si přáli v závěru dotazníku získat více informací o jednotlivých částech dílny čtení, 

je na uvedené kontakty obdrží jako inspiraci do dalšího školního roku. 

9) Co by dle Vašich zkušeností, dispozic žáků ve třídě bránilo či ztěžovalo zařazení dílny 

čtení do výuky? 

Zde jsem očekávala široké spektrum odpovědí od klasických klišé, proč cokoli ,jiného" nelze 

Použít právě v jejich školách či třídách přes odpovědi typu „NIC" (což napíše ten typ učitele, jenž 
vyplňuje spíše formálně) a uvádění problémů, které má právě dílna čtení pomoci překonávat až 

k vážně promyšleným podnětným překážkám a problémům, u kterých je třeba hledat a navrhnout 

řešení. Zde pro představu uvádím odpovědi učitelů. K některým obavách a problémům se pak 

vrátím v prakticky zaměřeném oddílu, kde vysvětlím, jak jsem je řešila já a proč právě takovým 

způsobem. 

• Nic nebrání zařazení: 

Rylo by možno ji klidně zařadit. 

Myslím, že v ŠVP nestojí zařazení dílny čtení nic v cestě. 
Asi nic, daly by se tak vést běžné hodiny literární výchovy, v tom se můžu svobodně rozhodnout, 
stQči vyskočit ze zajetých kolejí. Díky za nápad. 
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• „Vyhýbavé odpovědi a stereotypy": 

Málo prostoru a materiálu. 

Specifika jednotlivých tříd-všude nelze dělat všechno. 

Na naší škole bylo zakázáno označit cokoliv jako povinná četba. Seznamy přečtených knih většina 

opíše. Některým žákům dělá problém vyjádřit se písemně. 

Ráda bych zařazovala více, ale není prostor. Přednost dostává na ZŠ hlavně gramatika, která 

dělá dětem stále větší problémy. Myslím si, že je to právě tím, že doma nečtou a tím si pravopis 

neosvojí. 

Dlouhé čtení by mohlo způsobit únavu, žáci by se mohli začít nudit. 

• Časová dotace: 

Hlavně čas, i když čtení je určitě důležitější než teorie. 

Časová dotace vyučovacích hodin českého jazyka na II. stupni. 

Snížení počtu hodin českého jazyka, větší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Hlavní překážkou je hodinová dotace ČJL (i ve školních vzdělávacích programech , ale u nás 

máme literární seminář ). 

Jediný problém vidím v hodinové dotaci. Nesměla by být na úkor stávajícího počtu 4 hodin jazyka 
a literatury týdně. 

• Nezájem o čtení a další specifické problémy: 

Někteří žáci nejsou schopni (někteří ochotni) si sami knihu číst. 

Snažila jsem se o zařazení, ztroskotání na tom, že žáci zapomínali knihy. 

Bohužel často narážím na nezájem některých žáků o četbu a jejich narušování tichého čtení. 

Nezájem žáků. 

V žáků se specifickými poruchami učení nechuť ke čtení, která u některých vrcholí až ; 

neschopností číst. 

Nezájem o četbu, nepřinesli by si knihu. 
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Nevím, myslím, že by to nemusel být problém, maximálně je možné, že si žáci nepřinesou knihu 

(ale to snadno vyřeší učitel tím, že má sám nějaké připravené pro zapomnětlivce). 

Chybějící čtenářské (kulturní) zázemí ve většině rodin, z nichž děti pocházejí; specificky 

zaměřený kolektiv, v němž je čtení minoritní záležitostí (např. sportovní třída); negativní 

zkušenost z předchozích ročníku a s předchozími učiteli. 

Ze strany dětí je to nechuť některých dělat cokoli, někde (v některých třídách)je těžké donutit děti 

přemýšlet a mít názor, ale v některých třídách by nebyl problém vůbec žádný. 

Nulová domácí příprava, naprostá nechuť číst, neschopnost vyjadřovat se, neschopnost 

naslouchat druhým. 

Nesouhlas kolegů, nutnost zařazení v S VP. 

Shrnu-li tyto příspěvky, ano, dílnu čtení opravdu lze zařadit do literární výchovy, stačí jen 

vyskočit ze zajetých kolejí, ale na druhou stranu se učitel jistě bude potýkat s nedostatkem času, 

nezájmem žáků o četbu a vyjadřování svých názorů především písemnou formou, se specifiky 

čtení dětí s SPU, nenošením knih, narušováním tichého čtení, neschopností vést smysluplný 

dialog a diskusi. Toto je však určitá výchozí situace, kterou by se učitel měl pokoušet měnit právě 

prostřednictvím dílny čtení. 

10) V čem by podle Vás mohla být dílna čtení prospěšná? 

Myslím, že učitelé docela dobře dokázali odhadnout hodnotu systému dílny čtení. Zvláště 

poskládáme-li jejich výpovědi, sestavíme tak soupis toho, jaký by měl žák- čtenář být a pomocí 

kterých prostředků toho můžeme dosáhnout. Zřetelně rozeznáte odpovědi formálního rázu od 

těch, které odkazují na učitele, kteří o problematice čtení svých pubescentních žáků více 

přemýšlejí. Přehled jejich odpovědí nabízím zde: 

Rozečtení nečtoucích žáků, komunikace o literatuře... 

Nevím, nemohu posoudit. 

U některých by určitě vzbudila zájem o čtení. 

Žáci by četli soustavně knihy, co je baví. 

58 



Práce ve skupinách a samostatnost. 

Žáci by mohli získávat pozitivní vztah k četbě, rozvíjet své čtenářské dovednosti a učit se kriticky 
myslet i formulovat své názory a obhajovat je v konkurenci jiných. Tím by si i trénovali základy 
diskuse a kvalitní komunikace. 

Měli by pocit, že mají možnost volby. 

Další formy a metody. 

Porozumění textu. 

Ke zlepšení morální úrovně a citu dětí, samozřejmě kromě rozvoje slovní zásoby, zlepšení 
orientace v textech i odborných - možnosti učení se atd. 

Lepší pochopení textu, uvědomění si různých jazykových a výrazových prostředků, možnost 
individuálního přístupu k žákům. 

U některých žáků by jistě podporovala myšlení, zlepšila komunikaci, argumentaci... 

Myslím si, že je to dobrá metoda na rozvoj čtenářství, donutí žáky alespoň jednou za čas vzít do 
ruky knihu a skutečně číst. Je dobrá také na zlepšování porozumění textu. 

Děti mají doma jiná "lákadla" než knihy. Proto by čtením ve škole mohly získat zájem. Na prvním 
stupni, kde je více prostoru a času pro kontakt učitele s dítětem, je toto čtení běžné. 

Naučili by se vzít do ruky knihu, což je dost problém, už v 6. ročníku mi odpovídají, já nikdy číst 
nebudu. Problém je , že v Řepích podle informace rodičů neexistuje fungující knihovna, ve škole 
taky knihovna není a žáky i přes moji motivaci od návštěvy vzdálenější knihovny odrazuje 
dojíždění. 

Mezipředmětové vztahy. 

„Nastavit" čtení jako přirozenou a v mnoha ohledech přínosnou lidskou činnost. 

Pochopení přečteného - přitáhnout děti ke knihám - osvojení gramatiky - samostatnému myšlení 
- rozvíjení fantazie - vyjadřování vlastního názoru. 

Zlepšení čtenářské gramotnosti, schopnost vytvářet si názor a umět ho patřičně formulovat a taky 
by určitě začali číst bez dotazů typu"a je to tlustý?" Jen na doplnění k dotazníku: Stanovená 
povinná četba jsou žánrová vymezení, tituly neporoučím, doporučuji buď jen autory a díla v 
rámci žánru. 

V motivaci změnit předešlé překážky (viz výše). 
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Určitě v tom, co jste si vytkla jako téma, tedy přitáhnout současné děti ke čtení. A těm, co čtou i 
bez nás, rozšiřovat nabídku. 

Přemýšlení o textu ,orientace v textu, vyhledávání argumentů, výměna názorů, vyjadřování -
formulování myšlenek, využívání a rozvoj slovní zásoby,... 

Asi by přivedla děti k bližšímu vztahu k četbě, vedla by je k přemýšlení, ale mám zkušenost: 
pokud "povinnou" četbu dětem nenutím, čtou ji. Neříkám tomu povinná, ale doporučená, dám jim 
vybrat, častěji volím knihu, kde jsou povídky nebo kapitoly tak, aby mohly přečíst kousek a 
skončit, nebo pokračovat, pokud je kniha zaujme. Přečtou určité "povinné" penzum, např. 3 
kapitoly nebo 2 povídky apod. a pak mají možnost volby - pokračovat nebo skončit.Ale hlavně 
zhodnotit to, co četly, čím je text zaujal nebo nezaujal. Povídáme si o tom, co všichni četli, 
pokračují ti, kteří četli dál, někdy přimějí ostatní, aby také pokračovali. 

Motivace ke čtení ve volném čase, zvýšení čtenářské gramotnosti. 

V tom, že by si žáci mohli vybrat žánr, autora... 

Pro schopné žáky, pro žáky mající vztah k literatuře by byla jistě přínosem. Vede je k 
samostatnosti a přemýšlení o tom, co čtou. 

Získání žáků pro čtení. 

5. KONKRÉTNÍ PODOBA DÍLNY ČTENÍ (začínáme s DČ) 

5.1. Realizace dílny čtení 

Frekvence využívání systému dílny čtení závisí na podobě vzdělávacího rámce (ŠVP) a 

rozhodnutí konkrétních učitelů, kolik prostoru mu věnují ve svém ročním tematickém plánu. Je-li 

školní vzdělávací program „otevřený" různým formám výuky, je možné s časovou dotací pro 

literární výchovu jedné hodiny týdně praktikovat dílnu čtení každý týden. V případě 

„uzavřeného" pojetí literární výchovy v ŠVP (literární období rozvržena chronologicky do 

příslušných ročníků) lze uskutečnit určitá kompromisní řešení: 

1) Střídání dílny čtení s hodinami „klasickými" (propracované hodiny vycházející z práce 

s textem s výstupy literárně historickými, teoretickými i čtenářskými), tj. dílnu čtení realizujeme 

jednou za čtrnáct dní vždy v čase hodiny literární výchovy. 
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2) Měsíční bloky, při kterých dochází ke střídání vždy po jednom měsíci (doporučuji měsíc 

kalendářní, nikoli pravidelně po čtyřech týdnech - žáci si to lépe pamatují). 

adl) Výhodou je častější působení na žáky ve smyslu rozvíjení jejich čtenářství a možnost 

průběžného hodnocení jejich pokroků, problémem je určitá nesoustavnost, jelikož dílna čtení je 

prokládána hodinami s určitého literárně-historického období, a tím pádem hrozí nebezpečí, že si 

žáci budou zapomínat knihy doma, než se zaběhne tento systém v jeho pravidelnosti. Přesto i 

právě proto jsem zvolila tuto frekvenci realizace dílny čtení, jelikož jsem se více obávala toho, 

jak by měsíční pauza zapůsobila na žáky vzhledem k zavádění celého systému jako určité novoty. 

ad2) Tento způsob je příhodný jednoduchostí zapamatování, jelikož se dopředu stanoví, že 

„měsíce dílny čtení" budou například říjen, prosinec, únor, duben, červen a během každého 

měsíce žák přečte minimálně jednu knihu určitého žánru, čímž se zaručí dodržení požadavku 

přečteného minima 5 knih ročně s jejich zápisy stejně jako v předchozí variantě realizace dílny 

čtení. Dnes, po určitých zkušenostech, bych možná využila spíše tento model, zvlášť když bude 

přímo ve třídě stále viset přehled měsíců dílny čtení i s vytčenými žánry. Takto se lehce zorientují 

i ti žáci, kteří určitou dobu chyběli. Je zde však nebezpečí (při takto pevně daném rozvrhu), že 

žáci ve výsledku absolvují méně hodin dílny čtení ročně, jelikož některé měsíce budou kratší a 

k tomu mohou dané hodiny v měsíci odpadnout. S tím je nutné počítat a mít určitou časovou 

rezervu. 

Další podmínkou realizace systému je skutečnost, že si žáci nosí vlastní knihy ke čtení do hodin. 

Počítá se s tím, že v nich čtou a pracují s nimi taktéž doma mezi jednotlivými dílnami čtení ve 

formě zápisů, případně jiných úkolů. Zde se nabízí otázka, jestli nebo jakým způsobem omezit či 

usměrňovat výběr knih ke čtení. Ti žáci, kteří ve svém volném čase čtou, se často zaměřují pouze 

na jeden, maximálně dva žánry (např. pouze fantasy či detektivky nebo dívčí příběhy) a další 

sami o sobě odmítají vyzkoušet. Je třeba je vytrhnout z čistě monotematického čtení, ale nadále 

zachovat princip výběru podle osobních i čtenářských zájmů. Proto jsou pro určitý ročník 

stanoveny „povinné žánry", přičemž maximální čas pro každý z nich je při „kompromisní" 

frekvenci dílny čtení dán zhruba třemi dílnami (při variantě jednou za čtrnáct dní) nebo jedním 

kalendářním měsícem (při měsíčních blocích), což představuje pět povinných žánrů ročně. Další 

61 



knihy žáci čtou již podle svého uvážení. Je zde varianta vyhlásit všechny žánry na začátku roku 

s tím, že necháme na žácích, v jakém pořadí je splní, nebo průběžně s určitým předstihem 

stanovovat vždy další povinný žánr. Takto by měla nastat období, kdy všichni ve třídě po určitý 

čas čtou knihy daného žánru, což umožňuje cílenější diskusi o vybraných jevech a situacích. 

Já jsem pro své dílny čtení zvolila právě tento způsob, který je na jednu stranu striktnější, na 

druhou stranu mi pomáhá sledovat, jak se žáci při svém výběru strefují do daných žánrů, jestli se 

některým „povinnostem" úmyslně nevyhýbají, také však systém umožňuje žákům lépe sestavit 

charakteristiku konkrétního žánru, diskutovat o výstavbě textu a typických tématech žánru. 

Libovolnost výběru pak dodržujeme při představování knih spolužákům („debata s autorem", 

v naší dílně tzv. „křeslo pro experta" viz níže) a při četbě nad povinný rámec. 

Poslední zásadní podmínkou realizace dílny čtení je dodržet takovou strukturu hodiny, aby zbylo 

dostatek času na tiché čtení i čtenářské reakce žáků. Bez těchto součástí by se nejednalo již o 

dílnu čtení, jelikož nestihnou-li žáci přečíst ani několik stran, nejsou obvykle schopni adekvátně 

reagovat. Pokud ovšem naopak nemají čas o přečteném si promluvit ve dvojicích, ve skupině 

nebo formou zápisu či dopisu, nepodporujeme čtenářství přemýšlivé (reflektující), pouze 

věnujeme část hodiny četbě. Neposilujeme ji však sdílením s ostatními. 

5. 2. Organizace dílny čtení a její součásti 

Jednotlivé části dílny čtení jsem z obecného hlediska popsala již dříve tak, jak jsem si je pro sebe 

utřídila z příruček RWCT, které sloužily jako podnět a rámec také české verzi dílny čtení v pojetí 

Miloše Šlapala, jenž systém dílny čtení rozpracoval do větších podrobností (užívá jej již osmým 

rokem). Jeho popis „Dílna čtení v praxi" (Kritické listy č.27, str. 13-20) mě směroval při 

vytváření podoby dílny čtení v mém pojetí. Některé postupy a návody jsem přejala, ověřovala, 

jak fungují v mých hodinách (nefungují-li pouze určitým „kouzlem osobnosti"), jiné jsem rovnou 

upravila už na začátku roku vzhledem k zavádění dílny čtení, potřebě opatřit si nějaké materiály 

od žáků pro potřeby diplomové práce a menšímu počtu těchto hodin celkově (jednou za čtrnáct 

dní), určité činnosti bylo třeba časem upravit podle potřeb žáků a stanovit kritéria pro jejich 

úspěšné splnění. Proto se dále budu věnovat zařazení jednotlivých součástí dílny čtení v mém 
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pojetí a podrobnostem organizace těchto aktivit. Také se zaměřím na problémy v přístupu žáků 

k dílně čtení a jejím součástem a pokusím se naznačit možná řešení. 

5. 2. 1. Minilekce 

Minilekce, tak jak ji chápu já, je část hodiny, kterou jedinou má mít učitel připravenou do detailů, 

aby byla co nejúčelnější pro danou situaci ve třídě a proběhla co nejrychleji, protože by neměla 

trvat déle než deset minut. Lekci poskytuje učitel, přesto si myslím, že by určitým způsobem měli 

být zapojeni i žáci. Pokud žáci nejsou vtaženi, mám tu zkušenost, že spíše vyrušují a úvodní část 

se prodlužuje, na druhou stranu, mají-li něčím samostatně přispět, natahuje se tato část také. Je 

tedy třeba vždy hledat model, kdy je přesně stanoveno, co sdělí učitel jako předávanou „pravdu", 

co si žáci poznamenají a co ve třech minutách doplní podle svých čtenářských zkušeností. 

Minilekci nevyužívám v každé dílně čtení, protože často je tento čas vyplněn referátem čili 

debatou o knihách, v naší podobě zvanou „křeslo pro experta". Minilekce jsem zařazovala 

především v úvodních hodinách, kdy jsem zjišťovala čtenářské charakteristiky žáků, 

vysvětlovala, co a jakým způsobem budeme dělat při jednotlivých částech hodiny, opakovala 

základní pravidla dílny čtení, stanovovali jsme si kritéria úspěšného zvládnutí aktivit, případně 

jsme si vysvětlovali obsah, uspořádání a vedení čtenářských deníků. Poté jsem minilekci 

uplatňovala vždy při „vyhlášení" nového povinného žánru, kdy jsem si připomněli jeho specifika, 

uvedli nejznámější autory, které jsme třídili do určitých skupin apod. Minilekce obvykle není 

oblíbená část hodiny, žáci už jsou natěšeni na svoje knížky, proto musí proběhnout maximálně 

organizovaně a rychle, poskytnout určitý přehled, nelze se zabývat detaily, o těch se diskutuje 

Potom při čtenářských reakcích ústních či písemných. 

5^2. 2. „Křeslo pro experta" 

Tato forma vykrystalizovala z klasického referátu na knihu (debaty i knihách), který u žáků 

neměl velký ohlas. Když jsem se ptala, kdo si vezme referát za čtrnáct dní, prakticky nikdo se 

nehlásil a já musela určovat „nedobrovolníky". Přemýšlela jsem, jak představení knihy oživit a 
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jaké ocenění se dostane referujícím kromě známky za jejich výstup. Posléze jsem došla ke 

„křeslu pro experta". O co se jedná? 

Už napřed žákovi propůjčím učitelskou „měkčí" židli, na kterou se posadí na stupínku a ve třech 

minutách stručně představí svoji knihu, přičemž má ji má u sebe spolu s těmito pokyny: 

1) Autor, název knihy (píšu na tabuli), počet stran, žánr 

2) Kdy a kde se děj odehrává 

3) Stručná charakteristika hlavních postav 

4) Nastínění děje 

5) Můj názor na knihu (bodové hodnocení 0-10) a zdůvodnění (srovnání s jinými knihami 

z žánru, směšné situace, zajímavé informace, místa hrůzy, ilustrace, já a hlavní postavy -

ne/sympatie, věrohodnost; vše pouze výběrově) 

Poté následují upřesňující dotazy z publika. Aby měl žák pocit větší jistoty, dostává se mu té 

výsady vyvolávat si hlásící se žáky podle své volby. Učitel zasahuje pouze při opakování dotazu, 

jeho rozvleklosti či nevhodnosti. Žáci si tak trénují kladení příhodných otázek, které pro ně mají 

vypovídající hodnotu. Jelikož není lehké přijít na originální dotaz, po čase dochází kjisté 

schematičnosti. Někteří žáci už mají svoje typické otázky, které pokládají bez ohledu na jejich 

účelnost. Proto neotřelou nebo trefnou otázku hlasitě oceňuji a i v minilekcích či během 

tradičních hodin literatury je dobré zabývat se aktivitami, prostřednictvím kterých se žáci učí 

klást k textu přínosné otázky (např. „debata s autorem"). 

Po ukončení dotazů přichází na řadu zhodnocení výstupu žáka spolužáky i učitelem, které je 

zároveň podkladem pro žákovu známku. Při každé příležitosti je dobré procvičovat kritické 

vzájemné hodnocení mezi žáky. Většina z nich (i nejlepších kamarádů) po určité době dokáže 

zformulovat klady a nedostatky konkrétního výstupu žáka, jednou za čas tímto úkolem pověřuji i 

ty studenty, kteří se nehlásí na kladení dotazů ani na hodnocení, aby si všichni tuto dovednost 

trénovali. V závěru hlasujeme, můžeme-li tohoto žáka uznat jako „experta" na danou knížku. 

V případě většinového uznání žák zapíše údaje knihy na arch visící ve třídě, prostřednictvím 

kterého si žáci doporučují „skvělé knihy", a ke svému jménu připíše označení „expert". Žáci si 

sami sestavili kritéria, která by měl takový expert splňovat. Zde jsou: 

* mluvit srozumitelně a dostatečně hlasitě 
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S nekoktat, mluvit souvisle 

S mit s sebou knížku a poznámky (připravené předem) 

S popsat výstižně děj, stručně, ale jasně charakterizovat postavy, poznat žánr 

S umět jasně vyslovit svůj názor na knihu 

S dokázat zodpovědět položené dotazy 

S. 2. 3. Samostatné tiché čtení 

U této části dílny čtení se snažím, abych dodržela vždy alespoň patnáct minut čistého času na 

čtení. Plně chápu často oprávněné obavy některých učitelů související se samostatným čtením. Je 

zde několik problémů, které je potřeby řešit a časem snad i vyřešit. Vezmeme-li to popořadě, pak 

jde hlavně o: 

a) Nenošení knih 

První tři, čtyři dílny čtení jsem opravdu tápala, co dělat s těmi žáky, kteří si údajně knihu 

zapomněli doma nebo si „nestihli" nic půjčit v knihovně. Obvykle jsem jim zdaného žánru 

nabídla něco z čítanky pro jejich ročník, ovšem takto jsem je nemotivovala, aby si knihu nosili. 

Později jsem přišla na to, že jedinou možností je naprostá pravidelnost hodin dílny čtení a její 

připomínání celý předchozí týden v kombinaci s méně příjemnou činností, kterou žáci vykonávají 

Po tu dobu, co ostatní čtou a později píší své reflexe. Co tedy konkrétně dělali žáci 

»zapomnětlivci"? 

- Nejdrastičtěji zapůsobí procvičovací pravopisná cvičení či jiné úkoly z mluvnice. 

- Další možností jsou rozmanité souvislé písemné práce, jimiž žáci reflektují své čtenářství nebo 

dílnu čtení jako systém, např. Co pro mě znamená dílna čtení; Co by mi pomohlo, abych si 

knížku nosil/a; Co bych pozměnil/a na dílně čtení a proč; K čemu mi to čtení bude?; Návrh 

uspořádání čtenářského deníku (obsah, podoba zápisu o knize, minimální počet knih za rok) 

apod. 

- Jinou variantou je pomoc při výrobě určitých pomůcek do dílny čtení, například mohou 

opisovat pravidla dílny čtení, pokyny k „expertnímu křeslu", osnovu pro zápis o knize, 
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doporučenou četbu k jednotlivým žánrům apod. na papírky pro ostatní spolužáky. Je to 

výchovné, navíc si pravidla dostatečně osvojí a je to činnost dostatečně nezáživná. 

- Jako poslední možnost vidím aktivity procesuálního charakteru týkající se dílny čtení. Žáci 

mohou písemně promýšlet různá kritéria pro úspěšné splnění určité součásti dílny čtení, 

stanovovat bodové stupnice a přiřazovat jednotlivým bodům slovní komentář. Lépe si tak 

uvědomí, co obnáší hodnocení, potažmo sebehodnocení čtenářských dovedností. 

Ukázku takové alternativní práce pro žáky během tichého čtení můžete najít v příloze č. 3 (ještě 

jsem ji zkombinovala s pravopisným tréninkem). Pokud ani po těchto útrapách nezačne žák knihy 

nosit, je třeba mu začít jeho písemné projevy známkovat, v krajním případě řešit tento problém 

s jeho rodiči. 

b) Výběr vhodných knih 

Jedním z důvodů nenošení knih může být u žáka i problém s jejich výběrem. Pochopitelně jedna 

z prvních minilekcí by měla být věnována možnostem výběru knih. Výsledky, které dáme s žáky 

dohromady na tabuli si žáci výrazně zapíší do čtenářského deníku. Takto například vypadal zápis 

v naší dílny čtení: 

Podle čeho si vybírám knížky: 

- podle žánru - od stejného autora - na doporučení spolužáků, rodičů, učitele 

- podle stručného obsahu na obalu - provedu „ochutnávku" (kousek z knihy si přečtu) 

- podle počtu stránek - podle vzhledu knihy, pěkných ilustrací 

- na základě reklamy, modernosti - na základě filmové podoby 

- náhodou na ni narazím v knihovně, knihkupectví - kvůli povinné četbě 

- na základě svých zájmů 

Žáci mají také často potíž s tím, kde knihu získat. Někteří z nich zatím do knihovny nechodili, 

možná ani netuší, kde nejbližší knihovnu najdou a jak se v ní orientovat. Je proto dobré, aby 

v prvním měsíci proběhla exkurze se třídou v knihovně, kde se žáci podrobně dozví, zvláště 

jedná-li se o automatizovaný provoz, jak si knihu vyberou, objednají, prodlouží, rezervují či vrátí. 

Na místě je také vhodné rovnou si vzít přihlášky a některé části s žáky přímo vyplnit. Ideální 

Pochopitelně je, když škola provozuje funkční knihovnu přímo v budově a žáci si mohou vypůjčit 
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některé knihy tam. U nás ve škole tomu zatím tak není (knihovna existuje, ale zatím je zde málo 

zajímavých titulů, proto si žáci domů knihy příliš nepůjčují). Mimochodem hodiny dílny čtení 

uskutečňované přímo v knihovně jsou pozitivní motivací, nicméně není to nezbytné, jelikož 

problém nenošení vlastní knihy žáky to nevyřeší. Půjčí-li si po dobu dílny čtení žák knihu na 

místě, čte opět jen úryvek stejně jako v čítance, ale doma v četbě nemůže pokračovat, neprovází 

hrdiny při jejich dalších dobrodružstvích. 

Výběr vhodných knih u nás v dílnách čtení podporují i další aktivity, jejichž cílem je vzájemné 

doporučování knih spolužáky a kamarády. V tomto věku neznám lepší a pádnější důvody, proč si 

vypůjčit a přečíst určitou knihu, než když mi kamarád/ka řekne, že se u ní fakt pobavil/a, bál/a, že 

je vážně zajímavá a dobře se čte. V dílně čtení tomu odpovídá například „vývěska" 

Doporučujeme si knihu, kam žáci zaznamenají autora, název, počet stran skvělé knihy a připojí, 

kdo ručí za její kvalitu. Sem také připisují, jsou-li experti na nějakou z knih. Výběr knihy také 

může ovlivnit aktivita „Křeslo pro experta" popsaná výše, nebo třeba výstavkové akce plakátů na 

přečtené knihy, pojaté jako jejich reklama s argumenty, proč knihu rozhodně přečíst, a grafickým 

ztvárněním. 

c) Vyrušování při tichém čtení 

Ke vzájemnému vyrušování mezi žáky obvykle dochází, než si zvyknou na skutečnost, že si 

všichni tiše čteme nejméně čtvrt hodiny každý svůj vlastní text. Žáci jsou totiž zvyklí maximálně 

na to, že si čtou pro sebe v danou dobu všichni stejný text, tudíž spontánně „konzultují" během 

četby, k čemu došli či co je zaujalo. Stejný postup potom praktikují v dílně čtení. Dále pak 

vyrušují žáci, kteří tak činí za všech okolností, protože se hůře soustředí, tato činnost je pro ně 

Příliš namáhavá, nechce se jim ji vykonávat, a tak se nudí a obtěžují ostatní. První skupina 

»vyrušovatelů" si po čase zvykne na nová pravidla, případně je poněkud postrčíme tím, že 

jakmile začnou rušit, zacházíme s nimi jako s žáky, kteří právě nemají svoji knihu, a dostanou 

jinou práci. Zbýva j í c í jedince je nutné po dobu tichého čtení hlídat, usměrňovat a pomáhat jim 

krátkými konzultacemi. Je vhodné, aby seděli odloučeně od ostatních, aby se mohli lépe 

soustředit, případně je jednou za pár minut dojít krátce slovně povzbudit. V souvislosti s tímto 

Problémem bych ještě ráda zmínila faktor uspořádání učebny. Nic nebrání tomu, aby žáci seděli 

Při tichém čtení v lavicích stejně jako vjiných hodinách, ale určitou uvolněnou atmosféru 

Podtrhneme, necháme-li žáky vybrat si místo (a polohu), kde si budou samostatně číst. Přesto 
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bych kvůli zamezení vyrušování doporučila jejich výběr místa poněkud omezit. Podle mého 

návrhu si žák může sednout kamkoli, kde nebude v těsném kontaktu s jiným žákem, a takovým 

způsobem, aby neznepříjemňoval čtení jinému žákovi. Učitel jako určitý narušitel klidu při 

samostatném čtení působí během individuálních konzultací s žáky. Přiznávám, že při zavádění 

dílny čtení jsem individuální konzultace prakticky nevyužívala, jednak proto, aby si žáci zvykali 

na tiché prostředí, ale hlavně z toho důvodu, že v té době jsem řešila kázeňské problémy 

s jednotlivými žáky a hlídala, aby si všichni četli svoji knihu. Nyní po několika měsících bych už 

tento typ rozhovoru ráda zařadila i do našich dílen čtení. 

5. 2. 4. Konzultace učitele s žákem 

Při promýšlení její konkrétní podoby jsem vycházela z příručky RWCT popisující dílnu čtení, 

z Kritických listů č. 25, str. 32-35 a ze zkušeností s žáky, které právě ve svých třídách učím. 

a) Forma 

Je třeba vyřešit způsob výběru jednotlivých žáků ke konzultaci, místo uskutečňovaných 

konzultací, vymezený čas a systém výstupů z konzultace (záznamy, podklady pro další práci 

z žákem). Jak jsem porůznu prováděla drobné konzultace na vyžádání nebo z důvodů vyrušování, 

získala jsem představu možného realizovatelného tvaru. Na začátku hodiny vždy zjišťuji, kdo 

nemá s sebou knihu a proč, abych si zmapovala, kolik žáků bude vykonávat náhradní aktivity a 

jsou-li to ti stejní co minule. Tito žáci tedy vypadnou z výběru na konzultující. Během minilekce 

nebo „křesla pro experta" pak zapíšu na tabuli jména dvou až tří žáků (podle délky tichého čtení), 

se kterými budu tuto hodinu mluvit, jednu pozici ponechám volnou pro žadatele o konzultaci. Při 

rozhovoru začnu právě s tímto žákem, protože ten má spíše připraveno, o čem se mnou chce 

mluvit, na co se dotázat. Pro účely konzultací bude vzadu připraven stolek se dvěma židlemi, 

abychom ostatní rušili co nejméně, budu si muset hlídat čas, abych se jednomu žákovi věnovala 

maximálně pět minut, a dostalo se tak na všechny, kteří jsou zapsáni na tabuli. Neumím si 

Představit, že bych v tak krátkém čase byla schopna vnímat žáka a zároveň si dělat do zápisového 

archu výstižné poznámky. Bude proto třeba nahrát si konzultace na diktafon a poté je v hlavních 

bodech zapsat na připravený papír o čtenářské konzultaci. Archy zřejmě budu skladovat spíše 

Podle data realizovaného rozhovoru, čímž získám představu, kdy naposledy jsem s určitým 

žákem individuálně mluvila a o čem. 
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b) Obsah 

Poté co si společně zvykneme na tento způsob rozmluvy, očekávám, že se témata našich 

konzultací ustálí v několik základních typů: 

• Problémy s výběrem vhodné knihy 

Ačkoli provádíme v dílně čtení všemožné doporučovací aktivity (viz výše), z toho, co žáci čtou, 

vidím, že titul občas neodpovídá jejich věku, zájmům ani preferencím. Výběru knihy zřejmě 

nevěnují čas a úsilí, četba je pak nebaví, vyrušují, nechtějí o ní mluvit ani psát, tvrdí, že čtení jako 

takové jim nic nepřináší. Stále dokola je nutné probírat s žákem možnosti, jak se dostane k dobré 

knize, okomentovat čtvrtky s doporučenými knihami pro jednotlivé žánry vzhledem k povaze a 

čtenářské charakteristice konkrétního žáka. V nižších ročnících některým žákům vyberou knihy 

rodiče (někteří se příliš nestrefují), proto je třeba, aby učitel vysvětloval žákovi, že by se neměl 

vzdávat možnosti a práva podílet se na výběru knihy ke čtení. 

• Přemýšlíme nad rozečtenou knihou 

Tento typ konzultace je víceméně volný, během čtenářského rozhovoru jistě narazíme na důležité 

téma související s jeho knihou, případně žáka napadne nějaký dotaz. Žák také může sám některou 

pasáž z knihy přečíst a můžeme spolu diskutovat o tom, co mu na ní připadá zajímavé, čím jej 

oslovila. Učitel nemusí být speciálně připraven, snad pouze potlačit svoji přirozenou dominanci a 

připraven naslouchat a povzbuzovat či provokovat otázkami: Proč si to myslíš? Z čeho vycházíš? 

Jak to vidíš ty? apod. 

• Hodnotící konzultace při dočítání knihy 

Zde je namístě podporovat otázkami žákovy hodnotící úvahy nad knihou předtím, než je 

v ucelené podobě zaznamená na papír do čtenářského deníku. Učitel klade takové otázky, na 

které by rád dostal později písemné odpovědi. Je důležité poskytnout žákovi čas promyslet 

odpověď, aby se necítil zaskočený a zkoušený. Smyslem konzultace je také porozumění učitele 

tomu, Jak žáci myslí, odhalit, co jejich myšlení blokuje nebo si všimnout cenných myšlenek, které 

jsou skryty za povrchovým zmatkem ". (Kritické listy č.25, str. 33-34). 
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• Rozhovor o vedení čtenářského deníku a o reflektivních písemných metodách 

Individuální konzultace by se měla týkat i písemného přemýšlení nad texty. Žáci často nepřiznají, 

že dostatečně nepochopili například metodu podvojného deníku, i když absolvovali předvedení 

metody pro celou třídu. Také jsou stále na pochybách, co učitele zajímá v jejich shrnujícím zápise 

o knize. Je dobré projít s žáky jejich formulace, nechat je vyjádřit ústně, co tím chtěli říci a pak se 

pokusit společně sestavit nové vyjádření. Časuje málo, je tedy nutné zaměřit se vždy jen na dílčí 

problém či postup. 

• Písemná konzultace prostřednictvím čtenářského deníku 

Patří do této skupiny konzultací pouze vzdáleně, protože se jedná o individuální formu, avšak 

probíhající písemně a v čase, který jde mimo rámec vyučovací hodiny. Žák si zaznamenává 

čtenářské poznámky a učitel se k nim pravidelně vyjadřuje. Vzniká tak korespondence zaměřená 

na vývoj čtenářských dovedností žáka a odezvu na zážitky žáka spojené se čtením. ,JCromě toho, 

že tento typ konzultace koučuje žáka v psaní jeho textu, jsou takové vyměňované poznámky samy 

také lekcí v psaní a čtení, protože učitel vytváří pro každého ze žáků osobní sdělení, a tím mu 

ukazuje model toho, jak dospělí píšou. " (Kritické listy č. 25, str. 34). Problémům spojeným se 

čtenářským deníkem se budu věnovat samostatně. 

.S. 2. 5. Čtenářské reakce (reflexe přečteného) 

Už samostatné čtení žáků probíhá obvykle se záměrem všímat si určitého aspektu textu, ke 

kterému se později vrátíme prostřednictvím některé z reflektivních metod. Vzhledem ktomu, že 

jsem potřebovala získat jisté hmotné podklady pro tuto práci, častěji jsem zařazovala reflexe 

písemné, ovšem při zavádění dílny čtení jakožto systému bych raději začala s hovory o knihách. 

Žáky tolik neodrazují, lépe si zvykají na tento typ uvažování a později rychleji přejdou na 

písemné formulování myšlenek, které mohou dát přečíst ostatním neboje s nimi sdílet (dvojice, 

skupinky, třída) ústně. 

Konkrétní metody a postupy, které j s em v dílně čtení využívala: 
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A) ÚSTNÍ METODY 

Hovory o sledovaných jevech (témata k hovorům jsem přejala z Dílny čtení v praxi M. Šlapala 

uvedené v Kritických listech č. 27, str. 14-15 a doplnila j e ) . 

U hovorů ve dvojicích či malých skupinách je výhodou, že všichni mají možnost podělit se o své 

názory, postřehy a zážitky, naopak nevýhodu vidím v tom, že se obtížně dozvídám, jestli tak 

opravdu všichni činí. Proto po vymezené době požádám, aby žáci promluvili o něčem 

zajímavém, co právě vyslechli od spolužáků. Spíše „prásknou" důvtipný postřeh kamaráda, než 

by se chlubili svými nápady, což často vede k rozhovoru v rámci třídy. Společná kruhová diskuse 

odrazuje ostýchavější žáky, kteří však při výrazné podpoře učitele mohou zažít se svými 

myšlenkami o to větší úspěch. Obvykle se však nedostane na prezentaci názorů všech žáků. 

Přehled získávám díky jednoduché pomůcce. Kdo již mluvil, položí před sebe na zem propisku či 

tužku. Ostatní, kteří se k vystoupení žáka chtějí vyjádřit, si posílají míček. Ti, co jej pošlou dál, 

se práva promluvit vzdávají. Učitel pak vybere dalšího žáka, který má možnost prezentovat 

sledovaný jev z hlediska svého textu. Učitel zasahuje především proto, aby se představení tématu 

své knihy nevyhýbali ani méně průbojní žáci. 

Možnosti sledovaných jevů 

• v čem kniha zapadá do daného žánru a čím je výjimečná 

• čím se tato kniha liší od těch, co jsem čet/a dříve 

• hlavni postavy, co je na nich sympatického a co není, v čem jsme si podobní 

• záporná postava v příběhu - jak ji vnímám já, jak ovlivňuje příběh atd. 

• staří a mladí - mezigenerační problémy 

• co bych dělal/a na místě postavy já 

• jak by moje okolí reagovalo na toto moje chování 

• vztahy v příběhu (kdo koho nesnáší, kdo koho miluje a proč) 

• s kým bych se chtěl/a kamarádit a proč 
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• co zažila postava příjemného a co nepříjemného 

• stručný děj 

•> role prostředí v příběh u 

• jazykové prostředky v knize, autorův styl psaní 

*t* zvíře a jeho pozice v příběhu 

• předmět a jeho funkce v příběhu 

• dozvěděl/a jsem se z knihy něco nového? 

• zábavné, vtipné situace, v čem humor spočíval 

• konflikty a problémy postav (původníplán na vyřešení, podařil se realizovat?...proč?) 

• vyôer myšlenku, která by mohla zaujmout ostatní a výrazně ji přečti 

• vzkaz jedné z postav, spisovateli, dalšímu čtenáři této knihy 

• jak byste chtěli, aby se příběh dále vyvíjel, a proč 

B) PÍSEMNÉ METODY 

Téměř všechny písemné záznamy žák řadí do svého čtenářského deníku. V počátcích dílny čtení 

jsem si neuvědomila, že musím stanovit přesná a přehledná pravidla, kam má žák určitý typ 

zápisu do deníku umístit, aby se v množství různorodých zápisů neztrácel. Je dobré vedení 

deníku věnovat některou z počátečních minilekcí a později pravidla připomínat individuálně při 

konzultacích. 

Vedení čtenářského deníku 

Pokud jde o vnější podobu deníku, upřednostňuji sešit formátu A5 s pevnými deskami. Deník se 
tak snadno nerozedere, nepotřebuje fóliový obal, navíc tento formát je pro učitele skladnější než 

sešity větších rozměrů. Také žákům zpočátku vyhovuje při psaní spíše menší plocha stránky, 

Protože mají pocit, že ji dokáží lépe naplnit. 

Na začátku deníku doporučuji mít nalepené oxeroxované pokyny pro jednotlivé aktivity dílny 

^ení, zejména pravidla dílny, v případě měsíčních bloků žánry pro určené měsíce, osnovu 
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prezentace knihy při „křesle pro experta" a formulář se seznamem přečtených knih s 

komentářem. Po zkušenostech se stavem deníků mých žáků vedených bez naprosto striktních 

pravidel bych rozhodně nechala žáky číslovat jednotlivé dílny čtení (mimochodem při 

čtrnáctidenní frekvenci se jedná asi o 18 dílen ročně) a výrazně označovat datum jejich konání. 

Zápisy pořizované z další takové hodiny by pro přehlednost vždy začínaly na další straně. Takto 

se učitel rychle zorientuje v žákových záznamech při psaní komentářů a také lépe vysleduje, kdy 

žák chyběl nebo kdy si nedoplnil zápisy, zapomněl-li deník doma. Po číslu a datu hodiny 

následuje zápis z minilekce nebo poznamenání autora a názvu knihy, která je představována v 

„křeslu pro experta" spolu s vlastní otázkou položenou spolužákovi. Po tichém čtení žák vždy 

zaznamená autora, název knihy a úsek (od str...do str...), který právě stihl přečíst, což učiteli 

napoví, jak se žák dokázal začíst a soustředit se a jak dlouho mu trvalo danou knihu přečíst. Poté 

již následuje případná písemná reflexe v podobě jedné z níže popsaných metod nebo zde zápis 

končí, probíhá-li dále pouze ústní aktivity. Zcela odděleně doporučuji pořizovat souhrnné zápisy 

o knihách po jejich dočtení, a to například ze zadní strany deníku, kde také bude nalepena osnova 

pro jejich vytvoření. Jedná se nejméně o čtyři až pět povinných záznamů ročně. Taktéž není od 

věci, aby žáci měli v deníku jakousi „diářovou" stranu, kde budou termíny referátu, odevzdání 

deníku ke „kontrole" učiteli a společné konzultace s učitelem. 

Metody a postupy využívané ve škole 

Podvojný deník 

Také u této metody je dobré, když její popis žáci mají v natištěné podobě nalepený v sešitě. Žák 

rozdělí svislou čárou stránku na dvě poloviny, přičemž do levé ocituje drobnou část textu 

(maximálně 2-3 věty), která na něj nějakým způsobem zapůsobila. V pravé polovině pak žák 

okomentuje, proč si zaznamenal právě tyto myšlenky, co mu připomněly, co v něm vyvolaly, 

vyjádří určitý postoj k uvedeným informacím z textu (údiv, nesouhlas, připomínku, otázku). „ V 

Podvojném deníku studenti často sklouzávají k pouhé parafrázi děje, vlastními slovy tedy opíšou, 
co si v levém sloupci z knihy vypsali. Trvá poměrně dlouhou dobu, než se záznamy o četbě stanou 

'im, čím mají být - tedy písemným zaznamenáním procesu přemýšlení o textu. " (Šafránková, K.: 

Záznamy o četbě, které se osvědčily in Kritické listy č.24, str. 17). Tato zkušenost se mi také 

Potvrdila, proto je nezbytné, aby učitel v minilekci předvedl na krátkém textu, jak může vypadat 

73 



jeho komentář a žáci si jej také měli možnost nahlas ozkoušet. Některé z povedenějších pokusů 

žáků naleznete v příloze č. 4. 

Dopis spolužákovi, hlavnímu hrdinovi, spisovateli 

Osobní dopis spolužákovi je velmi oblíbenou formou bezprostřední reakce na text. Žáci si 

sdělují, jak se jim knížka zatím líbí, o čem dnes četli i jak se k tomu staví. Na tomto typu dopisu 

je přínosná možnost získat okamžitou odpověď. Je to do určité míry soukromá emotivní výměna 

aktuálních názorů a postřehů. Ukázku korespondence mých žáků najdete v příloze č. 5. Dopisy 

hrdinovi či spisovateli již slibují hlubší zamyšlení nad textem především ve formě otázek a výtek, 

žáci připomínkují hrdinův charakter i chování, obdivují se mu i ostře kritizují, radí mu, jak měl 

určitou situaci řešit. Ke spisovateli navíc mohou směřovat i dotazy týkající se stylu jeho psaní a 

výstavby textu, i když to tak žáci pochopitelně nepojmenovávají. Také mu nabízejí alternativní 

řešení příběhu, ptají se na nejasnosti, chválí knihu či text kritizují. Jako poslední uvádím možnost 

napsat dopis dalšímu čtenáři této knihy. Na co se má připravit, čeho by bylo dobré si všimnout 

apod. Mám však dojem, že je to už poněkud obtížnější druh reakce, zatím jsem tento typ dopisu s 

žáky nevyzkoušela. 

Předvídání děie 

Žáci obvykle během jedné hodiny nedočtou uzavřený úsek svého textu, proto se nabízí, aby se 

Pokusili o dějové předpovědi na základě zákonitostí výstavby podobného typu textu či charakteru 

a vývoje vztahů hrdinů knihy. S žáky jsme tak činili pomocí obdoby trojitého zápisníku, protože 

jsme si také rozdělili stránku svislými čarami na třetiny, přičemž po přečtení určeného úseku 

vlevo žáci zapsali, v jaké situaci se právě nacházejí hrdinové knihy, doprostřed pak, jak se podle 

nich bude situace řešit a proč. Poté co v textu pokročili dále (doma nebo na další hodině), 

zaznamenali na pravou stranu, jestli se jim předpověď potvrdila či jak se děj dále opravdu 

vyvíjel. Trénují se tak nejen v předvídání děje, ale také v jeho shrnutí, jelikož zde dochází 

k veliké redukci obsahu textu. Některé z jejich pokusů naleznete v příloze č. 6. 
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Speciální zápis z četby 

V podstatě se jedná o souvislou písemnou reflexi některého z aspektů textu. Možné typy otázek 

jsem už sepsala dříve v souvislosti s písemným dialogem. Protože tyto záznamy mnohdy slouží 

jako podklady pro mluvený dialog či diskusi, úzce souvisí i možnými okruhy sledovaných jevů 

(v příloze č. 7 máte žákovské ukázky charakteristiky literární postavy). Forma zápisu je volnější, 

jde spíše o postřehy a myšlenky vztahující se k vytčenému aspektu textu, proto jej žáci zařazují 

zepředu deníku do drobnějších poznámek z dílen čtení. 

Metody a postupy využívané během domácí přípravy 

Shrnující zápis z četby 

Tato aktivita formou nejvíce odpovídá klasickým deníkovým zápisům o knihách, ovšem snaží se 

odstraňovat jejich neduhy. Jelikož žáci nemají stanovenu povinnou četbu, nevybízí je to tolik 

využívat deníky sourozenců či dokonce rodičů a stahovat obsahy z internetu nebo je opisovat 

z přebalu či knižních čtenářských deníků. Abychom se proti těmto nešvarům pojistili zcela, 

vyžadujeme formulaci vlastního názoru na stejné ploše jako popis samotného stručného děje, 

časoprostoru a postav dohromady. Žáci pracují s vytištěnou osnovou, které se drží, ovšem později 

nikoli dogmaticky. Originalita postřehů se pochopitelně cení vždy vysoce. 

Doporučená osnova: (přejato od M. Šlapala a upraveno) 

1' Autor: 

Název knihy: 

Vydavatelství + rok vydání: 

Počet stran: 
v 

Zánr: 

- kde a kdy se děj odehrává 

- stručná charakteristika hlavních postav 

- stručný děj 

- NÁZOR NA KNIHU (bodové hodnocení 0-10, čemu jsem se smál, divil, čeho jsem se 
°bával, co mě potěšilo, co jsem se zajímavého dozvěděl, můj vztah k hlavním postavám, co či 
koho mi kniha připomněla, jak bych problém řešil já, celkové zhodnocení v daném žánru...) 
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Rozsah: 1 -1,5 A5 čistého textu (nezapočítávají se základní údaje o knize viz bod 1) 

V této podobě naleznete žákovskou ukázku zápisu z knihy v příloze č. 8. 

Žáci, které nyní učím, očividně nebyli zvyklí psát do čtenářského deníku svůj názor, v nejlepším 

případě se jednalo o jednu frázovitou větu. Velice jsem s nimi bojovala, aby dopodrobna 

nevypisovali děj jednotlivých kapitol knihy, ale naopak mi napsali, jak příběh vidí oni. Toto je 

problém té „píšící" skupiny, jsou ale i jedinci, kteří na mě hledí s naprostou nevraživostí, že mají 

o četbě vůbec něco psát. S některými jsem zatím neuspěla ani po půl roce, ale nevzdávám to. Jiní 

žáci se snaží vyhovět a postupně rozšiřují rozsah svého komentáře textu na jeden odstavec. 

Mohutně je chválím a zároveň zdůrazňuji, že jsme zatím nedospěli k finální podobě zápisu. Pro 

mé žáky je takové vedení deníku velká změna, jelikož dříve většinově fungoval jako kulturní 

deník, navíc když byli mladší, zdobili jej svými ilustracemi (já bych obrázky uvítala, ale 

momentálně na to zřejmě nemají ten správný věk). Teď se někteří zlobí na mě, že mají v deníku 

chaos nebo že trvám na určité osnově zápisu. K podobě deníku se proto vracím při každé 

příležitosti v osobních komentářích žákům i souhrnně v minilekcích. 

Před, při, po 

Touto metodou by se dal tvořit souhrnný zápis o knize i ve škole , a to na etapy. Žák postupně 

vytvoří několik souvislých záznamů, ,„přičemž první by měl vyjadřovat očekávání, která vněm 

text vyvolává, aniž by bylo přečteno omnoho víc než jméno autora a název knihy. V této části 

učitele zajímá, proč si žák knihu vybral a co od ní očekává... Ve druhém a třetím záznamu, které 

by měly vzniknout v průběhu četby, se žák vrací ke svým očekáváním a komentuje, jak se vyvíjejí. 

V posledním záznamu, který vzniká až po přečtení celé knihy, přichází na řadu rekapitulace - je 

nutné se znovu zamyslet nad prvním odstavcem, vyjádřit se k němu a připsat i pár vět o knize jako 

takové." (Šafránková, K.: Záznamy o četbě, které se osvědčily in Kritické listy č.24, str.16). 

Myslím si, že takový volnější způsob zápisu by mohl žáky více bavit a pro účely dílny čtení je 

jako stvořený, protože svou strukturou přímo naplňuje podstatu těchto zápisů - přemýšlení o textu 

a vyjádření vlastních postojů a názorů. Až většinově zvládneme zápis podle jednoduché osnovy, 

hned s žáky vyzkoušíme tuto metodu. 
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Seznam přečtených knih s komentářem 

Tuto metodu pomáhající žákům si uvědomit, jací jsou čtenáři na pozadí toho, jaké typy knih čtou, 

jak rychle je zdolávají, jak jsou náročné na čas a soustředění apod., jsem v obecné rovině popsala 

již v úvodu práce (str....). Výhodou je, že poskytuje žákům přehled o aktuální úrovni jejich 

čtenářství, ovšem je třeba stanovit parametry takového zápisu. Neměl by být příliš časově 

náročný, přesto by měl mít jistou vypovídací hodnotu. Takto si představuji formulář pro seznam 

přečtených knih žáků: 

Jméno: 

Třída: 

Počet knih, které jsem letos přečetla: 

Autor/název knihy Začátek a konec četby Obtížnost čtení 
(bodově, počet stran) 

Osobní komentář 
(bodové zhodnocení, 
žánr, klady a zápory) 

Plakáty a reklamy 

Žáci, kteří neradi píšou, mohu zachytit podstatné informace o knize i touto formou. 

Prostřednictvím plakátu vymýšlejí pozitivní argumenty, proč si knihu půjčit nebo koupit a vyžijí 
se i při výtvoru vlastních ilustrací nebo jiné grafické podoby vymezené plochy. Žáci také mohou 

dostat „příležitost psát reklamní texty o knihách - pozitivní, pokud se jim text líbil, nebo negativní, 

Pakliže je nijak zvlášť nezaujal. Podmínkou je, že svůj názor podpoří pádnými argumenty a 

Podají základní informace o knize. Oba tyto typy záznamů lze samozřejmě veřejně prezentovat, ve 

třídě či na chodbě. " (tamtéž) Zatím jsem s žáky vyzkoušela tvorbu plakátů. Pouze jsme si 
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sdělili, co vše je možné najít na plakátu a dále už žáci tvořili doma. Některé z výtvorů můžete 

najít v příloze č. 9. 

5. 2. 6. Prostředky hodnocení a sebehodnocení žáka v systému dílny čtení 

v 
Žákovo hodnocení svých pokroků při rozvíjení čtenářských dovedností: 

• Ankety (např. „Jaký jsem čtenář") a dotazníky týkající se čtenářství 

• Seznam přečtených knih s komentářem 

• Pololetní bodové a souvislé písemné sebehodnoceni četby 

Bodové ohodnocení svých schopností žáci absolvují poměrně ochotně, obvykle se snaží poctivě 

odhadnout, kolik bodů od nuly do deseti si zakroužkovat vzhledem k ideálnímu stavu určitého 

kritéria četby. Za tímto účelem obdrží drobný formulář. Ten pak slouží i jako vodítko pro 

souvislou písemnou reflexi, protože jednotlivé odstavce práce by měly zhruba kopírovat body 

formuláře, přičemž rozsah se pohybuje kolem jedné strany A5. Například takto může formulář 

vypadat: 

T e c h n i c k á ú r o v e ň č ten í (rychlost, správnost) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D o m á c í č e t b a (nakolik s e j í věnuj i) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S c h o p n o s t v ý b ě r u kn ih (strefuji se či ne) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Záp i sy z č e tby (jak se mi daří plnit) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vztah ke č ten í (spíše kladný nebo záporný) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Počet přečtených knih za pololetí 

Příklad žákem vyplněného formuláře a souvislou reflexi najdete v pří loze č. 10. Výs ledkům 

získaným v pololetí z tohoto šetření se budu podrobněj i věnovat v evaluaci systému dílny čtení. 

• Konzultace s učitelem (pochopitelně i zde okrajově dochází k žákově zhodnocení 

vlastních čtenářských schopností a dovedností) 
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v 

Žákovo hodnocení systému dílny čtení 

• Psané reflexe - tipy na vylepšení dílny („ Co by mi pomohlo ke zlepšení v dílčích 

čtenářských dovednostech? ", „ Co mi nevyhovuje na dílně čtení a proč? ", „ Co by měl 

obsahovat čtenářský deník " apod.) 

' postoj k systému dílny čtení („ Co pro mě znamená dílna čtení? ", „ Proč 

si nenosím knihu do dílny čtení? "apod.) 

• Aktivním zapojením do dílčích aktivit a debat (i tímto způsobem dává žák najevo svůj 

postoj k systému, naplňuje-li řádně všechna práva a povinnosti čtenáře v dílně čtení, je-li 

ochoten dát k dispozici svůj názor na text) 

Učitelovo hodnocení žákových pokroků probíhá na základě: 

• Individuální konzultace a záznamového archu z ni 

• Aktivity žáka při diskusích ve dvojicích, skupinkách i v kruhu, podnětnost jeho 

zamýšlení nad textem 

• Anket a dotazníků týkajících se čtenářských dovednosti 

• Seznamu přečtených knih žáka s komentářem 

• Úrovně zápisů ve čtenářském deníku, jeho průběžného vedení 

• Kvalitě a četnosti domácí četby, plnění souhrnných zápisů z četby 

• Pojetí sebehodnocení žáka při autoevaluačních aktivitách 

V dílně čtení probíhá hodnocení žáka většinou slovně, nikoli pomocí klasifikačních stupňů. 

Přesto v závěru klasifikačního období je třeba toto hodnocení přetavit ve známku. Vydatným 

pomocníkem při tomto procesu bude čtenářský deník žáka, ovšem za předpokladu, že učitel 

dodržuje pravidelné kontroly deníku spolu s jeho dialogickou funkcí, tzn. pouze nekontroluje, ale 

také se vyjadřuje k výkonu žáka a k jeho postřehům. Časově jde o velmi náročnou činnost, kterou 

učitel provádí mimo vyučování, ale vidí-Ii žák, že učitel deník opravdu pročítá, obvykle věnuje 

zápisům větší úsilí, více se snaží. Jak jsem si vyzkoušela, není v učitelových silách vybrat 

všechny deníky častěji než třikrát za pololetí, proto je dobré tak činit vždy po termínu 

vypracování dalšího „povinného" souhrnného zápisu o knize, aby se k němu mohl „za tepla" 

vyjádřit. 

79 



Učitelovo hodnocení dílny čtení a své role v systému 

Učitel si po každé hodině dílny čtení pro sebe poznamenává, které přístupy a metody byly dobře 

realizovatelné a efektivní a kde jsou ještě problematická místa, která je třeba systematicky řešit 

třeba zavedením pravidel či kritérií pro úspěšné zvládnutí té určité aktivity. Učitel bere v potaz 

žákovo hodnocení dílny čtení, ale samozřejmě vyhodnocuje pro sebe taktéž aktivitu žáků při 

jednotlivých činnostech, promýšlí přínos každé součásti dílny a provádí rozbor písemných 

produktů žáků. Tyto indikátory ho směrují při plánování dalších minilekcí a zkoušení nových 

typů čtenářských reakcí. Sám za sebe se učitel snaží přijít na to, jak by mohl ve své roli 

efektivněji působit na žáky, jak třeba lépe zorganizovat vyměřený čas nebo podklady pro 

hodnocení žáka. Jde o nikdy nekončící proces projektování výuky a další pedagogické činnosti. 

5. 3. Je dílna čtení vhodná pro všechny žáky? 

Jedna z obav učitelů ohledně zavedení systému se týkala i množství žáků s SPU (specifickými 

poruchami učení, souhrnně označováni jako „dyslektici") ve třídě. Jak s nimi pracovat v dílně 

čtení? Je možné, aby se zapojili do činností spolu s ostatními žáky? A je pro tyto žáky vůbec 

dílna čtení prospěšná, když mají své specifické problémy se čtením a psaním, tedy s činnostmi, 

na kterých do značné míry stojí? 

Dyslexie je specifická porucha čtení, která se projevuje neschopností naučit se číst, přestože se 

dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a žije v prostředí, které mu 

dává dostatek potřebných podnětů k žádoucímu společenskému a kulturnímu rozvoji. (Michalová 

2004, str. 17) Na 2. stupni přetrvávají potíže čtení s porozuměním v důsledku neschopnosti číst 

po významových celcích. 

Dysgrafie je specifickou poruchou psaní, čili grafického projevu jako takového. Samotný proces 

psaní vyčerpává dysgrafikovu kapacitu koncentrace pozornosti tak, že již není schopen se plně 

soustředit na obsahovou a gramatickou stránku projevu, (tamtéž, str. 19) Písmo těchto dětí bývá 

hůře čitelné až nečitelné, proces psaní je neúnosně pomalý vzhledem k fyzickému věku dítěte. 

Často se u žáků objevují též smíšené specifické vývojové poruchy. 
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K čemu je těmto žákům dílna čtení přínosná? 

> Podporujeme cíl čtení s porozuměním prostřednictvím tichého čtení, nikoli rychlé hlasité 

čtení bez chyb. Někteří žáci totiž stále užívají „dvojí čtení", tzn. že čtou slabiku, slovo či 

větu potichu a pak teprve nahlas, čímž ztrácejí smysl čteného. 

> Ke čtení vedeme žáka přes jeho záliby a čtenářské preference, udrží pak déle 

koncentrovat svoji pozornost na četbu. 

> Nikdo žáka při čtení neslyší, ale v diskusi o knize má možnost získat uznání tolik 

potřebné pro jeho sebevědomí. Vždy lze v hodině žáka za něco ocenit pochvalou. 

> Pěstujeme lepší vztah ke čtení, který často žákovi s SPU chybí, jelikož jej ztratil po celém 

tom reedukačním období na 1. stupni. Žák má pocit, Že se také stává čtenářem a může se 

řadit mezi ostatní ve třídě. 

Obecná pravidla pro práci s žáky s SPU v dílně čtení 

• Vždy konzultovat výběr další vhodné knihy ke čtení (zajímavá témata, krátké 

texty) individuálně, častěji zařazovat minikonzultace během samostatného čtení. 

• Preferovat ústní metody a činnosti před písemnými. 

• Redukovat opisování textu formou předtištěných údajů s vynechanými místy 

• Nehledět na typ písma, grafickou úpravu a gramatickou správnost. 

• Využívat pouze určité kratší či upravené formy zápisu o knize, častěji žáci bodují 

spolu se slovním komentářem, užívají formuláře. 

• Nehodnotit písemný rozsah jejich souvislého písemného přemýšlení. 

• Častěji ověřovat pochopení čteného udělením slova během diskusí a rozhovorů 
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Čtenářské reakce vhodné pro žáky s SPU 

S hovory o knihách na základě sledovaných jevů 

S „křeslo pro experta" 

S seznam přečtených knih s komentářem 

S zápis o knize (místo děje klíčová slova, charakteristika hrdinů heslovitě, na závěr pár 

souvislých vět ke zhodnocení) 

S dopisy (spolužákovi, hlavnímu hrdinovi, spisovateli) 

S plakát či reklama na knihu 

S čtenářská konzultace s učitelem 

S pololetní bodové sebehodnocení s komentářem 

^ čtenářské ankety a dotazníky 

6. EVALUACE SYSTÉMU DÍLNY ČTENÍ 

Evaluace představuje zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu a 

efektivnost dílny čtení vzhledem k rozvoji čtenářských dovedností žáků. K vyhodnocování zde 

dochází na základě sběru informací získaných od žáků, ale odvíjí se i od evaluace vlastního 

pedagogického procesu. 

Pro evaluaci tohoto systému jsem šetření rozdělila do tří skupin: 

1- Úvodní analytické metody 

2. Průběžná šetření 

3. Závěrečné pololetní zhodnocení 

82 



r 
6. 1. Úvodní analytické metody 

Použila jsem dotazníková šetření, a to jednak pro učitele formou vyplnění dotazníku umístěného 

na webové stránce (viz výše), dále pak pro mé žáky přímo v první hodině dílny čtení. Otázky 

v obou dotaznících měly sloužit ke zmapování stavu před započetím realizace dílny čtení. 

Drobná anketa pro žáky vyplněná během minilekce vyžadovala pouze čtyři otevřené odpovědi. 

Vypadala takto: 

1) Důvody, proč čtu/nečtu ve volném čase. 

2) Kdy a kde nejraději/obvykle čtu. 

3) Co nejčastěji čtu (jaké žánry). 

4) Podle čeho si knížky vybírám. 

Někteří žáci potřebovali k vyplnění poskytnout určitou nabídku možných odpovědí, především u 

bodů jedna, tři a čtyři. Proto na tato témata probíhala nejprve drobná diskuse, během které jsem 

zapisovala její výsledky na tabuli a přidávala svoje nápady, tudíž odpovědi žáků vlastně zcela 

otevřené nebyly. Žáci obvykle nečtou proto, že je četba jako aktivita nebaví, a tak dávají přednost 

jiným činnostem, nebo mají tolik zájmů (často sportovních nebo vzdělávacích), že jim na četbu 

nezbývá čas a energie. K čemu je nám čtení pak v průběhu pololetí shrnul jeden žák sedmé třídy, 

který neustále tvrdil, že mu četba nic nepřináší. Vyslala jsem ho tedy jako reportéra, aby zjistil, 

co přináší lidem v jeho okolí (spolužákům, příbuzným, známým). Zde jsou argumenty 

podporující význam četby, které sesbíral: 

- zlepšování v pravopise - zahnání nudy 

- obohacování slovní zásoby - zlepšování pozornosti 

- trénování paměti " obohacování o prožitky hrdinů 

- získávání zajímavých informací - rozvíjení fantazie 

- vzdělávání v různých oborech - zahnání hladu 

- zábava, potěšení, radost 
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Odpovědi týkající se místa a doby čtení se velmi lišily. Někteří čtou jen o víkendu, jiní i přes 

týden večer v posteli nebo v dopravních prostředcích. Četla jsem i odpovědi typu „kdekoli a 

kdykoli", když je příležitost, nebo naopak jen nárazově (začtu se do knihy, dokud ji nedočtu, a 

pak zase delší dobu nečtu). Výsledky se nedají nějak paušalizovat, vyjadřují postoje jednotlivých 

žáků. Co se týče žánrových preferencí, ty odpovídají pubescentní touze po dobrodružství, zábavě, 

fantastických příbězích s tajemstvím, zálibě v krátkých zájmových textech (časopisech) tak, jak 

jsem psala o charakteristice pubescentního čtenářství v úvodu práce. To, k čemu jsme se 

dopracovali na tabuli při hledání možností výběru vhodné knihy jsem již uvedla v souvislosti 

s problémem žákova výběru knih. Záci hodně dají na doporučení kamarádů, čtou více knih od 

jednoho autora, řídí se edicí zaručující určitý žánr, orientují se podle informací na přebalu a 

několik odstavců si přečtou, než se rozhodnou. 

Během aktivity jsem si ujasnila, kolik „nečtenářů" mě ve třídách čeká a jaké jsou charakteristiky 

těch ostatních, proto podobné šetření v počátku dílny čtení učitelům rozhodně doporučuji. 

6. 2. Průběžné hodnocení dílny 
v 

6. 2. 1. Záci 

Písemné reflexe o systému dílny čtení jsem získávala většinou od těch žáků, kteří právě s sebou 

neměli knihu ke čtení. Trochu jsem se obávala, že jejich reakce v tu chvíli budou spíše negativní, 

ale mile mě překvapilo, že tomu tak většinou nebylo. Téma pro žáky 6. a 7. tříd znělo: Co pro mě 

Znamená dílna čteni 

... Když si čteme, tak je ve třídě celkem klid a odpočinu si od ní. 

... Dílna čtení je místo, kde se čte. Já moc ráda čtu dobrodružné knihy, jenomže mám jenom 

jednu. Ale ne v českém jazyce. Dílna pro mě znamená chvilku ticha, je to doba, kdy se dá 

přemýšlet a číst. Je zajímavá kvůli čtení a zábavná. Každý si může přinést jakoukoli knihu na 

určitý žánr. já jsem si představila pod názvem dílna čtení, že budeme všichni číst stejné knížky a 

nahlas. Ale takhle je to ještě lepší, že nám dá učitelka vybrat. Na dílně čtení se mi líbí, že je tu 

ticho. Doma je hluk. 

... Znamená pro mě, že si v klidu můžu číst, co chci, protože doma mě pořád někdo ruší a nemám 

tam na to prostě klid. ...Když jsem poprvé slyšela slovo dílna čtení a trochu jsem se o tom 
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dozvěděla, tak jsem si představila, že všichni za prvé čtou a pak si paní učitelka vyvolá někoho a 

on poví, co se dočetl ve své knížce atd. To je myslím vše. 

...K čemu je dílna čtení? Že by byla pro učení?Nebo že by byla pro zábavu? Jestli to slouží 

zábavě, tak to jóóóóó. Ale kdyby měla jiný smysl, je důvod, proč se mi tak moc nechce a 

zapomínám tu moji oblíbenou knížku. 

...Líbí se mi, že si v dílně mohu číst svoji knihu, kterou si sama vyberu. Dílna čtení je také taková 

oddechová hodina. Je příjemné po matematice si číst knížku. Poté si udělám zápis o tom, co jsem 

právě v dílně čtení přečetla. Někteří lidé také dělají referáty na svoji oblíbenou knížku a inspirují 

ostatní. Při čtení se mohu pohodlně usadit, kam chci, aby bylo čtení příjemnější. Je to také velmi 

užitečné, když doma nemám na čtení čas, tak něco přečtu tady ve škole. 

...Dílna čtení je hodina, která je příjemná a ráda si zapisuji na konci hodiny, co jsem přečetla. 

Zapomínám si ale nosit knížky. Jsem velmi zapomnětlivá a dnes zrovna jsem si knihu zapomněla. 

Moc mě to mrzí. 

• ..Dílna čtení pro mě znamená hodinu, při které člověk lépe pozná své spolužáky, protože podle 

jejich výběru knížky poznáme, jaký žánr mají rádi. To nám také řekne něco o daném člověku, ne?! 

Jinak je to odpočinková hodina, při které se moc nemusí namáhat hlava. Ale člověk by měl hodně 

vnímat knížku, kterou čte, a ne se s někým bavit. Dílna čtení mě baví, teda když si nezapomenu 

knížku jako teď. 

Vyjádření láků, kteří stále proklamují, jak neradi čtou: 

Je to nejhorší věc, co je a existuje, protože musíme číst nějaký slepený papíry, kterým se říká 

kniha. A taky čteme žánry, které mě vůbec nezajímají. Mě zajímá žánr „válečný" a to je jediné, 

co čtu. 

Dílna čteni pro mě znamená mírnou hodinu, při které se dovím, jaké knížky čtou ostatní. Také 

se od spolužáků, kteří mají referát dozvím autora, ilustrátora, počet stran, hlavní hrdiny, děj 

knížky, co hlavní hrdinové v knížce dělají. Na každou hodinu máme zadaný děj (například ne 

dnešek děj dobrodružný). Docela mě mrzí, že jsem si knížku zapomněl, protože mám dobrodružné 

knihy rád. V dílně čtení se mi líbí to, že čteme ve škole a že si můžeme udělat pohodlí. Líbí se mi i 

název hodiny „Dílna čtení". Dílnu čtení mám rád. 
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...Znamená pro mě chvíli odpočinku, při které si můžu v klidu číst knížku. Knížky mě moc číst 

nebaví, ale dobrodružná literatura je docela dobrá. Můžu doporučit nějakou knihu, která se mi 

líbí. Líbí se mi knihy, které mají hezký obal a nějaký pěkný děj. Dnes jsem si zapomněla knížku, 

protože se nic nepamatuju. V dílně čtení se mi líbí, že můžu svou knížku napsat na čtvrtku, která 

je na nástěnce, a tím ji doporučit, i když ji nepředstavuju před tabulí. 

6. 2. 2. Učitel 

„Pedagogický deník" 

Funguje pro mě jako zápisník postřehů z hodin dílny čtení, píši si, co se mi osvědčilo a co se 

nevedlo. Ptám se proč a občas mě napadne „spásné" řešení, které ozkouším při nejbližší hodině. 

Poznámky jsou řazeny podle dat jednotlivých dílen, které probíhají vždy v úterý se čtrnáctidenní 

frekvencí. 

18. 9. 2007 

Opravdu pochopili pravidla dílny? Ale nechovali se tak při TICHÉM čtení. 

Nenapadlo mě, že budou chtít pokračovat ve starých denících. Bude to očividné srovnání pro ně 

dobré? Někteří jej mají už z prvního stupně. 

Proč si v mé třídě (6.A, pozn. aut. jsem třídní učitelka) skoro nikdo nepřinesl knihu? To se mi 

snad zdá?! Co s nimi? Neuměli si knihu vybrat, či co? Ještě, že jsme si dnes připomněli, jak 

výběr provádět. Budu jim „hučet" termín dílny do hlavy celých čtrnáct dní, až budu otravná. 

Snad to zabere. Vždyť žánr moderní pohádka (6.tř.) a příběhy (7.tř.) se dají dobře číst. 

Minilekce se moc protáhla, odpovědi do miniankety jsme museli psát na tabuli, protože 

potřebovali pomoc s formulací odpovědí. Nejsou zvyklí uvažovat o četbě. Chce to kratší lekce. 

Na reakce (Co jsem očekával/a od knížky dle názvu a autora? Potvrdila se má očekávání?) skoro 

nezbyl čas, to se musí změnit. 

I 10. 2007 

Opět moc dlouhá minilekce, ale potřebovala jsem probrat kvůli bodovému hodnocení knihy 

v zápisu, co má splňovat „dobrá kniha". Zamyšlení ve dvojicích, návrhy na tabuli plus opis trvá 

moc dlouho. Jak jinak? Předtištěný papír s doplňováním. Není to moc pasivní? 
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Podvojný deník je pro ně moc těžký. Někteří jej moc nechápou ani po předvedení. Opisují 

citovanou větu svými slovy. Asi jsem radši měla začít s dopisy. 

Alespoň už jsme četli skoro patnáct minut. Ale co závěrečná aktivita (měli napsat, která kritéria 

„dobré" knihy jejich dnešní kniha splňuje)? Nestihli jsme ji nijak ověřit. 

Knihy má více žáků, pořád ne dost. Pro změnu si nepořídili deníky!!! To to bude vypadat! 

Vsadím se, že pravidla ke vlepení do deníku ztratili, deník nemají, takže píší po kusech hadru, ty 

také nejspíš ztratí, než si deník pořídí. Jak je potrestat? Mám jim psát poznámky, dávat úkoly 

navíc? 

16. 10. 2007 

Pořád se vymlouvají na to, že nevědí, co číst. Jak je to možné, když jsem se patlala s přehledem 

doporučených knih tak dlouho. Jsou to lenoši! Možná, že se jim můj výběr nezamlouvá, tak se 

podělí o své tipy. Částečně místo minilekcí si budou pěkně referovat. Představila jsem jim dnes 

osnovu. Měli tisíc ajednu neuvěřitelnou otázku. 

Chce to i něco hromadnějšího na doporučování skvělých knih. Přinesla jsem a připíchla jim 

čtvrtku „Skvělá kniha", teď se trochu děsím, co se tam příště objeví (vyplněný arch naleznete 

v příloze č. 11). 

Minilekci jsme zvládli trochu rychleji, i když téma Jazyk" knihy a autorský styl je moc nezaujal. 

Musím mít vše přesně rozplánované, co přečíst, co ktomu říct, co zapsat, co opisují z tabule, 

dobře se jim rozpoznávalo, jaké knihy se „dobře čtou" a proč, a co naopak. 

Práce ve skupinkách je poněkud zdlouhavá, rozhodně musím určit, kdo tvoří skupinku (3-4 žáci). 

Hledali a četli si jazykově působivá místa, říkali si, co je na nich zajímavého. Lepší verze, než to 

psát, nestihli by si to nejdřív zapsat a pak teprve sdělit. 

Příště už to chtělo nový žánr ke čtení, dala jsem dobrodružné knihy, to je takové široké téma. 

30. 10. 2007 

Novinky: Referát podle osnovy ujde. Osnova žákům pomáhá, ani nevypadají, že mají moc trému. 
Je to ale takové „suché", alespoň trénujeme zhodnocení veřejného výstupu podle dokola 

omílaných kritérií. Také mám alespoň nějaký podklad pro známku (referáty si budu hodnotit). 
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Už jsme začali číst knihy dobrodužného žánru, tedy měli jsme, ale obávám se, že někteří žáci 

čtou pořád tu stejnou knihu, protože široce vymezené žánry se snadno prolínají - příběhy jsou 

dobrodružné, některé moderní pohádky (pro žáky synonyma fantasy) také. 

Dodržování termínů bude určitě problém, ale příště musí odevzdat deník s jedním uceleným 

zápisem z knihy a doplněnými zápisy z hodin. To jsem zvědavá na jejich názory. Jak budu 

hodnotit, když někdo zápis nebude mít. Napoprvé nejspíš shovívavě, příště ale už udělím známku 

za nesplněný úkol. 

Kruhová diskuse se žákům líbila, předávali si míček, abych korigovala jejich neustálé mluvení. 

Jednoduché pravidlo: Kdo nemá míček, mlčí. Na základě příběhů jejich dobrodružných knížek 

jsme přemýšleli, jestli dnes dobrodružství znamená něco jiného než před sto, dvě stě lety. Docela 

jsem byla překvapena, že tolik z nich tvrdilo, že rádi čtou knížky s dobrodružným námětem 

z historie. 

Potřebuji zjistit, kolik toho za dílnu čtení přečtou, když se pořád po čtení vyrušují, a získat 

přehled, jak dlouho čtou stejnou knihu. Musím do příště něco vymyslet. 

13. 11. 2007 

Nešlo to jinak, potřebovala jsem napsat literární testík, běžná literární hodina odpadla. Nemohla 

tedy probíhat významnější čtenářská reakce, ale pravidelně jsem zavedla, že po tichém čtení bude 

vždy následovat zápis v tomto znění: datum, název knihy a autor, četl/a jsem od str...do str... a 

„Věta/myšlenka, která mě zaujala" a proč. 

Na referáty se nikdo moc dobrovolně nehlásí, chce to provést inovaci, aby žáci získali větší zájem 

prezentovat své knihy. Musí se jim dostat nějaké odměny, veřejného uznání. Uvažuji o označení 

„expert", o kterém budou spolužáci hlasovat. Ještě třeba domyslet formu. 

Deníky pochopitelně odevzdalo minimum žáků. Velmi jsem se rozčílila s tím, že rozhodně 

nebudu čekat do další dílny čtení. Deníky mi budou nosit do konce týdne, jinak mají pětku a 

speciální úkol navíc. 

26. 11. 2007 

Deníky nakonec odevzdala většina žáků, ale i když jsem stále opakovala, co by v nich zatím měli 

mít, polovině některé zápisy chyběly a celkový zápis byl ve většině případů proveden „postaru" 

bez názoru. Co dělám špatně??? Trvám na doplnění zápisu do příští hodiny. Někteří žáci se divili, 
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že jsem jim odepsala (že jsem jejich výplody četla), asi na to nebyli zvyklí. Doufám, že je to 

utvrdí v tom, že tuto formu komunikace myslím vážně. 

Na dnešních referujících jsme si představili novinku „Křeslo pro experta". Zní to tak trochu jako 

„křeslo pro hosta". Název má zavánět něčím významným, vždyť také potenciálnímu expertovi 

propůjčím svoji učitelskou židli. Docela se žákům líbí, že mohou být v něčem experti. Krátce 

knihu představí, mezitím si žáci připravují otázky na referujícího (musím jim ještě zdůraznit, aby 

si psali, o jaké knize v dílně slyšeli, a své dotazy), ten si vybere, kdo mu otázku položí, pak 

zhodnotíme výstup (ještě je třeba s žáky probrat, co by měl referující splňovat, aby byl označen 

za experta) a odhlasujeme „expertství". 

S těmi, co nemají knihu, udělám krátký proces. Vyžaduje to mít vždy připravenu méně příjemnou 

alternativu ke čtení. Třeba i částečně pravopis (cha, cha) spolu s nějakými činnostmi, které mi 

pomůžou v dílně čtení (přepisovat pravidla, promýšlet kritéria, doplňovat čtenářské deníky 

apod.). 

Psali jsme dopis spolužákovi komentující dnešní úsek, potažmo knihu jako takovou (jako 

čtenářskou reakci) a přišlo jim to celkem zábavné. Jen se obávám, že většina nedostala na svůj 

dopis odpověď. Co s tím? Příště na začátku žáci doznají, kdo jim neodpověděl, a ti to napraví. 

1L 12. 2007 

Kdo stále neměl čtenářský deník (snad si ho doteď nepořídil), tomu už jsem natvrdo napsala do 

žákovské knížky, že trvale nenosí pomůcky na vyučování. Chci podpis rodičů a vyžaduji 

nápravu. Opravdu nám to kazí práci a smysl celé dílny čtení. 

„Křeslo pro experta" boduje. Dokonce se žáci sami hlásí a předhánějí, kdo bude referovat o své 

knížce, ale beru maximálně dva plus jednoho náhradníky, abychom v dílně stihli i jiné aktivity. 

Opět jsem připravena na „nenosiče" knih. Žáci jsou stále překvapeni, že musí vykonávat něco 

jiného, zatímco ostatní si čtou. Tentokrát jsem byla mírná, psali jen, co by jim pomohlo, aby si 

knihu nosili, vymýšleli kritéria pro udělení „expertství" a zamýšleli se nad tím, co by pozměnili 

na dílně čtení (jak k tomu sami mohou přispět). Obvykle psali, že by pomohlo, kdyby dílna byla 

každý týden, mohli si knihu nechávat ve skřínce, či abych jim to den předem připomínala (to 

přece dělám - asi spí). Musím s nimi příště znovu probrat, proč to není možné. Také by většina 
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chtěla déle číst. Já se připojuji, i když dvacet minut je maximum. No jo, to by ale museli zrychlit 

tempo v ostatních aktivitách, což jim zatím moc nejde. 

Zkoušeli jsme předvídání (jak se bude dnešní situace v knize vyvíjet dál). Žáci měli spoustu 

dotazů, např. co když v knize žádný děj není, že mají děj zcela uzavřený, protože dočetli kapitolu, 

a další bludy. Všechno jsem však trpělivě individuálně konzultovala, abychom nerušili ostatní, a 

snad jsem problémy pomohla vyřešit natolik, aby se také mohli pustit do práce. 

Příště (po Vánocích) už budu vyžadovat ucelený zápis i z druhého žánru (dobrodružné literatury), 

kdo předtím nedoplnil ten první, teď předloží oba dva zápisy. Mají na to dost času, tak uvidíme, 

podmiňují tím slušnou známku na pololetním vysvědčení, nejde-li to jinak. 

8. 1. 2008 

Skončili jsme jeden žánr a ještě nezačali další, protože jsem měla málo příležitostí se na něj 

připravit, sestavit seznam doporučené četby a dostatečně dopředu dát žákům vědět, aby si našli 

knížky. Jsme tedy v dílně chvilku bezžánroví. Kdo dostal knížku jako dárek k Vánocům, měl ši j i 

přinést do dílny čtení (alespoň jsem se dozvěděla, jak je to dnes běžné), ostatní si měli přinést 

oblíbenou knihu, kterou mají doma. 

Pro žáky bez knihy jsem na dnešní dílnu neměla speciální úkol, věnovali se v rozšířené podobě 

charakteristice literární postavy, kterou jsme se zabývali s žáky během čtenářských reakcí. 

Formulář s otázkami, na které žáci písemně odpovídali, lze najít v PŘÍLOHÁCH ... Na závěr 

zbylo několik málo minut, tak si žáci ve skupinkách (3-4) řekli, co by udělali, kdyby byli ve 

stejné situaci jako daný hrdina a co se naučili z toho, jak postava jedná a myslí. 

Dnes jsem byla za výběrčího, jelikož jsem sbírala čtenářské deníky (kupodivu ve větším 

množství než při prvním vybírání) a pro jistotu i A5 s charakteristikami hrdinů. Žáci by je 

poztráceli a já si je chci trochu pročíst a chtěla bych, aby je pak měli nalepené v deníku, což už 

jsme dnes nestíhali. 

Jen mě mrzí, že jsem opět nezačala s řádnými konzultacemi, vypadá to na začátek druhého 

pololetí, protože jim jednu potřebuji předvést formou „akvária" (já s jedním dobrovolníkem jej 

otevřeně předvedeme, ostatní kolem nás pozorují), aby věděli, co mají očekávat, co jim 

konzultace může poskytnout a že se o ní mohou sami přihlásit. 
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Poslední uzavírající dílna před koncem pololetí nás čeká příště, tudíž budou žáci reflektovat 

systém, své pokroky ve čtenářských dovednostech a postojích a přemýšlet, jak by se dala 

vylepšit. 

22. 1. 2008 

„Křeslo pro experta" stále funguje, nadšení zatím příliš neopadlo. 

Naposledy čteme na volné téma (vánoční dar nebo oblíbená domácí kniha), dnešní „nečtenáři" 

pracovali na písemné reflexi prvního pololetí mnohem déle a důkladněji než ostatní. 

Pokyny k reflexi jsem musela důkladně vysvětlovat, v některých případech i individuálně, uvádět 

příklady, probírat s nimi jejich čtenářskou situaci, než mu něco napsali. Chtělo by to více času. 

6. 3. Závěrečné pololetní zhodnocení 

•6- 3- Žác» (formou souvislé písemné reflexe svých čtenářských dovedností a postojů, potažmo i 

systému dílny čtení, podoba formuláře viz výše) 

...Baví mě číst, protože je to lepší, než se koukat na film, protože v knížce se záběry nevystříhují. 

Může to být dlouhé, jak autor chce. 

...Zápisy z četby mi docela jdou, ale moc mě to nebaví. Ale když to dělám, tak to tak strašné není. 

Vztah ke čtení se oproti loňskému roku docela zvýšil a číst mě začalo trochu bavit 

...Já si nevybírám knihy vůbec, protože knihy, které mám, dostala mamka. Zápisy mi nejdou, 

protože vždycky zapomenu, o čem jsem četla. 

...Musím uznat, že minulý rok jsem četl více. Důvodem je, že letos nemám na to čtení čas. Štve 

mě, že si knihy vybírám špatně. Vždy jsem celý natěšený a pak mě to zklame. Jinak čtu dost rychle 

a důležité je, že vůbec chápu, o čem čtu. 

... Už se mi vůbec nestává, že si vybírám knihy, které se mi potom nelíbí. Nemám moc rád zápisy 

z knížky, ale dělám radši zápisy z celé knihy najednou. 

... Dříve mě čtení nebavilo, ale teď se hodně změnilo. Čtení pro mě znamená uvolnění, ale někdy 

taky stres. Když si vyberu knihu, která mě baví, tak jsem schopná ji přečíst za dvě hodiny 
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... Doma hodně čtu, některé knížky i dvakrát třikrát. Také chodím do knihovny. Všechno ale 

nezapisuji. Se zápisem jsem měla ze začátku problém - psala jsem jen obsah. Dělá se mi teď lépe 

než předtím. Oproti loňskému roku čtu asi víc, nevím, kolik jsem přečetla knih, ale asi tak mezi 

dvaceti a třiceti. 

... Rozhodně už mi čtení nepřipadá jako ztráta času. Je to způsob, kterým se držíte dál od PC a 

TV. Většinou začnu číst víc knih najednou, ale když jsou ty knihy půjčené, tak je musím vrátit a už 

je nikdy nedočtu. Doufám, že tento rok přečtu více knih. Myslím, že dílna čtení je dobrý nápad, 

protože ti, kteří vůbec nečtou, si alespoň něco přečtou. 

... Čtení mám rád, ale v autobuse mi při čtení čehokoli je špatně. O víkendu si raději pustím film. 

Večer u čtení usnu a ve dne raději jdu ven. Mám radši kratší knihy, protože je mám rychleji 

přečtené, nerad čtu jednu knihu moc dlouho. 

...Mě čtenářství říká celkem hodně, ale moc to nevypadá. Jsem asi průměrný čtenář, dalo ba se 

to zlepšit, ale moc se mi nechce. Ctění není nic, co by mě nebavilo, ale více mě baví jiné věci. 

Knihy si vybírám podle toho, co mě baví (hororofantasymagorie). 

...Z četby se snažím zapisovat co nejzajímavější části, ale často se mi to nedaří. Můj vztah ke 

čtení je kladný, čtu si rád a baví mě to, ale často mě rodiče přeruší a už sek tomu nevrátím. 

...Na začátku pololetí mě číst moc nebavilo, a tak jsem přečetl jen dvě knihy, ale teď na konci 

pololetí jsem se rozečetl a přečetl jsem čtyři knihy. Na zápisech z četby bych měl ale zapracovat! 

...Jelikož jsem dysgrafik a dyslektik, tak mi moc čtení nešlo, ale teď už čtu plynule. Zapisovat děj 

mi jde docela dobře, ale horší je to s názorem na knihu. Čtu víc než před rokem, to jsem skoro 

nečetla. 

...Vždy po Vánocích čtu víc, jelikož dostanu spoustu knížek. Třeba tento rok jsem dostala 12 

knížek a 3 už jsem přečetla. Schopnost výběru knih? Knížky většinou dostávám a vždy se mi líbí, 

jen občas si vyberu, kterou bych chtěla. 

...Dříve jsem si doma nečetla a teď postupem času jsem si doma sedla a začala si číst a dělala 

zápisy. Dílna čtení mi v tomhle pomohla. 

...Čtu hodně, když jedu na trénink, do školy, když se nudím, vlastně čtu skoro pořád. Většinou čtu 

fantasy a detektivky, ale v tomto roce jsem přešla spíše na dospělou literaturu. Průměrně přečtu 

knihu za dva tři dny. Myslím, že většina lidí knihy odmítá ne proto, že je nebaví, ale už z principu. 
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...Čtu docela rychle, ale musím číst potichu (nahlas se zakoktávám). Od minulého roku jsem se 

myslím zlepšila hodně. Teď přečtu knížku za měsíc a minulý rok 1 knížku za 3 měsíce. Myslím, že 

je to dobrý nápad takovouhle hodinu provozovat. 

...V minulé třídě jsem byl stále chválen za to, že jsem uměl dělat krásné zápisy. Teď se ale 

změnily požadavky, takže mi to tak nejde. 

... V minulé třídě jsem vůbec nechtěla číst ani psát zápisy, ale tento školní rok asi kvůli dílně 

čtení se můj vztah ke čtení zlepšil. Zápisy mě docela baví a ráda mluvím o knihách před třídou. 

Ráda knihy doporučuji. 

...Za 1. pololetí jsem se myslím zlepšila v zápisech, nebo alespoň si víc věřím i mne to víc baví. 

...Myslím, že jsem se zlepšil v rychlosti čtení knih. Víc chodím do knihovny, kde si vybírám knihy. 

... Asi jsem se zlepšil v tom čtení doma, protože minulý rok mě čtení nebavilo a nečetl jsem. Ale 

tohle pololetí už je dobré. Čtu si hlavně před spaním v posteli a ráno, když ještě nikdo není 

vzhůru. 

... Vztah ke čtení se od minulého roku zlepšil. Myslím, že dílna čtení je zábavná. Baví mě číst si 

při dílně čtení. 

6. 3. 2. Učitel 

Co se v tomto pololetí v dílně čtení podařilo 

S Cílená podpora a kladné hodnocení čtenářů způsobila, že atmosféra ve třídách funguje ve 

prospěch čtenářství. Postoj typu „Já vůbec nečtu!" je spíše ostudou než předností hodnou 

následování. 

S Žáci pochopili pravidelnost těchto hodin, na hodiny se většinově těší více než na ty 

„klasičtější", tudíž si už téměř všichni knihy nosí a snaží se i nějakým způsobem vytvářet 

záznamy z četby (neopisují z přebalu), i když na dodržování osnovy si zatím nezvykli. 

S Realizovat dílnu čtení se třemi základními částmi v každé hodině (minilekce/"křeslo pro 

experta", tiché čtení, čtenářské reakce) podle modelu kritického myšlení E - U - R 

(evokace - uvědomění si významu - reflexe). 
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S Zavést dílnu čtení do vyučování a zároveň dodržet školní vzdělávací program, a to díky 

pravidelnému střídání dílny s „klasickými" hodinami, při kterých se s žáky věnujeme 

konkrétním literárním obdobím. Učitel je tak krytý proti výtkám vedení školy, kolegů i 

rodičů. 

S Rozvinout ve třídách takové prostředí, které podněcuje žáky k diskusi o knihách a 

určitých aspektech textu. Žáci se většinou nebojí zapojit se do debaty a vyjádřit svůj 

názor, každý postřeh a připomínku vítám, i když pochopitelně koriguji směřování a 

výstupy diskuse. Trestám jakýkoli pokus o zesměšňování spolužáka. 

Uspořádat systém doporučování knih pomocí aktivity „křeslo pro experta". Žáci se 

minimálně nebrání, jsou-li vyzváni, aby v příštích hodinách představili svou knížku, 

někteří se dokonce hlásí dobrovolně a „perou" se o nejbližší termín. S tím souvisí i 

zápisový arch, který visí trvale ve třídě a kam může kdokoli bez nutnosti knihu veřejně 

předvést zapsat titul jako „skvělou knihu". 

S Vyzkoušet si rozmanité typy čtenářských reakcí (podvojný deník, předvídání děje, plakát 

na knihu, dopis spolužákovi, souhrnný zápis z četby, debatu o sledovaném jevu apod.) a 

zjistit jejich účelnost, zábavnost, obtížnost, případně stanovit kritéria jejich úspěšného 

splnění. 

Plány do budoucna (co se zatím daří méně) 

+ Nechtěla jsem příliš zdržovat hodinu stěhováním nábytku, jelikož jsme na začátku dílny 

věnovali čas především vysvětlování a předvádění jednotlivých aktivit. Kvůli účelnosti minilekce 

i kvalitnějším diskusím je však třeba změnit uspořádání učebny. Nejvýhodnějším se mi jeví tvar 

zkoseného „U" otevřeného směrem k tabuli. 

+ Preferovat bych nyní chtěla ústní metody reakce na text, také však častěji s žáky provádět ústní 

reflexe jednotlivých části a činností v dílně čtení, abych rychleji odhalila, k čemu mají žáci 

výhrady a proč, co jim zatím dělá potíže. Sestavit s nimi například seznam žánrů, které příští 

pololetí přečtou. 

+ Tiché samostatné čtení zatím stále není u všech žáků tiché. Jakmile budou v budoucnu mluvit 

či jinak vyrušovat během této aktivity, ihned přestávají číst, stávají se těmi, kteří si nepřinesli 
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knihu a dostanou alternativní práci, která bude rozhodně méně příjemná než tiché čtení vlastní 

knížky. 

+ Zavést individuální konzultace během samostatného čtení, ideálně dva určení žáci plus jeden 

přihlášený o své vůli (počítám-li s časem 15-20 minut). 

+ Zaměřit se ještě důkladněji na výběr knih do dílny čtení. Vyhlásit nový žánr s dostatečným 

předstihem a ptát se, jestli mají problém se vyhledáním vhodné zajímavé knihy. Dohlédnout na 

to, aby co nejvíce žáků vlastnilo legitimaci do knihovny a neomezovali se pouze na „domácí" 

knihy. Navštívit ještě místní knihovnu u naší školy (v ústřední městské knihovně už jsme byli). 

+ Uspořádat si lépe s žáky vedení záznamů v jejich čtenářských denících (viz výše), a to jak 

zápisů z hodiny, tak souhrnných. Dohlédnout na doplnění nalepených okopírovaných pravidel a 

osnov k jednotlivým aktivitám (někteří nikdy nenalepí, protože je vždycky poztrácejí). 
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7. ZÁVĚR 
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na prozkoumání možností a využitelnosti celoročního 

systému práce, tzv. „dílny čtení", v oblasti rozvíjení čtenářství žáků v literární výchově na 

2.stupni ZŠ. Myšlenkový základ práce pochází z amerického modelu výuky, jehož podněty 

v České republice rozšiřuje svými aktivitami především program Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení (RWCT). Přesto však dosud tento systém práce zaměřený na rozvoj vědomého 

přemýšlivého čtenářství a motivaci k vlastní četbě není mezi našimi učiteli rozšířen, zatím dle 

mých hypotéz i ověření nevstoupil do všeobecného povědomí. 

Proto jsem se ve své práci zabývala také hledáním závažných argumentů k podpoře četby a cílené 

činnosti směřující k vědomému čtenářství prostřednictvím dílny čtení ve škole. Z mezinárodních 

i českých výzkumů zabývajících se čtenářstvím pubescentů vyplývá, že v každé třídě se může 

sejít několik skvělých čtenářů a zároveň velká skupina naprostých nečtenářů. Tyto rozdíly 

v úrovni čtení a čtenářských dovednostech žáků v rámci třídy pak učiteli pracujícímu stále 

převážně tradičními metodami působí nemalé komplikace. Řešením není řídit se průměrem třídy, 

ale snažit se o vyrovnání rozdílů rozečtením nečtenářů a prohloubením čtenářských dovedností 

všech žáků. Dílna čtení, jak jsem si během své učitelské praxe ověřila prostřednictvím řady 

dílčích metod, toto umožňuje zejména díky tomu, že lze pracovat zároveň individuálně i 

společně. Jak jsem doložila v diplomové práci, individuální přístup se projevuje především 

v podpoře výběru knihy žákem k tichému samostatnému čtení dle aktuálního zájmu a čtenářské 

úrovně a dlouhodobě též v postoji učitele k žákům během individuální konzultace a psaných 

reakcí do čtenářského deníku. Naopak společná práce celé třídy či menší skupiny během diskuse 

obohacuje postřehy žáka k textu a prožitky jednotlivců sdílením svých zkušeností s přečteným 

mezi sebou. Takto se vytváří určité čtenářské společenství, ve kterém se žáci zajímají o knihy 

ostatních, tituly si vzájemně doporučují a půjčují. Čtení se stává hodnotou, za kterou se žáci 

nemusí stydět, naopak je zde osobním nedostatkem nepřečíst za čtvrtletí žádnou knihu. 

Významným přínosem systému dílny čtení do školního hlučného prostředí je i chvíle zklidnění, 

ke které dochází během zhruba dvaceti minut tichého čtení. Žáci sami si tuto část školního dne 

pochvalují a učitel se těší z toho, že tato aktivita napomáhá prodlužovat dobu, po kterou jsou žáci 

schopni koncentrovat svoji pozornost k jedné činnosti. 

V teoretické části práce se mi podařilo prokázat propojení dílny čtení s komunikačně pojatou 

literární výchovou a slučitelnost systému s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
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vzdělávání, jehož cíle, klíčové kompetence, očekávané výstupy žáka i učivo beze zbytku 

naplňuje. 

K praktické části práce mi dobře posloužila i sonda pro učitele realizovaná formou dotazníku 

umístěného na webové stránce, díky níž se mi potvrdilo, že učitelé z velké části nemají povědomí 

o systému DČ, ale třetina učitelů daného vzorku dle svého názoru pravidelně využívá ve svých 

hodinách literatury především referáty o knihách, hovory o sledovaných jevech, minilekce a tiché 

samostatné čtení. Dále jsem si ověřila hypotézu, že tři čtvrtiny učitelů jsou při realizaci DČ spíše 

omezeni školním vzdělávacím programem stejně jako já a také jsem zjistila názory učitelů na 

možné problémy při zavedení DČ. Učitelé se obávají zejména nedostatečné časové dotace 

předmětu, nezájmu žáků o čtení, zapojení žáků s SPU, nenošení knih, neschopnosti sdělit svůj 

názor a naslouchat druhým či neochoty písemně se vyjadřovat. 

Praktickému řešení problémů, které zákonitě nastávají při zavádění systému dílny čtení do praxe, 

jsem se poté věnovala v další části práce. Během prvního pololetí školního roku 2007/2008 jsem 

z žáky vyzkoušela mnoho dílčích metod s důrazem na ty reflektující, např. hovory o sledovaných 

jevech, „křeslo pro experta", podvojný deník, dopis spolužákovi či hlavnímu hrdinovi, předvídání 

děje, shrnující zápis z četby, seznam přečtených knih s komentářem, plakát či reklamu na knihu a 

další metody. Také jsem přišla s návrhy řešení pro časové rozvržení dílny čtení v tematickém 

plánu (každých čtrnáct dní nebo měsíční bloky), nenošení knih do hodin a narušování tichého 

čtení řeším alternativní méně příjemnou prací, zapojení žáků se specifickými poruchami učení je 

možné s důrazem na ústní reflexe, písemné vyjadřování strukturujeme pomocí formulářů, 

systematizovala jsem vzájemné doporučování knih pomocí metod „křeslo pro experta", 

seznamem knih s komentářem či vyvěšeným soupisem „skvělých knih". Netvrdím, že se učitel 

nebude potýkat s nedostatkem času (DČ vyžaduje naprosto organizačně přesný plán s pružnou 

dobou pro jednotlivé části), nezájmem žáků o četbu (zatím řeším projevováním vlastního nadšení 

z četby, sbíráme argumenty, proč číst, a vysoce oceňuji každého, kdo představuje svou knihu) a 

vyjadřování svých názorů především písemnou formou (psaní zápisů posiluji pravidelným 

výběrem deníků a osobními komentáři a vzkazy žákům), se specifiky čtení dětí s SPU či 

neschopností vést smysluplný dialog a diskusi (učíme se formulovat otázku přesně k tomu, co nás 

zajímá, vyvíjíme systém předávání slova). 
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Jak jsem si vyzkoušela, učitel v tomto režimu práce vystupuje současně jako čtenářský vzor, 

rádce při výběru knih a poskytovatel zpětné vazby žákovu přemýšlení o knihách, ale musí být i 

organizačně a improvizačně schopný při strategickém plánování činností a výstupů. Toto 

učitelovo snažení však má smysl, protože první pokroky u žáků ve prospěch čtenářství, u 

některých i přemýšlivého, pozoruji a zaznamenávám v rozhovorech či z dotazníků a dalších 

žákovských produktů již v prvním roce zavedení dílny čtení. Mezi naše úspěchy patří zejména 

rozečtení některých nečtenářů, snaha formulovat své názory a podílet se na diskusi, přijetí 

odpovědnosti za výběr své knihy, lepší porozumění textu v čítankách během tradičních hodin a 

postupná změna podoby zápisů do deníku ve prospěch názoru na knihu. A jakým způsobem dělá 

dílna čtení z žáků přemýšlivé čtenáře? Poskytnutím času, prostoru a příležitosti žákům číst knihy 

podle svého výběru, ale také poskytnutím možnosti sdílet své prožitky a postřehy se spolužáky a 

s učitelem (starším čtenářem). Prostředky k smysluplnému sdílení žáci získávají od učitele (v 

minilekcích a konzultacích), ale také se jimi navzájem přirozeně obohacují prostřednictvím 

rozmanitých ústních i písemných reflektivních metod. 

Z tohoto důvodu lze říci, že se jedná o nekončící proces, protože některé postupy jsem se žáky 

ještě ani nestihla vyzkoušet, abych je nezahltila „novotami", jiné metody je třeba postupně 

vylepšovat a modifikovat podle potřeb žáků v jednotlivých třídách. Závěrem mohu konstatovat, 

že tato práce rozhodně přinesla pozitivní hmatatelné výsledky (doufám, že nejen pro mé 

pedagogické působení) a zároveň vytyčila určitý prostor pro další práci v oblasti. Ještě je třeba 

promyslet lépe záchytný systém výběru knih do DČ, ověřit, které formy práce jsou vhodné pro 

dílčí metody DČ, sestavit kritéria a vymyslet kontrolní mechanismy, které poskytnou zpětnou 

vazbu ohledně rozvoje žákova přemýšlivého čtenářství, navrhnout, jakým způsobem začlenit DČ 

do současných školních vzdělávacích programů nebo třeba najít důvody, kvůli kterým budou žáci 

chtít písemně reflektovat svou četbu. 
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9. PŘÍLOHY 

1. Arch pro konzultaci učitele s žákem 

2. Podoba dotazníku pro učitele 

3. Alternativní práce pro zapomnětlivé a vyrušující žáky 

4. Podvojný deník -žáci 

5. Dopis spolužákovi - žáci 

6. Předvídání děje -žáci 

7. Charakteristika literární postavy (formulář) - žáci 

8. Shrnující zápis o knize-žáci 

9. Plakát na knihu - žáci 

10.Pololetní žákovské sebehodnocení - žáci 

11 .Nástěnka - „Skvělá kniha" 
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ČTENÁŘSKÁ KONZULTACE 

datum: 
jméno žáka: 
třída: 

1. Jak se kniha jmenuje? Kdo je jejím autorem? Četl(a) jsi od něj/ni už jiné knihy? 
Proč? 

2. Proč sis tuto knihu vybral(a)? 

3. Jak se ti kniha čte? Jaké máš/měl(a) jsi problémy s četbou? 

4. Pověz mi něco o příběhu, který čteš. Jakou má zápletku, problém? Jak se v knize řeší 
jak bys ho řešil(a) ty? 

5. Která část se ti nejvíc líbí? Proč? Přečti mi pasáž, která ti připadá nejzajímavější. 

6. Co sis myslel(a)/ cítil(a), když se to stalo? 

7. Co ses dozvěděl(a) z této knihy o světě/ o sobě? 

8. Zeptej se mě na něco, čemu nerozumíš. Obsahuje kniha nějaká neznámá slova? 
Poradil(a) sis s nimi? 



Dotazník (pro učitele ČJ a l i teratury) 

1. Jak dlouho učíte ČJ a literaturu? 

Domů Administrace 

1-5 let 
5 -10 let 
10 -15 let 
15 a více let 

2. Na jakém typu ZŠ vyučujete? 

státní 
soukromá 

II. 

O městská 
venkovská 

III. 
zaměření na .... 
bez specifikace 

3. S jakými ročníky máte v předmětu ČJ a literatura pedagogickou zkušenost? 

• 6. třídy (prima) 
• 7. třídy (sekunda) 
_ i 8. třídy (tercie) 
• 9. třídy (kvarta) 
_ ] i 1. stupeň 
• i sš 

4 . a) Absolvoval/a jste nějaký kurz zaměřený na moderní přístupy a metody k výuce literární výchovy? 

ano jaký 
ne 

b) Využíváte nějaká periodika, která se věnuji této problematice? 

ano jaká 

O ne 

5. Jaké metody nejčastěji využíváte přečteni textu? 

• odpoví do sešitu na otázky zjišťující pochopení textu 
uJ vysvětlí nebo doloží porozumění toho, co přečetli 
• ústně shrnou, co přečetli 
• srovnají to, co přečetli s jinými texty 
• povídají si spolu o tom, co přečetli 
• předvídají, co se stane v dalších částech textu 
• kreslí obrázek, dělají výtvarnou práci na téma přečteného textu 

http://www.dilnacteni.php5.cz/dotaznik.php 

http://www.dilnacteni.php5.cz/dotaznik.php


• popíší styl či strukturu textu, který přečetli 
• zdramatizuji přečtený text 
• dělají skupinovou práci (lit. kroužky) na téma toho, co přečetli 
• udělají závěr, zobecnění založené na textu 
• odpoví na písemný kviz nebo test na téma toho, co přečetli 
• systematicky vyhledávají nová/neobvyklá slova, snaží se je dekódovat 
• udělají zápis do sešitu / deníku, kterým reagují na četbu 

- jiné metody 

6. Chcete, aby sí žáci vedli čtenářský deník? 

O ano 
Co v něm má být obsaženo? 

Mají stanovenou povinnou četbu? 
ano 

O ne 
O ne 

7. Je ve vašem školním vzdělávacím programu ve vvucp litora«-..^. 
B v y u c e l , t e r a t u r y "čivo razeno dle literárních období? 

ano 
Od kterého ročníku? 

od 6. ročníku 
O od 7. ročníku 

od 8. ročníku 
O od 9. ročníku 

O ne 

- PROSÍM, SEZNAMTE SE S NÍŽE POPSANÝM SYSTÉMEM VÝUKY (TÉMA MÉ DIPl nwnvÉ DDÁm * <* 
VHODNÁ PRO VAŠE TŘÍDY. ODPOVĚZTE Ml JEŠTĚ NA TŘI OTÁZIODĚKUJI. > A P 0 P Ř E M Y Š LEJTE, JESTLI JE 

POPIS DÍLNY ČTENÍ 
(komplexní přístup k rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření osobního vztahu k četbě) 

Podmínky DČ 

• je pravidelně zařazena do rozvrhu (klasicky 45 minut) 
• žáci mají prostor pro tiché samostatné souvislé čtení (min 15 min ) 
. čtou beletristické knihy, které si sami vybírají (mají splnit několik'povinných žánrů 

Organizace DČ 

• minilekce(procesy čtení, techniky, žánry, autoři)/ referát na knihu 
• souvislá samostatná četba / konzultace s učitelem 
• čtenářské reakce 

o a) hovory o sledovaných jevech / písemné přemýšlení 
o b) podvojný deník 
o c) dopisy mezi žáky 

• v závěru pololetí sebehodnocení - formulář / souvislý text 
• domácí příprava - seznam přečtených knih a jejich zápisy dle osnovy 

http : / /www .dilnacteni.php5.cz/dotaznik.php 

http://www.dilnacteni.php5.cz/dotaznik.php


8. Tuto metodu jsem použil/a 

O nikdy 

. několikrát jsem využil/a učitou část ....jakou? 

O běžně používám určitou část ....jakou? 

O pravidelně ....jak často? 

9. Co by dle Vašich zkušeností, dispozic žáků ve třídě bránilo či ztěžovalo zařazení dílny čtení do 
výuky? 

10. V čem by podle Vás mohla být dílna čteni prospěšná? 

11. Přejí si zaslat více informací o tomto systému výuky jako odměnu za vyplněný dotazník: 

ano ....na email 
O ne 

Odeslat formulář do databáze» [ 

http://www.dilnacteni.php5.cz/dotaznik.php 

http://www.dilnacteni.php5.cz/dotaznik.php
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C h a r a k t e r i s t i k a l i terární p o s t a v y : ^ i u s * í \ ***** 
(z knihy .4 ?. h^W AmiA1 

1. Která 3 slova mě napadnou, když si vybavím danou literární postavu? a / a a ^ o* ^ o M 
HJOKjC ^Icq -! J o v ^ j - kjtj^o^dJ^ r ^ M ^ 

2. Připomíná mi někoho z mého okolí? Koho? Čím? 
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AU%eL fr. A/k^X fyatcçr ù< < ^ ^ i^Utrv^ 
4. Jaký problém p o " s ? a v ^ c o ^ ^ , 

H /U fayt^hsast A An^cU 'asů o. Wh ^ Jk^f /U^ . 

5. Co bych udělal(a), kdybych byl(a) vé stejné situaci jako je dany hrdina? 

AAk A JutM^Axds&o^ tMMť \kJUÁsUL^ AyÁ. JbýL 
6. Co s e mi na postavě líbí? Proč? " ^ ^ • U tf J ^ ^ ^ 

f^fl íkXM W W U ' a m it IKUmxÎU, t^uAcr A t A ^ W j ^ ß^ /oOJkS(^Ax^ 

7. Co s e mi na postavě nelíbí? Proč? ] ~ í 
ivW /tcr(^ Al /Ur m/^h «A ^ AnJM^ ' 

8. Co jsem s e naučil(a) z toho, jak postava jedná a myslí? ^ v Ax A**' 

2 / , ^ ita^Cyt faul /^ím' / kktUyw^ L ^ ^/U'kJL^JL, 

C h a r a k t e r i s t i k a l i terární p o s t a v y : - U k t a ^ÙWt v o W 
z knihy . . . A . . . . H M .''.''.'".V'.'.'?.'."' 

1. Která 3 slova mě napadnou, když si vybavím danou literární postavu? 

iiclKtj { p O ú l v K l á t ^ v p o ^ i o V ^ V v j 
2. Připomíná mi někoho z mého okolí? Koho? Čím? 

^ VvOcVj Voie W t e W v o , V W W W o e c k ^ o f c W 

3. Má postava něco společného s e mnou, nebo s e úplně lišíme? Popiš: 

4. Jaký problém postava řeší, co zažívá? Chtěl(a) bych být v její kůži? Proč ano, proč ne? 

«^W? - l ^ te p ^ A w c U a ^ B l r c A a - ' Í T V 
5. Co bych udělal(a), kdybych byl(a) ve stejné situaci jako je daný hrdina? 

b ^ c i ^ c O ^ C Í . ýsx, ^cial^-aJ \j ^vvácU.0eü^^viwlC TÂ^C. 
6. Co s e mi na postavě líbí? Proč? 
YyxjL M u l C ^ ^ "U. W , . . 

7. Co s e mi na postavě nelíbí? Proč? 

t W l i L Vv><L G Í i ^ t ^ VMÄ^V^ ^ w m I ^ W ^ C f c V ^ 
8. Co jsem s e naučil(a) z toho, jak postava jedná a mysli? ^ v^vůJcCíl 
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Bodové sebehodnocení četby 
J m ě n 0 ; Y.Pj 

A) $ 
3) 

Technická úroveň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 © 

Domácí četba 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9(fq) 

Schopnost výběru knih 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 © 

Zápisy z četby 0 1 2 3 4 5 6 7(§)9 10 

Vztah ke čtení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 © 

Počet přečtených knih (1. pololetí) 

— 7 / W ^ - c 
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XHhAAn'**- ' TlOj £ J ^ E v / S g r y S - ASrrxX 
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uuuuve s eoehodnocen í četby 
Jméno: j r ^ - ^ J i , $ 

Technická úroveň 0 1 2 3 4 5 9 10 
Domácí četba 0 1 23(g)5 6 7 8 9 10 
Schopnost výběru knih 0 1 2 3 4 5 6(2^8 9 10 

Zápisy z četby 0 1 2 3 4 ^ ) 6 7 8 9 10 
Vztah ke čtení 0 1 2 3 4 ^ 6 7 8 9 10 
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