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Anotace
Psycholingvistická analýza procesu porozumění čtenému textu. Sledování
analyzovaných úrovní procesu porozumění u žáků 8. tříd. Vymezení nejčastějších obtíží
s p o r o z u m ě n í m , sledování úspěšných, neúspěšných strategií a způsobů k o m p e n z a c e
neporozumění při řešení otázek. Kazuistická studie způsobu čtení u žáka s diagnózou
dyslexií a u žáka b e z dyslexie. Vztah školního prospěchu a schopností porozumění.

4

ÚVOD

7

A. T E O R E T I C K Á Č Á S T

9

1. Analýza procesu porozumění textu - psycholingvistický a psychologický pohled
1.1
Čtení
1.2 Porozumění
1.2.1 Specifika porozumění textu
1.3 Model procesu porozumění textu
1.3.1 Základní úroveň slov: fonologické vědomí, dekódování, identifikace slov
1.3.2 Konceptuální porozumění a význam slov - sémantická analýza
1.3.3 Formování mikrostruktury
1.3.4 Formování makrostruktury: identifikace tématu
1.3.5 Konstrukce situačního modelu

9
9
11
12
14
15
16
17
19
20

2. Porozumění textu - didaktický pohled
2.1 Elementární výuka čtení a porozumění čtenému
2.2
Hierarchie vědomostí
2.3
Využití modelu porozumění v praxi
2.3.1 Instrukce pro trénink porozumění
2.3.2 Využití pro děti a rodiče

25
25
26
27
27
28

3. Pojetí porozumění v literatuře věnující se SPU
3.1 Definice SPU a porozumění
3.2 Obtíže s porozuměním j a k o zvláštní typ dyslexie

30
30
32

4. Porozumění ve výzkumu PISA - rozbor úloh, co měřily

34

B. P R A K T I C K Á Č Á S T
5. Metodologie praktické části

37
37

5.1
Výzkumné otázky
5.2 Použité metody průzkumu
5.3 Pasportizace dat
5.4 Způsob zpracování výsledků
5.4.1 Analýza textu č. 1: Skrytá tvář autorky detektivek
5.4.2 Analýza otázek - text č. 1: Skrytá část autorky detektivek
5.4.3 Analýza textu č. 2: Příbalový leták: Paralen 500
5.4.4 Analýza otázek - text č. 2: Příbalový leták: Paralen 500
5.5 Kategorizace odpovědí - způsob ohodnocování odpovědí body

37
38
40
40
39
42
46
48
50

6. Interpretace výsledků průzkumu
6.1 Interpretace odpovědí: Text č. 1 - Skrytá tvář autorky detektivek
6.2 Interpretace odpovědí: Text č. 2 - Příbalový leták: Paralen 500
6.3 Shrnutí strategií vyhledávání odpovědí v testu porozumění
6.4 Vyhodnocení obtížnosti jednotlivých otázek
6.5 Analýza celkových výsledků

52
52
63
75
78
81

7. Analýza jednotlivých kazuistik
7.1 Kazuistikač. 1 - Martin

84
84

5

7.1.1 Analýza odpovědí Martina v našem testu porozumění
7.1.2 Analýza rozhovoru s Martinem
7.1.3 Analýza Martinových individuálních testů
7.2 Kazuistika č. 2 - Filip
7.2.1 Analýza odpovědí Filipa v našem testu porozumění
7.2.2 Analýza rozhovoru s Filipem
7.2.3 Analýza Filipových individuálních testů
7.3 Srovnání výsledků individuálních testů

83
86
86
88
89
90
91
92

8. Shrnutí

93

9. Závěr

98

Použitá literatura:
Přílohy:

99
103

6

ÚVOD
Čtení, spolu se psaním, je dovednost, jejíž zvládnutí je základním předpokladem pro život
v soudobé společnosti a komunikaci mezi lidmi, ale především je to dovednost, která je nezbytná pro
veškeré další vzdělávání.
Jedinec se ve svém vývoji nejprve učí tak, že sleduje, poslouchá a napodobuje, ale tyto
činnosti jako zdroje informací postupně přestávají stačit. S nástupem do školy a tedy s nárůstem
informací, které je potřeba vstřebat, je nutné rozšířit možnosti jejich získávání, to znamená naučit se
číst. První třída základní povinné školní docházky je věnována především nácviku této dovednosti. Již
ve druhé třídě se začíná těžiště výuky přesouvat na psaný text, i když větší část je zatím věnována
didaktickým hrám, praktickým ukázkám a je vystavěna na zvukové interpretaci učiva a vysvětlení.
Metodika výuky už přesto počítá s tím, že je dítě schopno určitou část výuky vnímat ve čtené podobě a
že psaný text je, nebo alespoň bude, oporou pro pochopení výkladu.
Aby bylo dítě schopno získávat znalosti z psaného textu, nestačí naučit se číst ve smyslu
techniky čtení, ale je třeba, aby vědělo, co čte a chápalo smysl čteného. Základním úkolem druhé třídy
je zdokonalit techniku čtení natolik, aby se dítě mohlo soustředit na porozumění tomu, co čte.
Vzhledem k tomu, že učení se čtení je proces pozvolný a u všech dětí různě rychlý, zákonitě
dochází ke střetávání míry vývoje čtenářských dovedností a požadavků na porozumění čtenému.
Takového střetu jsem si všimla jak v hodině matematiky, tak v českém jazyce. Soustředit se zároveň
na přečtení zadání, jeho porozumění a splnění daného úkolu je pro děti ve druhém ročníku poměrně
obtížné.
Tyto střety obtížnosti jsou z didaktického hlediska přechodným stupněm pro získávání dalších
poznatků. Přestože kladou na děti relativně vysoké nároky, posunují hranice a cíle poznání dál, než je
jen naučit se číst, a dávají jim poznat, že s pomocí této dovednosti lze získat mnohem více.
Obtížnost spočívá v tom, že důraz na správné hlasité čtení, který dominoval výuce českého
jazyka - čtení ještě na počátku druhého ročníku, se přesouvá rovněž na procvičování a kontrolu
porozumění čtenému textu.
Ráda bych sledovala moment tohoto střetávání předně z psychologického, okrajově pak
z metodického a didaktického hlediska. Především bych ráda teoreticky i prakticky zmapovala
způsoby myšlenkového zpracování textu na počátku 8. ročníku. Cílem této práce by tedy mělo být,
identifikovat problémy porozumění u tak pokročilých čtenářů, jako jsou žáci 8. třídy.
V poslední době pedagogové, speciální pedagogové a psychologové zaměřili pozornost hodně
na to, zda žáci čtou dobře, ve smyslu správného dekódování. Hlavním motivem je předejít tomu, aby
došlo k tomu, že žák bude mít obtíže ve zvládání školních nároků, které pramení z horší schopnosti
plynule dekódovat text. Pro učitele už není problém sehnat materiály na rozvoj sluchového a
zrakového vnímání a rozlišování, orientace v prostoru, senzomotorické koordinace, běžně jsou
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užívány pomůcky jako čtecí okénko, slabikové skládačky, bzučák apod. Včasná identifikace tohoto
problému zachránila spoustu dětí od zbytečných stresů a pocitů selhání při počáteční výuce čtení.
Přes všechno úsilí věnované správné technice čtení se nám ve vyšších ročnících už málokdy
stane, že by bylo hodnoceno správné čtení nahlas. Důležité je přečíst si přesně zadání nebo učební text.
Co je ale bráno jako samozřejmost a předpoklad pro téměř každou další práci v jakémkoliv předmětu
je schopnost práce s textem a jeho porozumění. Tyto dovednosti se neučí přímo v nějakém předmětu,
ale získáváme je mimochodem veškerou školní prací. Také v diagnostice poruch učení můžeme nalézt
snahu o zachycení porozumění. Jde ale většinou o reprodukci přečteného textu, což pro získání
poznatků o způsobu porozumění není dostatečné. V této práci se pokusíme vysvětlit, proč to
dostatečné není. Pokud by mělo být porozumění vnímáno s větší důležitostí, pak důležitým cílem
diplomové práce je, jak pracovat s porozuměním stejně systematicky jako je tomu u fonologických
dovedností.
Existují také žáci, kteří nejsou schopni dostát nárokům školy z toho důvodu, že se nenaučili
správně pracovat s textem? (odpověď v praktické části) Je třeba jim věnovat zvláštní péči? (na
tuto otázku odpovědět v kapitole „Co vyžaduje škola")
Mezi výčtem obtíží patřících mezi specifické poruchy učení najdeme obtíže s porozuměním u
určitého typu dyslexie. Určitá část dětí je tedy podchycena při diagnostice dyslexie. Předpokládejme,
že ostatní mají dispozice pro to, naučit se pracovat s textem. Pokud mají obtíže s porozuměním textu,
je to záležitost výuky, rodinného zázemí, vlastní snahy a schopností atd. Co by se tedy vlastně mělo
učit a rozvíjet, pokud existuje žák, který obtíže s porozuměním textu má a není dyslektik?
(odpověď v teoretické části práce)
Prvním impulzem, který dal vzniknout tématu této diplomové práce, bylo zjistit, zda je stejná
pozornost

věnována

s porozuměním.

analýze

fonologických

schopností

a

schopností

dekódování

a

práci

Na základě prozkoumání dostupných zdrojů porovnáme informace o obou

problematikách. Především nás ale bude zajímat, zda mají žáci na druhém stupni nějaké významné
potíže s porozuměním. A pokud ano, tak v čem tyto obtíže spočívají?
Hlavním cílem diplomové práce je tedy přispět k hlubšímu poznání charakteristik porozumění
textu z pohledu psychologického, didaktického i čistě praktického, protože čtení a učení z textu je
každodenní činností většiny z nás.
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A. TEORETICKÁ ČÁST
1. Analýza procesu porozumění textu - psycholingvistický a
psychologický pohled
1.1 Čtení

Čteni je aktivita, která má za úkol za prvé - vyslovit daná písmena na hlas jako zvuky, a za
druhé - porozumět

tomu, co jsme přečetli,

tedy naplnit soustavu znaků příslušným

významem..

Vyslovení písmen nahlas člení Matějček (1974) na dva mentální pochody - zachycení zrakem
soustavy grafických znaků a jejich převedení do soustavy zvukových znaků. Matějčkovo pojetí
znamená, že nositelem významu není grafický záznam slova, ale zvukový korelát. Teprve zběhlý
čtenář čte významy slov přímo z grafického znaku. Pokud tedy začínající čtenář špatně dekóduje, má
obtíže také s porozuměním (Matějček, 1974). Na druhou stranu někteří jiní autoři (např. Caravolas,
Snowling, 2005) jsou přesvědčeni, že čtenáři s nižší schopností dekódování 1 si mohou vyvinout
závislost na více významově založeném zpracování textu (Snowling a kol. in Perfetti, 2007) a nemusí
mít nutně s fází porozumění obtíže. Tyto odlišnosti v pojetí role jednotlivých mentálních procesů při
čtení mají dopad na vnímání obtíží se čtením (dyslexie) a odráží se v její diagnostice.
Podrobněji se problému definice dyslexie a vztahu k porozumění textu budeme věnovat
v samostatné kapitole. Nyní si jen připomeňme důsledky odlišnosti názorů na porozumění při dyslexii
na elementární výuku čtení. Podle názoru, který zde zastupuje profesor Matějček, jsou především dva
první roky výuky věnovány nácviku techniky čtení. Teprve ve třetí třídě je technika natolik
automatizovaná, že žáci začínají číst pro radost a jsou schopni vnímat význam (Matějček, 1974).
Druhá část zmiňovaných odborníků se kloní k názoru, že dyslexie obnáší potíže s dekódováním, ne
však nutně s porozuměním, zatímco mohou existovat žáci, kteří mají specifické obtíže s porozuměním
textu (Caravolas, Volín, 2005). Potom by součástí výuky měl být trénink techniky čtení i
fonologických dovedností. Pro elementární výuku by to znamenalo, že by žáci „od začátku" nácviku
měli vnímat čtení jako prostředek získávání informací, jako možnost dorozumívání se, ale i jako zdroj
zábavy a způsob trávení volného času (Křivánek, Wildová a kol, 1998).
Takto jsme jen stručně nastínili základní procesy, kterým se ve čtení budeme věnovat dekódování a porozumění přečtenému textu.

1

dekódováním je v této práci obecně rozuměno spojení grafických prvků s jejich symbolickým významem, tedy rozlišení

jednotlivých grafických znaků, nalezení jejich symbolického významu a rozpoznání smysluplných jednotek (i když například
Matějček (1974) v této souvislosti toto označení nepoužívá).
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Schopnosti dekódování je včnován v psychologické, pedagogické a spcciálnč-pcdagogickc
literatuře velký prostor (viz tab. č. 1). Proces dekódování je tu velmi podrobné analyzován a na
základě tčehto poznatků je možné při výuce čtení cílenč působit na potřebné smyslové a kognitivní
funkce.
Pokud bychom chtěli

stejně podrobně pracovat s porozuměním, najdeme mnohem méně

podkladů. Jak v odborné literatuře, tak ve školních didaktických pomůckách je mnohem méně odkazů
na rozvíjení schopnosti porozumění, případně pokud jich není méně, tak se zdají být mnohem méně
systematické, než práce s dovednostmi potřebnými pro dekódování (např. schopnost zrakové analýzy a
syntézy). Propracovanější postupy práce s porozuměním můžeme nalézt u alternativních metod výuky
čtení, např. u genetické či globální metody (Wildová, 2002). Tyto metody již ze své podstaty
vycházejí z nedostatečné práce s porozuměním v běžné výuce a nabízejí alternativu k výuce zaměřené
předně na techniku čtení.

Tabulka 1: Dekódování a porozumění v odborné literatuře týkající se SPU

Funkce důležité pro čtení
Percepční funkce
1. zrakové vnímání - schopnost orientace v prostoru,
pravolevé orientace, levo-pravého pohybu očí,
zrakového rozlišování, zrakové analýzy a syntézy,
zraková pamčť
2. sluchové vnímáni - schopnost sluchové orientace,
sluchového rozlišování, vnímání a reprodukce rytmu,
schopnost sluchové analýzy a syntézy, sluchová
paměť
Kognitivní funkce
1. schopnost koncentrace pozornosti
2. paměť- zapamatování, uchování a
vybavení z paměti
3. myšlení - logické myšlení, schopnost abstraktního
myšlení (přechod od konkrétního)
4. řeč - schopnost artikulace, artikulační
obratnost, slovní zásoba
a její adekvátní využívání,
komunikační schopnost
Motorické funkce
1. hrabá a jemná motorika
2. senzomotorícké funkce
3. motorická koordinace

Porozumění čtenému textu
Porozumění
1. porozumění slovům
2. pochopení souvislostí
(Zelinková, 2003)

(Žáčková, Jucovičová, 2003)

Abychom mohli stejně systematicky pochopit a pracovat s procesem porozumění jako je
tomu u dekódování, musíme tento proces stejně podrobně analyzovat a poznat. Takové poznání nám
nabízí pedagog Petr Gavora a nebo aktuálněji psycholožka Margaret J. Snowling a její kolegové.
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1.2 Porozumění

Gavora (1992) považuje proces porozumění za aktivní proces zpracování informací. Skládá se
z více částečných činností, které jsou vůči sobě v různém vztahu. Tyto činnosti a vztahy podrobně
analyzuje, tudíž nám může pomoci lépe porozumět procesu porozumění a obtížím, které v tomto
procesu mohou vznikat.

Nejobecněji je proces porozumění u Gavory zařazen mezi činnosti probíhající při recepci textu.

Tabulka 2: Procestext
porozumění (Gavora,
16)
vnímaní1992, 1s.porozumění

zapamatovaní

Vnímání je registrování a rozlišování grafických, vizuálních nebo slyšených prvků informace
a přisuzování významu. To je v literatuře zabývající se SPU podrobně rozepsáno (viz tab. č 1 - funkce
důležité pro čtení). Pro zkoumání porozumění textu pro nás mohou být u Gavory v oblasti vnímání
zajímavé teorie zákonitostí pohybů oka při čtení. První - „grafická teorie" - říká, že při čtení se oko
řídí zejména grafickými vlastnostmi textu (délka slova, velikost písma, mezery) a podle toho je
regulováno místo a počet fixací. Druhá teorie (obsahová)

říká, že hlavním činitelem regulujícím

pohyb oka je obsah textu. Gavora tu dokazuje, že důležitější slova jsou fixována častěji než nedůležitá.
Mezi vyspělými a začínajícími čtenáři jsou velké rozdíly v kvalitě fixací. S věkem se počet fixací
snižuje a délka se zkracuje, což má obecně pozitivní vliv na porozumění textu (Gavora, 1992). Že
zběhlost ve vnímání grafických symbolů má vliv na kvalitu čtení je obecně uznáváným faktem (také u
Pokorná, 2001). Z druhé teorie ale vyplývá, že také obsah textu, tedy jeho porozumění, může ovlivnit
počet a kvalitu fixací a tedy také kvalitu čtení. Pokud čtenář musí věnovat velkou pozornost grafické
analýze, trpí porozumění. Naopak jsou čtenáři, kteří dobře rozumí textu, ale rozlišování písmen, slabik
či slov jim činí potíže. Technika čtení je další aspekt, který je nutno u čtenáře sledovat. Na základě
druhé Gavorovy teorie by navíc naší hypotézou pro další práci mohlo být, že špatné porozumění
může zhoršovat kvalitu dekódování.
Z pohledu pedagoga se Gavora věnuje v oblasti samotného porozumění zejména jeho
postavení v rámci výchovných a vzdělávacích cílů, tedy porozumění jako pedagogické kategorii.
Aplikaci porozumění v rámci dalšího učebního procesu se v této práci nebudeme příliš věnovat.
Důležitá pro nás bude hlavně analýza samotného porozumění. Pro ucelenou představu ale uvedeme
v krátkosti Gavorovo pojetí, ze kterého budeme pak částečně čerpat dále, budeme si všímat zejména
postavení a role vědomostí v tomto schématu.

11

Obrázek 1: Porozumění v rámci vzdělávacích cílů (Gavora, 1992).
POROZUMĚNÍ V RÁMCI VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ

Důležitým bodem Gavorova pojetí je hierarchické uspořádání procesu porozumění. Nižší cíl je
předpokladem pro dosáhnutí vyššího cíle. Porozumění je založené na vědomostech a zároveň vytváří
základ pro cíle, které jsou v této hierarchii postavené výše. Je třeba to zdůraznit proto, protože práce
pedagoga se někdy může zdát marná a bez výsledku, pokud se pedagog sebelepšími metodami snaží
vysvětlit žákovi aplikaci učiva (např. ve slovní úloze), zatímco žákovi může chybět úplné porozumění
učivu, nebo samotnému zadání, nebo určitá potřebná vědomost.
V rámci porozumění samotného se Gavora hlásí k rozlišení:
1. Porozumění, které se vztahuje na ten typ pochopení, při kterém žák ví, co se komunikuje, a
využívá učivo bez toho, že by ho uměl dát do vztahu s jiným učivem, anebo znal jeho úplné
implikace.
2. Převod znamená přetvoření (parafrázování) učiva, přičemž se zachová jeho věrnost a přesnost.
Patří sem například porozumění výrokům s přeneseným významem (metafora, symboly, ironie)
nebo převod slovních úloh v matematice do symbolického jazyka a naopak.
3. Interpretace znamená vysvětlení učiva. Zatímco v předchozích kategoriích zůstalo původní
učivo zachováno, interpretace zahrnuje přetvoření učiva nebo zaujetí nového pohledu na něj.
Sem patří například pochopení díla jako celku na požadované všeobecné úrovni, schopnost
interpretovat různé typy údajů apod.
4. Extrapolace znamená rozšíření původních informací na základě implikací, zjištění důsledků,
účinků podobně, přičemž tyto musí být v souladu s podmínkami vyjádřenými v původním
učivu. Sem patří například vyslovení závěrů o nějakém díle na základě vyvozování, anebo
zručnost předpovědět budoucí průběh událostí.
(Bloom in Gavora, 1992, s. 21 - 22)
Porozumění je tady chápáno jako úroveň nižších mentálních procesů, přičemž teprve vyšší
etáže se vztahují k složitějším mentálním procesům a použití informací v praxi. My se ale odpoutáme
od porozumění jako pedagogického cíle a budeme chápat porozumění jako více komplexní proces,
který zahrnuje i vyšší stupně tohoto modelu (více Kintsch, Rawson, 2007 v další kapitole).
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1.2.1 Specifika porozumění textu

Svojí podstatou je porozumční textu psycholingvistická činnost. Dochází v ní kc třem
spojením:

•

Ke spojení mezi jevy objektivní reality a prvků textu, které tyto jevy označují

•

Ke spojení mezi jednotlivými prvky textu (slovy, včtami, nadvčtnými útvary)

•

Ke spojení mezi prvky textu a prvky vědomostní struktury
(Gavora, 1992, s. 23 )

Porozumční má tedy vztahový charakter. Může vzniknout jen tehdy, když čtenář identifikuje
prvky textu, objektivní reality a vlastní včdomostní struktury a dá je do vztahu. Teprve na základč
usouvztažnční tčehto prvků je možné odkrývat významy.Pokud jsou jakékoliv dva prvky špatnč
usouvztažnčny, nebo není rozumčno správně slovu apod., čtenář si utváří nesprávnou reprezentaci
přečtených informací, což má důsledky pro další čtení i porozumční celému textu.

Obrázek 2: Příklady z praxe, kdy měli žáci nepochopení slovu nebo větě.

Kohout má červený hřebínek.

Jsem v presu!

To je v podstatě spíše k definici porozumční textu. Rozbor a popis samotného procesu
porozumční nalezneme lépe u Kintsche a Rawsonové (2007).
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1.3 Model procesu porozumění textu
Kintsch a Rawson se jako psychologové zabývají méně textem samotným, ale spíše procesem
zpracování textu. Tak, jak jsme viděli u Gavory důraz na hierarchii kognitivních kategorií v rámci
učebního procesu, i tady u procesu zpracování textuje zdůrazněna několikaúrovňová struktura.

Obrázek 3: Model procesu porozumění textu.

PROCES POROZUMĚNÍ TEXTU
monitorování
porozumění

<

situační model

- 7 obecné znalosti
'
inference

T
makrostruktura
citlivost ke
struktuře
textu
pracovní paměť

+
úroveň textu
reprezentace textu

mikrostruktura
t

slovník
—— 7 významy
/
syntax
'
morfologie

sémantická
analýza
úroveň vět

+ /
úroveň slov

identifikace slov
dekódování

4

fonologické
dovednosti

Na první úrovni je zpracování jednotlivých slov a frází obsažených v samotném textu. Patří
sem dekódování grafických symbolů, jsou sem zahrnuty také procesy smyslového vnímání, stejně
jako rozpoznávání slov a jejich syntaktická analýza (přiřazení slov k jejich roli ve větě a frázi). Z výše
zmíněných důvodů se budeme věnovat hlavně vyšším úrovním procesu zpracování textu.
Sémantická analýza udává význam textu. Významy slov musí být kombinovány, tak jak je
podmíněno v textu, do myšlenkových jednotek nebo výroků. To, co je zde ve funkci, je tedy stávající
slovní zásoba, porovnání významů, vnímání a rozlišování tvarů slov a stavby věty.
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Výroky jsou dány do vzájemných vztahů a vytvoří komplexní síť, která je nazývána
mikrostruktura textu. Výroky jsou usouvztažňovány zejména na základě koreferencí (pokud dva
nebo více výroků odkazují ke stejnému konceptu). Psychologicky je tedy mikrostruktura konstruována
formováním myšlenkových jednotek odpovídajících slovům v textu a jejich syntaktickým vazbám a
dále analýzou soudržnosti vztahů mezi takto zformovanými výroky. Jednoduché přemosťující
inference jsou často nezbytné k dosažení soudržné mikrostruktury.

Obrázek 4: Příklad mikrostruktury založené na dvou větách ze sekce o chlopních z textu o
fungování lidského srdce. (Kintsch, Rawson, 2007, s. 212)
Makro jednotka: c h l o p n í
mikrostruktura

text:

1 proud krve
\
ze siné
\
do srdeční komory

Krev teče ze síni
do srdečních k o m o r

2 protože I - 3

díky t o m u , že

3 otevření ve stčnách
oddělující stěny s r d e č n í c h k o m o r
4 název otvírajících chlopní
" 5 protože 4-6

ve stěnách, které oddělují
srdeční k o m o r y , jsou otevření.
T a t o otevření se nazývají chlopně,
protože

6 otvírají
jednosměrně
chlopně
7 jako padací 6 dveře
8 aby 6 - 9
9 krev
prochází
skrz
otevření

se otevírají v jednom směru
jako padací dveře
proto, aby nechali

projít krev skrz.

Avšak při zpracování textu hraje roli více procesů, než významy slov a vztahy mezi výroky.
Ucelený úsek textu (mikrostruktura)

je dále usouvztažňován sémanticky do šířeji uspořádaných

obecných jednotek - makrostruktura textu. Formování makrostruktury ovlivňuje rozpoznávání
hlavních témat a jejich vztahů. Mikrostruktura a makrostruktura tvoří společně úroveň textu.

Obrázek 5: Diagram makrostruktury textu o funkci lidského srdce. (Kintsch, Rawson, s. 211)
Cirkulární
systém
1. umístění
5. cirkulace krve

2. struktura

4. větveni
krevních
drah
5.1 tělní oběh

5.2 plicni oběh 5.3 tlukot srdce
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Úroveň textu reprezentuje význam textu, jak je aktuálně a explicitně vyjádřen v textu. Pokud
by ale čtenář rozuměl pouze tomu, co je explicitně vyjádřeno v textu, porozumění by bylo povrchní,
dostačující pouze pro reprodukci textu, ale ne pro hlubší porozumění. V Gavorově pojetí by nebylo
možno postoupit na úroveň vyšších kategorií vzdělávacích cílů. Proto musí být obsah použit ke
zkonstruování situačního modelu. To znamená mentálního modelu situace popisované v textu.
Obecně to vyžaduje integraci informací poskytnutých textem mezi relevantní dosavadní vědomosti a
mezi cíle čtenáře, kterých chce porozuměním textu dosáhnout.

Obrázek 6: Znázornění informací, které mohou být representovány v situačním modelu
založeném na mikrostruktuře z obr č. 4 (Kintsch, Rawson, 2007, s. 213)

1.3.1 Základní úroveň slov: fonologické vědomí, dekódování, identifikace slov

Navzdory

pokusům

ignorovat

úroveň

slov

při

udělat'." (Perfetti a kol., 2007, s. 242). „Cesta kporozuměni

procesu

porozuměni

vede od fonologického

to

nesmíme

zpracováni

přes

identifikaci slov k porozumění slovu" (Perfetti a kol., 2007, s. 242).
Ve výzkumu porozumění je již pevně zakotveno, že existuje vztah mezi schopností
identifikace slov a vlastním porozuměním (Perfetti a kol., 2007), tedy že se tyto dvě schopnosti
vyvíjejí ve vzájemné podpoře. Vývoj velmi dobré schopnosti reprezentace slov je hlavním
předpokladem plynulého čtení a tato schopnost reprezentace slov musí být získána ve větší míře skrze
čtení samotné. Podobně je tomu s fonologickými dovednostmi a jejich schopnosti predikovat
úspěšnost ve čtení.
Nověji se ale výzkumy zabývají také tím, jaké dílci či specifické schopnosti mohou být
nápomocné při vývoji schopnosti porozumění vedle čtení samotného. Za schopnosti důležité na úrovni
slov jsou považovány: povědomí o lexikálních kvalitách (identifikace slov), znalost tvarů slov a
znalost významů.
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Obrázek 7: Proces porozumění slovům.

Zpracování čteného na úrovni slov je základem pro další zpracování na vyšších úrovních:
inferentní usuzování, vnímání struktury textu, monitorování porozumění (více viz níže ) (Perfetti
a kol. 2007, s. 242). Všechny tyto faktory identifikované při studiu procesu porozumění mají vliv na
vývoj porozumění u začínajících čtenářů.

1.3.2 Konceptuální porozumění a význam slov - sémantická analýza

Je obecně uznáváno, že význam slov a porozumění se vyvíjejí ve vzájemném úzkém vztahu.
Přesto Perfetti zdůrazňuje, aby byla významům věnována větší pozornost. „Neporozuměni

významu

slova v textu je úzkým hrdlem celého procesu porozumění. " (Perfetti a kol., 2007, s. 240) Pokud čtenář
nezná význam všech slov, se kterými se setká, musí významy vysuzovat z textu. Tento proces
samozřejmě zase vyžaduje porozumění textu. Vysuzování neznámého významu je také možné pouze
tehdy, pokud čtenář zná většinu slov - uvádí se, že musí znát alespoň 90% všech slov. O podstatě
reprezentace textu, který obsahuje nepochopená slova, zatím víme velmi málo. (Perfetti a kol. 2007, s.
240). Existující výzkumy ukázaly, že rozsah slovníku je u dětí rozdílný, a to samozřejmě má velký
vliv na porozumění. Rozdíly ale nejsou jen v klasickém významu slova.
Např. v souvětí:
(1) Moje žena a já chceme jet do Mexika, ale žena si může vzít dovolenou jen v červenci.
(Perfetti a kol., 2007, s. 241)
Je třeba interpretovat spojku „ale", kterou je třeba chápat jako spojku vylučující, která tedy naznačuje,
že se děj pravděpodobně nestane. Pro začínajícího čtenáře je velmi obtížné toto slovo definovat
(významy spojek se probírají podrobněji až na druhém stupni ZŠ). Navíc tu hrají roli dosavadní
vědomosti. Interpretace je snadnější, pokud čtenář ví, že v létě je v Mexiku velké vedro a že někteří
lidé nechtějí ve velkých vedrech na dovolenou jezdit. Nejen znalost neobvyklých a neznámých slov,
ale také znalost běžných, ale obtížně vysvětlitelných (slovní význam spojek, předložek apod. se ve
škole běžně nevysvětluje), jsou klíčové pro porozumění i velmi lehkého textu.
Pro zdůraznění významu znalosti slov svědčí výzkumy prokazující, že čtenáři méně zruční
v porozumění mají problémy se znalostí slov a jejich sémantickou analýzou (Nation a Snowling in
Perfetti, 2007). Problémy s porozuměním jsou u některých dětí spojeny s nižší schopností sémantické
analýzy, dokonce i při nepřítomnosti obvyklých fonologických obtíží (Nation, 2007, s. 255). Tyto děti
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měly následně také obtíže se čtením méně obvyklých nebo neznámých slov. V těchto případech
sledovala Nation a Snowling spojení mezi identifikací slova a jeho porozuměním, které bylo
zprostředkováno znalostí významu tohoto slova.
Pro diagnostiku obtíží ve čtení je tak důležité, že neporozumění významům slov může mít vliv
na kvalitu dekódování a identifikaci slov, a tedy i na plynulost a chybovost čtení. Naopak čtenáři
s nižší schopností dekódování si mohou vyvinout závislost na více významově založeném zpracování
textu (Snowling, Hulme, Goulandris in Perfetti, 2007).

1.3.3 Formování mikrostruktury

Jak již bylo řečeno mikrostrukturu čtenář vytvoří tak, že dá do vztahu dva nebo více výroků.
Toto usouvztažnění probíhá nějčastěji jako koreference, ale také logickou implikací, či kauzálními
vztahy.

Koreference
Koreference bývají často explicitně vyjádřeny v textu, když stejné slovo je užito jako odkaz ke
stejnému konceptu.
(1) Dan couval autem před garáž.
(2) Bohužel Dan autem přejel bratrovo kolo.
(Kintsch, Rawson, 2007, s. 215)
V mnoha případech ale nejsou referenční vztahy explicitní, například v případě použití
zájmene, jiného termínu, synonyma, případně úplné vynechání v druhé větě jako odkazu ke konceptu
zmíněnému ve větě předchozí.
(1) Dan couval autem před garáž.
(2) (On) bohužel svou škodovkou přejel bratrovo kolo.

Lingvisticky je použití jiného termínu nebo zástupného slova anafora. Anafora je používána
ke zpětnému odkázání na dříve zmíněný nebo implicitně vyjádřený koncept 2 . Anaforický úsudek je
psychologický proces identifikování dříve zmíněného konceptu, ke kterému anafora odkazuje (Kintsch,
Rawson, 2007, s. 215). Aby mohla být anafora funkční, musí být jedna nebo dvě reference 3
aktivovány v pracovní paměti (viz schéma procesu porozumění) a vhodná reference musí být vybrána
k integraci do současného obsahu.

2

koncept je tady chápán jako koncepce - pojetí, myšlenkové vyjádření nebo pojem

3

reference - pojmy týkající se něčeho; mohlo by být použito slovo odkaz, ale to už v sobě nese, že odkazuje k něčemu. Chci

naznačit, že jsou to věci, fakta, týkající se stejného tématu, objektu, konceptu, navzájem k sobě odkazující.
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Aktivace referencí a jejich výběr může být ovlivněna několika faktory. Typicky jsou
anaforicky užívána zájmena - odkáží k dříve zmíněnému konceptu, který byl explicitně v textu
představen, a ten je současně aktivován v pracovní paměti. Obtížnost tohoto procesu usuzování je
zvyšována morfosyntaktickými rysy zájmen, např. rod nebo číslo. V češtině jsou tyto kategorie
vyjádřeny odlišnými tvary, často i pro každý pád jinými, což může u začínajících čtenářů (kteří se
ještě s významy zájmen vůbec explicitně neseznámili) být velmi obtížné. Navíc se zájmena dají
zaměnit s jinými slovními druhy.
Př.: Káča má koláče. Pepík ji je ji. (viz část Co vyžaduje škola?)

Nebo může být nejasná pozice objektu a subjektu.
(1) Lukáš podal Michalovi chleba.
(2) Potom podal Karolíně jablko.
(3) Potom Karolína podala jemu jablko.

Další komplikací může být schopnost správné identifikace implicitní kauzality.
(1) Honza se ptal Karla, protože chtěl znát správnou

odpověď.

(2) On mu poděkoval, protože správnou odpověď věděl.

V jiných případech je třeba použít kontextuální informace, aby čtenář aktivoval a identifikoval
správnou referenci.
(1) Pavel zůstal strnule stát, zatímco Dan padal ze schodů. (On) Běžel zavolat doktora.

Proces usouvztažnění výroků a vytvoření mikrostruktury můžeme v jednoduchosti shrnout
takto:
Tabulka 3: proces konstrukce mikrostruktury textu.
usouvztažnění
výroků
vazba
vazba referenční

kauzální

vazba logická

mikrostruktura

př. anafora

př. implikace

př. kontext

textu

Těchto několik příkladů jen stručně ilustruje, jaká může být pro začínající čtenáře obtížnost
porozumění již na úrovni porozumění slovům nebo formování mikrostruktury. Takové částečné
neporozumění může způsobit obtíže na vyšších úrovních procesu porozumění textu. Později zmíníme
také výzkumy, které potvrzují, že tato neporozumění mohou způsobit obtíže také na nižších úrovních,
u samotné plynulosti dekódování na úrovni slov a vět.
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1.3.4 Formování makrostruktury: identifikace tématu

Navázání vazeb mezi výroky referenčně, kauzálně, logicky nebo jinak spojenými je prvním
krokem na úrovni reprezentace textu. Dalším krokem je vytvoření makrostruktury textu - tedy vytvořit
z větší jednotky textu tématickou strukturu. Klíčovou dovedností čtenáře je tu identifikace důležitých
témat v textu. V některých případech může text obsahovat signální prvky, které explicitně obsahují
tématickou informaci, např. vhodné nadpisy, shrnutí, názvy kapitol apod.
Mnoho textů ale takové explicitní znaky neobsahuje. Mezi implicitní náznaky pro identifikaci
tématické struktury mohou patřit například tzv. povrchové klíče („surface cues", Kintsch, Rawson,
2007, s. 217) - např. vzhled písma, rétorické náznaky, opakování důležitých slov, nebo strukturální
charakteristiky textu (např. předpoklad, že první věta odstavce obsahuje důležité tématické informace).
Perfetti a kol. uvádí citlivost ke struktuře příběhu jako specifickou dovednost. Podle
výzkumů, které uvádí (Perfetti a kol., 2007, s. 236) mohou rozdílnosti v této dovednosti způsobit
obtíže v porozumění textu. Tyto výzkumy také potvrzují, že čtenáři, kteří prokázali horší schopnost
porozumění, měli také horší explicitní povědomí o rysech textu, které jim mohou pomoci konstruovat
mentální reprezentaci textu (Perfetti a kol., 2007, s. 236).
Proces odhalení informačního jádra textu, neboli makrostruktury textu, popisuje blíže Gavora.

Tabulka 4: Proces odhalení informačního jádra textu (Gavora, 1992).
zevšeobecňování

vypouštění

integrace

informací

informací

—• konstrukce
nové inf.

informační
jádro textu

Při zevšeobecňování informací se podřazené informace nahrazují vyšší, všeobecnější,
informací. Při vypouštění informací se z textu odstraňují ty informace, které je možné považovat za
nadbytečné nebo všeobecně známé. Integrace znamená spojování informací, které spolu souvisejí,
nebo které vyplývají jedna z druhé. Konstrukce vyjadřuje vytváření informací, které mají globálnější
charakter, než jsou informace obsažené vdaném textu. (Gavora, 1992, s. 24). Důležité je, že podle
Gavory čtenář tyto postupy používá víceméně nevědomě. Pracuje s nimi bez toho, aby je teoreticky
poznal. K otázce aktivity či pasivity procesu porozumění se vrátíme ještě dále.
K tomu, aby mohl Gavorou popsaný proces porozumění proběhnout, nestačí informace
získané z textu. Čtenář musí použít také vědomosti, které získal v dané oblasti již před tím. Dosavadní
vědomosti také zahrnují poznatky o typické struktuře textu určitého žánru a ovlivňují tak identifikaci
tématu a jádra textu. ( Kintsch, 2007, s.218).
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1.3.5 Konstrukce situačního modelu

Situační model je reprezentace situace popisované v textu a je nezbytný pro hlubš í
porozumění textu. Primárně je ho dosahováno skrze integraci informací poskytnutých textem a
dosavadními vědomostmi.

Inference
S dosavadními zkušenostmi souvisí také další z vyšších kognitivních operací - schopnost
inference. Inference, neboli vyvozování, jsou částečné dedukce nebo závěry jejichž účelem je
propojovat dosavadní vědomosti snovými informacemi obsaženými v textu. (Gavora, 1992, s. 30).
Kintsch říká, že inference jsou nezbytné již při konstrukci mikro a makrostruktury textu, ale klíčovou
roli hrají při formování koherentního situačního modelu.
Text je málokdy plně explicitní. Často obsahuje mezery, které je třeba vyplnit. V některých
případech jde o mezery lokální.
(1) Filip zaparkoval auto.
(2) Zavřel dveře.
Inference.- dveře auta
( Kintsch, Rawson, 2007, s. 219)
Tento příklad je typickou inferencí, tzv. přemostění, tedy doplnění informace tam, kde není
přímo vyjádřená, ale vystupuje jen implicitně (Gavora, 1992, s. 3 0 - 3 1 ) . Příkladem přemostění jsou
také následující věty.
(1) Dítě vyběhlo na ulici.
(2) Matka utíkala za ním.
Inference: Matka chtěla zabránit nehodě.
(Gavora, 1992 s. 31)
Někdy jsou ale mezery globální, například když předmět příběhu není explicitně vyjádřen,
nebo když má čtenář vy soudit, že jeden odstavec poskytuje příklad pro tvrzení napsané dříve v textu.
Kintsch (2007) ale upozorňuje ještě na jeden fakt, důležitý pro získávání, používání případně
trénink schopnosti inferencí. Existuje několik druhů inferencí. V podstatě se tyto druhy pohybují
v dimenzích:

automatické

x kontrolované inference

inference založené na textu] x |založené na vědomostech!.
Automatické inference jsou dělány rychle a snadno, jako například přemostění mezi autem a
dveřmi ve výše uvedeném příkladě na této stránce. Kontrolované inference mohou naopak vyžadovat
více energie, např. výroky typu sylogismů.
(1) Všechny dívky mají sukni.
(2) Všichni žáci ve třídě jsou dívky.
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Inference: Všichni žáci ve třídě mají sukni.
Příklad s autem a dveřmi je typickým příkladem inference založené na vědomostech. Čtenář ví,
že auta mají dveře. Naopak následující věty vyžadují inferenci založenou na textu.
(1) Franta je vyšší než Marie.
(2) Marie je vyšší než Tomáš.
Inference: Franta je vyšší než Tomáš.
Pro další pedagogickou práci s inferencemi je důležitá otázka aktivity či pasivity porozumění,
kterou již zmínil Gavora. Gavora považuje za nevědomé některé specifické procesy probíhající při
vnímání a porozumění textu, jako byly již zmíněné inference. Naopak zdůrazňuje, že proces
porozumění textu jako celek je aktivní proces. V jeho průběhu čtenář vlastně tvoří nový text, svojí
verzi čteného textu (Gavora, 1992). Gavora zdůrazňuje, že porozumění nemá mechanický charakter,
ale vyžaduje myšlenkovou aktivitu, která má povahu řešení problémové úlohy. Žák při porozumění
textu prochází řadou kroků, které postupně řeší myšlenkovými operacemi (Gavora, 1992). To má
významný dopad na přístup k výuce porozumění textu - ne vždy je možno spoléhat na to, že se žák
naučí pracovat s textem jakoby mimochodem výuky zaměřené na přesné dekódování.

Dosavadní vědomosti
V předchozí části jsme si ukázali, že porozumění vyžaduje inference. Inference ale vyžadují
vědomosti.
Obrázek 8: Vztah porozumění a vědomostí.
|

poroymění
inference
znalosti

|

Samotná integrace nových poznatků z textu do dosavadních vědomostí byla důležitá již u
konstruování makrostruktury (viz výše), při konstrukci situačního modelu je pak ještě důležitější.
Pokud žák nezná předcházející učivo, porozumění a učení nového učiva mu může dělat velké
problémy. Často takové učení sklouzává k vršení dalších a dalších faktů bez hlubšího porozumění.
Z praxe známe případy žáků, kteří věnovali hodiny učení zeměpisu či dějepisu, a přesto dostali ze
zkoušení pětku. Opět zde narážíme na důležitost hierarchie v procesu porozumění.
Obecně se usuzuje, že dosavadní vědomosti fungují tak, že se aktivizují, pokud čtenář zjistí,
jaké problematiky se text týká, a zároveň stimulují kognitivní činnosti, které se uskutečňují při recepci
textu.
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Obrázek 9: Aktivizace vědomostí při porozumění. (Gavora, 1992, s. 26)

rozšiřování a prohlubování

K aktivizaci dosavadních vědomostí jsou potřebné tři podmínky:
(a)

Dosavadní vědomosti člověka musí být uspořádané, musí tvořit systém - to znamená, že žák
musí text uchopovat smysluplným způsobem, aby si vybudoval systém vědomostí. Pokud není
zvyklý konstruovat situační model v textu, dochází v jeho vědomostech k významným
mezerám, což se podepíše na porozumění dalšího učiva.

(b)

Čtenář musí umět dát do souvislosti dosavadní vědomosti s informacemi v textu.

(c)

Text musí poskytnout dostatek podnětů k aktivizaci dosavadních vědomostí. Pokud tomuto tak
není, může se stát, že k usouvztažnění dosavadních vědomostí a informací z textu nedojde
nikoliv z důvodu nedostatku žákových schopností, ale z důvodu charakteru textu.(Gavora,
1992)
V oblasti zkoumání dosavadních vědomostí můžeme také znovu otevřít otázku aktivity či

pasivity procesu aktivizace vědomostí, neboli zda je tento proces automatický, či vědomě
kontrolovaný. Kintsch a Rawson zastávají názor, že pokud čteme text pohybující se ve vysoce známé
oblasti, aktivace vědomostí probíhá automaticky. Pokud čteme text znezmámé oblasti, nebo se
chceme něco naučit, aktivace relevantních vědomostí už vyžaduje větší úsilí (Kintsch, Rawson, 2007).
Zde je také místo pro rozvíjení schopnosti vyhledávání chybějících nebo zapomenutých

informací,

které jsou potřebné pro hlubší porozumění textu.
Pro četbu literárního textu může situační model vyžadovat konstrukci na více než jedné úrovni
analýzy - porozumět příběhu, někdy je potřeba vysuzovat motivace jednání protagonistů, porozumět
argumentům, přesným vztahů mezi komponenty textu apod. (Kintsch, Rawson, 2007). Tedy i text
čtený pro zábavu může vyžadovat aktivní, vědomě kontrolované procesy při porozumění textu.
Hluboké porozumění vždy vyžaduje konstrukci významů a nejen absorbci informací. Pokud má
takový proces být vědomý, je třeba znát jeho průběh a umět s tímto procesem pracovat, což se ne
každý žák naučí mimochodem.
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Monitorování porozumění
Čtenář usilující o koherentní reprezentaci textu musí být schopen své porozumění monitorovat,
kontrolovat. Monitorování umožňuje čtenáři ověřit si své porozumění a případně ho poopravit, pokud
něco nedává smysl. Výzkumy prokázaly, že dovední čtenáři jsou schopní vnímat nekonzistence
v porozumění jako signál pro znovupřečtení a jeho opravu. Naopak méně zruční čtenáři tento
monitorovací proces použít nedokáží (Perfetti a kol. s. 234).
Aby byli schopni říci, proč tomu tak je, sledovali autoři těchto výzkumů, že někteří studenti
věnují více pozornost významu a někteří formě (výslovnosti a pravopisu). Zaměření pozornosti na
význam je efektivní pro monitorování významových chyb. Tohoto zaměření však byli schopni pouze
zruční čtenáři. Méně zběhlí čtenáři se významu tolik nevěnovali, a tedy hůře monitorovali porozumění
(Perfetti a kol., s. 235). Autoři šli ještě dále a zjistili, že ne všechny obtíže s porozuměním jsou
způsobeny špatným monitorováním porozumění. Hraje tu roli tzv. úroveň koherence čtení („standard
for koherence" in Perfetti a kol. s. 233). To znamená, že méně zdatní čtenáři mohou číst s odlišnými
cíli, zaměřují se na čtení individuálních slov spíše než na úsilí o koherentní uchopení textu. Určitá
úroveň koherence čtení tak do značné míry určuje, jak dalece bude čtenář číst pro porozumění, bude
schopen dělat inference a monitorovat své porozumění (Perfetti a kol. s. 233). Bylo by možné se
tímto směrem zaměřit již při výuce elementárního čtení - zaměřit se na porozumění výpovědi
textu, kde by dekódování a identifikace jednotlivých slov byl pouze prostředek,

ne cíl výuky

čtení?
Porozumění je základem pro schopnost monitorování textu. Pokud máme schopnost zkontrolovat správně význam
slov, je možné, že pak správně opravíme spletená písmena. Je tedy schopnost porozumění důležitější než fonologie? Pf. jako
když čteme v angličtině - význam většiny slov známe, určitou část slov vůbec neznáme, ale je určitá část slov, jejichž
význam jakoby chápeme, ale nedokážeme si ho přesně přeložit. Pokud je takových slov více, pozornost se odchyluje a
zjistíme, že to čteme již potřetí a stále nerozumíme - odkládáme text na později.
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2. Porozumění textu - didaktický pohled
2.1 Elementární výuka čtení a porozumění čtenému
Jak bylo zmíněno v počátku této práce, kromě nácviku techniky čtení je potřeba pochopit smysl
čtení. Výše uvedené poznatky jsou argumentem pro příklon k druhému z uvedených názorů, tedy že
horší schopnost porozumění nemusí být způsobena jen specificky dyslexií (ve smyslu poruchy
fonologie), ale také jinými příčinami na jakékoliv úrovni modelu procesu porozumění. Celý nácvik by
měl tedy být veden tak, aby rozvoj čtenářského zájmu od počátku maximálně podporoval.
Neporozumění na kterékoliv nižší úrovni může mít vliv na chápání dalšího textu, a tedy i zájem o
samotné čtení.
V následujících ukázkách uvedu příklady textů, které jsem s dětmi četla při individuálním
doučování a které působily velké potíže s porozuměním. Neporozumění se netýkalo jen konkrétního
problémového slova nebo věty, ale způsobilo také horší chápání následujícího textu (viz princip
hierarchie v porozumění).
Žáček, J. Slabikář, 2005:
Táta je tu, ale je sám.
Táto, a máma?

Úsudek od: „táta je sám" —> „kde je máma" musí být založen na pochopení implicitní vazby,
tedy na využití obtížné logické implikace. Podobně je tomu i v druhém příkladu, kde je třeba navíc
porozumění interpunkčnímu znaménku, pomlčce:
To je moje mimino! Já se mám!
Ale Tome - a máma a já?

V dalším příkladě je třeba porozumět již také významové funkci interpunkce ve větě,
konkrétně pochopení čárky jako prvku oddělujícího oslovení. Jinak je další věta čtena jako nová:
Jasany a lípy....??? Pokud děti správně nechápou a nečtou interpunkci, stane se, že spojují významy
jednotlivých vět intuitivně (máte jasany a lípy - 3. řádek), a tudíž se častěji přečtou do jiného větného
významu.
A je tu les. Les je jako sen.
Les nás neleká, les nás láká.
Jak se máte, pane les?
Jak se máte, jasany a lípy?
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Potůčkové, J. Slabikář pro 1. třídu základní školy. 1997:
Naše Káča pláče, co je jí?
Káča má koláče.
Pepík ji je jí.
Proto Káča pláče.
To je jí.

Korcfcrcnce zájmen se správným podstatným jménem je ztížena synonymní spodobou slov.
Dešifrování významu slov a následné včty je v první třídě jíž relativně obtížné. Tento text by mohl být
určen pro trénink porozumění.

2.1 Hierarchie vědomostí

Ve druhém ročníku je již čtení prostředkem pro výuku pravopisu a dalších dovedností. Při
čtení zadání je třeba bystře využívat již získané vědomosti.

Obrázek 10: Příklad cvičení z pracovního sešitu pro 2. ročník.
J, Přečti si slovní spojení. Zdůvodni pravopis zvýrazněných souhlásek.
Se slovními spojeními tvoř věty.

PROTOŽE...

PROČ?

čistím si zuby

bolí mč zub
čilá rybka
velká hloubka
poštovní holub

hejno rybiček
hluboká propast
bílá holubice
barevné klubíčko

klubko vlny
starý dub
zdravý hřib

dubová palice
malé hříbečky
chlebové kůrky
vrbové proutí
žabák Ota

tmavý chléb
několik vrb
žabka královna

Doplň b. nebo p. Zdůvodni pravopis.
tvarem slova nebo sfovem příhuzn
které napíšeš na řádek.

šrou

Přistu

blíž.

Dal bych si něco na z u _ .
Místnost má vysoký stro

ši ka

.

Vchod zdobí kamenný slou_.
Pohy_ je zdravý.

chlu

Sli

mi to.
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Zde je třeba dobře chápat význam slov, například: pravopis, souhláska, slovní spojení, rozdíl
mezi tvarem slova a slovem příbuzným. Navíc několikavětné zadání vyžaduje využití koreference,
v uvedeném případě také anaforický úsudek, že „pravopis" je významově to samé jako „doplnění
chybějících písmen", nebo že „zdůvodněním" se myslí „napsání tvaru na řádek". V prvním příkladě
v uvedeném úryvku z pracovního sešitu je také vyžadováno logické spojení zdánlivě nesouvisejících
slovních spojení. Tato cvičení tedy obsahují hned několik úrovní náročnosti a je třeba s nimi velmi
opatrně pracovat, aby nedošlo k tomu, že žák cvičení neporozumí, případně ztratí chuť se zdánlivě
jednoduchým pravopisným problémem zabývat.
Ztráta chuti k učení může být tak způsobena nejen nepochopením konkrétního učiva, ale také
jinými faktory nerespektujícími hierarchii procesů v porozumění čtenému textu.

Diktát pro 3. třídu:
Výměr se vymyká všem zvyklostem.

Vyndej ze šuplíku noviny. Vyděsil jsem se tím hlukem. Zbyšek si

vymkl kloub. Výměnkář prodával své výpěstky v Litomyšli. Zlosyn chtěl slíbit výmaz z rejstříku trestů.

Jako poslední jsem vybrala příklad, kdy gramatické dovednosti jednoznačně ovlivňuje také
schopnost porozumění. Vyjmenovaná slova jsou sice jedním z případů, kde je potřeba určitý dril,
z uvedeného příkladu je však zřejmé, že bez porozumění

drilovaným slovů a zejména slovům

příbuzným je efektivita takového drilu značně snížena. Čtenář musí porozumět nejen významu věty a
jednotlivým slovům, ale také významu kořenů slov. Napřklad, že kořen „měr" je od slova „měřit" a
jde tedy o předponu, že „myk" a „mkl" (ve slově vymkl) je od slova mykat

a jde tedy o slova

příbuzná k zamykat (a co to je mykat?) případně předponu vy-, atd. V tomto bodě pramení časté
stížnosti rodičů, že dítě umí doma vyjmenovaná slova perfektně nazpaměť, ale v diktátu je neumí
použít.
Odpověď na otázku, kterou jsme si položili v úvodu: Je třeba jim věnovat zvláštní péči? je
tedy jasná. Pokud máme ve třídě žáka, který má obtíže s porozuměním a prací s textem, musíme řešit
nejprve tuto schopnost a pak teprve to, jak ji bude aplikovat.

2.3 Využití modelu porozumění v praxi
Načrtnutý model porozumění a jeho základní úrovně -

porozumění slovům, úroveň

mikrostruktury, úroveň makrostruktury a situační model - bude v praktické části této práce použit ke
zmapování schopnosti žáků osmých tříd dosáhnout některé z úrovní tohoto modelu a k následné
kategorizaci jejich odpovědí. Konkrétně na základě tohoto modelu provedeme rozbor použitých textů,
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který by měl představovat „ideální scénu" zpracování textu, které vede k opravdu hlubokému
porozumění. Pomocí pojmů z teoretické části se podíváme na strategie volené žáky pro práci s textem.
Cílem této kapitoly je ted' ale ještě aplikace modelu porozumění na požadavky školy a na
didaktickou použitelnost těchto poznatků.

2.3.1

Instrukce pro trénink porozumění

Na základě komplexního výzkumu čtení, který provedl Národní institut dětského zdraví a
lidského vývoje (NICHD ve Velké Británii) v roce 2000 bylo stanoveno 7 instrukcí, které by měly být
dodržovány při výuce čtení a respektují nové objevy v oblasti porozumění:

1. zabývat se hlouběji textem - aktivní zpracování textu žáky
2. zahrnout do výuky monitorování porozumění
3. zahrnout kladení otázek na porozumění
4. produkce otázek žáky (sebetázání)
5. využívání sémantických struktur - studenti si mají umět dělat grafické reprezentace textu
6. výuka sumarizace textu
7. trénink vnímání struktury příběhu
(Perfetti a kol., 2007, s. 245)

Kromě rozvíjení jednotlivých schopností je třeba se zaměřit také na trénink komplexních
strategií, jak využívat kombinaci těchto schopností.
K těmto oblastem bychom podle nových výzkumů uvedených ve sborníku M. Snowling (2007)
mohli přidat:
8. trénik porozumění slovům (zejména neobvyklým slovům, referenčním slovům, významům
spojek apod.), což respektuje nezbytnost přesnému porozumění na základní úrovni modelu
procesu porozumění.
9. trénik inferentního usuzování, což je rozvíjení dovedností konstrukce situačního modelu.

Otázkou pro praktickou část je, zda tyto dvě dovednosti kopírují úrovně práce s textem,
které jsou více opomíjené ve školní praxi. Zda není ve škole kladen důraz více na konstrukci
makrostruktury - tedy vyhledání fakt, kladení otázek k textu, sumarizace textu -

a na

konstrukci makrostruktury - rozpoznání zásadních témat a vnímání struktury příběhu.
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2.3.2

Využití pro děti a rodiče

Z didaktického

pohledu jc

důležitá

také

otázka, jaká jc

využitelnost

srozumitelnost modelu porozumění pro cílovou skupinu celého bádání, tedy pro

a

především

děti a rodiče.

Kdybychom měli zjednodušit proces porozumění tak, aby jeho podstatu mohli rodiče a děti jednoduše
použít, mohli bychom vybrat tři klíčové body. Ty tvoří vlastně podstatu porozuměni pro efektivní
čtení či učení:
1

porozumění slovům - pokud čteme nčjaký text nebo sc chceme nčco naučit, musíme dobře
rozumět všem slovům

2.

spojení s dosavadními vědomostmi - abychom mohli porozumět tomu, co čteme nebo sc
učíme, musíme znát skutečnosti, zc kterých text vychází (respektovat hierarchii textu, ale také
hierarchii procesů porozuměni, tj. nelze správně spojit fakta s dosavadními zkušenostmi bez
porozuměni slovům apod.)

3.

situační model - musíme si umčt přečtené představit v reálné situaci, pak jsme tomu opravdu
porozuměli a tyto poznatky můžeme dále použít při dalším čteni i v praxi

Obrázek 11: Situační model procesu porozumění.

Porozumění slovům

Spojení s dosavadními
vědomostmi

Situační model
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3. Pojetí porozumění v literatuře věnující se S P U
Jak bylo řečeno v úvodu, zmínka o potížích s porozuměním a jeho dignosticc se objevuje
častěji u autorů zkoumajících SPU.
Při definování specifických poruch učení sc většina autorů shoduje v těchto bodech: specifické
poruchy učení znamenají obtíže v získávání a používání dovedností čtení, psaní (i jiných kognitivních
funkcí), které mají mimointelektový původ .

3. 1 Definice SPU a porozumění
Postavení porozumění v popisu příčin obtíží vc čtení je stručně představeno v následujícím grafu.

Obrázek 12.: Nástin etiologie a patogeneze SPU a dyslexie
L N D a následky LA/Ddefidty dílčích f i r k a

GENET1CKE vlivy

NEUROTICKÁ etiotoge a
nepištěné

por. Fordogckých
dcvechosti
Bakker
Ptvp
por. Organizace
smysicvých dat
Matějček
Bresson
pcMchcvá
Caravdas
dyslexie
Jakobson
por. Fbdobnosb
Casáisakd. "po písmenech"

a
I
o

porucha
porozumění
Ltyp
por. Na ircvri
vyšších finka
lioubkcvá
hyperlexie
por. Sourreznosti
fordogeká

Nebudeme se více zabývat etiologií specifických nebo hyperkinctických poruch, která jc
nastíněna v tabulce. Zastavíme sc pouze u podrobnějšího rozdělení typů dyslexie, kde můžeme najít
podněty pro zkoumání porozumění.
V definicích SPU jc porozumění vesměs pojímáno jako jedna z kognitivních funkcí, s níž
mívají jedinci s SPU potíže (týkají se většinou nabývání a používání této funkce). V užších definicích,
které už specifikují přímo dyslexii, je porozumění zmiňováno mezi specificky dyslcktickými obtížemi
a chybami (např. záměny písmen, pomalé nebo naopak překotné čtení problém s reprodukcí apod. viz Žáčková, 2003).
U autorů zabývajících se vymezením SPU a dyslexie (Zelinková, Pokorná, Jucovičová,
Žáčková, Matějček) nalezneme čtyři základní oblasti, kde sc dyslexie projevuje:

1. rychlost čtení,
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2 porozumění, 3. specifické chyby, 4. chování. Porozumění je tedy akceptováno jako jedna
z dovedností, které mohou být dyslexií zasaženy v negativním slova smyslu. Avšak v publikacích
těchto autorů není blíže specifikováno a rozebráno, co je pod pojmem porozumění přesně chápáno.
Jucovičová a Žáčková mluví spíše o reprodukci (Jucoviěová, Žáčková, 2004, s. 28). Reprodukce ale
není ve smyslu výše analyzovaného procesu porozumění důkazem naprostého porozumění přečtenému.
Můžeme z toho vyvodit zapamatování fakt ve smyslu mikrostruktury, či základních témat ve smyslu
makrostruktury přečteného textu. Problémem je také subjektivní hodnocení reprodukce v diagnostice
dyslexie.
Pokorná se zmiňuje o tom, že dobré porozumění je závislé na automatizaci techniky čtení,
tedy rozlišování písmen a slov (Pokorná, 2004, s. 203 ). O porozumění o něco hlouběji uvažuje také
Zelinková, která rozlišuje porozumění slovům (které je mechanické a probíhá na základě paměti) a
pochopení souvislostí1 (Zelinková, 2003). Trochu jinak je tomu u Caravolas (2005), která porozumění
používá jako diagnostické vodítko, kdy za dyslexii považuje špatnou schopnost dekódování při
„dobrém" porozumění 2 !

Obrázek 13: Definice dyslexie podle Caravolas

Dekódování

HYPERLEKTICI

DOBŘÍ ČTENÁŘI
'V
o

3
NESPECIFIKOVANÉ PORUCHY

3ox
DYSLEKTICI

3

(Caravolas, Volín,2005, s. 10)

1

To není dostačující, protože např. slovo samohláska může být pro žáka nové slovo, ale zároveň může být

pochopeno na základě souvislostí a dosavadních vědomostí. Porozumění slovům tak není pouze mechanická
záležitost, což bylo doloženo výše v teoretické části.
2

aleje třeba mít na paměti, že špatné porozumění může způsobit horší dekódování - viz teoretická část, Kate

Nation

31

3.2 Obtíže s porozuměním jako zvláštní typ dyslexie
Jak je vidět na schématu uvedeném na začátku této kapitoly, několik odborníků vyčleňuje dva
různé typy dyslexie. Jeden typ sleduje dyslexii jako poruchu fonologických dovedností, tedy ty
případy, které Caravolas nebo Snowling označují skutečně za dyslexii. Druhý typ sleduje v projevech
dyslexie potíže s porozuměním významu.
Přestože Matějček byl zastáncem spíše neuropatologického pohledu na dyslexii, Kučera
upozorňuje na starší práce Matějčka, kde jsou rozlišeny různé typy dyslexie (Kučera, 2000). Matějček
uvádí celkem čtyři typy dyslexie. Typ A se vyznaču je poruchou základní organizace smyslových dat.
Tady může převažovat porucha sluchové analýzy a diferenciace, objevuje se záměna pořadí hlásek,
zkomoleniny, vynechávky, asimilace hlásek apod. Typ C spočívá v poruše ideační složky percepčního
procesu, tedy v naplnění čteného obsahem. Čtenář si nedokáže vzpomenout již na nejnižší úrovni
procesu čtení na symbolický význam písmene (hlásku), čte pomalu, případně dvojitým čtením,
s nedokonalým porozuměním. Ve vztahu k našemu modelu porozumění by to odpovídalo hierarchii
procesů, tedy že obtíž porozumění již na nižší úrovni porozumění může způsobit obtíže na vyšší. A
nemusí to být jen vlivem špatného dekódování, respektive nedostatečnými dispozicemi k němu.
Matějček také spojuje obtíže s porozuměním s didaktikou čtení, což j e dalším argumentem pro
potřebu zaměřit se ve výuce čtení více na nácvik porozumění (vedle techniky čtení).
Typem dyslexie, u kterého působí potíže přesné porozumění j e L-typ, který z Bakkerova
neurologického pojetí interpretuje Pokorná (2001). Toto rozlišení se sice primárně nezajímá o
porozumění, jde o rychlost, se kterou je schopen čtenář dekódovat. L- typ čte rychle, zejména známá
slova, ale jeho čtení se vyznačuje vysokou chybovostí, zejména pokud se setká s neznámými slovy. Při
čtení obtížnějšího textu to však bude mít vliv na povrchnost čtení a samozřejmě také porozumění.
Podobným rozlišením mezi „zvukem" a „významem" popisuje Kučera (2000) u Bressona,
který tyto dva typy označuje jako dyslexii hloubkovou, kdy čtenář čte rychle, ale často se přečte do
jiného významu, a dyslexii povrchovou, kdy čte čtenář pomalu ale přesně. Podobně jako Matějček
připodobňuje tyto typy k didaktickým metodám. Syntetické metodě hrozí, že přeruší normální rytmus
mluvení a povede k neporozumění významu. Globální či analytické metodě, že půjde od grafického
tvaru rovnou k významu, bez průchodu zvukem, tedy k hloubkové dyslexii (Kučera, 2000, s. 22).
Jako poslední doklad pro tvrzení, že j e třeba se více zabývat potížemi v porozumění uvedeme
pojetí Jakobsonovo (vycházející ze studia afázie) v Kučerově interpretaci. Dvě linie obtíží se čtení
jsou u Jakobsona označeny jako „porucha soumeznosti" (pro dyslexii hloubkovou, L-typ, který má
obtíže s významem) a „poruchu podobnosti" (pro dyslexii povrchovou, P-typ), který má obtíže
s dekódováním. Porucha soumeznosti se týká skládání jazykových jednotek do vyššího kontextu
(Jakobson hovoří o kombinaci a kontextuaci), z něhož se dál pak tvoří komplikovanější výpovědi
(Kučera, 2000). Opět se tu tedy objevuje polarita význam-zvuk, přičemž u poruchy soumeznosti jsou
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dobře rozlišována slova, ale jen jako fonémy, a tudíž bez přesného hlubokého významu. To by byl typ,
kteiý se více týká námi sledovaných obtíží s porozuměním. V druhém typu, při poruše podobnosti je
naopak narušeno, lingvisticky řečeno, paradigma - tedy sada znaků, dispoziční universum. Jakobson
hovoří o zhoršených schopnostech selekce a substituce: „Aby se něco mohlo zkombinovat,

sestavit

v promluvu, musí se to odněkud vzít, ze zásobníku, z kódu." (Kučera, 2000, s. 29). To znamená, že je
narušena selekce, případně také schopnost nahradit výraz na základě podobnosti, tj. substituce.
Přestože Jakobson tyto rozdíly sledoval u afatiků, mnohé poznatky a výkony žáků můžeme sledovat i
u dyslektiků, případně žáků s „nespecifickými" obtížemi, což bude předmětem praktické části a
rozboru kazuistik.

Ať už hraje porozumění v definicích potíží ve čtení jakoukoliv roli, autoři se všeobecně
shodují na tom, že základní dvě oblasti pro dyslexii důležité, jsou fonologické dovednosti a
dekódování a oblast porozumění. To odpovídá definici čtení, jak jsme ji zmínili na začátku této práce.
Můžeme tedy shrnout, že na základě uvedených teoretických studií a poznatků, můžeme
považovat za platné východisko, že je třeba u čtenářů s obtížemi při čtení sledovat jak schopnost
dekódovat grafické znaky, tak schopnost porozumění. Obojí totiž může být příčinou selhání v úlohách
a požadavcích založených na čtení.
Tyto oblasti bychom tedy měli podrobně analyzovat. Z tabulky č. 1 je zřejmé, že fonologická
stránka čtení se těší mnohem větší pozornosti a také je jí věnována větší pozornost při výuce čtení.
Podrobná analýza porozumění nastíněná v teoretické části této práce by měla tento nedostatek
vyrovnat. Poznatky v oblasti analýzy porozumění by měly mít důsledky pro nácvik čtení i nápravu
SPU. Je tedy oprávněná domněnka, že určité skupině žáků pomůže více péče o výuku techniky
porozumční textu a že je to potřeba? Jaká je charakteristika obtíží ve čtení? Jsou dyslektické
obtíže ve čtení způsobeny jen poruchou fonologie? Může mít obtíže ve čtení také „ne-dyslektik?
Čím jsou způsobeny? Umí běžný žák opravdu dobře porozumět textu a pracovat s ním? Může se
běžný žák „ne-dyslektik" dostat do obtíží takových, že je za dyslektika označen?
Tyto otázky byly částečně nastoleny v teoretické části V praktické části diplomové práce by
měly být nalezeny důkazy, které by na tyto otázky prakticky odpověděly. Cílem je tedy poodhalit co
nejvíce aspektů problémů se čtením, konkrétně s jeho porozuměním.
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4. Porozumění ve výzkumu PISA - rozbor úloh, co měřily
Vzhledem k tomu, že v současných diagnostických testech pro čtení není porozumění pro naše
potřeby dostatečně rozebráno, pokusíme se vyjít z výzkumů na čtení a jeho porozumění zaměřených.
Na závěr teoretické části tedy ještě uvedeme teoretická východiska výzkumu PISA, jehož instrumenty
použijeme v praktické části.
Výzkum PISA (Program for International Student Assessment) zjišťuje vědomosti a
dovednosti patnáctiletých žáků v mateřském jazyce, v matematice a v přírodovědných předmětech.
Nás tedy bude zajímat oblast mateřského jazyka - oblast čtenářské gramotnosti.
Čtenářská gramotnost je ve výzkumu PISA definována jako: způsobilost

porozumět

psanému textu, používat psaný text a přemýšlet o něm za účelem dosaženi cílů jedince, rozvoje jeho
vědomostí a potenciálu a za účelem jeho aktivní účasti ve společnosti. (UIV, 2000, s. 7)
Sledované aspekty v oblasti čtenářské gramotnost a vymezení jejich dílčích kategorií jsou
následující:
A. Postupy
Úlohy v oblasti čtenářské gramotnosti byly sestaveny tak, aby zjišťovaly následujících tři
postupy:
1. Získávání informací
Tak jako v běžném životě i zde je žák požádán, aby našel v textu informaci. Její znění může
být doslovné nebo synonymní se zadáním. Úlohy od žáků vyžadují dovednost rozlišovat mezi
podobnými informacemi nebo informacemi, které podobně vypadají. V textu lze systematicky
zaměňovat určité prvky, které zvyšují jeho obtížnost, a na základě toho zjistit, jakého stupně
porozumění žák dosáhl. Podle našeho nahlížení na proces porozumění je tu vyžadováno porozumění
především na úrovni mikrostruktury, případně propojení se zobecněnou informací, která je ale v textu
vyjádřena.
2. Vytvoření interpretace
Vytvoření interpretace od čtenářů vyžaduje zobecnění jejich prvotních dojmů a zpracování
informací logickým způsobem. Takovéto úlohy vyžadují porovnávání informací v textu, vyvozování
závěrů, uvažování o souvislostech mezi různými zdroji informací a identifikaci a shromažďování
informací důležitých k tomu, aby čtenář mohl vyvodit záměr autora. Musí být tedy zkonstruována
makrostruktura textu.
3. Posouzení obsahu textu
Posouzení obsahu vyžaduje schopnost porovnávat informace, které se nacházejí v textu s
informacemi z jiných zdrojů nebo s již nabytými vědomostmi. Žák musí vědět, jak určitý názor obhájit.
Typické úlohy vyžadují poskytnutí informací nebo důkazů, vymezení jejich dostatečnosti nebo míry
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závažnosti. Vyžaduje tedy mít zformulován situační model a propojit tyto informace s dosavadními
vědomostmi.

B. Obsah
Tento aspekt byl v oblasti čtenářské gramotnosti reprezentován různými typy textů. Texty
byly členěny podle struktury na souvislé a nesouvislé. Souvislé typy textů mají standardní formu
„prózy". Ve výzkumu PISA jsou podle záměru autora klasifikovány jako - vyprávěni, výklad,
argumentace /přesvědčováni

popis,

a příkazy.

Nesouvislé texty se na rozdíl od souvislých textů vzájemně liší svou formou a jsou proto
klasifikovány spíše podle struktury než podle záměru autora. Ve výzkumu PISA se užívá následujících
šesti typů - grafy, diagramy, tabulky, obrázky, mapy, formuláře,

reklama.

Výzkum PISA dále potvrdil, že naši žáci umějí lépe pracovat s nesouvislými texty než s texty
souvislými. Nicméně i v rámci tohoto rozdělení existují někdy značné rozdíly. V případě souvislých
textů dosáhli naši žáci poměrně dobrých výsledků u vyprávění a výkladu, kdy se umístili nad
mezinárodním průměrem. Toto zjištění se zdá být v souladu s tím, jaké typy textů se nejčastěji
nacházejí v našich učebnicích. U nesouvislých textů jsme obstáli poměrně dobře s výjimkou formulářů
a reklamy. Naopak u třetiny úloh z testu, které představovaly souvislé texty - popis, polemický

text,

příkazy, jsme dosáhli horších výsledků, než byl průměr OECD.

C. Situace
Texty jsou ve výzkumu PISA klasifikovány podle účelu, jakému slouží, respektive podle
situace, ve které čtení probíhá. Výzkum rozeznává 4 typy situací: čtení pro osobní účely, čtení pro
vzdělávání, čtení pro práci a čtení pro veřejné účely. Pracovním situacím je věnována menší pozornost,
protože je pravděpodobné, že patnáctiletým žákům není tato kategorie textů příliš blízká.
(ÚIV, 2000, s. 7 - 8)
Z hlediska našeho předchozího rozboru se tento výzkum zaměřuje spíše na vyšší úrovně
porozumění. Z podstaty výzkumu sleduje spíše vzdělávací cíle a schopnost žáků jich dosáhnout (viz
tab. Porozumění v rámci vzdělávacích cílů), než proces porozumění samotný.
Pro naše potřeby můžeme použít tento výzkum jako základní depistáž žáků, kteří mají nějaké
obtíže s porozuměním textu. Z výsledků této srovnávací studie je pro nás zajímavé hodnocení celkové
úrovně schopností práce s textem u našich 15tiletých žáků.
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Tabulka 5 : Úspěšnost ve výzkumu PISA 2000.
průměrná
průměrná
úspěšnost v ČR
úspěšnost OECD
dovednost
63,60%
64,40%
získáváni informací
64,60%
63,30%
interpretace
50,20%
51,90%
posouzení textu
typ textu
50,40%
58,20%
Instrukce/
62,90%
56,00%
Vyprávěni

Srovnáme-li výsledky českých žáků v dílčích oblastech čtenářské gramotnosti, zjistíme, že
nejlepších výsledků dosáhli naši žáci v úlohách na interpretaci textu. Zde se umístili mezi
zúčastněnými 31 zeměmi na 12. místě. Skutečnost, že se interpretace textu jeví být nejsilnější stránkou
českých žáků, by pro nás neměla být příliš překvapivá. Při práci s textem, i když není v našich
hodinách mateřského jazyka příliš četná, je interpretace textu, například formulace hlavní myšlenky
prozaického či básnického díla, bezesporu nejčastější aktivitou. V oblasti posuzování a získávání
informací se naši žáci umístili pod mezinárodním průměrem (Palečková, Tomášek, 2005).

Tabulka 6: Zastoupení českých žáků na jednotlivých úrovních způsobilostí pro celkovou škálu
čtenářské gramotnosti
úroveň způsobilosti
pod úrovní 1
na úrovni 1
na úrovni 2
na úrovni 3
na úrovni 4
na úrovni 5

žáci v CR
6%
11% J
25%
31%
20%
7% 1

42%

27%

Procenta žáků, kteří se nacházeli na jednotlivých úrovních způsobilosti, jsou v České
republice blízká mezinárodnímu průměru. Vidíme, že 6 % českých patnáctiletých žáků se nacházelo
pod úrovní 1. To znamená, že tito žáci nebyli schopni splnit ani ty nejzákladnější požadavky výzkumu
PISA (Palečková, Tomášek, 2005).
Co se týče typu otázek a odpovědí z výsledků vyplývá, že žáci ze všech zúčastněných zemí
dosahovali lepších výsledků v úlohách s výběrem odpovědi, naopak největší problémy činily žákům
úlohy otevřené, kde měli vytvořit vlastní obsáhlejší odpověď. Stejně tak tomu bylo i u českých žáků.
Pro další pátrání po příčinách těchto obtíží na nižších úrovních porozumění textu už musíme
použít jiný instrument, který popíšeme v metodologické části.
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B. PRAKTICKÁ ČÁST

5. Metodologie praktické části
Úkolem teoretické části bylo vyplnit mezeru v analyzování procesu čtení. Byl popsán proces
porozumění a vypracován jeho model. Dále jsme hledali teoretické podklady pro tvrzení, že obtíže ve
čtení, ve smyslu jeho efektivního využití pro požadavky vzdělávání, mohou vznikat jak na úrovni
fonologického zpracování, tak na rovině významu, chápání symbolických významů grafických znaků
nebo chápání slov, a také mohou vznikat na vyšších úrovních procesu porozumění. Ať už jsou tyto
obtíže s porozuměním specifické (ve smyslu menších dispozičních předpokladů
neurologických

apod.)

nebo

nespecifické

(způsobené

nevhodným

didaktickým

genetických,
přístupem),

považujeme tedy za oprávněné výchozí tvrzení pro praktickou část, že je potřeba se věnovat více
poznání mechanismů porozumění, aby bylo možné lépe cílit pomoc a nápravu zmíněných obtíží.
Koneckonců i nezájem o četbu a potažmo učení můžeme považovat za problém, který je potřeba (a JE
MOŽNO) se žáky konstruktivně řešit, i když nelze podle nálezu přiřadit ke konkrétní diagnóze.
Cílem praktické části je tedy postihnout způsoby práce s textem, způsob porozumění čteného
textu. Zejména nás bude zajímat, ve kterých bodech a z jakých příčin bude porozumění selhávat. Na
základě porovnání s modelem porozumění se pak pokusíme klasifikovat, které procesy jsou pro
čtenáře při porozumění obtížné. Zda jsou obtížné pro žáky s diagnostikovanou SPU i pro žáky bez této
diagnózy. V konkrétních kazuistikách vybraných žáků se pokusíme pomocí dostupných metod pro
diagnostiku SPU najít konkrétní příčiny jejich obtíží se čtením a porozuměním.

5.1

Výzkumné otázky

Proces porozumění
•

Umí běžný žák opravdu dobře porozumět textu a pracovat s ním?

Za výchozí bod toho, co považujeme za dobré porozumění bychom mohli vzít výsledky výzkumu
PISA (viz 4. kapitola). Alespoň třetí úrovně dosáhlo 58% žáků (viz příloha č. 1). Popis dovedností na
třetí úrovni nám však příliš neříká o skutečném použití v praxi. Na základě našeho modelu porozumění
tedy požadujeme, aby žák osmé třídy byl schopen vypracovat situační model přečteného textu, což
znamená, že informaci porozuměl tak, že ji je schopen použít v dalším studiu a praxi.
•

V čem spočívají obtíže s porozuměním a prací s textem, které části procesu porozumění
jsou nejobtížnější?

Požadavky školy
•

Odpovídá známka na vysvědčení schopnosti porozumění?

Jinými slovy chceme zjistit, zda to, co nás škola učí je skutečně hluboké porozumění textu, což je
základem pro další studium i praktický život. Zda není ve škole kladen důraz více na vyhledání fakt,
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kladení otázek k textu, sumarizace textu než na rozpoznání zásadních témat, vnímání struktury příběhu
a jeho aplikaci ve vyšších etážích cílů vzděláváni (viz Bloom in Gavora, 1992).
• Existují také žáci, kteří nejsou schopni dostát nárokům školy z toho důvodu, že se
nenaučili správně pracovat s textem?
Je všeobecně akceptováno, že žák s dyslexií má větší obtíže dostát požadavkům školy a je proto
podporován. Tato výzkumná otázka směřuje k tomu, zda má být stejným způsobem podporován žák
s obtížemi v porozumění (i když třeba nespecifickými).
• Bylo by možné se zaměřit při elementární výuce čtení na porozumění výpovědi textu,
kde by dekódování a identifikace jednotlivých slov byl pouze prostředkem, ne cílem
výuky čtení?
Obtíže s porozuměním
•

Jsou obtíže s porozuměním čtení způsobeny jen poruchou fonologie?

Cílem je najít důkazy pro příklon k názoru, že neschopnost porozumění není dána jen
nedostatečnou automatizací techniky čtení.
• Může mít obtíže ve čtení také „ne-dyslektik? Pokud ano, čím jsou způsobeny?
•

Může se běžný žák „ne-dyslektik" dostat do obtíží takových, že je za dyslektika označen?

•

Může špatné porozumění zhoršovat kvalitu dekódování?

•

Jaké dovednosti by se měly učit a rozvíjet v procesu porozumění?

5.2 Použité metody průzkumu
Na základě položených otázek rozdělíme výzkum na dvě části.
A. První část - skupinové zpracování -

se bude věnovat hledání odpovědí na otázky ohledně

procesu porozumění obecně a na porovnání výsledků žáků s jejich úspěšností ve škole, abychom
mohli zhodnotit požadavky školy.

Použité skupinové metody:
Zkouška čtení s porozuměním
Tato zkouška bude zadávána plošně ve dvou osmých třídách. Jde o dva vybrané texty
z výzkumu studijních předpokladů PISA, který proběhl v roce 2000. Podle tohoto výzkumu, jak již
bylo zmíněno, činily žákům větší potíže texty souvislé, přičemž ale lepší výsledky měli u vyprávění a
výkladu, než u popisu, argumentace/ přesvědčování nebo instrukcí. Dva texty byly tedy vybrány tak,
aby byly oba souvislé, abychom mohli sledovat konkrétní obtížnosti, a aby jeden z nich byl charakteru
vyprávění a jeden charakteru instrukce. Zároveň byly texty vybírány tak, aby v nich byly obsaženy
otázky všech úrovní obtížnosti.
Cílem plošného zadání textů je získat bodové skóre u každého žáka, které odráží schopnost
jeho porozumění textu. Kvalitativní analýzou odpovědí žáků, získáme podrobný popis obtíží
v porozumění, které mají žáci téměř na konci základní školy. Kvantitativní analýzou odpovědí
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získáme alespoň obecnou představu o tom, jaké úkoly jsou pro žáka osmé třídy obtížné a jaké lehké,
tedy k plnění jakých úloh ho škola dosud dobře vybavila.
Analýza spisové dokumentace žáků
Svolení k práci s osobními daty žáků se podařilo dostat od 19 žáků. U těchto žáků získáme
informace o jejich prospěchu na druhém stupni, informace o vyšetřeních z PPP apod. Na základě
těchto informací můžeme provést srovnání bodového výsledku z plošného testu porozumění
s průměrem známek. Dále si vybereme dva žáky pro kazuistické zpracování.

B. Druhá část - individuální zpracování - je kazuistickou studií a zabývá se konkrétními obtížemi
v procesu porozumění a jejich příčinami.
Nástroje pro podrobnější diagnostiku porozumění můžeme hledat v testech zaměřených na
diagnostiku SPU. Abychom obsáhli všechny základní procesy na úrovni slov a vět, potřebujeme najít
vhodné testy k diagnostice: identifikace slov, schopnosti přesného dekódování, fonematického
povědomí a porozumění slovům.
Pokorná (2001) představuje ve své práci Woodcockův test, který obsahuje subtesty: 1. identifikace
slov, 2. slovní atak (čtení nesmyslných slov a slabik), 3. porozumění slovům: použití antonym,
synonym a analogií, 4. porozumění části textu (tiché čtení s doplňováním slov). Taková skladba dobře
kopíruje náš zájem. Z běžně dostupných testů se pokusíme subtesty nahradit podobně zaměřenými
testy, z nichž si vybereme ty, které jsou vhodnější pro žáky 8. ročníku.

Použité individuální metody:
Identifikace slov:
Test rychlého čtení - Caravolas, Volín, 2005
Zkouška čtení- Krtek - Matějček a kol., 1987
Přesnost dekódování:
Čtení pseudoslov - Caravolas, Volín, 2005
Porozumění textu
Test čtení s porozuměním - Caravolas, Volín, 2005
Tyto testy byly individuálně zadány dvěma vybraným žákům, kteří byli pro tyto účely
•volněni z vyučování. Bohužel normy těchto testů jsou standardizovány nejvýše pro pátý nebo šestý
ročník. Předpokládáme, že na druhém stupni už tréninku čtení není věnována taková pozornost a
návyky, které si vytvořil žák při vstupu na 2, stupeň se příliš nezmění. Přesto budou tyto testy použity
spíše jako podpora kvalitativního srovnání schopnosti porozumění dvou žáků, bez vztahování na
umístění v celé populaci.
Rozhovor
S každým ze dvojice žáků byl proveden navíc rozhovor, který se týkal kromě anamnézy tří
základních oblastí: motivace ke čtení a učení, stylu učení a porozumění čtenému textu.
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5.3 Pasportizace dat
Průzkum probíhal v září a říjnu roku 2008 na fakultní základní škole UK v Praze 6 - Řepích.
Po domluvě s paní ředitelkou byly vybrány dvě osmé třídy, ve kterých jsem zadala hromadný test na
porozumění. Průzkumu se zúčastnilo 43 žáků osmých tříd ve věku 1 3 - 1 4 let. V 8.A to bylo 23 žáků,
v 8.B 19.
Po získání svolení od rodičů jsem provedla analýzu spisové dokumentace žáků a vybrala
jednoho žáka s diagnostikovanou dyslexii (Filip) a jednoho žáka, který měl podezření na SPU, avšak
to nebylo potvrzeno (Martin). Při srovnání prospěchu a bodového zisku se objevilo několik žáků, u
nichž byl mezi těmito výsledky velký rozdíl. Martin byl mezi těmi, kteří měli velmi dobrý prospěch,
ale špatné výsledky v testu porozumění. Filip měl naopak horší prospěch a dobrý výsledek v testu
porozumění. Tyto dva žáky jsem tedy vybrala z toho důvodu, abychom mohli hledat odlišné příčiny
chyb v porozumění a případně jejich dopad na splnění nároků školy.
S těmito dvěma žáky byl samostatně proveden rozhovor a zadány individuální testy na
diagnostiku obtíží na modelových úrovních procesu porozumění. Získané informace byly zpracovány
jako jednotlivé kazuistiky.

5.4 Způsob zpracování výsledků
5.4.1 Analýza textu č. 1: Skrytá tvář autorky detektivek

Podle poznatků, které jsme popsali v teoretické části této práce, se nyní pokusíme o model
ideálního zpracování textu.
Sémantická analýza prvního ze zadávaných textů - Skrytá tvář autorky detektivek obsahuje v první řadě analýzu významů jednotlivých slov. Konkrétně v tomto textu je několik cizích a
neobvyklých slov: archeologie, titul, expozice, kurátor, legendární, diagonálně, etablovaná, snovala,
morytáty nebo hold. Je potřeba porozumět jim, aby nebyla narušena hierarchie procesu porozumění a
text byl vnímán uceleně bez výpadků v obtížných místech. Kromě pochopení významů jednotlivých
slov, je důležité také vnímání významu odlišných charakteristik - běžné písmo, kurzíva, tučné písmo,
které vyčleňují z textu popisky k obrázkům, autorské údaje, nadpisy apod. Dále může být obtíž
s pochopením významu uvozovek vyznačujících názvy a interpunkčních znamének (např. pomlčky).
Syntakticky je důležité správné pochopení souvislosti a kauzality jednotlivých vět v souvětí. Toto
všechno je

součástí,

i když ve větší míře neuvědomovanou,

procesu

porozumění.

Spolu

s dekódováním a identifikací slov tvoří sémantická analýza základ pro vyšší úrovně zpracování textu a
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jeho celkového pochopení. Pokud by v těchto základních úrovních zůstalo nějaké nepochopení,
projeví se v dalším neporozumění souvislostí, implicitních, logických a kauzálních vztahů.
Otázky k textu se snaží prozkoumat schopnost zjištění informace z textu, interpretace či
posouzení textu. V termínech, které jsme si vymezili v teoretické části, je to schopnost zformování
mikrostruktury, makrostruktury a situačního modelu.
První text o A. Christie je obtížnější. Jde o souvislý text, vyprávění. Jeho obtížnost spočívá
zejména v užívání cizích a neobvyklých výrazů, v častém používání anafor jako koreferencí
k předchozím výrokům (zřejmě v zájmu toho, aby se jeden výraz často neopakoval). Autor používá
v textu dlouhá souvětí. Souvětí jsou informačně velmi bohatá. Nepochopení jednoho souvětí znamená
velkou mezeru pro porozumění celému textu, protože v každém souvětí je popsána významná dějová
složka.
Pro potřeby analýzy otázek a odpovědí uvádíme příklad jejich vypracování pro tento text.

Obrázek 14: Vypracování mikrostruktury textu „Skrytá tvář autorky detektivek".
a
archeologie aneb Záhada v
Mezopotámii"
= titul výstavy
'

\

na nádvoří Britského muzea

\

kam kurátoři přistavili lůžkový vůz

= legendám! Orient Express

pňbéh spisovatelky
chce změnit životni klima -» nasedne do mezikontinentálního rychlíku
protne celý světadíl až do Bagdádů

tam se scházela pestrá společnost
\
námět pro
krvavé vyřizováni účti = "Vraždu v Orient Expressu"

životni příběh detektivkářky

\

měl romantickou záplelu na konečné expresu
etablovaná autorka přijímá pozváni anglických badatelů

-• archeologickým nalezištěm ji provází Max
v Irlckém
za detektiva zkoumajícího historii
civilizace mezi Eufratem a Tigridem
se do dvou let provdá

Agajthu Christie zajímaly osobní příběhy odhalené archeology
Před čtyřicítkou začíná znovu > doživota vstupuje Blízký východ a vykopávky
plati i pro dila: Vražda v Mezopotámii"
Schůzka se smrtí
Vražda na Nilu
výstava akcentuje podobnost archeologie a vyšetřování zločinu

= historik a detektiv pátrají po střípcích minulosti

I

poznají čistou pravdu
Vgatha snovala morytáty o vraždách
přitom pekla dortiky archeologům
vzdala hold oběma disciplínám

^ hledal ji i Hercule Poirot
v kraji Chamurapiho
všichni památkáři tam chtěli pracovat
větou Poirotovi: "Byl by z vás dobrý archeolog".
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Obrázek 15: Vypracování makrostruktury textu „Skrytá tvář autorky detektivek".

1. výstava
2 Orient Express

Skrytá tvář a u t o r k y detektivek

3. životni příběh
A. Christie

4. cesta za archeologii
\
^ ^ ^ ^ ^ ^
4 1. seznámení s manželem
4.2. vztah archeologie a d e t e k t i v e k ^ \
4.3. hold oběma disciplínám

Obrázek 16: Vypracování situačního modelu k textu „Skrytá tvář autorky detektivek".
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Na základě tohoto zpracování můžeme hlouběji analyzovat jednotlivé otázky, jejich obtížnost
a nároky na správné porozumění.
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5.4.2 Analýza otázek - text č. 1: Skrytá část autorky detektivek

Otázka č. 1: Agatha Christie používala pro určité území označeni

Mezopotámie,

přestože v době, kdy ona žila, bylo užíváno jiného označeni pro toto území. Jak se toto území nazývá
dnes?

Tabulka 7: Charakteristiky otázky č. 1.
text
Agatha

dovednost úroveň
získáni inf.

4

obsah typ textu situace typ otázky maximum
souvislý

vyprávěni

osobni

uzavřená

1bod

V tabulce jsou vždy uvedeny základní údaje o otázce (viz jednotlivé charakteristiky
v kapitole teoretické části věnující se teoretickým východiskům výzkumu PISA). Na konci je vždy
uveden maximální možný bodový zisk (viz způsob bodového hodnocení dále).
Předpokládá se, že většina žáků nebude schopna odpovědět na tuto otázku za pomoci
dosavadních vědomostí, ale bude odpověď zjišťovat z textu. Velká obtížnost této otázky spočívá
v nutnosti propojit mnoho jednotlivých informací.
V rámci mikrostruktury je potřeba vyhledat výroky, které spolu koreferenčně souvisí.
Souvislost je buď čistě referenční, kdy je výraz z prvního výroku nahrazen synonymem, zájmenem či
jinou anaforou. Nebo mohou být výroky ve vazbě kauzální, kdy souvislost rozpoznáme podle toho, že
výrok logicky následuje výrok první. Třetí nejčastější koreferencí (tedy způsobem usouvztažnění dvou
výroků) je logická vazba, kdy poznáme souvislost na základě kontextu.
Abychom odpověděli na tuto otázku, musíme správně rozpoznat hned několik koreferencí a
nakonec tyto informace zobecnit - je tu tedy vyžadována také konstrukce makrostruktury, která
vyžaduje identifikaci hlavního tématu, tady konkrétně místa, kde se vše odehrává. Pro lepší představu
proces zpracování textu potřebný k zodpovězení otázky nebudeme popisovat, ale naznačíme ve
schématu.
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Obrázek 17: Schéma koreferencí a procesů potřebných k zodpovězení první otázky.
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Správné umístění potřebných informací v textu a jejich zpracování pak vypadá takto:

Obrázek 18: Umístění informací potřebných pro zodpovězení první otázky v textu.
,.Agatha Christie a archeologie uaob Záhada v Mazopotámii" - lakový je lilul
expozice, Irterá za&Yiá haed na nádvoří
Britského muzeíi, kamkurútanj5ll9UtvHi lůžl«>vý vůz legendárního Orient Exorasa
Výstava vypráví pfíbóh naéíaatrvé spisovatell<y, jaž v osmatřlcetK letech potřebuje
zm&nit životní k l i m a g rtaaedne do mezikontinentálního rychlíku. který z francouzsk6ho Calais di^onňlně protne calý svótudíl a2 do Bagdádu.
r& společnost a v ní naV jeho soupravě ao nwzřídka acházela národnostně i
Sla Agatha Chris li o tcikó námét pro svou „Vraždu v <friont Expres Lf" Ve vagónu
jejího románu nastane krvavé vyřizování účtů.
Cesta za archeologií
Životní příběh dotoktivkářky m&l vSak na konařinri twnrosu zártfatku spíóa romantickou. Etablovaná autorka p/ljk^nsdzvání angllcJ«4r^odate|aké výpravy
a archeologickým natezižt&m v Iráckém Um ji prgytófo patnáct lei mladší Max
MaUowan Do dvou lot se za floteMiva zkyurrtajfcfha historii pót tisíc let staré
cMIteaco maz! Eutratsm a Tigridem.Agatha Christ to provdA.
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Otázka č. 2: Vyjmenuj díla A. Christie, o kterých se mluví v článku, která se nějakým způsobem

váži

k této oblasti.

Tabulka 8: Charakteristiky otázky ě. 2.
text
Agatha

dovednost

úroveň

získáni inf.

1

obsah typ textu situace typ otázky maximum
souvislý

vyprávěni

osobni

uzavřená

3body

Pokud čtenář porozumí tomu, že uvozovky vyznačují název díla, případně expozice, je
relativně snadné v textu vyhledat názvy děl A. Christie. Při zodpovídání otázky je pouze potřeba
propojit dvě místa v textu, kde se informace nacházejí, a odlišit název děl od názvu expozice v muzeu.
Jde o explicitně vyjádřené nezávislé informace, takže obtížnost této otázky je dle kategorií PISA
hodnocena (viz příloha č. 1) jako nejmenší.

Otázka č. 3: Autor článku si mysli, že profese historika a detektiva si jsou svým způsobem
Myslíš si, že historik by se mohl stát detektivem a detektiv historikem?

Svoji odpověď

blízké.
zdůvodni

vlastními slovy.

Tabulka 9: Charakteristiky otázky č. 3.
text

dovednost

úroveň

Agatha

interpretace

3

obsah typ textu situace typ otázky maximum
souvislý

vyprávěni

osobni

otevřená

3body

V této otázce neexistuje správná odpověď. Jde o otázku na vlastní interpretaci problému z
textu, tudíž nás zajímá názor čtenáře. Podstatné při vyhodnocování odpovědí je, zda je vůbec čtenář
schopen se nějak k názoru autora na podobnost zmíněných povolání vyjádřit, zda pouze přejme názor
autora, nebo se k němu kladně či záporně vyjádří a svůj názor si dokáže obhájit.
Důležitější než získání správné odpovědi je tu, jak byl čtenář schopen porozumět z textu
formování autorova názoru, okolnostem toho, proč si autor toto myslí. Je tu tedy důležité mít
zformulovánu makrostrukturu textu, zásadní témata a jejich důležitost, a v situačním modelu si fakta
z textu propojit s vědomostmi.
Situace je tedy podobná, jako když ve škole požadujeme po studentech aplikaci probraného
učiva. Předpokládá se přesné porozumění přečtenému textu a jeho kritické zhodnocení, zvážení
hypotéz a vyjádření svého postoje. Jsme tedy na pomyslném vrcholu popsané hierarchie procesů
porozumění textu.

Otázka č. 4: Vyznač v mapě pravděpodobné

místo seznámeni Agathy Christie s jejím

manželem.

Tabulka 9: Charakteristiky otázky č. 4.
text

dovednost

úroveň

Agatha

získání inf.

4

obsah typ textu situace typ otázky maximum

souvislý

vyprávění

osobní

uzavřená

1bod
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Správné zodpovězení této otázky vyžaduje mít v mysli vytvořen správný situační model. Jde o
vyhledání informace v textu, kde je potřebná informace obsažena ve dvou sousedních souvětích.
Vysokou úroveň obtížnosti činí to, že otázka je položena zavádějícím způsobem. V textu se explicitně
o muži nemluví, tudíž čtenář musí pomocí referenční vazby najít dotazovaný fakt (viz poslední
odstavec na obr. č. 18), musí pochopit, která informace v textu je relevantní. Aby čtenář pochopil, že
vůbec došlo k sňatku, musí navíc správně porozumět kauzální vazbě mezi oběma souvětími a správně
je propojit.
Vzhledem k tomu, že mapa určená pro zakreslení odpovědi nemá zakreslené názvy měst a
států, je potřeba zjištěnou informaci, že se oddali v Iráckém Uru, propojit s ostatními údaji v textu o
tomto místě. Na mapě je vyznačena pouze řeka Eufrat a Tigris. Čtenář proto musí dobře porozumět
celému textu, aby tuto otázku mohl dobře zodpovědět. Navíc zde může hrát velkou roli dosavadní
znalost polohy Mezopotámie, Bagdádu, Iráku či zmíněných řek na mapě.

Otázka č. 5: Podívej se na místo, kde jsou v textu otazníky. Chybí tam titulek. Jak bys tuto poslední
část textu otitulkoval/a?

Tabulka 10: Charakteristiky otázky č. 5.
text

dovednost

úroveň

Agatha

posouzeni textu

2

obsah typ textu situace typ otázky maximum
souvislý

vyprávění

osobní

otevřená

3body

V této otázce jde o vlastní invenci čtenáře, která by měla ale odrážet porozumění danému
odstavci a smyslu celého textu -

tedy předpokládá především identifikaci hlavních

témat

v makrostruktuře, aby byl čtenář schopen abstrahovat od jednotlivých informací v mikrostruktuře,
pochopit základní myšlenku a podle toho zvolit název. Správnost odpovědí je hodnocena podle toho,
zda titulek odráží porozumění danému odstavci.

5.4.3 Analýza textu č. 2: Příbalový leták: Paralen 500

Druhý text pochází z originálního příbalového letáku. Jde opět o souvislý text, ale nikoliv o
vyprávění nebo výklad, na který jsou naši studenti nejvíce zvyklí (viz výsledky výzkumu PISA
v kapitole č. 4). Otázky mají celkově nižší obtížnost. Jsou zaměřené na zjištění informací, případně
interpretaci s aplikací na modelovou životní situaci. Nezjišťují posouzení textu. Otázky by měly zjistit,
zdaje student skutečně schopen lék podle příbalového letáku správně použít.
Analýzu textu popíšeme opět na příkladu zpracování textu na všech úrovních.
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Obrázek 19: Příklad zpracování mikrostruktury textu Příbalový leták: Paralen 500.

charakteristika
Paracetamol =

účinná látka přípravku Paralen 500

působí proti bolesti
X
nezhoršuje žaludeční potíže
+ snižuje zvýšenou tělesnou teplotu
+ nevyvolává krvácení
mohou použít nemocní žaludečními vředy
a nemocní, kteří nesnášejí kyselinuacetylsalicilovou
dávkování a způsob použiti
dospělí a mladiství: 1-2 tab. několikrát denně + podle potřeby
časový odstup nejméně 4 hodin

\

jednotlivá dávka = max 2 tab. + denně max 8 tab.
! Nemocní se sníženou funkcí ledvin

\
porada s lékařem
děti od 6 - 15 let: 1/2 - 1 tab. 3x denně
^ ^
nebo nad 20 kg

časový odstup nejméně 6 hodin

užívat při jídle
užití před jídlem zvýší rychlost účinku
upozornění
do 3 dnů nedojde ke zlepšení V vyskytnou se jiné obtíže

\

poradit se s lékařem
varování
po uplynutí doby použitelnosti = (expirace)
——
nesmí být používán!
zdroj

Obrázek 20: Příklad zpracování makrostruktury textu Příbalový leták: Paralen 500.

Paralen 500
1. indikační skupina
2. charakteristika

— 6. zdroj
5. varování
4. upozornění

3. dávkování a způsob použití

Obrázek 21 : Příklad zpracování situačního modelu textu Příbalový leták: Paralen 500.

4hod

^

.PARALEN

&
" • V jBj.
*

poradit»
lékařem

£

1«.

^

mi!
flfl

6 hod

3x denní,

^

£

47

5.4.4 Analýza otázek - text č. 2: Příbalový leták: Paralen 500

Otázka č. 31: Při jakých zdravotních problémech je vhodné podávám

paralenu?

Tabulka 11: Charakteristiky otázky č. 31.
text
Příbalový leták

dovednost

úroveň

získáni inf.

1

obsah typ textu situace typ otázky maximum
souvislý

instrukce

veřejná

uzavřená

3body

V tomto případě jde o jednoduché zjištění explicitně vyjádřené informace v jasně vymezeném
úseku textu. Očekávanou zavádějící informací v letáku by mohlo být vyjmenování zdravotních obtíží,
které Paralen „nezhoršuje", a kteří pacienti Paralen použít mohou. Toto vyjádření je uvedeno
bezprostředně za uvedením indikace. Jinak by ale tato odpověď měla být snadno zodpovězena na
základě porozumění nebo pomocí vyhledání informace.

Otázka č. 32: Pan Vomáčka dostal teplotu a bolí ho celé tělo, kromě toho má problémy se žaludečními
vředy. Vysvětli, zda Paralen je pro něj vhodný lék.

Tabulka 12: Charakteristiky otázky č. 32.
text

dovednost

úroveň

Příbalový leták

interpretace

2

obsah typ textu situace typ otázky maximum
souvislý

instrukce

veřejná

uzavřená

3body

Tato otázka je obdobou otázky první. Vyžaduje ale schopnost aplikace porozumění na běžnou
životní situaci. Zároveň propojuje informace v prvním odstavci v jeden celek. Čtenář tedy musí nalézt
správný vztah mezi údaji a seřadit jednotlivé podmínky. Zajímavé tedy bude sledovat, zda ten, kdo
správně zodpoví otázku první, také zodpoví správně otázku druhou.
Důležitou součástí otázky je pokyn „vysvětli". Pokud by čtenář svou odpověď nezdůvodnil,
nemůžeme si být jisti, zda přesně porozuměl celému odstavci a pochopil všechny podmínky užívání
léku. Bodové ohodnocení se proto bude lišit podle toho, jak plné porozumění čtenář prokázal. Tato
otázka tedy míří na úroveň makrostruktury - vyhledat hlavní myšlenku tematického úseku pomocí
aplikace jednoduchého třídění informací a vyvození závěru.

Otázka č. 33a: Kolik (maximálně) tablet Paralenu může dostat ótileté dítě vážící 22kg v průběhu
jednoho dne? 33b: Kolik (maximálně) tablet Paralenu může dostat v průběhu jednoho dne

lótiletý

mladistvý?

Tabulka 13: Charakteristiky otázky č. 33a+b.
text

dovednost

úroveň

Příbalový leták

ziskáni inf.

2

obsah typ textu situace typ otázky maximum
souvislý

instrukce

veřejná

uzavřená

1bod

Otázka zjišťuje schopnost jednoduchého zjištění informace z omezeného úseku textu. Ovšem
ztížena je slovíčkem „maximálně". V případě dospělých a mladistvých je maximální dávka explicitně
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uvedena. V případě dětí je potřeba maximální dávku vysoudit a vypočítat z textu. Opět tedy budeme
sledovat,

jak se liší úspěšnost odpovědí v první a v druhé části této otázky.

Otázka č. 34: Už třetí den ležíš doma s chřipkou a léčíš se Paralenem. Horečka neklesá. Co je vhodné
učinit?
a)

Začít užívat dvojnásobné dávky Paralenu.

b)

Koupit si v lékárně jiný přípravek neobsahující kyselinu acetylsalicylovou a začít ho užívat ve stejných
dávkách jako Paralen.

c)

Informovat lékaře a poradit se s nim.

d)

Zatelefonovat lékaři a oznámit mu, že jsi lék přestal/a používat.

Tabulka 14: Charakteristiky otázky č. 34.
text

dovednost

úroveň

Příbalový leták

získáni inf.

1

obsah typ textu situace typ otázky maximum
souvislý

instrukce

veřejná

výběr

1bod

V následujících dvou otázkách bude odpověď usnadněna výběrem informací. Jak bylo
zmíněno ve výzkumech PISA, v otázkách s výběrem odpovědí podávali žáci lepší výkony. V tomto
typu otázek je důležité, jaké formulace jsou použity jako matoucí (jako distraktory). Odpověď a) je
logickým distraktorem. Můžeme předpokládat, že pokud by čtenář vůbec nepochopil význam
informace a upozornění v letáku, mohl by považovat tuto odpověď, založenou na úsudku dle
dosavadních vědomostí, za správnou. Podobným distraktorem je druhá odpověď b) Tady je však
využit jako matoucí název kyseliny acetylsilicilové, který je zmíněn v letáku. Pokud by čtenář hádal,
nebo postupoval při výběru odpovědí vylučovací metodou, mohl by zvolit tuto odpověď. Třetí špatná
odpověď ve výběru je d). Dala by se považovat za významový distraktor. Čtenář ví, že je třeba
kontaktovat lékaře, avšak tato odpověď se od správné liší pouze tím, co je potřeba po zkontaktování
s lékařem udělat.
Odhlédneme-li od výběru odpovědí jde o jednoduchou otázku po zjištění informace, která je
explicitně uvedena v textu.

Otázka č. 35: Příbalový leták (příbalová informace), který je nedílnou součástí každého baleni léků,
slouží jako:
a)

zdroj informací o složení léku pro lékaře, zdravotnický personál a lékárníky, kteří určují, jakým přípravkem bude
pacient léčen.

b)

Zdroj informací o vlastnostech přípravku a způsobu jeho užíváni a je určena pro pacienta nebo zdravotnický
personál, kte/ý ho aplikuje.

c)

Zdroj základních informací o léku, které může využit výrobce pro reklamní kampaň.

d)

Zdroj podrobných informaci o složeni a účincích léku, využívaných konkurenčními výrobci.
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Tabulka 15: Charakteristiky otázky č. 35.
[

text
PňbaloW letaK

dovednost

úroveň

interpretace

3

obsah typ textu situace typ otázky maximum
souvislý

instrukce

veřejná

výběr

1bod

Opět otázka s výběrem odpovědí. Tady je obtížnost větší, protože nejde o výroky z textu, ale o
čtenářovo posouzení textu. Distraktory jsou tu založeny na významu - z relativně dlouhých formulací
je potřeba nejprve pochopit, že možnosti se liší tím, pro koho je obecně příbalový leták určen: pro
zdravotnický personál a lékárníky, pro pacienta, pro reklamu, pro konkurenční výrobce. V této otázce
se tedy do značné míry odpoutáváme od konkrétního obsahu textu a chceme po čtenáři využití
vlastních vědomostí. Pátráme tedy po správné konstrukci situačního modelu textu a aplikaci v běžném
životě při spojení s vlastními vědomostmi.

Otázka č. 36: Máš teplotu. Doma v lékárničce najdeš baleni Paralenu, na kterém je uvedeno datum
expirace 15.1. 2002. Můžeš si ho vzít? Zdůvodni.

Tabulka 16: Charakteristiky otázky č. 36.
text

dovednost

úroveň

Příbalový leták

interpretace

2

obsah typ textu situace typ otázky maximum
souvislý

instrukce

veřejná

otevřená

1bod

Tato otázka na interpretaci textu vychází z explicitního výroku v textu. Důležité je tu
porozumění slovu expirace. Student ho buď zná, nebo je uvedeno v textu v závorce za dobou
použitelnosti. V tomto slově by tedy neměl mít nepochopení, které by způsobilo špatné zodpovězení
otázky.
Zavádějící informací v textu je na konci uvedené datum poslední revize, které by čtenář při
nepochopení mohl srovnávat s datem expirace v otázce. Jinak by ale měla být
Otázka snadno zodpovězena na základě pochopení mikrostruktury textu a propojení maximálně dvou
částí makrostruktury - bodu 5. varování a 6. zdroj. Potřebujeme opět zdůvodnění, abychom měli
jistotu, že čtenář odpověděl opravdu na základě porozumění textu.

5.5 Kategorizace odpovědí - způsob ohodnocování odpovědí body
Různé typy otázek vyžadují různé způsoby vyhodnocování a dalšího zpracování. Odpovědi na
otázky s výběrem odpovědi obsahují vždy jednu jednoznačně žádoucí odpověď. Z hlediska procesu
porozumění a hledání podstaty jeho obtíží budeme ale sledovat také distraktory - tedy záměrně
nabídnuté chybné položky v testu. Distraktory, které jsou v nabídce používány, bychom mohli označit
za: sémantické (odpověď má podobný význam jako žádoucí odpověď), logické s oporou v textu
(možnost nabízí alternativu, která je také podložena informací z textu, i když pro tento případ
nerelevantní), logické s oporou ve vlastních zkušenostech (možnost je alternativou, kterou by
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pravděpodobně zvolil člověk, který text nečetl nebo mu neporozuměl a vychází tedy zvláštních
zkušeností) nebo blíže nespecifikované distraktory.
Odpovědi na otázky s tvorbou odpovědí vyžadují podrobnější vyhodnocení. Při vyhodnocování
odpovědí je potřeba mít na paměti, že formulace otázky může ovlivnit myšlenkový pochod, kterým
bude čtenář odpověď vyhledávat. Samotná formulace otázky je interpretací jejího autora. Někdy tak
budeme hodnotit spíše adekvátnost odpovědi otázce, než jen její striktní správnost či nesprávnost. Je
třeba podle situace odlišit míru hloubky porozumění. Z důvodu tohoto rozlišení budeme používat
v těchto případech

místo výrazů „správná" a „nesprávná" termíny „úplná odpověď",

odpověď' a „nevyhovující

odpověď'.

„částečná

Odpovědi jsou odstupňovány na základě úrovně, na níž žáci

prokazují porozumění textu nebo tématu otázky.
Některé použité otázky byly poměrně komplexní. Jednalo se především
0 otázky s vyšší úrovní obtížnosti. Aby bylo možné posoudit „míru úplnosti" odpovědi, použili jsme
v tomto případě větší bodové rozpětí:
1 bod

získal žák v případě, že jeho odpověď nebyla úplná, odpověd obsahovala jen malou část

požadovaných informací
2 body získal žák, pokud odpověď sice nebyla úplná, nebo obsahovala nějakou chybu, ale všímala si
více požadovaných kritérií a prokázala hlubší porozumění a celistvější vnímání textu
3 body získal žák, pokud byla odpověď naprosto úplná a neobsahovala žádnou chybu
0 bodů je vyhrazeno těm případům, v nichž se žák pokusil odpovědět na otázku, ale
jeho odpověď nemohla být ohodnocena

ani jako „neúplná". Obvykle označoval

odpovědi

nedostatečné, neurčité nebo nevhodné, případně odpovědi, z nichž bylo zřejmé, že žák neporozuměl
buď textu nebo položené otázce.
Chybějící odpovědi byly označeny zvlášť. Na rozdíl od špatných odpovědí, které vyjadřují
nedostatečné porozumění, tady můžeme usuzovat na úplně chybějící porozumění, bezradnost nebo
nechuť, která také svědčí pro úplné nepochopení. Samozřejmě sem mohou spadnout také odpovědi
těch žáků, kteří raději než by odpověděli špatně, neodpověděli vůbec. Takové případy tady odlišit
nemůžeme, ale pokusíme se o to alespoň v kazuistikách.

Tam, kde byly použity otázky, u nichž se neuvažovalo o různých úrovních úplnosti odpovědí,
vypadalo vyhodnocení následovně:
1 bod dostával žák za úplnou odpověď.
0 bodů znamenalo podobně jako v předchozím případě neúspěšný pokus o zodpovězeníotázky.
Chybějící odpovědi byly opět samostatně sečteny.
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6. Interpretace výsledků průzkumu
V analýze otázek byly uvedeny základní charakteristiky otázek, ideální způsob porozumění a
předpokládané body obtížnosti. Skutečná obtížnost a způsoby zpracování otázek bude rozebrána podle
následujícího schématu:
1. specifikace bodového hodnocení u konkrétní otázky - kritéria pro ohodnocení daným
bodovým skórem
2. kvalitativní zhodnocení:
2a strategie vedoucích k žádoucím nebo úplným odpovědím
2b strategie vedoucích k nežádoucím nebo neúplným odpovědím
3. kvantitativní zhodnocení celkové úspěšnosti a celkové obtížnosti otázky

6.1 Interpretace odpovědí: Text č. 1 - Skrytá tvář autorky detektivek
Otázka č. 1: Agatha Christie používala pro určité území označení

Mezopotámie,

přestože v době, kdy ona žila, bylo užíváno jiného označeni pro toto území. Jak se toto území nazývá
dnes?

Tabulka 17: Prezentace odpovědí u otázky č. 1.

1 bod
Irák

počet
1

Bagdád
Bagdád - Irák, Egypt
Uru
Saudská Arábie, Irák
Blízký východ

6
1
3
1
1

součet

Obodů
počet
Smrt na Nilu
1
Je to snad někde v
Asii - Irán
1
Heliopolis
1
Indie
3
Orient Express
1
Egypt
1
Místo tam není
1
mezi řekou
Eufratem
a Tigridem
2

ii

chybějíc!
odpovědi

19

1. Bodové hodnocení
Vzhledem k náročnosti spojení více informací v textu, jak jsme rozebrali výše, jsme jako
správné a úplné hodnotili jakýkoliv název místa, který se objevuje v synonymním vztahu v řetězci
referenčních a kauzálních vazeb. Tedy správně je: Bagdád, Irák, Uru, Blízký východ. Za dostatečné
jsme nepovažovali místo specifikované polohou řeky Eufrat a Tigris, protože nedokazuje porozumění
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otázce, přestože místo specifikuje správně a odráží porozumění tomu, kde se děj textu odehrává, na
což se ale tato otázka netáže.

2a Úspěšné strategie
Aby žák mohl správně zodpovědět tuto otázku, musí správně propojit všechna jednotlivá
relevantní data v mikrostruktuře (viz analýza této otázky). Bez toho nemůže být funkčně
konstruován reálný situační model - tedy reálná představa, kde se děj ve skutečnosti odehrává.
Všechny správné odpovědi - Irák, Bagdád, Uru, Blízký východ - jsou součástí tohoto řetězce.
Z jakých důvodů je vybrán jeden z nich? Nejčastěji byl vybrán Bagdád, jako konečná vlaku, kterým
jela Agatha, nebo Irák, jako specifikace archeologického naleziště, kam se vydává. Město Bagdád je
v textu explicitně vyjádřeno, tedy bylo vybráno častěji, zatímco podklad pro zvolení „Iráku" je nutné
nalézt implicitním úsudkem z „v iráckém Uru".
V podstatě se ale zdá, že relevantní jednotky mikrostruktury jsou mezi sebou tak významově
propojené a na sobě závislé (viz analýza této otázky), že pokud byl správně zkonstruován situační
model a odpověď je správná, lze usuzovat, že výběr konkrétního místa je zřejmě subjektivní volbou
(například podle známosti jmen - „Bagdád" a „Irák" je z doslechu jistě povědomější a tedy lépe
zapamatovatelné jméno, než „Uru"). Abychom tento úsudek doložili, můžeme se podívat na konkrétní
vztah správných odpovědí v této otázce a v otázce čtvrté, kde je požadováno zakreslení místa na mapu.
Z celkových 13 správných řešitelů je 10 úspěšných také v zakreslení na mapu. To znamená, že
úspěšně zodpovězená první otázka dostatečně přesvědčivě dokazuje detailní porozumění místopisu
děje a je tedy víceméně jedno, které z vlastních jmen je zvoleno. Pouze pokud bychom chtěli být
precizní nebo školometští, mohli bychom trvat na „Iráku", který je označením „území", jak je zmíněno
v otázce, a ne jen názvem města. Jak jsme ukázali, pro posouzení míry porozumění je ale tato
preciznost irelevantní, (ad shrnutí)

2b Neúspěšné strategie
Pokud žák nevěděl správnou odpověď, nejčastěji otázku úplně vynechal - 19 žáků. Vzhledem
ke komplexnosti řetězce relevantních dat pro zodpovězení je pochopitelné, že v případě nepochopení
nebo chybného porozumění nějaké části, může být čtenář ohledně místopisu děje velmi zmaten.
Reakcí na zmatek může být nechuť nebo obava pokusit se o odpověď, když subjektivně nepociťuji
jistotu. Vzhledem k množství jmen, které text pro odpověď poskytuje (Mezopotámie, Irák, Uru,
Bagdád, Blízký východ), se nabízí také možnost, že žák nevěděl, které si má správně vybrat. Takový
proces řešení by se nabízel, pokud by čtvrtá otázka (zakreslení na mapě) byla zodpovězena správně a
první ne. Tak se tomu stalo u dvou případů, ale oba zakreslili „pro jistotu" tečku také v místě Malé
Asie, nebo Řecka, tudíž jde asi spíše o zmatek a nejistotu. V jednom testu byly vynechány všechny
otázky k textu o Agathě (ale text o Paralenu byl vyplněn), a tedy můžeme uvažovat o přílišné nechuti
se textem (zjevně vnímaným jako obtížným nebo příliš pracným pro dobrovolnou testovou situaci)
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zabývat. Jinak by ale vynechání odpovědi mělo být vypovídající o nedostatečně provázané a
pochopené mikrostruktuře a tedy chybějícím situačním modelu místopisu děje.
11 žáků se pokusilo odpověď nalézt, ale uvedli název špatný. Mezi špatnými odpověďmi se
objevoval Egypt, ve dvou případech byl dokonce uveden název díla „Smrt na Nilu". Zavedlo je k tomu
zřejmě mistopisné označení v názvu díla, které si zapamatovali. Jde tedy o chybné propojení a
zhodnocení dat relevantních pro místopis děje. Třikrát se objevila odpověď „Indie", která mohla
vzniknout chybnou implicitní inferencí k názvu vlaku - „Orient Epress" - nebo jiným chybným
úsudkem. O naprostém nepochopení svědčí odpovědi: „Orient Express" (nepochopení, že jde o název
vlaku, tedy nepochopení na úrovni slov), „Heliopolis" (chybný výběr místopisného jména z mapy u
čtvrté otázky, dalo by se označit za „hádači strategii") či „místo tam není" (svědčí o nepochopení
zasahujícím větší část textu - čili úroveň vět či vyšší).

3. Kvantitativní zhodnocení
Celkově je úspěšnost této otázky u 8.A 46%, u 8. B 16%, dohromady 33%, což odpovídá třetí
až čtvrté úrovni obtížnosti. Úspěšnost v první otázce velmi odpovídá úspěšnosti v otázce čtvrté.
Průměrné bodové skóre žáků, kteří byli úspěšní v první otázce je 13,1, zatímco u skupiny žáků, kteří
první otázku zodpověděli špatně je 10, 3 (při celkovém průměru 11,7 bodů a směrodatné odchylce 2,3
bodu). Můžeme tedy říci, že žádoucí odpověď na první otázku, je díky komplexnosti porozumění,
které vyžaduje, relativně dobrým výpovědním měřítkem o porozumění na úrovni mikrostruktury
(propojení jednotlivých informací v textu) a na úrovni konstrukce situačního modelu místopisu děje.
Rozdíl uvedených průměrů (a tedy úspěšnost v první otázce) může také do značné míry předpovídat
úspěšnost v dalších otázkách a je tedy důležitým předpokladem pro celkové porozumění textu.
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Otázka č. 2: Vyjmenuj díla A. Christie, o kterých se mluví v článku, která se nějakým způsobem

váži

k této oblasti.

Tabulka 18 : Prezentace odpovědí u otázky č.2.
3 body
Schůzka se smrti
Vražda na Nilu
Vražda v Mezoootámi
"Vražda v Orient Expressu
Schůzka se smrti
Smrt na Nilu
Vražda v Mezopotámi

—

součet

počet

2 body

1

Vražda v Orient Expressu
Záhada v Mezopotámli
Smrt na Nilu

6

7

Záhada V Mezopotámii
Vražda v Orient Expressu
Vražda na Nilu
Vražda v Orient Expressu
Vražda v Mezopotámii
Vražda v Orient Expressu
Schůzka se smrti
Smrt na Nilu

počet

Vražda v Mezopotámii
Schůzka se smrti
Smrt na Nilu
Záhada v Mezopotámii
Vražda v Mezopotámii
Schůzka se smrti
Smrt na Nilu
Schůzka se smrti
nebo Smrt na Nilu

1

1
1
1

4

1 bod

Vražda v Mezopotámii
Smrt na Nilu
Záhada v Mezopotámii
Smrt na Nilu
Schůzka se smrti
Záhada V Mezopotámli
Vražda v Orient Expressu
Vražda v Orient Expressu
Smrt ve vlaku
Smrt na Nilu
Vražda v Mezopotámli
Vražda v Mezopotámii
Schůzka se smrti
Vražda v Priorit Exprooou

chybijicf
počet odpovědi

počet

Obodů

13

Cesta za Archeologii

1

1

Záhada v
Mezopotámii

1

3

Herode Polrot

2

2
1
1
2
1
1

25

4

3

1. Bodové hodnocení
Vyhodnocení se tu liší podle kritéria úplnosti. Za úplné (3 body) je považováno uvedení všech
čtyř děl A. Christie, které se nějakým způsobem váží k této oblasti. To znamená správně propojit dvě
místa v textu, kde se názvy děl objevují a odlišit název expozice (viz analýza otázek). Dvěma body
jsou hodnoceny odpovědi, které sice nejsou úplné, případně obsahují i chybné uvedení názvu expozice,
ale uvádějí díla z obou míst v textu, kde se objevují. Cennější je pro nás totiž důkaz, že žák propojil
dvě odlišná místa v mikrostruktuře a také, že mají lepší koncept o uspořádání hlavních myšlenek a
témat v textu (makrostruktura), protože jsou schopni se v textu orientovat a efektivně vyhledat
informace. Toto je pro nás důležitější, než kompletní opsání názvů 3 děl, ale jen z jednoho místa. To
jsme proto hodnotili jen 1 bodem, protože nedošlo k propojení více míst v textu a porozumění celému
textu můžeme považovat za méně komplexní. Z podobného důvodu není považováno za relevantní
chybu, pokud dojde v názvu díla k záměně slov: místo „Smrt na Nilu" napsáno „Vražda na Nilu",
místo „Vražda v Orient Expressu" uvedeno „Smrt ve vlaku". Z hlediska konceptuálního porozumění
celému textu nejde o chybu sémantického charakteru, ale spíše lexikálního. Opět se snažíme upozadit
přesné vyhledání informace ve prospěch celkového pochopení a orientace v textu.

2a Úspěšné strategie
Na základě analýzy otázek a specifikace hodnocení můžeme říci, že nepochybně úspěšnou
strategií k zodpovězení této otázky je identifikace relevantních informací v mikrostruktuře,
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nápomocné je tu porozumění významu uvozovek (úroveň slov), jako prvku označujícího dílo. Aby
byl žák schopen tyto informace vyhledat, nestačí jen zapamatovat si a řadit jednotlivá data, ale musí je
dát do určitého vztahu. Pro lepší orientaci v textu a tedy schopnost vyhledání inkriminovaných míst je
třeba dobrá orientace v hlavních tématech textu (tedy makrostruktuře). Takto dobré orientace v textu
bylo schopno pouze 7 z celkových 43 žáků.

2b Neúspěšné strategie
Odpovědi 4 žáků byly hodnoceny 2 body. Byli to ti, kteří propojili dvě různá místa v textu a
uvedli díla z obou míst, ale nevyjmenovali je kompletně. Můžeme tady uvažovat o tom, že v otázce
nebylo explicitně uvedeno, že mají být vyjmenována „všechna" díla. Samotné „vyjmenuj" ale
implicitně nabádá k vypsání celého seznamu, můžeme to tedy považovat za neporozumění otázce na
úrovni slov. Spekulovat můžeme také o motivaci vyhledávat v textu opravdu všechna díla, když má
student po napsání několika děl pocit správného splnění úkolu a jde na další otázku, aby to měl za
sebou. Jde přeci jenom o nepovinnou práci, a tudíž vynaložená snaha nemusí být maximální.
Každopádně tyto odpovědi stále dokazují dobrou orientaci v textu a porozumění myšlence otázky.
Nejčastější odpovědí bylo kompletní vyjmenování třech děl z pátého odstavce (13, resp. 14
žáků-jeden uvedl navíc chybně jméno výstavy) ohodnocené 1 bodem. To bychom mohli vnímat jako
správné identifikování relevantního bodu v mikrostruktuře textu, ale s chybějícím provázáním
s ostatními tématickými celky v textu a informacemi v nich, tedy bez dalšího podrobnějšího
uvažování a vyhledávání v rámci makrostruktury (v kterých částech textu se ještě mluvilo o
dílech?). Pozoruhodné je, že si tito žáci dali práci vypsat opravdu všechny. Můžeme z toho usuzovat,
že jim opravdu nepřišlo na mysl hledat ještě nějaká díla, nebo si na něj nevzpomněli. Opravdu to tedy
svědčí o nedokonalosti makrostruktury. Zatímco u těch žáků, kteří uváděli jen díla z pátého
odstavce, ale ani ta neuvedli kompletně, nemůžeme s jistotou řící, že k propojení s dalším místem
v rámci makrostruktury nedošlo, protož třeba subjektivně považovali za dostačující pár příkladů nebo
považovali za příliš namáhavé vypisovat všechna díla. Celkem v pěti případech došlo k chybnému
propojení s názvem expozice v muzeu (,Záhada v Mezopotámii"), což můžeme připsat buď chybnému
zobecnění významu uvozovek (vždy označují dílo), nebo nepochopení slovům „titul expozice", která
jsou relativně neobvyklá. Obojí by bylo tedy neporozuměním na úrovni slov a vět (viz model
porozumění v teoretické části).
Úplně špatné odpovědi se vyskytovaly ve čtyřech případech. 2 zmiňovaly postavu „Hercula
Poirot". Tady byla zřejmě použita strategie kompenzace neporozumění pomocí

vlastních

zkušeností a vědomostí. Hercule Poirot, je sice postava z díla Agathy Christie (navíc žákům zřejmě
známá z televizního seriálu), ale pokud hodnotíme odpovědi z hlediska porozumění

„textu",

nemůžeme to považovat za žádoucí. Odpověď „Cesta za Archeologií" přejímá nadpis čtvrtého
odstavce z textu. Bez možnosti zkonzultování s autorem odpovědi mě nenapadá jiné vysvětlení, než
„chytání se stébla tonoucím". Odpověď „Záhada v Mezopotámii" je již zmíněným chybným
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zobecněním významu uvozovek nebo nepochopením slov (titul expozice), nebo můžeme předpokládat,
že dále v textu byla taková nepochopení, že žák zmínil alespoň toto.

3. Kvantitativní zhodnocení
Ze sedmi žáků, kteří dosáhli maximálního bodového hodnocení, měli jen tři správnou
odpověď také v první otázce. Pro žáky je tedy snazší otázka, kde mohou odpovědět vypsáním
Informací z textu, než otázka, která vyžaduje složitější úsudek. Tomu nasvědčuje také zhodnocení
vztahu mezi správnými řešiteli první otázky a kvality odpovědí v druhé otázce: ze 13 správných
těšitelů 1. otázky, uvedlo 8 žáků kompletní vyjmenování děl z pátého odstavce. Řekli jsme, že
odpověď v první otázce vyžadovala velmi komplexní pochopení celého textu, to znamená, že žáci
textu zřejmě dobře rozuměli, ale pokud text nabízí možnost opsat doslovně řešení, mají tendenci
zvolit tuto snazší strategii, než se hlouběji zamýšlet nad dalším řešením.
Úplnou odpověď uvedlo celkově 19% žáků (v 8. A 21% , v 8.B 16%). Vzhledem k tomu, že
obtížnost otázky je na úrovni první podle kategorií PISA, je to velmi málo. Alespoň tři, dvě nebo
jedno dílo uvedlo 88% žáků, což mnohem více odpovídá obtížnosti otázky. Rozdíl je zřejmě dán tím,
že v našem hodnocení upřednostňujeme nekompletní, ale hlubší úsudek, potvrzující komplexní
porozumění, než jen počet uvedených děl. Úspěšnost v řešení této otázky nemá žádný významný vztah
k řešení ostatních otázek (průměr bodového hodnocení správných řešitelů je 12,57 oproti celkovému
průměru 11,8, průměr řešitelů včetně neúplných odpovědí je 12,25 bodů). Rozdíl oproti ostatním
otázkám tu je, že nevyžaduje (pokud nebazírujeme na zcela úplném řešení) složitý úsudek, ale spíše
vyhledání explicitních informací, což je základním důvodem relativně malé celkové obtížnosti.
Ve srovnání obou tříd je výkon čtenářů vyrovnaný.
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Otázka č. 3: Autor článku si myslí, že profese historika a detektiva si jsou svým způsobem
Myslíš si, že historik by se mohl stát detektivem a detektiv historikem?

Svoji odpověď

blízké.
zdůvodni

vlastními slovy.

Tabulka 19 : Prezentace odpovědí u otázky č. 3.
2 body

3 body

1 bod

•snywjrer
odpovédi

"Ále musel bv se zajímat o staré zločiny. „Historik zkoumá historii, ne co se stává dnes." "V dnešní době j e možný všechno."
„Historik zjišťuje informace o minulosti.
" „Historik může využít zkušenosti z
Detektiv současností."
„Pokud to opravdu chtěj, tak ať."
kriminalistiky a naopak."
,.Detektiv pozoruje lidi v životě, historik
„Oba se zabývají jinými směry, takže
někoho po smrti."
„Když to chce, tak ať to chce."
nemají zkušenosti."
„Je
to
úplně
něco
jiného, každý j e zaměřen na
„Detektiv i historik hledají na určitých
něco jiného."
„Všechno jde, když se chce."
místech třeba důkazy."
Historik nemá praxi detektiva."
„Protože se historik o něco zajímá
v historii a o tom by mohl nějak vymyslet
jak napsat tu detektivku."
„Protože oba pátrají,
co se vlastně stalo v tu chvíli."

„Každý se zabývá něčím jiným."

„Ano i ne, záleží na člověku."

„Historik se zajímá spíše o historii a
detektiv vyšetřuje vraždu a různé případy."
„Detektiv vyšetřuje a historik
se zajímá o historii."

„Kdokoliv se může stát kýmkoliv,
musí ale chtít."

„Historik se zajímá o staré věci, detektiv
řeší případy a někdy se to může křížit i
s historií."

„Historik se zabývá svou prací, detektiv jinou
než historik."
„Historik se zabývá historií a detektiv po
někom pátrá."
„Myslím, že ano, protože tato dvě povolání
jsou si velmi blízká."
„Historik zkoumá dějiny a detektiv vraždy
jsou si docela podobný."

8

11

6

18

1. Bodové hodnocení
Aby byla odpověď hodnocena třemi body, musí obsahovat odůvodnění proě může nebo
nemůže historik detektivem a opačně. Za relevantní argument je tak považováno např. „nemá praxi,
zkušenosti", „může využít zkušenosti z kriminalistiky", „oba hledají důkazy", „může se to křížit
s historií" apod. Tyto odpovědi obsahují zdůvodněnou úvahu o záměně zaměstnání, tedy důkaz, že
našli nějaký spojující či odlišující prvek.
Odpovědi ohodnocené dvěma body se zdají zdánlivě podobné. Jejich charakteristiku můžeme
rozdělit na tři typy:
1. charakterizování zájmu profese historika a detektiva minulostí a současností bez vysvětlení, co to
znamená pro ne/možnost jejich záměny,
2. uvedení charakteristik povolám bez spojujících prvků,
3. poukázání na blízkost nebo vzdálenost povolání, ale bez uvedení, čím se odlišují či shodují.
Všem třem typům odpovědí chybí vystižení podstaty ne/možnosti záměny povolání, přesto ale určité
charakteristiky obou povolání, které by mohly mít na záměnu vliv jsou tu vyjádřeny, proto 2 body.
Jedním bodem jsou hodnoceny odpovědi, které neprokazují jasny vztah k textu a pochopení
autorovy myšlenky. Přesto otázka se ptala na názor, proto je oceněno jeho vyjádření. Teprve pokud
žák neuvedl žádné odůvodnění, je jeho odpověď hodnocena nulou.
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2. Úspěšné a neúspěšné strategie
V tomto případě jsou neúspěšné odpovědi pouze ty naprosto chybějící, jinak jsou všechny
odpovědi hodnoceny. Proto budou strategie zhodnoceny celkově. Autor v článku vyjadřuje domněnku,
že historik i detektiv pátrají po střípcích minulosti a snaží se je poskládat v logický celek, čímž mají
poznat čistou pravdu. Názor autora ve své odpovědi reflektují výslovně dva žáci: „Detektiv i
historik hledají na určitých místech třeba důkazy.", „Protože oba pátrají, co se vlastně stalo v tu
chvíli.". Alespoň vzdáleně, skrze identifikaci jednoho z hlavních témat, vychází z textu také odpověď:
protože se historik o něco zajímá v historii a o tom by mohl nějak vymyslet jak napsat tu
detektivku." V ostatních případech jde o vyjádření vlastního názoru na textu zcela nezávislého. Proto
také v bodovém hodnocení nebylo rozlišení stanoveno podle vztahu k textu, ale podle hloubky a
relevantnosti argumentů, které používají. Jak jsme zmínili v analýze otázek, v této otázce jsme
zkoušeli aplikaci porozumění a kritické zhodnocení přečteného. Toto však žákům vůbec nešlo.
Můžeme předpokládat několik důvodů.
1. neporozuměli autorovu stanovisku, na které by měli reagovat - část, kde autor popisuje svůj
názor nepovažovali za důležitou, nezapamatovali si ji nebo podstatě názoru vůbec neporozuměli, a
tedy ve své odpovědi vycházeli z vlastních vědomostí.
2. nepochopili zadání otázky tak, že by měli reagovat na něčí stanovisko - v zadání otázky je sice
uvedena prezentace autorova názoru, není tam ale explicitně řečeno, že by měli na tento názor
reagovat, nebo vyjadřovat ne/souhlas s ním.
3. subjektivně jim úkol připadal natolik těžký, že ho odbyli názorem „Když chce...", nebo vůbec
neodpověděli - dotaz na názor je natolik neobvyklý, že si s jeho zpracováním naprosto nevěděli rady.

3. Kvantitativní zhodnocení
Plné odpovědi bylo schopno celkem 21% žáků, jakkoliv hodnocené odpovědi užilo 63% žáků.
37% žáků odpověď úplně vynechalo.
Výsledky naznačují, že relevantní kritické zhodnocení textu je velmi obtížným úkolem, snazší
je pro čtenáře nalézám spojitostí a rozdílů dle vlastní zkušenosti.

Protože interpretace části textu

vyjadřující se k tázanému problému je zřejmě dosti náročná, při odpovídání se žák spolehne na
dosavadní vědomosti. Pak tedy záleží na tom, jak strukturované a bohaté jeho znalosti jsou a jak je
dokáže aplikovat v praxi. Na druhou stranu na to, jak je dotaz na kritické zhodnocení neobvyklým
úkolem, můžeme považovat za úspěch, že pouze asi třetina žáků úkol vynechala. Je dobré, že ostatní
se alespoň pokusili o zhodnocené, i když nebylo většinou příliš relevantní. To znamená, že kdyby byla
příležitost, chuť by jim ke kritickému zhodnocení nechyběla.
Pozoruhodný je tady vztah bodového skóre správných řešitelů k celkové úspěšnosti: průměrné
celkové bodové hodnocení tohoto testu porozumění je 15,6 bodů u žáků, kteří měli odpověď
ohodnocenou 3 body, oproti celkovému průměru 11,7. To znamená, že dostatečně relevantní
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argumenty

pro kritické zhodnocení názoru (ať už vycházejí z textu či z vlastních vědomostí) jsou

schopni najít zejména žáci, kteří mají lepší schopnost porozumění textu.

Ad souhm - co je cílem výuky

Otázka č. 4: Vyznač v mapě pravděpodobné místo seznámeni A. Christie s jejím

manželem.

Tabulka 20: Prezentace odpovědí u otázky č. 4.
odpovědí
10
mezi Eufratem a Tigridem

1 bod

součet

odpovědí
Obodů
Heliopolis
1
Blízký východ
3
Malá Asie
2
0 manželovi se tam nepíše
1
Eufrat
2
celý Egypt a Arábie
1
není napsáno
1

10

11

chybějící
odpovědi

22

1. Bodové hodnocení
V této otázce jsou jedním bodem hodnocena umístění děje jednoznačně mezi řeky Eufrat a
Tigris, ostatní řešení jsou hodnocena 0 bodů.

2a Úspěšné strategie
Úspěšné strategie jsou do značné míry závislé na správném zodpovězení první otázky. Ze
třinácti správných řešitelů první otázky u tohoto textu, deset odpovědělo správně i tady. Nejen že mají
tedy dobře propracovanou mikrostrukturu textu a dokážou dobře propojit relevantní data, ale
jsou schopni si na základě těchto informací představit správný situační model, který představuje
místo, kde se děj odehrává.

2b Neúspěšné strategie
Bohužel celých 77% studentů si takto správně situační model představit nedovedlo, nebo
nebyli schopni podat o tom důkaz ve svých odpovědích v testu porozumění. Pro kompenzační
strategie neporozumění hledali žáci podklad v povědomých místopisných názvech v mapě

(př.

Heliopolis - psalo se o Nilu, potažmo tedy Egyptě). Častěji ještě volili zakroužkování většího území,
což by zvýšilo pravděpodobnost, že správné místo obsáhnou, což je vypovídající snad jen o metodách
výuky, které je ktéto hádači strategii vedou. Celých 51% žáků ale neodpovědělo vůbec, protože
pokud neměli situační model správně zkonstruován, je opravdu těžké na téměř slepé mapě (bez názvů
z textu) místo správně označit.
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3 Kvantitativní zhodnocení

Z odpovědí na tuto otázku můžeme snadno vyčíst, kolik žáků je schopno zformulovat správný
situační model přečteného textu a nejen vyhledat případně parafrázovat uvedené výroky - tedy 21%.
K této problematice se vrátíme při vyhodnocení celkového pořadí obtížnosti otázek.
Vztah úspěšných řešitelů k celkovému výsledku je opět celkem významný, i když ne tak
hodně, jako u kritického zhodnocení ve třetí otázce: průměrný výsledek testu u žáků, kteří správně
umístili děj na mapě je 14, 5, oproti celkovému 11,7 bodů. Znamená to, že dobře zkonstruovat situační
model dokáží žáci s velmi dobrým porozuměním.
U čtvrté otázky lze sledovat opět významnější rozdíl mezi odpověďmi jednotlivých tříd. V 8.A
odpovědělo správně 7 žáků, tedy 29%, v 8.B pouze 2 žáci, tedy 11%. Otázka má podobné
charakteristiky jako otázka první, u které jsme sledovali podobné rozdíly mezi třídami. Vyžaduje
dobré pochopení všech částí textu a jejich správné provázání. Neschopnost odpovědět na tuto otázku
svědčí o tom, že některá část textu nebyla správně pochopena, a tudíž chybí dílek do skládanky
vzájemných referenčních a kauzálních vazeb, která by odhalila odpověď.

Otázka č. 5: Podívej se na místo, kde jsou v textu otazníky. Chybí tam titulek. Jak bys tuto poslední
část textu otitulkoval/a?

Tabulka 21: Prezentace odpovědí u otázky č. 5.

3 body
Archeolog máma
Její cestováni
Máma archeologického pluku
Detektiv i historik
Archeolog a detektivky
Z minulosti do přítomnosti
Archeolog a detektiv

odpovědi 2 body
odpovědí 1 bod
1 A něco nakonec
1 Chamurapiho zákoník
1 Památkáři
1 Oko za oko, zub za zub
1
Čokoládové dortiky
1
Schůzka se smrti
1
Oko a zub
1
1

součet

7

2

chybějící
odpovědi
odpovědi a 0 bodů
3 Úryvek
2
1
1
1

8

26

1. Bodové hodnocení
V této otázce jde podobně jako ve třetí o vlastní zhodnocení textu, avšak tady už je nezbytné
vycházet z textu. Bodové rozlišení se tedy odvíjí od toho, do jaké míry zvolený název reflektuje
porozumění přečtenému odstavci.
Jedním bodem byla ohodnocena odpověď, která sice obsahuje slovní spojení zmíněné
v daném úseku textu, avšak není žádnou abstrakcí k tématu, nebo není prvkem, který by se k hlavnímu
tématu vztahoval. Jinými slovy pro nás není důkazem, že má čtenář zformovanou makrostrukturu
texty a nerozpoznal hlavní témata textu. Dvěma body je ohodnocena odpověď, která je vhodná
z hlediska struktury textu („A něco nakonec") nebo která vyjadřuje již určité zobecnění, i když ne
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zcela přiléhavé významu celého textu. T ř e m i body jsou potom oceněny odpovědi, které vystihly
přiléhavě hlavní myšlenku textu (jak posledního odstavce, tak celého textu).

2a Úspěšné strategie
Takto přiléhavé odpovědi vymyslelo pouze 7 žáků. Odpověď na tuto otázku vyžaduje
porozumění podstatě odstavce i smyslu celého textu (viz analýza otázek). Dalo by se říci, že schopnost
vymyslet výstižný název j e korunou porozumění smyslu textu, především na úrovni m a k r o s t r u k t u r y ,
tedy uspořádání jednotlivých i n f o r m a c í do tematických celků a vystižení tohoto t é m a t u v titulku.
Hodnotu schopnosti otitulkovat text pro schopnost komplexního porozumění textu podporuje také
kvantitativní pohled na vztah úspěšnosti v této otázce a v celém testu: úspěšní řešitelé této otázky měli
celkový průměr 15,7, oproti 11,7 bodům celkového průměru všech žáků v testu.

2b Neúspěšné strategie
Strategií vedoucí k neúplné, ale přiléhavé odpovědi, ohodnocené dvěma body bylo zvolit
natolik univerzální text, že není tolik vázán na porozumění textu. Nelze však říci, že by šlo
vyloženě o špatnou strategii. Formulace otázky nežádá výslovně o vystižení tématu textu, ale o
otitulkování. Tudíž odpověď „A něco na závěr" docela dobře odráží porozumění otázce a možná i
dobře tituluje odstavec, který není zase příliš dějově jednotný. Odpověď „Památkáři" j e podobně
obecným a univerzálním názvem pro takový text, ale o něco více se už vztahuje ke konkrétnímu textu.
Odpovědi ohodnocené jedním bodem mají určité rysy hádači strategie. Slovo nebo výraz
z textu je vybráno víceméně náhodně nebo na základě toho, co utkvělo v paměti. Proto nemá zvolený
titulek příliš návaznost na téma posledního odstavce.
Malá úspěšnost v této otázce by se také na základě našeho hierarchického schématu čtení dala
vysvětlit nepochopeními na úrovni slov. Jak bylo řečeno výše v teoretické části - neporozumění
významu slova v textu je úzkým hrdlem celého procesu porozumění. Na začátku tohoto odstavce jsou
slova: káže, snovala, morytáty apod. Je možné, že tato neobvyklá slova vzala čtenáři pozornost a on
poté nebyl schopen dostatečně text uchopit na vyšších úrovních porozumění.

3. Kvantitativní zhodnocení

Pouze 16% žáků zvolilo žádoucí titulek odpovídající záměru a smyslu textu. Úspěšní řešitelé
této otázky měli celkový průměr 15,7, oproti 1 1 , 7 bodům celkového průměru všech žáků v testu. To
by mohlo naznačovat, že schopnost najít vhodný titul pro text j e opravdu pomyslným vrcholem
schopnosti porozumění. Najít titulek pro text j e vlastně zcela triviální činnost, která přitom má
potenciál odrážet opravdu hluboké porozumění, a potažmo má potenciál i pro výuku kvalitního
porozumění.
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6.2 Interpretace odpovědí: Text č. 2 - Příbalový leták: Paralen 500
Otázka č. 31: Při jakých zdravotních problémech je vhodné podávání

Paralenu?

Tabulka 22 : Prezentace odpovědí u otázky ě. 31.
3 body

počet

2 body

počet

Pň bolesti a horečce

8

při bolestech hlavy

1

Pň bolesti a při vysoké
teplotě

5

bolest hlavy, snižuje
tělesnou teplotu

3

pň velkých teplotách
a bolesti hlavy
pň bolesti a tělesné
teplotě
teplotě, horečce,
chfipce,
bolestech
pň bolestech nebo při
zvýšené teplotě
teplota a bolest
proti bolesti, snižuje
tělesnou teplotu

součet

počet
1 bod
proti bolesti, teplotě,
žaludečních potíži
1
žaludeční potiže,
horečka, proti bolesti
proti bolesti, snižuje
teplotu, žaiudečni
potiže

1

Obodů
ledvin

1

pň žaludečních
vředech

1

žaludeční potiže,
vředy
horečka, žaludeční
a dvanáctnlkové
vředy, snížená
funkce ledvin

1

1

chybějící
počet odpovědi

1

1

1
1
2
4
9

34

1

3

4

1

1. Bodové hodnocení
Hlavním měřítkem pro rozlišení ohodnocení odpovědi na tři a dva body je porozumění
přípustkovému vztahu ve vymezení indikace v prvních dvou větách textu (viz analýza otázek). Pokud
odpověď obsahuje správně vymezené potíže pro indikaci je ohodnocena 3 body. Odpověď „při
bolestech hlavy" je hodnocena dvěma body, protože obsahuje pouze zúženou informace z textu na
základě vlastních vědomostí a není tedy podle textu, kterému má čtenář porozumět, úplným důkazem,
že bylo indikaci porozuměno. V tříbodových odpovědích se objevila také uvedená „bolest hlavy", ale
v kombinaci se zvýšenou tělesnou teplotou. Takové znění odpovědi více dokládá, že byla z textu
vybrána relevantní informace (i když ne doslovně uvedená, ale o to nám předně nejde).
Jedním bodem jsou hodnoceny odpovědi uvádějící správnou indikaci spolu se žaludečními
potížemi. Ostatní odpovědi jsou hodnoceny jako zcela nežádoucí tedy 0 body.

2a Úspěšné strategie
V žádoucím případě jde o jednoduché zjištění explicitně vyjádřené informace v jasně
vymezeném úseku textu - tedy v první větě textu. Čtenář musí pochopit, že ve druhé větě nejsou
uvedeny další indikace, tedy musí pochopit přípustkový vztah mezi větami.
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2b Neúspěšné strategie
Částečně neúspěšnou strategií je odpověď hodnocená dvěma body, kde čtenář zúžil význam
získané informace pomocí vědomosti. Významně horší je ale neporozumění přípustkovému
vztahu mezi větami, které má za následek uvedení žaludečních obtíží mezi indikacemi pro užívání
Paralenu. Jde tedy o nepochopení na úrovni slov a vět.
V odpovědích hodnocených nulou jako by žáci vybrali jakékoliv názvy nemocí nehledě na to,
v jakém kontextu jsou zmíněny v textu. Dokonce v odpovědi: horečka, žaludeční a dvanáctníkové
vředy, snížená funkce ledvin", jsou uvedeny téměř všechny obtíže zmíněné v příbalovém letáku.
Ignorování kontextu může být způsobeno buď celkovým nepochopením, nebo se žák snažil
nepochopení kompenzovat snahou vypsat co nejvíce odpovědí, které by mohly přicházet v úvahu.
Žák, který napsal tuto odpověď, byl v prvním textu úspěšný jen u dvou otázek a jednou z nich
bylo přesné vyjmenování děl A. Christie ve druhé otázce, ale pouze z jednoho (početně výraznějšího)
místa, bez návaznosti na jiná uvedená díla v textu (viz analýza druhé otázky v textu č. 1). V textu o
Paralenu byl úspěšný u otázky č. 33, a to jen v části A, pro niž je podkladem přesná formulace v textu,
kterou opsal. To znamená, že úspěšný je v otázkách, kde staěí doslovně opsat formulaci z jednoho
místa v textu, případně podle jediného kritéria vybrat více explicitních informací. Kontext je
ignorován nebo zcela nepochopen, takže bychom mohli strategii označit za „hádači", kdy žák
dokáže identifikovat, co bude s největší pravděpodobností správnou odpovědí, ale hlouběji
v rámci textu už neuvažuje. Hádači strategie byla použita zřejmě u všech neúspěšných odpovědí žáci věděli, že jsou dotazováni na potíž, ale neznali kritérium, podle kterého mají tu správnou vyhledat.

3. Kvantitativní zhodnocení
Naprosto správně v této otázce na vyhledání správné informace odpovědělo 79% žáků. Ne
zcela úplnou ale správnou odpověď napsalo 91% žáků. Tento výsledek vcelku odpovídá obtížnosti
první úrovně. Průměr špatných řešitelů (10, 6 bodů) je o něco málo nižší než průměr celkový.
Nemůžeme tedy říci, že by neúspěch v této otázce nějak významně předpovídal neúspěch v testu.
Spíše než o celkové nepochopení textu jde o nepochopení logických vztahů mezi větami a chápání
hlubšího významu věty a kontextu než jen vyzdvihnutí dominantních informací.
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Otázka č.32: Pan Vomáčka dostal teplotu a bolí ho celé tělo, kromě toho má problémy se žaludečními
vředy. Vysvětli, zda Paralen je pro něj vhodný lék.

Tabulka 22 : Prezentace odpovědí u otázky č. 32.

3 body

Ano je, Paralen nezhoršuje
problémy pana Vomáčky
Paralen nezhoršuje žaludeční
potlže.Nenl to tedy
nebezpečné pro lidi se
žaludečními vředy.
Ano, je pro néj vhodný, protože
nezhoršuje
žaludeční vředy.
Ano mohou použit i nemocni
se žaludečními vfedy.
Je, snižl teplotu, působí proti
bolesti a může ho užívat
když má vředy.
Ano, protože panu
Vomáčkovi snižl teplotu,
utlumí bolest a nezhoršuje
žaludeční potíže.
Ano je pro něj vhodný (pokud
nemá sníženou funkci ledvin)

součet

počet

2 body

1

Ano je pro něj vhodný,
protože je Paralen
určený na tyto
problémy.

1

1

Ano, je, páč má
teplotu a boll ho tělo

1

Má teplotu, takže jo.

1

počet

chybějící
počet odpovědi

počet

0 bodů

4

Paralen je pro něj vhodný lék,
protože je na horečku i
žaludeční vředy

1

Ano, naprosto
vhodný

1

Ano, protože Je na žaludeční
vředy.

1

Ano

7
4

1

Je
Ano, Paralen jsou
prášky na všechny
bolesti
Ano, protože
neškodí
pil žádných
bolestech

1

Může použit
Paralen

1

1

11

3

1 bod

Je pro něj vhodný

neni
Ano je, ale Jenom na
teplotu a vředy.

1
1

1

1

2
22

4

3

1. Bodové hodnocení
Tato otázka opět vyžaduje slovní odůvodnění odpovědi, abychom mohli dešifrovat, zda čtenář
dobře porozuměl indikaci. Rozlišení bodového ohodnocení je tu tedy závislé kromě hloubky
porozumění textu také na tom, do jaké míry je porozumění zdůvodněno. Např. odpověď „Ano, je
naprosto vhodný" není zdůvodněním, které by dokazovalo, že byly všechny podmínky zváženy a
porozumění správně aplikováno na případ pana Vomáčky. A to i přesto, že čtenář mohl textu opravdu
dobře porozumět. Důležité však je pro nás, zda to čtenář dokáže vysvětlit a tedy i porozumět záměru
otázky.
Třemi body je tedy hodnocena odpověď, kde je uvedeno, že Paralen může pan Vomáčka užít
i přesto, že má žaludeční obtíže. To je totiž zásadní podmínka, která je otázkou vyžadována a čtenář
musí prokázat, že tomuto záměru porozuměl a dokáže ho aplikovat.
Dvěma body je hodnocena odpověď, která nezmiňuje žaludeční potíže, ale pouze základní
indikaci pro Paralen, tedy horečku nebo bolesti. Jedním bodem je pak hodnocena odpověď, která
postrádá relevantní vysvětlení.

2a Úspěšné strategie
Pokud byl žák schopen správně zodpovědět tuto otázku, úspěšné strategie byly do značné míry
stejné jako u předchozí otázky - zjištění explicitně vyjádřené informace v jasně vymezeném úseku
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textu, a zejména pochopit přfpustkový vztah mezi větami. Úkol je ztížen demonstraci na skutečné
situaci, tedy snahou o zjištění schopnosti aplikace vědomosti na reálnou situaci. Nestačí tedy pouze
opsat správné řešení z textu jako v prvním případě, ale je potřeba vysvětlit, proč zrovna v tomto
případě je použití Paralenu vhodné. Pokud tedy žák plně neporozuměl přípustkovému vztahu a v první
otázce to z odpovědi nebylo zřejmé. Tady by se nepochopení již mělo projevit, pokud uvede
vysvětlení.

2b Neúspěšné strategie
Problematickým místem této otázky je požadavek na vysvětlení, zdůvodnění odpovědi. Pouze
11, respektive 14 žáků, bylo schopno uvést relevantní zdůvodnění. Ostatní ho neuvedli vůbec,
považovali za vysvětlení , j e naprosto vhodný", nebo bylo vysvětlení nerelevantní pro zjištění hloubky
porozumění („např. „Paralen jsou prášky na všechny bolesti" - přílišné zobecnění výroku „působí
proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu"). Můžeme tedy usuzovat, že žáci jsou schopni
dešifrovat záměr a poselství otázky a odpovědět správně na jednoduchý dotaz, ale vysvětlit důvody je
pro ně obtížnější. Jakoby věděli, na co se autor otázky ptá a co chce slyšet za odpověď, ale chyběl
jim hlubší vhled a vnímání všech logických souvislostí.
Konkrétně je neúplnou strategií uvedení neurčitého, nebo obecnějšího vysvětlení, které
může zahrnovat vlastně cokoliv: „Paralen je určený na tyto problémy". Nemůžeme posoudit, zda
opravdu ví, na jaké problémy nebo ne. Jinou strategií je výběr pouze části zmíněných problémů,
které jsou pro určení indikace důležité (teplota a bolest) a opomenutí ostatních relevantních informací
(i přes žaludeční potíže). Z toho pak nemůžeme posoudit, z d a j e žák pouze opomenul napsat, nebo jim
nepřikládal důležitost už při porozumění textu a konstruování odpovědi.
Strategie

konstruování

,jednobodové"

odpovědi,

naprosto

opomíjí vysvětlení.

Mezi

odpověďmi se skrývají ti žáci, kteří dobře porozuměli textu, ale nedokázali proces svého
porozumění verbalizovat; pak žáci, kteří neporozuměli textu úplně do hloubky, proto odpověď
nejsou schopni zdůvodnit; nebo nakonec žáci, kteří zvolili hádači strategii a podle dominantních
informací v textu a formulace otázky odhadují nejpravděpodobnější odpověď, přičemž je
samozřejmě těžké uvést vysvětlení.

3. Kvantitativní zhodnocení

Přestože je tato otázka velmi obdobná otázce první, zkoumá porozumění stejnému faktu, jsou
zde výsledky mnohem horší, protože již vyžaduje zdůvodnění odpovědi. Srovnatelné množství žáků
jako v první otázce (86%) správně odpovědělo, že lék je vhodný. Potvrdili tak tedy, že porozuměli
správné indikaci. Jen 26% žáků ale bylo schopno odůvodnit svou odpověď. Jsou to ti žáci, kteří plně
pochopili přípustkový vztah mezi vyjmenováním symptomů k užití Paralenu a vyjmenováním
akceptovatelných nemocí pacienta.
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S obtížností v porozumění vztahům mezi jednotlivými větami v souvětí (odporovací, vylučovací, příčinný vs.
(tůsledkový, přípustkový vztah apod.) jsem se setkala ve své praxi již hodněkrát nejen u mladších žáků, kteří se ještě neučili
větný rozbor a neobjasftovali si význam spojek a vztahů mezi větami. Tento problém jsem sledovala právě i u starších
druhostupňových žáků, kteří se větný rozbor učili spíše mechanicky, ale skutečný význam a vliv v souvětí jim zůstal ukryt.
To, že nepochopí dostatečně do hloubky vztahy v souvětí jim může ztížit pochopení dalšího textu. Tento jev se nám tu
zřejmě nepodaří objasnit, ale budeme to opět sledovat v závěrečném shrnutí výsledků obou textů.
Příklad obtížnosti práce se souvětím jsem sledovala v mém předešlém výzkumu při srovnání druhých a šestých tříd.
Ve druhé i v šesté třídě byly nejobtížnější otázky, které se ptaly na kauzální vztah mezi dvěma informacemi, které byly
obsaženy buď v jednom dlouhém souvětí, nebo několika větách za sebou (Rybáková,2004).

Otázka č. 33a: Kolik (maximálně)

tablet Paralenu může dostat ótileté dítě vážící 22kg v průběhu

jednoho dne?
Otázka č. 33b: Kolik (maximálně)

tablet Paralenu může dostat v průběhu jednoho

dne

lótiletý

mladistvý?

Tabulka 23: Prezentace odpovědí u otázky č. 33a
1 bod
1 tableta 3x denné

počet
8

0 bodů
1/2 tablety

počet
3

1/2 -1 tableta 3x denně
1/2 tablety (nebo 1) 3x denně
3 tablety

7
1
2

3xdenně po 6 hodinách
1-2 tablety
1/2 tablety 3xdenně

1
1
4

2

1 až 2

1

2

1 tableta

1

1 tableta 3x denně v časových
odstupech nejméně 6 hodin
1/2 -1 tableta 3x denně v
časových odstupech nejméně
6 hodin

22

součet

|

n

chybějíc! odpovědi

10

Tabulka 24: Prezentace odpovědí u otázky č. 33b.

1 bod

počet

2 tablety, max 8
8
nejvýš 8 denně

1
3
1

2 tablety v
časových odstupech 4 hodiny
1-2 tablety v časových
odstupech 4 hodiny
16ti letl 8 tablet
1-2 tablety v časových
odstupech 4 hodiny, max 8

wěěě

»"ASR&A

0 bodů
počet
několikrát denně ale
musl po 4 hodinách
2
3 tablety
1
2 a vtce podle potřeby
1

1

1-2 tablety denně

2

2
1

1 až 2 tablety
1-2 podle potřeby
1 - 2 tablety
několikrát denně
1-2 tablety 3x denně
nevim
každých 4 hodin
1 tableta 3 denně
2 tab
2 tablety a půl

3
2

1

- 1 rtlhn'W,;,.,'

chybějfci odpovědi

1
2
1
1
2
1
1
20
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1. Bodové hodnocení
Následující dvě otázky zhodnotíme společně, protože bodování i strategie pro jejich
vypracování jsou velmi podobné. Pokud je uveden maximální počet tablet (3, 8), nebo alespoň
maximální dávkování uvedené v textu ( 1 / 2 - 1 tableta 3x denně, 1 - 2 tablety v časových odstupech 4
hodiny), je odpověď hodnocena jedním bodem. Pokud je odpověď jiná nebo úplně chybí, je odpověď
hodnocena 0 body.

2a Úspěšné strategie
Rozdílem ve formulaci otázky je, že pro dávkování pro dospělé je maximum explicitně
uvedeno („nejvyšší denní dávka 8 tablet"), zatímco u dávkování pro děti a mladistvé je pouze
rozepsáno („1/2 - 1 tableta 3x denně v časových odstupech nejméně 6 hodin). Proto v případě
dospělých uvedlo skutečné maximum 8 žáků, kdežto u dětského dávkování pouze 2. Přesto jsou
počty dost malé. Spíše než na propracovanější vyhovění záměru otázky se většina správných řešitelů
zaměřila na co nejpřesnější uvedení informací, a to uvedením přesné formulace z textu. Jde o
zvolení pohodlnějšího a méně náročnějšího řešení, což naznačuje, co je preferováno v běžné školní
praxi.

2b Neúspěšné strategie
Přesto, že maximum je u dospělého dávkování explicitně uvedeno, správných odpovědí tu
bylo celkem pouze 10, zatímco u dětského dávkování 22 žáků uvedlo odpověď splňující naše
podmínky.
Pokud vycházíme z předešlé úvahy, že žáci se zaměřují na nalezení přesné formulace v textu
odpovídající záměru otázky tak, jak jej čtenář pochopil, dojdeme k možnému důvodu tohoto rozdílu.
Srovnejme charakteristiky věty, která se vztahuje k dospělému dávkování:
„Dospělí a mladiství užívají 1-2

tablety Paralenu 500 několikrát denně podle potřeby v časových

odstupech nejméně 4 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety, nejvyšši denní dávka 8 tablet."

a věty, která se vtahuje k dávkování pro děti:
„Dětem od 6 let (nebo s váhou vyšší než 20 kg) do 15 let se podává 'A - 1 tableta 3x denně v časových
odstupech nejméně 6 hodin. "

S využitím pojmů, které jsme si stanovili v teoretické části této práce, se můžeme pokusit o
několik možností zdůvodnění. Vezmeme-li to od základu, na úrovni slov by se dalo uvažovat o
nepochopení termínu „mladistvý". Pokud při čtení textu čtenář tomuto slovu úplně přesně nerozuměl,
informace, kterou si o dávkování z textu vzal, mohla být rozdělena jen na dospělé a děti. Pakliže se
otázka ptala na mladistvého, mohl být čtenář zmaten a nevěděl, kde odpověď vyhledat, protože měl
předtím na tomto úseku málo pozornosti.
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Na úrovni věty můžeme hledat vysvětlení v délce, složitosti a informační nebytosti vět. U věty
týkající se dospělých by vypadal příklad ideálního situačního modelu takto:

Obrázek 20: Situační model věty týkající se dospělého dávkování (viz text v příloze č. 3 )

V podstatě každá dvě slova tvoří informačně samostatný výrok, který je důležité si
zapamatovat a rychle dávat do souvislostí. S tímto souvisí obtíže na úrovni

mikrostruktury

(spojování výroků do správných souvislostí), makrostruktury (rozlišování důležitosti) a nakonec
i situačního modelu (reprezentace a aplikace problému do reálné situace v otázce).
U věty týkající se dětí by vypadal příklad ideálního situačního modelu následovně:

Obrázek 21: Situační model věty týkající se dětského dávkování (viz text v příloze č. 3).
D ě t . m o d 6 U t - J o 15 let

—

M

p o d ř r á V4 - 1 t a b k t a

3» J«nn4

» «»»®»ýek o d s t u p a d n.jnvéni 6 Lodin.

(nebo x •ikon

wyiii n.x 20 kg)

Ř

£

1,2

6 hod

Informační sytost a složitost textu je tedy menší, což by mohlo být vysvětlení pro větší
úspěšnost u této otázky. Chybějící maximum u dětského dávkování zase vysvětluje menší četnost
odpovědí maximum uvádějící než u dospělého dávkování.

3. Kvantitativní zhodnocení

Správně otázku zodpovědělo u dospělého dávkování 60%, u dětského už jen 42% čtenářů.
Důvod tohoto selhání také dobře ilustruje žák A (viz příloha č. 4), který pro odpověď na dětské
dávkování zakroužkoval v textu správně „l tableta 3krát denně v časových odstupech" (předčasné
ukončení věty znamená, že má nepochopení slov a znaků - co znamená „1/2, pomlčka, odstup") a pro
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dospělé dávkování zakroužkoval „nejméně 6 hodin". Pro odpověď na první otázku našel správně
místo, kde informace v textu obsažena je. Nepochopení slov a znaků způsobilo zmatek a
nepochopení celkového smyslu věty a tak v další otázce na dospělé dávkování už odpověděl nesmysl.
Další mechanismus způsobující celkové rozdíly obtížnosti těchto dvou otázek můžeme
rozšifrovat pomocí nejčastějších odpovědí. V druhé otázce na dospělé dávkování uvedla polovina
nesprávných řešitelů odpověď „1-2 tablety". To znamená, že po té, co správně našli podklad v textu
pro odpověď na první otázku, který byl obsažen jen v jedné větě, hledali stejným mechanismem
odpověď i na druhou, velmi podobnou, otázku. Tam je ale v první větě obsaženo je „1-2 tablety" a
další informace jsou v druhé části informačně nabitého souvětí a v další větě. To znamená, že pokud
informace není na jednom explicitně vyjádřeném místě, žáci mají tendenci hledání odpovědi
vzdát, ať už z „lenosti" nebo z neschopnosti hlouběji analyzovat složitější souvětí.

Otázka č. 34: Už třetí den ležíš doma s chřipkou a léčíš se Paralenem. Horečka neklesá. Co je vhodné
učinit?
a)

Začít užívat dvojnásobné dávky Paralenu.

b)

Koupit si v lékárně jiný přípravek neobsahující kyselinu acetylsalicyíovou a začít ho užívat ve stejných
dávkách jako Paralen.

C

Informovat lékaře a poradit se s nim.
d) Zatelefonovat lékaři a oznámit mu, že jsi lék přestal/a používat.

Tabulka 26: Prezentace odpovědí u otázky ě. 34.

1 bod
Informovat lékaře
a poradit se sním

součet

počet

Obodů

počet

38

koupit si v lékárně jiný přípravek obsahující
kyselinu acetylsalicyíovou a začít
ho užívat ve stejných dávkách jako Paralen

2

38

začít užívat dvojnásobné dávky Paralenu
zatelefonovat lékaři a oznámit mu,
že jsi lék přestal užfvat

chybějíc! odpovědi

1
1

4

i

1. Bodové hodnocení
U následujících dvou otázek je vzhledem k nabídce možností hodnocení jasné - správně
zakroužkovaná možnost - 1 bod, špatně zakroužkovaná možnost - 0 bodů.

2a Úspěšné strategie
Tato otázka byla velmi snadná. Jak již naznačily výzkumy PISA, otázky s výběrem možností
jsou pro žáky snazší. Úspěšnou strategií je buď jednoznačná preference správné možnosti na
základě porozumění textu, nebo vyloučení ostatních jako nelogických (oznámit lékaři, že přestal lék
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užívat), v textu nezmíněných (koupit si jiný přípravek) nebo nesmyslných (začít užívat dvojnásobné
dávky).

2b Neúspěšné strategie
Neúspěšných řešitelů bylo velmi málo - pouze 4. Dva zvolili distraktor logický - koupit jiný
přípravek. Jeden čtenář zvolil podobný distraktor - začít užívat dvojnásobné dávky. Oba tyto způsoby
se jednoznačně zakládají na využití vlastních vědomostí a logického úsudku, kterému však chybí
základ v dostatku informací a zkušeností. Čtvrtý neúspěšný řešitel zvolil více významový distraktor,
kde ho mohla splést relativní významová blízkost - zavolat lékaři, ale ne poradit se ale informovat ho
o konci užívání. Všechny tyto špatné odpovědi, ale celkově svědčí o velkém zmatku (ve dvou ze čtyř
případů bylo škrtáno) a neporozumění, a to minimálně v bodě makrostruktury nazvaném Varování.
V případě, že jsou nabízeny možnosti, je velký prostor pro využití vlastního úsudku a zkušeností. I
toto je tedy zřejmě nedostatek nesprávných řešitelů.

3. Kvantitativní zhodnocení
Ve výsledcích výzkumu PISA je uvedeno, že žáci ze všech zúčastněných zemí dosahovali
lepších výsledků v úlohách s výběrem odpovědi, naopak největší problémy činily žákům úlohy
otevřené, kde měli vytvořit vlastní obsáhlejší odpověď. Stejně tak tomu bylo i u českých žáků.
(Kramplová, 2002, s. 35). Navíc tady jde o velmi lehkou otázku na úrovni jedna. Tomu odpovídají i
odpovědi. V 8.B splnilo správně otázku 95% žáků, v 8.A 83% žáků, celkem tedy 88%.
Průměr nesprávných řešitelů 5,16 oproti celkovému 11, 7 bodů naznačuje, že jde opravdu o
žáky, kteří mají s porozuměním značné obtíže.

Otázka č. 35: Příbalový leták (příbalová informace), který je nedílnou součástí každého balení léků,
slouží jako:
a)

zdroj informaci o složení léku pro lékaře, zdravotnický personál a lékárníky, kteří určují, jakým
přípravkem bude pacient léčen.

B

Zdroj informací o vlastnostech přípravku a způsobu jeho užívání a je určena pro

pacienta nebo

zdravotnický personál, který ho aplikuje.
c)

Zdroj základních informací o léku, které může využít výrobce pro reklamní kampaň.

d)

Zdroj podrobných informací o složení a účincích léku, využívaných konkurenčními výrobci.

Tabulka 27: Prezentace odpovědí u otázky č. 35.
1 bod
zdroj informaci o vlastnostech
pflpravku a způsobu jeho užíváni a je
určena pro pacienta nebo
zdravotnický personál, který ho
aplikuje

poiel

součet

37

37

0 bodů
zdroj informaci o složeni léku
pro lékata, zdravotnický
personál a lékárníky, kteří
určuji, jakým přípravkem bude
pacient léčen
zdroj podrobných informaci o
složeni a účincích léku,
využívaných konkurenčními
výrobci

počet

chybějící
odpovědi

2

1

8

3
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2a Úspěšné strategie
Opět otázka s výběrem odpovědí. Tady je obtížnost větší, protože nejde o výroky z textu, ale o
čtenářovo posouzení textu. Mnohem více než v předchozí otázce tedy posuzujeme schopnost využití
vlastní zkušenosti a vlastního úsudku. Distraktory jsou tu založeny na významu - z relativně
dlouhých formulací je potřeba nejprve pochopit, že možnosti se liší tím, pro koho je obecně příbalový
leták určen: pro zdravotnický personál a lékárníky, pro pacienta, pro reklamu, pro konkurenční
výrobce.

2b Neúspěšné strategie
V této otázce se tedy do značné míry odpoutáváme od konkrétního obsahu textu a chceme po
čtenáři využití vlastních vědomostí. Pátráme tedy po správné konstrukci situačního modelu textu a
aplikaci v běžném životě při spojení s vlastními vědomostmi. Neschopnost tohoto prokazuje výběr
možnosti a) podle které je leták určen pro lékaře a zdravotnický personál, což je podle logického
úsudku, nezaloženého na informacích z textu druhá nejpravděpodobnější informace. Zcela mimo je
odpověď d), kterou vybral jen jeden žák. Výběr špatných odpovědí nemusí svědčit ani tak o volbě
možnosti samotné, ale může být náhodnou volbou pod vlivem zmatku zapříčiněném neporozuměním
kdekoliv v textu.

3. Kvantitativní zhodnocení
S podobnou úspěšností jako předchozí otázka skončily výsledky tady: 84% správných
odpovědí. O něco nižší skóre je dáno tím, že tato otázka už významně odbočuje od samotného
porozumění konkrétnímu textu, ale ptá se po zobecnění - zajímá nás tady tedy především dosavadní
vědomost a její použití v praxi. Na základě výběru odpovědí je schopna tohoto úkonu valná většina
čtenářů.
Podobně jako u předchozí otázky průměr nesprávných řešitelů 8,66 oproti celkovému 1 1 , 7
bodů naznačuje, že i tady chybují žáci, kteří mají s porozuměním celkově obtíže.
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Otázka 36: Máš teplotu. Doma v lékárničce najdeš balení Paralenu, na kterém je uvedeno

datum

expirace 15. 1. 2002. Můžeš si ho vzít? Zdůvodni.

Tabulka 28: Prezentace odpovědí u otázky č. 36.

1

bod
ne, protože by byl už
prošlý
ne, prošlost
ne, protože je to starý
a udělalo by se mi
ještě hůř, měli bysme
ho vrátit do lékárny

počet

ne, je prošlý

11

kouknu se na datum
spotřeby a podle toho
si to vezmu
asi ne, stejně si léky
sám neberu

6

Můžu, protože je
ještě dnes použitelný,
zítra by to bylo jinak.

nemůžeš, protože
přípravek nesmi být
používán po uplynuti doby
použitelnosti
ne, protože bysme
se mohli otrávit
nemohu, protože je to
prošlý, lék nebude
obsahovat potřebné léky
ne
Ne, pokud je to po té
explraci, tak ne, pokud je
to před tim, tak ano.
Ne, je šest let po
konzumaci.
Ne, protože bychom
mohli mit potiže s
žaludkem a lék by
nepůsobil.
Ne, páč je prošlá lhůta
konzumace a nemusela
by mít správné účinky. Ba
naopak.
Nemůžu, na obalu je, že
se t nemá, ale asi by se
nic nestalo.
Nemůžu, protože datum
expirace vypršel.
Ne, nemůžu. Je tam
doba trvanlivosti. A už je
to prošlý, tak nemohu!

součet

1
3

3

0 bodů
podle toho, do kdy
je datum spotřeby
nevim, jo

chybějící
počet odpovědi
1
1

1
1

1

1
1
3
1
1

1

1
1
1
1

3é

5

2

1. Bodové hodnocení
Jedním bodem jsou hodnoceny odpovědi, které vyjadřují, že lék nemůže být použit, kvůli
tomu, že je prošlý. Bez bodů jsou odpovědi, které opomíjejí, že v otázce byla uvedena exspirace,
odpovědi, které jsou kladné nebo zcela nesprávné.
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2a Úspěšné strategie
Otázka je směřována na jeden bod makrostruktury, a to Varování. Žádoucí strategií je tedy
aplikace informací z jedné věty na reálnou situaci. Důležité je tu porozumění slovu exspirace, které
je uvedeno v textu. Poté zorientování se v čase, jaký rok je nyní a porovnání s datem uvedeným
v otázce. Protože měli žáci pochybnosti, jaké datum mají brát jako dnešní, bylo jim během testu
upřesněno, že jako nynější mají brát opravdu dnešní datum. Všichni žáci, kteří správně odpověděli,
uvedli také zdůvodnění. Žáci jsou tedy obecně schopni odůvodnění, pokud je jednoznačně vyjádřeno
v textu a není potřeba hlubšího úsudku.

2b Neúspěšné strategie
Příčinou neúspěšných odpovědí typu „podle data spotřeby" svědčí o nepochopení slovu
exspirace, nebo celkovém zmatku v porozumění textu. Ostatní chybné odpovědi jsou výsledkem úvah,
které nemůžeme bez rozhovoru rozklíčovat.

3. Kvantitativní zhodnocení
Správně, a to i se zdůvodněním, odpovědělo 84% žáků. Obtížnost této otázky tedy odpovídá
úrovni druhé, jak ji stanovil výzkum PISA.
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6 J Shrnutí strategií vyhledávání odpovědí v testu porozumění
Zásadní strategie pro hluboké porozumění textu můžeme popsat podle úrovní na modelu
procesu porozumění z teoretické části, knimž přiřadíme příklady skutečných odpovědí.

Pro

přehlednost bude příklad přesněn vždy číslem textu a číslem otázky (př. 1/4 - text č. 1 - Agatha
/otázka č. 4, nebo 2/ 33). Navíc se pokusíme uvést příklad, jak je možno použitelnost a schopnost
jednotlivých strategií sledovat. Ve výsledku bychom měli mít přehlednou odpověď na otázku, v čem
v našem výzkumu spočívají obtíže s porozuměním textu.

1.

Porozumění slovům - důležitost porozumění slovům pro další práci s textem je ilustrována
u otázky 1/5, kde pro hlubší porozumění je třeba pochopit správně slova: morytáty, snovat apod.
Neporozumění slovům bylo jednou z překážek u otázky 2/33b, kde nepochopení slova mladiství a
dalších znaků mohlo způsobit horší výsledek než v obdobné otázce (2/33a). Stejně tak slovo
„exspirace" je potřeba správně chápat pro zodpovězení otázky 2/36.

Schopnost této strategie m ů ž e m e ověřit dotazem na význam slova.

2.

Správné propojení všech relevantních dat v mikrostruktuře - chybné propojení
informací, chybějící data v řetězci informací, neschopnost poznat, která z informací je pro otázku
relevantní, to jsou hlavní překážky na úrovni mikrostruktury. Takové problémy jsou ilustrovány
například v otázce 1/1 po místopisu děje, nebo otázkami 2/33a+b, kde je potřeba správně
usouvztažňovat informace v rámci jedné nebo dvou vět.

Schopnost

této

strategie

můžeme

ověřit

požadavkem

na

výběr

správné

informace/formulace z omezeného úseku textu (př otázka 2/33a+b).

3.

Orientace v hlavních tématech textu — znamená už jisté zobecnění od jednotlivých
informací a rozčlenění textu na určité informačně jednotné úseky, ve kterých se pak snadno čtenář
orientuje a je schopen je smysluplně propojovat pro hluboké pochopení textu, případně se v textu
díky tomu dobře orientovat a vyhledat správnou odpověď na otázku k makrostruktuře směřující.
Tak je tomu například při vyhledání všech zmiňovaných děl A. Christie v textu (otázka 1/ 2), nebo
schopnost otitulkovat text v otázce 1/5 (tady vlastně verbalizujeme schopnost zobecnit získané
informace na téma, neboli bod makrostruktury).

Schopnost konstrukce makrostruktury (rozpoznání témat) m ů ž e m e sledovat p o k y n e m
k vymyšlení titulku pro určitý úsek textu (př. otázka 1/5).
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4.

Reprezentace

přečteného -

reálný situační

model -

j e důkazem, že

čtenář

porozuměl textu opravdu do hloubky a je schopen získané poznatky využít. Tuto
schopnost poodhaluje otázka '/4, kde j e třeba zakreslit místo děje na mapě, nebo otázka
2/32, která zkoumá aplikaci znalosti indikace na reálnou situaci pana Vomáčky, nebo
otázka 2/35 která chce po čtenáři zhodnotit použití příbalového letáku j a k o

celku

v reálném životě.
Schopnost konstrukce situačního modelu přesvědčivě zjistíme p o k y n e m k vytvoření
náčrtku, schématu apod. (viz otázka 1/ 4) nebo pokynem k aplikaci informací na reálnou
situaci (otázka 2/32).

Pokud nejsou tyto strategie použity, tedy sledujeme nějakou chybu nebo neúplnost
v odpovědích, čtenář používá určité kompenzační strategie pro doplnění neporozumění.
1.

Opis explicitní informace nebo doslovné formulace z textu - jde o použití dominantní
informace, bez hlubšího uvažování o kontextu a vhodnosti (např. uvedení žaludečních potíží jako
důvod pro užití Paralenu - jde jistě o obtíže zmíněné v úseku o indikaci, ale čtenář tu ignoruje
význam věty, vztah mezi větami, možná že došlo k nepochopení na nižších úrovních - př. slov).
Dalším dokladem je např. odpověď na otázku 1/ 2 vypsáním tří děl pouze z jednoho místa textu,
aniž bych dále pátral po jiných možnostech. Pokyn v otázce je uspokojen, ale neúplnost odpovědi
svědčí o nedostatečné orientaci v textu na úrovni makrostruktury. Stejná strategie - výběr
dominantní formulace nebo výroku, bez hlubší analýzy vhodnosti - je použita u téže otázky
v odpovědi „Záhada v Mezopotámii" (název výstavy, ale ne díla). Tady čtenář měl za to, že
uspokojil tázajícího, ale ignoruje, že uvozovky mohou vyznačovat také něco jiného než dílo.
Záchytný dominantní prvek je nedostačující, selhává a svědčí o nepochopení.

2.

„Hádači strategie" - žák postupuje vylučovací metodou (otázky s výběrem odpovědi),
nebo odhaduje správnou odpověď podle toho, které slovo je povědomé (hledání místa na mapě u
otázky 1/ 4), nebo co nejspíš dotazujícího uspokojí (vypsání kompletních 3 děl, ale pouze z jedné
části textu u otázky 1/ 2). Nebo se žák snaží vyhledat alespoň přibližně odpovídající dominantní
údaj z textu (otázka 2/ 33). Společné těmto strategiím je, že se žák na základě interpretace
formulace otázky (a zřejmě i na základě zkušenosti s tím, co je obvykle požadováno) snaží najít
odpověď s co nejmenším nárokem na hloubku a náročnost uvažování. Řídí se tak explicitními
znaky (uvozovky u otázky 1 /2, nebo dominantními slovy a informacemi - výběr jakékoliv části
odstavce jako titulku u otázky 1/5).

3.

Využití vlastních vědomostí a zkušeností - tuto strategii můžeme rozdělit ještě na dva
případy: „založené na relevantních informacích" a „informacemi nepodložené".
Pokud je tato kompenzační strategie založená na pochopených informacích z textu nebo
relevantních dosavadních vědomostech, je žádoucí a svědčí o schopnosti reálné reprezentace
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čteného textu a jeho aplikaci na běžnou praxi. Tak je tomu např. u úplných odpovědí v otázce 1/3,
které reflektují názor autora, či informace v textu uvedené a přidávají vlastní názor. V případě, že
informační základ chybí, odpověď je důkazem jak neporozumění textu, tak neznalostí problému
v praktickém životě (např. odpověď v otázce 2/ 36: „Asi ne, stejně si léky sám neberu.").
4.

Obecná, univerzální odpověď - je řešení zřejmě naučené ze školní testové praxe, kdy na
otázku čtenář uvede tak širokou nebo obecnou odpověď, u které je pravděpodobnost, že by mohla
správnou odpověď obsáhnout. Je to strategie blížící se strategii hádači. Např. zakroužkování téměř
celého území na mapce (otázka 1/ 4), zakroužkování více odpovědí v otázkách s výběrem
možností (otázky 2/ 34+35) nebo například otitulkování textu slovem: „Úryvek" (otázka 1/5).
Všechny tyto odpovědi svědčí o nepochopení, ale snaze ho zamaskovat. Tedy implicitně vypovídá
o snaze skrýt nepochopení, místo snahy tomu „přijít na kloub", a tedy potažmo také vypovídá o
charakteru výuky, na kteiý je čtenář zvyklý.

5.

Použiti chybného úsudku - tady jde spíše než o vědomou či nevědomou strategii
kompenzace neporozumění o příčinu tohoto neporozumění. Ilustrovat ji můžeme na otázce Vz, kdy
byl často za dílo A. Christie označen název výstavy. Čtenář k tomu došel chybným úsudkem, že
dílo je vyznačeno uvozovkami. Takový chybný úsudek je tedy zapříčiněn neporozuměním
významu znaku nebo symbolu. Za chybný úsudek založený na neporozumění větě či slovu
můžeme považovat uvedení žaludečních potíží mezi indikací k užití Paralenu v otázce 2/31 a 32.

Jako velmi obtížný úkol se ukázal být požadavek na vysvětlení či zdůvodnění své odpovědi,
tedy požadavek na verbalizaci procesu porozumění, kterým čtenář k odpovědi došel (viz otázky 1/5,
2/32,2/36). Ještě relativně snadné je to tehdy, když je zdůvodnění jasně dáno významem textu jako u
otázky 2/36 - lék nemůžu použít, je prošlý. Pokud ale chceme už vlastní názor, či samotnou
verbalizaci úsudku (otázka 2/32 - musí popsat průběh usuzování: „má teplotu a bolí ho tělo - může
Paralen užít, ale má žaludeční potíže - vím z textu, že Paralen je nezhoršuje - takže Může použit
Paralen, protože nezhoršuje žaludeční potíže a indikace odpovídá jeho

potížím.)

To je tedy odpověď na otázku V čem spočívají obtíže s porozuměním. Abychom přesněji
věděli, které otázky jsou nejobtížnější, uvedeme vyhodnocení výsledků jednotlivých otázek.
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6. 4 Vyhodnocení obtížnosti jednotlivých otázek
Předtím, než zhodnotíme celkové výsledky, si připomeňme otázky, na které hledáme odpověď
pomocí skupinového zpracování. V průběhu hodnocení celkových výsledků bude vždy zmíněna
otázka, na kterou jc odpovídáno.
•
•

Umí běžný žák opravdu dobře porozuměl textu a pracovat s nim'.'
Věem .spočívají obtíže s porozuměním
předchozí

a prací s textem, které části procesu porozuměni

jsou nejobtížněji i'.'(viz

kapitola)

•

Odpovídá známka na vysvědčení schopnosti

porozuměni'.'

•

Existuji také žáci. kteří nejsou schopni dostát nárokům školy z toho důvodu, že se nenaučili správně

pracoval

s textem'.'
•

Bylo by možné se zaměřit při elementární výuce člení na porozuměni výpovědi textu, kde by dekódováni a
identifikace jednotlivých

slov byl pouze prostředkem,

ne cílem výuky čteni?

Následující tabulky uvádí procentuální úspěšnost jednotlivých otázek. Pokud byly hodnoceny
i neúplné odpovědi jc uvedeno zvlášť procento čtenářů, kteří odpověděli zcela úplně a zvlášť jsou
zahrnuty i nc zccla úplné odpovědi (hodnocené jedním a dvěma body). Otázky, ktcrc byly hodnoceny
pouze jedním bodem nebo nulou jsou pouze v kolonce „jen úplné". Druhá tabulka uvádí pořadí
obtížnosti otázek (s vyznačením tří nejobtížnčjších žlutě a nejlehčích fialově).

Tabulka 29+30: Procentuální úspěšnost a pořadí obtížnosti otázek.
správné odpovědi
otázka

úroveň

1
2
3
4
5

4
1
3
4
3

31
32
33a
33b
34
35
36

1
2
2
2
1
2
2

•

i neúplné

88%
63%
42%
91%
86%

jen úplné

otázka
5
2
3
4
32
1
33b
33a
31

33%
16%
21%
21%
12%
79%
23%
60%
42%
88%
84%
84%

V čem spočívají obtíže s porozuměním
nejobtížnější? (odpovědi i v dalších

pořadí obtížnosti otázek
úroveň i neúplné úplné
3
3.
1.
1
9.
2.
3
6.
2.
4
1.
3.
2
8.
4.
4
2.
5.
2
4.
6.
2
5.
7.
1
10.
8.

a prací s textem, která části procesu porozumění

jsou

odstavcích)

Celkově obtížnější je text o A. Christie. Ncjtčžší úlohou v tomto textu je vymýšlení titulku
závěrečného odstavce. Na vrcholu obtížnosti jc dále otázka na úplné vyjmenování děl A. Christie
(Avšak pokud bylo hodnoceno i neúplné vyplnění, tak je otázka jednodušší a odpovídá první úrovni.).
Na třetím místě je otázka třetí na posouzení podobnosti práce detektiva a historika. To znamená, že
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nejtěžším úkonem je pro žáky posouzení textu a vytvoření názoru na základě pochopeného textu.
Tento úkon je na pomyslném vrcholu hierarchie procesů porozumění. Dále dělalo obtíže opravdu
kompletní propojení relevantních vztahů v mikrostruktuře a nalezení hlavních témat v textu.

•

Bylo by možné se zaměřit při elementární výuce čteni na porozuměni výpovědi textu, kde by
dekódování a identifikace jednotlivých slov byl pouze prostředkem,

ne cílem výuky čtení?

Důležité je tedy hledat, kde tato nepochopení vznikla. Tak, jak jsme příčiny hledali při analýze
strategií odpovídání: na úrovni slov - nepochopeným slovem? Na úrovni vět - nepochopením vazeb
v dlouhých a informačně nabytých souvětích v obtížném textu o A. Christie? Nebo na vyšších
úrovních při zpracování dat do mikro, makrostruktury a situačního modelu, tedy při propojení
informací a jejich správné reprezentace? Na počátku elementární výuky čtení je běžné, že žák ztrácí
chuť ke čtení, plete písmena, která dříve uměl (a to nejen u dyslektiků) nebo mu dělá obtíže číst
složitější a nová slova.
Pokud bychom se

při elementární výuce zaměřili na hledání odpovědí příčin kromě

schopnosti dekódování také na výše zmíněných úrovních procesu porozumění, jistě bychom přispěli
ktomu, aby se cílem výuky stalo více porozumění, než technika čtení. O individuální vyhledání
obtížnosti se pokusíme v následujících kazuistikách.
Naopak nejméně obtížné byly podle očekávání otázky s výběrem odpovědi. Z pohledu našeho
schématu taková otázka nevyžaduje bezpodmínečně vlastní interpretaci. T a j e tady vlastně nabízena a
žák postupuje vlastně vylučovací metodou, samozřejmě na podkladě přečteného textu, ale také
vlastních zkušeností.

Dříve než se podíváme na úspěšnost otázek podle úrovní obtížnosti, je třeba si říci, jaké jsou
naše požadavky na studenty a cíle vzdělání na ZŠ. Podle již uvedené tabulky výsledků PISA dosahuje
11 % žáků první úrovně (nemluvě o 6% žáků, kteří nedosahují ani úrovně 1.) - tj. jsou schopni
vyhledat v textu jednu nebo více explicitně vyjádřených informací, rozpoznat hlavní myšlenku, která
je v textu dominantní či provést jednoduché propojení mezi informací v textu a vědomostí
z každodenního života. 25% žáků dosahuje druhé úrovně - tj. je si schopen poradit se zavádějící
informací, vyvozovat jednoduché závěry o smyslu omezeného úseku textu, ve kterém požadovaná
informace není zcela zjevná, či vysvětlit vybraný aspekt s využitím vlastních zkušeností a postojů. Na
třetí úrovni je 31% žáků, kteří jsou schopni vyhledat jednu nebo více informací a rozpoznat vztahy
mezi nimi, poradí si se zavádějící informací, která je ale v textu dominantní, pochopí vztahy na
základě propojení několika částí textu, je schopen prokázat porozumění textu do nejmenších
podrobností na základě běžných vědomostí nebo stavět na méně běžných vědomostech. Na vyšších
úrovních je pak žák schopen rozpoznat relevantnost informace pro daný účel, je schopen poradit si
s dvojznačnostmi, myšlenkami, které jsou v rozporu sjeho očekáváním, nebo které jsou negativně
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formulovány, je schopen prokázat přesné porozumění dlouhému nebo složitému textu atd. (viz příloha
č. 1). Vzhledem k náročnosti učiva by měla být třetí úroveň základním předpokladem pro zvládnutí
nároků učiva, v některých předmětech náročnějších na text (jako dějepis, fyzika) jsou běžné
požadavky na zvládnutí textu, který vyžaduje dovednosti čtvrté i vyšší úrovně.
Pod třetí úrovní se podle výzkumu PISA umístilo celkem 42% žáků. V našem mělo nějaké
potíže s otázkami na třetí úrovni hodně přes polovinu žáků (65% žáků neodpovědělo dostatečně na
otázky třetí úrovně). Musíme brát v úvahu, že naše kritéria byla mnohdy na porozumění přísnější a
sledovala schopnost aplikovat procesy porozumění, které nejsou ve škole procvičování (například,
konstrukce makrostruktury a aplikace vlastních vědomostí - proto zřejmě tak nízké procento u otázek
na třetí a čtvrté úrovni, pokud bereme v úvahu jen úplné odpovědi).

Tabulka

31:

Procento

úspěšně

zodpovězených

otázek

na

jednotlivých

úrovních

obtížnosti.
úspěšnost podle úrovni obtížnosti
odpovědi
1
2
3
jen úplné
16%
23%
21%
79%
12%
60%
42%
88%
84%
84%
17%
celkem
61%
59%
21%
i neúplné
16%
23%
79%
12%
60%
88%
42%
63%
84%
42%
88%
91%
84%
86%
72%
63%
celkem
35%

4
33%
21%

27%
33%
21%

27%

V tabulce je uvedeno procento správných řešitelů otázek podle jednotlivých úrovní obtížnosti.
V horní polovině jsou výsledky pouze úplné, v dolní polovině hodnocení i neúplných odpovědí.

•

Umí běžný žák opravdu dobře porozumět textu a pracovat s ním?

Tady máme tedy odpověď na otázku, zda žáci umějí opravdu dobře porozumět a pracovat
s textem. Záleží, co považujeme za „opravdu dobré porozumění". Na základě našich přísných kritérií
(ovládat procesy na všech úrovních porozumění) je tady poměrně velká skupina žáků, kteří mohou mít
potenciálně potíže se splněním nároků předmětu nejen díky špatné přípravě, lajdáctví, nedostatku
talentu, sníženému intelektu apod., ale také kvůli snížené schopnosti pracovat s textem (zejména
s aplikací informací v praxi, porozumění do hloubky pomocí konstrukce situačního modelu a jiné
otázky na 3. a 4. úrovni schopností porozumění). Jistě se shodneme, že pokud lze studenta naučit lépe
číst ve smyslu plynulejšího hláskování, i dovednost porozumění čtenému textu lze naučit. Co
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konkrétně je ale potřeba tyto studenty naučit? Kde maji nepochopení a kde jejich nepochopení
pramení? V následující kapitole se tedy podíváme na jednotlivé kazuistiky. Nyní se budeme věnovat
ještě některým zajímavým charakteristikám ve výsledcích sledovaného vzorku.

6.5 Analýza celkových výsledků
Tabulka 32: Celkové výsledky.

celkové výsledky
text
Agatha
Paralen
celkem

prumer median směr. od. korelace textů
2,44
4,02
4
7,56
8
2,16
0,097
11,58
12
3,42

Bodový výsledek tříd jako celku je srovnatelný. Celkově tedy studenti jazykové i nejazykové
třídy podali vyrovnané výsledky. Jejich výkony se tedy liší spíše kvalitativně v některých otázkách.
Žáci z jazykové třídy odpovídají lépe v otázkách, kde pro svou odpověď mají explicitní vyjádření
v textu, i když je potřeba spojit a vzít v úvahu více jednotlivých fakt (otázky 1/ 1+4, 2/ 33a). Žáci
z nejazykové třídy naopak v otázkách, kde mají volnější pole působnosti, nejsou tolik vázaní fakty
z textu, mají vyjádřit vlastní názor a mohou využít dosavadní zkušenosti (otázky 1/3+5).
Mezi celkovými výsledky v jednodušším textu (Paralen) a v obtížnějším (Agatha) není žádný
významný vztah. To může být způsobeno několika faktory. V první řadě je možné, že zvolené bodové
hodnocení není dostatečně vypovídající a srovnatelné. Bodové maximum je sice u obou textů stejné,
skladba, počet a bodové ohodnocení jednotlivých otázek se liší. Za otázku na stejné úrovni obtížnosti
může dostat čtenář v jednom textu tři body a v druhém jen jeden, podle toho, zda se jedná o komplexní
otázku, u které hodnotíme i míru úplnosti, nebo otázku, u kterých se úroveň úplnosti neposuzuje. To je
praktické pro kvalitativní zhodnocení otázek, avšak není jisté, jak je to se srovnatelností bodového
hodnocení obou textů při takto malém počtu hodnocených otázek.
Nezodpovězení otázky může být u každého čtenáře způsobeno nepochopením na jiné úrovni
zpracování textu. Skladba správných a špatných odpovědí je tak u každého studenta a každého textu
jiná, tudíž se nemusí projevit vztahem: čím lépe odpovím v prvním textu, tím lépe odpovídám
v druhém textu. Tento fakt nahrává důrazu na kvalitativní rozbor špatných a správných odpovědí.
Každý test a otázky v něm je již do jisté míry interpretací textu, kterou udělal autor testu. Tak
například v textu Paralen u otázky 31.: Při jakých zdravotních problémech je vhodné používání
Paralenu? Autor se ptá na indikaci k používání tohoto léku. Pokud ale žák odpoví: „při žaludečních
potížích", považujeme tuto odpověď za špatnou, protože na to Paralen určen není. Z pohledu rozboru
textu ale Paralen je vhodný použít i pro pacienta se žaludečními vředy (pokud má horečku), protože
tyto obtíže nezhoršuje. Abychom zjistili, zda student opravdu textu neporozuměl, nebo špatně
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interpretoval autorovu otázku, je třeba to vyjasnit následně.

Stejně jako v tomto testu i při hodnocení

výsledků školních prací nelze vlastně udělat jednoduchý závěr: vyšší bodové hodnocení = lepší
schopnost práce s textem, nebo lepší znalosti. Bylo by samozřejmě těžko proveditelné s každým
probírat jeho odpovědi. Otázkou však je, zda tlak na výkon nevede k povrchnímu vnímání textu a
fixaci na explicitní informace (tak jak naznačily některé odpovědi u jazykové třídy) místo hlubšího
uvažování o problému. Přesto ve většině případů si samozřejmě žák, který má dostatečné schopnosti
s otázkou správně poradí. Ale stejně jako když se dyslektikovi špatně dekódují a identifikují slova,
přestane ho čtení bavit, mohlo by se stát, že pokud žák s obtížemi v práci s textem dostane horší
známku kvůli špatné interpretaci textu či otázky (přestože učení věnoval dostatek energie), přestane ho
bavit učení. Jeho úspěch neodpovídá vynaložené energii a následné mechanismy jsou dostatečně
známé.

• Odpovídá známka na vysvědčení schopnosti

porozumění?

• Existují také žáci, kteří nejsou schopni dostát nárokům školy z toho důvodu, že se

nenaučili

správně pracovat s textem?

Zajímavou informací je srovnání bodového skóre a průměru známek. V ideálním případě
předpokládejme, že cílem vzdělávání na ZŠ je

vytvořit pevný základ vědomostí

a naučit žáky

pracovat s textem. Potom tedy dobré známky jsou odrazem dobré schopnosti porozumění a práce
s textem. Pokud dáme do vztahu bodový zisk a průměr známek za poslední pololetí, vyjde nám
významná korelace (-0,457), tedy významný vztah. Podle tohoto výsledku tedy předpokládejme, že
škola dobře učí porozumění. Pokud se ale podíváme konkrétněji na jednotlivé výsledky, najdeme tu
několik výjimek. Následující tabulka srovnává rozdíly mezi pořadím v průměrech známek a
v bodovém zisku v rámci třídy.

Tabulka 33: Srovnání pořadí žáka na škále bodového zisku z textu a p r ů m ě r u známek.
2ák

M. E.
V.K.
M.N.

F. H.
J.O.
J. V.

pořad! průmérů

pořadí bodů

rozdíl

1
6
6

12
17
13

11
14
2
8
3
4
8

17
17
3
9
3

10
19
5
17
14
18

9
16
1
13
9
13

12

6
3
2

'U
16

3
7

-11
-11
-7
-6
-3
-1
-1
0
1
1
1
3
4
4
5
5
6
9
14
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Na srovnání vidíme, že někteří studenti tvoří výjimku z negativní korelace bodového zisku a
průměru. U těch, kteří mají dobré známky, ale horší výsledky v testu můžeme spekulovat o tom, že se
jim prostě nechtělo test s plnou pozorností vyplnit.
V kazuistikách se pokusíme tuto okolnost vyvrátit, případně vyloučit ty, kteří neodpovídali. U těch,
kteří mají dobré známky, ale horší bodový zisk v testuje třeba vyloučit opisování. Na základě rozboru
podobnosti odpovědí s ostatními žáky se nezdá, že by někdo z nich opisoval. Podrobně jejich testy
rozebereme v oddílu věnovanému kazuistikám.
Pokud by výsledky těchto žáků byly relevantní, znamenalo by to, že dobré známky nejsou
bezpodmínečně zajištěny dobrou schopností práce s textem. Mohlo by to potvrzovat naši domněnku,
že schopní žáci, kteří narazí na nějaké nepochopení nebo mají nějaké obtíže s přesným porozuměním
textu, jsou schopni to kompenzovat vypracováním strategie „povrchního učení" - zaměření na
explicitní informace, které jsou vyžadovány, na úkor hlubšího přemýšlení o problému.
Máme tu také naopak studenty, kteří mají slabší známky, ale výsledek testu lepší, než by
odpovídalo jejich úrovni podle známek. To by znamenalo, že ve školních úlohách nemohou v plné
míře uplatnit své schopnosti práce s textem, že škola vyžaduje ještě jiné schopnosti. Jaké, na to a
ostatní aspekty těchto výjimek se podíváme v kazuistikách.
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7. Analýza jednotlivých kazuistik

Na začátku opět připomeňme, na jaké otázce hledáme odpověď tentokrát v části zaměřené na
individuální zpracování.

•

Jsou obtíže s porozuměním čteni způsobeny jen poruchou fonologie?

•

Může mít obtíže ve čteni také „ne-dyslektik? Pokud ano, čím jsou způsobeny?

•

Může se běžný žák „ ne-dyslektik " dostat do obtíži takových, že je za dyslektika označen?

•

Jaké dovednosti by se měly učit a rozvíjet v procesu porozuměni?

•

Může špatné porozuměni zhoršovat kvalitu dekódování?

7.1 Kazuistika č. 1 - Martin
Anamnéza
jméno: Martin, 95, ZŠ 8. ročník

datum rozhovoru: 13. 10. 2008

2004 - vyšetřen v pedagogicko-psychologické poradně kvůli podezření na SPU
diasnóza: rozumové schopnosti dobrý průměr, v nonverbálních úlohách lepší a vyrovnanější výkon,
verbální úlohy jen průměr. Ve čtení průměrné tempo s lehce zvýšenou chybovostí. Obtížnější slova
odhaduje. Porozumění obsahu výborné. V psaní dysortografické obtíže.
doporučení

poradny:

odlišovat v diktátech pravopisné chyby od specifických. Dyslektické či

dysgrafícké obtíže nepotvrzeny.
prospěch v šestém a sedmém ročníku: Čj - 2, 2, 2, 2, Aj - 1, 2, 2, 2, D - 2, 1, 1, 2. Aktuální výukové
problémy žádné, subjektivně obtížný mu připadá dějepis.
Písmo hůře čitelné, tempo přiměřené, úprava sešitů horší.

7.1.1 Analýza odpovědí Martina v našem testu porozumění
hodnocení: celkový zisk 9 bodů (Agatha 5, Paralen 4)

Martin je jeden ze studentů, kteří měli bodový zisk v testu horší, než by odpovídalo jejich
průměru podle známek. Pokusíme se najít možné příčiny.
V testu kromě dvou otázek odpověděl na všechny otázky, uváděl také zdůvodnění svých
odpovědí, při rozhovoru dobře spolupracoval, tudíž můžeme vyloučit, že by výsledky testu byly
způsobeny nechutí či nemotivovaností.
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Tabulka 34: Odpovědi z testu - Martin.
Martin - o d p o v ě d i
Otázka č. 1: Agatha Christie používala pro určité
území označeni Mezopotámie,přestože v době.
lidy ona žila. bylo užíváno jiného označeni pro
toto území. Jak se toto území nazývá dnes
Otázka č. 2. Vyjmenuj díla A. Christie, o kterých
se mluvi v článku, která se nějakým způsobem
váži k této oblasti.
Otázka č. 3 : Autor článku si mysli, že profese
historika a detektiva si jsou svým způsobem
blizké. Myslíš si. že historik by se mohl stát
detektivem a detektiv historikem'/ Svoji odpověď
zdůvodni vlastními slovy.
Otázka č. 4.: Vvznac v mapě pravděpodobně
místo seznámeni Agathy Christie s jejím
manželem.

X

'/

0 bodů

Záhada v Mezopotámii, Vraždy v Orient
E x p r e s u , S c h ů z k y se s m r t i . S m r t na N i l u - 2 b.

Ne

D e t e k t i v neví nic o historii a h i s t o r i k neví

nic o d e t e k t i v o v á n i

2 b.

V y z n a č e n a o b l a s t E g y p t a a A r a b s k é p o u š t č 0 b.
Otázka č. 5.: Podívej se na místo, kde jsou v textu
otazníky. Chybí tam titulek . Jak bys luto poslední
část textu otitulkoval/a?
O k o za o k o , z u b za z u b
1 b.
Otázka č. 31.: Při jakých zdravotních
je vhodné podáváni paralenu'/

problémech

Potíže žaludeční, vředy
0 b.
Otázka č. 32.: Pan Vomáčka dostal teplotu a bolí
ho celé tělo. kromě toho má problémy se
A n o , a n o j e . P á č m á t e p l o t u a bolí h o c e l é tčlo.
žaludečními vředy. Vysvětli, zda Paralen je pro
něj vhodný lék.
2 b.
Otázka č. 33a: Kolik (maximálně) tablet Paralenu
může doslat 6-ti letě ditě vážící 22kg v průběhu
jednoho dne'/
1/2 t a b l e t y
0 b.
Otázka c. 33a: Kolik (maximálně) tablet Paralenu
může dostat v průběhu jednoho dne 16-tilelý
mladistvý'/
Ob.
Otázka č. 34.: Už třetí den ležíš doma s chřipkou
a léčíš se Paralenem. Horečka neklesá. Co je
vhodně učinit '/
C I n f o r m o v a t l é k a ř e a p o r a d i t se s n í m .
1 b.
Otázka č. 35.: Příbalový leták fpřibalová
informace), který'je nedílnou součásti každého
baleni léků, slouží jako:
Otázka č . 36.: Máš teplotu. Uoma v lékárničce
najdeš baleni Paralenu. na kterém je uvedeno
datum
Zdůvodni.

B Zdroj informací o vlastnostech přípravku a
způsobu j e h o užívání ...

1 b.

N e , p á č 15.1.
j e p r2t)t)2.
o š l á Můžeš
lhůta si
k oho
n z vzít
u m a c e a n e m'.'u s e l a
expirace
b y m í t s p r á v n é ú č i n k y ba n a o p a k .
1 b.

Chybějící odpověď u první otázky svědčí o nedostatečně formulované mikrostruktuře a
chybějících propojeních mezi informacemi. To se projevuje také ve čtvrté otázce, kde zakreslil jako
místo setkání manželů Arabskou poušť. Podle slov Martina: „hledal název v náčrtku, který by byl
předtím v textu a tak nějak mi připadalo, že to bylo tady". Na základě nepřesného propojení výroků
(viz analýza této otázky) si v mysli vypracoval pouze nepřesný, povšechný situační model - opravdu
jsme se v textu pohybovali někde v Arabských zemích (Irák, Bagdád, Blízký východ). Kompenzačním
mechanismem je snaha hledat v náčrtku povědomý název, neboli hledání nějaké explicitně vyjádřené
pomůcky. V teoretické části jsme zmínili, že k orientaci v textu pomáhají signální prvky, které
explicitně obsahují tématickou informaci (viz kapitola Formování makrostruktury, s. 19). Pokud text
takové informace neobsahuje, snaží se Martin (a jiní) o jejich umělé vyhledání. V tomto případě text
obsahuje spíše implicitní náznaky (název místa opakující se v různých obměnách). Sledovat tyto
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implicitní náznaky (viz kapitola Formování makrostruktury, s. 19) je pro Martina obtížné. Z n á m i
načrtnutých strategií by se tato dala zařadit k hádacím strategiím.
Ve druhé otázce správně vybral tři ze čtyř děl Agathy Christie - orientace v obecnějších
jednotkách makrostruktury je dobrá. Avšak jako první uvedl „Záhadu v Mezopotámii", což sice je
název, ale výstavy o A. Christie. Název výstavy je stejně jako díla uveden v uvozovkách, to by tady
mohlo být opět hledanou explicitní pomůckou, signálním znakem, kterého (i když chybně zvoleného)
se snaží zachytit a kompenzovat tak nedostatky v makrostruktuře (orientaci v tématech textu) a mezery
v mikrostruktuře (významy a propojení výroků).
V otázce tři a pět u textu o Agathě, které sledovaly posouzení textu, uvedl relativně přiléhavé
odpovědi, opět však mají společnou jistou povrchnost. V rozlišení povolání detektiva a kriminalisty se
drží spíše vlastního postoje a vědomostí, než kritického zhodnocení postoje autora textu. Jako titulek
posledního odstavce vybral výrok obsažený sice v textu, ale nijak nevyjadřující jeho obsah. Opět se
tedy chytil nějaké zjevné spojitosti bez hlubšího promyšlení.
V druhém textu o Paralenu, v první otázce, najdeme příklad pro problém interpretace znění
otázky, jak jsme se zmínili v analýze celkových výsledků. Buď interpretoval otázku jako dotaz po
potížích, při kterých se také může Paralen užívat, anebo z vyjmenovaných potíží v prvním odstavci
prostě vybral ty, které mu utkvěly v paměti. Vzhledem k tomu, že zmínka o žaludečních potížích navíc
chybí v druhé otázce, mohli bychom usuzovat na nepochopení přípustkového vztahu mezi větami,
tedy neporozumění na úrovni věty, které je příčinou

špatných odpovědí v obou těchto otázkách.

Každopádně podle druhé odpovědi porozuměl tomu, na co se Paralen používá, pouze neporozuměl
všem detailům v textu (např. přípustkovému vztahu) a tedy nedokázal správně dešifrovat autorovu
interpretaci v otázce a přesně porozumět tomu, kam otázka míří. Zásadní je tu tedy nepochopení
vztahu větných celků na úrovni mikrostruktury.
Posledními

problémovými úlohami je určení dávkování pro děti

i pro dospělé.

U

maximálního dávkování pro děti uvedl: „1/2 tablety". Jak bylo uvedeno v analýze otázky, může se
jednat o špatné porozumění všem jednotkám v informačně bohaté a dlouhé větě. Příčina by tu však
mohla být i v nepochopení významu pomlčky. Pokud ji člověk pochopí jako oddělení další upřesňující
věty, nedává smysl a může způsobit horší porozumění následujícímu textu. Možná proto už další
otázku na podobný problém už vůbec nezodpověděl.
Martinův styl porozumění můžeme tedy zhodnotit jako povrchní, na dominantní informace a
explicitní znaky zaměřený. Dobře rozumí jednotlivým informací, ale dává je do špatných vzájemných
vztahů (př. neporozumění přípustkovému vztahu), což je způsobeno nepozorností, nebo malou
hloubkou uvažování. To způsobuje, že konečný situační model je nedostateční (př. místopisná situace,
použití Paralenu v praxi). Úspěšnost a dobré známky ve škole tak mohou být dány jeho schopností
vyhledávat signální znaky a explicitní informace, které jsou zřejmě většinou žádané.
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7.1.2 Analýza rozhovoru s Martinem

V rozhovoru (příloha č. 5) jsou pro nás zajímavé odpovědi týkající sc čtení a stylu učení (viz
příloha č. 7). Četbu příliš rád nemá, ale práce s textem mu nějak zvlášť nevadí. Pokud se má něco
naučit, učí se výhradně drilem. To by odpovídalo povrchnímu stylu porozumění, jak jsme sledovali
v rozboru jeho testu. Učením proto tráví dost času a věnuje mu hodně energie.
Přestože ve vyšetření ze čtvrté třídy je uvedeno, že porozumění textu je výborné, nyní se zdá,
že styl porozumění je spíše povrchní, pokud je slovo obtížnější domýšlí, což může způsobit určitá
nepochopení na úrovni slov a vět. Celkový styl práce s textem ale nemá vliv na známky. Je tak možné,
že tento styl čtení a učení, drilování fakt, mu vydrží třeba až na vysokou školu (tady můžeme vidět
podobnost s Matějčkovým typem dyslexie týkající se významu, popsaný výše, který „nemusí být
v lehčích formách patrný na ZŠ, ale třeba až při nezvládání na VŠ" - Matějček, 1974). „Jediné", co
tak bude prozatím postrádat je chuť k učení, která ale může být do jisté míry vyrovnávána pocitem
satisfakce z dobrých známek.
Pro lepší porozumění jeho obtížím budeme ještě analyzovat výsledky jednotlivých čtecích

7.1.3 Analýza Martinových individuálních testů

Tabulka 35: Výsledky individuálních testů - Martin

Martin
test
skóre percentil
čtení s porozuměním - obecně
34
90.
94,4
čtení s porozum. - úspěšnost
75.
125 nad 75.
rychlé čtení
čtení pseudoslov - rychlost
41
pod 50.
čtení pseudoslov - přesnost
18
10. pere.
čtecí test - Krtek
122,5 nad 75.

Test čtení s porozuměním (Caravolas, Volín, 2005)
Globální skóre poskytuje celkový index čtenářských dovedností (tj. přesnost dekódování,
rychlost čtení, porozumění), ale není přímým ukazatelem žádné z jednotlivých složek. Podle norem
(standardizovaných pro pátou třídu) se umístil Martin na 90. percentilu. To znamená, že test zvládl
téměř celý, kromě dvou otázek. Skóre udávající úspěšnost, tedy poměr správných a špatných odpovědí,
je na 75. percentilu. Nižší druhé skóre podle Caravolas směřuje spíše k problémům s porozuměním
(zatímco nižší první skóre by naznačovalo spíše obtíže s dekódováním dyslektického charakteru).
Martin chyboval ve dvou otázkách a zaměňoval výhradně sémantické distraktory )nikoliv fonologické
nebo ortografické): „Cypřiše však vodu milují a často je nacházíme růst v mořích" místo v mokřinách..
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„Během druhé světové války se však přišlo na to, že ryby vydávají zvuk, který může rušit plavbu
citlivých protiponorkových zařízení." místo práci protiponorkových zařízení.

Test rychlého čtení a Čtení pseudoslov (Caravolas, Volín, 2005)
V testu měl Martin dobrý výsledek, umístil se nad 75. perccntilem.

Podle Caravolas mají

čtenáři s obtížemi v porozumění průměrné nebo vyšši výsledky v testu rychlého čtení a ve čtení
pseudoslov. Ve čtení pseudoslov měl ale Martin trochu potíže - skóre rychlosti měl pod 50.
percentilem a skóre přesnosti dokonce na 25. percentilu. Takový obraz vztahu čtení normálního textu a
čtení pseudoslov zmiňuje Kučera (2000, podle teorie Casalisové a Lecocqa). Odpovídá hloubkové
dyslexii (tedy té s obtížemi ve významu - viz teoretická část), kdy má být větší rozdíl mezi čtením
slov a pseudoslov. Casalisová a Lecocq vyzdvihují sémantické paralexie, přečtení se do jiného
významu (Kučera, 2000). To by odpovídalo Martinovi, který je při čtení neobvyklých slov naučený si
domýšlet.

Čtecí test - Krtek (Matějček a kol., 1987)
Podle rychlosti čtení v Matějčkové testu Krtek je Martinův čtecí kvocient 116 - 120, což je
(podle norem 6. ročníku) nadprůměrné (8. sten). Odpovídá to tedy výsledku v testu porozumění
Caravolas, že rychlost čtení je dobrá. Během čtení je znát, že Martin domýšlí (př. pověřuji - čte
prověřuji, zestárlého - čte zastaralého), nedočítá koncovky slov (př. několika - čte několik), což ho
potom pozastavuje v dalším čtení, protože věty nedávají smysl. Pozastavení se ale omezuje na
konkrétní větu. Dále čte opět rychleji.
K porozumění tomu, co četl, uvedl: „Zvířata byly zklamaný nebo něco takovýho. Chtěli
vyléčit u krtka. On měl lék a pak už byli šťastný." Na dotaz jaký to byl lék, nebyl schopen odpovědět.
To nás opět vrací k Martinově strategii, jak jsme ji sledovali u analýzy našeho skupinového testu
porozumění. Martin čte rychle, ale s porozuměním zaměřeným na dominantní jevy. Pokud jde o
porozumění implicitně vyřčené myšlence (tady „v čem spočívá lék"), v tom už tolik úspěšný není.
Stejným způsobem můžeme vysvětlit, že věty: „Stáří nás moří. Vlečeme se světem, zuby vypadané,
v kostech píchá. Mnoho z nás trpí omrzelostí života." Pochopil jako: „Byly zklamaný, nebo něco
takovýho." Na dotaz, která část textu mu připadala obtížná, uvedl první odstavec s „divnými slovy".
Vidíme tedy, že neporozumění slovům má opravdu vliv na celkové neporozumění celkovému
významu textu. Podle Martinova vyjádření v rozhovoru, nepochopená slova „moc neřeší" (viz příloha
č. 5). To svědčí opět pro jistou povrchnost čtení a je to také vysvětlení, proč přes nepopiratelnou
inteligenci (soudě podle přizpůsobivosti školním požadavkům a dobrým výsledkům) musí učení
věnovat tolik energie (drilování).

K výzkumným otázkám uvedeným na začátku celé kapitoly: obtíže s porozuměním se u
Martina nezdají být způsobeny čistě fonologií tedy neschopností dekódovat symbolické znaky.
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Porozumění zhoršuje strategie domýšlení neznámých nebo obtížnějších slov a především ignorování
nepochopeného významu slova a navazující povrchnost čtení. Podezření na poruchy učení, kvůli
kterému, jak jsme zmínili v anamnéze, byl poslán na vyšetření do poradny, pramenilo nejspíš
z naučené techniky domýšlení. Protože však jeho problémy nejsou založeny na specifických
dyslektických obtížích (tedy potížích s rychlým dekódováním), nebyl důvod jeho potíže řešit a on jc
zvládl kompenzovat díky zkušenostem se čtením, přirozené inteligenci a zřejmě také vytvořením
povrchní strategie čtení a porozumění.
Pokud bychom se tedy od počátku více zajímali o potíže s porozuměním, mohl by Martinovi
pomoci trénink v porozumění slovům, trénink čtení obtížných slov bez domýšlení a demonstrace vlivu,
který mají například nedočtené koncovky na význam textu. Vzhledem k tomu, že si je vědom
nepřesnosti porozumění („byly zklamaný, nebo něco takovýho"), můžeme ve sporu aktivity či pasivity
učení porozumění čtení (viz teoretická část) „hlasovat" spíše pro, alespoň v určité míře, kontrolované
procesy. Zejména v učení by mu mohlo pomoci zvědomění strategií porozumění na úrovni vět
(mikrostruktura), usouvztažňování vět (konstrukce makrostruktury, př. trénink zvolení vhodného
titulku) a konstrukce situačního modelu jako pomůcky pro hluboké a trvalé porozumění. Takový
trénink by ale vyžadoval motivaci Martina, která však zatím vzhledem k dobrým známkám není
aktuální. Je možné, že se stane aktuální až na střední nebo vysoké škole (jak jsme dříve zmínili
Matějčka).

7.2 Kazuistika č. 2 - Filip
Anamnéza - Filip
jméno: Filip, 95', ZŠ 8. ročník

datum rozhovoru:

13. 10. 2008

výsledky vyšetření z poradny: V první třídě (2000) mu byla diagnostikována dyslexie a dysortografie.
V roce 2002 byl znovu vyšetřen: „Do školy chodí nerad, zejména čtení nemá rád a český jazyk. Četl
kvalitně, bez chyb s výborným porozuměním. Nekvalitní sluchová percepce, v diktátu specifické
chyby. Domácí práce překonává specifické obtíže. Subjektivně pociťuje jako náročnější čtení."
2006 - vyšetřen znovu kvůli náhlým a eskalujícím výukovým a výchovným obtížím: „Raný
psychomotorický vývoj v normě. Rozumové schopnosti v průměru, výkon kolísavý.

Výborné

matematické myšlení, oslabený jazykový cit. Oslabení v oblasti vizuální diferenciace. Čtení stále
dyslektického charakteru. Dysortografické chyby v písemném projevu. Vyloučeny organické příčiny
problémů s chováním - výchovné a povahové příčiny. Písmo čitelné, pěkná úprava."
Prospěch v šestém a sedmém ročníku: Čj - 3, 3, 3, 3, Aj - 2, 3, 2, 3, D - 3, 2, 3, 3. Aktuální problémy
spíše výchovného charakteru, subjektivně obtížný mu připadá dějepis.
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7.2.1 Analýza odpovědí Filipa v našem testu porozumění

Odpovědi v testech: celkový zisk 13 bodů (Agatha 4, Paralen 9)
Filip je naopak student, u kterého bylo pořadí bodového zisku lepší, než bychom očekávali
podle průměru známek.

Tabulka 36: Odpovědi z testu - Filip.
Filip - odpovědi
Otázka č. 1: Agatha Christie používala pro určité
území označeni Mezopotámie,přestože
v době.
kdy ona žita, bylo užíváno jiného označeni pro
toto územi. Jak se toto území nazývá dnes?
Otázka č. 2. Vyjmenuj díla A. Christie, o kterých
se mluvi >• článku, která se nijakým
způsobem
váži k této oblasti.
Otázka č. 3.: Autor článku si mysli, že projese
historika a detektiva si jsou svým
způsobem
blízké. Myslíš si. že historik by se mohl stát
detektivem a detektiv historikem? Svoji
odpověď
zdůvodni vlastními
slovy.
Otázka č. 4.: Vyznač v mapě
pravděpodobné
místo seznámeni Agathy Christie s jejím
manželem.
Otázka č. 5.: Podívej se na místo, kde jsou v textu
otazníky. Chybí tam titulek . Jak bys tuto poslední
část textu otitulkoval/a?
Otázka č. 31.: Při jakých zdravotních
problémech
je vhodné podáváni
paralenu?
Otázka č. 32.: Pan Vomáčka dostal teplotu a bolí
ho celé tělo, kromě toho má problémy se
žaludečními vředy. Vysvětli, zda Paralen je pro
něj vhodný lék.
Otázka č. 33a: Kolik (maximálně) tablet
Paralenu
může dostat 6-ti letě dítě vážící 22kg v průběhu
jednoho dne?
Otázka č. 33a: Kolik (maximálně) tablet
Paralenu
může dostat v průběhu jednoho dne 16-tiletý
mladistvý?
Otázka č. 34.: Už třeli den ležii doma s chřipkou
a léčíš se Paralenem. Horečka neklesá. Co je
vhodné učinit?
Otázka č. 35.: Přibalový leták
(přibalová
informace), který je nedílnou součásti
každého
baleni léků, slouží jako:
Otázka č . 36.: Máš teplotu. Doma v lékárničce
najdeš baleni Paralenu, na kterém je uvedeno
datum expírace 15.1. 2002. Můžeš si ho vzít?
Zdůvodni.

X

0

Vražda v Mezopotámii, Schůzky se smrtí,
Smrt na Nilu
2

Ne - historik možná, protože ví o nějakých
vraždách něco, ale detektiv ne.
3
Vyznačena oblast Blízkého východu
(Turecka)
0

X
Teplota a bolest

0
3

Může použít Paralen

1

1/2 tablety 3x denně

1

1 až 2 tablety s odstupem 4 hodiny, může se
jich vzít 8
1
C. Informovat lékaře a poradit se s ním.

1

EJ Zdroj informací o vlastnostech přípravku a
způsobu jeho užívání ...
1

Nemůžeš

1

V otázkách k textu o Agathě odpovídal Filip o něco hůře než v textu o Paralenu.

Otázky

zjišťující v Agathě propojení informací o místě děje nezodpověděl. Pokusil se ve čtvrté otázce
zakreslit místo, které odhadl na Blízký východ, Turecko. Zde postupoval zřejmě podobně intuitivně
jako Martin. Ve druhé otázce vyjmenoval všechna tři díla z jednoho místa textu, což tedy opět svědčí
o nedostatečné makrostruktuře (tedy propojení témat v textu), anebo už dále nepřemýšel, když
subjektivně perfektně splnil tímto výčtem požadavky otázky. Ve třetí otázce dokázal lépe analyzovat
možnosti a zkušenosti historika a detektiva a odpoutal se od pouhého rozlišení. Tato otázka nezjišťuje
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tolik porozumění danému textu, jako schopnost propojení s vlastními vědomostmi a postoji. Filipova
odpověď prokazuje hlubší zamyšlení.
Lepšího výsledku než Martin dosáhl v textu o Paralenu. Otázky po indikaci uvedl správně, i
když vysvětlení vhodnosti použití Paralenu při žaludečních obtížích neuvedl zcela. Přípustkový vztah
tu tedy zůstal také zcela nepochopen, nebo je tu rozdíl v interpretaci otázky. Vzhledem k správné
odpovědi v první otázce, může jít jen o nepochopení záměru otázky nebo subjektivně obtížně
vnímanému požadavku na vlastní zdůvodnění (jak jsme zmínili u analýzy této otázky).
Správně uvedl také dávkování. V odpovědi použil přesnou formulaci z textu, ne tedy pouze
maximální dávku. Informaci tedy dokázal vyhledat správně, i kdy porozumění záměru otázky a její
interpretace není úplně přesné. Tam, kde je tedy otázka podložena přesnou formulací v textu, dokáže ji
vyhledat a použít (otázka č. 2, 33), i když jiné než dominantní informace, či implicitní informace,
které vyžadují nadstavbový úsudek (vyvození maximálního počtu) nepovažuje za tolik důležité.
Ani u poslední otázky neuvedl zdůvodnění, přestože tady bylo podle analyzované obtížnosti
jednodušší.
Styl porozumění Filipa můžeme charakterizovat hlubším zamyšlením než u Martina, i když
pochopení všem detailům textu také chybí. V mikrostruktuře chybí propojení některých významných
dat, je úspěšný v otázkách, jejichž podklad je v textu explicitně uveden, nebo kde může použít vlastní
úsudek na základě dosavadních vědomostí. Pokud má hlouběji porozumět podstatě textu a všem
souvislostem, selhává.

7.2.2 Analýza rozhovoru s Filipem

Podíváme-li se n a j í m popsaný styl čtení a učení (viz příloha č. 6), vidíme, že ani jedno nemá
vůbec rád. Přestože v šesté třídě četl (tehdy, kdy zvládl počáteční obtíže ve čtení, ale předtím než toho
začalo být moc na učení ve škole?), nyní četba nepatří k oblíbeným činnostem. Styl učení je podobně
jako u Martina založen na drilu, opakování, dokud si text nezapamatuje. Na rozdíl od Martina ale
vnímá charakteristiky textu, jako je tučný nadpis, členění odstavců apod. Stejně jako Martin nesleduje
pomocná schémata a obrázky u textů. To, že neumí pracovat se situačními modely odpovídá
paměťnímu stylu učení. Souvisí s tím pak také to, že na opakování je pak potřeba většinu učiva se
naučit znovu. Tento fakt implikuje, že nemůže vždy spoléhat na funkční hierarchii vědomostí, což
může způsobit další nepochopení.
Na rozdíl od Martina ale Filip věnuje učení jen asi 20 minut předtím, než jde do školy. Spolu
s Filipovými četnými výchovnými problémy, by to mohlo vysvětlit rozdíl ve známkách obou chlapců.
I když je otázka, zda jsou výchovné problémy prvotní příčinou či následkem školních neúspěchů.
Vzhledem k tomu, že na počátku druhého stupně byl znovu poslán do PPP kvůli náhlým a stupňujícím
se výchovným potížím, mohli bychom usuzovat na to, že to mohl být důsledek náhlého nárůstu
objemu textů, které je třeba přečíst a naučit se. Souhlasilo by s tím i to, že v této době přestává číst. Na
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prvním stupni, kde čtení, při kterém by bylo potřeba opravdové porozumění nebylo tolik. Měl zejména
potíže s technikou čtení, vyplývající s diagnostikované dyslexie, které se mu ale podařilo díky podpoře
a péči rodiny překonat, a tak nebylo třeba neúspěch kompenzovat změnami chování.

7.2.3 Analýza Filipových individuálních testů

Tabulka 37 : Výsledky individuálních testů - Filip

Filip
test
skóre
čtení s porozuměním - obecně
29
čtení s porozum. - úspěšnost
88,2
rychlé čtení
104
čtení pseudoslov - rychlost
37,2
čtení pseudoslov - přesnost
21
čtecí test - Krtek
108

percentil
nad 50.
pod 50.
pod 50.
50.-75.
25.-50.
50.-75.

Test čtení s porozuměním (Caravolas, Volín, 2005)
Globální skóre v Testu čtení s porozuměním i skóre úspěšnosti se pohybovaly shodně kolem
50. percentilu norem pro 5. ročník. Filip nestihl čtyři otázky. Chyboval ve třech. Stejně jako Martin
byly chyby pouze sémantické. Chyby byly následující: „Na znamení ke startu se přidali ke svým
vozům a s burácením odjeli." místo rozběhli. „Během druhé světové války se však přišlo na to, že ryby
vydávají zvuk, který může rušit plavbu

citlivých protiponorkových

zařízení." místo

práci

protiponorkových zařízení. „Pokud jsou ledničky rozumně využívány, šetří nejen led, ale i
peníze." místo šetří nejen potraviny. Dyslektické obtíže s dekódováním tedy způsobily, že čtení mu
trvá déle. Porozumění v tomto testu ale není významně horší než u Martina. Rozdíly ve významech
nejsou (kromě příkladu s ledničkou) tak zásadní, svědčí ale o tom, že ani Filip není příliš trénování
v porozumění slovům a tedy hlubším přemýšlení o textu.

Test rychlého čtení a Čtení pseudoslov (Caravolas, Volín, 2005)
Rychlé čtení je u Filipa v souladu s jeho diagnostikovanými potížemi horší než u Martina, pod
50. percentilem. Stejně tak by charakteristice jeho obtíží zejména v oblasti dekódování odpovídal o
něco lepší výkon v rychlosti i v přesnosti čtení pseudoslov.
V duchu rozdělení typu obtíží u dyslektiků podle Kučery, Jakobsona, Matějčka a dalších (viz
kapitola 3.2) by se Filipovy obtíže tedy blížily typu dyslexie povrchové, kde jsou obtíže ne
s významem, ale se zvukem. Čte pomalu, ale přesně, slova nedomýšlí, takže se více pozastaví, pokud
mu nedávají význam.

92

Čtecí test - Krtek (Matějček a kol., 1987)
Ve čtení textu Krtek byl opět o něco pomalejší. Podle norem pro závěr 6. třídy u Matějčka
mezi 50. a 60. percentilem. Ve čtení se více zasekává. Ve výslovnosti nechyboval, spíše sc pozastavil
nad neznámými slovy a četl dvakrát. Tato slova po přečtení textu na dotaz označil. Nebylo mu jasné
slovo „moří a zchromlý". V reprodukci textu uvedl: Zvířata byla zklamaná, krtek jim dal návod, že
budou mít klid." Na dotaz, jaký návod jim dal, nebyl podobně jako Martin schopen ho upřesnit.
Při slovní reprodukci textu můžeme posuzovat pouze porozumění textu jako celku, nejspíše na
úrovni makrostruktury, jako vyčlenění nejdůležitějších témat (u Kintschc), či informačního jádra textu
(u Gavory). Těžko se zjišťují příčiny neporozumění a strategie neporozumění kompenzující.

7.3. Srovnání výsledků individuálních testů
Abychom lépe pochopili rozdíly ve stylu čtení a porozumění textu a jeho vlivu na známky,
můžeme analyzovat výsledky testů čtení s porozuměním, testu rychlého čtení, testu čtení pseudoslov a
čtecího testu Matějčka jako srovnání Martina a Filipa.

Tabulka 38 : Výsledky individuálních testů - srovnání

Filip
test
skóre
čtení s porozuměním - obecně
29
čtení s porozum. - úspěšnost
88,2
rychlé čtení
104
čtení pseudoslov - rychlost
37,2
čtení pseudoslov - přesnost
21
čtecí test - Krtek
108

percentil
nad 50.
pod 50.
pod 50.
50.-75.
25.-50.
50.-75.

Martin
skóre
34
94,4
125
41
18
122,5

percentil
90.
75.
nad 75.
pod 50.
10. pere.
nad 75.

Martin čte celkem rychle. Porozumění je dobré, avšak pokud jsou distraktory ve výběru
odpovědí sémantické, chybuje. To by odpovídalo určité povrchnosti ve čtení. Vzhledem k j e h o čtecí
strategii, kdy si obtížnější slova domýšlí, má obtíže ve čtení pseudoslov, kde je horší než Filip. Má
pomalejší čas, ve čtení slov se zasekává, přimýšlí nebo zaměňuje písmena. Kamenem úrazu jeho čtení
je tedy přesnost čtení. V textu Krtek mu subjektivně těžký připadal první odstavec, kde jsou neobvyklá
slova - zchromlý, moří - a stavba věty. Nejistota v tom, jaký problém vlastně zvířata měla, odráží
nepochopení v obtížném prvním odstavci. Filip popsal pocit zvířat stejným slovem -

„byly

zklamaný." Filip ale dokázal přesně určit, že tam nerozuměl slovu moří. To odpovídá jeho odpovědi
v rozhovoru, že pokud něčemu nerozumí, alespoň se nad tím pozastaví a zamyslí. Zatímco Martin „to
neřeší". Pochopení výpovědi textu je tak u Filipa o něco přesnější (budou mít klid), než u Martina
(budou šťastní). Ani jeden však nebyli schopni říci, v čem ten lék spočívá.
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Ani jeden z chlapců tedy nejde v porozumční dostatečné do hloubky, aby z nčho méli potěšení,
nebo se jim snadněji učilo. U Filipa způsobuje nechuť také přetrvávající obtíž v dekódování, nad
významy se zamýšlí a je si více vědom, že něco nedává smysl. To zřejmě způsobuje, že učení
nevěnuje tolik snahy jako Martin, přestane ho to bavit a to se odrazí ve školních výsledcích (případně i
jako jedna z příčin výchovných problémů). Martin čte rychleji, ale spíše povrchně. Je smířen s tím, že
učební text občas nedává moc smysl a naučí se to nazpaměť. Je snaživý a věnuje učení dostatek
energie, učení ale není příliš efektivní a dlouhodobé, spíše paměťní a účelové.
V duchu členění typů dyslexie by tedy Martin měl problémy spíše s významem, Filip se zvukem.
Zdá se ale, že pokud se na porozumění díváme tak komplexním pohledem, jaký jsme nastínili
v teoretické části, jsou na tom v hloubce porozumční v podstatě stejně. Filip se více zamýšlí, Martin jc
zase rychlý a dokáže najít explicitní vodítka, jak vyhovět otázce, ve výsledku ale oběma unikají
detailnější informace a implicitní vztahy a myšlenky. Ani u jednoho čtení ani učení nepůsobí radost. Je
to tím, že jsme si dali na základě rozboru porozumční příliš vysoká kritéria?
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8. Shrnutí
Na závěr shrneme, na které z výzkumných otázek se podařilo najít odpověď a na které nikoliv.
Zajímalo nás, jestli běžný žák umí dobře porozumět textu. Jako ideální scénu dobrého
porozumění jsme stanovili čtyři základní úrovně porozumění:
1. porozumění slovům
2.konstrukce mikrostruktury textu - správné usouvztažnční jednotlivých výroků (co z tohoto
výroku vyplývá, co je podmínkou, co je následkem apod.) - ve své podstatě jde o analýzu
textu na smysluplná data
3.konstrukce makrostruktury - nalezení základních témat (které výroky se vztahují ke stejnému
problému, co je základní myšlenkou delšího úseku textu) - tedy odpoutání se od vrstvení dat
4. konstrukce situačního modelu - obrazová reprezentace dat v reálném životě nebo fungování
(aplikace na skutečnou situaci), která je nezbytná pro to, abychom přečtené poznatky uměli
použít a dlouhodoběji š i j e zapamatovali
Naše nároky na komplexní porozumění považujeme za přísné, protože žáci se s takovou
strukturou procesu porozumění nikdy nesetkali. Možná, že proces porozumění nikdy vědomě
nevnímali. Aby čtení ale nebylo povrchní, a stalo se tedy také zábavné, protože něco objevuje a přináší,
musí do takové hloubky, naznačené čtyřmi procesy, jít.
Přibližně třetina žáků se dokázala vypořádat i s obtížnějšími otázkami a především dokázala
zodpovědět i otázky, které vyžadovali vytvoření situačního modelu. To je skupina žáků, kteří se
naučili velmi dobře techniku čtení a zároveň i dobrému vnímání smyslu textu, přestože se tomu učili
mimochodem, bez nějakého tréninku porozumění.
Ostatní žáci měli větší či menší obtíže. Nejčastěji v otázkách, které vyžadovali právě aplikaci
přečteného na reálnou situaci, vyjádření vlastního postoje k textu, propojení více dat v textu, které
nejsou explicitně spojeny, nebo použití získaných dat v úloze požadující informaci, která není v textu
explicitně uvedena (maximální dávkování u otázky 2/33). Sledovali jsme také negativní vliv
neporozumění významu slov na porozumění textu. Jako častěji se objevující kompenzační strategie
neporozumění jsme identifikovali: opis explicitní informace nebo doslovné f o r m u l a c e z textu,
„hádači strategii", využití vlastních vědomostí a zkušeností, univerzální odpověď, použití
chybného úsudku. V těchto strategiích můžeme sledovat jako společnou snahu vyhovět za každou
cenu otázce, což je samozřejmé a správné. Prostředkem dosažení správné odpovědi se ale zdá být spíš
hledání záchytných bodů a obejití nepochopení. Zdá se, jako by „vyzrát na to" bylo důležitější než
„vymyslet to a přijít na to". Tím pádem už se ale nebavíme příliš o způsobu porozumění, ale spíše o
charakteru výuky. Co tedy vyžaduje škola a co budeme potřebovat v životě?
Z porovnání výsledků testu a školních známek vyplynulo, že celkově je mezi nimi významná
korelace. Pokud se ale podíváme do vzorku, zjistíme, že u téměř poloviny žáků je tomu v tomto vztahu
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opačně - horší známka, lepší porozumění v rámci třídy nebo naopak. Srovnáváme pouze malý vzorek,
ale v souvislosti s tím, co jsme našli jako společné kompenzačním strategiím je určitě důležité tento
vztah ověřit. Podle vztahu známek a schopnosti porozumění bychom mohli vytvořit čtyři skupiny žáků.
Není tady tolik důležité, zda škola opravdu hodnotí dobré porozumění nebo ne - to se nám na malém
vzorku nepodařilo odhalit. Škola má jednoduše nějaké požadavky a ty je třeba naplnit - podle toho je
určena známka. Podle vztahu k porozumění jsou žáci rozčleněni k pracovním typům - nejde o typv
jednoznačně doložené výzkumem. Spíše jde o typy zvolené pro zjednodušení shrnutí výsledků této
práce.

Obrázek 22: Typy žáků podle vztahu schopností porozumění a z n á m k y .

jtobré známky

^^J&patn^

dobré porozumění

špatné porozumění

dobré^orozuméní

špatn^porozuméní

sc ho pný typ

pov rc hn í ty p

prakti cký typ

nese ho pný typ

Schopný žák, se dokáže dobře přizpůsobit požadavkům školy, ať už známky odráží jeho
schopnost práce s textem a porozumění, nebo je schopný přijmout a dostát způsobu výuky a jeho
nároky nehledě na schopnost porozumění.
Povrchním žákem by byl v této práci Martin - ve škole je úspěšný, přestože v jeho schopnosti
práci s textem nalézáme nedostatky. Pokud škola opravdu porozumění vyžaduje, dokáže se naučit
dobře strategii „vyzrát na to". Vypěstoval si jistou vnímavost pro dominantní informace, ví, co se
obvykle požaduje, vnímá explicitní náznaky v textu a dokáže se jimi řídit, i když mu uniká hlubší
podstata. Problémem je, že ho učení nebaví a praktická použitelnost poznatků v budoucnosti je
otázkou. Těmto žákům by jistě pomohl trénink porozumění a práce s textem k tomu, aby zvědomili
proces porozumění a učení, dokázali ho zefektivnit, a tím pádem z něj měli také radost.
Praktickým žákem je Filip - je tím, o kom se říká, že „není studijní typ". Má horší známky, ale
dokáže použít své zkušenosti a nabyté vědomosti, i když i tam nalezneme nedostatky. To souvisí
s hierarchií procesu porozumění, jak jsme ji načrtli v teoretické části. Pokud chybí základy (ve
vědomostech jsou mezeiy, nebojsou v základech jakákoliv nepochopení), sebeschopnější člověk bude
mít potíže. Co se týče zažívání úspěchu, nabízejí se dvě možnosti. Buď škola upřednostňuje jiné
schopnosti, než je porozumění a tak vyplouvají na povrch Filipovy přetrvávající obtíže s technikou
čtení. Nebo je Filip nekonformním žákem, který se nechce přizpůsobit způsobu, jakým škola
porozumění vyžaduje, tedy nepřijal strategii „vyzrát na to". V obou případech zažívá neúspěch, který
je pravděpodobně příčinnou jeho výchovných problémů a zpětně má vliv na úspěch ve škole. Důležité
je, aby nebyl označen za neschopného žáka. Trénink porozumění by mu mohl pomoci zvědomit proces
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práce s i n f o r m a c e m i tak. abv ho ba\ i l o učení toho. co si \ v bere a uzná z v h o d n é . Z k r á t k a , aby d o k á z a l
v y n i k n o u t třeba v o b o r u , kde n e v a d í , že p o m a l e j i čte. abv

n e p o t ř e b o v a l z l o b i t za účelem

získáni

p o z o r n o s t i či zvv'šení sebeúctv.
T r o c h u pejorativ ně o z n a č e n ý m t y p e m neschopného žáka j e označen žák, k t e r ý nezažívá ú s p ě c h
pro j a k ý k o l i v

h e n d i k e p . T í m t o h e n d i k e p e m se m o h o u stát stejně tak o b t í ž e s p o r o z u m ě n í m

textu

( s p e c i f i c k é i n e s p e c i f i c k é ) , o b t í ž e s d e k ó d o v á n í m , které nejsou z v l á d n u t y nebo m ě l y v l i v na h o r š í
p o r o z u m ě n i t e x t u , ale take snížená inteligence, nezralost. špatné s o c i o - k u l t u r n í z á z e m í , lenost atd.
T a d y j e ú l o h a s p e c i á l n í c h pedagogů, p s y c h o l o g ů a j i n ý c h p r a c o v n í k ů . a b y j i m p o m o h l i j e j i c h h e n d i k e p
překonat.

Otázkou je. nakolik je porozumění

t e x t u a p o t a ž m o práce s j a k ý m i k o l i v

informacemi

z á k l a d n í d o v e d n o s t í . P o k u d z a m ě ř í m e při e l e m e n t á r n í v ý u c e čtení na p o r o z u m ě n í , bude v y s t u p o v a t
p o t í ž s d e k ó d o v á n í m j a k o tak v ý z n a m n ý
člověk s jakýmkoliv

h e n d i k e p ' ' A p o t a ž m o , p o k u d bude v dnešní době

umět

h e n d i k e p e m d o b ř e pracovat s i n f o r m a c e m i , j e d n o d u š e se z a m ě ř í s m ě r e m ,

k t e r é m j e h o h e n d i k e p n e v a d í , j e třeba tento h e n d i k e p nějak o z n a č o v a t ?

ve

D ů l e ž i t é j e , že v j í m z v o l e n é m

o b o r u nebude selhávat a bude m í t z j e h o učení radost.
Jaké j s o u důsledkv t ě c h t o i n f o r m a c í pro reálnou praxi'.' T o c h c e m e , aby m ě l i v š i c h n i j e d n i č k y ?
N i k o l i v . Pokud /ustaneme u známek j a k o jednoduchého motivačního prostředku, vždy budou žáci.
k t e ř í b u d o u mít špatné z n á m k y . T a k é j e m n o h o pedagogů a o d b o r n í k ů , kteří se snaží o to, aby špatná
známka

neznamenala

prosazováno

pocit

potlačování

neúspěchu

důrazu

na

se v š e m i

dekódování

možnými
významu,

důsledky.
na

V didaktice

reproduktivní

a

už začíná

být

automatizovaný

c h a r a k t e r č i n n o s t í ( H a v e l , 2 0 0 5 ) . V ý v o j j d e tedy d o b r ý m s m ě r e m .
C í l e m této práce b y l o přidat a r g u m e n t y pro t v r z e n í , že špatné p o r o z u m ě n í ( n e s p e c i f i c k é p o v a h y )
nesmí být j a k o u k o l i v

p ř e k á ž k o u , protože se dá naučit. V i d e á l n í m případě b y c h o m tedy v n á v a z n o s t i

na předešlé typy m o h l i žák_\ r o z d ě l i t takto.

O b r á z e k 23: Ideální rozdělení ž á k ů .

dobré známky

špatné známky

dobré porozumění

dobré porozumění

4

s c h o p n ý typ

4

praktický typ

4

neschopný typ

P o k u d by p o r o z u m ě n í t e x t u b y l o n e z b y t n ý m v y b a v e n í m a b s o l v e n t a z á k l a d n í š k o l y , p o v r c h n í
s t u d e n t i bv se z a ř a d i l i bud' m e z i ty, kteří si m o h o u zcela s v o b o d n ě v y b r a t , c o j e baví studovat, anebo
by se z d ů v o d u

j a k v c h k o l i ž i v o t n í c h o k o l n o s t í stali n e s c h o p n ý m i .

T i , c o m ě l i horší z n á m k y , si

v y b e r o u takovv směr. k t e r ý nedá v y n i k n o u t t o m u . c o j i m nejde ( a ť už z d ů v o d u nedostatku v l o h nebo
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kvůli jinému hendikepu). A ti, co jsou neschopní se v životé realizovat, jsou cílovou skupinou
odborníků pomáhajících profesí.
Důležité ale je, že učení může a mělo by bavit. Protože učení bude vždy závislé na textu, je
potřeba mu rozumět, aby bavil. Cílem by mělo být naučit žáky ,jak to zvládnout", protože z toho má
člověk vždycky radost. To, že budou umět „vyzrát na požadavky školy", jim možná přinese radost
z překonání učitele, ale ne radost z překonání sebe sama. A od toho se jistě vyvíjí i vztahy k autoritě ve
škole, utváření charakteru, vzory pro jednání do budoucna atd. Ve směru od školy by tedy nemělo být
cílem „nachytat", ale „umožnit pochopit".
Co se nám v této práci nepodařilo přesvědčivě ukázat je, zda může být za dyslektika označen i
žák, který má nespecifické obtíže s porozuměním. Určitým náznakem, že tomu tak je, je Martinův
horší výsledek ve čtení pseudoslov. Z kvalitativního rozboru odpovědí žáků v testu porozumění je ale
jasné, že obtíže ve čtení a jeho porozumění může mít také „ne-dyslektik". Jaký je skutečný podklad
obtíží s fonologií a jejich vztah k porozumění se nepodařilo ukázat.
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9. Závěr
Záměrem této práce bylo najít argumenty pro lepší a hlubší analýzu porozumční, než je
v současnosti v didaktice i v pedagogicko-psychologické praxi zvykem. Tam je porozumční většinou
chápáno jako schopnost smysluplné reprodukce přečteného textu.
V teoretické části jsme popsali všechny roviny procesu porozumční, které hrají roli při čtení
zaměřeném na opravdové pochopení textu. Na základě fonologického dekódování grafických symbolů
je to úroveň porozumění slov a znaků, konstrukce mikrostruktury (úroveň usouvztažnění výroků),
konstrukce makrostruktury (porozumění jádrovým informacím z textu) a situační model (reálná
reprezentace přečtených

informací). Kromě toho zasahují také další procesy jako

například

monitorování porozumění, vnímání struktury textu a schopnost inferentního uvažování. Didaktické a
diagnostické požadavky na reprodukci textu tak vlastně zůstávají na úrovni mikrostruktury, kde jde o
seřazení získaných dat do správných logických, kauzálních či implicitních vazeb. Nic už ale
nevypovídá o tom, zda čtenář pochopil hlavní myšlenku, záměr a přínos textu. Také se nedozvíme, jak
je schopen pochopené informace aplikovat v reálné praxi, jak rozumí skutečnému fungování.
V kapitole věnované pojetí porozumění v literatuře věnované specifickým poruchám učení jsme
uvedli hned několik teorií, které podporují názor, že potíže se čtením mají podklad jak na úrovni potíží
s dekódováním grafických symbolů, tak na úrovni práce s významem a porozumění textu. To je další
argument pro to, aby bylo porozumění předmětem širšího zkoumání, ale také předmětem nápravy
specifických poruch učení.
Abychom

mohli

s porozuměním

pracovat

stejně

systematicky

jako

s fonologickými

dovednostmi, je třeba odhalit v procesu porozumění jednotlivé aspekty, kterých j e třeba si všímat jak
při výuce, tak při nápravě. O to jsme se pokusili v praktické části této práce. V skupinově zadaném
testu jsme sledovali nejčastější strategie porozumění textu a způsoby kompenzace neporozumění při
řešení otázek. Z výsledků se zdá, že strategií žáků současné školy je spíše „vyzrát na požadavky
učitele" s co nejmenší energetickou investicí, zatímco strategie „zvládnout to a vymyslet to" j e
upozaděna. Protože jde o kompenzační strategii neporozumění, j e třeba tedy s porozuměním
v didaktice mnohem více systematicky pracovat a používat porozumění jako motivační prvek
k dalšímu studiu.
V kazuistikách jsme se pokusili poodhalit konkrétnější důsledky obtíží s porozuměním pro četbu
a schopnost učení. Nejdůležitějším výsledkem, se zdá fakt, že ani jednoho z představených žáků četba
ani učení nebaví. Čtení a učení jsou spíše prostředkem k získání relevantního vzdělání, jehož
důležitost si uvědomují, ale chtějí mu věnovat co nejméně nutné energie. Můžeme uvažovat, že kvůli
nechuti k učení nebudou moci uplatnit všechen potenciál, který nabízí jejich schopnosti a intelekt.
Schopnost porozumění může mít důsledky nejen pro školní prospěch, radost z učení, ale také
pro budoucí uplatnění a úspěch při dalším studiu i praktickém životě. Je třeba podrobněji studovat jeho
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zákonitosti, věnovat se jim při výuce i při práci s žáky s potížemi ve čtení a v učení. Při hodnocení
výsledku ve školních úlohách by bylo dobré hledat, zda je nesprávná odpověď výsledkem
nedostatečných znalostí, neúspěšné strategie porozumění a práce s textem anebo výsledkem obtíží
s technikou čtení samotnou. Podle toho je možné zvolit efektivní a systematickou nápravu, ať už u
učitele nebo u specializovaného pracovníka, který s žákem bude pracovat. Jak čtení tak učení by
mohlo mít lepší výsledky (radost ze čtení pro sebe, nebo efektivně naučené poznatky) a snad by
takový postup pomohl také řešit fakt, že jak žáci, tak učitelé (přestože ve škole tráví většinu svého
času) jsou ve škole neradi a učení je nebaví.
Pro podrobnější výzkum vztahu fonologie, porozumění a diagnózy dyslexie jako hendikepu
bychom museli výzkum koncipovat jinak, což ale nebylo záměrem této práce. Snad se tedy alespoň
podařilo přispět argumenty pro důležitost místa porozumění textu a práci s informacemi v rámci
gramotnosti
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Příloha č. 1: Charakteristika úrovní obtížnosti a dovedností (PISA, 2000)
Získávání informací

Posouzení textu

Vytvoření interpretace
Co se hodnotí na jednotlivých škálách

Schopnost najit jednu nebo více informaci v
textu

Schopnost pochopit vyznám textu a vyvozovat z
néj závěry

Parametry charakterizující

obtížnost

Schopnost dát text do souvislosti s vlastními
zkušenostmi znalostmi a představami

úloh

Obtížnost
závisí
na
typu
posuzovaní
Obtížnost závisí na typu požadované interpretace Nejjednodušši úlohy vyžaduji najit jednoduché
Nejjednodušši
vyžaduji
formulovat
hlavn vztahy a podat jednoduchá vysvětleni na
myšlenku textu obtížnější vyžaduji pochopit základě textu a vlastní zkušenosti, která se k
Obtížnost zavisi na množství informaci.
souvislosti obsažené v textu a ty nejobtižnéjši němu váže Obtížnější úlohy vyžaduji vytvářel
Které maji být v textu vyhledány, na
pracovat analogiemi nebo odvozovat významy hypotézy nebo provádět hodnoceni Obtižnosl
počtu podmínek, které musí být splněny, a slov z Kontextu ve kterem jsou uvedena závisi rovněž na úrovni vědomosti. Ktere žák
na míře nezbytnosti vyhledávat
Obtížnost take závisí na tom. nakoliK je myšlenka musí mít. aby byl schopen s textem pracovat,
informace v určitém pořadí Obtížnost
nebo informace. Kterou žáK potřebuje aby moh dále na složitosti kontextu a na míře
doslovného
porozuměni
také závisí na tom. jak je hledaná
úlohu splnit, explicitně vyjádřená, jak je v textu požadovaného
informace v textu nápadná a nakolik je
nápadná a KoliK text obsahuje dalších Důležité je také množství vodítek poskytnutých
text žákovi blízký Dalšími určujícími
zavádějících
informaci
Úroveň
obtížnosti v textu nebo zadáni úlohy která žáka nasméfuj
parametry jsou složitost textu a přítomnost a ovlivňuje rovněž delKa složitosti textu a taKé. to. k informacím, které jsou pro řešeni úlohy
důležité
působivost dalších zavádějících informaci
naKoliK je žáKovi text blízky

Charakteristika

úrovni 1-5

Úroveň 1
Žák je schopen podle jediného kritéria Žák je schopen rozpoznat v obsahové blízkém Žák je schopen provést jednoduché propojeni
vyhledat v textu jednu nebo vice explicitně textu hlavni myšlenku nebo záměr autora mezi informaci v textu a vědomosti z
vyjádřených nezávislých informaci
každodenního života
Požadovaná informace je v textu dominantní

Úroveň 2
Žák je schopen formulovat hlavni myšlenku textu,
Žák je schopen vyhledat v textu jednu nebo pochopit
vztahy,
vytvořit
nebo
aplikovat Žák je schopen porovnat nebo propojit text s
více informaci, přičemž u každé z nich může jednoduché tříděni nebo vyvozovat jednoduché vlastními vědomostmi nebo vysvětlit vybraný
být požadováno splnění několika kritérii Je závěry o smyslu omezeného úseku textu, ve aspekt textu s využitím vlastních zkušenosti a
schopen si poradit se zavádějící informaci
kterém požadovaná informace není zcela zjevná postojů

Úroveň 3
Žák je schopen vyhledat v textu jednu nebo Žák je schopen formulovat hlavni myšlenku, Žák je schopen porovnat, propojit, vysvětlil
vice informaci a rozpoznat vztahy mezi nimi. pochopit vztahy nebo odvodit význam nějakého nebo hodnotit vybraný aspekt textu Je schoper
U každé informace může být požadováno slova či vyjádřeni na ziákladě propojeni několika prokázat porozumění textu do nejmenšich
splněni několika kritérii Žák je schopen si části textu Je schopen porovnávat nebo detailů na základě známých vědomosti z
poradit se zavádějící informaci, která je v klasifikovat na podkladě mnoha kritérií a poradit si každodenního života nebo stavět na méné
textu dominantní
se zavádějící informaci
běžných vědomostech

Úroveň 4
Žák je schopen vyhledat několik informaci
ukrytých v textu, který má neobvyklý obsah ŽáK je schopen vyvozovat závěry, Které mu
nebo neobvyklou formu, a eventuálně tyto pomohou KlasifiKovat informace v neznámém
informace seřadit nebo propojit U každé kontextu a pochopit význam vybrané části textu Žák je schopen využit vědomostí získaných
informace může být požadováno splněni na základě textu jako celku Je schopen si poradit vzděláváním nebo nabytých v běžném životě k
několika kritérii Žák je schopen rozpoznat, s dvojznačnostmi, s myšlenkami, které jsou v vytvářeni
hypotéz
nebo
ke
kritickému
která informace v textu je pro daný úkol rozporu s jeho očekáváními nebo které jsou zhodnoceni textu Je schopen prokázat přesné
relevant!
negativné formulovány
porozuměni dlouhému nebo složitému textu

Úroveň 5
Žák je schopen vyhledat několik informací
dobře ukrytých v textu, který má neobvyklý
obsah nebo neobvyklou formu Některé z
informaci se mohou nacházet mimo hlavni
Žák je schopen kriticky posuzovat text nebe
část textu Žák je schopen rozpoznat, která
vytvářet hypotézy založené na odborných
informace v textu je pro daný úkol relevantní Žák je schopen pochopit význam jemných vědomostech. Je schopen si poradit s
a dovede si poradit se zavádějícími jazykových
nuanci
nebo
prokázat,
že myšlenkami, které jsou v rozporu s jeho
informacemi, které vypadají velmi věrohodně předloženému textu porozuměl do nejmenšich původními předpoklady a důkladné porozuměl
a které mohou v textu i převažovat
dlouhým a složitým textům
podrobnosti
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Příloha č. 2: Text č. 1 s otázkami

|~]~] NcminčNi Hlohy aneb cnurs

mvmtf.m

SKRYTÁ TVAŘ AUTORKY DETEKTIVEK
Pálek 1. listopadu 2001 - 20:00 SEC
Lůžkový vůz Orient Expresu na náclvoři
Britského muzea
Připravil Jan č á p
.Agatha Christie a archeologie aneb Záhada v Mezopotámíl" - takový je titul
expozice, která začíná hned na nádvoří
Britského muzea, kam kurátoři přistavili lůžkový vůz legendárního Orient Expressu.
Výstava vypráví příběh nešťastné spisovatelky, jež v osmatřiceti letech potřebuje
zménit životní klima a nasedne do mezikontinentálního rychlíku, který z francouzského Calais diagonálně protne celý světadíl až do Bagdádu.

AGATHA

PIRLSTIE
' ANI> AKCMAUOI.OGV

V jeho soupravě se nezřídka scházela národnostně pestrá společnost a v ní našla Agatha Christie také námět pro svou .Vraždu v Orient Expresu". Ve vagónu
jejího románu nastane krvavé vyřizování účtů.
Cesta za archeologií
Životni příběh detektivkářky měl však na konečné expresu zápletku spíše romantickou. Etablovaná autorka přijímá pozvání anglické badatelské výpravy
a archeologickým nalezištěm v Iráckém Uru ji provází o patnáct let mladší Max
Mallowan. Do dvou let se za detektiva zkoumajícího historii pět tisíc let staré
civilizace mezi Eufratem a Tigridem Agatha Christie provdá.
Agathu Christie zajímaly osobní příběhy odhalené archeology

Ještě před čtyřicítkou začíná znova a do života jí vstoupil Blízký východ a vykopávky. To však platilo i o jejich románech - a tím nemyslíme jenom .Vraždu
v Mezopotámli", .Schůzku se smrtí" nebo „Smrt na Nilu", které se v regionu
odehrávají, výstava akcentuje podobnost mezi metodami archeologie a vyšetřováním zločinu. Historik a detektiv pátrají po
střípcích minulosti, af už po pozůstatcích hliněných hrnců nebo po stopách vraždy, a snaží se je poskládat v logický celek.
Když se jim řetězec událostí podaří pochopit, mají vyšetřovatel i historik šanci poznat „čistou pravdu", kterou hledal
i Agáthln výstřední Belgičan Hercule Poirot s navoskovaným knírem.

rrrmrmrrrt
V kraji, kde Chamurapiho zákoník káže oko za oko a zub za zub, snovala paní Agatha morytáty o vraždách z chamtivosti,
přitom ale tahle máma archeologického pluku každou chvíli výpravě pekla čokoládové dortiky a polévala je šlehačkou
z mléka buvolích krav. Evropští památkáři chtěli v terénu pracovat na lokalitách Maxe Mallona I proto, že se tam vždycky
dobře vařilol .Byl by z vás dobrý archeolog", řekne Poirotovi jedna postava v románu „Schůzka se smrtí". Touto větou
dáma britského impéria a královna detektivky vzdala hold oběma disciplínám, které jl provázely celý život.
Zdroj: http://www.bbc.co.uk/czech/,

126

1. listopadu 2001.
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Otázka 1: AGATHA
Agatha Christie používala pro určité území označeni Mezopotámle, přestože v dobé, Kdy ona žila, bylo užíváno jiného
označeni pro loto území. Jak se toto území nazývá dnes?

Otázka 2: AGATHA
Vyjmenuj dda A. Christie, o kterých se mluví v článku, která se néjakým způsobem váži k této oblasti.

o t á z k a 3: AGATHA
Autor článku si mysli, že profese historika a detektiva sl jsou svým způsobem blízké. Myslíš sl, že historik by se mohl stát
detektivem a detektiv historikem?
Zakroužkuj buď Ano nebo Ne.
Ano - Ne
Svoji odpověcT zdůvodni vlastními slovy.

Otázka 4: AGATHA

Vyznač v mapé pravděpodobné místo seznámeni Agalhy Christie s jejím manželem.
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Otázka 5: AGATHA
Podívej se na místo, kde jsou v textu otazníky. Chybí tam titulek. Jak bys tuto poslední část textu otitulkoval^)?
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Příloha č. 3: Text č. 2 s otázkami
K2

mmDKM ÚLOIIYANEB CTEUK,? KmMĚNlM
PRIBALOVY LETÁK
PARALEN

PARALEN5M
in<K*i«tl|ft} "

.

.

KW5r/JSiS!í!ae:WB«8ÍK
Indikační skupina - Analgelikum, antipyrelikum
Charakteristika
Paracetamol, účinná látka přípravku Paralen 500 tablety, působí proli bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Tablety
Paralen 500 nezhoršu|í žaludeční potíže a nevyvolávají krváceni, mohou je užit I nemocni se žaludečními a dvanóclnlkovýml vředy a nemocni, kteří nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou.

Dávkováni a způsob použiti
Dospéll a mladiství užívají 1-2 tablety Paralenu 500 několikrát denné podle potřeby v časových odstupech nejméně
4 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety, nejvyšší denní dávka 8 tablet.
Nemocni se sníženou funkcí ledvin užívají po poradě s lékařem nižší dávky.
Dělem od 6 let (nebo s váhou vyšší než 20 kg) do 15 let se podává 1/2 - 1 tableta 3krát denně v časových odstupech
nejméně 6 hodin.
Tablely Paralen 500 se užívají při jídle, užití před jídlem zvýši rychlost nástupu účinku, tablety je možné půlit nebo drtil,
zapiji se douškem tekutiny.
Upozorněni
Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obllžl (horečka, bolest) nebo dojde ke zhoršeni obtíží či se vyskytnou neobvyklé
reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Varováni
Přípravek nesmí být používán po uplynuti doby použitelnosti (exspirace) vyznačené na obalu.
Zdroj: Pflbalový leták Paralen® 500, výrobce: Léčiva as., Praha, Česká republika, datum poslední revize: 21.09.1998
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Otázka 31: PŘÍBALOVÝ LETÁK
Při jakých zdravotních problémech je vhodné podáváni Paralenu?

Otázka 32: PŘÍBALOVÝ LETÁK
Pan Vomáčka dostal teplotu a boll ho celé tělo, kromě toho má problémy se žaludečními vředy. Vysvětil, zda Paralen je
pro něj vhodný lék.
Otázka 33: Pň(BÁLOVÝ LETÁK
Kolik (maximálně) tablet Paralenu může dostat 6-tl leté dítě vážící 22 kg v průběhu jednoho dne?
Kolik (maximálně) tablet Paralenu může dostal v průběhu jednoho dne 16-tlletý mladistvý?

Otázka 34: PŘÍBALOVÝ LETÁK
Už třetí den ležíš doma s chřipkou a léčiš se Paralenem. Horečka neklesá. Co je vhodné učinit?
a) Začít užívat dvojnásobné dávky Paralenu.
b) Koupit sl v lékárně jiný přípravek neobsahujíc) kyselinu acetylsalicylovou a začít ho užfvat ve stejných dávkách jako
Paralen.
c) Informovat lékaře a poradit se s nim.
d) Zatelefonovat lékaři a oznámit mu, že |sl lék přestal(a) uživat.

Otázka 35: PŘÍBALOVÝ LETÁK
Příbalový leták (přlbalová Informace), který je nedílnou součásti každého baleni léků, slouží jako:
a) zdroj informaci o složeni léku pro lékaře, zdravotnický personál a lékárníky, kteří určuji, jakým přípravkem bude
pacient léčen.
b) zdroj Informaci o vlastnostech přípravku a způsobu jeho užíváni a je určena pro pacienta nebo zdravotnický personál, který ho aplikuje.
c) zdroj základních informaci o léku, které může využit výrobce pro reklamní kampaň.
d) zdroj podrobných Informaci o složeni a účincích léku. využívaných konkurenčními výrobci.

Otázka 36: PŘÍBALOVÝ LETÁK
Máš teplotu. Doma v lékárničce najdeš baleni Paralenu, na kterém je uvedeno datum exsplrace 15. 1.2002. Můžeš sl ho
vzít? Zdůvodni.
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Příloha č. 4: Příklad vyplněného skupinového testu porozumění
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Příloha č. 5: Rozhovor - Martin
1. motivace
Připadal ti test těžký?
Nebyl, když je to práce s textem, tak mi to nevadí.
Víš, proč jste ho vyplňovali? Proč vedeme tento rozhovor? (vysvětlení stručného záměru
mého výzkumu) Kvůli čtení.
Myslíš, že ve škole musíme číst hodně?
Ani ne. M á m e nějakou povinnou literaturu, ale i volitelnou. Při učení, ani ne.
Myslíš, že bude v životě potřeba umět pracovat s textem? K čemu?
Asi jo. Tak vůbec, si něco přečíst, třeba smlouvy. Taky k učení.
2. styl čtení a učení
Čteš rád? Co čteš?
Moc ne, když už tak nějaký sci-fi.
Jak se ti čte? Myslíš, že čteš pomalu nebo rychle? Pletou se ti někdy nějaká písmena?
Jde to. Tak normálně. Občas se zadrhnu, ale čtu to slovo dokola, než to přečtu správně.
Pamatuješ si, jak ses učil číst?
Ani ne.
Stane se ti, že přečteš stránku a nevíš, co tam bylo? Co v takovém případě děláš?
To se mi stane. Čtu to dokola, dokud si to nezapamatuju.
Jak si pomáháš, když si máš něco zapamatovat? Ukazovali jste si ve škole, jak se učit?
Nemám žádnou pomůcku, nic j s m e si neukazovali.
Ukaž mi tady na té učebnici, jak postupuješ, když se učíš.
Prostě to čtu dokola.
Co bys ohledně učení změnil, co by mu vyhovovalo?
Kdyby texty byly stručnější.
3. porozumění textu
porozumění slovům:
Stane se ti někdy, že nevíš co nějaké slovo znamená nebo mu nerozumíš? Umíš hledat ve
slovníku?
Někdy ano, spíš doma, ale moc to neřeším.
Používáte slovník ve škole/ doma? Ne.
Přemýšlel jsi někdy nad tím, proč nějakému textu nerozumíš? Ne.
Situační model:
Jaké texty se ti učí nejlépe, j a k vypadají? Nebo jaký předmět?
Nejlíp přírodopis. T a m jsou kratší texty, víc hesla, takový jednodušší
Učíš se raději z knihy nebo ze sešitu? Vždycky z učebnice.
Jak si děláš zápisky (opis nebo sami děláte výtah)? To nám dělá učitel
Koukáš se na obrázky a schémata u textu? Vůbec.
Hierarchie vědomostí:
Jak se učíš na opakování? Opakuješ nebo se učíš všechno znovu?
Něco si pamatuju, ale většinu se učím znovu.
Pamatuješ si, co se učilo, před týdnem, měsícem rokem? Chybí ti to někdy, pokud si
nepamatuješ, co jste se už učili? Třeba matematiky si to pamatuju, ale u dějepisu vůbec.
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Příloha č. 6: Rozhovor - Filip
1. motivace
Připadal ti test těžký? Docela jo.
Víš, proč jste ho vyplňovali? Proč vedeme tento rozhovor? (vysvětlení záměru výzkumu)
Nevím.
Myslíš, že ve škole musíme číst hodně?Jo hodně.
Myslíš, že bude v životě potřeba umět pracovat s textem? Nevím, ještě ani nevím , co budu
dělat.
2.styl čtení a učení
Čteš rád? Co čteš?
Teď už ne. Četl jsem tak v šestý třídě, teď už spíš časopisy. M á m toho dost ve škole.
Jak se ti čte? Myslíš, že čteš pomalu nebo rychle? Pletou se ti někdy nějaká písmena?
Spíš pomaleji, lip potichu. Písmena se mi nepletou.
Pamatuješ si, jak ses učil číst?Nebavilo mě to.
Stane se ti, že přečteš stránku a nevíš, co tam bylo? Co v takovém případě děláš?
Ano. Přečtu to ještě jednou.
Jak si pomáháš, když si máš něco zapamatovat? Ukazovali jste si ve škole, jak se učit?
Nijak, učím se to nazpaměť.
Ukaž mi tady na té učebnici, jak postupuješ, když se učíš.
To, co je tučně vytištěné je důležitější, opakuju si to, dokud se to nenaučím.
Co bys ohledně učení změnil, co by mu vyhovovalo?
Třeba kdyby toho bylo víc na počítačích.
3.porozumění textu
porozumění slovům:
Stane se ti někdy, že nevíš co nějaké slovo znamená nebo mu nerozumíš? Přečtu si to a třeba
se přihlásím.
Umíš hledat ve slovníku? Jo
Používáte slovník ve škole/ doma? Ve škole teď hledáme v češtině, ale doma moc ne.
Přemýšlel jsi někdy nad tím, proč nějakému textu nerozumíš? Ne.
Situační model:
Jaké texty se ti učí nejlépe, jak vypadají? Nebo jaký předmět? Když jsou stručnější. Třeba
přírodopis. Je to jednodušší.
Učíš se raději z knihy nebo ze sešitu? Ze sešitu
Jak si děláš zápisky (opis nebo sami děláte výtah)? Podle tabule.
Koukáš se na obrázky a schémata u textu? Ani ne.
Hierarchie vědomostí:
Jak se učíš na opakování? Opakuješ nebo se učíš všechno znovu?
Něco si pamatuju a něco se naučím
Pamatuješ si, co se učilo, před týdnem, měsícem rokem? Chybí ti to někdy, pokud si
nepamatuješ, co jste se už učili? Ani ne, teď si nevzpomínám.
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