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ANOTACE 
Diplomová práce se věnuje možnosti zefektivnění výuky čtení a psaní na 

prvním stupni s využitím interaktivní tabule. Teoretická část obsahuje informace o vývoji 

metod výuky čtení a psaní v historii. Ovšem zabývá se také přehledem vývoje jedince a 

jeho připravenosti na výuku počáteční čtenářské gramotnosti. Jsou zde obsaženy i 

informace o metodách nápravy a možnostech zlepšení poruch čtení a psaní. Teoretická 

část práce dále poskytuje především informace související s interaktivní tabulí a jejím 

využívání ke vzdělávání. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na zjišťování 

informovanosti veřejnosti o využívání interaktivních tabulí. A dále zjišťuje míru využívání 

interaktivních tabulí v hodinách a spokojenost učitelů s touto moderní technologií. Jsou 

zde také představeny ukázky pracovních listů pro interaktivní tabuli. 

 

klíčová slova: prvopočáteční čtení a psaní, připravenost, motivace, rozvoj smyslů, 

interaktivní tabule, didaktická hra 

 

ANNOTATION 
 Diploma thesis deals with the possibility of more effective teaching 

reading and writing in the first stage, using an interactive whiteboard. The theoretical 

part contains information about the development of methods of teaching reading and 

writing in history. But deals with the overview of human development and its 

preparedness to teach early literacy skills. There are also included information about the 

methods of redress and how to improve their reading and writing disorders. The 

theoretical part of the work also provides information mainly related to interactive 

whiteboards and its use for education. The practical part of the thesis focuses on public 

awareness survey about the use of interactive whiteboards. And the rate determined 

using interactive whiteboards in the classroom, and teacher´s satisfaction with this 

modern technology. There are aslo presented examples of worksheets pro an interactive 

whiteboard. 

key words: initial reading and writing, readiness, motivation, development of the senses, 

interactive whiteboard, didactic games 
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1)  Úvod 

  
Každé historické období má něco, co danou dobu charakterizuje. Dnešní moderní 

společnost bychom mohli nazvat společností počítačů. V současnosti je téměř v každé 

domácnosti k dispozici osobní počítač. Jak je známo již od prvopočátků člověka, dítě 

napodobuje chování, jež vidí kolem sebe. Dnes již proto není žádnou zvláštností, když 

umí dítě dříve ovládat moderní techniku kolem sebe, než umí číst a psát. Plyne to z jeho 

přirozenosti, že napodobuje chování starších členů rodiny. Není to pro to nic špatného a 

při dalším vývoji jedince by zacházení s moderními technologiemi mělo být rozvíjeno, 

jako ostatní schopnosti. Budoucí generace, jež jsou právě nyní vychovávány a 

vzdělávány, budou přicházet do styku s moderními technologiemi denně. Ať už při 

výkonu své profese či při běžném denním životě. Vytváření pozitivního vztahu k těmto 

novinkám by tedy mělo být součástí základního vzdělání. 

Mnohdy jsou i učitelé překvapeni, kolik toho žáci vědí o fungování třeba právě 

počítače. A většinou je to právě nedostatečná vzdělanost některých učitelů v oblasti 

moderní technologie, která je postavena mezi ně a zájmy dětí.  

Mějme však na paměti, že se i v dnešní nastupující generaci školáků formují 

osobnosti nastávajících odborníků. Učitelé by tedy měli být ti, kteří budou tyto jedince 

všestranně připravovat na další život. 

 

Samozřejmě je třeba myslet i na to, že to nejsou jen moderní technologie, které 

stojí nad vším věděním. Stále je tu i potřeba umět číst a psát, což se člověk musí stejně 

nakonec naučit sám. Ovšem tak jako tu dříve byly pouze slabikáře nebo čítanky, dnes je 

možné využít k rozvoji těchto dovedností i počítač či interaktivní tabuli. Svou práci jsem 

proto zaměřila nejen na přehled běžných metod a postupů výuky čtení a psaní, ale 

pokusila jsem se přiblížit interaktivní tabuli jako možný prostředek výuky.  

Vzhledem k faktu, že je interaktivní tabule stále ještě novinkou na vzdělávacím 

trhu, potýkáme se s nedostatkem informací, jak dostatečně efektivně využít všechny 

možnosti tohoto produktu. Výrobci většinou sází na potřebu získávání informací pro 

práci s interaktivní tabulí prostřednictvím školení a seminářů, jež nabízejí. Což je 
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poměrně nákladná záležitost, která je ovšem nezbytná pokud chce škola získat potřebné 

informace, neboť zatím neexistuje žádný ucelený sborník tipů a nápadů na využití těchto 

tabulí ve výuce. Cenné rady a zkušenosti z řad učitelů můžeme samozřejmě nalézt i na 

internetu. 

 

Cílem této diplomové práce bude uvést přehled možností rozvíjení dovedností 

číst a psát. Samozřejmě v kontextu se všemi souvisejícími činnostmi. Čtení a psaní je 

závislé na mnoha faktorech, jež ovlivňují správné zvládnutí všech náležitostí. Dalším 

cílem bude také zmapovat informovanost rodičů o novince, jakou je interaktivní tabule. 

Dále bude proveden i průzkum mezi učiteli, jestli využívají v hodinách práci s interaktivní 

tabulí, jak na interaktivní tabuli reagují žáci a jak jsou spokojeni s informacemi, které při 

pořízení interaktivních tabulí školou získali. 

 

Vzhledem k výše uvedeným cílům jsou stanoveny i následující hypotézy, které 

budou dále buď potvrzeny, nebo vyvráceny v empirickém šetření, jež bude shrnuto 

v praktické části diplomové práce. 

 

Hypotézy:  

1) Učitelé jsou nedostatečně proškoleni k využívání interaktivních tabulí. 

 

                  2) Učitelé s delší praxí využívají možnost práce s interaktivní tabulí     

méně  než učitelé s kratší praxí popř. absolventi. 

 

                  3) Rodiče považují využívání moderních technologií ve výuce za  

užitečné. 
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2)  Teoretická část 

 

2. 1  Historický vývoj metod výuky čtení a psaní 

  

Ve vývoji metod výuky čtení a psaní se setkáváme se dvěma základními 

skupinami metod. Jedná se nejprve o metody syntetické, jež začínají u písmene 

 a postupně se spojují do slabik, slov. Druhou skupinou jsou metody analytické, popř. 

analyticko-syntetické, jež vycházejí z celých slov či vět. Metody analytické vedou žáky 

buď k tomu, aby nejdříve rozložili slova na písmena a následně poznali hlásky, nebo je na 

žácích, aby dospěli k poznání písmen a hlásek jako prvků slova (metoda globální). 

V obou zmíněných skupinách metod výuky čtení a psaní existuje mnoho variant. 

Vývoj skupin metod probíhal paralelně, velmi často v konfrontaci zastánců i odpůrců 

metod. Jednotlivé metody popisují a rozdělují Z. Křivánek a R. Wildová v Didaktice 

prvopočátečního čtení a psaní, Praha 1998 následovně: 

 

2. 1. 1  Metody syntetické 

  Metody syntetické dělíme na slabikovací a hláskovací. U nás se setkáváme 

s termínem „slabikovací“ v 19. století např. v metodickém spise Tomáše Arbesa. 

Označení této metody bylo odvozeno od postupu, jakým se žáci učili znát písmena         

a označovat je jménem – tedy „a-á“, „b-bé“ atd. Druhým důvodem pro toto označení 

bylo, že žáci při čtení jmenovali nejdříve písmena slabiky a až pak řekli správně slabiku – 

např. slabiku „mo“ četli jako „em-ó-mo“ 

Oproti tomu „hláskovací“ metoda spojovala při výuce čtení písmeno 

s hláskou   –  tedy napsané „b“ četli žáci jako „b“ a nikoliv „bé“. 

 

Metoda slabikovací 
Počátky slabikovací metody sahají až do antického Řecka a Říma. Této metody 

se k výuce čtení a psaní užívalo až do 19. století. 

Při učení čtení slabikovací metodou postupovali žáci těmito etapami: 
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- Abecedáři – žáci se učí znát jména písmen, naučení se celé abecedy nazpaměť trvalo 

několik měsíců, žák měl v abecedě ukázat dané písmeno, takže jmenoval postupně 

písmena, až se k danému písmenu dostal a mohl je ukázat 

- Slabikanti – žáci se učí ze jmen písmen skládat slabiky, žák měl např. přečíst slabiku 

„me“, řekl „em-é-me“, vznikl tak problém, že žák nevěděl, který zvuk hlásky vlastně 

vybrat 

- Nominaristé – označení pro žáky, kteří byli tak pokročilí, že mohli číst slova, ovšem 

četli je s pomocí mechanismu čtení slabiky jako slabikanti, než začali žáci číst první slova, 

museli projít abstraktním pojmenováním písmen a skládání slabik z názvů písmen 

 

 Metoda hláskovací 
Metoda slabikovací se na školách využívala až do 19. století, ovšem pokusy       o 

zlepšení výuky počátečního čtení se objevovaly již v 16. století.  V tomto období 

doporučoval německý pedagog Valentin Ickelsamer  postup, který se podobal naší 

hláskovací metodě. Děti se učily hláskám, ne názvům písmen. O zlepšení výuky čtení se 

pokoušel i J. A. Komenský ve své Živé abecedě, zde vyvozuje k písmenům zvuky zvířat, 

jedná se tedy o východisko k hlásce na začátku učení čtení.  I on však postupně ustoupil 

běžně zavedenému postupu s učením jmen písmen. 

Návrhy na zlepšení metody výuky čtení se objevují v Evropě již od 16. století, až 

na přelomu 18. a 19. století se začala více prosazovat hláskovací metoda, analytická 

metoda a globální metoda, což vedlo k odstranění slabikovací metody ze škol. 

Hláskovací metoda se objevovala ve více metodických formách (metoda 

náslovných hlásek, fonomimická a  skriptolegická). Podstata hláskovací metody byla 

v tom, že se žáci učili číst písmena hláskou, obtíž nastávala při spojení hlásek do slabik, 

jelikož vyslovení souhlásky se samohláskou není totožné s vyslovením slabiky. 

 

Metoda náslovných hlásek 

- nově vyvozovaná hláska se izoluje jako hláska náslovná (první hláska ve slově) 

- používají se tzv. nápovědné obrázky – napovídají první písmeno slova 

 Metoda fonomimická 
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- bývá označována jako metoda „normálních hlásek“ – vychází se z hlásek, které 

mají význam samy o sobě např. citoslovce 

- v některých učebnicích se taktéž vybíraly i slabiky vyskytující se jako citoslovce 

(vr, mé, pipi…) 

Metoda skriptolegická 

- spojuje se čtení písmena s jeho psaním 

- objevily se pokusy začínat s učením jen jedním typem písmen, např. psacím 

písmem v učebnici čtení Frumara-Jursy – „Slabikář“, naopak velká hůlková 

písmena učí „Poupata“ – učebnice čtení J. Kožíška 

Metoda genetická (zapisovací) 

- autorem této metody byl Josef Kožíšek, který vycházel z aplikace G. S. H. 

Hackelova biogenetického pravidla na duševní vývoj dítěte souvisejícího 

s dovedností čtení 

- pravidlo předpokládá, že dítě musí projít stejným vývojem, jakým prošlo lidstvo, 

tedy i při učení psaní a čtení by mělo projít všemi etapami kulturního vývoje (dítě 

by mělo projít, alespoň zkráceně „obrázkovým písmem“, aby pochopilo smysl 

písemného sdělení) 

- Kožíšek vedl své žáky, aby pochopili sdělovací funkci psané řeči  

- první setkávání s písmeny bylo s písmeny ve funkci zkratek jmen a příjmení žáků 

(„písmena s uzlíčky“) 

- žáci mohli hned od začátku psát i číst věty – kombinovala se písmena s obrázky 

a jednoduchým záznamem domluvených sloves 

- postupně se odstraňovaly uzlíky od písmen a písmena se spojovala ve slabiku, 

až nakonec byli žáci schopni číst i delší psané texty 

- postupně se žáci setkávali s psacími písmeny, které se učili poměrně rychle, 

protože řada písmen má tvary psací podobné tvarům tiskacím 

Metoda normálních slabik 

- z metodických problémů při výuce čtení – spojování izolovaných písmen do 

čtení slabik jako celků – vznikla tato metoda, která byla podle Josefa Kubálka 

jediná „originální“ česká metoda 
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- slabiky byly napsány velkými hůlkovými písmeny, žáci četli slova po slabikách 

(podle nápovědných obrázků) a tyto slabiky jim potom spojil učitel zvukovou 

podobou první slabiky se slabikou napsanou 

- po zvládnutí čtení slabik bylo možno přejít k analýze na písmena (hlásky) 

 

 

2. 1. 2  Metody analytické 

 

 Analyticko-syntetická metoda 
- v roce 1818 se objevil analytický postup výuky čtení a Jean Josef Jacotot 

později uvedl svou metodu, jež označil jako analyticko-syntetickou 

- učitel při užívání této metody naučil žáky jednu věty z knihy (východiskem pro 

tuto metodu se stala Fenelonova kniha Příběhy Telemacha, syna Odysseova), 

potom se učili číst slabiky této věty jako celky, analýza končí u pojmenování 

písmen (ústupek převládající slabikovací metodě), syntetickou částí postupu bylo 

napsání věty 

- tento postup byl dále zjednodušován a vylepšován, zejména byly vybírány 

vhodnější texty 

 

 Metoda globální   
- tato metoda vyšla ze škol v USA, za jednoho ze zakladatelů je považován 

Horace Mann 

- k nám přivezl z USA globální metodu V. Příhoda 

- B. Fabiánková a kol. uvádí, že belgický lékař Ovide Decroly zavedl tuto metodu 

pro děti předškolní a pro děti duševně opožděné 

- jako teoretický základ globální metody můžeme brát tvarovou psychologii 

(Gestaltpsychologie), podle které čtenář vnímá slovo nebo větu jako celek 

- metoda globální staví vyučování čtení na zrakový základ, neboť zrak sdružuje 

představy se zvukem a obrazem tištěného slova, jímž se tato představa vyjadřuje, 

proto stačí krátká znalost jednotlivých písmen a důležitější je celkový obraz slova 
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- opakováním si mají žáci zapamatovat obrazy slov, takže textu porozumí,       i 

když neznají písmena 

- teprve po zapamatování si několika obrazů slov se usnadní analýza a po 

osvojení určité části písmen se procvičuje syntéza 

- zastánci této metody přehlíželi techniku čtení a zdůrazňovali porozumění 

čtenému textu 

- v globální metodě probíhala výuka čtení v pěti obdobích: období přípravné, 

období pamětné, období analýzy, období syntézy, období zdokonalování čtení 

- hra a dostatek cvičného materiálu byla nejúspěšnějším prostředkem vyučování 

globální metodou 

 

 

2. 1. 3  Metoda analyticko-syntetická zvuková 

Tato metoda vychází ze sluchové (zvukové) analýzy mluvené řeči na věty, slova, 

slabiky, hlásky a žáci se učí provádět syntézu slyšených hlásek stejným způsobem.  

Zároveň se děti seznamují prostřednictvím analýzy slov označujících předměty na 

obrázcích znázorněných na prvních stránkách učebnic čtení s několika prvními písmeny. 

Východiskem je vždy opět zvuková analýza slova až na hlásky, následným přiřazením 

písmen k hláskám a přečtení slabiky. Současně se čtením probíhá nácvik psaní. 

Poprvé byla tato metoda propracována kolektivem autorů J. Hřebejkové ve 

Slabikáři z přelomu 50. a 60. let minulého století. 

  

Analyticko-syntetická metoda se využívá k výuce čtení i dnes s takzvaným 

typologickým přístupem k žákům, kdy se předpokládá, že některému žáku bude více 

vyhovovat metoda syntetická, zatímco jinému metoda analytická či analyticko-syntetická. 
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2. 2  Metody ve výuce psaní 

Tak jako ve výuce čtení i ve výuce psaní existuje několik metod. Uvedu ty, které 

představují ve Výuce čtení a psaní na 1. stupni základní školy, Brno 1999, B. Fabiánková 

a kol.  

 

Metoda kopírovací je mechanickou metodou, která se používala již ve starověku. 

Jednalo se o obtahování tvarů písmen na předtištěné předloze. 

 

Metoda pauzovací je taktéž metodou mechanickou. Žáci obtahovali silně tištěný 

tvar písmene přes papír, třeba celý řádek nebo stránku. 

 

Metoda syntetická, jež odpovídala metodě syntetické ve čtení. Autorem je J. H. 

Pestalozzi. Žáci nacvičují postupně nejdříve prvky písmene a až pak celý tvar písmene, ta 

skládají do slov. 

 

Metoda taktovací byla vytvořena ve Francii. Psalo se podle povelů učitele, který 

diktoval i kdy si mají namočit pera a kdy obrátit stránku. 

 

Metoda fyziologická (americká) vychází z výcviku svalů, jež jsou při psaní 

v pohybu. Prováděl se i výcvik očí. Žáci se učili psát jednotlivé prvky písma nazpaměť. 

 

Metoda psychologicko-fyziologická vycházela z metody analyticko-syntetické. 

Důraz byl kladen na psaní jednotlivých tvarů písmen, na zdobnost písmen.  

 

Metoda globální respektuje principy jako metoda globální ve výuce čtení. 

Vychází se ze psaní celých slov a vět. Žáci netrénovali jednotlivé prvky písmen, ale 

sledovali pohyby učitelovy ruky při psaní. 
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Metoda analyticko-syntetická se nazývá také jako hlásková či zvuková a vychází 

z metody psychologicko-fyziologické. V přípravném období se dbá na rozvoj jemné 

motoriky a následují uvolňovací cviky. K nácviku psaní písmen se využívá i básní jako 

motivace. 

 

 

3)  Přípravné období na výuku čtení a psaní 

 
 

Úspěšnost žáků při učení čtení a psaní je závislé na jejich připravenosti v oblasti 

pohybové a v oblasti smyslových orgánů. Dítě musí mít zvládnutý určitý stupeň jemné 

motoriky ruky a musí být dostatečně odolné proti fyzické únavě, na niž nebylo dosud 

zvyklé. To vše nutné k osvojení základů čtení a psaní je vázáno na připravenost dítěte ke 

vstupu do školy. 

V přípravném období je dobré provádět různé cviky na průpravu motorických 

schopností, koordinaci zrakového orgánu, trénujících pozornost a vůli.  

 

 

3. 1  Připravenost žáků na výuku čtení a psaní 

Pro výuku čtení a psaní je třeba dosažení určité úrovně v oblasti intelektuální. To 

se projevuje ve zvládnutí aktivního i pasivního slovníku v rozsahu asi 6000 slov. 

Samozřejmě se nejedná na začátku školní docházky o systematické gramatické 

vyučování, ovšem předpokládá se zvládnutí gramaticky správného vyjadřování v běžných 

denních situacích dítěte. To je ovlivněno řečí jeho okolí, objevují se různá gramatická 

zjednodušení a zvláštnosti. 

  

Po stránce rozvoje řeči jsou základy položeny již v nejútlejším věku. Již kolem 

čtvrtého roku se slova stávají předmětem her. Později před vstupem do školy se objevují 

hry se slovy, ve kterých se uplatňuje dělení slov na slabiky, rozvíjí se smysl pro rytmus, 

rozkládání slov na hlásky či naopak skládání slov z jednotlivých hlásek. Všechna tato 

cvičení připravují dítě na začátky učení čtení při nástupu do školy. 
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Přirozeně tak dítě začíná chápat smysl čtení. Prostřednictvím rodičovského 

předčítání a sledování obrázků i textů v knize, dítě poznává členění textu do řádků, 

uvědomuje si oddělování slov a někdy si dokonce všímá prvních písmen a začíná je 

poznávat i jinde. 

 

Pro vstup do školy je důležitý i určitý stupeň rozvoje prostorového vnímání        a 

prostorové představivosti (před, za, pravo-levá orientace). Například už při předčítání si 

dítě uvědomuje směr čtení textu zleva doprava nebo přechod z řádku na další řádek. 

 

Dalšími rozvinutými oblastmi, jež jsou potřeba pro vstup dítěte do školy, je jeho 

připravenost osobnostní a sociální. 

Z oblasti sociální je potřeba určitý stupeň samostatnosti kvůli zvládnutí zadaných 

úkolů. Dále pohotovost a ochota k navazování nových kontaktů a ochota přijmout úkol 

a následně vyvinout patřičné úsilí při jeho řešení. Dítě je určitým požadavkům kázně i 

přijímání pravidel vystaveno již při předškolní výchově a tak je částečně připraveno na 

nové povinnosti a vynaložení přiměřené vytrvalosti při plnění úkolů. 

Do školní připravenosti patří i vytvoření základních hygienických návyků. Školní 

práce vyžaduje od žáků určitý stupeň soustředění na učitele, vytrvalost při samostatné 

práci a spolupráci s ostatními. 

 

3. 2  Psychologické základy vyučování čtení a psaní 

Připravenost žáků na vyučování zahrnuje všechny stránky lidské osobnosti nejen 

intelektuální a poznávací složky psychické činnosti. Na počáteční úroveň psychické 

činnosti jsou kladeny dva hlavní požadavky. Je třeba mít na mysli, že požadavky na 

psychiku vyplývají z obsahu cílů učení. A taky je potřeba zohlednit reálné možnosti žáků 

při stanovení obsahu cílů učení pro nejbližší etapu učebního procesu. 

 

Pokud jde o schopnosti vnímání u dětí nastupujících do školy, jsou především 

jejich schopnosti z hlediska ostrosti zraku a sluchu poměrně vyvinuté. Ovšem nedovedou 

ještě analyzovat vlastnosti a odlišnosti vnímaných předmětů, jsou schopny pouze rozlišit 
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barvy a tvar na což se redukuje jejich vnímání v učební činnosti. S postupným 

zařazováním složitějších druhů činnosti do vyučování se rozvíjí cílevědomá, záměrná 

pozornost. 

Pro utváření záměrné pozornosti je důležitá organizace úkonů dítěte, vydělování 

vnějších prostředků, jejichž prostřednictvím dítě usměrní vlastní činnost. 

Vlastnosti paměti souvisí s úrovní paměti a po vstupu do školy má žák tendenci 

zapamatovat si doslova to, co je výrazné a emocionální. Paměť dítěte je produktivní 

zejména pokud jsou pochopeny zadané úkoly a pokud dítě ovládne příslušné způsoby   a 

prostředky zapamatování a reprodukování. V 1. ročníku je efektivnější spontánní 

zapamatování než zapamatování záměrné, neboť nezvládají významově třídit učivo       a 

nejsou schopny sebekontroly. A to i přesto, že při řešení většiny úloh vyvíjejí nezvyklou, 

nesnadnou myšlenkovou činnost. 

Jednou ze základních rezerv zdokonalování paměti ve výuce je využívání 

možností spontánní paměti opírající se o logické třídění učiva, jež je třeba plně využívat 

v počátečním vyučování. 

 

Představivost je rozvíjena soustavnou učební činností. Žáci si oživují obraz 

skutečnosti v mysli formou slovních popisů, schémat a vyobrazení.  

 

3. 3  Prevence obtíží při výuce čtení a psaní 

 Pro předcházení obtížím při výuce prvopočátečního čtení je třeba vhodně volit  a 

uspořádat zaměstnání již v předškolním období. Existují protichůdné názory v řadách 

psychologů a pedagogů na nejvhodnější přípravu dětí na úspěšný vstup do školy, 

především na výuku čtení. Doporučuje se rozvíjet ty poznávací procesy, jež jsou 

nepostradatelné pro zvládnutí dovednosti čtení. Rozvíjet zrakové vnímání a pozornost 

s využitím obrázkového materiálu i reálných předmětů. Dále je třeba rozvíjet sluch 

například hrami s nejrůznějším zvukovým materiálem. K přípravě na školní docházku 

patří samozřejmě i rozvíjení řeči, paměti, představivosti a vhodně zvolená zaměstnání 

v oblasti grafomotoriky.  
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Pokud se u dětí nastupujících do prvních tříd podaří diagnostikovat nedostatky 

v připravenosti na školu lze tyto děti individuálně připravit na práci v prvním ročníku. 

K takovým účelům je možno využít systémy předškolní přípravy či množství 

zahraničních i domácích testovacích materiálů ke zjištění pravděpodobných výukových 

obtíží (jedná se o testy inteligence, testy pro zrakové vnímání nebo u nás velice rozšířený 

Jiráskův-Kernův test školní zralosti).  

 

V historii předškolní přípravy na čtení se objevilo více pokusů, jak předcházet 

problémům se čtením, hlavně se jednalo o začátky s výukou čtení již v nejútlejším věku. 

Zmíněny zde budou pokusy s předškolním herním čtením, jež byly realizovány od konce 

18. století a prostřednictvím metodického spisu o postupu čtení předškolních dětí 

Angličana Wilderspina. U nás zpracoval problematiku přípravy předškolních dětí J. V. 

Svoboda, který vyšel z uvedeného zdroje.   

V 60. a 70. letech minulého století jsou pro předškolní výchovu příznačné 

kompenzační (rozvíjející) programy. Bylo provedeno několik experimentů týkajících se 

těchto programů a výsledky prokázaly, že u dětí zahrnutých do experimentů (ty, u nichž 

se rozvíjely poznávací procesy, řeč, senzomotorika a probíhala předškolní příprava na 

prvopočáteční čtení) bylo méně odkladů školní docházky, méně problémů s prospěchem. 

 

Co se týká možností předškolní přípravy čtení, rozlišujeme dva směry. První směr 

rozvíjí duševní procesy, důležité pro učení čtení (rozvoj vnímání, paměti, řeči…). 

Zatímco druhý směr umožňuje herní přípravu na čtení se skutečným čtením. U druhého 

směru je nevýhodou možnost nedostatečné motivace pro čtení v 1. ročníku, neboť již číst 

umí.  

Těmto tématům, zabývajícím se připraveností dítěte na výuku čtení a psaní, se 

věnuje Z. Křivánek a R. Wildová ( 1998). 
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3. 4  Hygienické a pracovní návyky 

Aby žák zvládl osvojení správných psacích a čtecích dovedností, je třeba u něj již 

v předškolním věku upevňovat hygienické a pracovní návyky. Pokud si vytvoří špatný 

základ, pozdější odstraňování je velmi složité. Přináší sebou také možnost neúspěchu ve 

školních výsledcích nebo nedostatek motivace pro práci na zadaném úkolu. Na 

základních pravidlech hygienických a pracovních návyků se většina odborníků shoduje. 

Zde jsou popsány některé zásady podle B. Fabiánkové a kol. (1999). 

 

Při čtení a psaní je aktivováno hned několik důležitých smyslů, proto je hlavně 

správná poloha těla důležitá, aby nedocházelo k předčasné únavě. Sezení a držení těla by 

mělo být pohodlné, ale především stabilní a pevné. Žák by měl sedět na celé ploše židle, 

mírně nakloněn, ovšem ne tak, aby se dotýkal trupem okraje lavice. Pak by namáhal 

zádové svalstvo a zamezoval přísunu kyslíku do tkání. Hlava má být taktéž mírně 

skloněná nad psací plochu. Pozor je třeba dávat na polohu ramen, ta by měla být ve 

stejné výšce a obě předloktí jsou položená volně na lavici.  

Důležité je osvětlení třídy. Text by měl být výrazný a dostatečně velký. 

 Je třeba dbát hlavně na správný úchop psacího náčiní, který označujeme jako 

špetkový úchop. Žák drží psací náčiní lehce, 2-3 cm nad hrotem a horní konec směřuje 

k pravému rameni (u praváků). 

Ze začátku je dobré vybírat měkké psací potřeby (měkká tužka, uhly, fixy…), 

které zanechávají jasnou stopu i bez přítlaku. Jakmile žáci ovládnou správný přítlak 

psacího náčiní na papír, mohou začít používat pero. 
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4) Hodnocení a diagnostika poruch čtení a psaní 

 

Průběžné hodnocení čtenářských výkonů je nezbytné pro efektivní výuku čtení. 

Takové hodnocení má dvě hlavní kriteria, kterými jsou kvalitativní a kvantitativní znaky 

čtenářského výkonu. Pro různé fáze učení čtení se při hodnocení žáků upřednostňují 

různé znaky. Vhodně zvolené hodnocení je základem pro motivaci žáků v jejich snaze 

zlepšovat se při výuce a tedy i učení čtení. Při nevhodně zvoleném hodnocení vzniká 

riziko možných čtenářských obtíží. Pokud si učitel zavede záznamy o individuálním 

pokroku žáka ve čtení, může tak sledovat jednotlivé jevy, jež se zlepšují či ještě potřebují 

být dále procvičeny. 

Na začátku výuky čtení učitel provádí cvičení s izolací hlásek, prostřednictvím 

něhož zjišťuje, zda žák pochopil hláskový princip řeči. Hodnocení úrovně čtenářské 

dovednosti je velmi obtížné a hlavní význam při hodnocení by měl být stupeň 

porozumění. 

 

Hodnocení se věnuje i B. Fabiánková a kol. (1999), podle ní je hodnocení 

složitou a důležitou každodenní činností. Dále uvádí, že hodnocení žáků by mělo být 

především nestranné a objektivní. Hodnocení má několik funkcí, ovšem pro děti 1. 

stupně má především funkci motivační. Žák potřebuje pozitivní hodnocení, aby si 

vytvořil správný postoj ke škole a byl dán základ pro jeho postupné rozvíjení. Nesmíme 

zapomínat ani na další funkce hodnocení, kterými jsou funkce kontrolní či informační. 

Hodnocení je důležité i pro rodiče, pro něž má také funkci sociální. Hodnocení zasahuje 

do vzájemného vztahu rodičů a dětí. 

Aby učitel správně zhodnotil žákův výkon, je potřeba, aby znal dobře metody    a 

formy hodnocení. Hodnocení může mít formu symbolů (ty by měly být se žáky předem 

dohodnuté), verbální, neverbální a samozřejmě klasifikace. U nás je klasifikace řízena 

klasifikačním řádem, který se pohybuje v rozmezí 1-5. 

  

Pokud se žák dopustí chyby, měl by vědět, že to není neodpustitelný prohřešek. 

Naopak, že hodnocení je dočasné a jakmile si chybu opraví, bude klasifikován lépe. Při 
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nápravě chyb by měla být dodržena určitá pravidla: detekce chyby, identifikace (nalezení 

a vysvětlení chyby), správná korekce (buď spolužákem, učitelem nebo později formou 

autokorekce). K těmto závěrům dospěl V. Kulič, který se problematikou chyb zabýval. 

 

Podle H. Tymichové (1985) je diagnostika možných poruch čtení a psaní 

nepostradatelná pro další práci se žáky, kteří potřebují individuální přístup. Učitelům jsou 

nabízeny různé typy diagnostických prověrek. Těchto testů by měl učitel využít hlavně 

v případě, že s výsledky hodlá dále pracovat, zlepšovat čtenářské dovednosti žáků. 

Diagnostiku poruch čtení a psaní je možno provádět už v předškolním věku. U 

dyslektiků či dysgrafiků se zjišťují poruchy i v jiných oblastech, než jen ve čtení a psaní 

(např. zkouška laterality, pravolevá orientace, artikulace…). Vývojovým poruchám se u 

nás věnovali podrobně i další autoři jako M. Sovák, Z. Matějček, K. Beneš aj. 

 

4. 1  Porucha čtení a její diagnostika 

Specifická porucha čtení neboli dyslexie se projevuje neschopností naučit se číst, 

neschopnost bezpečně znát písmena a jejich následné skládání do slabik a slabiky do slov. 

Dyslexie se obvykle objevuje již na začátku školní docházky. Tato porucha je 

v nápadném rozporu se zjištěnou úrovní intelektových schopností dítěte. 

Dyslexie se nevyskytuje jako porucha izolovaná. Obvykle postihuje celou 

osobnost dítěte včetně jeho sociálních vztahů. Ve většině případů se dyslexie objevuje 

zároveň s dalšími vývojovými poruchami učení. Někdy jsou „dyslektiky“ označovány 

v širším slova smyslu děti s jakoukoliv poruchou učení. 

Ze strany rodičů a okolí dítěte je třeba mu poskytnout oporu při zvládání obtíží se 

čtením a zabránění vytvoření negativního postoje k učení čtení a následně k celé školní 

práci.  

Při dyslexii je narušena schopnost analýzy a syntézy, děti s touto poruchou 

zaměňují a špatně rozlišují některá písmena, zvláště ta podobná či tzv. zrcadlová (m-n, b-

d…). Typickým projevem dyslektického čtenáře je domýšlení a hádání slov podle 

počátečních písmen, čtení bývá pomalé, někdy dítě zvládne přečíst jednotlivá písmena, 

ale už je dál nedokáže spojit ve slabiky a ty dál ve slova. U každého se některé znaky 
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dyslexie vyskytují a některé naopak ne. Každopádně kvůli nedokonalému zvládnutí 

techniky čtení nakonec dítěti uniká smysl textu. 

 

Příčina dyslexie je ta, že výuka čtení u dítěte začíná v období, kdy ještě není 

některá z funkcí potřebná k naučení čtení plně rozvinuta.  

 

4. 1. 1  Diagnostika dyslexie 

Ve většině případů doporučuje učitel vyšetření dítěte při podezření na poruchu.  

Vyšetření zahrnuje testy, zda dítě netrpí onemocněním či vadami smyslových orgánů, 

které by se v počátcích mohlo projevovat právě poruchou čtení. Vyšetření se provádí jak 

psychologické, tak i speciální pedagogické. Pro správnou diagnostiku poruch je 

nejdůležitější vytvořit bezpečné prostředí pro rozhovor a testování dítěte. Je třeba mu 

poskytnout takové podmínky, aby se zbavilo strachu a přirozeně s odborníkem 

komunikovalo. Jen tak získáme vhodný materiál potřebný pro další práci s dětmi, jež 

pomoc potřebují.   

Pro diagnostiku dyslexie se provádí množství zkoušek a testů, kterými se tato 

porucha vyznačuje. Je důležité, aby odborník odhalil, odkud pramení potíže a ty pak 

mohly být systematicky napraveny. Jsou to vyšetření pravolevé orientace, řeči, laterality. 

Dále jsou to zkoušky rytmické reprodukce, sluchového a zrakového vnímání. 

Samozřejmě se provádí i zkouška čtení. Tato zkouška zahrnuje několik důležitých jevů, 

které nám pomáhají vyhodnotit, zda se jedná o specifickou poruchu čtení. Sledujeme 

rychlost čtení, počet a kvalitu chyb ve čtení, porozumění textu a stupeň rozvoje 

čtenářských návyků.  

Společně se zkouškou čtení, při zjišťování dyslexie, provádíme i vyšetření psaní a 

pravopisu. Nejčastěji formou diktátu. Samozřejmě probíhá i vyšetření inteligence dítěte, 

neboť všechny složky jak zdravotního, tak i psychického stavu dítěte musí být 

zohledněny, při správné diagnostice. 
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4. 2  Poruchy psaní a jejich diagnostika 

      Psací písmo vzniklo mnohem později než písmo tiskací. Vynález 

knihtisku v patnáctém století znamenal větší tlak na rychlost ručního opisování, písaři 

tedy museli začít používat úspornější pohyby, aby dokázali konkurovat těmto novým 

strojům. Písmena se začala na sebe vázat při psaní slov a to znamenalo vznik psacího 

písma. 

           Písmena se skládají z více prvků, a proto se žáci musí naučit nejdříve ovládat 

jednotlivé pohyby a až pak celá písmena. Žáci se tedy učí postupem od jednoduššího ke 

složitějšímu jako ve všem. Důležitým začátkem pro psaní jsou grafomotorická cvičení 

díky nimž si žáci osvojí správnou techniku psaní. 

Výuka psaní blízce souvisí s výukou čtení. Pokud se u dítěte vyskytnou potíže se 

čtením, můžeme očekávat i obtíže při výuce psaní. Společné pro čtení a psaní je syntéza 

a analýza. Při psaní si musí žák uvědomit, z jakých hlásek se slovo skládá, vybavit si 

k hláskám písmena a nakonec je napsat ve správném pořadí. Dále pak klade psaní velké 

nároky na jemnou motoriku ruky a následnou zrakovou kontrolu. 

 

4. 2. 1  Dysgrafie a dysortografie 

Tak jako je dyslexie poruchou učení se čtení, pak poruchou zvládnutí psaní je 

dysgrafie. Ta se většinou objevuje spolu s poruchou pravopisu – dysortografií.  

Dysgrafie je tedy specifickou poruchou psaní, kdy dítě není schopno si osvojit 

základní dovednosti, potřebné pro naučení se dovednosti psaní.  

Dysortografie je specifickou poruchou pravopisu. Žák není schopen se naučit 

používat pravidla pravopisu. 

  

Psaní je složitou komplexní činností, která zaměstnává motoriku žáka, jeho 

vnímání, představivost, paměť, pozornost i myšlení tedy celou jeho osobnost. Jelikož 

ovlivňuje psaní celou osobnost dítěte, je zároveň ovlivňováno jak faktory vnitřními 

(úroveň smyslů, funkcí poznávání, motoriky), tak i faktory vnějšími (okolí působící na 

jedince, přístup učitele, metody výuky). Výuka by měla být vedena tak, aby si žáci získali 

nejen správné návyky, ale i pozitivní postoj k písemné komunikaci. Cílem výuky psaní 
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v prvním ročníku je naučit žáka psát psacím písmem, čitelně a přiměřeně rychle. Zároveň 

si žáci už v tomto období vytváří základy vlastního rukopisu, což se při pozdější 

komunikaci jednotlivce také projeví. Proto by měl učitel dbát na zvolení správných 

metod a forem výuky psaní. 

Psaní je stejně jako čtení nezbytná dovednost. Všechny složky by měly být 

zautomatizovány. Samozřejmě činnost psaní i čtení je vědomá, člověk ví, že čte, že píše.  

Zvláště v počátečních fázích je nutná dokonalá příprava na výuku samotného 

psaní. Důležité jsou hlavně uvolňovací cviky v přípravné fázi. Pokud má dítě dobře 

zvládnuté uvolnění a ovládání ruky, jemné motoriky, můžeme přistoupit k učení 

jednotlivým tvarům písmen. 

I u psaní je třeba zohlednit všechny složky žákovi osobnosti, tedy jeho 

intelektové schopnosti, sociální vztahy a zdravotní stav. 

 

Při nácviku psaní je potřeba dbát na dodržování hygienických návyků. Je třeba 

dbát na správné sezení (stabilní, pohodlné, ve správné výšce), správný úchop psacího 

náčiní (pro předcházení přílišného tlaku na náčiní), natočení psací plochy, světlo, čas    a 

samozřejmě se nesmí zapomínat na pozitivní atmosféru. Na vytváření správných 

hygienických návyků by se měla podílet i rodina. 

 

4. 2. 2  Diagnostika poruch psaní 

Diagnostiku poruch psaní může provádět přímo sám učitel. Většinou probíhá 

formou diktátu zaměřeného na specifické chyby. Zaměřujeme se hlavně na ověřování 

rozeznávací dovednosti malých a velkých písmen psací abecedy, všímáme si záměn 

písmen zrcadlově obrácených, sledujeme vynechávání či naopak přidávání písmen        a 

další specifické chyby. 

 

4. 3  Možnosti zlepšení čtení a psaní 

Pokud již dítě zažilo jakoukoliv formu neúspěchu z důvodu nezvládnutí technik 

čtení a psaní, je třeba u něj vytvořit především nový pozitivní přístup k těmto 
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dovednostem. Tedy vytvořit si s dítětem takový vztah, aby nám důvěřovalo a bylo 

ochotné spolupracovat při získání správných návyků a ovládnutí techniky čtení a psaní. 

Při nápravě čtení i psaní pracujeme nejprve bez učebnic, abychom vytvořili pevné 

základy k těmto dovednostem.  

Pro zlepšení čtení procvičujeme postupně především znalost všech písmen         a 

jejich následnou syntézu do slabik. Postřehováním pak nacvičujeme automatické čtení 

slabik, které pokračuje ve čtení slov.  

Při nápravě psaní je potřeba procvičit od začátku hlavně uvolňovací cviky. Ty 

jsou důležité pro správný návyk techniky psaní. 

  

Zlepšení žáka ve čtení a psaní musí začít hlavně jeho správnou motivací, 

navrácením sebedůvěry. Žák, který již zažil neúspěch při učení se čtení a psaní má v sobě 

vytvořen určitý blok k dalším pokusům o naučení se těmto dovednostem. Dyslektické 

děti bývají nepozorné, roztěkané a někdy až lhostejné ke školní práci. Proto k nim 

přistupujeme individuálně a snažíme se propojit myšlení s činností využitím vhodných 

metodických postupů.  

 

Pro zlepšování čtení a psaní nám slouží v dnešní době mnoho pomůcek. Ať už se 

jedná o běžné učebnice využívané ve výuce nebo o další samostatné pomůcky, jako jsou 

např. soubory cvičení, pracovní listy, postřehovací kartičky, tabulky a podložky pro 

nácvik tvarů písmen, různé typy upravených psacích potřeb. 

 

 

4. 4  Hodnocení čtení 

Hodnocení je vždy součástí motivace k práci. Pro prvopočáteční čtení je třeba 

využívat především pozitivní hodnocení, tak jako i pro zbytek výuky. To je důležité       i 

pro další vytváření pozitivního postoje ke vzdělávání.  

Při hodnocení čtení rozlišujeme dvě hlavní skupiny znaků čtenářského výkonu. 

Jsou to kvalitativní znaky (správnost čtení, uvědomělé čtení, plynulost čtení, výrazné 

čtení) a kvantitativní znak (rychlost čtení). Při hodnocení čtení žáků prvního ročníku se 
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však tento znak neupřednostňuje. Zde je uvedeno hodnocení čtenářského a písařského 

výkonu podle Z. Křivánka a R. Wildové (1998). 

 

4. 4. 1  Správnost čtení 

Správné čtení je hlavním ukazatelem úrovně čtenářského výkonu. Od správnosti 

čtení se dále odvíjí plynulé, uvědomělé a výrazné čtení. Správnost čtení závisí i na 

porozumění obsahu čteného, ne jen na znalosti písmen a zautomatizovaném čtení slov. 

Správnost čtení je vlastně shoda tištěného textu s jeho čtenou podobou. 

Samozřejmě pro hodnocení tohoto znaku čtenářství je třeba stanovit kritéria hodnocení. 

Těmi jsou chyby v kvalitě a rozsahu změn ve formě slov a druh změny obsahu slova 

(přečtené slovo s chybou má smysl x přečtené slovo s chybou nemá smysl).  

 

4. 4. 2  Uvědomělé čtení  

Uvědomělé čtení neboli čtení s porozuměním by mělo být cílem výuky čtení. 

Porozumění textu je ovlivněno výběrem textu. Je nutné vybírat text vhodný pro daný věk 

žáků s ohledem na jejich jazykové a intelektové schopnosti. Porozumění textu se odvíjí 

také od stupně zvládnutí čtenářské techniky žáka a od jeho kulturní vyspělosti.  

Porozumění čtenému textu můžeme zjišťovat pomocí didaktických testů 

v závislosti na rychlosti čtení nebo jednoduše rozhovorem nad textem (tzn. otázkami, 

doplňováním informací, vyprávěním…). 

 

4. 4. 3  Plynulost čtení 

Plynulým čtením se rozumí čtení bez hláskování, slabikování, opakování čtených 

slov nebo jejich částí. To znamená čtení souvislé a nepřerušované změnami tempa nebo 

pauzami.  

Na plynulém čtení se podílí schopnost osvojit si potřebný rozsah zorného pole, 

správné dýchání. Je ovlivněno také tempem, správností a porozuměním textu. 
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4. 4. 4  Výrazné čtení 

Výrazné čtení můžeme považovat za nejvyšší stupeň zvládnutí techniky čtení. Při 

výrazném čtení se využívá intonačních prvků, modulace hlasu, frázování… Je možné 

také považovat výrazné čtení za známku hlubšího porozumění textu. Na výrazném čtení 

se zásadně podílí i jasná artikulace, dýchání a práce s hlasem. 

Výrazné čtení je ovlivněno porozuměním, správností a plynulostí čtení. 

 

4. 4. 5  Rychlost čtení 

Rychlost čtení se zjišťuje hlavně v pozdějších ročnících školní docházky, jako 

kritérium pro hodnocení čtení. V prvním ročníku se zdůrazňují především ostatní znaky 

čtenářského výkonu. Jelikož je třeba vyzvednout hlavně pozitivní motivaci a správné 

čtenářské návyky. Žák by se měl naučit číst přiměřeně rychle. Rychlost čtení závisí, 

stejně jako ostatní znaky, na mnoha okolnostech. Žák je ovlivněn psychickým                a 

zdravotním stavem stejně jako způsobem a plynulostí čtení. 

 

4. 5  Hodnocení psaní 

Hodnocení psaní má stejně jako další složky výuky svá kritéria. Je významnou 

částí výuky samozřejmě vedle nácviku psaní písmen, slov a vět. Hodnocení psaní by mělo 

být individuální a mělo by pozitivně motivovat kvůli vytvoření kladného vztahu 

k písemné komunikaci a vzdělání vůbec.  

Učitel může využít různé formy hodnocení psaného projevu žáka. Měl by žáky 

vést i k sebehodnocení, což žákovi usnadní nápravu a rozlišování svých vlastních chyb. 

Na počátku výuky psaní by opět nemělo být přeceňováno striktní dodržování znaků 

písma. Naopak by se měla vyzdvihnout spíše čitelnost napsaného a žákův zájem o rozvoj 

jeho techniky psaní. 

„Hodnocení psaní se opírá o tzv. znaky písma, mezi kterými jsou rozlišovány 

kvalitativní (tvar, velikost, úměrnost a stejnoměrnost velikosti písma, vazebnost – 

jednotažnost a přípojnou, sklon písma, jeho hustota a rytmizace a celková úprava 

psaného textu) a kvantitativní (rychlost psaní)“.(Křivánek, Z., Wildová, R. Didaktika 

prvopočátečního čtení a psaní. Praha 1998, s. 72) 
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4. 5. 1  Tvar písmen 

Od počátků výuky psací abecedy se objevila spousta změn ve tvaru písmen. 

Tvary se hlavně zeštíhlují a zjednodušují. Zjednodušení souvisí hlavně s usnadněním 

naučení se psaní. Některá písmena mají v různých písankách různý tvar, tyto odlišnosti 

jsou malé, ale přesto patrné. Ovšem tyto změny nejsou na úkor čitelnosti písmen, naopak 

mají nácvik psaní písmene usnadnit. 

 

4. 5. 2  Velikost písmen 

Velikost písmen se v průběhu ovládání nácviku psaní postupně zmenšuje. Závisí 

to hlavně na liniatuře, která písmena ohraničuje. Velikostí se rozumí především výška 

písmene. 

 

4. 5. 3  Úměrnost a stejnoměrnost velikosti písma 

Poměr výšek písmen střední výšky: horní délce: dolní délce by měl být 1 : 1: 1. 

Dodržení této úměrnosti je dosaženo pomocnou liniaturou. Ovšem individuální odchylky 

v délkách písmen jsou tolerovány. 

Při dodržování stejné velikosti písmen stejného druhu pomáhá žákům opět 

pomocná liniatura a písmena na začátku i na konci řádku.  

 

4. 5. 4  Vazebnost písma 

V prvním ročníku je vhodné přistupovat k hodnocení návaznosti písma 

individuálně. Pokud žák nezvládá psát jednotně, nepřeceňujeme tento znak, aby nedošlo 

ke ztrátě motivace. Naopak by měla převážit snaha o nápravu uvolňováním a zvýšením 

pohyblivosti píšící ruky. 

Při upevňování nácviku vazebnosti písmen je upřednostňováno jednotažné 

napisování písmen a jejich jednotažné spojování do slov. Žáci jsou vedeni k dopisování 

diakritických znamének až po napsání celého slova. Je tak docíleno zároveň i kontroly 
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zápisu i nácvik rytmického psaní. Naopak u dysortografiků se doporučuje dopisování 

diakritických znamének ihned po dopsání písmene. 

 

4. 5. 5  Sklon písma 

Sklon písma se většinou pohybuje mezi 60 a 90 stupni sevření osy písmene 

s linkou. I sklon je třeba posuzovat individuálně a za chybu je považován sklon 

nestejnoměrný. Už při nácviku psaní písmen je možno ovlivnit sklon pozitivním 

způsobem hlavně dodržováním hygienických návyků. Můžeme žákům také pomoci 

správným metodickým postupem či využitím šikmé pomocné liniatury. 

 

4. 5. 6  Hustota a rytmizace 

Pohyb píšící ruky by měl být rytmický a mezery mezi písmeny, slovy by se měly 

dodržovat stejnoměrné. Při psaní je třeba brát ohled na estetičnost textu jako celku. 

 

4. 5. 7  Úprava písemnosti 

Žáci začínají od začátku výuky na začátku linky a píší až na konec, pokud se 

slovo nevejde celé, učí se jej rozdělit a psát izolovaně písmena, slabiky. Učitelé vedou 

žáky k celkovému upravenému vzhledu a úhlednosti psaného textu. 

 

4. 5. 8  Rychlost psaní  

Cílem psaní v prvním ročníku je přiměřeně rychlé psaní. Naopak v dalších 

ročnících by měla být rychlost orientačně sledována a rozvíjena. Výsledek zjištěné 

rychlosti psaní slouží především jako motivace žáka pro psaní. Učitel respektuje 

individuální rozdíly v rychlosti psaní.  

Průměrná rychlost psaní v prvním ročníku je kolem 10 slov/1 min. a v pátém 

ročníku je to kolem 50 slov/1 min., v každém ročníku se počet napsaných slov za minutu 

zvyšuje přibližně o deset. 
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5)  Etapy výuky čtení 

  

Čtení je pro školáky velmi složitou mnohoúrovňovou činností.  Při čtení jde             

o převod optických značek do jejich zvukové podoby formou slov a vět. Z. Křivánek a 

R. Wildová (1998) rozvrhují výuku čtení do tří etap: 

1) etapa jazykové přípravy 

2) etapa slabičně analytického způsobu čtení 

3) etapa plynulého čtení slov a vět 

Podle B. Fabiánkové, J. Havla a M. Novotné (1999) můžeme tato období označit ještě 

ve vztahu k používání slabikářů ve výuce jako předslabikářové, slabikářové a 

poslabikářové. 

 

5. 1  Etapa jazykové přípravy 

Délka této etapy závisí na individuálních schopnostech žáků a odpovídá tzv. 

přípravnému období. Průměrná délka je kolem pěti týdnů.  

V tomto období si žáci formou her připravují své duševní procesy na výuku čtení. 

Využívá se k tomuto rozvoji zvukový materiál slova, se kterým se žáci učí pracovat a učí 

se první písmena. Učitel začíná žáky připravovat na pochopení analýzy     a syntézy 

slabik. 

Toto přípravné období na výuku čtení je nezbytné, protože ne všechny děti 

přicházejí do školy připravené z mateřských škol. Je tedy nutné uvést je do práce se 

slovy nejprve rozvojem zrakového, sluchového vnímání, rozvojem pozornosti, paměti, 

představivosti. Zastánci globální metody ovšem oponují tomuto názoru s tím, že by se 

s výukou čtení mělo začít hned v prvních dnech školní docházky. Svůj postoj 

argumentují tím, že děti přicházejí do školy se zájmen hlavně se naučit číst a tudíž, že už 

mají dost hraní si bez písmen. Toto stanovisko je možné uplatnit, pokud se ve třídě 

sejdou jedinci stejně připraveni z hlediska přípravného období na čtení. A to se stává 

málokdy. 
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V dnešní době je k dispozici mnoho rozličných materiálů k přípravnému období 

na výuku čtení. Tyto materiály obvykle obsahují i škálu cvičení na rozvoj poznávacích 

procesů, smyslů. 

 

Učitel by měl v tomto období dbát na dostatečný rozvoj žákovy slovní zásoby. Ta 

je důležitá pro pozdější čtení s porozuměním. Slovní zásobu je možné rozšiřovat 

prostřednictvím vhodně zvolených metod při práci s textem. Jedná se hlavně o správně 

zvolený rozhovor nad přečteným textem, žák by se měl učit klást správně otázky, 

poslouchat, naučit se převyprávět příběh…Nemělo by se zapomínat ani na to, že právě 

učitel je, co se týká jazykového vyjadřování, vzorem pro žáky. Měl by tedy dbát 

především na svůj jazykový projev, neboť právě jej budou žáci napodobovat a jeho styl 

řeči se jim zafixuje. 

 

Důležitý je v tomto období jazykové přípravy rozvoj celé osobnosti dítěte. To 

zahrnuje nejen rozvoj poznávacích procesů, ale i rozvoj citů žáka, rozvoj jeho vůle. Žák 

by se měl naučit ovládat své chování hlavně v případě neúspěchu, naučit se pracovat      i 

při činnostech pro něj málo zajímavých. Tedy naučit se trpělivosti a pečlivosti. A ty méně 

šikovné by učitel neměl zapomínat chválit i za sebemenší úspěch. 

  

Při čtení je důležitý hlavně dech. Je třeba, aby se s ním žáci naučili dobře 

hospodařit, protože je to potřebné pro plynulé a správné čtení. Dýchání můžou žáci 

procvičovat různými úkoly, např. opakování slov, snadno zapamatovatelná říkadla. Pro 

správné dýchání se doporučuje nacvičení tzv. bránicového dýchání, kdy žák nadechuje 

nosem a nezvedá ramena. 

Procvičování správného dýchání probíhá současně se cvičením hlasu 

a výslovnosti. Při cvičení hlasu se zdůrazňuje tzv. měkké nasazení hlasu.  

Cvičení výslovností se pojí k probírání nových písmen. Je třeba procvičovat 

celkově artikulační obratnost mluvidel. Pro rozvoj artikulační obratnosti se využívá tzv. 

jazykolamů a různých říkanek. Pro nápravu vad řeči je důležité vyhledat odborníka, 

v tomto případě logopeda. Diagnózu vad řeči zajistí učitel umožněním dostatku 

spontánního verbálního vyjadřování žáků.  
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Při nácviku nových hlásek se začíná s tzv. náslovnými hláskami, to jsou takové, 

které jsou na začátku slova. Pak se postupuje k hláskám na konci slova a nakonec 

k hláskám uprostřed slov. Vychází se z obrázků v učebnicích nebo na stěnách třídy. Žák 

má hlásku nejprve analyzovat a následně i sám vymýšlet slova, ve kterých se hláska 

vyskytuje, podle pokynů buď na začátku, uprostřed nebo na konci slova. Žáci si k dané 

hlásce samozřejmě přiřazují i odpovídající písmeno. 

 

Pro některé žáky je složité rozeznávání dlouhých a krátkých samohlásek. Různé 

soubory učebnic s tímto problém pracují různě. V některých např. u vydavatelství Alter 

se setkáváme s probíráním dlouhých samohlásek až po probrání všech krátkých 

samohlásek, naopak u vydavetelství JINAN je výuka krátkých a dlouhých samohlásek 

paralelní.  

I u nácviku tohoto obtížného jevu, pro některé žáky, existuje mnoho metodických 

příruček a zaměstnání pro rozvoj odlišení krátkých a dlouhých samohlásek. Záleží jen na 

učiteli, jakou činnost si pro výuku zvolí. Důležité je opět dbát ohled na schopnosti a 

dovednosti žáků. 

 

 

5. 2  Etapa slabičně-analytického čtení 

V této etapě výuky čtení již probíhá nácvik „opravdového“ čtení. Žáci již byli 

seznámeni s některými písmeny a může se tedy přejít ke čtení slabik, slov a vět. 

U čtení slabik se setkáváme s více skupinami slabik, kterým je třeba věnovat 

pozornost, jsou náročnější pro žáky na osvojení.  

  

Při výuce čtení se začíná se slabikami otevřenými. To jsou slabiky typu 

souhláska-samohláska. S nácvikem čtení těchto slabik můžeme začít po zvládnutí 

několika prvních samohlásek a souhlásek. Opět existuje více způsobů, jak žáky naučit 

číst slabiky. Je možné např. prodloužit výslovnost souhlásky až do doby, kdy žáky 

identifikuje i samohlásku a následně přečte celou slabiku, s tím, že souhlásku vyslovuje 
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delší dobu. Učitel však musí pamatovat, že slabika je jen část slova bez významu a tak je 

žáky taky chápána. Proto je pro žáky důležité využívat při nácviku čtení slabik náslovné 

hlásky spolu s obrázky, aby vnímali slabiku jako část plnovýznamového slova. 

Mělo by se ovšem zamezit mechanickému opakování slabik, neboť to vede ke 

ztrátě zájmu o čtení celkově a snižuje efektivnost procesu výuky čtení.  

Procvičování nácviku slabik je možné opět pomocí různých pomůcek                 

a zaměstnání, např. doplňování slabik ve slově.  

 

Po naučení čtení otevřených slabik se může přistoupit k nácviku spojování těchto 

slabik do dvoj- později trojslabičných slov. Nácvik čtení takových slov se dá zjednodušit 

žákovi přiblížením se opět jemu známým slabikám. A to tak, že učitel slovo napíše na 

tabuli po slabikách s malou mezerou mezi nimi. Žák tedy pouze spojí dohromady jemu 

známé slabiky a přečte celé slovo. Existuje spousta dalších metod, jak usnadnit žákům 

čtení nových slov, např. zvýraznění jednotlivých slabik barevně, naznačit obloučkem pod 

slabikami, jak při čtení postupovat (tato metoda se nazývá vázané slabikování).  

Nesmíme opět zapomínat, že už od začátku je třeba vést žáky k porozumění 

čtených slov. Z tohoto důvodu je dobré využívat obrázky, které označují vytvořené 

slovo. 

 

Na počátku výuky čtení se setkáváme v učebnicích se slovy, které mají 

samohlásku jako první slabiku slova (např. Ola, Ema…). U tohoto typu slov je třeba 

procvičovat určování počtu slabik ve slovech. Můžeme pomocí takovýchto slov začít 

s přípravou na čtení slov s předložkami. Žákům vysvětlíme, že se předložky čtou 

dohromady se slovy. 

 

Tak jak jsem uvedla dříve slabiky otevřené, je třeba se zmínit i o slabikách 

zavřených. Zavřenými slabikami označujeme slabiky typu: souhláska-samohláska-

souhláska. K nácviku se využívá jednoslabičných slov, u kterých se provádí analýza     

a syntéza hlásek daného slova. Čtení zavřených slabik by měli mít žáci usnadněno tím, že 

již znají otevřené slabiky (které se vyskytují v první části těchto typů slov) a že znají i 
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samotné písmeno, které tvoří zbytek slova. Učitel může žákům opět pomoci s nácvikem 

čtení takovýchto slov barevným odlišením písmen. 

 

Po nácviku čtení slov s různými typy slabik následuje nácvik čtení vět. Žáci se 

nejdříve snaží pochopit rozdíl slovo-věta (určují počet slov ve větě…). Při čtení celých 

vět se žáci setkávají se skutečným smyslem čtení.  

Žák si uvědomuje i grafický záznam věty a tedy i gramatická pravidla jazyka 

(začátek věty velkým písmenem, věta končí tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem, 

mezery mezi slovy). 

Pro správné porozumění textu je nutné předcházet opakovanému čtení slov. 

 

Dalšími problematickými skupinami slov jsou slova s dvojhláskou. Pro žáky, 

kterým čtení dvojhlásek dělá problém, je nutné znovu zopakovat sluchovou analýzu     

a syntézu otevřených slabik. 

Problémy mohou nastat při čtení slov se skupinou dvou souhlásek na začátku   

a uvnitř slov. Procvičovat slova se dvěma souhláskami na začátku je možné důkladnou 

sluchovou analýzou, nebo tvořením nových slov obměnou některé ze slabik. Je také 

třeba procvičovat správnou výslovnost slov, aby nedocházelo k záměnám písmen 

v souhláskách. Při procvičování slov se dvěma souhláskami uprostřed slov, se žáci 

připravují na dělení slov na konci řádku. 

 

Existují pak i další skupiny, jejichž nácvik čtení není snadný. Jsou to skupiny, 

ve kterých se vyskytuje háček, jako diakritické znaménko pro změkčení slabiky. Slabiky 

jako jsou dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě nebo i di, ti, ni a ď, ť, ň. U těchto slabik je třeba mít 

na paměti, že pochopení psaní těchto skupin písmen je pro žáky složité. Neměli bychom 

se snažit zdůrazňovat sluchový rozklad, neboť ne vždy se psaní slabiky shoduje s její 

čtenou podobou. Učitelé při nácviku čtení slov mají možnost využít opět množství 

rozličných zaměstnání či pomůcek. Důležité je především procvičovat a upevňovat 

psanou podobu obtížných slabik.  
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5. 3  Etapa plynulého čtení slov 

Do konce školního roku by měli žáci přejít k plynulému čtení slov. Žáci by měli 

číst s porozuměním a správným slovním přízvukem. S plynulým čtením souvisí i čtení 

celých článků. Čtení souvislých textů se smyslem dávají pozitivní motivaci žákům pro 

vnímání čteného textu. I když se čtením článků se žáci setkávají již ve druhé etapě 

slabičně-analytického čtení.  

V této etapě je potřeba rozvíjet čtenářský zájem a přistupovat k žákům 

individuálně. Čtení by měli brát žáci jako zábavu pro trávení volného času i jako 

prostředek získávání informací a utváření vlastních názorů a postojů. Při čtení i po této 

etapě by si žák měl zlepšovat svou čtenářskou techniku. Na rozvoji zájmu o čtení se 

podílí, jako na utváření všech postojů jedince, rodinné prostředí a kulturní zázemí žáka. 

Zájem o čtení se rozvíjí i užitím vhodných metod zvolených učitelem.  

Individuálním přístupem k žákům při výuce čtení by měl být poskytnut dostatek 

času procvičení hlasitého čtení, čímž se vytváří základ pro rozvoj výrazného čtení.    

 

Opravdu důležitým projevem plynulého čtení je vytvoření si vztahu ke čtení. 

Cílem učitelů při výuce čtení je poskytnout žákům v začátcích nácviku čtení dostatečnou 

motivaci ke čtení. Tohoto může učitel dosáhnout mnoha způsoby jako např. pořádat 

čtenářské besedy, návštěvy knihoven, besedy s autory… 
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6)  Rozvoj vnímání a poznávání 

 

Rozvíjet vnímání a poznávání všech smyslů, je pro prvopočáteční čtení a psaní 

nesmírně důležité. Je potřeba zaktivizovat nejprve všechny potřebné složky osobnosti. 

Pak je žák připraven na plnohodnotnou práci a soustředění na probírané jevy. Existuje 

opět mnoho rozličných způsobů, jak stimulovat a aktivovat vnímání a poznávání žáků 

pro efektivní práci ve výuce.  

Aktivity pro rozvoj myšlenkových operací vnímáme jako možnost pro využití 

manipulace a experimentů na formování čtecí dovednosti. Nebezpečím pro rozvíjení 

smyslů je pasivita. Ať už se jedná o pasivitu ze strany rodičů k podnikání jakékoliv 

aktivity s dětmi nebo o pasivitu dětí. Ta je zapříčiněna hraním si s dokonalými hračkami, 

u kterých je důležité hlavně je nerozbít. Děti pak nemusí aktivizovat žádný smysl pro 

manipulaci s hračkou. 

  

D. Kutálková (2005) se podrobně věnuje tomuto tématu. Pokud se zmiňujeme o 

rozvoji vnímání a poznávání, máme na mysli rozvoj smyslového vnímání. Tedy jedná se 

rozvoj zrakového, sluchového vnímání, dále pak o rozvoj hmatu, s nímž souvisí motorika 

svalových skupin. Ze smyslů jsou důležité i chuť a čich, které se na rozvoji čtenářských 

dovedností také mohou podílet. A existuje i další druh smyslového vnímání a tím je 

propriocepce. 

 

6. 1  Vnímání čichové, chuťové, propriocepce 

Kvůli uspěchané době není moc času na vychutnávání jídla. Je podstatné to, jestli 

dítě něco snědlo spíše než to, jestli ví, jak daná potravina chutná nebo voní.  

 

Zmíněná propriocepce je složeninou ze dvou cizích slov proprius a percepce. 

„Z významu slova tedy vyplývá, že jde o vnímání vlastního těla, aniž vlastní pohyb 

vidíme“. Kutálková, D., Praha 2005, s. 71 
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6. 1. 1  Rozvoj vnímání čichu a chuti 

Nesmíme zapomínat, že čich patří mezi nejstarší smysly z hlediska vývoje. 

Čichové vjemy tedy hrají v našem životě významnou roli. Prostřednictvím chuti a čichu 

získáváme sice méně konkrétních informací, ale nejsou méně důležité než jiné smysly. 

 

Zdánlivě tato smyslová vnímání s rozvojem čtení a psaní moc nesouvisí. Musíme 

mít ovšem na paměti, že právě pojmenování pocitů při trénování chuti nebo čichu souvisí 

s rozvíjením slovní zásoby. To dále souvisí s komunikační schopností dítěte, rozvojem 

řeči a tedy i rozvojem myšlenkových operací, kdy je schopno přiřadit určitou chuť (vůni) 

k určité potravině. Tyto smysly můžeme rozvíjet hrou na experty v ochutnávání. 

Následným rozhovorem o aktivitě a pocitech se stimuluje schopnost vyjadřovat se. Může 

samozřejmě následovat činnost psaní a čtení o zkušenosti, kterou dítě prožilo. Čímž jsme 

se dostali právě ke zdánlivě nesouvisející možnosti rozvoje čtení a psaní prostřednictvím 

smyslů chuti a čichu.  

 

6. 1. 2  Rozvoj propriocepce 

Propriocepce se uplatňuje málokdy samostatně, většinou doprovází motoriku a 

hmat. Obsah tohoto slova si uvědomíme především při pohybu ve tmě, kdy pohyby 

nevidíme, a přesto je dokážeme ovládat, nebo když napodobujeme pohyby mluvidel, aniž 

bychom si do pusy viděli. Souvisí s ní i uvědomování si pohybů těla ve směrech (nahoru-

dolů, vpravo-vlevo…). Jedná se tedy o pohybovou orientaci a napodobení pohybu, bez 

dlouhého rozmýšlení. Tato schopnost úzce souvisí s rozvíjením pravolevé orientace. 

 

Nedostatky v pravolevé orientaci se u malých dětí nemusí přeceňovat. Rodiče se 

soustředí hlavně na to, do které ruky dítě bere tužku. Kolem čtvrtého roku a po pátém 

roce už by mělo být úplně jasné, které ruce dává dítě přednost. Samozřejmě bez 

ovlivňování okolí můžeme pravolevou orientaci dítěte pozorovat při úchopu lžičky, 

podáváním ruky i držením tužky v jedné ruce. Tou rukou bude později psát. 
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Pokud se i po pátém roce dítě nejasně projevuje v tom, které ruce dává přednost, 

je třeba zjistit, která ruka převládá. Ne každý je vyhraněný pravák nebo levák. Je důležité 

správně zvolit činnosti a hry, jimiž se upřednostní používání jedné ruky alespoň na 

většinu činností. Je třeba proto cvičit propriocepci, která zahrnuje rozvoj pravolevé 

orientace a vnímání směrů, abychom zamezili pocitu neúspěchu. Prožitý neúspěch by 

mohl dále způsobit negativní motivaci žáka a jeho nezájem o další práci a rozvoj čtení   i 

psaní. 

  

Pro rozvoj propriocepce existuje opět množství her, kterými můžeme vnímání 

pohybu upevnit. Jsou to hry poslepu, hádání tvarů psaných na záda, napodobování 

pohybů pravou a levou rukou. Nesmíme zapomínat na slovní ohodnocení výkonu žáka 

ani na žákův vlastní komentář situace. 

 

6. 2  Rozvoj zrakového vnímání 

Nejméně třetina smyslových informací jsou právě ty zrakové. V běžném životě se 

se vším setkáváme nejprve prostřednictvím zrakových vjemů. Těchto podnětů existuje 

kolem nás nepřeberné množství. Nejde tedy o to, že bychom neměli dostatek stimulací 

zrakového vnímání, spíše jde o jejich nadbytek a kvalitu. 

Na učiteli závisí právě vhodný výběr zrakových vjemů a podpora správného 

užitku z nich. To zabezpečí metodicky správnou přípravou a řazením výukových aktivit. 

Nesmíme ani promeškat správné období na nácvik jednotlivých schopností. Jsou 

to období, kdy si dítě danou schopnost osvojuje nejsnadněji. Promeškání tohoto času pak 

vede k potřebě důslednější práce při výuce a někdy až ke školním neúspěchům. 

S nedostatky v přesnosti zrakového vnímání souvisí problémy s výslovností, 

problémy se zapamatováním si tvarů písmen. Což většinou vyústí až do dyslexie. 

 

6. 2. 1  Náměty pro rozvoj zrakového vnímání 

Zrak můžeme rozvíjet několika způsoby podle cíle výuky. Je potřeba procvičovat 

veškeré složky zrakového vnímání jako jsou paměť (dlouhodobou               i 
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krátkodobou), pozornost, srovnávání sledovaných objektů, doplňování celku. Poslední 

zmíněná aktivita je potřebná pro chápání souvislostí nezbytné pro čtení s porozuměním. 

  

Pozornost žáků je možné trénovat i motorickým cvičením navlékání korálků. Žák 

si cvičí jemnou motoriku a dodržováním určité posloupnosti, tvořené několika odstíny 

barev, trénuje zároveň i zrak. Diferenciaci a pozornost procvičíme velice účelně i 

hledáním rozdílů, hledáním podobnosti… 

  

Je třeba stimulovat i postřeh, který se dá uplatnit hlavně v tělesné výchově. Při 

pohybových aktivitách si žáci osvojí i spolupráci zraku a ruky. Neměli bychom opomíjet 

ani analyticko-syntetickou činnost, která je důležitá pro výuku čtení. Pro rozvoj této 

schopnosti je možno využít různých druhů stavebnic. Stejně poslouží           

i omalovánky a domalovánky. 

  

Na cvičení vytrvalosti a trpělivosti poslouží výborně hry typu puzzle, jež můžeme 

obměňovat i s vlastními materiály. Použít můžeme i materiály, jež si žáci sami vytvoří 

(namalují obrázek, který si rozstříhají a skládají). 

  

Paměťové hry na rozvíjení zraku je třeba taky zařazovat do výuky. Využít se dá 

k tomuto účelu pexeso, obměny „kimových“ her apod. Je vhodné použít i obrázky na 

stěnách kostek, které žák nejdřív vidí na okamžik správně sestavené a jeho úkolem je, po 

rozhození kostek, znovu složit obrázek zpaměti. 

 

6. 3  Rozvoj sluchového vnímání 

Sluch je vedle zraku v dnešní civilizaci obecně docela odsouván, co se týká jeho 

důležitosti. Pro náš způsob života je typická zvýšená hladina hluku, která sluch dokonce 

ohrožuje. Nejvíce hluku je na ulicích, ale ani doma se mu nevyhneme (zvuk ledničky, 

puštěná televize…). Lidé si dokonce hluk sami vytváří, když je najednou kolem nich 

ticho. Nejsou na klid zvyklí a znervózní při změně hluku na ticho. 
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Tzv. zbytečné zvuky působí i na děti již od útlého věku. Děti si tak odvykají 

poslouchat a odlišovat lidskou řeč. Je proto s nimi v pozdějším věku obtížná 

komunikace, protože dítě prostě „vypne“ když je unavené a neposlouchá.  

Sluchová sdělení tak ustupují do pozadí, neboť je společnosti nabízeno stále více 

zrakových vjemů, podle kterých se můžeme podle potřeby orientovat. 

 

Problémy se sluchovým vnímáním se objevují i díky nedostatku dětského zájmu o 

básničky a písničky s pohybem. K čemuž se přidají i problémy s vývojem řeči. Rodičům 

vadí hlavně nesprávná výslovnost, ale malé slovní zásoby už si tolik nevšimnou. Přitom 

rozvoj slovní zásoby a řeči úzce souvisí s rozvojem myšlení. Nedostatečně stimulované 

sluchové vnímání může být problémem zvláště při psaní diktátů. 

 

Existuje mnoho variant úkolů pro rozvoj sluchového vnímání. Úkoly by měly být 

rozlišeny i podle prováděných činností. I když jde vždy o poslech. Žák může rozlišovat 

výšku nebo hloubku tónů, hlasitost, podobnost zvuků či ze slov vyčlenit hlásku.  

 

 

6. 3. 1  Náměty pro rozvoj sluchového vnímání 

Pro rozvoj sluchového vnímání je hlavní aktivitou vhodnou pro aktivizaci sluchu 

básnička. Samozřejmě nejde jen o poslouchání básniček, ale hlavně o jejich naučení se 

zpaměti a recitování. Tato aktivita je nejvšestrannější, neboť postihne velkou část okruhu 

potřebného pro nácvik čtení a psaní. Využívá se při učení a recitaci sluch (při doprovodu 

písní tancem i pohyb), rozšiřuje se slovní zásoba. Rozvíjí se paměť       a rytmizace textu 

tedy celkový jazykový cit.  

Pokud chceme dítě básničku naučit, je třeba se k ní několikrát vrátit. To je lepší 

než ji dlouze nacvičovat a opakovat. Pak stačí, aby dospělý básničku začal předříkávat, a 

dítě ji dokončí až je nakonec schopno ji zopakovat celou samo. Děti mají v oblibě 

básničky s pravidelným rýmem.  
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Oblíbenou hrou je hra na „kukačku“, kdy žák poznává jen podle hlasu, kdo vydal 

zvuk. Zařadit je vhodné také různé nahrávky zvuků z okolí žáků (zvuk auta, vlaku, 

zvířat…) anebo zvuky přímo ze třídy, ke kterým nepotřebujeme nahrávku (zavírání 

dveří, otvírání zásuvky…). Podobně trénujeme i rozpoznávání zvuků, které vydávají 

různé materiály.  

Opět se dá využít i rozlišování stejného a různého, jako u zrakového vnímání. 

Zde využijeme krabičky naplněné různými předměty a třeseme jimi.  

Dá se i spojit pohyb se sluchovou analýzou tak, že zadáváme žákům pokyny 

související s počtem opakování zvuku (např. kolikrát tlesknu, tolikrát vyskoč).  

 

Je možné trénovat i sluchovou pozornost stejně jako tu zrakovou. K tomu 

využijeme známé hry „slovní kopaná“. Tu můžeme obměňovat nejprve vytvářením slov 

na poslední slabiku (kterou necháme žáky určit) a později i na poslední hlásku. Podle 

stejného principu hledáme i slova začínající stejnou slabikou. 

 

6. 4  Rozvoj hmatového vnímání 

Jak je všeobecně známo, děti berou vše do ruky. Postupně je jim tato činnost 

znemožňována, neboť se některé věci vyskytují pouze na obrázku a nelze si na ně 

sáhnout. Pokud tedy dítěti omezíme možnost hmatem poznávat předměty v období, kdy 

to potřebují (po narození a v předškolním věku), budou později i slova znamenat pouze 

abstraktní pojem. 

Hmat se uplatňuje nejvíce při vykonávání jakékoliv činnosti a v přírodě. Zde tedy 

vidíme, že hmat úzce souvisí s jemnou motorikou, pohybovou koordinací a jejich 

rozvojem.  

 

Pokud je dítěti poskytnut dostatečný počet hmatových, ale i ostatních, vjemů, 

pochopí mnohem snadněji představu o věci, na kterou si již sáhnout nemůže. Může si 

představit více vlastností daného předmětu pomocí analogie k již dříve poznanému 

hmatem. 
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6. 4. 1  Rozvoj motoriky – jemné i hrubé 

Motorika neboli obratnost je důležitým prvkem při naučení jakékoliv látky ve 

škole. V dnešní době není tak časté trávit volný čas pohybovými aktivitami. Je to 

zapříčiněno především rozmáhající se moderní technikou. Děti více zajímá práce 

s počítači než hraní si na čerstvém vzduchu s kamarády. Na druhé straně jsou 

samozřejmě rodiče, kteří vedou své děti ke sportu. Ovšem mají na ně přehnané nároky a 

děti jsou přetížené.  

Všechny tyto faktory se samozřejmě podílí na školní práci dítěte. Dítě potřebuje 

rozvíjet stejnoměrně jak smyslové vnímání, tak i obratnost.  

  

6. 4. 1. 1  Náměty pro rozvoj hrubé motoriky 

Pro nácvik psaní a čtení je důležitý rozvoj hlavně jemné motoriky. Je třeba se ale 

zmínit i o potřebě rozvoje motoriky velkých svalových skupin (tedy hrubé motoriky).     I 

tyto skupiny se podílejí na komplexním rozvoji osobnosti, která je tak nezbytná, pro 

úspěšné zvládnutí školních povinností a rozvíjení potřebných dovedností. 

Aktivitami vhodnými pro rozvoj motoriky velkých svalových skupin jsou běžné 

pohybové aktivity, jako např. chůze, běh, skákání, lezení, házení a další druhy sportů. 

Samozřejmě je potřeba tyto činnosti doplnit správným metodickým postupem               

a podněty. 

 

6. 4. 2  Rozvoj jemné motoriky 

Jemná motorika se týká především obratnosti rukou a mluvidel. Toto propojení je 

zjevné již od batolecího věku. Při logopedickém vyšetření se právě ovlivnění obratnosti 

rukou a rozvoje řeči často využívá. Pro zjištění diagnózy problémů řeči se užívá úroveň 

dětské kresby. 

Nedostatky v pohyblivosti mluvidel žáky provázejí i při správném nácviku čtení a 

psaní. Špatná pohyblivost mluvidel způsobuje špatnou výslovnost a s tím související 

nácvik nesprávné techniky psaní. 
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6. 4. 2. 1  Náměty pro rozvoj jemné motoriky 

Při procvičování mluvidel a jejich pohyblivosti se dá využít napodobovacího 

reflexu dětí a nechat je předvádět stejné grimasy jako vidí u nás. Při přetrvávajícím 

problému s výslovností je samozřejmě potřeba vyhledat pomoc odborníka (logopeda). 

Ve všech dětských hrách na podporu rozvoje motoriky jsou uvedeny činnosti 

s manipulací s předměty. Kdy dítě něco rozebírá a zase skládá dohromady. 

Záleží samozřejmě na věku dítěte, jak malé části mu ke hře poskytneme. Ovšem 

zásadou je, že čím menší jsou manipulované předměty, tím větší obratnost je pro 

manipulaci potřeba. 

  

Při výběru hraček je lepší dát přednost přírodním materiálům, jako jsou dřevo 

nebo textil, které jsou na dotek rozhodně zajímavější než hladký plast. Je možné taky 

zahrnout děti do úklidu, třídění matek, šroubků nebo knoflíků bude pro ně jistě zábavou 

a splní i funkci rozvoje smyslů. Pokud se narazí na starý budík nebo podobný přístroj, 

který se dá rozebrat a zase složit, tím líp. Dítě si alespoň opět procvičí svou jemnou 

motoriku. Jestliže objevíme nějaký starý předmět, může dítě probudit svou fantazii       

a zkusit vymyslet, k čemu to asi sloužilo. 

  

Důležitými činnostmi pro rozvoj motoriky jsou práce s papírem. Jedná se          

o aktivity jako stříhání, vytrhávání či následné lepení a skládání. I tato činnost ovšem 

vyžaduje správné metodické vedení. Při této aktivitě je opět zapojeno několik 

rozvíjených smyslů.   

 

Dalšími vhodnými materiály pro rozvoj motoriky jsou přírodniny a potraviny. 

Z nich můžou žáci vyrábět šperky, postavičky, mozaiky… Vedle motoriky je tak 

rozvíjena i fantazie dětí. Neobvyklé materiály se dají využít i pro malování nebo přímo 

psaní. Můžeme využít například špejli omotanou vatou (molitanem, vlnou…) a pokusit 

se s dětmi napsat či namalovat i text. Při tom sledujeme a diskutujeme o tom, jak různý 

materiál vytváří různé stopy. 
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Nejvšestrannější hrou na rozvoj motoriky jsou kuličky. Při hraní kuliček se rozvíjí 

široká škála smyslů. Od vytvoření důlku patou (hrubá motorika) přes soustředění na cíl 

až po samotné cvrnknutí kuličky prstem.   

 

6. 5  Pravolevá orientace 

U evropských národů je běžné čtení a psaní zleva doprava. Pro děti je nesmírně 

důležité naučit se rozeznávat pravé od levé. Pokud toto dítě nezvládne a neustále 

se odvolává na pravou (levou) ruku (nohu), pak mohou nastat potíže s identifikací 

podobných písmen. Dítěti splývají písmena, jež mají podle něj stejnou formu, jen se liší 

nepatrným znakem v poloze (např. b a d). 

  

S pravolevou orientací úzce souvisí zrání CNS. Pokud si dítě neustále plete 

směry, píše S a Z na druhou stranu nebo se podepisuje zprava doleva, je třeba zjistit, zda 

se nejedná o tzv. překříženou lateralitu. To znamená, že dítě píše jednou rukou, ale 

přednostně používá druhé oko. Při nácviku čtení by to mohlo působit problémy, je tedy 

třeba znovu důkladně trénovat schopnost pravolevé orientace. 

Problémy se záměnami směrů u písmen (b, d, p, q) a další jevy, jsou většinou 

průvodním znakem dyslexie, častěji jsou však projevem nedostatečně rozvinuté či 

nacvičené pravolevé orientace. 

 

Při diagnostice takových nedostatků je třeba osvojit si tuto schopnost 

prostřednictvím řady pomůcek pro zvládnutí pravolevé orientace. H. Tymichová uvádí 

ve své knize Nauč mě číst a psát nejosvědčenější jednoduchou aktivitu, kterou je 

určování polohy rohů ve čtvercích (je možné zařadit i složitější verzi s určováním barev 

rohů). 
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7)  Didaktické náměty a hry na rozvoj smyslů v přípravném období 

 

Dítě bere psaní písmen, tedy rukopis, jako samozřejmou činnost při nácviku 

psaní. Proto je u něj každá aktivita odlišující se od pouhého psaní považována za hru, za 

zábavu. Jakákoliv změna činnosti vede k znovuobnovení zájmu o výuku. Jelikož si žák 

připadá, že si vlastně hraje a ne že se učí. Učitel by měl zařazovat různé typy aktivit, co 

možná nejčastěji do výuky. Zajistí si tak větší pozornost žáků a spolu s tím se zvýší i 

jejich soustředění. 

  

Uvádíme zde dvě definice pro porovnání, aby byl jasně znatelný rozdíl mezi hrou 

a didaktickou hrou. 

„ hra Forma činnosti, která se liší od práce i od učení… Hra má řadu aspektů: 

aspekt poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivostní, 

fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický…“ (Průcha, J. a kol., Praha 

2003, s. 75) 

„ didaktická hra Analogie spontánní činnosti dětí, která sleduje (pro žáky ne 

vždy zjevným způsobem) didaktické cíle…Má svá pravidla, vyžaduje průběžné řízení, 

závěrečné vyhodnocení….“(Průcha, J. a kol., Praha 2003, s. 43) 

  

O didaktické hře se více dozvíme v Didaktice prvopočátečního čtení a psaní Z. 

Křivánka a R. Wildové (1998). Uvádí, že pro naučení se nové dovednosti je třeba 

zapojení co nejvíce smyslů, zvláště v prvopočátcích nácviku. Osvojení znalosti písmen by 

tedy mělo být podpořeno nejen pouhým psaním. I když toto je také důležité a nezbytné 

pro nácvik podoby psaného písmene. Ovšem dále je třeba zapojit i smyslové vnímání. 

Nejvíce vjemů získává člověk prostřednictvím zraku. Žáci se musí naučit rozeznat 

psanou podobu písmene a umět ho i zvukově rozeznat, tím se přidává k upevnění 

podoby písmene i sluchový vjem.  

Dalším smyslem, který může žák využít při osvojování podoby písmen je hmat.  

Spojíme rozvoj jemné motoriky s nácvikem rozeznávání písmen a vytvoříme si písmena 

z různých materiálů. Žáci mohou také hledat pouze podobnost tvaru písmen v nabídce 
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materiálů, které jim učitel poskytne. Písmena žáci můžou zkusit i vytvořit z vlastních těl. 

Tím se rozvíjí i jejich kreativita. Je možno také pracovat s obrázky, které žáci skládají 

z písmen nejen napsaných, ale i jinak vymodelovaných. 

Protože jsou žáci zvyklí psát pouze psacím písmem do písanek, je pro ně i pouhé 

psaní tiskacích velkých a malých písmen zajímavou změnou. Na rozdíl od psaní do 

písanek je pro žáky vítanou změnou i opis či přepis, při kterém se spojuje opět více 

rozumových operací.  

  

Samozřejmě se dá pracovat i s tištěným textem, kdy žáci doplňují, vyškrtávají 

nebo barevně označují písmena. Což je pro ně zajímavou obměnou práce s písmem. Děti 

mohou i skládat slova z písmen, které mají předtištěné a připravené k manipulaci. Takové 

zaměstnání se dá využít i jako soutěž pro družstva, což omezí pocit neúspěchu 

z neznalosti pro jednotlivce. Učitel však musí dbát na spolupráci všech členů skupiny.  

Pro upevnění znalosti písmen se dá využít i pohybová aktivita. Žáci hledají 

schované kartičky s písmeny, a když kartu najdou, mají za úkol vymyslet co největší 

počet slov začínajících tímto písmenem. Jinou variantou pro pohybovou aktivitu 

spojenou s procvičováním znalosti písmen je hledání správného písmene, kterým začíná 

slovo na obrázku. Tyto obrázky a písmena jsou rozmístěna po třídě. 

Osvědčenými hrami pro nácvik písmen jsou loto a domino, upravené pro potřeby 

procvičování požadovaného jevu. Můžeme využít i dramatickou výchovu         a 

loutkové divadlo pro nácvik písmen. V tomto případě jde spíše o rozhovor loutky vedené 

učitelem o tom, zda je dané písmeno opravdu ve slově na obrázku nebo jaké písmeno by 

doplnili do slova, které ukazují apod. I pro didaktické hry existuje množství publikací, 

které jsou pro učitele zásobníkem nápadů na práci se žáky. 

 

Pro správný postup při rozvoji učení čtení a psaní je třeba vytvořit si plán práce. 

Ten by měl zahrnovat sled zaměstnání, aby byly procvičeny ve správném pořadí            a 

důkladně všechny potřebné dovednosti. Učení čtení a psaní by mělo být postupně 

zintenzivňováno.  

Důležitá je opět spolupráce s rodinou. Učitel může poskytnout rodičům 

informace a návrhy, jak dítě rozvíjet i doma. Nejlépe je využívat herní formu. Pak nemá 
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dítě pocit, že pracuje a ochotně se zapojí do procesu procvičování. Hra je prostředkem 

rozvíjení v celostním pojetí jeho osobnosti. Je prostředkem aktivizačním a motivačním ve 

formě, který je předškolnímu a ranému školnímu věku blízká. 

 

Výuka čtení se dá obohatit a zpestřit mnoha didaktickými pomůckami, jež jsou 

učitelům k dispozici. Tyto pomůcky ulehčují dětem osvojování si nových písmen až slov. 

Jsou to např. kostky s písmeny, obrazy pro vyvozování písmen, písmena z různých 

materiálů, předepsané listy s písmeny a podobně. 

 

Dnes je již samozřejmou součástí výuky i používání moderní techniky, jako jsou 

počítače, videoprojekce, interaktivní tabule atd. Těchto pomůcek se dá využít spíše jako 

doplňkového materiálu ve výuce. A je možné prostřednictvím moderních pomůcek 

zahrnout nabídku množství her právě z těchto zdrojů. Žáci jsou využíváním moderních 

technologií nadšeni a alespoň na okamžik se soustředí znovu na procvičování probírané 

látky, i když nevědomky formou hry.  

Pokud má učitel možnost využít takového zpestření vyučování, měl by jej využít. 

I když třeba jen pro upoutání pozornosti na krátkou dobu. Každá změna aktivity je pro 

žákovu soustředěnost potřebná. 

 

Jak uvádí B. Fabiánková a kol., 1999, didaktická hra by měla rozvíjet aktivitu, 

fantazii i tvůrčí schopnosti dětí. Vždy musíme vědět, proč ji zařazujeme a zařadit ji ve 

správný čas. Dovednosti a vědomosti, jež se chystáme procvičovat, musí navazovat na již 

ovládnuté znalosti. Je třeba vycházet z konkrétní situace.  
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8)  Pomůcky k výuce prvopočátečního čtení a psaní  

 

Výhodou dnešní doby je možnost učitelů využít širokou nabídku učebnic            a 

pomůcek pro zpestření výuky čtení a psaní. Záleží při tom na možnostech a nabídce 

školy. Současná nabídka souborů učebnic je pestrá a většinou postihuje kompletně jak 

výuku čtení, tak i výuku psaní. K těmto souborům je dnes možné sehnat i doplňkové 

materiály vhodné pro obměnu aktivit při výuce čtení a psaní.  

  

Do učebnic je pro přípravné období zařazována spousta aktivizačních cvičení, 

motivujících žáky k práci, která jsou metodicky uspořádána. Tato cvičení rozvíjí všechny 

smysly, řeč, paměť i pozornost. Uveďme např. učebnici Pojďme si hrát, která je celá 

věnována přípravnému období na výuku čtení. Je také možné využívat při výuce 

množství pomůcek, které si učitel vyrobí a přichystá sám, podle potřeb probírané látky  a 

podle potřeb žáků. 

V dnešních učebnicích je při výuce čtení kladen důraz především na porozumění 

textu. A pokud jde o výuku psaní je zde kladen důraz na správné uvolnění ruky a tedy    i 

získání správného návyku pro pozdější psaní písmen. 

 

8. 1  Uvolňovací cviky 

Jak již bylo zmíněno uvolňovací cviky na začátku prvopočátečního psaní, jsou 

nezbytné pro osvojení správných návyků pro následné učení psaní písmen. Dnešní 

soubory učebnic obsahují mnoho variant a návrhů těchto uvolňovacích cviků. Uváděné 

cviky jsou zde uspořádány podle různých metodických postupů a podle potřeb dalších 

částí souboru učebnic. 

Uvolňovací cviky jsou vlastně cviky, které se používají na počátku nácviku psaní, 

pro uvolnění paže a prstů. Správným uvolněním ruky se žák naučí ovládat sílu přítlaku 

psacího náčiní na plochu, správný styl sezení při psaní (pokud žák špatně sedí, není po 

nějaké době schopen psát z důvodu únavy ruky), správný úchop tužky. Tohle všechno 

pak napomáhá zvládnutí správné techniky psaní. A zajistíme tím žákovi            i radost 

z vykonávané činnosti a následné pozitivní hodnocení jako motivaci. 
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Tato cvičení má učitel možnost čerpat z velkého zásobníku nápadů obsažených 

v učebnicích, jež jsou na trhu. Nebo si tyto cviky může sám vytvořit. Zvláště pokud se  u 

některých žáků vyskytne problém, který je potřeba žáky odnaučit a nacvičit znovu 

správnou techniku psaní. 

Pro dostatečný rozvoj grafomotoriky je potřeba velká plocha, kdy děti můžou 

kreslit přirozeně podle svých potřeb. Nejdříve děti provádějí pohyb pouze ve vzduchu. 

Následuje psaní tvarů na svislou plochu a postupně se přechází do polohy vodorovné. 

Postupně se formát, na který se cviky provádějí, zmenšuje. Důraz je kladen na uvolněný 

pohyb psacího náčiní po papíře. Cvik by měl být motivován pohybem, který děti znají 

z běžného života. 

 

Uvolňovací cviky procvičují většinu grafických prvků písma. Jsou také doplněny 

obrázky a říkankami. Tyto cviky je hlavně v začátcích dobré provádět se žáky ve stoje. 

Získají tak větší rozsah pro uvolnění celé paže v ramenním kloubu. Postupně se rozsah 

zmenšuje, až se žáci snaží o uvolnění prstů. Se zmenšujícím se rozsahem pohybu nutného 

k uvolnění, se zmenšuje také plocha, na kterou toto cvičení žáci provádí.  

Cviky by měly zahrnovat procvičení všech grafických elementů písma, tedy 

oblouků, kliček, vlnovek. Procvičujeme také spirálový tvar, ostrý obrat… Z. Křivánek a 

R. Wildová (1998) se i tomuto tématu věnují podrobněji, stejně jako H. Tymichová 

(1985). 

 

8. 2  Pomůcky pro zefektivnění výuky čtení a psaní 

Jako pomůcky pro zefektivnění výuky čtení a psaní se dá využít nepřeberného 

množství již ověřených pomůcek. Školy mají jistě mnoho z těchto starších pomůcek 

uloženo dodnes. Většina je stále použitelných a didakticky odpovídajících dnešním 

požadavkům, jen zřejmě už nebudou pro žáky vzhledově atraktivní.  

Je také vhodné podle potřeb probíraného učiva ze strany učitelů zapojit svou 

vlastní fantazii a pokusit se vymyslet vlastní pomůcky. Měl by zohlednit právě 

procvičovaný jev i potřeby žáků. Na trhu je ovšem tolik pomůcek, že záleží opět pouze 
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na možnostech školy (většinou finančních), které z nich pro své žáky shledají jako 

nejpodnětnější a ty pak pořídí. 

 

Při nácviku čtení můžeme použít tzv. posouvací proužek nebo otáčecí kruh. Tato 

pomůcka slouží k procvičení čtení slabik, slov. Ke statické části se posouváním otvoru 

přiřazují buď písmena, takže se tvoří slabika, nebo se skládají slova ze slabik. 

Využít se dá i známého principu domina, kdy se k sobě skládají např. velký        a 

malý tvar písmene, nebo psací a tiskací tvar písmen. 

Známá a účinná pomůcka jsou tzv. postřehovací slabiky. To jsou kartičky se 

slabikami, které jsou odstupňovány podle obtížnosti. Při jejich používání v hodinách se 

docílí odstranění tichého čtení. 

Moderní pomůckou je tabulka Logico – Piccolo. Ta procvičuje jemnou motoriku, 

žák přiřazuje barevně odlišené knoflíky ke správnému řešení. Tabulky jsou v provedeních 

na procvičování ve všech předmětech. Je vhodné je zařazovat zvláště pro individuální 

práci, když je někdo s úkolem dříve hotov. Na zadní straně je zrovna            i možnost 

kontroly.  
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9)  Využití interaktivní tabule při výuce čtení a psaní 

 

Moderní technologie jsou dnes již běžnou součástí našeho života. Není výjimkou, 

že ve většině rodin se používá počítač jako běžná součást pracovního procesu. A když 

můžou používat počítač pro práci rodiče, děti se jim chtějí podobat,     a proto se taky 

učí „práci“ na počítači. Tento trend, kdy děti dosáhnout mnohem vyšší odbornosti při 

užívání počítače, se neustále rozšiřuje. Nakonec jsou to právě ony, kdo využívá počítač 

v rodině nejvíc. Potom záleží na rodičích, jak s touto jejich schopností naloží. Je třeba je 

správně nasměrovat, aby dokázaly využít počítač nejen na zábavu, ale i k práci a ke 

vzdělávání. 

 

Při využití interaktivní tabule v hodině, je potřeba dbát i na dodržování obecných 

pravidel pro práci u tabule. Učitel by neměl stínit žákům na prováděnou činnost u tabule. 

Měl by se snažit promlouvat k žákům a ne k tabuli.  

Pokud chceme používat interaktivní tabuli i v nižších ročnících je třeba mít na 

mysli i vzrůst žáků, tabuli se snažit umístit tak, aby na ni všichni bez problémů dosáhli. 

 

Umění práce s počítačem je pro dnešní učitele nezbytností. V dnešní moderní 

společnosti je potřeba sdělování informací či sdílení nezbytných administrativních dat, 

nedílnou součástí i práce učitele. Dříve tomu tak ovšem nebylo, a proto i dnes přetrvávají 

v učitelích občasné negativní postoje k využívání moderních technologií ve výuce. Pro 

vychování jedinců schopných obstát v dnešním světě, je však práce s počítači nutností. 

 

Výzkumy ve Velké Británií zjistily, že dívky se o počítače a moderní technologie 

zajímají mnohem méně než chlapci. Chlapci více hrají počítačové hry, tráví celkově na 

počítači více času než dívky stejného věku a hlavně se tolik nebojí pracovat s počítači. Je 

to zapříčiněno především tím, že není tolik ženských vzorů mezi odborníky zabývajícími 

se technologiemi i malou škálou počítačových programů s dívčí tematikou. Výzkumy 

ovšem nepotvrdily, že by zájem o počítače souvisel s úspěšností žáků v matematice a 

jiných přírodovědných disciplínách. (In Petty 1996) 
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9. 1  Interaktivní tabule 

Přehled o tom, co je to interaktivní tabule, jak funguje a jak s ní můžeme 

pracovat, najdeme kromě internetových serverů i v publikaci P. Roubala – Počítač pro 

učitele, Brno 2009. Interaktivní tabule je v podstatě jednoduché zařízení. Jedná se o 

velký snímač dotyku, který reaguje buď na cokoliv, tedy i na prst (takovým typem tabule 

je SMART Board) nebo se ovládá elektronickým fixem (ACTIV Board). Tabule sama je 

v podstatě tedy pouze snímač dotyku, který je propojen s počítačem. Počítač vyhodnotí 

místo dotyku a přes diaprojektor jej promítne na tabuli. 

Výhody a nevýhody interaktivních tabulí se však neodvíjí pouze od toho, komu se 

pracuje lépe s ovládáním tabule jen prstem a komu fixem, ale i od nabídky možností 

výukových objektů. Jednotlivé typy tabulí pracují pouze se softwarem pro ně navrženým 

a nelze tedy kombinovat prezentace z různých typů interaktivních tabulí. 

 Všechny možnosti, které nám tabule nabízí, závisí na softwaru, který je s tabulí 

dodáván. Na dodaném softwaru tedy záleží, jak budeme moci s nástroji interaktivní 

tabule pracovat a využívat ji v hodinách. 

 

 Důležitá je také kontrola funkčnosti tabule před hodinou. Je třeba zkontrolovat, 

zda funguje počítač, projektor i ozvučení, pokud jej budeme při prezentaci využívat. 

Ovládání tabule a hlavně přesouvání objektů vyžaduje určitý cvik, který si hlavně 

děti pracující s počítači, rychle osvojí. 

 

Už v minulosti bylo využíváno moderních technologií ve výuce. Ať už se jednalo 

nejdříve a magnetofony či o práci na počítačích. Vždy se jednalo spíše               o 

zpestření výuky než o každodenní aktivitu. Taková práce by nakonec žákům zevšedněla 

jako každá opakovaná činnost a nebyla by pro ně dále přitažlivá.  
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9. 2  Nedostatky interaktivní výuky 

Problémem zavádění interaktivní výuky do škol je různá úroveň schopností 

učitelů pracovat s moderními technologiemi. Ovšem pokud mají zájem rozvíjet 

schopnosti žáků, musí rozvíjet i ty svoje. Učitelé jsou k práci s interaktivním programem 

proškolování před začátkem užívání ve výuce. Mohou také navštěvovat prohlubující 

semináře. Tady se seznamují s dalšími novinkami na trhu, doplňujícími materiály a 

možnostmi práce s interaktivní tabulí. Je pochopitelné, že zpočátku jsou patrné obavy 

z práce s novým materiálem.  

Zřejmá je i časově náročnější příprava na hodiny. Zvláště pro ty méně zdatné při 

práci na počítačích. Avšak odměnou by pro učitele měli být žáci aktivně se podílející na 

procesu vyučování a otevření pro získávání nových dovedností. 

 

Nevýhodou interaktivní tabule je její špatná využitelnost v početnější třídě. Při 

špatném uspořádání jsou na ní objekty ze zadních lavic hůř viditelné.  

Nevýhodou je její stálé umístění v určité výšce tak, aby na ni dosáhli hlavně menší 

žáci. Pracovní plocha viditelná pro všechny ze všech úhlů ve třídě je tedy omezena.  

A dalším negativním prvkem při využívání interaktivní tabule je ekologické 

hledisko. Samotná tabule příliš energie nespotřebuje, ovšem běžící počítač a svítící 

diaprojektor už ano. Také osvětlení třídy není levnou záležitostí. Pro dobrou viditelnost 

prezentace na tabuli je většinou potřeba zatemnit okna a následně rozsvítit, aby žáci 

nepracovali ve tmě. 

Tabule je tedy velmi vhodná pro práci s menší skupinou, kdy jsou více využívány 

její pozitivní dopady na výuku. 

 

Odrazujícím prvkem pro pořízení interaktivního programu je jeho poměrně 

vysoká cena. Každá škola má omezené množství finančních prostředků, zvažuje proto 

pečlivě, do čeho investuje. Interaktivní tabule je bezpochyby zařízení nadstandardní a je 

třeba dobře rozvážit, zda nejsou nutné spíše viditelné opravy, pořízení méně nákladných 

pomůcek či poskytnutí příspěvků na výlety. Je potřeba mít ale na paměti, že jde             o 
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investici dlouhodobou, která prokazatelně přitahuje zájem žáků a ovlivní tak pozitivní 

motivaci k výuce. 

Při pořizování interaktivních tabulí je možno využít příspěvku ve formě dotací, o 

které je možno si zažádat. Dotace se získávají většinou na podkladu vypracovaných 

projektů. S jejich složitým vytvářením není potřeba se dlouze trápit, formuláře pro jejich 

vypracování spolu s kritérii jsou k dispozici na internetových stránkách MŠMT. 

 

9. 3  Interaktivní tabule jako prvek zefektivnění výuky 

Využívání počítačů a dnes už i interaktivních tabulí ve výuce má jako každá 

metoda své výhody a nevýhody. Úkolem učitele je, aby zajistil správné metodické vedení 

hodiny s jejich využitím. Pokud možno s nejlepším dopadem a uplatněním procvičované 

látky. Počítače i interaktivní tabule se neustále vyvíjí a dnes je možno sehnat už i soubory 

učebnic kopírující vyučovací programy vytvořené pro interaktivní tabule. Jsou tedy 

dostupné všechny složky důležité pro interaktivní výuku. Ovšem zavedení této 

technologie závisí na možnostech školních zařízení. Většinou je problém ve finančních 

prostředcích jednotlivých škol, ale i v nedostatečně proškoleném personálu pro práci 

s interaktivními tabulemi. Příprava hodin není vždy jednodušší, jak by se mohlo zdát. 

Učitelé sice mají možnost využít programy, které jsou k interaktivním tabulím dodávány, 

ovšem ne vždy se tyto programy hodí k jimi probírané látce. 

Nová forma výuky vede k lepšímu pochopení látky a žáci mají větší zájem o 

vyučování probíhající prostřednictvím multimediálních prvků. 

 

Cílem používání nových metod či technologií je vždy snaha o zefektivnění výuky. 

Měnící se poptávka trhu práce a modernizující se společnost vyžadují schopnosti 

zacházení s novými technologiemi. Práce s interaktivní tabulí již od útlého věku je proto 

dobrým východiskem při utváření osobností, které najdou uplatnění při hledání 

zaměstnání. 

Žáci si při využívání interaktivních tabulí vytváří nové postoje k počítačům 

obecně a utváří si spoustu nových schopností. Rozvíjenou schopností je např. samostatná 
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práce nebo schopnost vyhledávání informací. Žáci jsou na výuku více motivováni, neboť 

jsou hodiny pestré.  

Nejčastěji se při výuce používá verbální komunikace pro sdělení nového učiva, 

výzkumy však ukazují, že největší část informací vstupují do mozku vizuálně (87%, 

ušima přijímáme 9% informací a jinými smysly 4%). Je tedy výhodou mít obrázek či text 

na tabuli po celou dobu výkladu. Žáci mohou ignorovat vámi sdělené informace, avšak 

mnohem hůře budou ignorovat audiovizuální pomůcku, která je neustále před nimi. Jak 

uvádí G. Petty ve své knize Moderní vyučování, 1996. 

 

Výhodou využívání moderních technologií je změna oproti zažitému 

každodennímu stereotypu práce a z toho plynoucí zájem. Samozřejmostí je i uchování 

připraveného materiálu a možnost jeho opětovného použití. Je možné využít přesných 

tabulek, linek apod. 

 

Při výuce čtení a psaní je zde také pozitivum. Při získávání správných návyků při 

psaní správných tvarů je práce s interaktivní tabulí či počítačem pro žáka vítanou 

změnou. Žák píše na tabuli stejně „pěkná“ písmena jako ostatní spolužáci, je tedy dále 

motivován ke čtení a psaní, i když jeho projev v těchto dovednostech není stoprocentní. 

 

Použití moderních technologií, především osobního počítače umožní žákům 

pracovat na zadaném úkolu svým tempem. Odbourává se tedy riziko neúspěchu kvůli 

nedostatečně rychlému tempu vypracování zadání.  

 

Pokud škola využívá možnosti práce s celým interaktivním programem, může 

učitel přímo při prováděné aktivitě kontrolovat, zda skutečně všichni pracují. Je tak 

zabezpečena okamžitá zpětná vazba učitel-žák. 

 

http://www.activboard.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=72&It

emid=62 je internetová stránka, kde najdeme užitečné informace a nápady pro práci 

s interaktivní tabulí. Interaktivní tabule se dá opravdu dobře využít jak při potřebném 

uvolňování ruky pro psaní, tak i pro samotný trénink psaní písmen. Uvolňovací cviky 
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můžou žáci trénovat na skutečně dostatečně velké ploše a používají přitom pero, které je 

téměř shodné s tím, jež používají při běžném psaní. 

Na tuto tabuli je navíc podle potřeby možné nachystat pomocné linky, které 

pomáhají dětem udržet tvar písmen. A můžeme dále i zpestřit výuku například tzv. 

„psaním poslepu“, kdy žák píše na tabuli barvou shodnou s barvou pozadí, takže se jím 

napsané odhalí teprve po zabarvení pozadí jinou barvou nebo odhalením prostřednictvím 

čtverce v jiné barvě než je samotné písmo. 

Stejně efektivně se dá tabule využít při nácviku čtení písmen. Žáci můžou 

pracovat s jednotlivými písmeny, libovolně je posouvat na ploše nebo z nich vytvářet 

slova. K písmenům, později slovům, je možné přiřadit i zvuk z velké nabídky, který bude 

symbolizovat dané slovo popřípadě slovo, jež dané písmeno zastupuje. 

 

9. 3. 1  Zavedení interaktivní výuky 

Výuka využívající moderní technologie nám umožňuje hned několik zásadních 

možností zefektivnění hodiny. Jsou to především možnost názornosti, kterou propagoval 

již Komenský, a dále je to i možnost lepšího zapojení žáků do výuky. Vlastní výuka však 

zůstává stále na učiteli. Ten by měl být schopen využít svou schopnost předat získané 

vědomosti a dovednosti žákům i prostřednictvím moderních technologií. 

 

Prezentaci na hodinu je schopen si vytvořit každý učitel, pokud již někdy 

pracoval nebo jen psal na počítači. Většinou závisí kvalita prezentace spíše na tvořivosti 

učitele než na jeho dokonalé znalosti informačních technologií. Navíc při pořizování 

interaktivních tabulí jsou učitelé prodejcem vyškoleni pro práci s jím dodaným 

produktem. Tedy alespoň co se základních požadavků na vytvoření týká. 

 

Na téma využití interaktivních tabulí ve školách byl již prováděn výzkum. Do 

výzkumu s využitím interaktivních tabulí ve výuce se zapojily tři základní školy v rámci 

projektu Vzdělání 21. Tento projekt probíhá na druhém stupni ZŠ a výsledky jsou 

prozatím pozitivní pro využívání interaktivních tabulí a učebnic ve vyučování. Projekt je 

uskutečňován ve výuce dvou paralelních tříd, kdy jedna využívá běžné vyučovací metody 
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a postupy, kdežto druhá využívá právě interaktivních tabulí a učebnic. Projekt je 

dlouhodobý a bude ukončen až při odchodu žáků dnešních šestých tříd na střední školy. 

První průběžné výsledky projektu budou zveřejněny v březnu 2010, avšak již dnes je 

možné získat pozitivní hodnocení výuky s využitím interaktivního programu od učitelů i 

žáků. Více je možné zjistit na internetové stránce  

http://www.ceskaskola.cz/2010/01/vzdelani-21-ceske-skoly-potrebuji.html. 
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10)  Praktická část 

 
Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě části. První částí je empirické 

šetření, jež bylo prováděno formou dotazníků. Dotazníky byly sestaveny ve dvou 

podobách a týkaly se interaktivních tabulí. 

 

 První z nich byl určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Jeho cílem bylo provést průzkum 

o využívání interaktivních tabulí ve vyučování. Odpovědi kladených otázek byly 

zadávány pomocí škály určující frekvenci užívání interaktivních tabulí ve vyučování a 

s tím souvisejících aktivit. Položky dotazníku pro učitele č. 7 a 8 se týkaly proškolení 

práce s interaktivní tabulí. Jednou z otázek bylo i zjištění délky praxe dotazovaných. Na 

závěr byla položena otevřená otázka, jaké jsou výhody/nevýhody práce s interaktivní 

tabulí. 

 

Druhý z dotazníků byl určen pro rodiče dětí nastupujících do prvních tříd. Cílem 

empirického šetření bylo zjistit míru informovanosti rodičů o využívání interaktivních 

tabulí. Dále dotazník zkoumá využívání moderních technologií ke vzdělávání dětí. 

Poslední 9. položka je otevřená a dává rodičům možnost vyjádřit se k využívání 

interaktivní tabule ve vyučování. 

 

V praktické části je dále představeno několik pracovních listů použitelných pro 

interaktivní tabuli. Pracovní listy jsou vytvořeny programem ACTIV Board. Ukázky jsou 

vybrány jako prezentace zajímavých možností využití prostředků interaktivní tabule ve 

výuce čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ. 
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10. 1  Organizace výzkumného šetření 

 
Pro empirickou část diplomové práce byl zvolen kvantitativně orientovaný 

výzkum a metodou výzkumného šetření byl dotazník. „ Jak už název nasvědčuje, slovo 

„dotazník“ se spojuje s „dotazováním“, s otázkami. Je to způsob písemného kladení 

otázek a získávání písemných odpovědí.“(Gavora, P. 2000, s. 99) 

Položky v dotaznících byly uvedeny s možnostmi odpovědí prostřednictvím 

Likertových škál. Jen na začátku obou dotazníků byla položena dichotomická (uzavřená) 

otázka. Naopak poslední položka dotazníku je ve formě otázky otevřené a to v obou 

verzích. 

  

Dotazníky byly vyhotoveny ve dvou variantách: pro učitele prvního stupně ZŠ a 

pro rodiče dětí nastupujících do prvních tříd ZŠ (dotazníky viz příloha 1 a 2). Otázky 

byly v prvním dotazníku určeném pro učitele, směřovány k využívání interaktivních tabulí 

ve vyučování, k jejich spokojenosti s proškolením k práci s interaktivní tabulí a k jejich 

názorům na výhody a nevýhody práce s interaktivní tabulí. 

Druhý dotazník pro rodiče zjišťoval míru informovanosti veřejnosti o 

interaktivních tabulích a jejich postoje k využívání moderních technologií ve výuce. 

 

Dotazníky pro učitele byly rozesílány elektronickou poštou. Zřejmě z toho 

důvodu byla návratnost minimální. Dotazníky byly rozesílány na náhodně vybrané 

základní školy okresu Hodonín a hl. města Prahy. Většina vyplněných dotazníků, z nichž 

vycházelo toto výzkumné šetření, byla rozdána osobně pouze v jedné základní škole.  

Naopak větší část dotazníků pro rodiče byla distribuována právě osobně, při 

zápisu dětí do prvních tříd v únoru 2010 na ZŠ Dubňany. Návratnost tohoto vzorku byla 

tedy téměř stoprocentní. 
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10. 2  Vyhodnocení dotazníků 

 

Analýza dotazníku č. 1 

 

Na dotazníky odpovídal pouze 1 muž a zbytek odpovídajících byly ženy, všichni z pozice 

učitele 1. stupně ZŠ. 

 

Průměrná délka praxe dotazovaných je méně než deset let. 

 

Otázka č. 1 - Máte ve škole k dispozici interaktivní tabuli? 

 

 Všichni dotázaní učitelé 1. stupně mají ve škole k dispozici interaktivní tabuli. 

 

 

Otázka č. 2 a 3 - Využívají interaktivní tabuli ve škole, kde pracujete, učitelé všech 

ročníků? a Využíváte v hodinách práci s interaktivní tabulí? 

 

 Na základních školách využívá interaktivní tabuli při výuce 62% učitelů. 

 

 

Otázka č. 4 - Využíváte k přípravám na hodiny počítač a internet? 

 

 Možnosti vytváření příprav na počítači s vyhledáním informací na internetu 

využívá 62% učitelů. 

 

Otázka č. 5 - Spolupracujete při přípravě hodin na interaktivní tabuli s ostatními 

učiteli? 

 

 54% učitelů při přípravách svých hodin spíše nespolupracuje s ostatními 

kolegy. 
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Otázka č. 6 - Jsou žáci v hodinách s interaktivní tabulí aktivnější než bez ní? 

 

 Učitelé odpověděli, že jsou jejich žáci v 54% aktivnější v hodinách 

s interaktivní tabulí než v hodinách bez ní. 

 

Otázka č. 7 a 8 - Byli jste proškoleni o možnostech využívání interaktivní tabule? a 

Myslíte si, že jste dostatečně proškolen k přípravám hodin s interaktivní tabulí? 

 

 Všichni dotazovaní učitelé byli proškoleni k používání interaktivní tabule. 

Ovšem 77% dotazovaných byla proškolena pouze učitelem absolvujícím 

školení a 46% z nich se cítí spíše nepřipraveno pro vytváření příprav na 

interaktivní tabuli. 

 

 

Otázka č. 10 – Jaké jsou podle vás výhody/ nevýhody práce s interaktivní tabulí? 

 

 Výhody – učitelé se shodují na nesporném zpestření výuky, možnosti 

opětovného využití přípravy a větší aktivitě žáků  

 Nevýhody – většina učitelů se shodla na nevýhodě interaktivních tabulí, 

pokud jde o náročnost příprav na čas, možnosti práce u tabule jen pro 

jednoho žáka a s tím související nekázeň ostatních.  
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Analýza dotazníku č. 2 

 

Na dotazník odpovídali rodiče žáků nastupujících do první třídy a již navštěvujících první 

třídu. 

 

Otázka č. 1 – Víte, co je to interaktivní tabule? 

 

 Z dotazovaných 48% nevědělo a 52% vědělo, co je to interaktivní tabule. 

 

Otázka č. 2 - Myslíte si, že je pro děti užitečné využívání moderních technologií  

(např. počítače) ve výuce? 

 

 Pokud jde o moderní technologie, považuje jejich využívání jako užitečné ve 

výuce 64% rodičů. Jenom 2% nepovažují moderní technologie pro výuku za 

užitečné. 

 

Otázka č. 3 - Využívá vaše dítě moderní technologie pro vzdělávání? 

 

 Většina dotazovaných odpověděla na tuto otázku ano a spíše ano – 43% a 

34% 

 

 

Otázka č. 4 - Souhlasíte s využíváním moderních technologií (počítače, interaktivní 

tabule) ve vyučování? 

 

 S využíváním moderních technologií ve vyučování souhlasí 82% rodičů. 

 

Otázka č. 5 a 6 - Myslíte si, že využívání interaktivní tabule ve vyučování, zvýší 

zájem dětí o výuku? a Myslíte si, že využívání interaktivní tabule zlepší výuku? 
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 Odpovědi na obě otázky byly v podstatě ve stejném zastoupení:  

ano odpovědělo na pátou otázku 44% a na šestou 41% rodičů 

spíše ano byla odpověď na pátou otázku u 31% a 36% na šestou otázku 

nevím zvolilo jako odpověď 25% rodičů v páté otázce a 23% v šesté otázce 

 

 

Otázka č. 7 - Kolik si myslíte, že stojí interaktivní tabule? 

 

 První možnost tedy 30 000 – 50 000 zvolilo 43% rodičů. Možnost, že 

interaktivní tabule stojí 50 000 – 100 000 si vybralo 55% a poslední možnost 

100 000 a více odpověděla jen 2% rodičů. 

 

 

Otázka č. 8 - Jste pro využití peněz k jiným účelům do výuky, než je pořízení 

interaktivní tabule? 

 

 Nejvíce rodičů – 61% - odpovědělo na tuto otázku nevím. 

 

 

Otázka č. 9 - Co si myslíte o využívání interaktivní tabule ve vyučování? 

 

 Většina dotazovaných vidí ve využívání interaktivní tabule ve výuce pozitiva. 

Oceňují především široké možnosti využití interaktivní tabule a prvek 

atraktivnosti pro děti, čímž by se mohla zvýšit, podle nich, pozornost 

v hodinách. Také rodiče vyzdvihují potřebu dětí vytvářet si vztah k moderním 

technologiím. 

Jako negativa vidí dotazovaní rodiče náročnost přípravy pro učitele a odosobnění 

vyučování. 
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 Odpovědi z položek č. 3,4 a 8 jsou podrobně znázorněny grafy 

uvedenými jako Příloha 3, Příloha 4 a Příloha 5. Tyto položky byly pro grafické 

znázornění vybrány kvůli rozmanitosti odpovědí. Jsou zde totiž zastoupeny 

všechny nabízené možnosti. U ostatních položek byly voleny odpovědi přibližně stejných 

možností nebo naopak odpovědi z úplně opačné strany hodnoticí škály. Z takto 

rozmanitých odpovědí je tedy zřejmé, že položená otázka je stále kontroverzní pro 

dotazované rodiče a není dosud ve společnosti utvořen stabilní názor na danou 

problematiku. 

 

 

10. 3  Závěr výzkumného šetření 

 
Hlavním cílem této části diplomové práce bylo zjistit míru informovanosti 

veřejnosti, zastoupené rodiči dětí začínajících povinnou školní docházku, o možnostech 

využití interaktivních tabulí ve výuce. A dále průzkum o využívání interaktivní tabule 

učiteli na 1. stupni ZŠ, jejich názorů a zkušeností s novou technologií. 

Zkoumání proběhlo prostřednictvím dotazníků. Tyto dotazníky byly vyhotoveny 

ve dvou verzích. Jeden pro rodiče budoucích prvňáčků a druhý pro učitele 1. stupně ZŠ. 

 

Z prvního dotazníku pro učitele vyplynulo, že i přes nepříliš dlouhou průměrnou 

dobu praxe (jednalo se tedy o poměrně mladé učitele) zkoumaného vzorku, nevyužívají 

učitelé ve školách možnost práce s interaktivní tabulí. Převažují obavy z příliš náročných 

příprav na hodinu, jak vyplynulo z položky č. 10. Je tedy překvapující, že 54% učitelů je 

schopna pro přípravu na hodinu využít počítač a internet. Ovšem jak vyplývá z položky 

č. 3, občas je schopno použít při hodině interaktivní tabuli 62% učitelů. Je však 

zarážející, že i přes obavy učitelů pracovat s novými technologiemi, jako je interaktivní 

tabule, nevyhledávají mezi kolegy pomoc (na otázku o spolupráci s ostatními učiteli při 

přípravě hodin na interaktivní tabuli odpovědělo 54%dotázaných ne).  

Dalším zajímavým bodem zkoumání byla míra a hloubka školení pro práci 

s interaktivní tabulí. Většina učitelů (77%) byla o možnostech příprav hodin na 
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interaktivní tabuli proškolena jen prostřednictvím jiného učitele absolvujícího školení. A 

nejspíš proto se také téměř polovina z nich necítí dostatečně informovaná. To je podle 

mého názoru a podle zkušeností, jež mají i další učitelé, velkou barikádou pro práci 

s interaktivní tabulí v hodinách. Učitelé si nejsou jistí svými schopnostmi a proto raději 

využijí jim známé postupy. Což je nesporně dobrá volba, protože jinak by mohla být 

jejich snaha využít nové technologie, i za cenu neporozumění jim, spíše ke škodě než 

k užitku pro žáky. 

 

Druhý dotazník určený pro rodiče budoucích prvňáčků měl zmapovat 

informovanost rodičů o využití interaktivních tabulí ve výuce. Odpovědi zjišťující, zda 

vůbec rodiče ví, co je to interaktivní tabule, byly překvapivě vyrovnané. A to jak 

v hlavním městě, tak i v menší škole v jihomoravském kraji. Rodiče se shodli v 64%, že 

je využívání moderních technologií pro děti užitečné. Až 41% si myslí, že interaktivní 

tabule zlepší výuku a 44% rodičů si myslí, že se zvýší zájem dětí o výuku, díky využívání 

interaktivní tabule v hodinách. Což je pochopitelné vzhledem k výše uvedeným závěrům, 

kdy považuje moderní technologie za přínos více než polovina dotázaných. Celkové 

znalosti rodičů, týkající se interaktivních tabulí, však ještě nejsou dostatečně široké. Není 

se, však čemu divit, pokud přihlédneme k faktu, že se jedná o novinku ve vzdělávání. 

Interaktivní tabule ani nejsou zatím ve všech školách k dispozici a proto se do 

povědomosti společnosti teprve dostávají. Jak plyne z poslední položky dotazníku, jíž 

byla otevřená otázka, zjišťující názor rodičů na interaktivní tabule, cení se především 

velké možnosti využití tabulí a zatraktivnění výuky pro žáky. 

 

10. 4  Předváděcí listy pro interaktivní tabuli s popisem aktivit 

Jak bylo zmíněno dříve, interaktivní tabule je mnohostranně využitelná při výuce. 

Můžeme do hodin zařadit multimediální propojení obrazu se zvukem. Můžeme použít 

odkazy z internetu i naše vlastní fotografie či videa. Zde prezentované ukázky jsou 

vytvořeny pouze s nástroji v nabídce programu ACTIV Board. Pracovní listy jsou 

ukázkou zajímavých možností využití interaktivní tabule. 
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Pracovní listy jsou zpracovány pro učivo českého jazyka 1. ročníku ZŠ a v této 

závěrečné kapitole praktické části diplomové práce budou popsány aktivity, uvedené na 

pracovních listech.  

 

1. Předváděcí list  

Na listě jsou nedokončené věty, do kterých mají žáci za úkol doplnit správně 

slovo z nabídky ve spodní části plochy. Vedle vět jsou i nápovědné obrázky, které 

znázorňují správné řešení. Po dokončení věty správným slovem, můžou žáci ještě přiřadit 

k větě odpovídající obrázek.  

 

2. Předváděcí list 

Aktivita je zaměřena na vyhledání slov. Na ploše je velká vzducholoď, do které 

jsou vepsána slova bez mezer a úkolem žáků je vyhledat jednotlivá slova. Ta slova pak 

tažením přemístí na menší balóny. 

 

3. Předváděcí list 

Předváděcí list je zaměřen na čtení s porozuměním. Jsou zde opět nedokončené 

věty a úkolem žáků je vybrat správnou možnost z nabídky. Pro motivaci jsou věty 

doplněny obrázky. 

 

4. Předváděcí list 

Aktivita rozvíjí analýzu a syntézu slova. Úkolem žáků je složit z písmen jména, 

která napíší do prostoru pod obrázkem. Pomocí lupy, což je speciální nástroj, jež lze 

v programu vytvořit, si žáci zkontrolují správnost řešení. 

 

5. Předváděcí list  

Zde je opět ukázka zajímavé možnosti kontroly. Jsou zde tři slovní hříčky, a když 

je žák přetáhne na pravou část plochy, odhalí se mu řešení. Toho docílíme vrstvením 

ploch. Žáci dále můžou opět přiřadit ke správnému řešení správný obrázek. 
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6. Předváděcí list  

Aktivita využívá principu známé hry pexeso a rozvíjí sluchovou analýzu. 

V tabulce žák postupně odkrývá „kartičky“ a tím se mu odhalují zvukové stopy. Jeho 

úkolem je najít dva shodné zvuky. A pokud žáci správně analyzují zvuk, dalším úkolem 

je přiřadit ke zvuku odpovídající obrázek.  

 

7. Předváděcí list  

Další předváděcí list je opět založen na principu pexesa. Ovšem tentokrát se 

jedná o analýzu zrakovou. Úkolem žáků je vyhledat obrázek a písmeno, kterým slovo na 

obrázku začíná. Tuto aktivitu je tedy možné využít při znalosti ne všech písmen abecedy, 

ale jen těch objevujících se v tabulce. 

 

8. Předváděcí list  

V této aktivitě je využito dalšího speciálního nástroje programu a tím je clona. 

Na ploše jsou ve spodní části obrázky a úkolem žáků je zapamatovat si je. Po uplynutí 

vymezeného času, jsou obrázky zakryty právě zmíněnou clonou a žáci si je musí vybavit 

a pokusit se napsat, co si zapamatovali na plochu nad clonou. Pokud už si žáci na žádný 

obrázek nevzpomínají, učitel odkryje clonu a žáci si provedou okamžitou kontrolu. 

Napsaná slova můžou pro přehlednost přiřadit k obrázkům. 

 

 

Uvedené činnosti je samozřejmě možné rozvíjet dál podle potřeby probíraného 

učiva či kreativity učitele. Ve všech uvedených předváděcích listech je možné doplnit 

zvukové ukázky, kde nejsou a hned je rozvíjen další smysl. U každé aktivity je také 

možno zařadit psaní. Například tím, že slovo z nabídky nepřesunou, ale pouze označí a 

napíší. Možností je opravdu hodně a nejvíce záleží skutečně na učiteli, který způsob si 

zvolí. 
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11)  Závěr 
 
 

Diplomová práce vznikla z důvodu zájmu autorky o nové možnosti výuky na ZŠ 

v místě bydliště. Škola zakoupila dvě interaktivní tabule, ovšem stále s nimi pracuje jen 

malá část učitelů. To je zapříčiněno, jak již bylo naznačeno v úvodu, nedostatečným 

proškolením učitelů. Což je škoda, vzhledem k výši částky, která byla na pořízení 

interaktivních tabulí vyčleněna. 

Také z tohoto důvodu se autorka rozhodla zmapovat systém možností získání 

informací o interaktivních tabulích i informovanosti veřejnosti o této novince. 

 

V teoretické části své práce jsem se zaměřila na shrnutí dosavadních metod výuky 

čtení a psaní, hodnocení znaků písařství a čtenářství, diagnostiky poruch čtení a psaní 

spolu s náměty pro jejich nápravu. A především na poskytnutí základních informací o 

interaktivních tabulích. V knižní podobě je zatím poměrně nesnadné získat publikaci 

zaměřující se na práci s interaktivní tabulí v hodinách. Většina dostupných materiálů je 

k dispozici jen na internetu, na stránkách výrobců. Ucelený soubor rad a tipů může učitel 

získat pouze právě od distributorů, pokud se zúčastní jejich seminářů. Což je podle mně 

nedostačující vzhledem k výši pořizovací ceny interaktivní tabule. 

  

V praktické části diplomové práce byly představeny ukázky pracovních listů, jež 

se dají využít pro výuku s využitím interaktivní tabule. Pracovní listy jsou vytvořeny 

v programu ACTIV Board. Jsou zaměřeny na rozvoj vnímání, poznávání a práci 

s písmeny v prvním ročníku. Také jsem se prostřednictvím empirického šetření pokusila 

zmapovat povědomí veřejnosti o interaktivních tabulích a míru využívání interaktivních 

tabulí učiteli ve výuce. Výsledky šetření uvedu ve vztahu k hypotézám stanoveným 

v úvodu diplomové práce. 
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 Hypotéza č. 1  

„Učitelé jsou nedostatečně proškoleni k využívání interaktivních tabulí.“ 

 

Tato hypotéza byla zkoumána v dotazníkovém šetření v rámci empirického 

výzkumu diplomové práce. Otázky týkající se školení učitelů a mírou jistoty při práci 

s interaktivní tabulí jsou uvedeny jako položka 7 a 8 viz příloha 1. Učitelé byli proškoleni 

z 77% pouze učitelem absolvujícím školení a 46% se cítí spíše nedostatečně proškoleno 

pro práci s interaktivní tabulí. Toto zjištění vede k závěru, že byla hypotéza potvrzena. 

Nedostatečná informovanost učitelů vede k jejich obavám před využíváním interaktivních 

tabulí a tedy k neefektivnosti investic škol. Pokud školy interaktivní tabule pořídí, ale 

učitelé si nebudou jisti s jejich využitím při hodinách, pak je snaha o možnosti 

zefektivnění výuky prostřednictvím moderních technologií zbytečná. 

 

 Hypotéza č. 2  

„Učitelé s delší praxí využívají možnost práce s interaktivní tabulí méně než 

učitelé s kratší praxí popř. absolventi.“ 

 

Tato problematika byla zkoumána v dotazníku (viz příloha 1) položkou č. 3 a 9. 

Mezi těmato dvěma proměnnými nebyl dotazníkem prokázán žádný vztah. Učitelé s delší 

praxí podle šetření využívají interaktivní tabuli ve výuce v průměru stejně často jak 

učitelé s praxí méně než 10 let. 

 

 Hypotéza č. 3  

„Rodiče považují využívání moderních technologií ve výuce za užitečné.“ 

 

Hypotéza byla potvrzena a to položkou č. 4 v dotazníkovém šetření (viz příloha 

2). V této položce zvolilo 82% rodičů odpověď ano. Je tedy zřejmé, že velké procento 

rodičů si přeje začlenění moderních technologií do výuky. Při dalším šetření bylo 

zjištěno, že je to především kvůli atraktivnosti, kterou interaktivní tabule zaujme žáky. 

Což si rodiče spojují také s větší pozorností žáků v hodinách. 
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Po těchto zjištěních lze říci, že byl cíl práce naplněn, neboť byla potvrzena větší 

část hypotéz. Cíl práce jsem spatřovala především ve zjištění míry informací týkajících se 

interaktivních tabulí mezi rodiči žáků ZŠ a důležitou roli hrála i potřeba upozornit na 

nedostatek informací pro učitele, pokud jde o práci s interaktivní tabulí. Bylo by smutné, 

kdyby tato mnohostranně využitelná pomůcka zůstala v pozadí kvůli nedostatečné 

informovanosti o možnostech, jak ji lze využít. Doufejme, že je to jen otázka času než se 

potřebná fakta zpřístupní a umožní se tak plné využití interaktivních tabulí v jejich plné 

šíři.  

  

Jako všechno nové bude pro žáky jistě přitažlivé vyzkoušet si něco neobvyklého. 

A díky nekonečným možnostem proměn příprav na hodiny, záleží jen na učitelích, zda 

tuto možnost využijí. 

Samozřejmě to neznamená upustit od čtení a psaní v hodinách českého jazyka. 

To jsou naprosto nepostradatelné dovednosti, jichž využívá člověk každý den. 

Interaktivní tabule znamenají pouze novou atraktivní možnost, jak motivovat a 

aktivizovat žáky v průběhu výuky. 
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Příloha 1 
 

Dotazník pro učitele 1. stupně ZŠ 
 
 
1) Máte ve škole k dispozici interaktivní tabuli? 
 
  ano  ne  
 
2) Využívají interaktivní tabuli ve škole, kde pracujete, učitelé všech ročníků? 
 
ano ne spíše 1. stupeň  spíše 2. stupeň 
 
3) Využíváte v hodinách práci s interaktivní tabulí? 
 
ano spíše ano občas spíše ne ne 
   
 
4) Využíváte k přípravám na hodiny počítač a internet? 
 
ano občas         využívám jen internet     využívám jenpočítač ne 
  
5) Spolupracujete při přípravě hodin na interaktivní tabuli s ostatními učiteli? 
 
ano spíše ano občas spíše ne ne    
 
6) Jsou žáci v hodinách s interaktivní tabulí aktivnější než bez ní? 
 
ano spíše ano občas spíše ne ne   
  
7) Byli jste proškoleni o možnostech využívání interaktivní tabule? 
 
ano jen učitelem, absolvujícím školení ne 
 
8) Myslíte si, že jste dostatečně proškolen k přípravám hodin s interaktivní tabulí? 
 
ano spíše ano spíše ne ne  
  
9) Jaká je délka vaší praxe? 
 
jsem absolvent/ učím jen pár let          méně než 10 let                       více než 10 let 
 

10) Jaké jsou podle vás výhody/ nevýhody práce s interaktivní tabulí? 
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Příloha 2 
 

Dotazník pro rodiče dětí nastupujících do 1. třídy 
 
1) Víte, co je to interaktivní tabule? 

 
ano  ne 

 
2) Myslíte si, že je pro děti užitečné využívání moderních technologií  
(např. počítače) ve výuce? 

 
ano spíše ano nevím spíše ne ne 

 
3) Využívá vaše dítě moderní technologie pro vzdělávání? 
 

ano spíše ano nevím spíše ne ne 
 

4) Souhlasíte s využíváním moderních technologií (počítače, interaktivní 
tabule) ve vyučování? 
 

ano spíše ano nevím spíše ne ne 
 

5) Myslíte si, že využívání interaktivní tabule ve vyučování, zvýší zájem dětí o 
výuku? 
 

ano spíše ano nevím spíše ne ne 
 

6) Myslíte si, že využívání interaktivní tabule zlepší výuku? 
 

ano spíše ano nevím spíše ne ne 
 

7) Kolik si myslíte, že stojí interaktivní tabule? 
 

30 000 – 50 000 50 000 – 100 000 100 000 a víc 
 

8) Jste pro využití peněz k jiným účelům do výuky, než je pořízení interaktivní 
tabule? 
 

ano  spíše ano nevím spíše ne ne 
 

9) Co si myslíte o využívání interaktivní tabule ve vyučování? 
______________________________________________________________________
_________________________________________________________  
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Příloha 3 
 

 

 

Graf znázorňující odpovědi rodičů na položku č. 3 v dotazníku z přílohy 2 
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Příloha 4 

 

 

 

Graf znázorňující odpovědi v položce 4 v dotazníku z přílohy 2 
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Příloha 5 
 

 

 

 

Graf znázorňující odpovědi v položce 8 v dotazníku z přílohy 2 
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Přílohy 6-13 

Předváděcí listy pro 1. ročník – interaktivní tabule 
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