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NÁZEV: 

Skladba slova a její využití v práci s jazykem – srovnání metody procvičování a objevování 

ve 4. ročníku ZŠ 

 

ABSTRAKT: 

Cílem výzkumu bylo zjistit a popsat, jak žáci pracují se skladbou slova a jak tyto poznatky 

z hlediska jazykového využívají dále (v sémantické aplikaci). A to při srovnání výuky 

metodou procvičování a objevování ve 4. ročnících základní školy z rozhovorů provedených s 

žáky. Byly použity tyto metody: rozhovor, analýza produktů. Na základě analýzy výsledků 

žáků a následných rozhovorů nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi 

experimentálními skupinami. Přesto byly identifikovány možné rozdíly mezi skupinami, a 

z nich byly naznačeny výhody a nevýhody obou metod při práci se skladbou slova.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Učení procvičováním; učení objevováním; morfologicko-sémantické porozumění 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE: 

Work with word structure and its application to language usage after different methods of 

education - rehearsal and discovery learning 

 

 

SUMMARY: 

This paper refers to memorizing (rote learning) and discovery learning; how pupils from 

elementary school in 4
th

 grade work with word structure and how they apply it to language 

usage after being taught by different methods - rehearsal and discovery learning. The subject 

matter was word structure (word roots, prefixes and suffixes) and deriving different related 

words. In the main experiment two groups of pupils were taught by different methods; one 

group was taught by the rehearsal learning method and the other one was taught by the 

discovery learning method. After that the children were interviewed and according to their 

statements we can observe their morphological and semantic work. 
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1.  Úvod 

 V posledních dvaceti letech se v debatách pedagogických i laické veřejnosti otevřelo 

téma způsobu či metod výuky. Jedno z témat, které je velmi diskutované, je právě otázka, 

jaký způsob výuky je pro ţáky nejlepší, jak je vzdělávat, abychom rozvíjeli jejich potenciál 

učit se a myslet a nepotlačili v nich jejich „zvídavého ducha“. Jedna z hlavních kritik 

vzdělávání směřuje k tomu, ţe škola se prý zaměřovala jen na paměťové „skladování“ 

poznatků (informací) a ţe je třeba ţáky hlavně naučit dovednosti myšlení, uvaţování 

v souvislostech, řešení problémů atd. Z tohoto tématu se stala politická otázka – stará 

„tradiční“ škola je ztotoţňována s drilem a bezduchým memorováním, „nová“ škola po 

politické změně by měla rozvíjet hlavně myšlení. Další vývoj vedl k tomu, ţe byly 

vypracovány Rámcově vzdělávací programy (RVP) a z nich vycházející Školní vzdělávací 

programy (ŠVP), které si za cíl dávají formovat tzv. klíčové kompetence ţáků (např. 

dovednosti myslet, řešit problémy či transferovat poznatky na nové situace atd.). 

 Cílem diplomové práce je zjistit a popsat, jak ţáci pracují se skladbou slova z hlediska 

jazykového vyuţití a to po výuce metodou procvičování ve srovnání s výukou metodou 

objevování ve 4. ročnících základní školy. Předmětem výzkum je tedy učivo českého jazyka,  

skladba slov a slova příbuzná.  

Učení procvičováním, nebo také upevňováním poznatků, spočívá v osvojování 

vědomostí s důrazem na jejich opakovanou aplikaci na různém materiálu stejné povahy 

(struktury). V podstatě vychází z poznatků o memorování, neboli pamětního učení, a jde 

v něm o osvojení potřebných vědomostí, ale navíc také o zautomatizování nutných 

myšlenkových procesů k zvládnutí daného učiva.  

Učení objevováním má blízko k učení řešením problémů. Jedinec v učební situaci 

objevuje moţné strategie, pravidla, metody atp. a utváří si potřebné generalizace, které je 

moţné transferovat na obdobné situace, problémy, či úkoly. Poznatky zde nejsou předávány 

v podobě definic a pravidel, ale pomocí otázek, problémových úkolů, hádanek, experimentů 

apod. si jedinec sám vytváří hypotézy, které si ověřuje, a tím si utváří potřebné koncepty 

svého poznání.  

Učivo českého jazyka pro 4. ročníky se na základní škole zaměřuje na morfologické 

vnímání, kde si ţáci začínají pomocí osvojených paradigmat uvědomovat gramatickou realitu 

jazyka a pravopis. Jde o pravidla, u kterých je nutné, aby si je zcela osvojili, a poté také 

správně rozlišovali a uplatňovali. Při výuce je kladen důraz na lexikálně-sémantickou stránku 



8 
 

jazyka, která má své opodstatnění i vzhledem k snadnějšímu pochopení určitých 

morfologických pravidel (vyjmenovaná slova, příbuzná slova atd.) a zároveň napomáhá 

k rozšiřování slovní zásoby např. pomocí pravidel skladby slov. Dovršením tohoto procesu je 

schopnost ţáků sestavit výpověď či text, kde sami dokáţou aplikovat, případně transferovat 

jiţ osvojená pravidla a vhodně volit stavební prvky výpovědi ze svých prostředků.  

Otázka, která se zde nabízí, je: Jaká metoda výuky je pro ţáky předpokladem 

dosaţení kvalitnějšího pochopení morfologických pravidel stavby slova a jejich aplikace na 

sémantické porozumění příbuzným slovům.  
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2.  Psychologický přehled: memorování a řešení problémů  

 Tato část má za cíl seznámit s psychologickými východisky ke dvěma procesům 

učení: memorování a řešení problémů. Ke svému výzkumu jsem sice vyuţila metodu výuky 

procvičování poznatků a učení objevováním, ale důvod, proč se nyní zaměřím na představení 

memorování a řešení problémů je ten, ţe v obou případech se v podstatě jedná o nadřazený 

rámec, z něhoţ se oba druhy učení diferencují a odvozují.  

Memorování je v psychologii pojímáno jako pamětní učení, ve kterém jde o práci 

paměti na zapamatování a vybavování. Psychologické výzkumy přinesly poznatky o významu 

organizace osvojovaného materiálu do ucelenějších a organizovanějších celků, která 

napomáhají učení, vybavování a vyuţívání osvojeného. Pro procvičování neboli upevňování 

poznatků jsou uplatňovány poznatky získané ze zkoumání pamětního učení a paměťových 

procesů, ale významnou roli zde navíc hraje opakovaná aplikace osvojovaného učiva na různé 

materiály stejné povahy, čímţ se dosahuje zautomatizování nutných myšlenkových procesů.  

Zájem o to, jak lidé řeší problémy, vedl k zavedení nové kategorie učení označované 

jako učení řešením problémů, ve kterém je hlavním cílem osvojování si určitých strategií, 

postupů, metod apod., které jsou nezbytné ke zdárnému vyřešení problémové situace. Takto 

jedinec rozvíjí své intelektové dovednosti, myšlenkové procesy a operace a vyuţívá svých 

dosavadních zkušeností, či vědomostí. Učení objevováním má stejné cíle, ale to, co si má 

jedinec objevováním osvojit, jsou obecnější pravidla, principy, schémata, pomocí kterých lze 

dospět k poznání světa kolem sebe, neboť sledovaný jev zjednodušuje, aby ho rozumově 

„uchopil“ jako zvláštní případ širší třídy jevů. 

2.1  Memorování 

 Memorování, označované také jako pamětní učení, bylo v rámci asocianismu 

podrobně zkoumáno Ebbinghausem (Čáp, 1983). Sledovala se především úloha paměti při 

osvojení slovní látky sestavené z bezesmyslných slabik; přesně kombinace jedné samohlásky 

mezi dvěma souhláskami (např. caj pro anglický jazyk), aby se vzniklá slabika 

nepřipodobňovala ţádnému významu slova, tj. aby k dané slabice nebyl jiţ utvořen nějaký 

asociativní spoj. Podstata verbálního učení byla vymezena jako proces, kdy dochází k 

utváření interverbálních (mezislovních) asociativních spojů. To znamená, ţe slova se 

nesdruţují na základě kauzální souvislosti, nebo případně sémanticky na základě pochopení 

jejich smyslu, ale jsou ve vzájemném prostorovém styku. Čím silnější je spoj mezi danými 

slovy (jednotkami), tím snáz dochází k jejich pozdějšímu vybavení (Bower, Hilgard, 1981). 
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Hlavní poznatky, které byly na základě těchto výzkumů formulovány, se týkaly 

rychlosti učení v závislosti na délce dané slovní látky, reprodukce naučeného, počtu 

opakování a časového odstupu od doby vštípení.  

Schopnost reprodukce se zvyšuje počtem opakování; zpočátku jde o rychlý nárůst 

osvojené látky, který se postupně zpomaluje (křivka učení a její plató). Osvojované prvky 

prezentované na začátku učebního materiálu je snadnější si vybavit, podobně je tomu s látkou 

na konci; tedy látkou, kterou si osvojujeme nakonec, neţ té, která je uprostřed podnětového 

listu (tato křivka má tvar U). To je moţné změnit, kdyţ tuto látku, která je prezentována 

uprostřed, zvýrazníme, či jinak odlišíme od začátku a konce, čímţ na ni upřeme větší 

pozornost. Křivka zapomínání demonstruje, kolik osvojené látky si člověk pamatuje 

v různých časových intervalech. Po osvojení daného obsahu je zapomínání rapidnější během 

prvních hodin, ale postupem času se tento proces zpomaluje a zmenšuje se tak kvantita 

naučené látky na moţnost vybavení; první hodinu je úbytek osvojeného značný, po jednom 

dni je podíl uchovaného pouze z jedné čtvrtiny. Tuto křivku je moţné změnit častějším 

opakováním.    

 Maršálková (in Ďurič, 1988) uvádí čtyři typy experimentálních úloh, na kterých se 

učení slovní látky zkoumalo: 1) sériové učení, kde je důleţité osvojení si látky v daném 

pořadí, 2) volné učení, při kterém pořadí nemusí být zachováno, 3) učení párově sdruţených 

učebních prvků, které představuje například učení se cizím slovům a 4) učení se souvislým 

textům, kde se přibliţujeme vyšším formám učení (učení pojmovému). 

 Výzkumy zkoumající úlohu paměti na naučení se slovní látky byly později 

kritizovány, ţe zjednodušují učení a opomíjí řadu významných činitelů, které jsou v tomto 

procesu významné. Mezi tyto kritiky patřili i tvaroví psychologové. Katona (in Bower, 

Hilgard, 1981) ve své knize Organizing and memorizing publikoval několik důkazů o 

odlišnosti nároků na myšlení či dosaţení cíle v úlohách, ve kterých se jedinec učí něco 

zpaměti, a v úlohách, ve kterých jedinec můţe uspět na základě pochopení principů nebo 

pravidel. V jednom výzkumu byl pokusným osobám zadán úkol, aby se naučily řadu čísel 

nebo písmen. Jedné polovině účastníků však byla poskytnuta řada nápověd, na základě 

kterých mohli objevit zákony, podle kterých byly řady sestaveny (např.: REKAEPSDUOL – 

řada, která v opačném pořadí představuje smysluplné slovo LOUDSPEAKER). Podle Katony 

osoby v této výzkumné situaci byly schopny lépe reprodukovat řady, a to jak bezprostředně 

po expozici, tak i po delší době ve srovnání s těmi, kteří se je učili zpaměti. Další výhodou 

bylo to, ţe generalizováním do jednotlivých principů, byly schopny daleko lépe uspět i 
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v následujících úlohách obsahujících podobný problém, byly tedy schopny pozitivního 

transferu. Na základě svého výzkumu pak Katona tento způsob učení označil jako daleko 

rychlejší, efektivnější neţ učení se zpaměti, a to pravděpodobně proto, ţe je v něm moţné 

dosáhnout ţádaného transferu do řešení podobných úloh. Úspěch v tomto typu úloh je 

zaručený především tím, ţe z jednotlivých prvků jedinec vytváří a učí se jeden celek 

(jednotkou je dobře zorganizovaný celek), který je snadněji zapamatovatelný a tím je i lépe 

vybavitelný i po delší době. Podle gestaltistů se transfer objevuje tam, kde jsou jedinci 

vystaveni takovému „ucelenému“ úkolu (Singley, Anderson, 1989). Bower a Hilgard (1981) 

však podotýkají, ţe v úlohách, které se liší ve svých principech nebo pravidlech, je zapotřebí 

k naučení vyuţít určitého opakujícího se „drilu“, neboť tak jedinec můţe dojít k lepšímu 

osvojení, které bude lépe odpovídat vlastnostem daných úloh.   

 Ať uţ se Ebbinghausovy výzkumy z dnešního pohledu zdají být nedostatečné, poloţil 

Ebbinghaus základní otázky o úloze paměti při učení. Vysvětlení daných principů a zákonů 

paměti při osvojování si slovní látky se snaţí poskytnout kognitivní psychologie. Významný 

proces, který je pro překódování informace z krátkodobé paměti do dlouhodobé, se nazývá 

konsolidace. Jde o proces, který je vysvětlován jako vytváření spojů při integraci nových dat 

do jiţ uloţené informace. K tomu napomáhají metapaměťové strategie, které jsou součástí 

metakognice (Sternberg, 2002). Moţnou technikou, jak uchovat osvojené informace, je 

opakování. Bahrick a Phelpsová se zajímali o to, jak lidé reprodukují španělská slova po osmi 

letech. Ve svých pozorováních odhalili význam distribuovaného, rozloţeného učení na 

efektivnější uchování informací, oproti nakupenému učení, kde se jedinci učí dané látce 

najednou. Učí-li se jedinci dané látce po částech s přestávkami, jsou schopni po delším 

časovém období danou látku reprodukovat. Jedna z kognitivních teorií vysvětlujících tyto 

procesy je, ţe jde o proces konsolidace paměťových stop do dlouhodobé paměti, kdy při 

kaţdém jednotlivém učení je daná informace propracovanější a obohacuje jiţ utvořená 

schémata. Dále můţe mít vliv i to, snaţí-li se jedinec o laborující opakování, při němţ jsou 

informace smysluplně integrovány a vzájemně se prolínají a lépe se i pamatují (Sternberg, 

2002).  

 Zájem o výzkumy na osvojování si různé verbální látky v psychologii se po 

Ebbinghausových pokusech přesunul ze „smysluprostých“ slabik na slovní látku, která smysl 

a významy nepostrádá. Mnoho výzkumů tak ozřejmilo význam organizace informací na jejich 

uchování. Mezi ně patří různé paměťové pomůcky (kategorizace dané látky, interaktivní 

představy aj.), které lidé při učení různě vyuţívají ať uţ vědomě jako nástroj memorování, 
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nebo spontánně. To má značný vliv nejen na uchování daných informací, ale také napomáhá 

při jejich vybavování.  

 Memorování má v našem ţivotě a ve školní praxi nezastupitelnou roli. Přesto se 

setkáme s řadou kritik slovního učení. Jedna z nich pojímá slovní učení coby rutinizaci 

znalostí vytlačující pochopení. Častý argument proti procvičování je pak jeho označení jako 

„drill and kill“, čímţ se má na mysli, ţe opakovaným procvičováním v ţácích zabíjíme jejich 

motivaci i zájem a v důsledku tlumíme rozvoj sloţitějších myšlenkových operací (Anderson, 

Reder, Simon, 2000). Podle nejnovější kognitivních poznatků však není moţné uchovat 

získané vědomosti bez důkladného opakování. Co však je bezesporu nutné, je vést ţáky i 

k metakognitivním dovednostem, pomocí kterých si slovní látku organizují do ucelenějších 

celků, a vést je k pochopení jeho významnosti pro uchování nabytých vědomostí. Kritika 

slovního učení jakoby toto od sebe odděluje a pro školní praxi je tak často navrhováno učení 

ţáků metakognitivním dovednostem v prostředí, kde po ţácích nepoţadujeme pamětní učení. 

Tímto protipólem bývá povaţována výuka zaloţená na problémovém vyučování vycházející 

z konceptů učení jako řešení problémů.  

2.2  Řešení problémů 

 Jak lidé řeší problémy, jakých strategií při tomto procesu vyuţívají, to jsou otázky, 

které psychologové hojně zkoumali. Zájem o toto studium vznikl záhy poté, co byla 

kritizována laboratorní zkoumání a zjednodušující šetření v psychologických výzkumech 

učení. Jak je v psychologii řešení problémů vymezeno a jakým způsobem se učení jako řešení 

promítá do oblasti vzdělávání, se nyní pokusím ve stručnosti představit.  

 Linhart (in Ďurič, 1988) definuje problém jako interakční vztah jedince k okolí 

zahrnující v sobě vnitřní rozpor, který aktivuje a motivuje činnost subjektu a k jehoţ vyřešení 

je třeba překročit rámec aktuální situace za pouţití nových postupů. Sternberg (2002) řešení 

problému definuje potřebou překonat překáţky, které jedinci stojí na cestě k poţadovanému 

cíli. Problém tedy vyvstává v takové situaci, kde nejsme schopni vybavit si postup, metodu, 

nástroje apod., přestoţe známe cíl, kterého chceme dosáhnout, respektive cíle nelze dosáhnout 

přímou aplikací zapamatovaného algoritmu.  

 Řešení problému se často popisuje jako cyklus, na jehoţ počátku je stav nejistoty, 

frustrace případně pochybnosti. Je-li situace označena jako problémová, je důleţité, aby byl 

problém správně a dostatečně definován a reprezentován, neboť na základě toho formulujeme 

následné strategie, případně hypotézy. Organizace dostupných informací je další krok, 
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v rámci kterého můţe probíhat případné přeformulování hypotéz, reorganizace informací, tak 

aby poslouţily k realizaci zvolené strategie. Pro zvýšení efektivity řešení problému je 

výhodné provádět průběţnou kontrolu (monitorování) jednotlivých kroků, čímţ je moţné včas 

předejít vzniklým chybám. Zhodnocení konečného vyřešení problému můţe jedince opět vést 

na začátek celého cyklu, a to především, kdyţ byla původní identifikace či zvolené strategie 

nesprávné. Jedinec v rámci jednotlivých kroků můţe čelit omezujícím podmínkám, jako je 

například nedostatek času, neznalost faktů, nezvládání pomocných operací apod. Cyklus 

řešení problému je uzavřený řetězec kroků, kterými řešitel můţe různě postupovat, některý 

z nich vynechat, případně podle potřeb daného problému měnit pořadí jednotlivých kroků, 

postupovat vpřed, či se vracet (Sternberg, 2002, Ďurič, 1988). 

 Podle stupně definování problému a počtu řešení se problémové úlohy dělí na 

problémy s fixním řešením a problémy s otevřeným koncem, u kterých je moţné vyuţít 

různých řešení (Ďurič, 1988), nebo také dělení na problémy dobře strukturované (definované), 

kde je zapotřebí poměrně jasného způsobu řešení, a problémy špatně strukturované (špatně 

definované) (Sternberg, 2002). V psychologickém výzkumu se jako dobře definovaný 

problém vyuţíval úkol Kanibalové a misionáři, kde jsou jasně daná pravidla k vyřešení, která 

v tomto případě vyţadují více kroků. Jako špatně strukturovaný problém jsou vyuţívány 

úkoly, kdy jedinec k řešení musí pouţít určité předměty, které mají zcela jiné uţití v běţném 

ţivotě. Jako příklad můţeme uvést úkol, kdy po jedinci chceme, aby připevnil svíčku na 

dveře. K danému řešení můţe vyuţít dvě svíčky, knot, připínáčky a krabičku zápalek. 

Originální způsob řešení zde znamená schopnost řešitele zrekonstruovat vlastní reprezentaci 

především kombinováním a odhalováním nových i starých informací, aby objevil nové pojetí 

daného úkolu.  

Schopnost řešit problémy je částečně podmíněna zkušeností s určitou třídou problémů, 

do které daný problém patří. Zkušenost v tomto smyslu zahrnuje určitý druh myšlení jedince, 

o kterém má vlastní vědomosti, poznatky, a tím je dána jistá zaměřenost vyuţít jiţ 

vyzkoušených schémat pro zdárné vyřešení úkolu (Ďjurič, 1988). Sternberg (2002) tuto 

zaměřenost označuje jako mentální nastavení (mental set), kdy k řešení nového úkolu 

vyuţíváme jiţ existující způsob reprezentace problému a tím i postup řešení. To však sebou 

můţe přinášet i negativní důsledky tam, kde se fixujeme na strategie, které přestoţe u určité 

třídy problémů fungují správně, u dalšího problému uţ vhodné být nemusí. Tato zaměřenost 

pak vede k jisté automatičnosti urychlující práci, nebo naopak jedinci při řešení překáţí.  
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Tuto „zkušenostní“ zaměřenost zajímavě ozřejmil i následující výzkum. Chase a 

Simon (in Kirschner, Sweller, Clark, 2006) provedli výzkum se šachovými hráči profesionály 

a nováčky, kde úkolem bylo reprodukovat uspořádání figurek na hracím poli. Pokud byly 

figurky uspořádány smysluplně podle pravidel hry, podávali lepší výkon zkušení hráči. 

V situaci, kdy figurky byly uspořádány na šachovnici náhodně, byly obě skupiny hráčů 

v podobné situaci, kdy se museli celé uspořádání učit z paměti. To, co zkušeným hráčům 

napomáhalo při zapamatování smysluplného uspořádání, byly jejich rozsáhlé zkušenosti 

uloţené v dlouhodobé paměti, na základě kterých mohli hráči volit správné postupy pro řešení 

daného problému. Tím, ţe jejich dlouhodobá paměť uchovávala řadu informací vázajících se 

k této oblasti, byli oproti nováčkům mnohem lépe připraveni se vypořádat s daným 

problémem, neboť byli schopni rychle rozpoznat charakteristiky dané situace.   

Mezi začátečníky a zkušenými řešiteli jsou také rozdíly ve schématech řešení 

problémů týkající se dané oblasti odborných znalostí (Sternberg, 2002). U odborníků jde o 

schémata, která vzájemně propojují odborné znalosti na základě strukturních shod 

jednotlivých souborů. Oproti tomu schémata začátečníků jsou charakteristická menšími a 

méně propojenými soubory znalostí uspořádaných spíše podle vnějších podobností.  

Sternberg dále popisuje rozdíly mezi začátečníky a odborníky jednak ve způsobu 

stanovení problému a dále v tom, na co se jedinci při řešení zaměřují, jak rozdělují svůj čas 

v rámci jednotlivých kroků řešení problému. U odborníků se objevuje větší snaha zabývat se 

reprezentací úkolu, u které také stráví oproti samotné realizaci více času. Jejich postup 

směřuje od stanoveného problému ku předu; od toho, co vědí, k tomu, co potřebují zjistit. Po 

nalezení vhodné analogie s problémovou strategií uloţenou v podobě schémat v dlouhodobé 

paměti, ji mohou okamţitě zuţitkovat. U začátečníků tento postup směřuje spíše zpět; tj. od 

toho, co potřebuji zjistit, protoţe to neznám, k tomu, co vím, tedy jaké informace jsou dané, 

čímţ tak zvaţují mnohem více strategií neţ odborníci. Ti tuto strategii volí spíše aţ tehdy, 

kdyţ si nevybavují ţádná vytvořená schémata, která by byla pro řešení vhodná. Časové 

rozloţení na řešení problému je u začátečníků daleko náročnější.  

Výhoda utvořených schémat v dlouhodobé paměti je také ta, ţe odborníkům umoţňuje 

menší zatíţení pracovní paměti, čímţ tak tuto kapacitu mohou vyuţít na jiné činnosti 

(monitorování, vyhodnocení apod.), které zefektivňují a zpřesňují průběh řešení problému. 

Oproti tomu začátečníci musí pracovní paměť vyuţívat pro manipulaci velkého mnoţství 

charakteristických znaků a strategií, čímţ se řešení nemůţe zefektivňovat a není tak přesné 

(Kirschner, Sweller, Clark, 2006). 
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Zájem o to, jak lidé řeší problémy, sebou také přinesl nový pojem; učení jako řešení 

problémů, a s tím i snahu vystihnout, jak se lidé z různých problémů učí a co jim v řešení 

napomáhá.  

2.2.1  Učení jako řešení problému 

Učení jako řešení problému je často vymezováno jako komplexnější, nebo dokonce 

specificky lidský druh učení. Výsledkem tohoto učení má být zejména osvojování 

intelektových dovedností, rozvoj myšlenkových operací a procesů a intelektových schopností 

(Čáp, 1980). K rozvoji tohoto učení je nutné výuku zcela přizpůsobit problémovým 

východiskům. V literatuře je taková výuka označovaná jako problémové vyučování, nebo také 

učení objevováním, v anglické literatuře pak nalezneme další moţná označení, která jsou 

různými autory různě vymezována, ale v podstatě jde často o ekvivalentní výuku; např. 

inquiry learning, experiential learning, discovery learning, problem-based learning 

(Kirschner, Sweller, Clark, 2006).  

2.2.2  Problémové vyučování 

 Problémové vyučování, které je někdy také označované jako rozumově náročné 

vyučování, je definováno především aktivní činností ţáka, který zde rozvíjí myšlení vyššího 

řádu (Fisher, 2004, Ďjurič, 1988). Role učitele v tomto procesu bývá často diskutována 

v závislosti na teoretických východiscích.  

 Číţková (Číţková, 2002) problémovou výuku vymezuje ve dvou rovinách; v obecné a 

konkrétní. Z hlediska obecné roviny je tato výuka povaţována za jednu z modernizačních 

koncepcí výchovně vzdělávacího procesu vyznačující se důrazem na sloţitější poznávací 

procesy, na navzájem se doplňující reproduktivní a přetvářecí činnost, ke které jsou 

vyuţívány jiţ získané vědomosti, které jsou tak přetvářeny. Dále se opírá o paměť, myšlení a 

představivost a myšlení ţáků v pojmech. V konkrétní rovině jde pak o činnost učitele a ţáka, 

čímţ jsou zabezpečeny podmínky problémového učení. V této rovině má být podle Číţkové 

charakteristikou maximální kvalita dosaţeného výsledku, maximální aktivizace ţáků ve 

spojení s motivací a znalostí cíle a značnou náročností na čas.  

 Problémová situace je ústředním pojmem problémového vyučování. Charakteristické 

pro problémovou situaci je právě to, ţe v sobě obsahuje něco neznámého, nového, co je třeba 

odhalit. Podle Maťuškina (in Ďurič, 1988) zde „ţák hledá neznámé, které nemá naučené, ale 

je nezbytné pro vyřešení problému. Hledá vzdálené vazby, které dřív s řešením nesouvisely. 

Odhaluje nový princip úkonu“ (s. 226). Maťuškin dále uvádí, ţe k tomu, aby bylo dosaţeno 
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poţadovaného výsledku, je zapotřebí vyuţít jiţ získaných předchozích vědomostí a způsobů 

řešení, neboť je důleţité, aby taková to situace zajistila postupný rozvoj vědomostí a 

rozumových operací a jejich postupné zdokonalování. Učitel proces osvojování v rámci 

situace usměrňuje, má objasnit ţákům, co bylo příčinou neúspěchu, proč ţák úkol nesplnil.

 V rámci problémového vyučování je velmi zdůrazňována role motivace. Učitel musí 

volit takové problémové úlohy, které nejsou pro ţáka příliš lehké, neboť nenavodí 

problémovou situaci, ani nesmí být příliš náročné, protoţe by ţáci mohli předem rezignovat 

na jejich řešení. Motivace v tomto procesu pak aktivizuje ţáky v činnostech kladoucí na jejich 

myšlení vysoké nároky, které jsou ale přesto přiměřené jejich schopnostem (Číţková, 2002). 

 V počátcích měli velký vliv při propagaci tohoto vyučování konstruktivisté, jejichţ 

významným představitelem byl J. Bruner. Východiska problémového vyučování jsou 

víceméně totoţné s tím, co bylo o problémové výuce řečeno. Velký důraz pro výuku je ale 

kladen na to, ţe ţáci mají být vedeni k osvojování struktury učiva: „Učit se struktuře 

znamená, stručně řečeno, učit se poznávat, jaké vztahy jsou mezi věcmi“ (Bruner, 1965, s.21). 

Základní principy a struktury vedou ţáky k osvojení si obecného modelu chápání, který je pak 

přenositelný do podobných jevů při dalším učení. Strukturou a principy se zde má na mysli 

objevování základních principů vědy; paradigmata, metody zkoumání apod. Akt učení podle 

Brunera (1965) spočívá v tom, ţe jde o získávání nové informace, která je v rozporu s tím, co 

jedinec uţ zná a tyto znalosti nahrazuje novými. Konstruktivisti od 60. let minulého století 

kladli velké poţadavky na změnu učebních osnov, které měly vycházet z koncepce, ţe ţák si 

má během vzdělávání vytvářet aktivní postoje k učení zaloţené na zkoumání, domněnkách a 

dohadech, aby mohl řešit problémy svým vlastním způsobem. Jedno z teoretických 

východisek konstruktivistického pojetí je, ţe při poznávání konstruujeme a testujeme 

jednotlivé hypotézy týkající se pojmů. Ty jsou zaloţeny na našich počitcích, znalostech 

s uţitím kognitivních procesů vyšší úrovně. Při tomto procesu vţdy bereme v úvahu vlastní 

očekávání, kontext a znalosti, které logicky přiřazujeme k jednotlivým jevům. Vţdy je tedy 

vyuţívána předchozí zkušenost, kterou přetváříme novým vnímáním a vytvářením nových 

hypotéz (Sternberg, 2002).  

 Z toho, co bylo o řešení problémů a o problémové výuce řečeno, jde tedy o výuku, 

v níţ si ţák sám vlastní poznatky konstruuje. Za výhody této výuky jsou uváděny: větší 

motivace ţáků, lepší uplatnitelnost získaných poznatků atp., neboť ţák má rozvíjet své 

metakognitivní dovednosti. Jakým způsobem se osvojené poznatky přenáší, nebo-li transferují 

do jiných situací u řešení problému a memorování, je dobré ozřejmit výzkumy, které byly 
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v psychologii na toto téma provedeny a zároveň stručně představit teoretická východiska 

transferu.  

2.3  Transfer 

 Transfer neboli přenos je proces, při kterém dochází k vyuţití znalostí a dovedností, 

které byly získány při řešení určitého problému, nebo v rámci učební situace, do situace jiné. 

Na základě předchozí naučené dovednosti, předchozího řešení problému apod. dochází 

k pozitivnímu nebo negativnímu transferu (interferenci). Pokud je nám předchozí situace 

prospěšná při řešení situace následné, jde o transfer pozitivní. Z obecnějšího hlediska je 

transfer povaţován za přenos faktických znalostí či dovedností z jednoho prostředí do 

druhého (Sternberg, 2002). U negativního přenosu (interference) je tomu naopak, protoţe 

předchozí zkušenosti sniţují výkon v nové situaci. Taková situace například nastává, je-li 

předcházející učební situace podobná činnosti následující (Linhart, 1982). Kdyţ se učíme 

cizímu jazyku, můţe nám například znalost gramatických pravidel pomoci při osvojování 

jazyka nového, jedná-li se o podobný jazyk. V tomto případě pak transferujeme jiţ osvojené 

znalosti a dovednosti do dalších činností. Negativní transfer by však mohl nastat ve chvíli, 

kdy se oba jazyky budeme učit záhy po sobě a můţeme mít potíţe ve vybavování si 

správných slov pro jazyk, kterému se zrovna učíme, neboť jsme jakoby stále nastaveni na 

jazyk předchozí. Transfer v nejobecnějším vymezení by pak mohl představovat schopnost 

uplatnit získané vědomosti a dovednosti, kterým jsme se naučili ve škole, v zaměstnání. Právě 

toto hledisko se často uplatňuje při posuzování kvality vzdělávání, tedy uplatnění osvojených 

poznatků v běţném a profesním ţivotě.  

 V psychologii byl o tento jev velký zájem od 60. let minulého století. Byla snaha 

objevit činnosti, které vedou k rozvíjení logického myšlení a vyjadřování ţáků tím, ţe se 

pozitivně transferují do obecnějších myšlenkových procesů.   

2.3.1  Teorie vysvětlující transfer 

 Jedna z prvních teorií transferu, která byla podrobněji rozpracována Thorndikem, je 

teorie identických prvků. Vychází z předpokladu, ţe mezi učebními materiály musí být 

přítomny identické prvky (Ďurič, 1988), které se dále pozitivně ovlivňují. Transfer, který se 

tak mezi těmito materiály dosahuje, je označován jako specifický transfer. Thorndike zastával 

názor, ţe lidská mysl pracuje se zvyky a asociacemi, které zajišťují nejrůznější reakce na 

specifické stimuly. Teorie identických prvků vysvětluje transfer z jedné aktivity do jiné na 

základě předpokladu, ţe obě aktivity v sobě obsahují stejné prvky, tedy stejný podnět-reakce 
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prvek. Jedna mentální funkce tak zlepšuje druhou právě proto, ţe obě obsahují tento 

předpoklad a tím jsou identické. Sčítání zlepšuje násobení, protoţe násobení je do značné 

míry sčítáním, znalost latiny zlepšuje osvojování si francouzštiny, protoţe znalost řady 

jazykových jevů důleţitých v jednom jazyce, jsou zapotřebí v jazyce druhém. Transfer je tak 

limitován svým rozsahem (Singley, Anderson, 1989). 

 Na Thorndikovo pojetí transferu reagovali tvaroví psychologové, kteří nevylučovali 

předpoklad nutnosti identických prvků, ale pozornost upírali především na celek daného 

úkolu a způsob, jakým je jedinci reprezentován. Katona na toto téma uskutečnil mnoho 

výzkumů, ve kterých vyuţil nejrůznější hlavolamy se zápalkami či kartami. Jedna 

z pokusných skupin pracovala s danými úkoly tak, ţe se osoby učily přesným strategiím, které 

byly aplikovány na určitý úkol. Oproti tomu druhá skupina byla vedena k učení se obecných 

strategií vycházejících ze strukturálních vztahů, které se celkově vztahovaly na určitou třídu 

podobných hlavolamů. Tam, kde se jedinci učili přesnému řešení určitého úkolu, měli u 

daného úkolu nepatrně lepší výsledky, zatímco skupina jedinců, kteří byly vedeni k chápání 

daných principů řešení, měli daleko lepší výsledky při transferu na jiné, ale podobné úkoly 

(Singley, Anderson, 1989). 

 Jiný výzkum dokládající význam reprezentace daného úkolu, byl proveden Juddem 

(Judd, 1908). Dvě skupiny chlapců měly za úkol mířit na terč, který byl ponořen do vody, 

přičemţ jedna skupina byla seznámena s teorií o lomu paprsků. Během tréninku byl terč 

umístěn dvanáct palců pod hladinu a obě skupiny chlapců na něj mechanicky mířily. Po té byl 

umístěn pod hladinu ve vzdálenosti čtyři palce a právě zde se objevily výrazné rozdíly mezi 

oběma skupinami. Chlapci, kteří před tím byli seznámeni s lomem paprsků, se rychleji 

adaptovali na novou situaci a mířili daleko přesněji a s menšími chybami neţ chlapci z druhé 

skupiny.  

 V určité opozici vůči Thorndikově teorii stála teorie generalizace neboli teorie 

obecného transferu. Ta ke zdárnému dosaţení přenosu z jedné situace do druhé předpokládá 

schopnost jedince generalizovat svou předcházející zkušenost, kterou můţe být jak obsah 

učiva, tak i postupy, způsoby učení, způsoby kontroly apod., a to jak v rámci různých úloh 

v jednom předmětu, tak i napříč různými předměty. „Jde o podobnost myšlenkových procesů 

a jejich obsahu, nikoliv o totoţnost prvků v učebních materiálech“ (Ďurič, s. 252). V době 

rozvíjení této teorie převládal názor, ţe jsou činnosti, které význačně zlepšují „mysl“. Mysl 

označovala souhrn psychických funkcí a operací jako jsou pozornost, pozorování, rozlišování 

a interference, u kterých se předpokládala stejná moţnost procvičování jako např. u svalů 
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v těle. Z toho vzešel názor, ţe latina a geometrie psychické schopnosti a funkce rozvíjí 

nejlépe. Transfer se tak děje na obecné úrovni a můţe ho být dosahováno i mezi oblastmi, 

které nespojuje společný obsah, za předpokladu, ţe jedinec v daných oblastech vyuţívá 

shodné schopnosti (Singley, Anderson, 1989). Přenos, který je v rámci této teorie popsán, 

bývá také označován jako nespecifický.   

 Velká pozornost byla v současné kognitivní psychologii věnována především transferu 

pomocí analogie při řešení problémových úloh. Jedinci je předloţen jiţ vyřešený problém a 

má za úkol dané řešení přenést do úkolu následného. V těchto výzkumech jsou často 

předkládány izomorfní problémy lišící se povrchními znaky, k jejichţ vyřešení je vyuţita 

shodná strategie (Singley, Anderson, 1989). Význam transferu v takové situaci je v tom, ţe 

jedinec dokáţe daný algoritmus uţít i v zadaném úkolu, neboť se nenechá zmást 

nepodstatnými znaky.  

 Gick a Holyoak (in Anderson, Reder, Simon, 2000) zkoumali přenos v rámci dvou 

obsahově nesourodých problémů. Pokusným osobám byl představen Dunckerův radiační 

problém. V této úloze mají pokusné osoby vyřešit problém s pacientem, který má 

neoperovatelný nádor. K dispozici mají rentgenové paprsky, které nádorovou tkáň mohou 

zničit. Problém je však v míře rentgenového záření; pokud pouţijí slabý paprsek, nezničí 

nezdravou tkáň kompletně, ale pokud pouţijí přílišnou intenzitu paprsku, mohou zničit i 

zdravou tkáň kolem nádoru. Otázka je, jak by pokusné osoby daný úkol řešily. Před touto 

cílovou úlohou dostaly osoby k přečtení text s armádním problémem, který obsahoval 

pomocné analogie k řešení radiačního problému. Výsledky, kterých pokusné osoby 

dosahovaly, do značné míry závisely na způsobu prezentace obou problémů. Pokud byla 

pokusným osobám poskytnuta rada, aby vyuţily analogií mezi oběma úlohami, tedy k řešení 

radiačního problému vyuţily armádní problém, vyřešilo radiační problém správně 75% osob. 

Pokud tuto radu osoby před zadáním úlohy nedostaly, zvládlo problém vyřešit pouze 30% 

osob. Výsledky tak mohou podle autorů ukazovat na to, ţe výsledný transfer je z velké části 

podmíněn tím, na co je během experimentu upřena pozornost. Tyto výsledky tedy ukazují na 

to, ţe lidé mají problémy v zaznamenávání podobností mezi problémy a ve vytaţení potřebné 

analogie napříč problémy.  

Velmi diskutovanou otázkou týkající se transferu je, zdali je výhodnější ţáky učit 

abstraktnějším poznatkům, nebo naopak prezentovat je v rámci konkrétní situace, ve které 

jsou uplatňovány (in Anderson, Reder, Simon, 2000). Pozornost je tedy upřena na kontext, ve 

kterém učení probíhá. To můţe být situační (budeme-li výuku zaměřovat na prostředí, ve 
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kterém chceme po ţácích, aby své vědomosti uplatňovali) nebo „nadsituační“ (v případě 

předávání poznatků mimo kontext jejich případného uplatnění, jak tomu bývá ve škole). Tato 

diskuze vychází z kritiky vzdělávání ve školním prostředí, kterému je vytýkáno, ţe ţáci neumí 

později vyuţít svých vědomostí při vykonávání profesí, do kterých vstupují, neboť je škola 

údajně na to dostatečně nepřipravuje. Výzkumy na toto téma však ozřejmují, ţe abstraktní 

poznatky mohou vést k  daleko úspěšnějšímu transferu neţ informace konkrétní. Stejně tak je 

tomu i s kontextem, ve kterém se vzdělávání odehrává. Pokud jsou poznatky více vázány na 

specifický kontext, je pravděpodobnější, ţe nedojde k potřebnému transferu do oblastí jiných. 

Jak moc však budou např. získané dovednosti vázané na daný kontext, záleţí na druhu 

vědomostí, o které jde ve vyučování (tamtéţ).  

Je zřejmé, ţe zájem o transfer je z hlediska psychologie opodstatněný, neboť jde o to 

vysvětlit, za jakých podmínek a kdy jsou získané poznatky a vědomosti snadněji a s větší 

pravděpodobností uplatnitelné v jiných činnostech. Pro vzdělávání z toho pak plynou 

moţnosti, jak zefektivnit výuku, nebo případně, co ve výuce eliminovat. Hledisko transferu se 

především snaţí vystihnout, jaké metody ve výuce vedou ke kvalitnějším poznatkům a 

dovednostem; zdali je lepší ţáky učit konkrétním, situačně, zakotveným poznatkům, nebo je 

nechat poznatky objevovat; jaký kontext umoţňuje jejich pravděpodobnější přenos: je to 

prostředí ve škole, nebo je lepší aplikovat výuku systematicky na situace praktické; zdali je 

nějaký způsob výuky, který by ţáky učil metakognitivním schopnostem a dovednostem. 

Z výzkumů, které byly uskutečněny, zatím nemáme takové poznatky, které by poskytly 

jednoznačnou odpověď na dané otázky.  

2.4  Shrnutí předchozí kapitoly 

Memorování je učení zaloţené na práci paměti, zapamatování a vybavování a v 

psychologii z hlediska zkoumání jde o historicky nejstarší a nejdéle zkoumaný proces. Je to 

učení, bez kterého nelze ve výuce pracovat, přestoţe je v pedagogickém diskurzu tolik 

zatracováno. První výzkumy se soustředily na popsání základních zákonů, kterým při 

osvojování učiva podléháme. To i dokládá a v dnešní době i lépe vysvětluje kognitivní 

psychologie. Moderní poznatky z kognitivní psychologie ukazují na to, ţe jsou-li informace 

organizovány do srozumitelných celků (např. do kategorií sdruţující poznatky na základě 

určitých charakteristik), tedy vyuţívá-li jedinec k jejich trvalému uchování metakognitivní 

procesy (opakování, vyhodnocování vlastní činnosti atp.), jsou poznatky lépe 

zapamatovatelné, jejich uchování v dlouhodobé paměti je úspěšnější a stejně tak je tomu i 

s jejich snadnější vybavitelností.  
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Učení jako řešení problémů je vůči memorování vymezováno jako to, které vede 

k vyšším myšlenkovým procesům, aktivizuje a motivuje ţáky v učení a je povaţováno za 

učení, které poskytuje snadnější transfer nabytých zkušeností do běţného i profesního ţivota. 

Psychologické výzkumy, provedené na toto téma, však nejsou tak jasné, jak tvrdí jejich 

zastánci a propagátoři. Výzkumy, které zkoumaly různé podmínky přenosu zkušeností do 

jiného prostředí či činnosti, se zaměřují na popsání a vymezení transferu. Z hlediska těchto 

výzkumů je bezpochyby efektivní, jsou-li ţáci ve výuce vedeni k osvojování si potřebných 

strategií pro danou činnost, avšak není jasná odpověď, jak toho ve výuce v jednotlivých 

předmětech dosahovat. Z hlediska pedagogické praxe se pak jedná o to, za jakých podmínek 

ţáci lépe uplatňují získané vědomosti a poznatky.  

2.5  Operacionalizace pojmů 

 Ještě před experimentální částí práce je zapotřebí jasného vymezení pouţívaných 

pojmů ve výzkumu. Jsou to tyto pojmy: memorování, procvičování jako upevňování 

poznatků, učení jako řešení problémů a učení objevováním.  

Memorování 

Memorováním, nebo také pamětním učením, či verbálním učením, se má na mysli osvojování 

slovní látky. Cílem memorování je osvojení si potřebných vědomostí. Významnou funkci při 

tom plní paměť (prostým počtem opakování téhoţ se vědomosti více upevňují) a dále 

myšlenkové procesy, kterými danou látku analyzujeme, třídíme, organizujeme do 

smysluplných celků apod. (napomáhající v zapamatování). Teoreticky se sem řadí učení se 

sériově uspořádané látce, kde je důleţité zachovat pořadí slov (např. báseň), látce bez 

sériového uspořádání – volné uspořádání, párově uspořádaná slova (např. osvojování si cizích 

slov), nebo rozsáhlejší texty (např. učení se tematickým celkům jako historickým událostem, 

kde jiţ nestačí pamětní se naučení, ale je nutno pochopit vztahy a souvislosti). Ve vlastním 

výzkum jsem pouţívala spíše látku nesériově uspořádanou ve formě jednoduchých slov a vět.  

Procvičování, upevňování 

 Učení jako procvičování, nebo také upevňování poznatků je osvojování vědomostí 

s důrazem na jejich opakovanou aplikaci na různém materiálu stejné povahy (struktury). 

Cílem tohoto učení je tedy nejen získání potřebných vědomostí, ale také zautomatizování 

nutných myšlenkových procesů k zvládnutí daného učiva. Zjednodušeně lze tento proces 

charakterizovat jako postup od jednoduchého ke komplikovanějšímu, kdy dochází 
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k zautomatizování potřebných myšlenkových procesů, čímţ můţe jedinec zaměřit svou 

pozornost na jiné, předtím ne tak zřejmé vztahy, znaky, souvislosti atp.   

Učení jako řešení problémů 

 Učením pomocí řešení problémů se rozumí osvojování si určitých strategií, postupů, 

metod apod., které jsou nezbytné ke zdárnému vyřešení problémové situace. Cílem tohoto 

učení je rozvoj intelektových dovedností, myšlenkových procesů a operací, kdy jedinec 

vyuţívá svých dosavadních zkušeností, či vědomostí novým, dosud neznámým způsobem. 

Problém, nebo problémová situace je tedy stav, kdy jedinec zná cíl, kterého chce dosáhnout, 

ale nezná k němu cestu; respektive hledáním a nalézáním prostředků k dosaţení cíle zjišťuje 

nějaké pravidelnosti, opakování – tedy pravidla či zákonitosti, jak postupovat při řešení určité 

třídy problémů. 

 Učení objevováním 

 Učení objevováním je učení, které má blízko k učení řešením problémů. Jedinec 

v rámci učební situace objevuje moţné strategie, pravidla, metody atp. a utváří si potřebné 

generalizace, které je moţné transferovat na obdobné situace, problémy, či úkoly. Učení 

objevováním je významné samo o sobě; je cílem učení, nemá být jen jeho prostředkem (cílem 

je proto, ţe objevováním obecnějšího pravidla, principu, schématu apod. jedinec zpracovává 

informace tak, ţe sledovaný jev zjednodušuje, aby ho pochopil jako zvláštní případ širší třídy 

jevů). Při učení objevováním, neboli discovery learning, vychází jedinec ze svých 

předchozích zkušeností a vědomostí. Poznatky zde nejsou předávány, ale pomocí otázek, 

problémových úkolů, hádanek, experimentů apod. si jedinec sám vytváří hypotézy, které si 

ověřuje a tím si utváří potřebné koncepty svého poznání. U učení objevováním se 

předpokládá snadnější zapamatování informací a poznatků a zároveň vytvoření 

sebevědomých postojů pro další objevování.  
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3.  Český jazyk – volba kontextu 

 Od narození se učíme mateřskému jazyku spontánním způsobem, aniţ bychom se 

museli učit sloţitým poučkám, či pravidlům. Postupně začínáme ovládat „vnitřní“ gramatiku 

našeho mateřského jazyka a přejímáme její konvenční charakter, abychom mohli 

komunikovat s okolním světem. Příchodem do školy se nároky na pouţívání jazyka značně 

proměňují a diferencují, neboť se začíná klást důraz na osvojení si nejen praktických obratů, 

ale i pravidel jazyka potřebných k jeho hlubšímu pochopení. Navíc jde také o kultivaci 

osobnosti a rozvoj myšlení. Ve výuce českého jazyka na prvním stupni základní školy se 

utváří prvotní hlubší seznámení ţáků s jazykem. Je to vyučovací předmět, který je zajímavý 

tím, ţe se v něm osvojuje něco, co uţ zdánlivě známe a pravidla a principy skrytě ovládáme. 

Ve vyučování však nejde jen o to, pojmenovat odborně, co jiţ víme. Opakování základních 

jazykových schémat a vzorců v různých variantách ještě nemusí zajistit pochopení pravidla a 

naopak, dokonalé převyprávění pravidla neznamená, ţe ho dokáţeme pouţít v novém nebo 

nezvyklém „materiálu“. Proto jsem se rozhodla, ţe svůj zájem a pole pro své zkoumání 

zakotvím v tomto předmětu – tedy v českém jazyce.  

 Ferdinand de Saussure (in Černý, 1998), zakladatel jazykového strukturalismu, 

vymezil tři základní charakteristiky jazyka, a to lineárnost, arbitrárnost a diskontinuitu. 

Jazykové znaky je moţné klást a dekódovat postupně jeden za druhým, jazyková forma proto 

nemůţe být simultánní jako ve výtvarném umění, tím je dána její lineárnost. Arbitrárnost 

vyjadřuje konveční charakter jazykového znaku, kde označovaná a označující sloţka, tj. 

obsah a forma, je spojena čistě na základě nějaké závazné domluvy. Diskontinuita neboli 

ohraničenost definuje jazykový znak jako vymezující se vůči okolnímu světu a stavící se do 

opozice s jinými znaky, se kterými nemůţe být zaměněn. V Saussurově teorii je však okolní 

svět pouze beztvarou mlhovinou a aţ teprve uţitím jazyka vytrhujeme jednotlivé pojmy 

z tohoto beztvarého kontinua. Ne nadarmo se také říká: „Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi 

člověkem.“ 

 Ve škole se v hodinách českého jazyka postupně zvyšuje náročnost a objevují se 

jazykové formy a prostředky, které si ţáci osvojují tím, jak se jazyk učí ovládat. Jazykový 

projev by proto měl být kultivován ve všech vyučovacích hodinách, neboť propojuje 

jednotlivé oblasti a prohlubuje poznání o světě. Cílem výuky je rozvoj všech jeho sloţek, tj. 

zvukové podoby jazyka, gramatiky a slovní zásoby. Při zvládání základních pravidel 

v jednotlivých sloţkách se pozornost zaměřuje – více či méně explicitně – na přechody mezi 

nimi: např.: na vztahy mezi morfematickou, fonologickou a sémantickou analýzou. Tím, ţe se 



24 
 

diferencuje poznání a znalost jazyka, osvojují si ţáci vyšší a sloţitější jazykové formy a jsou 

vedeni k tomu, aby uvědoměle k dané situaci a ke svým cílům volili potřebné prostředky a 

vyuţívali jiţ naučených dovedností. V následující části bych ráda seznámila s průřezem 

jazykových charakteristik, na které je v rámci výuky postupně zaměřována pozornost, a dále 

představím oblast svého zkoumání.  

3.1  Český jazyk 

 V prvním ročníku základní školy je největší důraz ve výuce českého jazyka kladen na 

zvukovou stránku řeči z hlediska fonetiky a fonologie. To znamená, ţe ţáci jsou jednak 

vedeni ke správné artikulaci zvukových prvků a k jejich percepci, a dále k rozlišování jejich 

významu. Ţáci se učí číst slova, dělit je na hlásky, odlišit dlouhé a krátké samohlásky 

zvukově i graficky. Vzhledem k tomu, ţe jednotlivé hlásky se vyskytují v rámci rozsáhlejších 

celků (slova), je třeba, aby si ţáci osvojili jejich podobu jako nositele fonologické platnosti 

v daném jazyce. Tohoto poznání se jim dostává například při čtení, neboť přečtou-li chybně 

třeba jen jednu hlásku, mohou změnit význam celého slova (např. pes není les, hrabě není 

hrábě). Seznámení se s fonologickým hlediskem jazyka nemusí být zpočátku pro ţáky zcela 

na vědomé úrovni, ale korektury se jim dostává od učitelů a okolních posluchačů, a tak jsou 

při čtení vraceni zpátky k jednotlivým hláskám. Čtení se stává zautomatizovanějším, a proto 

se pozornost můţe přesouvat na významy větších celků a postupně i na gramatická pravidla.  

 V dalším ročníku se učivo českého jazyka rozšiřuje o nový obzor. Ţáci by jiţ měli být 

schopni fonetického a fonologického rozlišování a začíná se postupně pracovat s lexikální a 

sémantickou rovinou jazyka. Z počátku toto učivo vychází ze slov jednoznačných, 

mnohoznačných, souřadných, nadřazených a podřazených, tak aby se slovní zásoba ţáků 

mohla hierarchizovat a uspořádat a především diferencovat s ohledem na významovou sloţku. 

Jde především o uvědomění si kvality a kvantity těchto pojmů, která určuje jejich vztahy ve 

smyslu nadřazenosti, podřazenosti atp. (např. lev je zvíře, pojem zvíře je nadřazený pojmu 

lev). Zároveň jsou ţáci vedeni k rozlišování spisovných a nespisovných forem jazyka a 

uvědomování si citové zabarvenosti určitých slov.  

Postupně se ţákům ozřejmuje i pragmatika jazyka, neboli jeho uţití se zřetelem 

k situaci, účastníkům, podmínkám a cílům komunikace. Zpočátku jde o rozlišení textu podle 

postoje mluvčího a volby vhodných jazykových a zvukových prostředků.  

Morfologická stránka jazyka zde zpočátku navazuje především na jiţ rozvinutou 

sluchovou percepci a fonologické vnímání. První pravidla, která si ţáci osvojují, jsou psaní i/y 
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po tvrdých a měkkých souhláskách (dy, ty, ny apod.), tedy v párových souhláskách, a správné 

psaní slov s párovou souhláskou (např. b-p, d-t) na konci i uvnitř slova, vše se učí správně 

zdůvodňovat, tedy uţívat jazykových pravidel. Je tedy zřejmé, ţe nová pravidla mohou ţáci 

vyuţívat v souvislosti se svými znalostmi o jazyce, tedy jak ho sami slyší a uţívají. 

Podíl morfologické sloţky ve výuce se začíná výrazně zvyšovat od třetího ročníku, 

fonetická a fonologická stránka jde do pozadí a je-li opět procvičována, je to z důvodu 

přípravy na nějaký sloţitější tematický okruh učiva. Stejně tak vzrůstá ve výuce lexikální a 

sémantický důraz a začíná se objevovat syntax neboli skladba. Z hlediska skladby jde o 

rozlišování věty jednoduché a souvětí, jejich správné uţívání a uţití vhodných spojek a 

spojovacích výrazů.  

Lexikální a sémantické vnímání je nyní obohacováno o slova příbuzná. Ţáci se učí 

tvořit nová slova pomocí předponové a příponové části. Primárně je důraz kladen na správnou 

stavbu slova a té je také věnována větší část výuky. S postupným osvojováním daných 

pravidel jsou ţáci vedeni ke vnímání významů slov, coţ jim napomáhá ve správném 

odvozování a skládání pojmů s ohledem na jejich kořen jako nositel základního lexikálního 

významu. Výhodou správného osvojení předpon a přípon je to, ţe je jednak moţné vytvářet 

některé dokonavé tvary, případně posunout základ tvaru jiným směrem a s ním i jeho význam. 

V tomto ročníku jsou probírána základní pravidla potřebná pro pochopení učiva příbuzná 

slova – je tedy významné i hledisko morfologické, ale více jsou slova příbuzná probírána 

v dalším ročníku.  

Ve třetím ročníku v českém jazyce výrazně narůstá podíl morfologického učiva. Zde 

jde o to, aby se pomocí jazykových paradigmat ţáci naučili správným gramatickým jevům, tj. 

vzorcům, které jsou vybraným příkladem pro zachycení potřebných tvarů slov, pravidel pro 

správné psaní i/y apod. Ţáci se začínají učit vyjmenovaná slova, učí se je rozpoznávat, 

rozumět jejich významům, správně psát jejich tvary ve větách a také rozpoznávat jejich 

příbuzná slova, neboť na ně se vztahuje dané paradigma ohledně psaní y/i. Právě proto musí 

ţáci správně rozlišovat sémantické obsahy slov v kombinaci s různými fonémy; zde se opět 

vrací fonologická stránka jazyka. Jako příklad můţeme uvést slova jako být a bít, mýt a mít 

apod. Zde záměna fonému í/ý opět mění význam slova. Proto ţáci skrze vyjmenovaná slova 

poznávají jejich sémantický základ, který se vztahuje i na odvozená slova příbuzná a správně 

musí odlišit stejně znějící, ale významem zcela odlišná slova a po té správně vyvodit y/i. 
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 Ţáci se také seznamují se slovními druhy, podle kterých se učí třídit slova především 

na podstatná jména a u nich určovat rod, číslo, pád a ţivotnost a neţivotnost, dále přídavná 

jména, slovesa a určení osoby, čísla a času, a předloţky. Toto učivo je spíše základním 

seznámením a hlouběji je probíráno v dalším ročníku.   

Čtvrtý ročník je z velké části rozšířením učiva z ročníku předchozího. Velký důraz je 

opět kladen na morfologickou a lexikálně-sémantickou část učiva a vzrůstá i zájem o syntax. 

Sémantická a lexikální část učiva se jiţ soustřeďuje na rozpoznávání významů slov a 

jejich správné pouţívání z hlediska slov stejného nebo podobného významu a slov 

vícevýznamových. Větší zřetel se nyní klade na to, aby ţáci osvojené učivo pouţívali nejen 

správně při práci s textem, ale také v mluveném projevu, tedy s ohledem na pragmatiku 

jazyka. Opět se pracuje se stavbou slova a se slovy příbuznými.  

Morfologická část výuky je zaměřena na slovní druhy a tvary slov, ale nyní se ţák 

seznamuje blíţe i s neohebnými slovními druhy. U podstatných jmen jde opět o procvičení 

vyjmenovaných slov. Poměrně významnou gramatickou částí je určování vzorů podstatných 

jmen a jejich skloňování a dále pak osvojení si znalostí potřebných k určení základní 

skladební dvojice s rozlišením podmětu a přísudku. Znalosti pravopisu jsou tak u ţáků 

neustále upevňovány, neboť jde o významná pravidla potřebná ke správnému psaní i/y ve 

slově a na konci slov. Zároveň zde dochází k postupnému propojení jiţ získaných pravidel 

s pravidly novými a komplexnějšími.  

Znalosti o skladbě, tedy o stavbě věty, jsou rozšířeny o práci se souvětími a určování 

počtu vět podle sloves, správné psaní čárek před spojovacími výrazy a určování podmětu a 

přísudku. Nyní jde o větší větné celky a spojení formální stránky věty s její obsahovou, tedy 

spojení vět jako dílčích prvků do vyššího útvaru. To se opět promítá do pragmatiky, neboť 

ţáci nyní mohou své vědomosti uplatnit ve svém mluveném a písemném projevu, coţ se i od 

nich očekává.  

Pátý ročník je dovršením učiva českého jazyka za první stupeň. Opět se procvičují 

významné lexikálně-sémantické, pragmatické a syntaktické celky a očekává se, ţe ţák získané 

dovednosti bude samostatněji uplatňovat ve všech oblastech svého projevu ať uţ psaného či 

mluveného. Pozornost se tedy více ubírá na pragmatiku jazyka. Gramaticky je učivo rozšířeno 

o přídavná jména a určování vzoru a s tím i správné psaní koncovek. Opět jde o osvojení si 

další části morfologického pravopisu. Skladba je rozšířena o přímou a nepřímou řeč. 
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Z lexikálního a sémantického pohledu se od ţáka očekává, ţe ke komunikaci bude vyuţívat 

vhodných jazykových prostředků podle výchozí situace a cílů.  

 

Je tedy patrné, ţe učivo českého jazyka se různí v závislosti na osvojených 

dovednostech ţáků. Z počátku je pozornost věnována především fonetické a fonologické 

stránce jazyka. Ţáci musí postupně propojit své znalosti z percepce, artikulace a významů 

daných fonémů z hlediska jejich fonologické platnosti. Postupuje se tedy od jednotlivých 

částic, tj. od hlásek jako fonémů s jejich grafickým znázorněním, k větším celkům, aţ po 

slova, věty, či souvětí. Významnou roli zde můţe sehrát zautomatizování dané činnosti, neboť 

jde o stavební kámen významný pro zvládnutí komplexnějších celků. S tím, jak se postupně 

osvojuje morfologické vnímání, si ţáci začínají pomocí osvojených paradigmat uvědomovat 

gramatickou realitu jazyka a pravopis. Děti si nejprve osvojují jednoduché vzory, které 

vycházejí z jejich fonetických a fonologických znalostí o jazyce. Postupně se přidávají 

pravidla, která jsou pro ţáka nová a je zapotřebí, aby si je zcela osvojili, a poté také správně 

rozlišovali a uplatňovali. O lexikálně-sémantickou stránku jazyka je zájem od prvopočátku, 

ale i zde se postupně zvyšuje její náročnost. Ze začátku jde o rozpoznávání vztahů mezi 

jednotlivými pojmy a také o uvědomění si jejich kvality a kvantity. Práce s významem slova 

navíc v mnohém usnadňuje i pochopení určitých morfologických pravidel (vyjmenovaná 

slova, příbuzná slova atd.) a zároveň napomáhá k rozšiřování slovní zásoby, neboť i zde si 

ţák osvojuje určitá pravidla, jak jsou slova tvořena apod. (stavba slova, tj. předponová a 

příponová část atd.). Syntax a zvyšující se náročnost jde v podstatě ruku v ruce s navyšujícími 

se významovými celky. Nejprve je probírána jednoduchá věta, která se postupně rozšiřuje 

v souvětí a s tím se pojí spojovací částice, rozlišování souvětí a věty jednoduché, věty hlavní a 

vedlejší atp. Pragmatická stránka jazyka v podstatě prochází všemi ročníky, ale postupně se 

začíná konkretizovat. Ţáci volí vhodné komunikační prostředky podle svých záměrů a cílů. 

Jakýmsi dovršením je schopnost ţáků sestavit výpověď či text, kde sami dokáţou aplikovat, 

případně transferovat jiţ osvojená pravidla a vhodně volit stavební prvky výpovědi ze svých 

(nikoli učebnicí předloţených) prostředků.  

3.2  Volba tématu 

Téma této práce jsem se rozhodla definovat jako souvislost morfologické a sémantické 

analýzy jazyka – a to na učivu osvojování slov příbuzných ve 4. ročníku základní školy. 

Učivo „stavba slov a příbuzná slova“ poskytují moţnosti pro toto zkoumání, neboť zde se ţáci 
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učí pochopení jednoho z moţných způsobů utváření slovní zásoby a prohlubování znalostí o 

významech slov. Při rozboru slova je zapotřebí vyuţít analyticko-syntetického myšlení 

zaloţeného na logické úvaze. Cílem tohoto procesu je rozloţení slova na nejmenší části, tj. 

morfémy. V hodinách českého jazyka jsou ţáci nejprve vedeni k pochopení stavby slova, tj. 

rozdělení slova na kořen, předponovou a příponovou část, coţ je morfematický rozbor. 

Osvojují si potřebná pravidla, která při práci se stavbou slova mohou pouţít a po té se učí tyto 

znalosti pouţívat pro tvoření dalších slov - slov příbuzných. V této činnosti je zapotřebí 

vyuţít významů slov, tedy slovotvorného významu. Cílem je především, aby se 

z mechanického členění slov, které zpočátku můţe být spíše náhodné, rozvinulo členění 

zaloţené na sémantickém porozumění – a tedy na logické úvaze podle pravidla, kdy ţák 

propojí morfematický znak slova (kořen slova) s jeho znakem sémantickým (významy slov) 

významným pro znalost příbuzných slov.  
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4.  Změny ve školství a kurikulární reforma 

 V České republice byl v roce 1995 schválen výchozí kurikulární dokument Standard 

základního vzdělávání, ze kterého vycházely jednotlivé vzdělávací programy (Základní škola, 

Vzdělávací program obecná a občanská škola, Národní škola). Vzhledem k častým kritikám 

školského systému, ţe nedostatečně připravuje ţáky na následné vzdělávání a na aplikaci 

získaných poznatků v ţivotě, byla snaha, aby vzdělávací politika prošla dalšími změnami 

odpovídajícími na společenské proměny. V roce 2001 byl vládou schválen Národní program 

rozvoje vzdělávání v České republice a postupně od roku 2002 byly rozpracovány a poté i 

schváleny Rámcově vzdělávací programy pro jednotlivé vzdělávací sektory, kdy jednotlivé 

školy byly vyzvány k tomu, aby daný program implementovaly do školních vzdělávacích 

programů.  

V této kapitole bych chtěla ozřejmit posun cílů a východisek ve vzdělávání, které 

kurikulární reforma přinesla a které se váţí i k výuce českého jazyka na prvním stupni 

základní školy.  

4.1  Vzdělávací program pro Základní školu 

 Modelový dokument Vzdělávací program základní škola (MŠMT, 1996) vešel 

v platnost 1. 9. 1996. Vzhledem k poţadavku MŠMT, aby tento dokument byl zajištěn školám 

včas, šlo o urychlené vydání bez dalších jazykových úprav, a tak je znát, ţe dokument je 

v mnoha ohledech nepřehledný a jednotlivá východiska, cíle, kompetence atd. nejsou zcela 

srozumitelně a jasně formulovány.  

Vzdělávací cíle programu, jak jsou prezentována ve Vzdělávacím programu základní 

škola (MŠMT, 1996), jsou vymezeny jako cíle poznávací a dovednosti a kompetence a dále 

cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností ţáků. I zde 

je moţné nalézt nesrozumitelná vymezení toho, co by mělo být v rámci základního vzdělávání 

dosaţeno, proto se nyní pokusím poznávací cíle zpřesnit z hlediska psychologických 

kategorií.  

Poznávací cíle, dovednosti a kompetence poţadují po vzdělávání, aby si ţáci osvojili 

poznatky (memorování), s ohledem na schopnost jejich aplikace (umět aplikovat, 

reprodukovat). Mimo jiné sem také patří dovednosti informace získávat, tj. vyhledávat. Dále 

jsou načrtnuty poţadavky na osvojování vyšších myšlenkových procesů (myšlenkové operace 

jako analýza, syntéza, indukce, dedukce, zobecňování atd.) s ohledem na schopnosti řešení 

problémů (rozpoznávání poznávacích problémů, kladení otázek, formulace jednoduchých 



30 
 

hypotéz, vyvozování závěrů atp.). A kompetence komunikační, neboli rozvíjení schopností a 

dovedností výstiţně a srozumitelně se vyjadřovat a sdělovat své názory a svá stanoviska 

(vyjadřovat své názory, diskutovat o nich, argumentovat atd.). 

Je patrné, ţe vzdělávání na základních školách se realizuje za účelem předání 

potřebných poznatků ţákům, kteří se aktivně spolupodílejí na výuce a osvojují si vědomosti, 

dovednosti a komunikativní schopnosti. K aktivitě a účasti na hodině učitel vybízí ţáka tím, 

ţe vychází z jeho dosaţených znalostí a zkušeností, které dále začleňuje podle potřeby do 

výuky. Výuka se orientuje na ţáka; ten má být veden k hodnotám společensky prospěšným, 

tak aby se rozvíjel v samostatnou a odpovědnou osobnost a dosáhl všeobecné vzdělanosti a 

kulturní kultivace. I zde je zdůrazňována role učitele jako toho, který vybírá z vhodných 

metod a prostředků uplatnitelných v dané výuce, aby jeho volba odpovídala věku a znalostem 

ţáků. To, co je zajímavé na tomto programu, je to, ţe do cílů jsou řazeny i poţadavky na 

osvojování konkrétních poznatků a vědomostí a jejich reprodukce a ţe ţáci mají být schopni 

poznatky memorovat. Tyto pojmy blíţe nejsou specifikovány, ale ve školském dokumentu, 

který je nyní platný (Rámcový vzdělávací program pro ZŠ), se dané pojmy jiţ nevyskytují.  

4.1.2  Učební osnovy pro český jazyk 

Vzhledem k tématu mého výzkumu stručně představím obsah učiva českého jazyka ve 

4. ročníku podle dokumentu Český jazyk, učební osnovy pro 1. - 9. ročník, Vzdělávací 

program Základní škola (MŠMT, 1996). 

Jazykové vyučování pro 4. ročník  

 Kompetence, kterých má ţák po absolvování 4. ročníku dosáhnout, se týkají 

porovnávání významů slov, rozlišování spisovných slov a jazyka jako takového, znalost 

stavby slova, znalost slovních druhů, vět jednoduchých a souvětí s ohledem na shodu 

podmětu s přísudkem, odlišovat řeč přímou a nepřímou, sestavovat osnovu projevu, sestavit 

telegram, výstiţný a stručný telefonát, dopis s vhodným oslovením a správnou adresou, 

vypravování s vyuţitím spojek a souvětí. Dovednosti porovnávání a rozlišování jsou tedy 

základními stavebními kameny, hlavními předpoklady pro kvalitní uţívání jazyka. 

Zdůrazněno je osvojování si slovní zásoby a uţívání pravidel stylistiky – tedy pochopení 

sémantické stránky jazyka, a dále poznatky ze systému jazyka a praktické ovládnutí pravopisu 

– tj. ovládnutí jeho morfologické, syntaktické a pragmatické stránky. 

 Osnovy vymezují, co povinný rámec vzdělání pro daný ročník v daném předmětu 

musí obsahovat, a jaké učivo by si měl ţák osvojit. Je to však dokument, který neomezuje 
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způsoby práce učitele, nenavrhuje mu ani vhodné prostředky, jak daných cílů dosáhnout, čeho 

můţe ve výuce vhodně vyuţít apod. Moţná ţe právě pro svůj výčet daného učiva se můţe 

zdát, ţe jde o strohou výuku, která nezohledňuje ţákovy zájmy a neaktivizuje jeho 

předpoklady. Je na kaţdém učiteli, aby si zvolil vhodné prostředky a zároveň aby tyto osnovy 

naplňoval s přihlédnutím k dokumentu Vzdělávací program Základní škola (MŠMT, 1996), 

kde jsou specifikovány obecnější cíle a východiska.  

4.2  Školská kurikulární reforma 2005 

 Podle školského zákona č. 561 z roku 2004 byly v roce 2005 zohledněny změny 

týkající se cíle školství na celonárodní úrovni jako Národní program vzdělávání. Učivo má 

podléhat tzv. rámcovým vzdělávacím programům, které vymezují povinný obsah, rozsah, 

podmínky a cíle vzdělávání. Podle nich si pak jednotlivé školy tvoří školní vzdělávací 

programy, čímţ jsou učitelé v rámci jednotlivých škol přizváni k tvorbě těchto programů. 

Nejen ţe se tak mění nároky na vzdělávání, ale upravují se i poţadavky na učitelskou profesi 

a s tím i role učitele ve vzdělávacím procesu. 

 Příznivci reformy si od této změny slibují lepší připravenost studentů na ţivot ve 

společnosti, neboť vzdělávací metody, které mají být uplatněny, rozvíjí jejich schopnosti a 

motivují je k dalšímu vzdělávání. S tím se pojí i kritika původního tradičního vzdělávání, 

které je označováno jako neefektivní frontální vzdělávání vyuţívající především metody 

vedoucí ţáky k memorování faktů a izolovaných poznatků, kde se ţáci, podle kritiků, stávají 

„pasivními příjemci informaci“, kteří neumějí v ţivotě uplatnit své schopnosti či vědomosti. 

Podle Čechové (Čechová, 2006): „podstata nového kurikula totiţ spočívá v odklonu od naší 

staré dobré rakousko-uherské školy postavené na memorování, ke škole zaměřené na 

dovednosti ţáka, takzvané klíčové kompetence. … Aby se děti připravily na evropský trh 

práce, musí se naučit komunikovat, spolupracovat, řešit problémy, být vnímavé ke svému 

okolí. To se dosud v současné české škole neučí.“ (s.34). 

Je tedy zřejmé, ţe kurikulární reforma pojímá přeměnu vzdělávání jako přesun důrazu 

od učiva (od jednotlivých poznatků a jejich upevňování) k dovednostem poznatky tvořivě 

uţívat a rozvíjet obecnější schopnosti. 

4.2.1  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 Rámcový vzdělávací program vymezuje vzdělávací rámce na státní úrovni (očekávané 

výstupy a učivo) a specifikuje klíčové kompetence, které mají být ţáky dosaţeny na konci 

základního vzdělávání. Podpořen tak má být komplexní přístup vyuţívající různých 
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vzdělávacích postupů, metod a forem výuky s ohledem na individuální potřeby ţáků. Jde o 

závazný kurikulární dokument zakotvený ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. 

 Jako cíle základního vzdělávání tento dokument vymezuje: u ţáků osvojení 

potřebných strategií a motivace pro celoţivotní vzdělávání, vést ţáky k tvořivému a 

logickému myšlení a k řešení problémů, k otevřené a účinné komunikaci a k dovednostem 

projevování vlastních emocí, dále ke kooperaci a další.  

Kompetence, které jsou tímto dokumentem specifikovány, jsou: kompetence k učení, 

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

kompetence. Pro účely této práce je dobré ozřejmit, jaký je obsah kompetence k učení a 

k řešení problémů.  

 Kompetencí k učení se u ţáka má na mysli, ţe efektivně vybírá a uţívá metod a 

strategií k řízení vlastního učení, třídění a vyhledávání potřebných informací a jejich 

propojování v dalších procesech učení, vyuţívá tvůrčího a kritického myšlení a rozvíjí vlastní 

motivaci a sebehodnocení k dalšímu vzdělávání.  

 Kompetence k řešení problémů u ţáka představují jeho schopnosti potřebné k rozlišení 

problémové situace jak ve škole, tak v běţném ţivotě, rozpoznání problému a naplánování 

potřebných strategií pro jeho vyřešení, potřeby k vyhledání dalších informací a to za vyuţití 

jiţ získaných vědomostí a dovedností. U efektivních a osvědčených strategií je ţák dokáţe 

opětovně pouţít. K tomu vyuţívá tvůrčího přístupu a průběţně monitoruje a vyhodnocuje 

postup řešení. 

Tyto dvě kompetence, které jsou od ţáků očekávány, jsou příkladem metakognitivního 

myšlení, tedy myšlení charakteristické pro zkušené jedince, odborníky, nikoliv však pro 

začátečníky, kteří nemají osvojené potřebné znalosti a dovednosti týkající se daného oboru a 

soustřeďují svou pozornost např. na nepodstatné znaky daného problému, vyuţívají 

nevhodných strategií při řešení, nebo jsou demotivování náročností daného úkolu. 

Nepochybně to umoţňuje od ţáků ve vzdělávacím procesu očekávat větší samostatnost, ale 

jde stále o výhradu ţáků nadanějších, či zkušenějších. U ţáků slabších je zapotřebí vyuţít 

častějšího monitorování za strany učitele a většího provázení a vedení ve vzdělávacím 

procesu, jinak by mohli být oproti ostatním ţákům znevýhodněni.  

4.3  Kurikulární proměna – srovnání 

 Z toho, co bylo řečeno o předchozích dokumentech – především o Vzdělávacím 

programu Základní škola a Rámcovém vzdělávacím programu, je moţné sledovat jasnou 
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linku vývoje cílů a východisek, které mají být v rámci vzdělávání dosaţeny. Vzdělávací 

program jako dokument nebyl zcela srozumitelně zpracován, a proto pravděpodobně 

neposkytl jasně vymezený rámec pro vzdělávání. I zde je moţné sledovat hodnotné cíle a 

kompetence, které si má ţák v průběhu základní školy osvojit. Oproti tomu je Rámcový 

vzdělávací program jasně a srozumitelně vymezen, je členěn na jednotlivé části tak, aby jasně 

definoval moţnosti vzdělávání. Často se zde objevují obecné cíle a kompetence, které jsou 

dlouze vymezovány a definovány, aby v závěru byl shrnut i povinný obsah učiva; ten je jiţ 

vymezen jasně a konkrétně.   

 Vývoj, který je moţné pomocí dokumentů sledovat, je jakýsi přechod od důrazu na 

osvojování, získávání a učení se vědomostem k učení se obecnějším schopnostem, které často 

předpokládají metakognitivní procesy. Oproti prvnímu dokumentu se v RVP nesetkáme s 

pojmy jako memorování, reprodukce vědomostí apod., daleko více se uplatňují pojmy jako 

schopnosti řešit problémy, aplikovat získané poznatky, vyhledávat informace a třídit je apod. 

Vzdělání podle RVP je vymezováno jako učení ţáků strategiím oproti vědomostem a 

znalostem, a předpokládá se, ţe osvojí-li si ţáci dané schopnosti, spíše uspějí v budoucím 

ţivotě, neţ při pouhém předávání/získávání jiţ hotových poznatků. Není pravdou, ţe by 

prvním dokumentem byla práce učitelů omezována a limitována, moţná bych spíše viděla 

tyto limity a omezení v RVP, neboť učitel se tak dostává do role jakéhosi „průvodce ţivotem 

a garantem dosaţených kompetencí“.  

 

K tématu diplomové práce se proto váţe otázka, zdali tyto tendence - přechod od učení 

se vědomostem k učení se obecnějším schopnostem - jsou skutečně tendence vedoucí 

k efektivnější výuce. Cílem je zjistit, jaká výuka dovede ţáky k lepšímu sémantickému 

porozumění a osvojení si lepších sémantických základů. Je to skutečně výuka, která se 

orientuje na učení objevováním obecnějších pravidel, nebo výuka vycházející spíše 

z memorování a upevňování poznatků, které jsou ţákům předávány jako hotové příklady 

obecného pravidla? 
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5.  Školní praxe – z pozorování v hodinách na prvním stupni 

 Z vlastního pozorování průběhu hodin na prvním stupni nelze jednoznačně tvrdit, ţe 

by tradiční výuka byla zaloţena pouze na předávání hotových poznatků pasivním ţákům, kteří 

bezmyšlenkovitě přejímají dané poznatky a ty pak procvičují. Právě naopak; učitelé a učitelky 

různě volí vhodné prostředky, kterými ve výuce dovedou ţáky k poţadovaným cílům. Na 

otázku, jak a kdy v hodinách vyuţívají řešení problémů, se mi často od učitelů dostávalo 

odpovědi, ţe záleţí na tom, co je zrovna probíráno a kdy. Navíc výuka na prvním stupni je 

zcela specifická jednak tím, ţe se ţáčci učí novým rolím a vyčleňují se z rodinného prostředí 

do prostředí školního, kde mohou poznávat nové informace a ty pak spojovat do 

komplexnějších vztahů s tím, co uţ znají. Výuka je proto na prvním stupni více 

diferencovaná, tak aby se ţák naučil běţnému uspořádání školního ţivota jako práce a 

odpočinku a učil se potřebným technikám zvládání nového. Ani RVP neočekává, ţe 

prvostupňoví ţáci dosáhnout metakognitivních procesů v takové míře, ţe se z nich stanou 

„vědečtí pracovníci“, kteří nové poznatky pouze objevují. První stupeň má být přípravou 

k větší samostatnosti na druhém stupni, které tradiční škola dosahuje různými způsoby, jako 

je například i fakt, ţe různí vyučující učí různé předměty, dětem se tak dostává pluralita 

názorů a přístupů, a očekává se, ţe jiţ budou samostatněji volit moţné a ozkoušené 

prostředky k docílení potřebných kompetencí.  

 Nyní bych ráda ozřejmila jakým způsobem se osvojování poznatků, procvičování a 

řešení problémů či učení objevováním odráţí v tradiční výuce. Pro dokreslení uvedu některé 

příklady ze svého pozorování v hodinách ve 4. a 3. třídách.  

 Pamětní učení je na prvním stupni v tradiční výuce nezastupitelné při zvládání látky 

jako například vyjmenovaná slova, slovní druhy, učení se pádům podstatných jmen a další. 

Jde o látku, při které je důleţité osvojit si potřebná paradigmata a ty pak procvičováním 

spolehlivě upevnit. Ţáci se vţdy tyto celky učí zpaměti jako básničku, kterou pak opakovaně 

v hodinách společně nahlas předříkávají, případně ji předříkávají samostatně. Zde je zapotřebí 

čistého pamětního naučení a poté se věnuje pozornost procvičování buď častým opakováním, 

předříkáváním a aplikaci. Takto jsou děti v hodinách českého jazyka vedeny k osvojení 

morfologických základů jazyka.  

Procvičování je na prvním stupni důleţité. Velká část hodin českého jazyka je 

zaloţena právě na procvičování jiţ probrané látky. To slouţí nejen ke kontrole dosaţených 

znalostí ţáků, ale zároveň k jejich prohlubování, neboť tím, ţe se daná činnost stává více 
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automatizovanou, mohou ţáci svou pozornost lépe rozloţit a zaměřit se i na méně zřejmé 

znaky, jiné detaily apod. a aplikovat i daleko abstraktnější pravidla neţ u činností méně nebo 

ne zcela dobře zaţitých. Jeho význam je i v tom, ţe se ţáci učí těm základům, které jsou 

později na druhém stupni a v dalším vzdělávání předpokladem k zvládnutí sloţitější látky.  

Příklad z hodiny: Na jedné z hodin českého jazyka ve 4. ročníku učitelka procvičovala s ţáky 

slovní druhy. Tato látka jiţ byla probraná. Kaţdý slovní druh je pro zjednodušení při 

znázorňování označován číslem. Učitelka při tomto procvičování vyslovila číslo slovního 

druhu a ţáci měli za úkol k číslu přiřadit daný slovní druh a po té uvést i jeho příklad. Zde jde 

o to, ţe děti pracují se slovními druhy v opačné posloupnosti, tedy výběr slova podle jeho 

druhu oproti pouhému označování slov slovními druhy, kde jde o rozlišení, o jaký slovní druh 

se jedná.   

Učitelka: „ Pět.“ Ţák: „Sloveso; vaří, peče, smaţí.“, učitelka kývne na odpověď ţáka 

a pochválí ho, dále pokračuje: „Tři.“ Ţákyně: „Spojka; a, i, ale.“ Učitelka: „Jaké má číslo 

spojka?“, ptá se stejné dívky. Ţákyně: „Hm, šest, takţe trojka jsou zájmena; my, naše. 

Učitelka: „Správně. … Šestka.“ Ţák: „Spojky; ale, protoţe.“ 

  Obdobným procvičováním slovních druhů, je vymýšlení vět podle číselného vzoru; 

tedy čísel, kterými se označují příslušné slovní druhy. Oproti předešlému procvičování je zde 

navíc podmínka smysluplného pouţití daného slova v rámci celku celé věty. Jednoduchým 

příkladem můţe být vzor: 1 5. odpovídající podstatnému jménu a slovesu, na které ţák 

vymyslí větu jako například: Pes skáče. Na tabuli učitelka napsala několik vzorů a pak se dětí 

zeptala, jak s tím budou pracovat. Ţák k prvnímu vzoru 15721 vysvětluje: „jednička je 

podstatné jméno, takţe třeba maminka, pětka je sloveso, takţe vaří, sedmička je předloţka; v, 

dvojka je přídavné jméno, pěkné, a jednička je podstatné jméno; kuchyň.“ Učitelka: 

„Výborně, pojď větu napsat na tabuli a společně si ji zkontrolujeme.“ Ţák napíše větu a 

učitelka pak ukazuje na jednotlivá slova věty a ţáci určují slovní druhy s ohledem na číselný 

vzor. Učitelka stejným způsobem s dětmi udělá ještě jednu větu a poté zadá další věty ke 

skupinové práci. Při skupinové práci se ukázalo, ţe někteří ţáci s tímto typem úkolu mají 

určité potíţe, případně ţe vymýšlí ne zcela smysluplné věty, nebo pouţívají stále stejná slova 

jako v příkladových větách napsaných na tabuli (např.: Maminka vaří pěkně v pěkné 

kuchyni., Maminka vaří pěkně, protoţe je kuchyni.). Po té, co dané věty společně zkontrolují 

a případně je i poupraví, zadá učitelka dětem další věty na vypracování za domácí úkol.  
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 Z hlediska této činnosti, která po ţácích vyţaduje sloţitější aplikaci osvojeného učiva, 

je patrné, ţe je procvičováno jak morfologické vnímání ţáků (slova ve správném pádu, 

znalost slovních druhů), tak i skladba věty; konkrétně slovosled a dále se také ţáci musí 

zabývat významem jednotlivých částí, které spojují do komplexnějšího celku. U této činnosti 

je velmi zatěţována pracovní paměť, coţ u dobře osvojených znalostí nemusí být ţádnou 

překáţkou. V opačném případě by podobná činnost mohla působit spíše demotivačně. Velkou 

příleţitostí v úlohách tohoto typu je to, ţe si ţák můţe propojit jiţ naučené strategie a tím je i 

větší naděje, ţe dané znalosti bude schopen transferovat do dalších oblastí.  

 Řešení problémů je vyuţíváno i v tradiční výuce. Učitelky na prvním stupni volí 

taková témata, ve kterých děti mohou vycházet jiţ ze svých dovedností a vědomostí. Jde-li o 

řešení problémů, které se vztahují k běţným ţivotním situacím ţáků, jedná se často o 

hypotetické situace typu: jak by děti řešily situaci, kdyby…, co by dělaly, kdyby… apod. 

Takové problémové úlohy jsou často prezentovány po přečtení nějakého textu v učebnici, 

nebo se váţí k nějakému předchozímu tématu. Jeden z takových úkolů nastolila učitelka ve 4. 

třídě po té, co četli pohádku o ztraceném kuřátku od Františka Hrubína. Učitelka se po jejím 

přečtení zeptala dětí, co by dělaly, kdyby se ztratily a neměly u sebe mobilní telefon. Děti pak 

vymýšlely, jak by situaci vyřešily. Jejich nápady se týkaly např. toho, jak by oslovily 

kolemjdoucí osoby, volání z telefonní budky domů nebo na policii, nebo hledání policejní 

stanice. Učitelka se poté dětí ptala, co je dobré, aby věděly, na čem je dobré se domluvit a 

danou situaci přehledně shrnula. Odpovědi dětí byly: znát telefonní číslo na rodiče, adresu 

domů, kam jedou, trasu apod.  

 Co se týče řešení problémů, které jsou nesituační, tedy jde v nich o rozpoznání 

určitého abstraktního pravidla, které je klíčem k vyřešení daného problému, ty mají na prvním 

stupni svůj význam spíše v hodinách matematiky. V hodinách českého jazyka na prvním 

stupni jsem se s nimi při svých pozorováních nesetkala. Abych však ukázala příklad výuky 

řešením problémů, který poměrně hezky ozřejmuje způsoby práce, uvedu jeden z hodiny 

matematiky. 

Příklad z hodiny: Ve čtvrté třídě v hodině matematiky učitelka před probíráním nového učiva 

na téma „průměr“ rozdala dětem různý počet fazolí. Ţáci si své fazole spočítali a po té se 

rozdělili do skupinek. Byl jim zadán úkol, aby rozdělili fazole ve skupině tak, aby všichni 

měli stejný počet. Skupiny byly čtyři a kaţdá skupinka hledala způsob, jak se dobrat ke 

správnému řešení. Jedna ze skupinek pracovala spíše prakticko-intuitivně (vlastně pokusem a 

omylem), ţák, který měl nejvíce fazolí, přerozděloval ostatním část těch svých. U této 
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skupinky byla práce nesystematická a děti stále přerozdělovaly, ale k poţadovanému počtu se 

dobíraly s obtíţemi. Druhá skupina nejprve zvolila stejnou metodu jako skupina první, ale po 

té, co se jim nedařilo fazole přerozdělit, dali je na jednu hromádku a postupně si z ní po jedné 

fazoli odebírali. Skupina třetí dala fazole hned dohromady, nejprve si z hromádky po jedné 

odebírali, po chvilce však jeden z ţáků přišel s tím, ţe zbytek uţ můţou vydělit jejich počtem. 

Čtvrtá skupina chtěla zvolit podobný způsob řešení, ale protoţe měli počet fazolí, který nebyl 

dělitelný počtem členů jejich skupiny, rozhodli se nakonec pro řešení odebírat z hromádky po 

jedné fazoli. Učitelka mezi tím obcházela mezi skupinami a sledovala jejich práci. Kdyţ 

skupinky úlohy dořešily, vrátili se ţáci zpátky do lavic a učitelka se jich ptala na to, jak při 

řešení postupovali a jaké řešení se dětem zdá nejsnadnější. Na tabuli pak rozepsala řešení 

podle skupiny třetí, tedy rozepsala počet fazolí jednotlivých ţáků a napsala jednoduchý 

příklad na tabuli (ve skupince bylo 5 ţáků, 56-2-2-2-2-2=46, jednu fazoli daly děti stranou a 

počítali 45:5). Učitelka se jich zeptala, zda-li by to bylo moţné ještě zjednodušit. Děti 

okamţitě přišly s nápadem, ţe to můţou vydělit hned na začátku počtem členů ve své skupině. 

Učitelka je pochválila a vysvětlila jim, ţe právě spočítaly průměrný počet fazolí na kaţdého 

z nich a vysvětlila jim, co průměr znamená a k čemu je dobrý. Aby si daný postup vyzkoušeli 

sami, zeptala se na počty fazolí v jednotlivých skupinách. Děti poté vypočetly průměrný počet 

fazolí na skupinu. Následně se věnovali dalším příkladům z učebnice, aby si celý postup 

procvičili.  

 U předchozího příkladu je zřejmé, jak je moţné uplatnit řešení problémů v tradiční 

výuce, a ţe ţáci jsou schopni samostatně řešit problémové situace a sami se dobrat ke 

správnému řešení. Předpokladem k tomu však je, aby měli z čeho vycházet, tedy aby úkol byl 

volen podle jejich schopností a byl úměrně náročný.  

 V hodinách českého jazyka se spíše setkáme s učením, které je zaloţené na 

objevování. Při svých pozorováních jsem bohuţel neměla příleţitost sledovat takto 

sestavenou hodinu, proto nyní uvedu příklady, které jsou doporučovány Hausenblasem 

(Hausenblas, 1997), velkým zastáncem a propagátorem této výuky.  

 K osvojení morfologického vnímání a pravidel gramatiky Hausenblas navrhuje 

nepředávat ţákům jazyková pravidla, která si mají osvojit. Jak nechybovat v čiré gramatické a 

pravopisné správnosti (jak sám autor píše), lze u ţáků docílit tak, ţe jim dáme za úkol opravit 

chyby v dopise, které někdo udělal, případně v jiném textu. Můţe jít o milostný či obchodní 

text, či dopis rozčilenému kamarádovi, kterého si chceme udobřit. Vţdy je nutné, aby obsah 

textu byl pro děti zajímavý a čtivý. V závěru činnosti učitel můţe ozřejmit své původní 
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záměry otázkou: „Kdo zjistil, kdy se píše čárka v jednoduché větě?“, či otázka na jiná 

pravidla, ke kterým ţáci samostatně došli. Učitel má hodinu zaměřit na nějakou skutečnou 

činnost, jakou je například sepsání skutečného dopisu určité slavné osobě, v němţ tuto osobu 

zveme do školy, uspořádat danou akci, napsat pozvánky pro rodiče, vyrobit plakáty aj.  

Takové hodiny jsou pak podle autora především příleţitostí k tomu, aby ţáci mohli 

osobnostně růst a aby si osvojili potřebné gramatické znalosti, které jsou však spíše 

druhotným důsledkem, nikoliv cílem. „V češtině … by se měla mnohem víc vyuţívat 

moţnost, ţe problémy, otázky a úkoly můţe ţák nejen řešit, ale i sám vytvářet: jazyk a 

jazykové dorozumívání jako předmět studia totiţ neleţí ve vnějším světě ani v abstraktní 

poloze, ale v člověku samém.“ (s. 6)   

 Memorování, procvičování a řešení problémů jsou ve školní praxi vyuţívány jednak 

podle potřeb daného učiva a cílů, ke kterým je výuka směřována, ale také podle vzdělávacích 

východisek, která učitel shledává jako ty nejefektivnější a nejspolehlivější. Transfer nabytých 

dovedností se uskutečňuje v úlohách se zvyšující se náročností, nebo u vícekrokových 

postupů, a poskytuje ţákům větší samostatnost při volbě potřebných prostředků vedoucích 

k poţadovanému cíli. Nelze však tvrdit, ţe by řešení problémů bylo v tradiční výuce 

opomíjeno ve prospěch častého memorování či upevňování učiva. Přestoţe jsem se sama 

v hodinách výuky nesetkala s ukázkovým příkladem výuky řešením problémů či 

objevováním, nemohu tvrdit, ţe by hodiny českého jazyka byly pro ţáky nudné a nezajímavé, 

nebo dokonce něčím méněcenným. K podobnému tvrzení je zapotřebí odhalit, kdy je snadněji 

dosaţeno transferu nabytých vědomostí.  
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6.  Předvýzkumná část 

6.1  Zmapování terénu 

 Pro účely této práce jsem spolupracovala se školou na Praze 11. Jedná se o základní 

školu sídlištního typu, která během posledních let prošla řadou rekonstrukcí. Budova školy je 

rozdělena na pavilony, které jsou propojeny dlouhými, prosklenými chodbami. Třídy prvního 

stupně jsou umístěny ve dvou pavilonech oddělených od starších ročníků, čímţ se zde školní 

ţivot odehrává jakoby v odděleném světě. Od školního roku 2009/2010 se i částečně obměnil 

pedagogický sbor, neboť do školy byli přijati noví, začínající učitelé. V  roce 2009 škola 

oslavila 30. výročí zaloţení.  

Do školy chodí přibliţně 550 ţáků. Výuka na prvním stupni, která je školou 

propagována, má mimo jiné probíhat záţitkovým učením. Od druhého stupně se třídy profilují 

s matematickým a jazykovým zaměřením.  

 Vzdělávání na škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu. Motivační název 

programu je V. I. P., coţ má představovat počáteční písmena ve slovech: výchova, inspirace, 

porozumění.  

6.2  Vlastní výzkum – předvýzkumná část 

  Pro téma své práce jsem si zvolila učivo čtvrtých ročníků – Stavba slov, neboť se 

jedná o morfologický základ důleţitý pro pochopení logiky slov a pro sémantickou citlivost. 

Toto učivo je významné z hlediska pozdějšího expertnějšího uţívání jazyka – nejen 

v předmětu český jazyk.  

Děti se zde učí kořen slova, slova příbuzná a tvary téhoţ slova, coţ je látka, se kterou 

se jiţ částečně setkaly ve třetím ročníku. Ve čtvrtém ročníku je ale látka navíc doplněná o 

předpony a jim tvarově podobné předloţky. Hlavním výstupem tohoto učiva má být jednak 

rozšířená slovní zásoba pomocí pochopení způsobu tvoření slov s ohledem na: významy slov, 

dělení slov na kořen a předponovou a příponovou část. Pomocí stavby slova a správného 

rozlišení předponové části mají být ţáci schopni správného psaní různých předpon a jejich 

odlišení od předloţek, které jim foneticky občas splývají se slovem, ke kterému se váţí. Dále 

jde o učivo, na které navazují vyjmenovaná slova a k jehoţ zvládnutí je důleţitá práce 

s příbuznými slovy a s předponami. Takto je postupně rozvíjeno sémantické myšlení ţáků.  

 Předvýzkumná část má za cíl zmapování jednotlivých tříd a podob výuky z hlediska 

výskytu memorování, procvičování, řešení problémů a učení objevováním. Předvýzkumnou 
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fázi je moţno rozdělit na tři části: (1) seznámení se s jednotlivými třídami, (2) výuka stavby 

slov, předpon a jim tvarově podobné předloţky s důrazem na procvičování, upevňování 

v jedné ze tříd, učení objevováním v druhé třídě a určité propojení obou předchozích způsobů 

ve třídě třetí, a (3) ve třetí fázi jde o sběr výsledků činnosti ţáků v podobě krátkého testu a 

jeho vyhodnocení.  

 Následující část textu seznamuje s cíli výuky v českém jazyce ve čtvrtých ročnících a 

dále navazuje prezentace jednotlivých tříd a průběhu jednotlivých výuk.   

6.2.1  Výuka českého jazyka ve 4. ročnících 

 Na škole jsou 3 třídy čtvrtých ročníků. Výuce českého jazyka ve 4. ročnících je týdně 

věnováno 8 vyučovacích hodin.  Podle Školního vzdělávacího programu má ţák na konci 

roku být schopen porovnávat významy slov, především slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová, ovládat stavbu slova tj. kořen slova, část příponovou, 

předponovou a koncovku. Zvládne dělení slova na kořen, předponu a příponu. Rozlišuje 

jednotlivé předpony (nad, pod, před apod.) a jim tvarově stejné předloţky. Ţák má dále 

pracovat s významy slov jak v textu, tak i v mluveném projevu, kde slova stejného nebo 

podobného významu dokáţe vyhledat a správně uţít. 

 K výuce jsou vyuţívány učebnice Český jazyk pro čtvrtý ročník od nakladatelství 

Alter (Čechura, Horáčková, Staudková, 1996). Kaţdá lekce je koncipována podobným 

způsobem. V  prezentaci nového učiva je vţdy vyuţit krátký text, ve kterém jsou zvýrazněna 

ta slova, která dále slouţí k vysvětlení látky. Na to navazují jednotlivé úkoly k práci s textem 

vztahující se k pochopení textu, otázky, které mají zapojit děti do daného tématu, jako 

například jak vnímají či proţívají dané téma ony, a nakonec úkoly k dané látce. Definice či 

pravidla jsou vţdy prezentovány záhy po úvodním textu, jsou barevně zvýrazněny a vţdy je 

připomenuto i učivo, které jiţ děti probraly v předchozích hodinách. Následují k učivu 

připravená cvičení. Slohová část hodin je vţdy v učebnicích oddělena a vkládána mezi učivo. 

Stejně jako probíraná látka je i tato slohová část organizována podobným způsobem.  

 Stavba slov je do výuky zahrnuta v prvním pololetí 4. ročníku hned po zopakování 

předchozího učiva za předešlé ročníky, jako je význam slov, slova s citovým zabarvením, 

slova spisovná a nespisovná, slovní druhy a rozklad slov na slabiky, hlásky. Látka jiţ 

navazuje na předchozí znalosti ţáků, jako je znalost předpony, přípony a kořene slova a nyní 

ve 4. ročníku je rozšířena o rozlišování předpon a předloţek, které mají význam pro 
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vyjmenovaná slova. Konkrétně se jedná především o práci s předponami a příbuznými slovy. 

Časový rozvrh k dovršení této látky je přibliţně rozplánován na rozmezí dvou týdnů.  

6.3  Třída 4. A, B, C 

6.3.1  Třída A 

6.3.1.1  Představení třídy 

 Do této třídy chodí celkem 24 ţáků, z toho je 14 dívek a 10 chlapců. Děti jsou 

rozsazeny do lavic po dvou a lavice jsou za sebou uspořádány ve třech řadách. Třída je 

vyzdobená pracemi ţáků, které se vztahují k určitému tématu jako např.: podzim, 

vyjmenovaná slova, a na zdi jsou rozvěšené plakáty shrnující různé oblasti učiva (např. Česká 

republika a státní symboly). 

 Jednotlivé hodiny mají v této třídě jasné uspřádání, děti jsou zvyklé pracovat 

samostatně, případně si samostatně vyhledávají v průběhu výuky potřebné informace 

například v pravidlech českého pravopisu, ve vlastním notýsku, slovníčku. Učitelka této třídy 

působí poměrně autoritativně a vzhledem k tomu, ţe tuto třídu učí krátce, pouze od začátku 

školního roku, můj dojem z ţáků je, ţe se ještě částečně přizpůsobují jejímu stylu výuky. Děti 

jsou vedeny k tomu, aby se hlásily, nevykřikovaly a pracovaly podle jasně zadaných instrukcí 

a pravidel. Občas děti zareagují spontánně na něco, co se nevztahuje k dané hodině, na to 

učitelka reaguje jen do té míry a tak, aby děti zklidnila a vrátila zpátky k práci, která zrovna 

probíhá.  

 V této třídě se probírala stavba slov, předpony a tvarově stejné předloţky s větším 

důrazem na procvičování, upevňování a dané poznatky byly dětem předávány. Děti pracovaly 

samostatně, tj. kaţdé ve své lavici.  

6.3.1.2  Průběh výuky 

 Pro pochopení a práci se stavbou slova byla výuka koncipována následným způsobem. 

Pro správné a dostatečné porozumění významům slov byl důraz kladen na osvojování 

schopnosti vyčlenit ve slově jeho kořen, aby se tak ozřejmil způsob tvoření příbuzných slov, 

tj. slov, která mají stejný kořen slova, ale jinou předponu či příponu, a jejich významy jsou si 

blízké. Ve výuce byl důraz upřen na to, aby ţáci došli ke správnému zobecnění pravidel 

tvoření slov a k tomu byly vyuţity jasné příklady. Proto bylo vyuţito spojení daných pravidel 

s názorností. S předponovou a příponovou částí děti pracovaly po odlišení kořene slova a dále 

tak i s tvary téhoţ slova, neboť ţáci jiţ rozliší koncovku od přípony.  
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 Na to dále navazovalo procvičování, které spočívalo v samostatné práci ţáků, která 

byla průběţně kontrolována učitelkou. Opakované procvičování vede k automatizaci, čímţ je 

moţné další výkon vykonávat rychleji a bez námahy. Děti proto v textech vyhledávaly 

příbuzná slova a určovaly společný kořen, na zadaný kořen vymýšlely slova nová, která 

spojovaly do vět apod.  

 Takto zvládnutá látka pak sebou přináší předpoklad, ţe by v látce následující ţáci měli 

být schopni snadněji rozlišovat předpony a předloţky. Předloţky jsou pro ţáky 4. třídy jiţ 

známé a umí je správně odlišit. Význam rozlišování předpon a jim tvarově shodných 

předloţek spočívá v tom, ţe usnadňuje jejich správný gramatický zápis ve slovech, ve kterých 

se snadno zaměňují zvukově blízké hlásky jako například t-d, s-z, správné napsání y ve 

slovech s předponou vy-/vý- a odlišení předpony ob- a následné psaní ě-je. Proto se při 

probírání této látky stále pracovalo s kořenem slova. Učitelka nejprve ţákům prezentovala 

danou látku jasným příkladem slov na tabuli (divadelní představení, před zahradou), zde 

zdůraznila psaní předloţky a slova odděleně a děti si pak společně s učitelkou zkusily některé 

další příklady na zadané předloţky a předpony utvořit samy. K rozlišování předpon opět 

zdůraznila význam kořene a opět zopakovala stavbu slova: např.: u slova představení, 

zvýraznila kořen slova -stav- a barevně označila předponu před- a po té vyzvala děti, aby 

z kořene slova vymyslely některá další příbuzná slova. Po té děti vymýšlely dvě věty, tak aby 

kaţdá obsahovala buď předponu, nebo k ní tvarově stejnou předloţku. Shodným způsobem se 

postupovalo i u probírání dalších předloţek a předpon, tj. rozklad slova na kořen, předponu a 

příponu, tvoření dalších příbuzných slov s daným kořenem slova, dále vymýšlení příkladů na 

tvarově stejné předpony a předloţky.  

 Další fází procvičování této látky byla různá cvičení v podobě doplňovaček, t-d, y-i, ě-

je, dále rozlišování předloţky a předpony u slov která byla napsána jako například takto: 

(na)piš, (do)vsi. Před kaţdým takovýmto cvičením nejprve učitelka s dětmi zopakovala 

pravidla, která pomáhala dětem se správným vyřešením cvičení. Například u cvičení, kde děti 

doplňovaly i/y do neúplných slov a slov s předponami vy/vý, učitelka děti opět upozornila na 

kořen slova, zopakovala předponovou část a její rozlišování a poté i vyvození správného psaní 

i/y.  

 Práce zaměřená na obecná pravidla, ke kterým se učitelka při výuce často vracela, byla 

přehledná. Ţáci byli srozuměni s tím, na co se mají soustředit. Stejně tak tomu bylo i 

s kontrolou vykonané práce. Narazila-li vyučující na chybně splněná cvičení, vyzvala ţáky, 
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aby pouţili daná pravidla např. rozlišení kořene slova a tvoření slov příbuzných a podle toho 

vzniklé chyby opravili.  

Příklady a jejich variace pouţité v hodinách byly zaloţeny na slovech, která jsou 

frekventovaně pouţívána, ţáci je znají, a nedochází u nich k častým záměnám kořene slova 

s jinými kořeny - homonymy. Časté variace slov obsahujících kořen jako například les, hrad, 

let, tah, měst, hled a další, které pro práci byly vyuţívány a ke kterým se i sami ţáci při 

vymýšlení vlastních příkladů vraceli, na jedné straně usnadňovaly práci a dodávaly ţákům 

důvěru v samostatnosti, ale na straně druhé se později ukázalo, ţe pravděpodobně vedly 

k bezmyšlenkovitému dělení jim známých slov, jiţ tak zřejmých, čímţ pravděpodobně došlo 

ke ztíţení rozlišení kořene slov u těch méně pouţívaných. Cílem takto sestavených příkladů 

bylo původně to, aby si ţáci s pomocí známých slov snadněji poradili i s obtíţnějšími slovy, 

neboť zautomatizováním předešlých pravidel mělo dojít k přenosu dovedností i na slova méně 

frekventovaná. Dále se předpokládalo, ţe se ţáci na těchto slovech naučí pracovat 

s významovými celky příbuzných slov, kde je moţné s vyuţitím předponové a příponové části 

z kořene slova vytvořit slova nová a tím tak rozvíjet slovní zásobu.  

6.3.2  Třída B 

6.3.2.1  Představení třídy 

 Tuto třídu navštěvuje celkem 19 ţáků, z toho je to 10 chlapců a 9 dívek. Uspořádání 

třídy je stejné jako třídy A, tj. lavice jsou uspořádané ve třech řadách za sebou a děti v nich 

sedí po dvou. Katedra učitelky je umístěna v přední části třídy vedle tabule. Třída je 

vyzdobená prácemi ţáků, opět se tematicky vztahuje k podzimu, na oknech jsou obrázky 

tvořené na sklo, které představují vodní svět. Tato třída je daleko méně prostorná, proto není 

v zadní části ani prostor pro jiné aktivity mimo školní lavice.  

 V této třídě byla látka stavba slov, předpony a tvarově stejné předloţky probírána 

s větším důrazem na objevování. Ţáci daleko častěji pracovali ve skupinách, ve kterých šlo o 

spolupráci. Při kooperativním učení je předpoklad, ţe ţáci pro společné dosaţení správného 

řešení musí vyuţít nejen vlastní zdroje, dovednosti a znalosti, ale spojit je v rámci skupiny 

dohromady. Tím je skupinový cíl propojen s individuální odpovědností kaţdého účastníka. 

Vzhledem k poměrně časové náročnosti výuky postavené na učení objevováním, je tato 

organizace práce snadnější pro průběţné vyhodnocování výsledků ţáků a kontrolu výsledků 

činnosti.  

6.3.2.2  Průběh výuky 



44 
 

 Pro práci a pochopení stavby slova byla výuka uspořádána následovně. Na tabuli byla 

vypsána slova se stejným kořenem, tedy slova příbuzná. Pozornost ţáků byla upřena na 

srovnávání těchto slov: co mají daná slova společného, čím jsou rozdílná. Šlo o to, aby ţáci 

sami vyvodili, ţe se jedná o slova se stejným významovým znakem (konkrétně slova 

s kořenem -běh-: běţec, vyběhl, běţí, nedoběhne, předbíhat, nedoběhl, běţci, pobíhat, běţel). 

Nyní uvedu konkrétní pozorování z hodiny: Ţáci na daná slova okamţitě reagovali: „To jsou 

slova o běhu.“, „O tom, jak běţec běţí v závodě.“ Učitelka pokračovala: „Ano, váţí se 

k jednomu tématu.“ Jeden z ţáků na to hned odvětil: „To jsou přece slova příbuzná!“ „A co 

nám to o těch slovech říká?,“ ptala se dále učitelka. „Mají stejný kořen.“, „Tím jsou stejný.“, 

„Jsou si příbuzný.“, odpovídaly děti. K rozdílům mezi slovy ţáci uváděli: „To se mění ty 

slova.“ „Jak se ta slova mění?“, ptala se učitelka. „Koncovky se mění.“, „Jsou trochu jiný, 

jako třeba ţe ten běţec buď doběhne, nebo nedoběhne.“  Po té měli za úkol na tabuli barevně 

vyznačit kořen slova. Konkrétně u tohoto kořene slova dochází k záměnám některých hlásek 

(běţec, předbíhat apod.). Učitelka se vrátila ke slovům na tabuli a ukázala na slova vyběhl a 

nedoběhl a zeptala se dětí, čím jsou tato slova jiná. „Jiná je předpona.“, „No říká to úplně 

něco jinýho o tom běţci.“, odpovídali ţáci. „Správně, tím, jak měníme předponu, měníme i 

význam slova. A jak je tomu u slov běţí a běţel?“, ptala se dál učitelka. „Běţí ještě a uţ 

neběţí.“, „Tam se mění jen koncovka,“ opravila jiná ţákyně předchozího ţáka. „Výborně,“ 

pochválila je učitelka a vyzvala k tomu, aby na tabuli našli další podobný příklad, kde jde 

pouze o jiný tvar téhoţ slova. Po té učitelka zrekapitulovala, co děti vyvodily z daných slov: 

kořen slova a slova příbuzná, předpony a jak předpony mění význam slova, koncovky slov a 

jiné tvary téhoţ slova. Pro doplnění přípony upozornila děti na slova běţec a běţci a opět je 

poţádala o porovnání. Z toho pak děti vyvodily příponovou část slova.  

 Po této práci se navázalo diskuzí o slovní zásobě a jejím smyslu v ţivotě kaţdého 

ţáka. K tomu slouţily otázky typu: proč je dobré pečovat o slovní projev, jaké výhody má 

bohatá slovní zásoba a zdali oni sami měli pocit, ţe neumí něco vysvětlit, případně v jaké 

situaci se jim to stalo. Děti pak vymýšlely moţnosti, jak svou slovní zásobu rozvíjet četbou 

kníţek, nebo povídání si s rodiči aj.  

 Další metoda, která byla v této třídě hojně vyuţívána, bylo tvoření myšlenkových 

map. Stanovení klíčových slov či pojmů podle Fishera (1997) usnadňuje nejen vyjadřování 

při učení, ale vede ke snadnějšímu pamatování a vybavování potřebných informací. Výhodou 

také je, ţe se tyto informace můţou takovýmto uspořádáním vzájemně propojit, coţ 

napomáhá jedinci jak v promyšlení dané informace z různých hledisek, tak také k hlubšímu 
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pochopení jiţ existujících informací. Pro začátky práce s takovou mapou se doporučuje vybrat 

pro ţáky známý pojem, který se napíše na tabuli, a děti vymýšlejí, co je k danému slovu 

napadne. Jde tedy spíše o brainstorming, který se tím, jak se s touto metodou ţáci učí 

pracovat, začíná postupně konkretizovat právě v myšlenkovou mapu jako takovou. Na tabuli 

proto bylo napsáno slovo běţec a děti k němu vymýšlely to, co je napadlo. Mezi nápady dětí 

vznikla mimo jiné i slova příbuzná se stejným kořenem, která poté barevně na tabuli 

zvýraznily. Slova vypsaná kolem slova běţec byla na příklad: cíl, utíkat, rychlost, závod, 

tělocvik, kraťasy, doběhnout do cíle, předběhnout, vítěz, vyhrát, boty.  

Skupinová práce s kořenem slova, který kaţdá skupinka dostala napsaný na list papíru, 

navazovala na předchozí výuku (vytváření myšlenkových map). Kořen slova byl napsán 

doprostřed papíru a děti měly za úkol, aby s daným slovem pracovaly stejně jako se slovem na 

tabuli, ale nyní měly za úkol vymýšlet slova příbuzná obsahující daný kořen. V druhé části 

pak děti vymýšlely příběhy obsahující daná slova. Příběhy se vţdy četly před ostatními a ti 

měli zaznamenat, s jakým kořenem skupinka pracovala a jaká příbuzná slova pouţili, 

případně kdyţ daná skupinka měla s vymýšlením slov potíţe, pokusili se vymyslet další 

moţná slova. K práci byly pouţity kořeny slov jako: -let-, -les-, -lov-, -tah-.  

 Pro následující učivo „předpony a tvarově shodné předloţky“ byla opět hojně 

vyuţívána skupinová práce. Pro správné odlišování předpon měly skupinky za úkol vymýšlet 

slova začínající na zadanou předponu. Slova se pak četla nahlas a ostatní ţáci kontrolovali 

správnost předpony, případně skupinku upozdili na nesprávnost slova a to se ze seznamu 

vyškrtlo.  

Pro pochopení správného psaní předpon ve slovech byla skupinkám zadána určitá 

slova, daná souhláska, či samohláska byla zvýrazněna a děti měly za úkol najít zákonitosti 

v tom, jak si ulehčit jejich správné psaní a jaká jsou tam pravidla. Proto měly jednotlivá slova 

nejprve porovnat a pak vymyslet důvody, aby v nich nechybovaly a nedělaly si zbytečně 

ostudu. Zadaná slova byla například natřást, potápět, oddych, nadpozemský. Stejně tak pro 

předponu vy/vý. K dalšímu porozumění předponám, předloţkám a správnému psaní -pě-, 

bě/bje ve skupinách vymýšleli věty s danými slovy a jiné příklady na tabuli. Především šlo o 

psaní slov ve smysluplném celku, jako jsou věty, či různá vyprávění Na konci vţdy učitelka 

provedla shrnutí toho, co se v hodině odehrávalo a co se děti naučily. Důleţitost toho shrnutí 

je dána tím, ţe musí vyniknout výuková sloţka, na kterou je hodina zaměřena, jinak by totiţ 

mohly cíle zaniknout v dané činnosti.  
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Uspořádání výuky v této třídě mělo v jistých ohledech své velké výhody, ale 

v průběhu se objevovaly i nedostatky. Přestoţe jsou ţáci vedeni ke skupinové práci i v běţné 

výuce, není tato práce tak častá. Z pracovního nasazení i nadšení, které práci ve skupinách 

provázelo, bylo patrné, ţe ţáky tento způsob motivuje a těší se na hodinu (o přestávkách před 

hodinou chodili do kabinetu za učitelkou a ptali se, zda-li budou opět pracovat jako minule ve 

skupinách a „hrát si“, jak sami říkali.). Nevýhody ale s tím spojené se jeví především 

v časových moţnostech hodin. To, co v běţně uspořádané hodině lze zvládnout, je z hlediska 

učení objevování daleko časově náročnější. Proto časový rozvrh můţe velmi negativně 

ovlivňovat i dosaţené výsledky ţáků. Dále bylo také patrné to, ţe postupně se ve skupině 

dostávali více ke slovu a do vedení ţáci nadanější. Ti, kteří k zvládnutí zadané práce vyţadují 

více času, byli podporování skupinou jako celkem, ale pravděpodobně došlo k tomu, ţe jejich 

individuální výkon byl bez skupiny daleko slabší, neţ ţáků nadanějších.  

 Příklady vyuţívané ve výuce byly variovány tak, aby vţdy byly zahrnuty v rámci 

širšího celku jako například vymýšlení příběhu, dělení slov na kořen, předponovou a příponou 

část vedlo k další práci vymýšlení vět apod. Hledali-li ţáci nějaká pravidla, která jsou 

uplatňována, šlo vţdy o to, aby sami daná pravidla objevili a tím se jim i ozřejmil způsob 

pouţívání. Stejně jako v předešlé třídě se pracovalo se slovy, která jsou frekventovaná, tj. se 

stejnými kořeny slov. Stejně jako v předchozí třídě je však patrné, ţe u méně pouţívaných 

slov, která obsahují například kořen slova zvukově shodný s jiným kořenem, ale nesoucí jiný 

význam, nebo je-li daný kořen obsaţen v jiném slově jako součást jeho kořene (např.: kořen 

slova -lad- zaměňovaný za kořen -klad-, čímţ tak dojde ke špatnému rozdělení slova), mají 

děti problém s rozpoznáváním významových celků slov.    

6.3.3  Třída C 

6.3.3.1  Představení třídy 

 Do této třídy chodí celkem 21 ţáků, z toho počtu je to 11 chlapců a 10 dívek. 

Uspořádání této třídy je stejné jako tříd ostatních, tj. lavice jsou rozmístěny v řadách, ţáci 

v nich sedí po dvou, vepředu je katedra. Vzadu místnosti je piano a prostor pro případné 

aktivity ţáků. Třída je příjemně prosvětlená a decentně vyzdobená tematickými výtvory ţáků 

a jinými pomůckami, ale působí útulným dojmem. Děti jsou zde zvyklé pracovat jak 

samostatně, tak i ve skupinkách. Vůči paní učitelce jsou děti velmi sdílné, mají potřebu jí 

neustále něco oznamovat a mají k ní důvěru.  
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 Látka stavba slov, předpony a tvarově stejné předloţky byla v této třídě probírána 

způsobem, ve kterém bylo spojeno učení objevováním s častějším procvičováním. Práce dětí 

probíhala jak samostatně, tak i ve skupinkách.  

6.3.3.2  Průběh výuky 

 Při výkladu učiva stavba slov se v této třídě postupovalo následovně. Aby se zvýšila 

motivace a ţáci byli vtaţeni do výuky, byla na tabuli vypsána slova příbuzná a ţáci měli 

porovnávat tato slova a najít, co mají společného, čím se liší. Motivace v tomto procesu 

aktivizuje ţáky v činnostech kladoucích na jejich myšlení vysoké nároky, které jsou ale přesto 

přiměřené jejich schopnostem. Takto vyvodili, ţe jde o slova příbuzná, která mají tematicky 

shodný význam. Jako u třídy B byla pouţita slova s kořenem -běh-. Ţáci pak ze slov vybrali 

ta, která se objevila vícekrát a rozlišovali mezi příbuznými slovy a různými tvary téhoţ slova. 

Následovala nejprve samostatná práce ţáků, kde si vyzkoušeli samostatně vymýšlet příbuzná 

slova na zadaný kořen a barevně vyznačit předponu a příponu. K procvičování pak ţáci 

zadaná slova rozepisovali do tabulky, kde je takto rozdělovali na kořen, předponu a příponu, a 

poté vymýšleli samostatně věty. Průběţně probíhala kontrola ţákovské práce. Zde u 

procvičování šlo i o to, aby se práce více zautomatizovala.  

V dalším cvičení, ve kterém se k zadanému kořenu kombinovala příponová a 

předponová část, ţáci vytvářeli slova. Tato slova pak rozdělili podle příbuznosti. Společně 

v rámci třídy proběhla kontrola, při níţ ţáci prezentovali jiţ skupiny příbuzných slov a opět 

k daným slovům vymýšleli věty. Po té, co se zdálo, ţe ţáci danou práci samostatně zvládají, 

byli rozděleni do skupinek, kde pracovali společně. Následně se pracovalo s vymýšlením 

příběhů na slova, která se předtím ve skupinách utvořila k předem určenému kořenu. Příběhy 

se vţdy četly před ostatními a ti měli za úkol zaznamenat, s jakým kořenem skupinka 

pracovala a jaká příbuzná slova pouţili, případně kdyţ daná skupinka měla s vymýšlením slov 

potíţe, pokusili se vymyslet další moţná slova.  

 Stejně jako ve třídě B s dětmi proběhla diskuze na téma slovní zásoba a její význam 

v ţivotě kaţdého z nás (jaké výhody můţe mít bohatý slovní projev, kdy se dětem stalo, ţe 

neuměly něco vyjádřit). Opět děti vymýšlely způsoby, jak lze slovní zásobu rozvíjet a jaká je 

její úloha při komunikaci.  

 Pro následující látku předpony a tvarově shodné předloţky byly opět vyuţity vhodné 

příklady na tabuli, tak aby ţáci mohli sami identifikovat zásadní rozdíl (divadelní představení, 

před zahradou). Děti samy vyvodily rozdíly mezi slovními spojeními, tj. vyvodily pouţívání 
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předloţky a její oddělené psaní a rozdíl mezi předponovou částí, která se váţe ke slovu a 

můţe měnit jeho význam. Poté vymýšlely samostatně další příklady na zadané předloţky a 

předpony. Jejich práce byla průběţně kontrolována. K důkladnému procvičení pak opět byla 

volena různá doplňovací cvičení v závislosti na probírané předponě. Například u předpon od-, 

pod-, před- a nad- byl důraz kladen na správné psaní d, proto u slov jako např. natřást, potápět 

si děti všímaly kořene slova a z toho pak vyvodily předponu na-. Podobně pak u předpon roz-, 

bez- a vz-, správné psaní y v předponách vy-/vý- a ě/je podle postavení ke kořenu slova 

(např.: objel, oběd)- 

 Výuka zde byla uspořádána tak, aby se vţdy po prezentaci nového učiva přešlo 

k samostatnému procvičování a aţ poté byla do výuky zahrnuta skupinová práce. Výhodou 

bylo to, ţe po takovémto rozvrţení byla skupinová práce systematičtější a časově i méně 

náročná. Další výhodou bylo, ţe si ţáci mohli ozkoušet jiţ získané znalosti při skupinové 

práci. Příklady pouţité ve výuce byly variovány stejným způsobem jako v předešlých třídách, 

ale pravděpodobně za pouţití většího procvičování v hodinách.  

6.3.4  Shrnutí  

 Výuka ve třech čtvrtých třídách, která byla k potřebám práce modifikována, slouţila 

jako materiál pro předvýzkum. Průběh hodin se v jednotlivých třídách uzpůsobil pro 

sledování a zmapování moţností výuky postavené na memorování, procvičování a učení 

objevováním. 

 Ve třídě A byla snaha výuku uzpůsobit k osvojování pravidel skladby slova (kořen, 

předpona, přípona) a tvoření slov příbuzných naučením obecného pravidla a procvičováním 

jeho aplikace na různých příkladech. Potřebné informace byly ţákům prezentovány a po té 

byli ţáci vedeni k tomu, aby daných pravidel při práci vyuţívali a vycházeli ze skladby slov 

při dalším počínáním s příbuznými slovy a v práci s předponami. Ţáci pracovali samostatně. 

Na principu analogie, tvorby slov příbuzných, procvičováním probíhalo osvojení přesné 

morfologie ve sluţbách sémantiky. Zde tedy šlo o osvojení si pravidel stavby slova a slov 

příbuzných, dále o aplikační procvičování dílčích, ne komplexních úkonů a vlastní produkci 

příkladů dle pravidla. 

 Třída B byla uzpůsobena tak, aby při práci bylo vyuţito učení objevováním. 

Prezentace nového učiva vedla ţáky k tomu, aby si sami vyvodili potřebné informace důleţité 

ke zvládnutí dané látky. Poté byli ţáci vedeni ke skupinové práci, kde si měli ozkoušet danou 

látku vyuţívat a společnými silami řešit zadané úkoly. Velká část úkolů byla uzpůsobena tak, 
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aby stavba slov byla vyuţívána v rámci širšího celku, jako jsou věty, příběhy. Šlo tedy o 

objevování a vyvození pravidel, skupinovou práci a řešení komplexnějších lingvistických 

úkolů.  

 U třídy C bylo propojeno učení objevováním s následným procvičováním dané látky. 

Ţáci učivo nejprve procvičovali samostatně a poté pracovali ve skupinách. Nové učivo a 

pravidla s ním spojená si tedy na začátku látky podobně jako ve třídě B sami vyvodili, poté se 

přešlo k důkladnějšímu, samostatnému procvičování a na to následovala skupinová 

spolupráce spojená s komplexnějším propojením jiţ procvičených vědomostí. Tedy šlo o 

vyvození pravidel při kombinaci samostatné a skupinové (inference pravidla) práci, aplikační 

procvičování a uplatnění v komplexnějších lingvistických úkolech. 

 Na základě výuky, která proběhla ve třech 4. třídách, je nutné formulovat výzkumné 

otázky k dalšímu zkoumání a připravit adekvátní výzkumné (experimentální) situace. Pro 

další výzkum je zapotřebí, aby výuka byla zcela uzpůsobena danému výukovému východisku 

a nedocházelo k prolínání určitých tipů úloh. Takové prolínání, které se objevuje ve třídě B a 

C a částečně také A a C, můţe znesnadnit vyhodnocení a porovnání, neboť pak lze jen obtíţně 

říci, co ţáky vedlo k lepším výsledkům. Pro další práci je také nutné provést náhodný výběr 

ze všech tříd, který by tak alespoň eliminoval neţádoucí proměnné váţící se k jednotlivým 

třídám.  

Aby získaná data z předvýzkumu bylo moţné srovnat s výsledky ţáků po provedení 

hlavního výzkumu, rozhodla jsem zadat krátký test všem ţákům. Zadaná úloha by tedy měla 

poskytnout odpověď na tyto otázky: 

Jaký způsob výuky poskytuje ţákům lepší moţnosti pro sémantické vnímání 

z hlediska práce s lingvisticky komplexnějšími celky? Je to výuka zaloţená na procvičování a 

upevňování morfologických pravidel, či výuka spočívající v jejich objevování? Je zde nějaká 

spojitost mezi morfematickým rozborem (stavba slova) a rozborem slovotvorným 

(sémantický znak slov)?  

Pro tyto účely byla zadána testová úloha, ve které měli ţáci za úkol na zadaný kořen 

slova vymyslet slova příbuzná. Poté dostali za úkol vymyslet s danými slovy poutavý příběh. 

Kořen slova, který byl vybrán, byl pro ţáky dosud neozkoušený, neboť nepatřil 

k frekventovaně pouţívaným kořenům. Konkrétně šlo o kořen slova –lad-. U tohoto kořene 

slova se také jedná o to, ţe ke správné práci je nutné vhodně volit předponové části tak, aby 

nedošlo k záměně s jiným kořenem slova, kterého je lad součástí (například chlad, klad). Je 
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tedy nezbytné vycházet z osvojených morfologických pravidel o stavbě slova. Příběh byl 

vybrán proto, ţe je na něm moţné sledovat, jak ţáci s významovými celky pracují z hlediska 

širšího kontextu.  

6.4  Zadání testového úkolu 

 Zadání testového úkolu proběhlo v jednotlivých třídách během jedné vyučovací 

hodiny. Děti na vypracování úkolu měly libovolný čas, který závisel na jejich vlastním 

rozloţení práce. Přesné zadání úkolu znělo: K danému kořenu slova vymysli slova příbuzná. 

Pod zadáním byl vytištěn kořen –lad-. Na to navazovalo zadání k příběhu: Nyní se slovy, která 

jsi vymyslel, vymysli poutavý příběh.  

6.4.1  Prezentace dat a vyhodnocení testu 

 Kořen slova, který byl ţákům zadán, určoval celková ladění jednotlivých příběhů. To 

je dáno jednoduše jeho významovým znakem. Tam, kde děti vytvořily správná příbuzná 

slova, obsahovaly příběhy podobná témata. Správně vymyšlená slova na kořen –lad- pak 

představovala různé variace slova ladit (naladit, přeladit), nálada, ladnost. Vytvořené příběhy 

u těchto slov byly často o ladném tanci, pohybu, ladění rádia či hudebního nástroje aj. a 

s určitou náladou postav. Zadaný kořen slova tedy předem vymezil jeho téma, z čehoţ je 

patrné, ţe děti podle slov rozpracovávaly své další nápady. Pouze ojediněle se objevuje 

příběh, ve kterém je dané slovo zakomponováno spíše okrajově do jiného tématu.  

 Nejčastější záměny daného kořene byly záměny za kořen –hlad-, k němuţ vytvářeli 

příbuzná slova jako hlad, hladový aj., dále pak kořen –hlad-, který je homonymem s kořenem 

předešlým a ze kterého vznikala slova jako hladký, hladit, kořen –klad- a k němu příbuzná 

slova sklad, skladovat, případně kořen –slad- a příbuzná slova jako sladký, sladkost aj. 

Témata příběhů s těmito slovy byla proto jiná, občas se ale různě prolínala právě v závislosti 

na vymyšlených slovech.  

 Tam, kde ţáci měli problém s vymýšlením příběhu, se objevuje to, ţe vytvořili pouze 

věty s danými slovy, které na sebe nenavazovaly, případně šlo o jakési „řetězově“ řazené věty 

do popisu nějaké situace, události; podobně jako tomu bývá v procvičovacích příkladech, 

kdyţ je zařadíme vedle sebe, ačkoli nejsou míněny jako souvislý text. 

 Z hlediska práce dětí s kořenem slova se podívejme na průměrný počet správně 

utvořených slov na zadaný kořen –lad-, tj. průměrný počet správných slov na jednoho ţáka. 



51 
 

Nejlepších výsledků dosahovali ţáci ve třídě C (2,5 slova) oproti třídě B (1,5 slova) a třídě A 

(1,05 slova). Všechna správně utvořená slova mělo ve třídě A pět ţáků, ve třídě B to byli 

pouze dva ţáci a ve třídě C uvedli všechna správná slova tři ţáci. Z hlediska úspěšnosti 

napsání příběhů u těchto ţáků se ve splnění celkového zadání počet ţáků opět sniţuje. Z pěti 

ţáků ve třídě A totiţ pouze jeden utvořil příběh s danými slovy (ţák č. 10), další ţák (č. 2) 

vytvořil příběh, který tato slova zcela postrádal, a u třech ţáků (č. 2, 4, 21) jde o pouţití 

daných slov do vět, které však na sebe nenavazují. Ve třídě B je pak u jednoho ţáka (č. 9) 

vidět pokus o vymyšlení daného příběhu, ale ţák (č. 14) napsal spíše jakýsi popis nějaké 

situace (fotbalové). Ve třídě C ţák č. 12 zachytil poměrně dobrý příběh, ale u ţáka č. 6 jde 

pouze o pouţití slov do vět bez návaznosti a třetí ţák (č. 19) nevymyslel příběh ţádný. (Vše 

doloţeno v Příloze č. 1) 

 Způsob, jakým ţáci tvořili příbuzná slova na zadaný kořen –lad-, v podstatě vůbec 

nevychází z toho, čemu a jak se ţáci učili. Jde o kořen slova, který si děti neměly moţnost 

předem ozkoušet. Na rozdíl od jednodušších kořenů slov jako např.: -les-, -hrad-, -let-, jde o 

kořen, který lze při přidání jedné hlásky snadno přetvořit v jiný jako např.: -slad-, -klad-, -

hlad-. V tomto lze spatřovat větší náročnost v rozlišení daného kořene a ve vyhledávání 

vhodných slov. Tím, ţe děti nerespektovaly pravidla tvoření slov, nechaly se jednoduše zmást 

zvukovou blízkostí jiných slov vzniklý z kořenů obsahující –lad-, aniţ by se ohlíţely na 

kontrolu předpony, případně přípony. Vytvořená příbuzná slova pak mohla vznikat pouhým 

hledáním slov, která v sobě –lad- obsahují, ne však jako kořen. Lze předpokládat, ţe se poté 

spokojily s těmito řešeními a postupovaly dále ve vymýšlení příběhů. U kontrolního testu je 

však s podivem, ţe ţáci, kteří vymysleli i správná slova, se neohlíţeli na jejich příbuznost a ke 

správně utvořeným slovům vymysleli i slova s jiným kořenem a tedy i se zcela jiným 

významovým znakem.  

 U příběhů, které byly ţáky vytvořeny, je hodnocení ztíţeno tím, ţe předchozí úkol 

nebyl u většiny z nich správně splněn. Příběhy, které byly vymyšleny, vychází z předchozích 

slov a tím je často určován jejich námět. U velkého počtu ţáků se však objevují místo příběhu 

věty na sebe nenavazující, které se připodobňují k procvičujícím větám v učebnici, případně 

jde o jakousi definici. 

Jaký způsob výuky poskytl ţákům lepší základy pro práci s příběhem? Podle 

získaných dat je zřejmé, ţe práce ţáků s kořenem slova je spíše mechanická a intuitivní. Ţáci 

nerespektovali morfologická pravidla, která se váţou ke stavbě slova. Práce s významy slov je 
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z tohoto hlediska opomíjena. Ţáci tedy nerespektovali dvě hlavní kritéria příbuznosti slov: 

znak morfematický (společný kořen) a znak sémantický (společný význam). Ukazuje to na 

skutečnost, ţe logika příběhů je zcela jiná, neţ logika s jakou děti pracují s příbuznými slovy. 

Příběhy, které jsou takto zadané, totiţ nezachycují práci se sémantikou na stejné úrovni, 

s jakou je dětmi vyuţíván kořen slova.  

Z tohoto hlediska je tedy zřejmé, ţe předvýzkumná část můţe být vyuţita k hlavnímu 

výzkumu, ve kterém je moţné vyjít z identifikovaných potíţí a chyb ţáků. Pokusíme se tedy 

vyprofilovat „čistý“ typ způsobu výuky postavené na procvičování, jako upevňování 

poznatků, na jedné straně a na učení objevováním na straně druhé. A ţáky nezatěţovat 

dalšími poţadavky typu „vytvoř příběh“.  
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7.  Výzkum  

Výzkumný projekt byl sestaven na základě výsledků předvýzkumu. Výzkumný zájem 

se váţe k výuce českého jazyka ve 4. ročnících k učivu stavba slov a slova příbuzná.  

 K výzkumu byl pouţit stejný vzorek ţáků jako v předvýzkumné části. Důvodů k této 

volbě bylo několik. Získané poznatky se zapomínají, a proto není na škodu prezentovat danou 

látku v časovém odstupu opakovaně. Dále je moţné srovnat výsledky ţáků, kteří se zúčastnili 

závěrečného vyhodnocovacího testu v předvýzkumné části a sledovat jaký druh výuky 

odolává lépe času, případně poskytuje ţákům lepší znalosti. S ohledem na časový odstup mezi 

předvýzkumnou částí a výzkumem, který byl tři měsíce, lze předpokládat, ţe se zde objevuje 

řada nekontrolovatelných proměnných. Nicméně právě časový odstup umoţňuje poloţit si 

otázku uchování poznatků, která je jedním z klíčových témat sporu o účinnost mezi 

„bezduchým“ procvičováním a objevováním pravidla. Výzkumná situace byla koncipována 

tak, ţe srovnávané skupiny byly vytvořeny i náhodným výběrem z původních 

(předvýzkumných) tříd. 

7.1  Výzkumné otázky 

Jak ţáci pracují s morfologickými pravidly ke stavbě slov a aplikují je na slova příbuzná 

z hlediska významu? Existují rozdíly mezi ţáky, kteří prošli odlišnou výukou, tj. 

procvičováním jako upevňováním poznatků a učením objevováním?  

Jaká výuka vede ţáky k efektivnějšímu osvojování sémantického porozumění při práci 

s příbuznými slovy? Je to výuka vycházející z procvičování jako upevňování poznatků, nebo 

učení objevováním? 

7.2  Sestavení výzkumného vzorku 

 Ze všech třech 4. tříd byli náhodným výběrem zkombinováni ţáci do výzkumné 

skupiny 1. a skupiny 2. podle dvou různých experimentálních podmínek. Sloţení obou skupin 

je tedy vţdy z poloviny ţáků ze třídy A, B a C. Celkem se zúčastnilo 57 ţáků (1. skupina – 29 

ţáků, 2. skupina – 28 ţáků).  

7.3  Design výzkumu 

 Do výzkumu byly tedy zařazeny dvě skupiny, ve kterých ţáci byli vyučováni dvěma 

rozdílnými metodami: skupina 1. výukou vycházející z procvičování jako osvojování 

poznatků, a skupina 2., kde výuka vycházela z učení objevováním. Obě skupiny byly během 

jedné vyučovací hodiny vyučovány slovům příbuzným a poté byly s ţáky provedeny 
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rozhovory, které měly zachytit, s jakými vědomostmi děti disponují a jak je vyuţívají. 

Celkový sběr dat probíhal ve dvou dnech; jeden den pro kaţdou ze skupin.  

 Popišme nyní podrobněji, jak probíhala výuka v obou skupinách. 

7.3.1  Skupina 1. 

 Skupina 1 byla vyučována metodou procvičování, to znamená, ţe poznatky byly 

ţákům předávány v hotové formě frontální cestou. Konkrétně šlo o to, ţe dětem byla 

prezentovány jasná a jiţ formulovaná pravidla tvorby slov potřebná k zvládnutí daného učiva 

vţdy s ohledem na aplikaci; tedy morfologické principy aplikované na sémantický základ (od 

morfematického rozboru k slovotvornému).  

 Na tabuli byla vypsána slova s kořenem „lad“. Volba slov byla taková, aby slova 

zahrnovala podstatná jména (3 slova), přídavná jména (3 slova), slovesa v infinitivu (1) a 

sloveso časované (1 slovo) a příslovce (1 slovo). Výběr slov byl proveden takto, aby 

zachycoval nejrůznější obměny, na kterých je moţné vystihnout různorodost práce se stavbou 

slova a jejich významovými celky. Celkem bylo tedy na tabuli devět slov příbuzných 

s kořenem lad:  

Nálada, ladný, ladič, nejladnější, ladit, náladový, rozladil, soulad, ladně. 

Slova se společně nahlas přečetla. Poté následovala prezentace pouček a pravidel, 

která jsou uplatňována při práci se slovy příbuznými. Při této prezentaci experimentátor vţdy 

ukázala na dané jevy, tak aby byly zvýrazněny a doplněny vhodným příkladem. Pravidlo, 

které bylo pouţito, je následovné: 

„Slovům, která mají společný kořen (ukázat na kořen lad u tří slov), říkáme slova 

příbuzná. Tvoří se předponami a příponami (ukázat předponu a příponu na prvním slově). 

Samotný kořen můţe být slovem (zde ukázat na lad zakrytím předponové a příponové části). 

Slova příbuzná si jsou významově blízká.“ 

Po této prezentaci opět následovalo společné čtení a u jednotlivých slov byl proveden 

rozklad slov na kořen, příponu a předponu (např. Nálada. Předpona je ná-, lad je slovní kořen 

a přípona je –a.). 

Pro ověření příbuznosti slov byly děti vyzvány otázkou, aby vymezily významovou 

stránku slov: V čem je ten společný význam těchto slov příbuzných? Děti poté odpovídaly: je 

to o náladě, je to příjemné, jde o něco hezkého a jemného apod. 
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Na tuto část navazovaly krátké rozhovory s ţáky, kde byli dotazováni na příbuzná 

slova, ověřovala se jejich znalost a schopnost aplikace – rozhovory následovaly po 

experimentální vyučovací hodině za experimentální podmínky 2 (viz dále).  

7.3.2  Skupina 2. 

 Ţáci ve 2. skupině byli vyučováni metodou objevování. To znamená, ţe měli za úkol 

objevit příslušná pravidla z úkolu, který jim byl k tomuto účelu předloţen. Poznatky a 

pravidla zde tedy nebyly předávány vyučujícím v hotové formě a na počátku hodiny, ale děti 

se k nim měly svým zkoumáním a procházením daného příkladu dopracovat samy. Časový 

plán této části byl stanoven na jednu vyučovací hodinu podle potřeb jednotlivých ţáků.  

 Na začátku hodiny byl ţákům rozdán úkol, který dostali nakopírovaný na samostatném 

papíře formátu A5.  

Pro přehled uvádím přesné znění zadání (viz dále Přílohy): 

 Porovnej daná slova a vyber z nich slova příbuzná. Tato slova podtrhni:  

Ladit, nálada, ladně, pokladní, rozladil, Lada, pohladil, ladný, ladič, 

sladký, nejmladší, chlad, soulad, hladový, roláda, nejladnější, 

náladový. 

Nezapomeň provést kontrolu! 

 Volba slov byla provedena opět s ohledem na různorodost příbuzných slov a jejich 

významovou sloţku. Příbuzná slova byla pouţita stejná jako pro skupinu 1, ale byla 

prezentována v náhodném pořadí mezi slovy nepříbuznými. Slova, která k daným příbuzným 

slovům nepatřila, byla zvolena na základě předvýzkumné části, ve které se s tímto kořenem 

jiţ pracovalo. Jde tedy o slova, která byla ţáky v minulosti chybně vytvořena na zadaný kořen 

lad. Ze slov v experimentální podmínce 2 to byly: pokladní, Lada, pohladil, sladký, nejmladší, 

chlad, hladový, roláda. Jak je ze zadání zřejmé, jsou nejprve prezentována tři slova příbuzná, 

to pro určitou návaznost daných příbuzných slov, poté jsou střídavě přidána chybná slova a 

v závěru jsou opět za sebou dvě slova příbuzná.  

 Práce se zadáním probíhala tak, ţe instrukce a slova byla společně ţáky hlasitě 

přečtena. Poté byli ţáci vyzváni k samostatné práci. Konkrétně tedy měli za úkol vyhledat 

příbuzná slova s kořenem „lad“ a ty podtrhnout; šlo o to, aby ze slov rozpoznali jejich 

společný kořen a sémantický základ. V případě, ţe ţáci nerozuměli zadání a hlásili se o radu, 
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byla jim instrukce zopakována přesně podle zadání. V průběhu hodiny pracovali samostatně. 

Před koncem hodiny ještě byli poţádáni, aby vypsali slova, která vůbec nepodtrhli, protoţe 

tam nepatří, a napsali, proč tam nepatří a jak to rozpoznali. Tento závěr měl za cíl posílit 

princip objevování a připravit ţáky k pozdějším výpovědím tím, ţe jsou vyzváni k ucelení, či 

uspořádání svých vlastních nápadů a získaných poznatků z práce. Dané pracovní listy pak 

byly vybrány a poslouţily při rozhovorech, jak vysvětlím v následující části.  

7.3.3  Komentáře ţáků – rozhovory 

 Následující část výzkumu byla shodná pro obě skupiny. Rozhovory s ţáky byly 

sesbírány v průběhu tří vyučovacích hodin po společné výuce u obou skupin, to je během šesti 

vyučovacích hodin. Přesné znění rozhovorů a jejich vyhodnocení je uvedeno v přílohách 

(č.4). 

 V této části práce budu prezentovat průběh dotazování ţáků. 

 Ţáci byli dotazováni jednotlivě, vţdy odcházeli do kabinetu z hodiny výtvarné 

výchovy či jiného pracovního vyučování tak, aby jejich pozornost nebyla příliš rozptylována a 

aby nebyli nuceni odcházet od činnosti, která by pro ně byla myšlenkově náročnější. Ţákům 

byla nejprve poloţena otázka: Co bys řekl/řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, aby to 

uměl? Otázka byla zvolena proto, ţe podobně koncipované otázky jsou v psychologii různě 

vyuţívány z toho důvodu, ţe dotazovaná osoba je vtaţena do problému, protoţe pomocí 

projekčního mechanismu „instrukce druhé osobě“ předpokládá vyjádření jejich představ a 

schémat postupu. Šlo také o to, aby se děti snaţily formulovat odpověď co moţná 

nejvýstiţněji. Představa třeťáka je pro ně poměrně blízká; jde o spoluţáka, kamaráda, ţáka, 

který je mladší, a ve škole ho čeká ve výuce češtiny to, čím naši respondenti jiţ prošli: 

potřebuje poradit se slovy příbuznými atd.  

 K výpovědím byli ţáci různě motivováni. Nejčastěji byly pouţívány otázky a věty: 

Vzpomeň si na to, ţe slova příbuzná uţ znáš., Jak bys to tomu třeťákovi více vysvětlil, 

přiblíţil., Co potřebuje znát, aby dostal jedničku?, Bude mu to, co jsi říkal, stačit k tomu, aby 

dostal jedničku?, Zkus to říct lépe srozumitelně. Ţáci dále byli vyzváni k tomu, aby uvedli 

vhodný příklad, na kterém by to mohli třeťákovi ukázat a vysvětlit. Tato část byla stejná pro 

obě skupiny.  

U 2. skupiny se poté ještě pracovalo s předchozím úkolem, tedy konkrétně s tím, jaká 

slova příbuzná podtrhli a proč. Zde se dětem ukázalo jejich zadání a byla přečtena slova, která 

podtrhly, či zvýraznily. Otázky pak byly směřovány k jejich práci: Jakým způsobem jsi 
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vybíral daná příbuzná slova? Případně se vybrala dvě různá slova a ţákovi byla poloţena 

otázka, zdali jsou tato slova příbuzná, proč nejsou, jak to poznal apod., nebo zdali by vlastní 

práci se slovy nyní nějak změnil, nebo s tím, co napsal, stále souhlasí atd. Tyto otázky byly 

poloţeny na závěr dotazování.  

Přesné znění rozhovorů je uvedeno v přílohách. V následující části představím způsob 

vyhodnocení rozhovorů.  

7.4  Vyhodnocování rozhovorů - morfologických pravidel uţívaných ţáky 

Pro odpověď na první výzkumnou otázku: Jak ţáci pracují s morfologickými pravidly 

ke stavbě slov a aplikují je na slova příbuzná z hlediska jejich významů, bylo sestaveno 

bodové hodnocení podle toho, jak splnili stanovená kritéria. Zde je zapotřebí vyhodnotit, jaká 

morfologická pravidla ţáci sdělují (definují) a jak je aplikují na stavbu slova a slova příbuzná 

(jaký příklad uvádějí) a je-li uvedený příklad ve shodě s definicí v učivu.  

Celkem bylo stanoveno pět kritérií: splnění prvních tří kritérií je ohodnoceno jedním 

bodem a hodnotí se jimi definice, či morfologické pravidlo. Další kritérium hodnotí příklad, 

který děti uvádějí, a je také hodnoceno jedním bodem. Páté kritérium je ohodnoceno aţ třemi 

body a je rozlišeno na tři podkritéria a zohledňuje správnou aplikaci zmíněných pravidel. 

Tímto kritériem je také hodnocena výpověď ţáků ze skupiny 2., kteří se navíc vyjadřovali 

k zadanému úkolu pouţitému pro účely výuky objevováním.  

Nyní představím jednotlivá kritéria pro vyhodnocování výpovědí ţáků. Podle kritérií 

jsou posuzovány jednotlivé výpovědi, neboť vymezují správná pravidla váţící se k příbuzným 

slovům a jejich uplatnění.  

7.4.1  Kritéria pro vyhodnocování rozhovorů 

1. kritérium: Příbuzná slova mají společný kořen.  

 Ţák ve své výpovědi správně uvede, ţe příbuznost slov je dána stejným kořenem 

slova. Za nedostatečnou aţ nesprávnou odpověď se povaţuje, kdyţ kořen slova zmíní pouze 

v rámci jeho stavby (např. Slova je moţné rozdělit na kořen, předponu a příponu.), neboť tak 

nedefinoval jejich příbuznost. Ţák můţe toto kritérium splnit tím, ţe stejný kořen vymezí u 

minimálně dvou slov na uvedeném příkladě. Za splnění tohoto kritéria ţák získává 1 bod.  

2. kritérium: Příbuzná slova se tvoří předponami a příponami, které mění význam 

slova. 
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 Ţák uvede, ţe slova příbuzná mají (různé) předpony a přípony. V tomto případě však 

není nutné, aby definoval změnu významu pomocí předponové a příponové části slova. Jde 

spíše o to, aby demonstroval znalost stavby slova. Za splnění tohoto kritéria ţák získává 1 

bod. 

3. kritérium: Slova příbuzná jsou si významově blízká. 

 Za správnou odpověď je povaţováno to, ţe ţák se ve své výpovědi snaţí vymezit 

blízký význam slov příbuzných. V tomto případě se za správné povaţuje i to, ţe ţák ve své 

výpovědi zmíní, ţe slova příbuzná jsou si podobná, blízká, mají podobný význam, patří do 

nějaké pomyslné skupiny apod. Za nedostatečnou odpověď je povaţováno to, ţe ţák uvede, 

ţe slova příbuzná mají stejný význam, neboť o zcela stejný význam se nejedná a jde zde o 

morfologickou přesnost. Toto je nutno odlišit z důvodu, ţe ţák můţe zaměňovat slova 

příbuzná za synonyma. Za správné definování významu příbuzných slov ţák získá 1 bod.  

4. kritérium: Uvedení správného příkladu slov příbuzných.  

 Toto kritérium je splněno v případě, ţe ţák uvede minimálně dvě slova příbuzná. Zde 

není podmínkou, aby určil kořen slov, nebo provedl jejich rozklad na kořen, předponovou a 

příponovou část. Nedostatečná je odpověď v případě, ţe ţák uvede pouze jedno slovo a to 

rozdělí na jednotlivé části – pak není totiţ patrné, jak ţák slovům příbuzným rozumí a jak je 

umí pouţívat. Za chybnou odpověď je povaţováno, kdyţ uvede správný příklad dvou a více 

příbuzných slov, ale sám špatně určí jejich kořen, či předponu/příponu, nebo uvede více 

příkladů; tedy několik skupin příbuzných slov, z nichţ například jeden z příkladů je chybný. 

Nesprávná odpověď je také při uvedení pouze jiného tvaru téhoţ slova. Za splnění tohoto 

kritéria ţák získává 1 bod.  

5. kritérium: Celek výpovědi - smysluplnost sdělení /schopnost aplikovat. 

 Podle tohoto kritéria je posuzována smysluplnost celkové výpovědi ţáků a to, zdali 

umí příslušné definice aplikovat při práci s příbuznými slovy. To je posuzováno podle 

příkladu, který ţák uvede, v souvislosti s předchozím morfologickým definováním 

příbuzných slov. V případě 1. skupiny je tedy nutné, aby ţák uvedl příklad příbuzných slov. 

Třístupňové rozlišení tohoto kritéria je zavedeno proto, ţe se posuzuje uvedený příklad 

s kritériem 1. -3. Pokud ţák v uvedeném příkladě správně ukazuje na shodný kořen 

příbuzných slov, jedná se o souvislost mezi 1. a 4. kritériem a ţák získává 1 bod. Jestliţe 

alespoň u jednoho slova správně uvede předponu a příponu, je patrné, ţe správně rozumí 

tomu, co před tím definoval u stavby slov, a získává tedy 1 bod. Zde k posouzení postačuje, 
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kdyţ jako příklad uvádí pouze jedno slovo a zmiňuje jeho stavbu. Pokud ţák na příkladě 

vysvětlí blízký, nebo podobný význam slov, získává 1 bod za správnou aplikaci a práci 

s významovým prvkem. Toto kritérium nebylo splněno, jestliţe daný příklad je v rozporu 

s předchozí výpovědí.  

 U ţáků z 2. skupiny navíc podle tohoto kritéria posuzujeme výpověď - komentář 

k jejich samostatné práci s pracovním listem. V případě, ţe ţák špatně vybere příbuzná slova 

a při výpovědi se opraví, je moţné za platnou povaţovat novější výpověď. Výpověď ţáků 

tedy posuzujeme s ohledem na vymezení tohoto kritéria, jak je uvedeno výše.  

7.4.2  Výsledky ţáků podle kriteriálního hodnocení 

 Podle stanovených kritérií byly vyhodnoceny odpovědi ţáků. Přehled získaných bodů 

jednotlivých ţáků uvádí tabulka v přílohách (Příloha č. 6 a 7). Výpovědi byly hodnoceny 

podle toho, jakých morfologických pravidel ţáci uţívají k vymezení příbuzných slov a jak 

jsou schopni daná pravidla aplikovat.  

 Průměrný počet bodů za obě skupiny byl z celkového maximálního počtu 7 bodů 1,7 

bodu. Ţáci ve skupině 1. dosahovali průměrně 1,9 bodu a za skupinu 2. je průměr 1,5 bodu. 

Tyto výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 8 (viz Příloha). Celkového počtu nedosáhl z ţáků 

nikdo. Pouze jeden ţák z 1. skupiny získal 6 bodů, 5 bodů dosáhli 4 ţáci (po dvou ţácích 

v kaţdé experimentální skupině), 4 bodů stejně jako v předchozím případě 4 ţáci, 3 body 

získalo 6 dětí (5 ţáků z 1. skupiny), po 2 bodech získalo 12 ţáků (z toho 5 ţáků ve sk. 1. a 7 

ze 2.sk.), 1 bod získalo 13 ţáků (6 z 1. sk., 7 z 2.sk.) a ţádný počet bodů celkem 17 ţáků (8 

ţáků z 1. sk., 9 ze 2. sk.). Toto přehledně zachycuje následující graf. Přesný přehled 

získaných bodů v obou experimentálních skupinách i jejich rozdělení na třídy uvádí tabulka 

v přílohách č. 9.  
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Graf č. 1: Počet získaných bodů ţáky v experimentální skupině 1 a 2: 

 

Vodorovná osa představuje počet získaných bodů podle kriteriálního vyhodnocení, osa svislá zaznamenává počet 

ţáků. Graf znázorňuje výsledky jednotlivých skupin a celkový výsledek ţáků za obě skupiny. 

 

V experimentální skupině 1 si průměrně nejlépe počínali ţáci z třídy B (prům. 2,7 

bodů) a z třídy C (2,4 body) oproti třídě A (prům. 0,7 bodů). Ve 2. skupině nejlépe skórovaly 

děti ze třídy A (prům. 1,8 bodů), dále pak ze třídy B (1,4 body) oproti třídě C (prům. 1,1 

bodu). Podíváme-li se na průměrné skóre školních tříd (tedy ne z pohledu experimentálních 

skupin), pak nejlépe si počínali ţáci ze třídy B (2 body) a C (1,9 bodu) oproti třídě A (1,3 bodu). 

 Podíváme-li se na výsledky z hlediska nejčastěji splněných kritérií za jednotlivé 

skupiny, tak v 1. experimentální skupině nejčastěji ţáci splnili kritérium 1. (vymezení 

příbuzných slov stejným kořenem) a to 17 ţáků a kritérium 2. (stavba slova na předponu, 

příponu, kořen) splnilo 16 ţáků. V 2. experimentální skupině je to opět kritérium 1., ale s tím, 

ţe zde ho splnilo z 28 ţáků pouze 11. Kritérium 3 bylo v 1. skupině splněno 7 ţáky a v 2. 

skupině 9 ţáky. Více správných příkladů (kritérium 4) uvedli ţáci ze 2. skupiny (8 ţáků oproti 

5 z 1. skupiny). Kritérium 5 pak v obou skupinách splnilo 5 ţáků; přitom kritérium 5C splnilo 

6 ţáků ve 2. experimentální skupině oproti 2 ţákům z 1. experimentální skupiny a kritérium 

5B vzhledem k malému počtu případů splnění kritéria 2 ve 2. experimentální skupině nesplnil 
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nikdo, oproti 3 ţákům ze skupiny 1. Následující graf přehledně zobrazuje počty ţáků splňující 

jednotlivá kritéria. 

Graf č. 2: Přehled splněných kritérií ţáků ze skupin 1 a 2: 

 

Svislá osa znázorňuje počet ţáků, vodorovná osa představuje jednotlivá kritéria.  

 

7.4.3  Interpretace získaných dat z hlediska kriteriálního hodnocení 

 Z hlediska statistického (testování rozdílů) nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl 

mezi výkony ţáků v 1. a 2. experimentální skupině v uţívání morfologických pravidel u 

stavby slov a jejich aplikaci na slova příbuzná. Ukazuje se, ţe ţáci daná pravidla pouţívají 

intuitivně a náhodně v obou skupinách. Nelze tedy tvrdit, ţe by na základě jedné z výukových 

metod byli při uplatňování pravidel ţáci lepší či horší.  

 Srovnáme-li získaná data s daty z předvýzkumu, ani zde nelze sledovat statisticky 

významný rozdíl mezi skupinami a třídami. U rozdělení ţáků do skupin bylo potvrzeno, ţe 

mezi skupinami nejsou rozdíly v zastoupení tříd, takţe náhodný výběr byl ze statistického 

hlediska proveden správně.  

 Podíváme-li se ještě jednou, jaký je rozdíl ve způsobu morfologického definování 

stavby slova a slov příbuzných, je moţné identifikovat rozdíl v tom, ţe ţáci v 1. skupině 

daleko častěji (a správně) zmiňují rozdělení slova na předponovou, příponovou část a kořen 

neţ ve druhé experimentální skupině. To je pravděpodobně způsobeno tím, ţe v 1. skupině 

byl na tuto skutečnost brán zřetel, ţákům to bylo explicitně uváděno. Ve 2. skupině ţáci měli 

na toto základní strukturní vymezení přijít sami. Při práci se zadanými slovy však nemuseli 
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předpony a přípony v podstatě vůbec uplatňovat, neboť k rozlišení příbuznosti slov toto 

kritérium není aţ tak důleţité. Zdá se, ţe pro „objevení“ tohoto pravidla by na to musela být 

explicitně upřena pozornost ţáků např. rozšířením daného úkolu o instrukce jako: Jak jsou 

tato příbuzná slova utvořena?, Jaká pravidla jsou uplatněna u příbuzných slov? apod.  

 Oproti 2. „objevovací“ skupině jsou ţáci z 1. „procvičovací“ skupiny častěji schopni 

explicitně zmiňovat podobný význam příbuzných slov. Ve 2. skupině ţáci častěji vymezují 

blízký význam slov implicitně slovy jako např. ţe patří do nějaké skupiny, hodí se k sobě, ladí 

k sobě. To můţe být dáno tím, ţe k tomu, aby si sestavili potřebná paradigmata, je důleţité 

uţívat a volit vhodné slovní prostředky. Z hlediska objevování je však jejich kapacita 

poněkud zatíţena, neboť pracovní paměť operuje s více znaky a informacemi. Ţákům v 1. 

skupině se těchto pojmů dostává zprostředkovaně, a proto nemusí vynakládat tolik úsilí např. 

na hledání a volbu vhodných prostředků k vyjádření příslušného jevu atp.  

Z hlediska kriteriálního hodnocení je patrné, ţe splnění plného počtu bodů ţáky je 

nesmírně náročné, aţ dokonce nemoţné. Kriteriální hodnocení bylo sestaveno tak, aby 

pokrylo veškeré moţné vymezení stavby slova a slov příbuzných, coţ dává moţnost sledovat, 

na co se ţáci sami při definování morfologických pravidel soustředí a co povaţují za důleţité. 

Všichni ţáci pracovali se stejnou otázkou, jak by poradili třeťákovi se slovy příbuznými, aby 

to uměl, a dále pak byli vyzváni k tomu, aby uvedli vhodný příklad, na kterém to můţou 

vysvětlit. To, jak vysvětlují příbuzná slova, v podstatě zachycuje, co povaţují za důleţité a o 

čem jsou schopni explicitně vypovídat. Kritérium 1 – 3 je jakýsi morfologický základ, který 

při této práci je třeba uplatnit. Z tohoto hlediska je pak jisté, ţe kritérium 5. je spíše jakási 

nadstavba ukazující na zdatnější schopnosti při vymezování a demonstrování příbuznosti slov. 

Zde ţáci explicitně vyjadřují, jak jsou daná morfologická pravidla uplatněna a co je podstatné 

brát v úvahu. U 2. skupiny se častěji (6 ţáků oproti 2 z 1. skupiny, tj. 21% ţáků oproti 7% z 1. 

skupiny) objevuje, ţe na příkladu zvýrazní významový znak příbuzných slov (kritérium 5C). 

Je zde také větší podíl ţáků, kteří jsou schopni vymyslet správný příklad (8 ţáků tj. 29% 

oproti 5 ţákům z 1. skupiny tj. 17%). To, ţe se zde objevuje větší počet ţáků, kteří splnili tato 

dvě kritéria, můţe být dáno tím, ţe ţáci z „objevovací“ skupiny jsou více ponecháni tomu, 

aby se řídili svým vlastním logickým úsudkem. Nemají tak zcela zřejmá vodítka, která by jim 

práci usnadnila a musí si je proto vytvořit sami. Je to poměrně náročný úkol a je otázkou, zda-

li je takto v počáteční práci splnitelný všemi ţáky. V čem jsou rozhodně lepší ţáci ve skupině 

„procvičovací“, je schopnost morfologicky definovat příbuzná slova a jejich stavbu a je zde 

lepší práce s pouţívanými pojmy. Zde se, zdá se, ukazuje, ţe jsou ovlivněni tím, na co je 
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učitel/výzkumník upozorňuje, co jim ukazuje. Z výpovědí těchto ţáků bych však netvrdila, ţe 

ţáci jsou jen pasivními příjemci, kteří by nezapojovali vlastní rozum, moţná snad jsou oproti 

skupině 2 méně samostatní při vymyšlení vlastních příkladů. 

Vrátíme-li se ještě jednou ke kritériu 3 a k definování podobného významu příbuzných 

slov, je patrné, ţe i zde je toto kritérium nastaveno přísněji, neţ je pravděpodobně úměrné 

tomu, jak jsou ţáci schopni tento sémantický znak vymezovat. Opět tím naráţím na časté 

nesplnění tohoto kritéria z hlediska definování podobného významu slov jako stejný. Z tohoto 

hlediska jde však o morfologickou přesnost a k té mají skrze poznávání významů slov ţáci 

postupně dozrávat.  

Z pohledu jednotlivých tříd, jak se ţákům dařilo v rámci obou experimentálních 

skupin, dosahovali nejlepších výsledků ţáci ze třídy C, stejně tak tomu bylo i 

v předvýzkumném testu. Ţáci z této třídy si výborně vedli ve skupině „procvičovací“, ale ve 

skupině „objevovací“ byli oproti ostatním třídám nejslabší. Naopak je tomu u dětí ze třídy A, 

kde tyto děti byly nejslabší v předvýzkumném testu, ve skupině 1 skórovaly oproti ostatním 

silně pod průměrem, ale v experimentální skupině 2 lze říct, ţe svými výsledky jakoby 

„zachraňují“ podmínku „objevování“. Třída A byla v předvýzkumném šetření vyučována 

výukou, kde jim poznatky byly prezentovány vyučujícím, byl zde velký důraz na 

procvičování, a třída C měla výuku v předvýzkumu vycházející jak z objevování, tak také 

z důkladného procvičování. To je poměrně zajímavý bodový posun, který zde nastal. „Céčko“ 

v 1. skupině poměrně zdatně definuje morfologická pravidla (kritéria 1 – 3), ale ve skupině 2. 

vyniká pouze v kritériu 1., tj. vymezení slov příbuzných na základě společného kořene slova. 

To, ţe 50% ţáků takto vymezilo daný znak, můţe být dáno vlivem předchozí zkušenosti 

z výuky v rámci předvýzkumu, čímţ by tak jejich neúspěch znamenal, ţe výuka objevováním 

jim neposkytla dostatečná vodítka potřebná pro práci s příbuznými slovy. Pokud bychom šli 

dál v tomto uvaţování, zdá se, ţe moţná právě ono procvičování, které bylo v předvýzkumu 

propojeno s objevováním, mělo hlavní význam pro úspěšnost v předvýzkumném testu. 

Z tohoto hlediska by pak podmínka objevování nevedla k úspěchu těchto ţáků. Třída A však 

má výsledky v podstatě opačné. Úspěch, kterého ţáci dosáhli v experimentální skupině 2., 

tedy „objevovací“, jednak ukazuje na to, ţe se nejedná o nejslabší ţáky, jak se na základě 

celkových výsledků jak v předvýzkumu, tak i za průměrný počet bodů za obě experimentální 

skupiny z výzkumu mohlo zdát. Zde se jakoby ukazuje to, ţe této třídě výuka zaměřená na 

soustavné procvičování mohla poněkud škodit v lepších výsledcích a pochopení jak 

morfologických pravidel, tak i v samotné práci se sémantickým základem příbuzných slov. 
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Třída B, která v předvýzkumu byla vyučována výukou objevovací a která v předvýzkumném 

testu skórovala podobně, ale o něco lépe neţ třída A, za obě experimentální skupiny 

dosahovala nejlepší průměrný počet bodů, zároveň nejlepší průměrný počet bodů 

v experimentální skupině 1, ale v experimentální skupině 2 dosahuje jen průměrných 

výsledků. Zde je tedy také moţné sledovat, ţe ţákům z této třídy více svědčila výuka 

„procvičovací“. I toto se ukazuje jako zajímavý posun, který je moţné sledovat mezi 

jednotlivými třídami v závislosti na pozměněné metodě výuky. 

 

Shrnutí předchozí interpretace 

 Mezi skupinami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve způsobu práce ţáků s 

morfologickými pravidly pro stavbu slov a slov příbuzných a v jejich aplikaci. Ţáci pouţívají 

daná pravidla intuitivně a nedostatečně. Z hlediska zastoupení ţáků v tom, jak splnili kritéria 

kvality výpovědí, nedosáhl nikdo plný počet bodů. V 1. skupině děti nejčastěji získávaly 1 aţ 

3 body, u skupiny 2. je nejvíce ţáků s 1 a 2 body. Jak jsem jiţ uvedla, nejvyšší dosaţený skór 

zaznamenal pouze jeden ţák z 1. skupiny (6 bodů). Z tohoto hlediska je patrné, ţe dané 

kriteriální vymezení je poměrně náročné splnit, ale vyčerpává celou šíři pochopení 

lingvistického jevu i s ohledem na aplikaci.  

Rozdíl mezi skupinami, který jsme identifikovali, spočívá v rozdílné formulaci 

vymezující příbuznost slov. Ţáci z 1. skupiny při tom více zohledňují morfologický rozbor 

slova na předponu, příponu a kořen a jsou schopni lépe definovat význam slov oproti ţákům 

ze skupiny 2. Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, ţe ţáci v 1. skupině byli na tyto strukturní 

prvky a jejich funkci upozorněni a byly jim přitom zprostředkovány vhodné výrazové 

prostředky (pojmy), které jsou při vymezování slov příbuzných vyuţívány. Ţáci 2. skupiny 

byli nuceni sami hledat slovní prostředky potřebné pro vyjádření skutečností skrytých za 

přímou prací s příbuznými slovy. V daném úkolu totiţ nebylo pro úspěšné řešení zapotřebí 

uplatnit morfologického rozkladu slov. Proto splňují toto kritérium méně často.  

Z hlediska splnění jednotlivých kritérií ţáky se ukazuje, na co ţáci kladou důraz a jaká 

morfologická pravidla dokáţou explicitně vyjadřovat a poté i aplikovat. Kritérium 1 – 3 

zachycuje základ morfologických pravidel a 5. kritérium zohledňuje zdatnější aplikaci daných 

pravidel v přímém vyjádření. Ve 2. experimentální skupině jsou ţáci schopnější ve vymýšlení 

vlastních příkladů příbuzných slov a lépe splňují 5. kritérium, zatímco ţáci z 1. skupiny jsou 
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zdatnější při definování daných pravidel. To můţe být způsobeno tím, ţe v podmínce 

„objevování“ se ţáci museli více spolehnout na vlastní logický úsudek.  

Při porovnání výsledků předvýzkumného testu s experimentálními skupinami se zdá, 

ţe ţákům více svědčila výuka „procvičovací“. To je moţné sledovat u třídy C a B. Oproti 

tomu třída A a výsledky dětí z „objevovací“ skupiny ukazují na opačný efekt; zde se zdá, ţe 

přílišné procvičování brání ţákům při hlubším pochopení a práci s morfologickými pravidly a 

jejich aplikaci na sémantický základ příbuzných slov. Moţné vysvětlení můţe být tak v tom, 

ţe jim procvičovací metoda v předvýzkumu nezabránila být nejlepší v objevování pravidel 

v pozdějším experimentu. Tyto výsledky by mohly nasvědčovat tomu, ţe propojením obou 

dvou podmínek, tedy podmínky „procvičování“ a „objevování“ by ţáci mohli dosahovat 

dobrých výsledků při práci se stavbou slov a slovy příbuznými.  

7.5  Vyhodnocení rozhovorů z hlediska sémantického porozumění při práci 

s příbuznými slovy 

 Pro vyhodnocení sémantického porozumění ţáků důleţitého při práci s příbuznými 

slovy je dobré zavést jiné hodnocení. Kriteriální hodnocení je z tohoto pohledu totiţ příliš 

široké a nezohledňuje ty nejpodstatnější znaky pro práci s příbuznými slovy. K tomuto účelu 

bylo zvoleno hodnocení, které se zaměřuje na dva významné znaky, které musí příbuzná slova 

splňovat. Při správném uţívání příbuzných slov je nutno sledovat totiţ znak morfologický; 

tedy společný kořen slov, a dále pak znak sémantický; významy slov spolu musí souviset. 

Toto jsou nutné podmínky, které musí být splněny, aby bylo moţno daná slova označit jako 

příbuzná.  

 Vrátíme-li se k výpovědím jednotlivých ţáků s ohledem na uvedené dva znaky, tj. obě 

podmínky jsou ţáky explicitně vymezeny, včetně správného uţití (ţák uvádí příklad), 

dostáváme odlišné výsledky v obou experimentálních skupinách. U tohoto sémantického 

kritéria je jistě nutné, aby ţák ve své výpovědi uvedl oba znaky: společný kořen a blízký 

význam slov. Nicméně, můţeme připustit, ţe ţák danou podmínku splní i v případě, ţe 

význam nedefinuje verbálně zcela explicitně, tj. ţe není zamítnuta výpověď, ve které ţák 

uvádí, ţe příbuzná slova mají stejný význam, nebo jsou významem stejná atp. Jistěţe jde o 

nepřesné vymezení, ale to je moţné posoudit a korigovat podle toho, jak s významem ţák 

následně pracuje.  

 V 1. skupině oba tyto znaky; morfematický a sémantický, zmínilo celkem 10 ţáků. Ve 

2. skupině to byli 4 ţáci. Při aplikaci daných pravidel pak z celkového počtu 10 ţáků se slovy 
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příbuznými správně pracovalo 6 ţáků a ze 4 ţáků ve 2. skupině, to byli 2 ţáci. U této skupiny 

se ještě objevuje u jednoho ţáka (57), ţe tyto dva znaky nedefinuje, ale pak je zohledňuje při 

práci se zadáním k výuce objevováním, proto je dobré tohoto ţáka ještě začlenit do správných 

odpovědí.  

 V 1. skupině se konkrétně jednalo o ţáky/ţákyně č. 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26 a 

27. A z toho pak zcela správnou aplikaci uplatnili ţáci/ţákyně č. 18, 23, 24 a 26, ţáci 13. a 19. 

neuvedli ţádný příklad, ale ani se v jejich výpovědích neobjevilo nic, co by zpochybnilo 

jejich morfematicko-sémantické vymezení, a proto i tyto dva ţáky započítávám k těm, kteří 

splnili poţadavky. Procentuální podíl ţáků zmiňující oba znaky je z celkového počtu v 1. 

skupině 34%, z toho pak zcela správně odpovídá 20% ţáků. Ve 2. skupině jde o ţáky/ţákyně 

č. 31, 46, 47 a 49, z nich, kteří i správně aplikovali, jde o ţáky/ţákyně č. 47 a 49 a ţák 57., 

který správně pracoval se zadáním, přestoţe předtím nedokázal jednoznačně význam a kořen 

určit. U této skupiny je procentuální zastoupení ţáků vymezující oba znaky 14% (4 ţáci) a 

11% (2 + 1 ţák) ţáků, kteří dané znaky i zohlednili při své práci.  

 Zaměřme se nyní na výpovědi 6 ţáků z 1. experimentální skupiny a 2 ţáků 

z experimentální skupiny 2.  

 U ţákyně 13. je výpověď v jistém smyslu ne zcela dostatečná. Správně vymezuje 

významový znak slov příbuzných jako podobný. Co zde chybí k hlubšímu prozkoumání této 

výpovědi, je příklad. Rozhovor s touto ţákyní byl poměrně náročný, neboť dívka hodně 

mlčela a bohuţel příliš nekomunikovala. Vzhledem k definování morfologických pravidel je 

však zřejmé, ţe mlčení nebylo způsobeno tím, ţe by neznala odpověď na danou otázku, ale 

mohl to být důsledek nervozity, stydlivosti aj. Chlapec č. 19. také neuvedl ţádný příklad a 

význam slov příbuzných vymezil jako stejný.  

 Ţákyně 18. ve své výpovědi pěkně pracovala jak s významovým znakem, tak 

s kořenem slova a oba znaky pak i ukázala na uvedeném příkladu. Jako příklad pouţila slova 

nálada a ladit. Ţák 23. definoval slova příbuzná oběma podmínkami, ale u příkladu, který 

uvádí, pak zdůraznil společný kořen, aniţ by demonstroval i významový znak. Jako kořen 

slova pouţil pis a slova, která uvádí, jsou dopis, nadpis a předpis. U dívky 24. je vymezen 

význam slov jako stejný, ale zde je moţné sledovat, ţe s tím pracuje správně. Přímo na 

příkladu, který uvádí, sice nezdůrazňuje podobný význam slov, ale na ten vzápětí opět 

upozorňuje při opětovném definování slov příbuzných. Ţák č. 26 na příkladu (lovec, lovit) 

hezky ozřejmuje jak společný kořen, tak i podobný význam, ale navíc se v jeho definici 
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objevují slova nadřazená a podřazená, z nichţ právě ta podřazená slova mají být ta: která jsou 

mezi sebou příbuzná. Tuto svojí odpověď blíţeji nespecifikuje, ale ve výpovědi nejsou ţádné 

jiné nedostatky a z toho, co odpovídá, můţeme nabýt pocit, ţe slovům příbuzným přesto 

rozumí. 

 Porovnáme-li výsledky těchto ţáků s vyhodnocovacím testem z předvýzkumu, vidíme, 

ţe ţáci 13, 18 a 24 správně pracovali se slovy příbuznými jiţ v předvýzkumném testování a 

jsou to ţáci, kteří dokonce utvořili všechna příbuzná slova správně. Ostatní ţáci v tomto 

testování nepracovali správně. Z hlediska jejich třídní příslušnosti jde o tři ţáky z třídy B a tři 

ţáky z třídy C. 

 Výpovědi tří ţáků z 2. experimentální skupiny jsou takové, ţe ţák 47. vymezuje 

významový znak jako stejný, nebo podobný, uvádí příklad a dále také správně pracuje se 

zadáním pouţitým k výuce objevováním. Jedná se také o ţáka, který nebyl tolik 

komunikativní a bylo zapotřebí ho více pobízet a povzbuzovat. Tento ţák navíc ještě uvedl, ţe 

se u slov příbuzných píše stejné znaménko, čímţ měl na mysli psaní i/y, tedy slova 

vyjmenovaná, z kterých také částečně uvádí svůj příklad. Dívka č. 49 navíc velice zajímavě 

pracuje se svým příkladem slov příbuzných, kterými byla slova roztleskávat a tleskat. Je 

v podstatě jedna z mála dětí, které si logicky význam slov odvozují a více s nimi ve svých 

výpovědích pracují: „Ţe roztleskávačky dělaj to samý, jako ţe tleskaj, ţe v podstatě kdyţ 

fanděj, ţe povzbuzujou, a kdyţ tleskáme, tak v podstatě taky povzbuzujeme.“ Ţák 57., jak jiţ 

bylo řečeno, v původním definování příbuzných slov uvádí pouze, ţe slova příbuzná mají 

podobný význam a příklad, který sám uvedl je les a lesový, nicméně však není schopen 

příbuznost slov více vysvětlit. To, ţe je však schopen s těmito slovy pracovat, se lépe ukazuje 

při práci se zadáním k výuce objevování. Zde jiţ zmiňuje podobný význam a stejný kořen 

slov.  

 V předvýzkumném testování první dva ţáci neuspěli při práci s příbuznými slovy, ţák 

č. 57 v testu vytvořil všechna příbuzná slova správně. Jde o ţáky ze třídy A.  

7.5.1  Interpretace získaných dat z hlediska sémantického porozumění při práci 

s příbuznými slovy 

 Podle předchozího vyhodnocení, které je zaloţené na dvou významných znacích, které 

musí příbuzná slova splňovat, tj. na znaku morfematickém a sémantickém, je zřejmé, ţe 

daleko lépe pracovali ţáci z 1. skupiny. Zde oba znaky uvádí 10 ţáků, z toho 6 ţáků 

vypovídají uceleně správně o těchto dvou znacích a z tohoto počtu 4 ţáci uvádí i příklady 
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příbuzných slov, na kterých je moţné sledovat jejich aplikaci. U 2. experimentální skupiny 

uvádí tyto podmínky 4 ţáci a z toho 2 uvádí zcela smysluplnou a správnou definici těchto 

dvou znaků i jejich aplikaci v uvedeném příkladu, ale celkově jde o 3 ţáky, neboť jeden 

z nich původně ve výpovědi nebyl schopen vysvětlit práci s příbuznými slovy, ale to pak 

napravil při práci se zadáním k výuce objevováním.  

 Z výpovědí ţáků s ohledem na sémantické porozumění příbuzných slov, je zřejmé, ţe 

ţáci nejprve pracují s kořenem slova a poté si významově dohledávají, případně porovnávají 

daná slova. Výjimkou zde byla dívka č. 49, která při práci nejprve zohledňovala významový 

znak slov a logicky ho odůvodňovala a ţák č. 57, který také nejprve pracoval s významem 

slov. U ţáků 23. a 47. se setkáváme s tím, ţe správně oba znaky zmiňují a aplikují na 

příkladu, ale zohledňují zde jen kořen slova a uţ ne více jejich blízký význam. Ostatní ţáci, 

s výjimkou dvou, kteří neuvedli ţádný příklad, při práci s příbuznými slovy zohledňují, jak 

jejich kořen, tak význam. 

 Ve srovnání výsledků těchto ţáků s jejich výsledky v předvýzkumném testu se 

ukazuje, ţe z celku se jedná o 4 ţáky, kteří si vedli v předvýzkumu dobře a zvládli vymyslet 

správná příbuzná slova. Naproti tomu, v experimentu bylo úspěšných 5 ţáků, kteří 

v předvýzkumné práci neuspěli a ve tvoření příbuzných slov si původně vedli podprůměrně. 

 Z hlediska všech ţáků se při sémantickém porozumění ukazuje to, ţe přestoţe ţáci 

často zmiňují sémantický základ slov, neznamená to vţdy, ţe ho také aplikují a zohledňují při 

práci. Toto je poměrně zajímavý jev, ţe ţáci neumí propojit znalosti morfologických pravidel 

se sémantickým uţitím a s ohledem na jejich aplikaci. Z celkového počtu ţáků toto celkem 

obstojně zvládlo uplatnit pouze 7 ţáků z 57 ţáků. Je jisté, ţe samotný poţadavek na ţáky, aby 

definovali slova příbuzná a po té vymysleli vhodný příklad, je poměrně náročný úkol, ve 

kterém ţáci jiţ musí být schopni uspořádat vlastní znalosti a ty pak umět správně aplikovat. 

To klade poměrně vysoké nároky na schopnost vyjadřovat se a uceleně vypovídat o daném 

jevu. Pravděpodobně lze očekávat, ţe tito ţáci budou i úspěšnější při transferování svých 

znalostí na další gramatické jevy (vyjmenovaná slova apod.), případně při sémantickém 

rozlišování mezi slovy budou lépe vyuţívat své dosavadní poznatky a svou práci budou 

zakládat na logickém úsudku, neboť si zvládli zdárně osvojit potřebná morfologicko-

sémantická pravidla i s ohledem na jejich aplikaci. 

 Nepotvrdilo se, ţe by si ţáci úspěšní v předvýzkumném testu počínali lépe i ve 

výzkumu, tj. při rozhovorech. Skupina ţáků, která dosahovala v obou situacích dobrých 
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výsledků, je velice nepočetná. Můţe to být dáno tím, ţe ţáci jsou schopni intuitivně 

uplatňovat daná pravidla, ale při explicitní a promyšleném vysvětlení toho, co v práci 

potřebují a na co se zaměřují, uţ selhávají. Je však patrné, ţe morfologické i sémantické 

porozumění dětí má stále velké mezery a děti nedokáţou zcela správně zobecňovat osvojené 

poznatky. Můţeme usuzovat na to, ţe by nebyli schopni tyto poznatky snadno transferovat do 

jiných oblastí.  
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8.  Diskuse 

 Práci ţáků se skladbou slova a její vyuţití v práci s jazykem po absolvování metody 

procvičovací a objevovací ve 4. ročnících základní školy je moţné sledovat v rozhovorech, 

které byly s ţáky provedeny.  Podle výpovědí ţáků je zřejmé, ţe ţáci s morfologickými 

pravidly váţícím se ke stavbě slova a slovům příbuzným pracují intuitivně a náhodně. 

Z hlediska sémantického porozumění se ukazuje, ţe děti při práci nezohledňují význam slov, 

přestoţe ho ve svých výpovědích často uvádějí. Hříbková (in Praţská skupina školní 

etnografie, 2005) poukazuje na to, ţe významy slov se ve čtvrté třídě zpřesňují. Děti ve čtvrté 

třídě dokáţou podle Standford-Binetova inteligenčního testu v subtestu verbální vztahy 

identifikovat společný význam slov a tím pak stanovit rozdíl ve významu dalších slov a 

vyjádřit ho. V tomto subtestu jsou vţdy uvedena tři blízká slova a úkolem je odlišit, čím se 

odlišují od čtvrtého. Nejprve je tedy zapotřebí nalézt shodu významu daných slov a poté 

identifikovat rozdíl ke slovu čtvrtému. Ţáci jsou jiţ schopni vyuţívat znalosti lexikálního 

významu, díky čemuţ je podle Hříbkové moţné zachytit úroveň procesu nabývání lexikálního 

významu slov. Toto můţeme v určité míře sledovat i u dětí z 2. experimentální procvičovací 

skupiny. Děti zde v podstatě z hlediska sémantiky měli se slovy pracovat podobným 

způsobem tj. rozlišit shodu (blízký význam) a slova, která jsou odlišná (např. ladný, ladit, 

ladič, chlad). U ţáků je patrná snaha zachytit podobný význam slov a najít logiku příbuznosti 

mezi slovy. To můţeme sledovat z výpovědí např. ţáka 35, který volbu svých slov 

zdůvodňoval: „No tak třeba ladit je, ţe něco děláš, a nálada je taky … ţe něco … no nálada je 

spíš schopnost.“ (Dotaz na to, co mu pomohlo u slova ladně.) „No tak nějaká schopnost, ţe 

jo, ţe to je, ţe něco dělám.“ Nebo ţák 46 vysvětluje blízký význam slov jako: „Ţe třeba ladit 

a ladič, ţe to je jako stejný význam, třeba něco ladim ladičem. … Jako píseň, jako ţe ladit, to 

znamená jako něco, jako nástroj ladit, tak je to taky s písní a soulad je píseň jako.“ Na otázku 

proč nepodtrhl „podkladní“, odpovídá: „Protoţe do hudby to nepatří.“ Z jednotlivých 

výpovědí ţáků je vidět, ţe děti jsou jiţ schopny pracovat s lexikálními významy a některé 

uplatňují tyto procesy pro nalezení pouţitého významového znaku (hledají určitý klíč 

potřebný k řešení). To však je moţné lépe sledovat ve výpovědích ţáků z 2. experimentální 

skupiny, neboť zde museli ţáci odůvodnit a obhájit, jak k svým řešením při objevování 

dospěli. Práce se sémantickým znakem je jednou z nutných podmínek pro práci s příbuznými 

slovy.  

 Jaké jsou výhody a nevýhody, které je moţné vysledovat na základě porovnání dvou 

metod pouţitých při této práci - metody procvičování jako upevňování poznatků a metody 
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objevovací. Přestoţe mezi skupinami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve způsobu 

práce ţáků s morfologickými pravidly pro stavbu slov a slov příbuzných a v jejich aplikaci, je 

moţné identifikovat určité rozdíly. Jeden z rozdílů mezi ţáky spočívá v rozdílné formulaci 

vymezující příbuznost slov. Ţáci ze skupiny „procvičovací“ jsou schopni lépe definovat 

význam slov oproti ţákům ze skupiny „objevovací“, tj. explicitně zmiňují podobný význam 

příbuzných slov. U ţáků ze skupiny „objevovací“ se častěji objevuje vymezení sémantické 

blízkosti implicitně slovy, jako např. ţe patří do nějaké skupiny, hodí se k sobě, ladí k sobě. 

To můţe být dáno tím, ţe ţákům v 1. skupině se tyto pojmy předávají zprostředkovaně, a tím 

nemusí vynakládat tolik úsilí např. na hledání a volbu vhodných prostředků k vyjádření 

příslušného jevu. U objevování je tomu naopak, ţák sám operuje s více znaky a informacemi 

a k tomu pak volí vlastní slovní prostředky, čímţ je pracovní paměť více zatíţena. Podle 

Kirschnera, Swellera a Clarka (2006) u tzv. instruktivního vyučování jde o to, ţe zastupuje 

dlouhodobou paměť. Pracovní paměť je během nakládání s novými informacemi limitována 

na omezený počet prvků. Stejně tak je tomu u nedostatečně osvojených či zautomatizovaných 

informací. Tato omezení však mizí ve chvíli, kdy operujeme s poznatky uloţenými 

v dlouhodobé paměti. Kritika učení objevováním se u těchto autorů zaměřuje na skutečnost, 

ţe stoupenci objevování nevycházejí z kognitivních výzkumů, které dokládají, ţe při učení 

objevováním je pracovní paměť zatíţena podmínkami objevování, a proto není moţné 

poznatky ukládat do dlouhodobé paměti právě kvůli zatíţení paměti pracovní.  

 Podle Andersona, Redera a Simona (2000) je např. zastánci konstruktivistického 

vyučování často argumentováno, ţe nadměrným procvičováním v ţácích potlačujeme jednak 

pochopení daných informací, ale také motivaci. Podobnou argumentaci najdeme i u Spilkové 

(in Kolář, Šikulová, 2007, s 10): „Tradiční, slovně názorné, transmisivní pojetí vyučování 

přeceňuje verbální stránku, lpí na metodě výkladu jako na primárním prostředku přenášení 

vědomostí. Chybí proces vlastního hledání, objevování a zmocňování se poznatků, je 

nedoceněna ţákova samostatná myšlenková i praktická činnost. Ţáci si potom osvojují 

poznatky jako hotové produkty, jako slova, věty, teorie, za nimiţ nemají často ţádné 

konkrétní představy. Umějí s pojmy verbálně operovat, ale uţ méně chápou podstatu věcí, 

vztahy a souvislosti. Předávání hotových poznatků … vede k nekritickému přejímání a 

reproduktivnímu myšlení, k absenci vlastních názorů, úsudků a přístupů.“ Z hlediska našich 

zjištěných dat, která se váţou ke třídě A, by toto tvrzení mohlo platit, neboť ta část třídy A, 

která se v experimentu zúčastnila výuky objevováním, výrazně zlepšila svůj výkon v práci 

s příbuznými slovy. Na jednu stranu tedy stejní ţáci pracují lépe, nabídne-li se jim metoda 
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objevování. Na druhou stranu však lze na tomtéţ srovnání říci, ţe po intervalu třech měsíců 

jsou ţáci, kteří si dané pojmy osvojili převáţně procvičováním, ze všech tříd nejzdatnější 

právě při práci metodou objevováním. Tudíţ, procvičovací metoda při prvním setkání a 

osvojení učiva není překáţkou pozdějšího úspěšného objevování pravidla a jeho aplikace. 

Moţná je i silnější hypotéza: protoţe prošli nejprve důkladnými memorováním, procvičením 

a upevněním morfematických pravidel, jsou i z časového odstupu, kdy čerpají ze své 

dlouhodobé paměti, úspěšnější v „objevování“.  

Ţáci ze třídy B a C dosahovali lepších výsledků v experimentální skupině 

„procvičovací“.  Anderson, Reder a Simon (2000) spatřují nevýhodu učení objevováním 

v tom, ţe z hlediska vynaloţeného času, který by mohl být vyuţit efektivněji na procvičování, 

můţe dlouhé pátrání vést ke ztrátě motivace a tím je zcela neúspěšné. V našem experimentu 

nebylo potvrzeno, ţe by ţáci z 1. skupiny na tom s porozuměním byli hůře neţ ţáci ze 

skupiny 2. Toto tvrzení můţeme prokázat jejich zdatnějším počínáním při práci s příbuznými 

slovy z hlediska morfologického a sémantického. Zde se právě ukázalo, ţe tito ţáci lépe 

pracují s pravidly ke stavbě slova a ty jsou schopni i lépe aplikovat na sémantický základ.  

 Problémová výuka je pojímána jako výuka, ve které ţáci pracují s komplexními 

problémy. V hodinách českého jazyka to vysvětluje Hausenblas (1997) jako osvojování si 

jazykových kompetencí z hlediska situací, které se zaměřují na nějakou skutečnou činnost a 

jejím prostřednictvím dochází k rozvoji ţákových dorozumívacích schopností. Morfologické, 

sémantické, lexikální uchopování jazyka se tak děje opačným způsobem tj. od pragmatiky 

jazyka (jeho uţívání) k jednotlivým lingvistickým oblastem. Pozornost ţáka má být upřena na 

sdělovací záměr. Např. při osvojování gramatických pravidel je ţák zabrán do nějaké činnosti 

(psaní dopisu atp.) a po jejím dokončení jsou zvýrazněny gramatické jevy, které z činnosti 

vyplynuly. Anderson, Reder a Simon (2000) naopak navození příliš komplexní výukové 

situace povaţují za neefektivní z hlediska značného mnoţství poţadavků, kterými je ţák 

zatíţen. Navíc můţe dojít k tomu, ţe chceme po ţákovi, aby se zabýval komponentami, které 

jiţ jsou dobře osvojené a tím tak neefektivně vyuţíváme čas, který by mohl být vyuţit na 

zlepšování práce s prvky, které nejsou tak dobře naučené.  

Dalším argumentem podporujícím komplexnost výuky, je zdůraznění vlastní aktivity a 

emocionální zainteresovanosti, čímţ má docházet ke zkvalitnění poznávacích procesů, neboť 

jedinec si poznatky objevuje sám a tím má být docíleno hlubšího upevnění s větším 

potenciálem přenosu (tj. aplikace poznatků na další jevy, srv. Kolář, Šikulová, 2007). 

Uvedené tvrzení můţeme ověřit na srovnání předvýzkumné situace s experimentální situací. 
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V podstatě je moţné očekávat, ţe ţáci, kteří se zúčastnili v předvýzkumu výuky metodou 

objevovací, by měli být v experimentální situaci úspěšnější. Avšak při porovnání výsledků 

z předvýzkumného testu s výpověďmi ţáků z experimentálních skupin se zdá, ţe ţákům více 

svědčila výuka „procvičovací“ (třída C a B). U 2. experimentální skupiny je zřejmé, ţe se ţáci 

snaţí objevit potřebné strategie a poté i aplikovat a jsou nepatrně aktivnější při vymýšlení 

vlastních příkladů příbuzných slov. Zde se zdá, ţe v podmínce „objevování“ se ţáci museli 

více spolehnout na vlastní logický úsudek, neboť jim v metodě objevování nebyly poskytnuty 

jednoznačné opory v podobě základních kroků.   

 Z hlediska hypotézy, ţe učení je daleko efektivnější v minimálně řízeném prostředí, ve 

kterém si jedinec sám objevuje dané informace, či je sám konstruuje (Bruner, 1965), se však 

ukazuje u experimentální skupiny to, ţe není-li učení řízené, ţáci mohou svou pozornost 

upírat na irelevantní znaky. To se objevuje u skupiny „objevovací“ při práci s příbuznými 

slovy. Ţáci ne vţdy zohledňují dvě podstatné podmínky příbuznosti slov - znak morfematický 

(společný kořen slov) a znak sémantický (blízký význam). To můţeme doloţit např. výpovědí 

ţákyně 52: „No, takţe kdyţ ten třeťák řekne třeba slovo rozladit a ladit, tak to je slovo 

příbuzný, protoţe je tam v tom … je to ladit a roz je předpona, takţe kdyby to tam dal, tak by 

to vlastně bylo slovo příbuzný.“ Otázka na co se má soustředit a podle čeho to rozeznat.: „Na 

to ladit (pozornost). Podle toho kořenu (rozpoznání). A myslím, ţe i přípony.“ Nebo u ţákyně 

50 odpověď na otázku, podle čeho rozpoznala příbuznost slov: „No jako podle toho ţe jako 

tady to ladit, nálada, ladný, ladit, ţe je to vlastně … ta předpona stejná skoro. … (konkrétně, 

co je stejné zde) No, asi to nál.“ Kirschner, Sweller a Clark (2006) jsou zastánci toho, ţe 

nováčkům je zapotřebí informace zprostředkovat, neboť tím vědí, co mají dělat a jak to dělat.  

 Pokusme se nyní zachytit výhody a nevýhody metody procvičovací a objevovací, jak 

je moţné je pozorovat z výzkumného šetření při skladbě slova a jejím vyuţití v práci 

s jazykem u ţáků 4. ročníků.  

U metody procvičovací se objevují tyto výhody: 1. ţáci disponují přesnějšími slovními 

prostředky pro vyjádření principů skladby slova; 2. ţáci častěji zohledňují relevantní znaky 

(znak sémantický a morfematický) pro aplikaci na slova příbuzná; 3. ţáci dokáţou lépe 

definovat morfologická pravidla.  

Metoda objevovací zase vykazuje následující výhody: 1. ţáci jsou o něco 

samostatnější při vymýšlení vlastních příkladů (tj. demonstrace vlastních znalostí). 2. ţáci 

jsou nuceni k utváření vlastních logických úsudků.  
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Nevýhody, které můţeme sledovat u metody objevovací, jsou: ţáci se mohou fixovat 

na irelevantní znaky, čímţ dochází ke zkreslení dané skutečnosti, a dále špatně utvářejí další 

strategie. Nevýhodu u skupiny procvičovací můţeme částečně sledovat u ţáků třídy A: vlivem 

přílišného procvičování mohlo dojít k pasivitě ţáků. Ale zde se také můţe nabízet vysvětlení, 

ţe procvičovací metoda při prvním setkání a osvojení učiva není překáţkou pozdějšího 

úspěšného objevování pravidla a jeho aplikace. Můţe to však být způsobeno i jinými 

proměnnými.  
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9.  Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo zjistit a popsat, jak ţáci pracují se skladbou slova a jak 

tyto poznatky z hlediska jazykového vyuţívají dále (v sémantické aplikaci). A to při srovnání 

výuky metodou procvičování a objevování ve 4. ročnících základní školy. Zájem o tuto 

problematiku je podpořen situací ve vzdělávací politice a jejím diskurzu, kdy je především 

v posledních 20 letech kritizována tzv. transmisivní výuka jako vedoucí ţáky 

k mechanickému paměťovému osvojování poznatků, s tím ţe ţáci nerozvíjejí myšlenkové 

dovednosti jako uvaţování v souvislostech, řešení problémů atd.  

K účelům této práce byla sestavena experimentální situace, kde jedna skupina ţáků 

byla vyučována metodou procvičování, která vychází z poznatků o memorování a z poznatků 

kognitivní psychologie o paměťových procesech (osvojování, uchování a vybavování), a 

skupina druhá byla vyučována metodou objevování, kde jedinec sám objevuje moţné 

strategie, pravidla, metody atp. a utváří si potřebné generalizace, které je moţné transferovat 

na obdobné situace, problémy, či úkoly. Učivo, které bylo ke zkoumání zvoleno, představuje 

skladba slov a slova příbuzná, kdy si ţáci mají osvojit potřebná morfologická paradigmata 

vedoucí k uvědomování jak gramatické reality jazyka, tak i jeho lexikálně-sémantické 

stránky.   

Pro toto zkoumání bylo sestaveno předvýzkumné šetření a z něho pak byla vyvozena 

experimentální situace. V předvýzkumu bylo u tří tříd vyučováno stavbě slov a slovům 

příbuzným metodou: procvičovací (4. A), objevovací (4. B) a jejich kombinací (4. C). 

K vyhodnocení, jak ţáci po této výuce pracují se slovy příbuznými, byl ţákům zadán test 

s kořenem slova –lad- a ţáci měli za úkol vymyslet příbuzná slova a poté z utvořených slov 

vymyslet příběh nebo vyprávění. Vzhledem k povaze vzniklých příběhů bylo zřejmé, ţe jde o 

zcela rozdílnou logiku práce, do které se povaha zkoumaných podmínek nepromítá, a proto 

bylo od vyhodnocování příběhů upuštěno.  

S časovým odstupem (3 měsíce) pak bylo provedeno výzkumné šetření, ve kterém byli 

ţáci ze všech tříd náhodným výběrem rozděleni do dvou experimentálních skupin: do 

experimentální skupiny 1 (procvičovací) a experimentální skupiny 2 (objevovací). Poté byl 

s ţáky proveden krátký rozhovor zachycující práci se stavbou slov z hlediska morfologie a 

sémantiky. Na základě analýzy výsledků ţáků a následných rozhovorů konstatujeme, ţe nebyl 

zjištěn statisticky významný rozdíl mezi experimentální skupinou 1 a 2 a nebyl ani zjištěn 

signifikantní vliv předchozí výuky, resp. zkoumání v předvýzkumné fázi. Přesto je moţné 
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identifikovat rozdíly mezi skupinami, a z nich je moţné naznačit výhody a nevýhody obou 

metod při práci se skladbou slova.  

U metody procvičovací se objevují výhody v tom, ţe ţáci disponují přesnějšími 

slovními prostředky pro vyjádření principů a pravidel skladby slova, častěji zohledňují 

relevantní znaky (znak sémantický a morfematický) při aplikaci na slova příbuzná a dokáţou 

lépe definovat morfologická pravidla. Metoda objevovací vykazuje výhody v tom, ţe ţáci 

jsou o něco samostatnější při vymýšlení vlastních příkladů (tj. demonstrace vlastních znalostí) 

a pro práci se skladbou slov musí vyuţít vlastních logické úsudky. Jako nevýhody u metody 

objevovací jsme vyhodnotili to, ţe ţáci se při objevování pravidel mohou fixovat na 

irelevantní znaky, čímţ můţe docházet ke zkreslení utvořených pravidel. Ţák také nemusí 

uspět při počátečním definování úkolové situace, tedy toho, co je k práci zapotřebí, a neví, co 

má dělat. U metody procvičovací se u některých ţáků objevilo, ţe poté, co byli 

experimentálně vyučováni metodou objevovací, zlepšil se jejich výkon a tím tak metodu 

objevování v našem experimentu „zachránili“. Ze srovnání obou situací tj. předvýzkumné a 

výzkumné se jeví, ţe význam pro efektivnost v osvojování poznatků (skladba slova a slova 

příbuzná) můţe mít propojení podmínky procvičovací a objevovací. Jinými slovy jsou-li 

dobře osvojené a procvičené koncepty morfologické a sémantické, můţe být pro práci ţáků 

přínosná výuka objevovací.  

Pro další zkoumání je moţné vyjít z nedostatků předloţené práce tak, aby bylo 

zajištěno lepší srovnání mezi zkoumanými skupinami z hlediska předvýzkumného šetření a 

výzkumu. V této práci ukazuje uvedené srovnání nedostatek, neboť získaná data 

z předvýzkumného testu jsou povrchní a pro srovnávání nezachycují celou zkoumanou 

jazykovou realitu, která je v tomto tématu ve hře. Z toho je moţné vyvodit závěry pro další 

případná zkoumání, v nichţ se zavedla lepší (srovnatelná) operacionalizace výsledků 

v předvýzkumné fázi a také byla ve výzkumu zařazena skupina, v níţ budou explicitně 

kombinovány obě ověřované metody.  
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11.  Resumé 

 This paper refers to memorizing (rote learning) and discovery learning; how pupils 

from elementary school in 4
th

 grade work with word structure and how they apply it to 

language usage after being taught by different methods - rehearsal and discovery learning. 

Those concepts come from the latest situation in educational background where a very lively 

discussion about the teaching method is currently under way. Rehearsal learning is evolved 

from memorization. It describes the work of memory and cognitive psychology research on 

human cognitive architecture. The goal is to master the knowledge by means of the work of 

memory and rehearsing that lead to application to a subject with the same features (structure). 

There is also the importance of automating the cognitive processes to succeed in the subject. 

Discovery learning is very close to problem-solve learning and mastery of knowledge is based 

on discovery of the appropriate strategy, rules, methods, etc. to generate information on 

similar situations, problems, or tasks. It is an unguided approach and students are provided 

information-rich settings based on the assumption that learners construct their own solutions 

that lead to the most effective learning experience.  

 On the subject of the Czech language, 4
th

-grade children are led to acquire 

morphological apprehension so they can comprehend grammar through a mastered language 

paradigm. Further lessons put great emphasis on semantic and lexical apprehension so 

children find out how to extend their vocabulary, because through their understanding of word 

structure, they can form other words. And this is the field of our study; here we can observe 

the different methods of education and find out which method provides better conditions for 

pupils to obtain effective morphological and semantic apprehension.  

 In the main experiment two groups of pupils were taught by different methods; one 

group was taught by the rehearsal learning method and the other one was taught by the 

discovery learning method. Each group consisted of three halves of three classes and pupils 

were selected randomly. The subject matter was word structure (word roots, prefixes and 

suffixes) and deriving different related words. After that the children were interviewed and 

according to their statements we can observe their morphological and semantic work. 

Although there was no any significant statistical evidence between two groups, we can notice 

that there is some obvious difference and we can define some advantages and disadvantages 

of these methods. The advantages of rehearsal learning that were discovered in this study are: 

pupils are more capable of representing suitable words for word structure; they are more 
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likely to take into account relevant criteria (morphological and semantic) for their usage, and 

they are better at defining morphological rules. The advantages of discovery learning that 

were found are that pupils seem to be more self-confident at making up their own examples, 

and in work with structure they seem more likely to express their logical thinking. The 

disadvantages of discovery learning are that pupils can easily become fixed on irrelevant 

relationships and their conclusions con be confused because of erroneous rules.  
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Příloha č. 1: Přehled práce ţáků v předvýzkumném testu 

Třída A 

ţák/ţákyně 1: 

- hlad 

- Nikde u moře bidlela holčička menovala je mařenka a měla pořád hlad a říkala: „Já mám hlad 

já mám hlad.“ Někdy se potápěla na hladině. A někdy chodila po břehu a říkala: Já mám hlad. 

A kdyţ byl oběd přidala si a řekla: „Já nemám hlad.“ 

ţák/ţákyně 3: 

- nálada, neladný, náladový 

- Nálada můţe být veselá, špatná, dobrá, rozjařená někdy zábavy plná. Neladný znamená ţe je 

člověk oblečený jinou barvou neţ je okolí.  

ţák/ţákyně 4: 

- lada 

- Lada dostala samé jedničky na vysvědčení. A dostala panenku ale visvědčení někam spadlo a 

nemohla ho ukázat a hledala a hledala. Přišla domů a hledali: tatínek, maminka a Lada. Ale 

nemohly ho najít a bílá kočka Micka leţela a nakonec se kočka Micka odešla a podní bilo to 

krásné vysvědčení a dostala Lada panenku za sámé jedničky. 

ţák/ţákyně 5: 

- ladí, Milada, neladtemy 

- Naše vnučka se jmenuje Lada Lada ráda ladí radio. Naše malá vnuška říka místo neraďtemy 

říka neladtemy ja se jmenuju Milada jsem jejich máma Lada uţ chodí do páté třídy a malá 

vnuška se jmenuje po mě Milada. Milada chodí do školky. A já chodím do práce jejich táta jse 

jmenuje Miládek děti muří jak Milane ale víc nás uţ není. Konec.  

ţák/ţákyně 6: 

- nakladatel, Lada, Ladmila 

- Lada šla ven a po cestě potkala nakladatele který vydal knihu Maxi pes Fík a Lada ho 

poprosila o podpis a on řekl ano a tak potom běţela za Ladmilou a řekla ji ţe má podpis od 

nakladatele který vydal Maxi pesa Fíka a Ladmila řekla ţe by htěla taky podpis tak běţeli aby 

jeţtě toho nakladatele ztihli a ztihli tak ma i Ladmila podpis. 

ţák/ţákyně 7: 

- 0 

- Jednoho dne jsme šli pouštět draka, ale on se nám zamotal o strom. Ale naštěstí nás zachránil 

vítr, vítr odvázal draka od stromu. Byli jsme štastný, a tak jsme si šli zase hrát s drakem. 

ţák/ţákyně 8: 

- nálada, hlad, Lada 

- Lada ma hlad a ma hroznou  náladu. 

ţák/ţákyně 9: 

- přeladny, zaladny, zaladnyček 

- Jednou rano Zaladnyček šel do lesa a tam uviděl malý křidýlka a to byl skritek. Který se 

jmenoval Přeladny a tak se skamaradily. 

ţák/ţákyně 10: 

- předladu, ledy, lada, hlad, hlady 

- Jednou byla dívka která se jmenuje lada a jednou šla na piknik a ona jedina mněla jídlo a ta 

zvířátka mněly hlad a tak se chytaly zautočit a chtěli sníz ovoce vipít štavu a teď to nejhorší 

chteli si jí dat na grill ale přisel tam iroman, superman, a Hulk, Helboy Xmen, a červena 

karkulka ktera  umí kung fu, a zachranili jí před smrtí. 

ţák/ţákyně 47: 

- nálada 

- 0 

ţák/ţákyně 48: 

- ladný 

- Deti si hrajou míčem a Filip ten míč kopl do zoo a ten míč zaletěl ke tygrum jak ten míč 

dostanou spět řeknem to tomu pánovy ze zoo! Tak mu to řeknou ten pán ze zoo tam šel ale 
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tygr ho tam ne pustil. A po 10 min ten tygr do míče kope a od letel a spadl na hríště. Pak si 

tam sním hraly. konec 

ţák/ţákyně 49: 

- sladidlo, hlad, hladová, naladit, hladké, sladkého, sladké 

- Byla jedna mimozemská příšerka Mingous a ta měla pořád hlad. Aby se dostala na planetu 

sladkého jídla, musela naladit směr kosmické lodi. Kdyţ se dostala na planetu, byla hladová 

ještě víc. Tak si natrhala sladké ovoce tanfous které zahánělo hlad. Bylo to skvělé sladidlo do 

koktejlu pangous. Snědla ovoce, vypila koktejl, ale pořád byla hladovější a hladovější. „To 

není moţné.“ řekla Mingou a škytla. „Áha!!!“ Mingous si uvědomila, ţe se přejedla, má 

škytavku a chybí jí jen hladké ovoce vangous. Snědla ho a Mingous bylo dobře. 

ţák/ţákyně 50: 

- Lada, sladký, slaďoučký, ledňáček, Lado 

- Lada mlsá sladký dort a říká ţeje moc slaďoučký. A Potkala Pepu a ten si v cukrárně koupil 

ledňáčka. A Pepa říká Lado proč sis nekoupila sladkýho ledňáčka je moc dobrý. 

ţák/ţákyně 51: 

- ladný, ladná 

- Kluk je ladny a holka je ladna. 

ţák/ţákyně 52: 

- Milada, vyladit, pohladit, ladný, uhladit, hladký, výhled 

- Vyladil jsem kytaru. Pohladila jsem kamaráda a měl moc hladkou lysku. Maminka a tatínek 

vyhladili zeď a vyladili pokoj. Koupili jsme si kočku a řekli jsme ţe jí pohladíme a byla moc 

ráda. Nebil o moc dobrý výhled, protoţe my výšky nemáme rádi. Milada je naše teta. Vyděli 

jsme jednoho ladnyho kluka. 

ţák/ţákyně 53: 

- Milada, ladný, vyladit, naladit, přeladit, chladný, Lada 

- Milada viděla ladný tanec. Moc jí naladil. Doma jí maminka naladila kytaru. Venku byl 

chladný den. Milada šla do školi se svou kamarádkou Ladou. Po cestě Milada vyprávěla o tom 

co viděla. Ve škole paní učitelka naladila rádio a tam hrála píseň co uţ slyšela u toho ladného 

tance. Oběd ovšem spravil náladu. Milada si po obědě vykročila domů vzala naladěnou kytaru 

a začala hrad a maminka tančila ten ladný tanec. 

ţák/ţákyně 54: 

- Lada, Ladiane 

- Lada si chtěla koupit koně jménem Ladiane. 

ţák/ţákyně 55: 

- lada, laděná, roládu,  

- Byl jeden pokémon Roudade (čte se Rosleja) a ten byl moc dobrý. Byl to travní tip. Najednou 

se utkal s trenérkou pokémonů Ladou. 

ţák/ţákyně 56.: 

- rozladěný, naladěný, laděny, náladový, laditelny 

- Petr je rozladěný hudbou. Dan se chce příjemně naladit. Náladový víkend začal. Všichni jsou 

příjemně naladěný. 

ţák/ţákyně 57: 

- nejladnější, ladnost, neladí 

- Olívije chodí na balet, je v tom docela dobrá ale všichni učitelé baletu říkají ţe jí chybí 

ladnost. Pravda na Mirijam nejladnější holku s krouţku nemá. Ale Olívije začala trénovat Teď 

uţ dělá balet profesionálně a Mirijam která netrénovala nakonec odešla z baletu dobrovolně.  

ţák/ţákyně 59: 

- sladký, sladoučký, hladví, sladkosti 

- Byla jedna holka která měla ráda sladkosti. šla do obchodu a viděla samé bonbóny. Chtěla si 

koupit lízátko byla chudá a ne měla peníze ani jídlo tak byla hladová. 

ţák/ţákyně 60: 

- nálada, náladoví, náladník, naladit 

- Ja mam dneska náladu, moje máma ma taky skvělou naladu, můj táta má taky skvělou naladu 

naše celá rodina má skvělou náladu. Nam ale rachtá radio du ho naladit nalad uţ to rádi a 

honem máma chce poslouchat já uţ jsem naladilto rádio co haje promin čau du ven. 
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ţák/ţákyně 61.: 

- Lada, lednička, ledviny, náledí, Lada 

- Lada šla po ulici a potkala babičku. Babička říka: utíkej domů Tatínek ti ladí rádio. Tak Lada 

utíkala domů. 

 

Třída B 

ţák/ţákyně 23: 

- hlad, hladový, sklad, skladník, skladovat 

- Byl jednou jeden vlk a ten měl hlad. Jednou vyloupil sklad s masem. Kdyţ si toho skladník 

všiml zavolal policii. Policije nic nezjistila. Vlk skladoval maso v obřím mrazáku. Z vlka se 

stal boháč, protoţe si otevřel obchod. Nikdo netušil ţe si kupuje ukradenné maso.  

ţák/ţákyně 24: 

- vyladit vzladit, rozladit, zladit 

- Bylo vystoupení. Hudebníci museli vzladit hudební nástroje. Kdyţ zladili hudební nastoje 

museli vystoupit. (Někdo řekl) musim vzladit kytaru! Vyladil kytaru a mohli hrát hráli hráli aţ 

se obehráli. 

ţák/ţákyně 25: 

- nejladnější, ladná, hlad, hladoví, kladná, lada, poklad, základ 

- Jednou na zámek přišla nejladnější pryncezna a ta jse jmenovala Lada a měla veliký hlad. 

Potom přijel princ a ten byl taky velmi hladoví. Potom ji vizval k tanci. 

ţák/ţákyně 26: 

- sklad, hladový, skladá, kladka (u,y), soulad, vyladěný (á, é), hlad, ladil 

- Jednou jsme byli na zahradě a děda tahal věci kladkou, já jsem ladil rádio a brácha s tátou měli 

hlad. Kdyţ děda dotahal věci, já naladil rádio a táta s bráchou měli hlad, udělala babička oběd. 

Po obědě jsem chtěl pracovat, ale nikdo jinný nechtěl, tak jsme si všichni odpočinuli a po 

odpočinku jsem konečně mohl pracovat. Po veškeré práci jsme jeli domů za mámou. 

ţák/ţákyně 27: 

- hlad, nálada 

- Byl jednou jede král a tem měl mrzutou náladu. Měl ceru a ta byla nejkrásnější na světě. Zlí 

drak ji chtěl za ţenu nebo zničí králoství. Král si nevěděl rady. Jestli dát princenzu drakovi 

nebo nedát ji drakovi. Do králoství přišel honza. Všichni chtěli princezninu ruku. Ti co chtěli 

draka zastavid zemřeli.  

ţák/ţákyně 28: 

- výklad, základ, Ladislav, klad 

- Ladislav vymyslel výklad. klad 

ţák/ţákyně 30: 

- slad, hlad 

- 0 

ţák/ţákyně 31: 

- předladit, ladný, naladit, hlad, ladí, sladký, sklad, ladič, přisladí 

- Ve skladu je ladný pám který ladí kytary. Má hodně sladký čaj který si ještě přisladí. Umí ladit 

jakýkoliv hudební nástroj. Proto se mu říká ladič. Má ukrutný hlad. 

ţák/ţákyně 32: 

- hlad, přeladí, hladí, ladky, ladíme 

- Půjdem do Policejního muzea dopravíme. Metrem na Vyšehrat pak půjdem přez most pak 

budem u muzea pak si sundáme baťohy a bundy. Pak nás někdo vezme na pohlídku. Půjdeme 

na po hádku o špatních latkách. Pak se vačíme. Půjdem k šatnám. Oblíknem se a půjdem přez 

most a pan na metro. Kdyţ vystoupíme na metru pak dom do školy. Pak dem s Tomem na 

oběd. A pak dem domů. 

ţák/ţákyně 33: 

- ladný, sklad, naladit, hlad, sladký, přeladit 
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- K narozeninám jsem dostala kytaru. Tak jsem jí musela naladit zkusila jsem něco zahrát a 

nešlo to tak jsem musela přeladit. Po chvíli jsem dostala hlad tak jsem se šla naobědvat. A po 

obědě jsem si dala ještě sladký rohlík. 

ţák/ţákyně 34: 

- hladová, hladny, hlad, hladový, hladové, ladně 

- Máma je hladová, táta je hladový a pes je hladný ale já nemám hlad protoţe sem jedla škole. 

Had se ladně plazí rychle pro večeři uţ jí totiţ měl dávno mýt a mišku si chtěl ulovyt ale vto 

se k němy překradla hladová lis a z hadem šups do tlamy. 

ţák/ţákyně 35: 

- nejhladovější, hlad, základ, hladká, hladový, poklad, doklady 

- Hlad 

Hlad má člověk, který delší dobu nejí. Ale Petr je ten nejhladovější člověk kterého znám. On 

má hlad ráno, dopoledne, odpoledne, večer i v noci. On by snad snědl i hladkou mouku. 

Kdyby našel poklad, tak by snědl všechny peníze to tam byli a překonal by nový světový 

rekord v jezení  peněz. Jednou jel v autě a měl obrovský hlad a snědl tátovy všechny doklady. 

Základ jeho diety byl ţe ho zamkli v pokoji a čekali půl dne. Ovšem pak shrůzou zjistili ţe 

snědl i TV. Je to beznadějný případ. 

ţák/ţákyně 36: 

- překlad, poklad, peřehlad, obklad, obkladů, volad 

- 21.5. jsme s tátou jeli do Švedska. Jeli jsme autem protoe letadlo bylo moc drahé. Na hranicích 

nás zastavyli. Prosili abychom jim ukázali pasi ale mi jsme jim nerozuměli. Tátu uţ s toho 

bolela hlava. A tak si vyndal slovník. Nakonec kdyţ nás pusti začala tátu boled hlava. Kdyţ 

jsme dojeli k tetě a strejdovi táta si ihned lehl do postele a začal volad poklad! P poklad! Mi 

jsme si mysleli ţemá vidiny. Ale byl nemocný. 

ţák/ţákyně 37: 

- vyladil, ladný, uladit, rozladit 

- Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Xavi Alopse a Raul Albiola o prázdninách vyladily 

smlouvu z Realem Madrid. Bajern Mnichov odmítl za Ribéryho 80 milionů €. Ibrahimoviě 

přišel do Barcelony. Eto šel do Interu Milán. V hokeji přestoupil Jiří Hudler z Detroitu do 

Dynamo Moskva ve Spartě hostuje Hlinka. Dominik hašek prišel do Pardubic. Za tím to všem 

jde. 

ţák/ţákyně 38: 

- hlad, základ, odklad osedlad, pokladník, had, sad 

- Byl jednou jeden chlapeček a ten se jmenoval Pepík. Ten pepík měl kamaráda Honzu a ten 

Honza mněl hrozný hlad, ţe snědl i hada. 

ţák/ţákyně 62: 

- hladový, hlad, sladké, nejsladší, vyhladovělí 

- Dnes ráno jsem měla strašný hlad. Mamka mi udělala palačinky. byly docela sladké, ale mě 

chutnaly. K obědu jsem měla lívance. Ty nebyly zrovna nejsladší, ale aspoň jeden nebo dva 

jsem sníst musela. S holkama jsem šla ven hladová. Kdyţ jsem snědla celou večeři vůbec jsem 

vyhladovělá nebyla. 

ţák/ţákyně 63: 

- nálada, mladá, omládnout, mládenec, Lada 

- Mladá Krystýna nemá náladu na omládnutí. Přišel kní mládenec. Maminka Lada ho viděla. 

Byl to vládce zeme. A vzalise. a byli šťasní do smrti.  

 

Třída C: 

ţák/ţákyně 11: 

- hladina, ladným, ladný, ledajakým 

- Učitel Baletu 

Přišel Pan učitel na balet a říká mi, ať mu ukáţu ladný pohyb. Ladným pohybem jsem 

vyskočila klokánka z hlavou u nohy. Mohli jsme ladajiný tajumplný skok. Druhý den sme 

měli soutěţ baletu. Byla tam porota: Paní Jitka Ladová, Pan Pepa Joladný atakdál. Bylo to 
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hodně těţký ale, byla jsem 1. Protoţe sem dělala všechno ladně. Musím poděkovat Panu 

Dominiku Vladacířovy protoţe mě trénoval. 

ţák/ţákyně 13: 

- ladicí, rozladěný, nálada, naladit, ladit, náladový 

- 0 

ţák/ţákyně 14:  

- nálada, mladý, Lada, ladný, mladá, náladový 

- Naše mladá Lada šla ze špatnou náladou do zábavného centra. Hned jak přišla k šaškovy 

Radkovy hned se zasmála a její nálada se neudrţela. A tak si řekla: No tamhle někdo ladně 

tančí půjdu za ní. Ale opravdu baletka nádherně a ladně tančila ale potom se směšně roztančila 

a Lada změnila náladu! 

ţák/ţákyně 15: 

- 0 

- 0 

ţák/ţákyně 16: 

- naladit, nalada, bezladný, rozladit, ladit, nenaladit, rozladěný, nenaladěný 

- My chame naladit Peťovi náladu. Protoţe je rozladěný. A nechce snáma ladit. Nemůţemeho 

naladit. Peťa je bezledmý a proto se nechce naladit. Neumíme naladit náladu. rozladit ho 

nemůţeme.  

ţák/ţákyně 17: 

- ladič, ladit, vyladit, Ladislav, naladil, Kladno 

- Ladič Ladislav z Kladna nám přijel vyladit televizi. Aby byla dobře naladěná, musel ladič ladit 

2 hodiny. Teta z Kladna k nám přijela aţ z Kladna. Strašně se jí líbila naše nová televize a 

říkala ţe zavolá ladiče Ladislava aby jí naladil televizi taky.  

ţák/ţákyně 18:  

- připsala před kořen na- a za kořen –ný, -dit, -ně (ladný, ladit, ladně) 

- Byl jednou jeden chlapec a ten uměl dělat věci opravdu ladně. Měl přezdívku ladný. A uměl 

moc dobře ladit hudební nástroje. Kdyţ však jednou tak ladně skočil, rozbil si koleno a pak se 

bál ladně skákat. Ale kdyţ se mu pak všichni smáli ţe si rozbil koleno ukázal jim jak ladně a 

opatrně skáče aby si nerozbil koleno. Potom kamarádům naladil nástroje aby mu zahráli a on 

tancoval tak ladně ţe se jim všem o tom dokonce zdálo. A od té doby se prý ten kuluk nebojí 

být ladný. 

ţák/ţákyně 19: 

- 0 

- 0 

ţák/ţákyně 20: 

- kladivo, hlad, Lada 

- Byla jsem v garáţi a omylem jsem opustila kladivo na své nohy. Potom jsem šla domů a měla 

jsem hladová. Po obědě jsem šla za svou kamarádkou Ladou. 

ţák/ţákyně 21: 

- ladný, ladit, pohladit 

- 0 

ţák/ţákyně 22: 

- nálada, hlad, zaladit, výklad, hladký, ladit, hladit, vyladit, Lada 

- Lada dostala hlad! A teď má náladu na hudbu, ale musího vyladit. Kolem školy potkala 

souseda a on měl psa a Lada si ho pohladila. Tatínek naladil nové auto. Maminka vyprala 

nové pradlo a je hladký. Strýček odnesl výklad vajec. 

ţák/ţákyně 39: 

- Lada, ladný, rozladěnou, rozladěný, sladěný, sladit 

- Lada je paný učitelka na hudebný výchovu. Lada má rozladěnou kytaru protoţe si sný někdo 

hrál. Musí ji sladit. Ale nemá čas jí sladit protoţe přídou záci. Kdyţ jsem Ladu bolelo v krku 

spívali jsme rozladěně. Bez Lady to není ono. Pravě Lada ukončila hodinu a orchestr bil 

sladěný. 

ţák/ţákyně 40: 

- ladný, mladistvý, Lada 
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- Mladistvý tanečník ladným pohybem udělal piruletu. Ilustrátor Josef Lada mu k tomu nakreslil 

obraz. 

ţák/ţákyně 41: 

- přiladí, naladí, uhladí, hladina, kladina, pokladní, nákladní, přiladí, skladový, sklad 

- Myška 

Myška si vzala kabátek šedý a šla. A ve výloze vyděla šedý klobouk. A řekla si ţe šedý klobouk jí 

tak naladil náladu ţe by uhladila svojí malou myšku. A myška musela do školy. Zrovna měli tv 

kde museli skákat na kladinu. A myšky maminka musela jít do práce. V práci dělala pokladní. A 

ukrámu stál nákladní vůz. A pan řidič měl v autě skladové potřeby. A za 2 měsíce sklad postavily. 

ţák/ţákyně 42: 

- Kladno, ladil, naladil, ladit přeladil, vyladil 

- Moje sestra bydlí na Kladně, jezdí knám na ladno. opravář nám vyladil radio a brácha ho pak 

naladil. Já jsem rádio přeladil. Sestra se snaţila ladit s mamkou. 

ţák/ţákyně 43: 

- ladný, Milada, Valda, hladký, sladký, Vladislav 

- Jmenuju se Milad. Jemi 20 let. Mám kluka jmenuje se Vladislav a je moc sladkej. Jemuje 20 

let. Taky mám farmu. Jeden kůň se jmenuje Vláďa. Vláďa je hrozně hladkej. Dycky chodím 

do lesa zbírat lesní plody. Můj tatínek je zálesák. A maminka je doktorka. Vladislava je zubař. 

Ráno chodím lesním zvířátkám dávat do krmelce lesní plody. Najednou v noci mi bylo blbě. 

Tak jsem běţela na záchod a nestihla jsem to. Ráno mi bylo zase dobře. Tak skončil můj 

příběh.  

ţák/ţákyně 44: 

- Vladimír, Vladislav 

sám si přidal kořen –ples- a vymyslel: plesnivý, a –les- a vymyslel: zálesák, lesní, lesíček, 

lesník 

- Vladimír lesníkem 

Jednou se ptal Vladimír dědečka: Dědečku, mohl bych se stát lesníkem? Jo, ale být lesníkem 

je hodně práce. Tak to zkus, řekl dědeček. Tak Vladimír vzal baťoch s věcmi a jel do lesnické 

školy. Pozdravil pana učitele a šel se učit. Šlo mu to, ale cestou mu zplesnivyl chleba. Viděl ţe 

je tam hodně lesních plodů. Tak si jich pár natrhal a snědl. Pak se zas vrátil do práce. Šlo mu 

vsechno, tak mu dali odznak lesníka. Cestou radostí jel domů a potkal čtyři zálesáky. Vrátil se 

domů a vše to dědečkovi řekl.  

ţák/ţákyně 45:  

- hladová, hladoví, hlad, nálada, Ladislav, naladní, Lada, Ladislava, naladová 

- Dcera Ladislava a její otec Ladislav šli v sobotu na pouť. Táta byl hladoví a Lada taky byla 

hladová. A akorát Lada měla špatnou náladu. Protoţe jí na nic táta Ladislav skoro nepustil. 

Byl totiţ hrozně hladoví a koupil si párek v rohlíku 3x cukrovou vatu 6x a toje všechno přijeli 

domů a maminka Ladislavu uvařila palačinky. 

ţák/ţákyně 58: 

- naladí, rozladí, slad, ladička, ladí, rozladená, kladivo 

- Rozladěná kytara 

Zlatava rozladila kytaru. Ať ji naladí! Křičí Vláďa. Zlatava hledá ladičku. Ladička je ve 

skladu. Zlatava běţí do skladu. Uţ ji mám! Kytara je konečně naladěná. Zahrajem si. To nám 

to ladí. 
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Tabulka č. 2: Přehled výsledků z předvýzkumného testu za jednotlivé třídy 

Třída
žák/ 

žákyně

počet slov 

celkem

počet 

správných slov

A 1 1 0

A 2

A 3 3 3

A 4 1 0

A 5 3 1

A 6 3 0

A 7 0 0

A 8 3 1

A 9 3 2

A 10 5 0

A 47 0 0

A 48 1 1

A 49 7 1

A 50 4 0

A 51 1 1

A 52 7 2

A 53 7 4

A 54 2 0

A 55 3 1

A 56 5 5

A 57 3 3

A 59 4 0

A 60 4 3

A 61 4 0  

Třída
žák/ 

žákyně

počet slov 

celkem

počet 

správných slov

C 11 3 1

C 12

C 13 6 6

C 14 5 3

C 15 0 0

C 16 8 8

C 17 6 4

C 18 4 4

C 19 0 0

C 20 3 0

C 21 3 2

C 22 9 3

C 39 5 4

C 40 3 1

C 41 10 2

C 42 5 4

C 43 6 1

C 44 2 0

C 45 8 3

C 46

C 58 7 5  

Třída
žák/ 

žákyně

počet slov 

celkem

počet 

správných slov

B 23 5 0

B 24 4 4

B 25 8 2

B 26 8 2

B 27 2 1

B 28 4 0

B 29

B 30 2 0

B 31 9 5

B 32 5 2

B 33 6 3

B 34 4 1

B 35 7 0

B 36 5 0

B 37 4 4

B 38 7 0

B 62 5 0

B 63 5 1  
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Příloha č. 3: Zadání pro experimentální skupinu 2 – „objevovací“ 

Porovnej daná slova a vyber z nich slova příbuzná. Tato slova podtrhni:  

Ladit, nálada, ladně, pokladní, rozladil, Lada, pohladil, ladný, ladič, 

sladký, nejmladší, chlad, soulad, hladový, roláda, nejladnější, 

náladový. 

Nezapomeň provést kontrolu! 

 

Příloha č. 4: Rozhovory a jejich vyhodnocení podle kriteriálního hodnocení  

Rozhovory 

Vysvětlivky k rozhovorům: 

Pauza ve výpovědi ţáků/ţákyň je značená tečkami. Splněná kritéria jsou v rozhovoru 

vyznačena za danou výpovědí v závorce např.: (1) za kritérium 1. Je-li příbuzné slovo 

definováno špatně, je k danému kritériu přidáno záporné znaménko např.: (1-). 

Kritéria pro hodnocení výpovědí (uvedená kritéria jsou podrobněji popsána v textu): 

 1. kritérium: příbuzná slova mají společný kořen (1bod) 

 2. kritérium: příbuzná slova se tvoří předponami a příponami, které mění význam 

(znalost stavby slova) - (1bod) 

 3. kritérium: slova příbuzná jsou si významově blízká (1bod) 

 4. kritérium: uvedení správného příkladu na slova příbuzná (1bod) 

5. kritérium: celek = smysluplnost sdělení / schopnost aplikovat zmíněné definice, 

jejich uţití (3body): - souvislost uvedeného příkladu (4. kritérium) s kritériem 1. 

(1bod), značeno jako 5a 

 - souvislost uvedeného příkladu s kritériem 2. (1bod), značeno jako 5b  

 - souvislost uvedeného příkladu s kritériem 3. (1bod), značeno jako 5c 

Skupina 1 

Třída 4. A 

1. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Slova příbuzná je to, ţe je to jinak 

napsaný, ale maj stejný význam (3). Ještě něco by ten třeťák potřeboval znát? Ţe maj příponu, 

kořen a záponu. Ještě něco? Dostane ten třeťák jedničku po tom, co bys mu řekl? Vzpomeň si, ţe 

slova příbuzná znáš, zkus to jenom říct tak, aby to ten třeťák pochopil. Ještě to vyjadřuje, jak ti je (-

5). A ještě něco? Nevím. Mohl bys třeba uvést nějaký příklad? … Já teď nevím jakej. Tak mi zkus ještě 
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jednou říct, co bys řekl tomu třeťákovi. Je to jinak napsaný, ale má to stejný význam, bude to 

vyjadřovat, jak ti je, má to příponu, kořen a předponu (2)… a ţe  … Ještě něco? Ne. Je to vše? No.  

Splněno kritérium 2., 3. Kritérium 4. a tudíţ ani 5. nebylo splněno.  

Celkový počet bodů 2. 

2. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Třeťákovi? Ano, je to pro něj nové, 

nemá s tím takové zkušenosti jako ty. Jako ţe je to skoro stejný slovo, akorát ţe je to jako v jiným 

tvaru (3-). A … Ještě něco? Vzpomeň si, ţe to znáš a zkus to teď jenom říct. Co by ještě potřeboval 

znát? … Jako ţe … on uţ by jako uměl vyjmenovaný slova? To ještě ne. ... Nebo zkus vymyslet nějaký 

příklad. Jako třeba … teď mě nic nenapadá. Tak mi to ještě zkus jednou říct, co je důleţitý, co ty 

pouţíváš? No, hlavně je jako důleţitý, vědět, jestli to je příbuzný k tomu danýmu slovu, a nebo to je 

příbuzný k jinýmu slovu. …. A jak se to dá poznat? … Ţe jako si to rozdělíš na ty koncovky a ţe ti 

z toho vyjde jako jedno slovo, to stejný. A který to slovo myslíš? No, třeba kdyţ máš jako ... jak jsme 

si tam právě ţe jako psali toto, ty jako předpony, no tak jak tam vţdycky bylo třeba lad, tak takhle se 

to jako pozná. Takţe podle čeho? Podle kořenu. Tak mi to ještě zkus jednou říct, aby to bylo lépe 

pochopitelný. Ţe jako … já bysem mu to řekla jako tak, jako za prvý, ţe to musí bejt příbuzný k tomu 

slovu, pak by sem mu řekla třeba temhlecten příklad s tím lad například no a  … asi nějak takhle. A co 

bys mu teda řekla, ţe jsou slova příbuzná? Ţe slova příbuzná jsou ke slovu, který je jakoby, je to to 

nějaký slovo a je skoro to samý, akorát ţe je to to příbuzný. A čím je to stejný? No, tím kořenem 

slova (1). A to je třeba znát k příbuzným slovům, jo? Hmm. Ještě něco tě napadne? Uţ ne.  

Splněno kritérium 1., ţákyně postupně vymezila slova příbuzná na základě shodného kořene slova. 

Kritérium 2. bylo neúplně splněno (uvedla pouze rozdělení slova na předpony), 3. kritérium nesplněno 

– jasně nevymezila, co má na mysli u „skoro stejný slovo“, „v jiném tvaru“. U 4. kritéria neuvedla 

úplný příklad, proto ani nebylo splněno kritérium 5.  

Celkový počet bodů 1. 

3. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Slova příbuzná jsou, ţe mají stejný 

význam (3-), ale jinak se píšou. Ještě něco bys mu řekl? Aby si dával pozor, ţe si to můţe někdy plíst. 

A jak třeba si to můţe plést? No, ţe je tam třeba měkký místo tvrdýho třeba a má to … stejně se to 

píše, akorát je tam měkký nebo tvrdý obráceně. A tady by mohl udělat chybu? No. A ještě něco bys mu 

poradil, co potřebuje znát? Asi ne. A myslíš, ţe z toho, co ty jsi říkal, by dostal jedničku? No, asi jo. A 

zkusíš vymyslet nějaký příklad? To nevím. … nebo kdyţ se zamyslím, tak mě nic nenapadá. Tak mi 

ještě jednou zkus říct, co bys mu řekl, představ si, ţe já jsem ten třeťák a co bys mi poradil ke slovům 

příbuzným. Tak, ţe jsou to prostě slova, který … jinak se píšou, ale je tam pořád tvrdé y a má to stejný 

význam. Ještě něco tě napadne? Uţ ne. A to mi stačí? No, asi … no mě by to stačilo, kdyby mi to 

někdo řekl. Takţe bys s tímto dostal jedničku? No, asi jo. A příklad by tě ještě nenapadl? Ne, uţ ne.  

Splněné kritérium nebylo ţádné. 

Celkový počet bodů 0. 

4. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Tak ţe jsou podobná nějakýmu slovu, 

napsal bych mu jedno a napsal bych to, a pak bych mu ukázal, kde jsou stejný. Tak si představ, ţe já 

jsem ten třeťák a ty bys mi měl poradit, co bys mi poradil? No, řekl bych vám, ţe ty slova maj stejný 

základ a … mívaj tvrdé y, ale to by asi nebylo moc dobrý, asi by to moţná nepochopil, ale napsal 

bych to třeba, něco bych napsal … Tak mi třeba uveď příklad. Třeba výborný … nebo ladně a ještě 

bych napsal něco s lad, třeba Lada. Třeba Lada? Ladně a Lada? Ne, to je blbě. Příbuzný jsou … já 

si teď nemůţu vzpomenout. … Třeba dobytek a zvířata, ale ne, to ne. Tak si zkus vzpomenout a zkus 

to. Vzpomeň si, ţe slova příbuzná znáš. Já si teď vůbec nemůţu vzpomenout. Tak mi to ještě jednou 

zkus říct, aby to pochopil. Jsou to slova, která maj jakoby stejnej základ, a ty co jsou příbuzná, maj 

vţdycky tvrdé y (5-). Ale ty jsi mluvil o tom ladně a tam tvrdé y není. No ale taky maj stejný základ. 
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Takţe mají tvrdé y a stejný základ? No, můţou, ale nemusej. Takţe hraje tam tvrdé y roli? No asi ne. 

To mi stačí, abych dostala jedničku ze slov příbuzných? Určitě ne. A co ještě? Musel by to 

procvičovat. Tak to on si procvičí, ale co je ještě zapotřebí znát? No všechny ty vyjmenovaný slova 

bysme se jako měli naučit a pak bysme to jako slyšeli. Slyšeli, jako ţe jde o slova příbuzná? Poznali 

bysme to pak, kdybychom to opakovali hodně. A potřebuju tedy znát vyjmenovaná slova k tomu? Co 

ještě mi poradíš? No, ţe kdyţ se učit nebude, tak i kdyţ to víte, tak nemusíte dostat jedničku. Takţe 

učit se, to je nejlepší rada? No taky se to musí dobře vysvětlit. A kdyţ mi to ještě jednou vysvětlíš, co 

jsou slova příbuzná. Uţ nevím, já uţ jsem hrozně unavenej, ale zkusím si ještě vzpomenout. … Moţná 

vy a my, ale to ne. Uţ nevim.  

Tento ţák nesplnil ţádná kritéria. U kritéria 1. a 3. je moţné sledovat jeho snahu a pokus vystihnout 

příbuzná slova, ale z příkladů, které uvádí, a z nejistoty, která se vzápětí objevuje, není patrné, zda-li 

při popisování „stejného základu“a „jsou podobná nějakému slovu“ myslí kořen slova, či jejich 

význam, neboť jako příklad pak uvádí „vy, my“, „dobytek a zvířata“ apod., i přestoţe to vzápětí 

vyvrací.  

Celkový počet bodů 0. 

5. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? No, to nevim. … Co bys mu řekla ke 

slovům příbuzným, aby dostal jedničku? No, tak asi, ţe se musí naučit vyjmenovaný slova. Co pak? 

Ještě něco? … … Ještě něco tě napadne? Uţ asi ne. Takţe vyjmenovaná slova stačí? To asi ne. Takţe 

co jsou to ta slova příbuzná? Jak bys mu to vysvětlila, ţe jsou slova příbuzná? Příbuzná slova jsou, 

jsou to slova, který jsou příbuzná k vyjmenovaným slovům … No, takţe jsou příbuzná 

k vyjmenovaným slovům a ještě něco? … Vzpomeň si, ţe slova příbuzná uţ znáš, vzpomeň si na to, ţe 

je to pro tebe známá látka. A teď jak to vysvětlit někomu dalšímu, kdo ta slova nezná? … Tak asi ţe 

k těm vyjmenovaným slovům přidáme třeba příponu, nebo nějakou předponu, a ten kořen 

zůstane stejný (2-, 5-). Příponu nebo předponu a ten kořen zůstane stejný? A uvedeš mi třeba nějaký 

příklad? … … Třeba bydlit, třeba předpona je zabydlit a … a přípona … třeba bydliště (5-). A 

kořen? Byt. A jak bys mi to ještě vysvětlila, napadlo by tě ještě něco, aby ten třeťák dostal jedničku 

z příbuzných slov? … Co? Napadne tě něco? Asi nic.  

Splněná kritéria – ţádné. Je vidět, ţe se ţákyně snaţí zachytit rozklad slova na předponu, příponu a 

kořen, ale nesrozumitelně vymezuje, o co jde „k těm vyjmenovaným slovům přidáme třeba příponu, 

nebo nějakou předponu, a ten kořen zůstane stejný.“ Špatně uvedeným příkladem a vymezením slov 

příbuzný se ukazuje na to, ţe nerozumí příbuzným slovům. 

Celkový počet bodů 0. 

6. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Já bych mu to řekla tak, ţe slova 

příbuzná pozná tak, ţe vlastně mají kořen stejnej (1) a … třeba bych mu to ještě nějak ukázala. A co 

bys mu třeba ukázala, nebo jaký příklad bys mu dala? No tak třeba … třeba bych mu dala slovo 

nálada a tam by bylo lad a pak bych mu dala něco, ještě aby tam byl kořen lad. A co třeba? Tak 

třeba … naladit (4). A ukázala bych mu, jak se to dělá; předponu, kořen a příponu (2). To bys mu 

ukázala v těch dvou slovech, jo? No. A co bys mu k tomu řekla, aby to uměl a slova příbuzná z toho 

pochopil? No … třeba bych mu to ještě nějak, kdyby to nepochopil, vysvětlila, nebo bych mu to ještě 

nějak ukázala v učebnici, a … kdyby to ještě nepochopil, tak bych se snaţila mu to ještě nějak 

vysvětlit. Tak si představ, ţe já jsem ten třeťák a teď bych si od tebe přála, abys mi vysvětlila, co jsou 

ta slova příbuzná. Zkus mi to přiblíţit. Tak třeba bych vám napsala naladit a nálada, ukázala bych 

vám, co je předpona, kořen a přípona (2, 4), a … pak kdybyste to ještě nepochopila, tak bych se 

vám k tomu snaţila nějak přiblíţit. … Teď zrovna nevim jak. A kdybych se tě teď zeptala, co jsou ta 

slova příbuzná? To jsou …. kořeny, jako stejné kořeny ve slově (1). A ještě něco? Ještě nějak bys mi 

to vysvětlila? … A jenom ten stejný kořen jsou ta slova příbuzná? Ne, můţou být jakýkoliv, ale musí 

být vţdycky v tom slově stejné. … Jako třeba … letadlo, tam je let a ještě třeba letím (4, 5a), tak 

tam je taky let. A to jsou slova příbuzná? Hmm. A podle čeho jsi to poznala, ţe jsou slova příbuzná? 

Ţe maj ten kořen stejný. A myslíš, ţe teď uţ bych dostala třeba jedničku, z toho, co jsi mi poradila, 
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nebo ještě něco bych měla znát? … No, … asi by to nebylo zas tak na jedničku, ale jako mohlo by to 

pomoct. A mohlo by mi ještě něco pomoct? No, … asi určitě. A napadne tě, co konkrétně bys mi ještě 

poradila? … Asi bych moţná ještě ukázala, co je v učebnici o tom, a aby to ten třeťák pochopil. Ale 

teď učebnici nemáme. No, tak bych se snaţila mu to nějak dál vysvětlit. A jak bys to mohla ještě dál 

vysvětlit? Nevím. A uţ tě nic nenapadne? Ne. 

Splněná kritéria 1., 2. a 4. U kritéria 5. můţe hodnotit souvislost s příkladem a kritériem 1., ohledně 2. 

a 4. kritéria nelze však rozpoznat, zda-li s předponami a příponami umí pracovat, slova samostatně 

nerozdělila (1bod za 5. kritérium). 

Celkový počet bodů 4.  

7. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? … Co bys mu poradila? … Co jsou 

slova příbuzná? Hmm, to jsou slova … … To jsou slova jaká? … Klidně mi můţeš říct nějaký příklad, 

na kterém bys to ukázala. No, například … Zkusila bys mi to nějak vysvětlit, co jsou slova příbuzná? 

… Věděla bys, jak to vysvětlit? Jo. Tak to zkus. Co jsou to slova příbuzná? Vzpomeň si na to, ţe to 

znáš, co jsou slova příbuzná a zkus mi to říct. … Napadne tě něco? (vrtí hlavou) Vůbec nic? … Co? 

To je zbytek. Zbytek? Čeho? Jeho. Čeho? … Zkusíš to nějak vysvětlit? Chceš mi to vysvětlit, nebo se 

chceš vrátit do třídy? … … To ale musíš říct. … Tak já tě uţ nebudu dál trápit. 

U této ţákyně nebylo splněno ţádné kritérium. 

Celkový počet bodů 0. 

8. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Hm, ţe to musí být … Zkus mi to teď 

říct, jak bys mu to popsal. No, … třeba … nálada, tam je áčko, takţe musíme vynechat áčko a 

uprostřed je kořen a na začátku je přípona (2). Aha, a to mi stačí k těm slovům příbuzným? Co ještě 

bys mi poradil? …. A co ještě bys mi poradil? Ţe kořen je … nějaké slovo. Co ještě by měl ten třeťák 

vědět. Přípona a … přípona … přípona, tak to musí být, ne … ţe kdyţ je kořen slova, tak na začátku 

bude něco jinýho. A to mi stačí k tomu znát ta příbuzná slova? Ano. Nějaký příklad napadne tě? 

Například nálada, to musíme oddělit na kořen, přípona a … … na konci takto nebude taky slovo. 

Ještě něco tě napadne? … Ne. Tak mi to zkus ještě jednou říct, tak aby to bylo pro toho třeťáka 

srozumitelné. … Uţ nevim.  

Splněné kritérium bylo pouze 2. Kořen slova nebyl definován k příbuzným slovům, pouze ho vymezil v 

jednom slově, proto nesplněno kritérium 4. a 5. 

Celkový počet bodů 1. 

9. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Hm, ţe jako je třeba jedno slovo a ţe 

jako to příbuzný, ţe jako má stejný tvar, stejně znamená to samý, no a jako je jinak (3-). Dáš mi 

nějaký příklad? … Zkus mi to ještě přiblíţit, tak aby ten třeťák dostal jedničku třeba. Tak jsou slova 

blízký, jako ţe jsou podobný. A v čem je to slovo příbuzné? Třeba ţe nějaký slovo má … a ţe taky 

nějaký a ţe se jinak vyslovujou, ale znamená to samý (3-). Aha, a myslíš, ţe to, ţe se ty slova jinak 

vyslovují, ale znamenají to samý, ţe to bude tomu třeťákovi stačit na jedničku? No, myslím, ţe jo. A uţ 

myslíš, ţe víc není zapotřebí? Myslím, ţe jo. A zopakuješ mi ještě jednou, co jsou ta slova příbuzná? 

… Jak bys to vysvětlila tomu třeťákovi? No, ţe … … Hezky jsi to říkala, tak si vzpomeň, ţe slova 

příbuzná znáš. … Napadá tě ještě něco, nebo nějaký příklad? Ne. 

Zde nebylo splněné ţádné kritérium, neboť ţákyně  nejasně vymezila slova příbuzná a u tvrzení „má 

stejný tvar, stejně znamená to samý, a jako je jinak“ se můţeme pouze domnívat, co tím měla na mysli. 

Celkový počet bodů 0. 

10. Ţák/Ţákyně  
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Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Kdyby uţ uměl vyjmenovaná slova? 

Ty ještě neumí, kdyby je ještě neuměl. Tak já bych řekl, aby se to nejdřív naučil, pak aby si to 

procvičovali, aby to uměli dobře. Pak bych trošku začal pomalu a pak bych mu to začal vysvětlovat. A 

jak bys to vysvětlil? Tak já bych řekl normálně třeba … být a bídný. Být je na jiném místě a být 

třeba na tamtom místě (4-). Nebo býk, to je zvíře, a nebo slyšet jako poslouchat, a nebo … Slyšet a 

poslouchat jsou slova příbuzná? No. A ještě nějaký další příklad? Třeba … Co jsou slova příbuzná? 

Jakoby podobná. … A kdyţ mu řekneš, ţe jsou to slova podobná, myslíš, ţe dostane jedničku? Ne. Měl 

by to víc cvičit, jako … poznávat ty věci. Tak to zkus ještě jednou říct, co jsou slova příbuzná. Jako ţe 

jsou … no podobný jako. Já bych řekl kniha a … sešit (4-, 5-). Takţe kniha a sešit jsou příbuzná 

slova? No. A myslíš, ţe by dostal jedničku? No … to asi ještě ne. Jako kdyby to víc cvičili, tak jo. Co 

tě ještě napadne? Asi … to je to důleţitý. … Víc nevim.  

Nebyla splněna ţádná kritéria. 

Celkový počet bodů 0. 

 

Třída 4. C 

11. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ţe maj stejný kořen (1)… a ţe maj 

předponu, kořen a příponu (2) a ţe vţdycky, kdyţ je slovo příbuzné, tak musí mít stejný kořen (1). 

A zkusila bys to více přiblíţit, zkus to říct lépe srozumitelně. Kaţdý příbuzný slovo musí mít stejný 

kořen. Třeba ke slově radost, tak tam je to dos a ra- je před… (potichu si opakuje předpona, 

přípona)… Třeba to dos je ten kořen a st to je předpona a předpona to je to ra (4-). Ještě něco tě 

napadne? … Co bys řekla tomu třeťákovi, aby to uměl, zkus to ještě jednou zopakovat. … Vzpomeň si, 

ţe slova příbuzná znáš. Já uţ nevim.  

Splněno kritérium 1. a 2. U kritéria 4. byl proveden špatný rozklad slova na předponu a příponu a 

kořen, proto ani nebylo splněno kritérium 5. 

Celkový počet bodů 2. 

12. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Aby si jako to zopakoval a ţe aby 

poznal, kde je předpona, přípona a ten kořen (2). Co ty bys mu řekla, aby dostal ten třeťák jedničku, 

co potřebuje znát, aby dostal jedničku? No kde je přípona, předpona a kde je slovní kořen. A zkus 

to ještě lépe říct, aby on to poznal a dostal jedničku. Vzpomeň si na to, ţe slova příbuzná uţ znáš a jak 

bys to tomu třeťákovi přiblíţila?... Hm, nevím. Tak zkus, jak bys mu poradila? No, jako kdyţ napíše 

jako stejný, jako aby byly slova stejnýho výrazu, tak aby tam vţdycky udělal předponu, příponu a 

slovní kořen. Ještě něco bys mu poradila, co potřebuju znát? Ne. A zkusíš mi to ještě zopakovat? Co 

bys mu přesně řekla. No aby si jako zopakoval, ţe kdyţ bude mít stejný slova a bude tam třeba slovní 

kořen lad (4-), tak aby poznal, kde je slovní kořen, přípona a předpona. A zkusíš vymyslet nějaký 

příklad? … Teď mě nic nenapadá.  

Splněno kritérium 2. U kritéria 1. nebyl kořen ve vztahu k příbuzným slovům, kritérium 3. nelze 

povaţovat za splněné, neboť není zcela jasné, co myslela definicí „slova stejného výrazu“, dále 

příklad uvedla neúplný, proto nelze hodnotit kritérium 5., neboť není jasný způsob práce s příbuznými 

slovy. 

Celkový počet bodů 1.  

13. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ţe jsou to slova, co mají stejný kořen 

(1) a podobný význam (3). … A co tedy potřebuje znát, aby dostal jedničku? Co bys mu ještě 

poradila? …… Vzpomeň si, ţe to znáš, ţe znáš slova příbuzná a chceš, aby dostal jedničku, chceš mu 

s tím pomoct. ………. Co potřebuje znát ke slovům příbuzným? …………. Zkus mi to ještě jednou 

zopakovat, co bys mu poradila o slovech příbuzných? …hm… … … ţe význam slova mění 
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předpony a přípony (2). A ještě něco bys mu poradila? ……………. Uţ nevím. Řekneš mi příklad? 

….. hm ….. Víš nějaký příklad? ...... Co? … Tak se můţeš vrátit do třídy.  

Splněná kritéria 1., 2. a 3. Neuveden příklad, proto nebylo splněno kritérium 4. a 5. 

Celkový počet bodů 3. 

14. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? No, řekla bych mu, ţe slova příbuzná 

jsou … který mají třeba stejný slovní kořen (1) a to znamená, ţe …. třeba jak jste říkala ladný, tak 

má slovní kořen lad, a třeba marmeláda má taky kořen lad (4-), tak to poznáme, ţe jsou to slova 

příbuzná, a ţe mají podobný význam (3,5-) a to znamená, ţe vlastně …. ţe jsou ty slova podobná. 

Zkusíš mi to říct ještě jednou? Zkus to říct tak, abys to tomu třeťákovi nejlépe přiblíţila a aby dostal 

jedničku. Ţe …… já to moc nechápu. No ţe teda ….. ţe teda…. pokud mají stejný slovní kořen, tak 

jsou to slova příbuzná a slovní kořen je, ţe v tom slově to má příponu a předponu (2) a předpona je 

… nemusí, ale můţe být vpředu, a přípona je vzadu, ale také nemusí být, a slovní kořen …. slovní 

kořen je třeba lad a poznáme, ţe si můţeme to vytleskat jako třeba mar-me-lá-da (4-,5-) a ……….. 

a to lad bude slovní kořen. A jsou tedy ladný a marmeláda slova příbuzná? Ano. A podle čeho jsi to 

poznala? Ţe mají stejný kořen a ten je lad (5-). Aha, takţe je lad-ný a marme-lad-a, takhle bys to 

rozdělila, jo? Hmm. A ještě něco tě napadá? Co potřebuje znát? No ţe si pomůţe, kdyţ si to rozdělí tu 

předponu a tu příponu a vznikne mu ten slovní kořen. A ještě něco tě napadá? Ani moc ne. 

Splněná kritéria byla 1., 2. a 3. Ţákyně uvedla chybný příklad, který naprosto neodpovídal předchozím 

definováním slov příbuzných, proto nesplnila kritéria 4. a 5. 

Celkový počet bodů 3. 

15. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ţe kdyţ je třeba vyjmenovaná slova 

po b, tak třeba je tam být a v nějaký větě bude třeba byl u mě doma, tak to bude taky Y, protoţe to 

bude příbuzný k tomu být. A zkusíš mi to říct třeba nějak srozumitelněji, aby to ten třeťák pochopil a 

dostal třeba jedničku? Hmm ……. no. Slova příbuzná znáš, tak to zkus ještě přiblíţit. Hm… tak 

kdyţ… hm, já nevím, jak to ještě říct. Třeba kdyţ je slyšet mlýn tak třeba je …. no já …. kdyţ je ve 

větě třeba mlýn, tak si můţe říct, třeba … Třeba ve větě slyšel maminku (4-), tak bude tam tvrdé y 

protoţe je to právě příbuzný k tomu slyšel po L. A tím jsou ty slova příbuzná. Napadne tě ještě něco, 

co bys mu poradila, nebo mi to zkus ještě zopakovat. … Nevím, asi ne.  

Splněná kritéria nebyla ţádná. 

Celkový počet bodů 0. 

16. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Slova příbuzná mají stejný kořen (1). 

Ještě něco tě napadne? Vzpomeň si, ţe ta slova příbuzná znáš, a co bys mu poradil, aby dostal 

jedničku ze slov příbuzných? Aby si odůvodnil pravopis. Jak, zkus mi to ještě přiblíţit. Ţe aby uměl 

vyjmenovaná slova a uměl je dobře vyjmenovat. Ta slova vyjmenovaná? No. Takţe k těm slovům 

příbuzným potřebuje znát vyjmenovaná slova? No. A ještě něco tě napadne, co by měl znát? Aby 

poznal předponu a příponu (2). A je to všechno? No. Takţe myslíš, ţe musí znát vyjmenovaná slova, 

poznat předponu a příponu a to mu stačí k tomu, aby dostal jedničku z příbuzných slov? Podle mě jo. 

A dáš mi nějaký příklad třeba? Neví - třeba a je tam kořen ví (4-, 5b). Tak to by mohl být ten příklad, 

na kterým bys mu to ukázal, co jsou slova příbuzný? No. A napadá tě ještě něco? Ne.  

Splněná kritéria jsou 1. a 2. U příkladu uvedl pouze jedno slovo, které rozloţil na kořen, proto není 

splněno kritérium 4., kritérium 5. je splněno pouze z hlediska rozpoznání kořene slova, tj. v souvislosti 

s kritériem 2.  

Celkový počet bodů 3. 

17. Ţák/Ţákyně  
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Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Slova příbuzná … slova příbuzná 

poznáš podle toho, ţe mají stejný kořen slova (1). Vzpomeň si, ţe slova příbuzná uţ znáš a zkus to 

ještě více přiblíţit, jak bys to popsal, aby mu to stačilo na jedničku?  Musí mít stejný kořen, můţou 

mít jakoukoliv stejnou předponu a příponu (2) a kdyţ je třeba oběd, tak tam se píše e, teda tam 

se nepíše e s háčkem, ale j-e.  (4-, 5-)…. a pak …. no u slovního kořene si musí vţdycky říct jestli 

je tam t nebo d (4-, 5-), to se obvykle plete a pak uţ nevím. A ty jsi říkal slovo oběd… Tam je j-e. A 

proč zrovna uvádíš tento příklad a co bys na něm tomu třeťákovi ukázal? No, ţe tam třeba má 

předponu ob a teď neví, jestli je tam to e s háčkem nebo j-e (4-) a můţe tam bejt klidně i obět, to 

není tak slyšel, ale musí si říct obědy… Aby tam na konci slova správně napsal to t nebo d, jo? No a 

aby si odůvodnil, jestli je tam to j nebo e.  Tak to zvládne taky díky těm slovům příbuzným? No, měl 

by. Ale musí si to dobře odůvodnit. Protoţe kdyţ si to špatně odůvodní, tak pak dostane špatnou 

známku. No a co mu pomůţe, aby si to správně odůvodnil? To j nebo e s háčkem? No tak obědy, tam 

si odůvodní to d, ţe si řekne obědy, a to e, ţe si řekne oběd, odendá to ob a tam je j-e-d (4-). Nešlo 

by ed. Takţe kdyţ si to správně odůvodní třeba jako na tom slově oběd, tak můţe dostat jedničku ze 

slov příbuzných? No, měl by. A co kdyţ dostane jiné slovo? No, tak musí udělat to samé, musí si to 

odůvodnit. A vzpomeneš si na to, jak bys mu poradil si to odůvodnit? Co potřebuje k tomu 

odůvodňování, protoţe ta slova mohou být různá. No, na tu koncovku si musí říct mnoţné číslo, aby to 

zjistil a na to j a e, tam se dělá často chyba, tak tam si to oddělí a musí tam napsat jed, jinak by to 

nešlo, ed nejde, ed není ţádné slovo. A ty říkáš, tam si to oddělí a co si teda oddělí? Tu… slovní 

kořen od přípon, od předpony. A to mu tedy pomůţe to napsat správně? Ano, nebo si to jenom oddělí 

v hlavě a pak to napíše společně a bude vědět, jak to je. A ještě něco mu pomůţe k těm slovům 

příbuzný, co je potřeba znát na tu jedničku? Ono je mnoho významů pro slovo příbuzný, to můţe bejt 

příbuzný jako vyjmenovaný slovo, nebo příbuzný, to bude s tím slovním kořenem, a já nevím jako … 

no tak u slova příbuznýho, ţe má stejný význam nebo podobnej (3)… musí prostě znát 

vyjmenovaný slova a jejich příbuzný (5-). A u slov s tím společným významem bys mu poradil jak? 

No, tak to tady celou dobu vysvětluju, ale to jako ţe musí odůvodnit, ţe si musí říct mnoţné číslo a 

kdyţ tak si oddělit, kdyţ je tam třeba ten oběd, tak si musí oddělit to ob a napsat jed a pak si to, pak to 

spojit. Ještě něco tě napadne? Ne, uţ ne.  

Splněná kritéria jsou 1., 2. a 3. Vzhledem k tomu, ţe ţák uvedl špatný příklad a na něm špatně 

demonstroval příbuzná slova, tak nesplnil kritérium 4. a ani 5. 

Celkový počet bodů 3. 

18. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Slova příbuzná, ţe jsou slova, který 

mají stejný slovní kořen (1), a ţe jsou to slova, která jsou významem podobná (3). A ještě něco? Ţe 

to znamená skoro to samý. ...  Ještě něco, co potřebuje znát, aby dostal jedničku? Co bys mu ještě 

poradila, aby dostal jedničku? Uţ asi nic. A zkusíš ještě vymyslet příklad, na kterém bys mu to 

vysvětlila? A můţu to slovo, co jsme pouţívali? Tak třeba ta nálada. Ná- jako ţe předpona, lad ţe je 

slovní kořen a da- ţe je přípona, ţe je to skoro to samý jako ladit (2, 4, 5b, 5c), jako ţe je to 

podobný. Ještě něco tě napadne, co by měl znát? Uţ nic. 

Splněná kritéria, která tato dívka splnila, jsou 1., 2., 3., 4. U 5. příkladu dívka správně rozdělila slovo 

na předponu, příponu a kořen (1bod) a vymezila podobný význam (1 bod). 

Celkový počet bodů 6.  

19. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ţe má … ţe mají stejný kořen (1). 

Ještě něco, aby dostal jedničku? ... Zkus si vzpomenout, ţe slova příbuzná uţ znáš, a zkus to říct tak, 

aby to tomu třeťákovi pomohlo, aby dostal jedničku. No, tak ţe musí znát, ţe příbuzná slova mají 

stejný kořen aaa a někdy maj předponu nebo příponu (2). Ještě něco? Ţe maj stejný význam (3-). 

Uvedeš mi nějaký příklad? … Napadne tě nějaký příklad? Jako slova? … Tak abys to tomu třeťákovi 

přiblíţil víc. … Já nevím teď. … Myslíš si, ţe to stačí takto? Stačí.  
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Splněná kritéria v tomto případě jsou 1. a 2. Vzhledem k tomu, ţe ţák definoval významově příbuzná 

slova jako „mají stejný význam“ a o stejný význam se u slov příbuzných nejedná, nesplnil toto 

kritérium. 

Celkový počet bodů 2. 

20. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Příbuzná, řeknu, ţe třeba mají stejný 

kořen (1). A ţe třeba slovní kořen, třeba led a takhle, ţe potom to pochopí. A řeknu mu, co je 

přípona a předpona a takhle a kořen (2) a třeba pak to bude uţ vědět. A zkusíš to teď vysvětlit? Zkus 

to říct teď mě, jak bys mu to řekla. No, já bysem mu jako… třeba tam bylo létání, třeba bysem mu 

řekla, ţe tam předpona není a přípona je ání a jako ţe kořen je let (4-, 5b) a ţe jako, ţe by to uţ 

jako mohl pochopit. A zkus to teď vysvětlit mně, jako ţe já jsem ten třeťák, tak co potřebuju znát? Hm, 

předponu, kořen a příponu (2). Předpona je to, co před kořenem je, a přípona je to, co je po tom 

kořeni, a kořen, ten je uprostřed. Ještě něco k těm slovům příbuzným, abych dostala jedničku? No, uţ 

dál nevím. Takţe to uţ mi stačí, abych dostala jedničku? No, asi tam něco je, ale uţ dál nevím. No, 

moţná byste dostala jedničku. Napadne tě víc? Ne. 

Splněná kritéria jsou 1., 2. U příkladu dívka uvedla pouze stavbu jednoho slova, které správně 

rozdělila, ale neuvedla příklad příbuzných slov, proto nesplnila kritérium 4. Kritérium 5. bylo splněno 

pouze v případě správného rozkladu slov na předponu, příponu a kořen (1 bod) tedy v souvislosti 

s uplatněním 2. kritéria. 

Celkový počet bodů 3. 

21. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? No, ţe to jsou slova, která mají 

podobný význam (3) a … mají podobný význam a ještě vlastně … no, mají podobný význam. A ještě 

vlastně – jsi něco říkal. …. Zkus si teď vzpomenout, protoţe slova příbuzná uţ znáš. Zkus to říct tak, 

aby to ten třeťák pochopil a dostal jedničku. Co potřebuje znát, ke slovům příbuzným? Jako dal bych 

mu jako příklad, ţe…. třeba …. no. Třeba ţe plešatý a lysý (4-, 5-), ţe to má podobný význam a má to 

… A jsou plešatý a lysý slova příbuzná? Ano. A podle čeho to ten třeťák můţe poznat? No, jako ţe to 

znamená stejnou věc (5-). Jako ţe to znamená stejnou věc a proto je to slovo příbuzný? Souhlasí to 

tak? Hmm …… neodpovídá. Proč to neodpovídá? Musí mít stejný slovní kořen (1), takţe to musí 

mít stejný slovní kořen a to je to slovo příbuzný. A zkusíš mi to ještě jednou říct, jak by to tomu 

třeťákovi pomohlo? Ale uceleně. Ţe slova příbuzná mají stejný slovní kořen (1) a znamená to 

podobnou věc (3). Ještě něco? Ne. A uvedeš mi ještě nějaký příklad? Uţ asi ne. 

Splněná kritéria jsou v tomto případě 1. a 3. 

Celkový počet bodů 2.  

22. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Já bych řekla, ţe by se měl víc učit 

doma a třeba aby se nekoukal na telku a radši by se učil. A kdybys mu měla poradit, jak se to má 

naučit, aby dostal jedničku, tak co by měl znát? Tak by měl znát kořeny, předponu a příponu (2), ţe 

by mu mamka asi napsala nějaký slova a on by je dělal na kořeny … na předpony a přípony a kdyţ to 

třeba bude mít dobře, tak ho mamka pochválí, a kdyţ to bude mít špatně, tak se bude dál učit. A kdybys 

mu to teď měla poradit ty, tak co potřebuje znát k těm slovům příbuzným? Aby … Chci dostat 

jedničku a budu se učit a co potřebuju k tomu znát? Ţe by měl znát … třeba já bych mu napsala větu 

kniha, tak by tam měl poznat kořen a kdyţ uţ ví kořen, tak uţ ví, kde je přípona a předpona. A co ještě 

potřebuju znát k příbuzným slovům, nebo je to všechno? Asi jo. A vymyslíš ještě nějaký příklad? … 

Asi uţ ne.  

V tomto případě bylo splněno kritérium 2. 

Celkový počet bodů 1. 
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Třída 4.B 

23. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ţe znamenaj něco podobnýho (3)? Ţe 

maj stejnej kořen (1). … Vzpomeň si, ţe slova příbuzná uţ znáš, a teď to zkus říct tak, aby dostal 

jedničku. Co potřebuje znát? Předponu, kořen a příponu (2). A ještě něco? Musí umět rozdělit to 

slovo (2). Ještě něco? Co je ještě důleţité? Ţe v tom slově je vţdycky něco stejnýho. Co to znamená, 

ţe tam musí být něco stejnýho? Ţe je tam ten samej kořen (1). A to znamená co? Ţe je to slovo 

příbuzný. Ještě něco tě napadá, nebo to by stačilo tomu třeťákovi k jedničce? Nevím. … Zkusíš mi to 

ještě jednou říct, ještě zopakovat? No, musí umět to slovo rozdělit a … Mají vţdycky stejný kořen a 

znamenají něco podobnýho. Ještě něco potřebuje znát? Předponu, kořen a příponu. A ještě něco? 

Ne. A dáš mi ještě nějaký příklad? Dopis, nadpis, předpis, to jsou příbuzný slova (4). A podle čeho? 

Ţe mají kořen pis (5a). A myslíš, ţe tohle je všechno, co je třeba znát? Hmm.  

Zde byla splněná kritéria 1., 2., 3. a 4. U kritéria 5. ukázal souvislost s kritériem 1., ukázal, ţe umí 

pouţívat daný předpoklad správně (1 bod). 

Celkový počet bodů 5. 

24. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Slova příbuzná? Tak to nějak nevím. 

… Co bys mu poradila, aby to uměl? Vzpomeň si, ţe to znáš. No aby jako ţe ty slova příbuzná mají 

vţdycky stejný kořen (1) a jakoby ţe maj stejný význam (3-). Ještě něco potřebuje k tomu znát, aby 

dostal jedničku? No jako určitě jo, ale nějak mi to ne to. No tak zkus třeba vymyslet nějaký příklad. No 

tak jak jsme tam dneska měli tu nálada, a co tam ještě bylo, nálada a potom nejladnější (4) třeba. No, 

tak aby to uměl rozdělit na to, co je předpona, kořen a přípona (2) a kdyţ to má stejný kořen, tak 

je to slovo příbuzný (1, 5a). Ještě něco k těm slovům příbuzným by potřeboval znát? No, jako určitě, 

ale já teď nevím jako. Tak ty, kdyţ chceš jedničku, tak si vzpomeň, co ty pouţíváš. No, já si většinou 

řeknu ten kořen a ţe to má stejnej význam a … a uţ nevím. A zkusíš mi to tedy ještě jednou 

zopakovat? No, ţe by měl vědět jako jak rozdělit slovo na předpona, kořen a přípona  (2) a ţe kdyţ 

to takhle rozdělí tak ten kořen, jakoby kdyţ to má stejnej s jiným slovem, tak je to slovo příbuzné a 

má to stejný význam (3-). To je všechno, myslíš? No, jako potřebuje asi víc, ale já si teďkon 

nevzpomínám.  

Splněná kritéria jsou v tomto případě kritérium 1., 2. a 4. U kritéria 5. dívka ukázala, ţe umí pouţít 

kořen slov (1 bod). Ohledně kritéria 3. bylo nesprávně řečeno, ţe slova příbuzná mají „stejný 

význam“. 

Celkový počet bodů 4. 

25. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Slova která jsou významem stejný 

(3-). Ještě něco? Aby to uměl, aby dostal jedničku, co potřebuje všechno znát? …. Vzpomeň si, ţe 

slova příbuzná znáš, a co bys mu tak poradila, z toho co znáš, co je důleţité o tom vědět? No, ţe slova 

příbuzná jsou jako ţe úplně stejný významem (3-), ale jako ţe …. třeba … ţe jako se jinak píšou. 

Jako ţe jsou stejný akorát, ţe … jako ţe je to stejný význam, ale kaţdý něco jinýho. A dáš mi nějaký 

příklad? Třeba … teď nevím a nic mě nenapadá. Tak si představ, ţe já jsem ten třeťák a chci dostat ze 

slov příbuzných jedničku, tak co k tomu potřebuju znát? … Já teď nevím, nevím. Tak mi to ještě 

zopakuj, co tedy jsi říkala k těm slovům příbuzným. Ţe to je významem stejný, akorát se to jinak píše. 

A to je vše? Dostanu jedničku, stačí mi to k jedničce? Ne. A co ještě, pomoz mi. Vzpomeň si na to, ţe 

to uţ znáš. … Teď mě napadl příklad. No, výborně. Pero a tuţka, nebo třeba papír a list (4-, 5-). A 

ještě mi něco k těm příkladům řekni. To jsou prostě významem stejný (3-, 4-, 5-). Takţe jsou to slova 

příbuzná – pero a tuţka? Hmm. A papír a list? Hmm. A je papír a tuţka slovo příbuzné? Není. Jsou 

slova odlišná. A teď uţ dostanu jedničku? Hmm, asi čistou ještě ne. A ještě bys mi pomohla, aby byla 

čistá? Já uţ nevím.  
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Tato dívka nesplnila ţádné kritérium. Na začátku bylo nejasné, co má na mysli tím, ţe slova příbuzná 

jsou „úplně stejný významem … ale jinak se píšou“. Příklad, který však uvádí, ukazuje na to, ţe slova 

příbuzná nemá správně osvojené, aby o nich mohla sama vypovídat. 

Celkový počet bodů 0. 

26. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Hm, ţe slova příbuzná jsou slova, která 

mají … podobný význam (3). Ještě něco, co potřebuje znát, aby dostal jedničku? Ţe je slovo 

nadřazené a pod ním jsou slova, která jsou mezi sebou příbuzná. A jak teda je můţe rozeznat? Co 

mu pomůţe k tomu, co bys mu poradil? No, … ţe maj stejnej kořen (1). Ještě něco? … Vzpomeň si, 

ţe uţ to znáš, slova příbuzná uţ umíš, a teď to zkus říct, aby ten třeták dostal jedničku. … Maj 

podobnej význam (3). Maj stejnej kořen (1). … Jsou si podobná. … Jsou nadřazený a pod nimi 

jsou ty příbuzný mezi sebou. Ještě něco tě napadne? Tohle by teď stačilo, abych dostala jedničku? 

No, moţná ţe jo. Tak mi teď ukaţ příklad. No, tak třeba lovec, lovit (4) …. maj stejnej kořen (5a). A 

jsou to teda slova příbuzná? No. A podle čeho jsi to poznal? No podle toho, ţe jsou podobný a ţe 

mají stejný kořen (5c). A myslíš, ţe by teď ten třeťák dostal jedničku, nebo je ještě něco, co bys mu 

mohl říct? No, já si myslím, ţe jo. A co tě napadá ještě? Asi uţ moc ne, ale asi by mu to stačilo. Já uţ 

nevím.  

Splněná kritéria jsou 1., 3. a 4. U kritéria 5. ţák ozřejmil, jak tvoří slova příbuzná, jak je rozeznává; 

upozornil na to, ţe „jsou podobný“ (1bod – pracuje správně s kritériem 3.) a na shodný kořen (1 bod).  

Celkový počet bodů 5.  

27. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Příbuzná, ţe mají stejnej kořen (1) a 

ţe se jinak píšou, ale mají stejný význam (3-). Ještě něco? Asi ne. A myslíš, ţe by ten třeťák dostal 

jedničku z toho, co jsi říkal? Asi ne. A co tedy? Zkus ještě vymyslet, co by bylo dobré, abys mu řekl. To 

uţ nevím. Tak zkus vymyslet nějaký příklad, na kterým bys mu to odůvodnil. Tak třeba nálada a … 

nebo třeba bez nálady (4-). Jsou to příbuzná slova? Jo. A v čem to poznáš? V kořenu. A ještě něco, 

co ti tam pomůţe? To uţ zase nevím. Tak mi to ještě jednou zkus říct, co bys mu poradil, aby dostal 

jedničku. Vzpomeň si, ţe slova příbuzná uţ znáš, je to pro tebe známá látka, tak to zkus ještě jednou 

uceleně říct. Jsou to slova stejného významu, ale jinak se píšou, maj stejnej kořen, jinou přeponu 

a příponu (2). Potom třeba nálada a bez nálady (4-, 5-), tam je stejnej kořen, ale jiná přepona a 

přípona (5-) a … a víc nevím. Takţe myslíš, ţe teď uţ by mi to stačilo? Asi ne. A co by ještě bylo 

dobré říct, doplnit. …. Škoda, ţe tu nemám nějaký taháky. Já chci, abys mi to vymyslel sám, vţdyť to 

znáš. Ještě něco vymyslíš? Asi ne. Takţe to by mi stačilo k tý jedničce? Já uţ bych to takhle asi poznal.  

Splněná kritéria jsou kritérium 1. a 2. U příkladu ţák nesplnil 4. kritérium, neboť akorát uvedl jedno 

slovo v jiném tvaru. U kritéria 5. pak můţeme posuzovat to, ţe v tvrzení „mají stejný význam“, coţ pak 

dokládá uvedeným příklad dvou tvarů téhoţ slova a špatně vymezuje slov příbuzná na základě „jiné 

předpony a příponu“ ke vztahu k chybě uvedenému příkladu. 

Celkový počet bodů 2. 

28. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Aby to jako pochopil? Aby to pochopil 

a dostal jedničku. Příbuzná? Ano. Jako kdyţ je třeba vyjmenovaný slovo, třeba být … třeba slyšet, 

tak třeba mu řeknu, ţe naslýchavý, ţe je stejný jako to… to slyšet. No, a pak je ještě nějaký slovo a 

k tomu slyšet, by sem řekl, nedoslýchavý a tak. A to by mu stačilo na jedničku ze slov příbuzných? Ne, 

ještě ne. Vzpomeň si, ţe to znáš, jenom mi to zkus teď říct tak, aby to bylo srozumitelný, aby mu to 

pomohlo k tý jedničce. Jó, jako ţe kořen je slyš (5a), kdyby to měl furt, to …. jo takţe, kdyby tam měl 

třeba nějaký předpony, tak by to bylo furt tvrdý y. Tak mi dej nějaký příklad. Třeba … třeba 

rozslyšet, tam je taky tvrdý y. Ano, a podle čeho to poznáš? Ţe tam mám furt ten stejný kořen (1). 

Aha, a co ještě tedy potřebuju znát, nebo ten třeťák. Napadá tě ještě něco? Ne, uţ ne. Tak mi to zkus 

ještě říct srozumitelněji, aby to ten třeťák pochopil, co jsou to slova příbuzná. … No, prostě kdyţ máš 

slovo třeba slyšet, tak ţe vţdycky ty slova, co jsou příbuzný, tak se tam vţdycky píše tvrdý y a ţe kdyţ 
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tam je třeba nějaká … ţe to … kdyţ má stejnej, ne … kdyţ má jako třeba předponu k tomu, takţe to 

jako kdyby tam třeba vůbec nebyla ta předpona, tak tam ještě furt píše to tvrdé y, a … uţ nevím. A 

stačí to tomu třeťákovi k té jedničce? Ne, já nevím. 

Splněná kritéria u tohoto příkladu jsou kritérium 1. a 5. ve vztahu ke kritériu 1., neboť ukázal, ţe umí 

správně odlišit kořen slova a ví, jak s ním pracovat. 

Celkový počet bodů 2. 

29. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ţe slova jsou příbuzná protoţe, myslíte 

jako ţe … jednotné jako nebo … Slova příbuzná. To je například co? Jestli by tebe něco napadlo. A 

příbuzné jako například meč, dýka (4-, 5-). Nebo třeba lednička, led. Ještě něco? Nebo skříň a … 

malej šuplík. To jsou taky slova příbuzná? No, nebo třeba … velký, malý, široký, dlouhý, krátký 

(4-, 5-). A co bys mi poradil ke slovům příbuzným? … třeba kdyţ jsou příbuzný slova, třeba jako 

cinosinum. Synonyma myslíš? No. Ještě něco tě napadne? Jako ţe mají stejný kořen (1)? No a ještě 

něco? No, ţe jsou trošku stejný. A čím jsou třeba trošku stejný? Třeba tuţka a pero (4-, 5-), to je 

trošku rozdíl. Tuţkou se gumuje a perem se třeba zmizíkuje a píše, ale tuţkou se třeba maluje. A 

tuţka a pero jsou slova příbuzná? Ne. Příbuzná jsou třeba … ten malej pc jako takovej otvírací, co má 

takový čísla abcd také a tam je obrazovka a dole takhle uděláte a tam je abeceda, a nebo takovýdle to, 

to se tam dělá a nejde to dolu. Aha, a ještě nějaký? Les, prales (4). Aha, v čem jsou ta slova příbuzná? 

Les a prales, tam je les, les kořen slova (4) a prales třeba znamená, ţe někdy uţ to bylo dávno, 

prababičky se toho třeba týká, a les je, se to týká přírody, jako příroda.  

Splněná kritéria jsou v tomto případě velmi nejasná. Chlapec uvádí zcela chybné příklady, ale později 

správně vymezí slova příbuzná podle stejného kořene, i kdyţ jeho odpověď je velmi nejasná. Pokud 

bychom povaţovali tuto odpověď za správnou, tedy vymezení jedno z podmínek příbuzných slov, bylo 

splněno kritérium 1.  

Celkový počet bodů 1.  

 

Skupina 2 

Třída 4. B 

30. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Příbuzná, ţe je to příbuzný k tomu 

slovu. Já to ale nechápu … jak jako příbuzný. Zkus vymyslet, jak bys poradil třeťákovi, aby dostal 

jedničku ze slov příbuzných. Co bys mu poradil? No, ţe by … aby to bylo příbuzný, jako aby tam 

byly na konci stejný nebo podobný slova. Aby byla na konci podobná slova? Můţeš mi to ještě 

přiblíţit? Písmenka. Tak mi dej tedy nějaký příklad. Ee, pěkný a hezký (4-). Pěkný, hezký – to jsou 

slova příbuzná? Ne. Tak co bys poradil tomu třeťákovi o slovech příbuzných, aby z nich dostal 

jedničku, co potřebuje znát? Písmenka hlavně. Ano, písmenka, číst uţ umí. Psát asi taky uţ umí. Teď 

potřebuje poradit s příbuznými slovy, co bys mu poradil, co bys mu řekl, aby to uměl? V tom můţe bej 

to … prostě můţe tam bejt na záčátku jiný, ale nakonci je podobný. Tak mi to zkus ještě přiblíţit. 

Zkus říct nějaký příklad. … Rozbít, bít (4). To jsou slova příbuzná? No, bít, protoţe bít jako mlátit. A 

jsou to slova příbuzná? No, je tam roz. A zkusil bys na tom příkladu říct, co bys poradil tomu 

třeťákovi? Co potřebuje znát o slovech příbuzných? … … Vzpomeň si, ţe slova příbuzná znáš a zkus 

to teď vysvětlit. Ţe by to měl jako umět … si to jakoby … aby tam … já nevím, jak bych to vysvětlil, 

jako ţe … aby tam na konci měl jako podobný písmenka a … Takţe kdyţ bude mít na konci stejná 

písmenka, tak myslíš, ţe zvládne příbuzná slova? … Myslíš, ţe mu to stačí, aby dostal jedničku 

z příbuzných slov? … Napadne tě něco, co bys mu poradil? Ne. (Zadaný úkol tento ţák vůbec 

nevyplnil.) 

Splněná kritéra zde nebyla ţádná, neboť tento ţák velmi nejistě popisuje příbuzná slova a příklady, 

které uvádí jsou dosti rozporuplné; nejprve uvedl pěkný a hezký, kde na otázku, zda-li jde o slova 

příbuzná, odpovídá, ţe ne. Správně později uvádí rozbít a bít, ale neumí svůj příklad odůvodnit. 
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Celkový počet bodů 0.  

31. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? No, ţe mají stejný kořen (1), 

příponu a předponu (2). Ještě něco bys mu řekla? No, ţe jsou tyto slova podobná (3). A asi uţ nic. 

A stačilo by mu to k tomu, aby dostal jedničku? Asi jo. A napadá tě nějaký příklad? Jako slovo? 

Hladový a rozhladovělý (4)? Nebo potom ţíznivý a … zaţíznivý? Jako ţe uţ se napil. Napadne tě 

nějaký lepší příklad? Rozpadnout a zapadnout (4). A rozpadnout a zapadnout jsou slova příbuzná? 

No. A podle čeho jsi to poznala? Ţe padnout je kořen a roz je přípona a spadnout je taky přípona 

(5-). (k zadání) Ty jsi vybrala příbuzná slova ladit, nálada, ladně, rozladit, Lada, pohladit, ladný, 

ladič, hladový, nejladnější a náladový. Podle čeho jsi výbírala ta slova příbuzná? … No podle toho 

kořenu, přípony a předpony. A tady konkrétně? … Tady je to nálada, jako lad třeba. A jak jsi 

pracovala? … No, … ţe jsem si to rozloţila a … pak jsem vybrala ta příbuzná a … Já uţ teď nevím.  

Splněná kritéria zde jsou 1., 2., 3. a 4. Ohledně kritéria 5. jde o špatné určení předpony a přípony a 

kořene ve vymyšleném příkladě. Zároveň se ukazuje na to, ţe při samostatné práci se zadaným 

cvičením ţákyně nepracovala podle toho, jak příbuzná slova definuje, a proto toto kritérium nebylo 

splněno. 

Celkový počet bodů 4. 

32. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ţe to má stejnej význam (3-) a ţe 

jsou si podobná. A jak jsou si podobná? Jako ţe to je skoro stejná věc. A ještě něco bys mu řekl? … 

Uţ ne? (vrtí hlavou) A tak by dostal jedničku? (vrtí hlavou) Co ještě potřebuje znát, aby dostal 

jedničku? … Teď moc nevím. A řekneš mi nějaký příklad? (vrtí hlavou) Tak mi ještě jednou zkus říct, 

co bys mu řekl, ţe jsou slova příbuzná, aby ten třeťák dostal jedničku. Ţe jsou stejný, ţe jsou 

podobná, ţe to má stejný význam (3-) a … ţe jsou to skoro stejná slova. A ještě něco? Vzpomeň si, 

ţe slova příbuzná uţ znáš a zkus to z toho ještě říct a více to rozvést, aby dostal jedničku ten třeťák. Já 

nevím. (k zadání) Tys tu vybral slova příbuzná: ladit, nálada, rozladit, ladný, ladič, soulad, 

nejladnější a náladový. Podle čeho jsi vybíral ta slova příbuzná? Ladit, no jako naladit se, nebo 

nálada, náladový, jako ţe rozladit. A podle čeho, co ti pomohlo? Ţe jsou to lad (5a). … Ţe jsou si 

trošku podobné. A ještě něco ti tam pomohlo? Nebo jen podle té podobnosti slov? … Ţe jsou … ţe 

jsou si příbuzná. A podle čeho jsi tedy poznal, ţe jsou si příbuzná? Jsou skoro stejná (5c) a … a jako 

ta slova nálada. Takţe jsou podobný tomu slovu nálada? Jo. A ta slova, která nejsou příbuzná, jsi 

poznal podle čeho? Ţe tam je chlad. A podle čeho? Ţe jako nejsou jako příbuzný, nejsou k náladě. 

Ještě něco tě napadne? Ne. A zkusíš ještě říct, jak bys poradil tomu třeťákovi ke slovům příbuzným? 

… No uţ ne.  

Splněné kritérium tímto ţákem je pouze kritérium 5., kde se ukazuje to, jakým způsobem se slovy 

pracoval. V tom případě můţeme sledovat správně vymezený kořen lad (1bod) a správně chápaný 

význam slov, která jsou si blízká (1bod), prostoţe to explicitně nedokázal příliš dobře vyjádřit. 

Celkový počet bodů 2.  

33. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? … … příbuzná … Co bys mu 

poradila? Vzpomeň si, ţe slova příbuzná znáš, a zkus z toho, co znáš, říct, co by tomu třeťákovi mohlo 

pomoct k těm slovům příbuzným. … Tak mi zkus říct, co jsou slova příbuzná. … Já bych poradila tak, 

ţe bych mu řekla, ţe slova příbuzná jsou, kdyţ mají stejný kořen (1). Ještě něco bys mu poradila? … 

Nevím. … Ţe jako jsou stejný třeba (3-).  A kdybys mu tedy řekla, ţe slova příbuzná jsou ta, která 

mají stejný kořen a jsou stejná, myslíš, ţe by dostal jedničku, ţe by mu to stačilo? … Myslím, ţe by 

měl ještě něco znát. A co myslíš, ţe by se mu ještě hodilo? … Nevím. Napadne tě teď nějaký příklad? 

Ne. … A zkusíš mi ještě jednou zopakovat, co bys řekla tomu třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná? No tak 

jako ţe mají stejný kořen a jsou spolu stejný a … pak ještě ať se podívá do učebnice třeba. A co v té 

učebnici by mu pomohlo? … No, nevim. … Ty jsi tady vypsala (k zadání) slova příbuzná: ladit, 

nálada, ladně, rozladil, ladný, ladič, nejladnější, náladový. Tak mi řekni, podle čeho jsi vybírala ta 
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slova příbuzná? Podle toho … kořenu a … (5a) A ještě něco ti pomohlo? A ţe … ţe je třeba ladit a 

ladič, jako naladit nějaký nástroj. Co ti tam pomohlo u toho příkladu? Co to bylo? … To jsou slova 

příbuzná: ladič a naladit? … … Hm. A zkusíš mi ještě říct, co bys poradil tomu třeťákovi? … Tak to 

zkus ještě. … Nevim.  

Splněná kritéria zde jsou 1. kritérium a 5. kritérium ve vztahu k 1. (1bod). Je vidět, ţe se tato ţákyně 

snaţí vysvětlit podobný význam slov, ale neumí to lépe  vyjádřit.  

Celkový počet bodů 2. 

34. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? … … Napadne tě něco? … A řekneš 

mi, co jsou slova příbuzná? Mě to moc nejde todlecto. Mám doučování. … Vzpoměň si, ţe to znáš a 

teď to zkus říct. Znám, no. … Nebo mi uveď nějaký příklad. … … Napadne tě něco? Já si to moc uţ 

nepamatuju, se mi to nějak vykouřilo. A řekneš mi nějaký příklad slov příbuzných? No … nevím. 

Nejde mi todlecto. … (k zadání) Podle čeho jsi tady ta slova porovnávala, co ti pomáhalo tady u slov 

příbuzných? No, jako ţe to bylo tady takový stejný. A v čem to bylo stejný? No, ţe to třeba mělo .. ţe 

to bylo takový jako, ţe jako třeba nálada a náladový, jako ţe todlencto je něco jako slovo, jako 

třeba ţe náladový je prostě něco jako s tou náladou. Takţe si to je podobné? No. A ladit taky patří 

k tomu? To patří zase tady. Takţe nálada k ladit uţ nepatří? Ne. Ani k nejladnější? To ne, k tomu patří 

zase to ladný. A ladič? Ladič patří k ladit. A podle čeho jsi tady pracovala? No, ani nevim. A co 

soulad? Ten by tam někam nepatřil? Ani nevim, jestli by tam někam patřilo. Nevíš. A proč jsi tam 

třeba nezaškrtla chlad, nebo roláda? No, protoţe mě uţ … já mě uţ nenapadlo, s čím by to bylo třeba 

stejný. A nevzpomeneš si teď na to, co bys řekla tomu třeťákovi? Ne.  

Splněné kritéruim v tomto případě nebylo ţádné, tato dívka neumí explicitně vyjádřit, co jsou slova 

příbuzná a se zadáným cvičením pracovala nesystematicky. 

Celkový počet bodů 0. 

35. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Nevim. Co jsou slova příbuzná? 

Příbuzná jsou, jsou se slovem … to … jsou nějak … spolu souvisej. A jak spolu souvisej? Ţe někdo 

něco dělá, třeba ţe … hrad, chodit. A hrad a chodit jsou slova příbuzná? No, něco dělám. Takţe 

hrad a chodit jsou slova příbuzná? No. A podle čeho to teda poznáš? No podle toho, jak je to 

napsaný. A přiblíţíš mi to ještě trošku, abych to pochopila? Hmm, nevim. A příklad tě napadá ten 

hrad a chodit? Myslim hrát, jako hrát si (4-). Aha, takţe hrát a chodit jsou slova příbuzná? No. A 

zkusíš ještě vymyslet, co bys řekl tomu třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná? Tak nějak spolu souvisej a 

pak ať se koukne, jak je to napsaný. A ještě něco potřebuje znát k těm slovům příbuzným? Nevim. … A 

myslíš, ţe dostane jedničku z toho, co bys mu poradil? … Nevim. … Snad jo. (k zadání) A co ti tam 

pomohlo při tom zadání? Tady jsem to pokazil, co? To nevím, já jsem se na to zatím nedívala, ale co ti 

tam třeba pomohlo. No tak třeba ladit je, ţe něco děláš, a nálada je taky … ţe něco … no nálada je 

spíš schopnost. A ladně? No, to je … Podle čeho jsi ta slova dával k sobě? Co ti pomohlo? No tak 

nějaká schopnost, ţe jo, ţe to je, ţe něco dělám (5-). A ten chlad tady máš podtrţený. … Já jsem ho 

podtrh aţ po tom. A změnil bys na tom teď něco? Chlad a soulad moţná, nevim, co je soulad. A chlad 

bys tam nechal? Nenechal. A sladký? To jo. Ladič jsi škrtnul, to tam nepatří? To je vlastně to … to je 

… to je vlastně to, zaměstnání. Aha, a proto nepatří k ladit, nálada, rozladit a tak? Protoţe to je 

zaměstnání? No, je to hodnost jakoby. A proto to nepatří do těch slov příbuzných? Hm. Napadne tě 

ještě něco? Ne.  

U tohoto ţáka nebyla splněna ţádná kritéria. U kritérií 1. aţ 3. ţák nedefinoval příbuzná slova, 

příklad, který uvedl, pak vysvětluje nepřesně. I práce se zadaným cvičením byla nesystematická. 

Celkový počet bodů 0. 

36. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Nepochopil jsem. Co bys poradil 

třeťákovi, mladšímu, ţe jsou slova příbuzná, aby to uměl? Nevim. Tak mi řekni, co jsou slova 
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příbuzná. … Vzpomeň si na to, ţe slova příbuzná znáš, tak mi řekni, co to je. Jako skoro stejný 

významem (3). Ještě něco tě napadne, co by měl znát ten třeťák? Ne. Takţe ty říkáš, ţe slova příbuzná 

jsou skoro stejné svým významem. Bude to tomu třeťákovi stačit k jedničce? Ne. A co ještě bys mu 

poradil? Nevim. Tak se zkus zamyslet, vţdyť to znáš, a řekni mi to. Hmm. Nevim. Napadne tě nějaký 

příklad? Třeba … hm, ladit, přeladit, rozladit (4). To jsou slova příbuzná? Jo. A podle čeho jsi to 

poznal? Podle toho, ţe jsou stejnýho významu skoro (5c). Ještě něco ti tam pomohlo? Ne. (k zadání) 

Podle čeho jsi ta slova příbuzná vybíral? Ladič, nálada, ladně, rozladit, ladný, soulad, nejladnější, 

náladový. Podle čeho jsi je vybíral? Jak jako vybíral? Podle čeho jsi vybíral ta slova příbuzná, která 

jsi podtrhnul. Protoţe jsou příbuzná. A jak jsi to poznal. Ţe jsou stejnýho významu. A proto tam teda 

nepatří ten chlad, roláda? Protoţe tam uţ ţádný slova nejsou. Jsem to nenašel. Nenašel jsi k nim to 

příbuzný slovo? Ne. Ještě něco bys řekl tomu třeťákovi? Ne. 

Kritérium, které tento ţák splnil, je 3., 4. a 5. ve vztahu ke kritériu 3. 

Celkový počet bodů 3. 

37. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? … Aby se kouknul do učebnice. Ale on 

tu učebnici nemá, a teď by tě poţádal o radu, tak co bys mu poradil? No, příbuzný slova jsou ty, který 

jakoby mají stejný význam. Podobný (3). Ještě něco? Hmm. … Teď si nemůţu vzpomenout. A 

napadne tě nějaký příklad? Třeba … pěkně, hezky (4-). Jsou pěkně a hezky slova příbuzná? To jsou 

… souladná? A slova příbuzná? Jo, ţidle, stůl a takhle (4-).  Ţidle a stůl jsou slova příbuzná? Jo. A 

podle čeho jsi to poznal? No, protoţe je to nábytek (5-). A podle toho jsou to slova příbuzná? Hm. A 

kdyţ se vrátíme k tomu třeťákovi, tak mi zkus ještě jednou říct, co bys mu poradil, ţe jsou slova 

příbuzná, aby to uměl. No slova příbuzná jsou věci, který … jsou jakoby v nějaký skupině, třeba 

jídlo, nábytek, oblečení (5-). A to bude tomu třeťákovi stačit na tu jedničku? Asi ne. Tak zkus ještě 

něco vymyslet, aby dostal jedničku, vzpomeň si, ţe to znáš, tak co bys mu poradil? No, aby vlastně … 

musí si říct slovo nadřazený a podle toho si říct ty podřazený. A k tomu příbuznými slovu tedy 

dojde jak? Hmm, … uplně se mi to vykouřilo z hlavy. … Tak zkus to ještě vymyslet. … No, musí si 

hlavně říct to nadřazený, aby věděl podle čeho začít. A to mu pomůţe k tomu slovu příbuznému? No, 

to je hlavně ten začátek, aby jakoby si to pomohl, a příbuzný, to ví asi kaţdej, ţe příbuzný je ţidle a 

stůl, protoţe ţidle je nábytek a stůl taky. Takţe potom si k tomu musí uţ logicky dojít. (k zadání) 

Podle čeho jsi vybíral ta slova příbuzná? Tys tu napsal ladit, nálada, ladně, pokladní ... ty jsi 

podtrhnul všechno? Ne, já ze začátku jsem to a pak jsem to ty hnědý jako. Takţe ty hnědý jsou platný? 

No. Tak tady máš nálada, pokladní, hladový, ladný, ladič, nejladnější, náladový. Podle čeho jsi ta 

slova vybíral? Já jsem si to splet s těma souladnejma. Aha, takţe bys to teď změnil? No, ale pokladní 

a ladič to jsou povolání. Takţe to jsou příbuzná slova pokladní a ladič? Jsou, protoţe jsou to 

povolání obě. Aha, a co třeba nálada, je příbuzná k pokladní a ladič? Tady jsou jenom to souladný, to 

náladový. To jsou příbuzná? Hmm. Ostatní uţ ne? Hmm, já jsem si to strašně poplet. Takţe tady jsi ta 

slova příbuzná dělal jinak a teď bys to opravil? Hmm. Napadá tě ještě něco? Ani moc ne, uţ se mi to 

uplně vykouřilo.  

Splněné kritérium, které se u tohoto ţáka objevuje, je kritérium 3. Avšak podle výpovědi ţáka, je 

moţné, ţe tím můţe myslet něco jiného neţ ohledně významu příbuzných slov, je také moţné, ţe se 

v průběhu výpovědi sám dostal k  jiným pravidlům, jiným souvislostem, které původně neuplatňoval 

ani při vyplňování zadaného cvičení. 

Celkový počet bodů 1. 

38. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ţe má .. ţe maj stejný kořen (1). 

Ještě něco? Co bys mu ještě řekla? … Hm. Aby dostal jedničku, tak aby mu to pomohlo. … … 

Vzpomeň si, ţe slova příbuzná znáš, tak mi to zkus říct. … Ty jsi říkala, ţe mají stejný kořen. Stačí mu 

to na jedničku? (vrtí hlavou) Tak co bys mu ještě poradila, co by ještě bylo dobré, aby věděl? … … 

Napadne tě nějaký příklad? Hmm, …. teď zrovna ne. A napadne tě ještě, co bys řekla tomu třeťákovi? 

Uţ ne. (k zadání) Tys tady vybírala slova ladit, nálada, rozladit, ladně, ladný, nejladnější, náladový. 

Podle čeho jsi vybírala ta slova příbuzná? Ţe … Podle toho kořenu (5). Ještě něco ti tam pomohlo? 
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… Uţ nic dalšího? Změnila bys to, nebo bys to nechala takhle? Nechala bych to tak. A proč jsi třeba 

nepodtrhla soulad? Protoţe tam není k tomu příbuzný slovo (5-). Aha, takţe soulad s ladným není 

příbuzný? A proč jsi nepodtrhla nejmladší? K tomu taky není. A vymyslíš ještě, co bys řekla tomu 

třeťákovi? … Ne. 

Tato ţákyně správně splnila kritérium 1., v případě kritéria 5. nerozpoznala shodný kořen slova 

soulad, proto nesplnila toto kritérium. 

Celkový počet bodů 1. 

Třída 4. C 

39. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Jako třeba … hm. … Co bys mu 

poradila, vzpomeň si, ţe to znáš. Jako třeba karta a karty. To jsou slova příbuzná? Hm. A co bys mu 

poradila, aby dostal jedničku ze slov příbuzných, co potřebuje vědět? Hmm. … … Nevíš? Ne. Tak co 

to jsou slova příbuzná? To jsou slova, která jako … která jsou … podobná (3). Ještě něco tě k tomu 

napadne? … Ne. Takţe jsou to slova, která jsou podobná? Hm. A myslíš, ţe to mu stačí, aby dostal 

jedničku? Ne. Tak si vzpomeň, ţe to znáš, co jsou slova příbuzná. Zkus to teď říct, co bys mu poradila, 

aby tu jedničku dostal a aby to uměl. … Nevim. A zkus tedy ještě vymyslet nějaký příklad, na kterém 

bys mu to ukázala. Hm. … Zkus ještě něco vymyslet. … Co potřebuje znát ten třeťák ke slovům 

příbuzným? … … (zadání) Tak kdyţ se podíváš na to zadání, tak ty jsi tady podtrhla ladit, nálada, 

ladně, ladný a náladový. Podle čeho jsi to vybrala? Tak třeba ladit a ladí. To jsou slova příbuzná? 

Hm. A co ti tam pomohlo? No, jako třeba si můţeme říct ladně, tak jako … třeba ladně tak ladit, ţe 

to je příbuzný. A co třeba ladič? Proč jsi ho nepodtrhla? Je to příbuzné? Je k ladně. A proč jsi to 

nepodtrhla? Jsem zapomněla. A podtrhla bys teď třeba další slovo, nebo opravila bys to nějak? Asi jo. 

Co bys tam ještě podtrhla? Toho ladiče … a uţ … a uţ tam nic není. A kdyţ tady vidíš ta slova, se 

kterými jsi pracovala, napadne tě, co bys poradila tomu třeťákovi? No tak jako bych napsala třeba ty 

slova nějaký a řekla bych mu třeba … ať si to třeba opakuje a takhle. A co by si měl opakovat? No, ţe 

třeba … ţe ty slova musí jako bejt skoro stejná (3) … Ještě něco? … Ţe musej jako ladit k sobě. A 

jak teda budou k sobě ladit? No tak řeknu mu třeba ten příklad karta, karty, nebo ladič a ladně (4). 

A ty říkáš, ţe jsou si podobná a ještě něco, co by mu mohlo pomoct, napadne tě ještě něco? Ne.  

Kritéria, která je moţné hodnotit jako splněná, je kritérium 3. a 4. Kritérium 5. nebylo splněno, neboť 

ţákyně ze zadaného cvičení nevybrala všechna správná příbuzná slova a zároveň způsob, který 

uplatnila při rozeznávání příbuzných slov, není zcela jasný a srozumitelný. 

Celkem počet bodů 2. 

40. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Slova příbuzná jsou slova, která mají 

stejný kořen (1), například výtah má slovní kořen tah. A nebo … výlet má slovní kořen let (5.b). A 

potřebuje ještě něco znát, aby dostal jedničku? … Uţ ne?... Zkusíš to ještě jednou zopakovat, co 

potřebuje znát k těm slovům příbuzným? … …  (k zadání) Kdyţ se teď podíváš na ta slova, která ty jsi 

podtrhala, tak jsi podtrhala: ladit, ladně, rozladit, pohladit, ladič, nejladnější a náladový. Změnila bys 

to teď nějak? No, to slovo náladový bych tam nedala. A podle čeho jsi ta slova příbuzná vybírala? 

Protoţe je tam slovní kořen ladi (5b-). A co tady u nejladnější? … Já jsem tady podtrhla to slovo 

ladně, tak mě to vedlo k tomu, ţe podtrhnu i tohle (nejladnější), ale oni tam tadle dvě slova bejt 

nemaj (5-). Takţe bys je vyškrtla teď? Hm. A ještě tě něco napadne? Co ti ještě pomohlo při výběru 

slov? Ten slovní kořen … a jinak asi ţe ty slova nemaj podobný význam. Ty, co mají stejný 

význam, jsou slova příbuzná (3-), a ty, co mají opačný, tak ty nejsou. A co třeba to slovo nejladnější 

a to ladně, to nejsou slova příbuzná? Nejsou s těma, co mám podtrhaný (ladit, rozladit, pohladil, ladič, 

náladový), jenom tydlencty dvě. Takţe jenom navzájem jsou příbuzná (má namysli ladně a 

nejladnější)? Hmm. A napadne tě ještě něco? Ne.  

Splněné kritérium bylo 1. Kritérium 4., tedy uvedený příklad, nebylo splněno, neboť neuvedla příklad 

na příbuzná slova, uvedla pouze stavbu slov se správně odděleným kořen slova. Kritérium 3. nebylo 

splněno, neboť význam příbuzných slov vymezuje jako stejný. Kritérium 5. nebylo splněno, neboť 
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špatně určila pro slova ze zadání jejich kořen a špatně vysvětluje práci s příbuznými slovy ze cvičení; 

nerozlišuje je podle kořenu a ani podle významu. 

Celkový počet bodů 1. 

41. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Třeťákovi? Aby hledal podobná 

slova, který maj stejný význam (3-). A co ještě by mu pomohlo? No, které mají stejnej význam (3-). 

Ještě něco? Nevim. Myslíš, ţe by tak dostal jedničku? Ne. Tak co ještě bys mu poradila, co ještě by 

měl znát? … Nevim. A napadne tě nějaký příklad? Dejme tomu zasněţený a nezasněţený (4). To 

jsou slova příbuzná? No. A podle čeho jsi ta slova vybírala? Ten sníh, sněţení a ne-zasněţení. Takţe ti 

pomohlo? No vlastně je to kořen slova. A tomu třeťákovi, napadlo tě, jak bys mu teda pomohla s těmi 

příbuznými slovy? … Teď jsi mluvila o kořenu slova … Tak mi to ještě jednou zkus říct, co bys řekla 

tomu třeťákovi. Aby hledal stejnej význam toho slova a aby to slovo bylo jako by o tý jedný věci, 

aby třeba nebylo sladký a hranolky, protoţe to není stejný, ţe to nemá ţádnej stejnej význam. A 

ještě něco mu pomůţe? … Nevim. (zadání) A kdyţ se teď podíváš na ta slova, tak ty jsi tady zaškrtala: 

ladit, nálada, ladně, rozladit, ladný, ladič, náladový, nejladnější. Podle čeho jsi vybírala ta slova? … 

no já jsem to podtrhala jako vlastně to, co se hodí k sobě, jako vod ruky, vlnky, pak vlnky patřej 

k sobě. Takţe nálada, náladový, ladný? No, ladit, ladit rádio, rozladil rádio a pak uţ to nemam. A co 

třeba ladně a rozladit, to jde k sobě, to je příbuzný? Ne (5-), to je podtrţeno rovně a tady to od ruky. 

Takţe vlastně to je od ruky … Aha, takţe ladně jde k nejladnější? Hm. A rozladit a ladně, to se k sobě 

nedá? Ne (5-). Proč by to třeba nebylo příbuzný? Nevim. No protoţe rozladil by nešlo říct: rozlaď 

ladně, jako tancuj ladně jo, ale rozlaďuj ladně to ne. Ţe se to k sobě nehodí? Ne. A napadne tě něco 

ještě? Ne.  

Splněné kritérium v tomto případě bylo 4. Kritérium 3. nebylo splněno, neboť vymezuje slova příbuzná 

stejným významem a u 5. kritéria je zřejmá špatná práce s příbuznými slovy při jejich rozpoznávání a 

určování. 

Celkový počet bodů 1. 

42. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? … Já nevím, asi aby si to jako 

rozděloval po částech, jako aby si ta slova rozděloval na části slabik, a vţdycky třeba tu prostřední 

slabiku, třeba jako aby se naučil ty kořeny, aby si to určoval podle kořenu (1). Takţe podle kořene 

a ještě něco? Asi uţ ne. A to by mu stačilo na to, aby dostal jedničku? To ne asi. A jak to tedy můţe 

určit podle toho kořenu? … No, ţe si to rozdělí na části a pak mu vyjde ten kořen. A napadne tě ještě 

něco? … Vzpomeň si, ţe slova příbuzná znáš, a zkus mi to teď říct. Já to jako dělám vţdycky podle 

toho, jako ţe si to rozdělim na kořen, příponu a … předponu (2) a podle toho si to určim, ţe to jde 

k jakýmu slovu. A ještě něco ti tam pomáhá? Ne, já si to dělám jenom podle toho kořenu. A nebo 

kdyţ je to příbuzný slovo ke vyjmenovanejm slovům, ale to tam nepatří k tomu. A teď si představ, ţe 

by si znovu měl poradit tomu třeťákovi, co ta slova příbuzná jsou, řekni to srozumitelně, aby to 

pochopil. … Já nevim, jak bych mu to poradil. Ještě někdy, ţe jsou jako stejný něčim (3-). A čím jsou 

stejná? To je různý. … jako ţe ten kořen a tak. A napadne tě nějaký příklad těch příbuzných slov? … 

Třeba hladový a nejmladší (4-). To jsou slova příbuzná hladový a nejmladší? … Nejsou. Tak zkus 

vymyslet nějaká slova, která budou k těm příbuzným. … …. Napadne tě něco? Nevim, zatím ne. 

(zadání) Tak se teď podíváme na ta slova, která jsi tu zaškrtl. Ty tu máš nálada, pokladní, rozladit, 

pohladit, ladný, sladký, nejmladší a nejladnější, chlad. Podle čeho jsi vybíral ta slova příbuzná? Tak 

nálada jsem si rozdělil na předponu, příponu a slovní kořen a slovní kořen je lad a náladový má 

příponu ná, teda předponu ná, slovní kořen lad a příponu ový, tak jsem si to udělal podle toho 

slovního kořene lad. Aha, takţe tím jsou to slova příbuzná, ano? Ano. A co třeba ta pokladní? 

Pokladní tam je taky slovní kořen lad. A to sis rozdělil jak? Pok předpona, lad slovní kořen, ní 

přípona (5-) a u tohohle stejně, akorát ţe tohle nemá příponu (soulad). A u slova chlad? No. Takţe 

podle toho kořene si odvodíš ta příbuzná slova? Ano. To je tedy to, co ti k tomu stačí? Ano. A to by 

tomu třeťákovi stačilo, aby dostal jedničku? No asi ne. To já nevim. Já jsem si to ve třetí třídě asi 

určoval jinak. No, tak teď máš více zkušeností. Hmm. A změnil bys tu ještě něco? Moţná ještě to 

náladový a náladu, to jsou ještě příbuzná k pokladní, soulad a rozladil, protoţe to má taky slovní 
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kořen lad (5-). A proč jsi tam nedal roládu? Roláda nemá stejný kořen jako ostatní. A hladový? Taky 

ne. Ještě něco tě napadá? Ne, uţ ne. 

Splněná kritéria jsou 1. a 2. 5. kritérium nebylo splněno, protoţe se ve výpovědi ukázalo, ţe ţák špatně 

pracuje, jak se stavbou slova, tak i s významem (coţ dokresluje i příklad, který uvedl v počátku). U 

kritéria 3. nevíme, co přesně ţák myslel větou „ţe jsou stejný něčim“, takţe zde se můţeme pouze 

domnívat, ţe se mohl snaţit vyjádřit buď blízký význam, nebo stejný kořen.  

Celkový počet bodů 2.  

43. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ještě jednou. Co bys řekla třeťákovi, 

ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Jak bys mu poradila? Slova příbuzná jsou, která můţou mít 

víc významů. Ještě něco, co by měl znát o slovech příbuzných? No, ţe musí mít stejný kořen (1). Co 

ještě? Co mu ještě pomůţe? Ještě mu pomůţe, kdyţ … ještě mu pomůţe, kdyţ si dá třeba ty slova … 

jako ţe předponu, jako jestli je stejná (5-). Takţe kdyţ si dá ta slova a hledá předponu stejnou? Hm. 

Zkusíš mi uvést nějaký příklad? Hmm, jo. Třeba kohoutek a kohoutek jako u koně, kdyţ má jako 

nahoru, nebo list jako u stromu a list, papír (4-, 5-) jako. A zkus mi uvést příklad těch příbuzných 

slov. Příbuzných? … Teď mě zrovna nic nenapadá. Tak ještě zkus jednou říct, co bys poradila tomu 

třeťákovi, jak bys mu poradila, aby dostal jedničku? No, takţe ţe musíš umět si tam najít slovní 

kořen k tomu slovu, taky si pomoct předponou. A pomoct jak předponou? No třeba kdyţ by tam 

nešel uplně ten kořen, tak aby si pomohl tou předponou, a ţe kdyţ si pomůţe, třeba kdyţ má nějaký 

slovo, třeba les, tak ţe tam nedá nějaký slovo, který k tomu nenavazuje (5-). Tak já úplně nevím, 

jestli jsem to dobře pochopila, protoţe ty jsi říkala, ţe si můţe pomoct tou předponou, kdyţ ty kořeny 

k sobě moc nejdou. Hmm. Tak mi to přibliţ nějakým příkladem, abych to pochopila. No spíš třeba 

kdyby byl plod, tak můţe být jako plod od nějakýho stromu, nebo můţe být plot jako ohrada 

kolem nějakýho domu (5-, 4-). A plod a plot jsou příbuzná slova? Ne. Tak já bych právě chtěla, abys 

mi řekla ta příbuzná slova. Vzpomeň si, ţe to znáš, a zkus mi to říct. … Ještě třeba oko, oko jako … 

orgán na těle a oko třeba v ponoţce. A oko jako orgán a oko jako na punčoše, to jsou slova 

příbuzná? Hm. A podle čeho se to dá poznat? Ţe maj ten kořen (5-). No a pak ještě ty významy. (3-

) A těmi významy myslíš co? No jako ţe jich je i víc třeba. Ještě něco tě napadne k tomu? Ne. A ta 

předpona, jak jsi říkala, ţe ti můţe pomoct, vysvětlíš to ještě? Teď uţ mě nic nenapadá. (k zadání) 

Kdyţ se teď podíváš na to, jak jsi to tady měla, tak tu máš podtrţená slova příbuzná ladit, nálada, 

ladně, pokladní, rozladit, tys to tu spojovala nějak různě? No, podle těch znaků. Takţe ladit je 

příbuzné k ladný, ladič, pokladní je k souladu… Ne, to ladný má být k, to nejladnější má být k ladný 

… A ladič k ladnému nejde? Ne. A proč? Podle čeho jsi to poznala? Podle tý části … tý příponový 

(5-). A jak tedy? V čem ti to napoví, ţe nejsou příbuzná? I kdyţ je tam ten kořen stejnej, tak se 

musím podívat na tu část příponovou. A tady ti teda jak pomohla ta část příponová? No, ţe u toho 

ladný tam končí na ný a ţe to ladič končí na ič. Takţe podle toho jsi vyvodila, jestli jsou příbuzný, 

nebo ne? Hm. A tady u ladič a ladný, to příbuzný nejsou, protoţe mají jinou příponu? No. A co třeba 

roláda a soulad? Roláda to nejde, protoţe je tam jiná ta část předponová. Takţe tady zase ti 

pomůţe ta část předponová? Hmm. A co ladit a nálada? Nálada? Jsou to příbuzný? Ne, tady je jiná 

předpona a u toho ladit je jiná přípona. Napadne tě ještě něco? Ne. 

Splněné kritérium je zde 1. Ţákyně uvedla chybně příklad a nesplnila tak 4. kritérium, zcela chybně 

vymezuje a definuje slova příbuzná, proto nesplnila kritérium 5. 

Celkový počet bodů 1. 

44. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? No, řekl bych mu slova příbuzná je 

třeba … aby se k sobě hodily, takţe kdyţ máš hlad, tak přidáme k tomu chuť třeba, nebo sladké, 

prostě nějakej druh jídla (4-, 5-), prostě aby to k sobě mohlo jít. Takţe třeba hlad a sladké jsou 

slova příbuzná? No. A co by třeba ten třeťák měl dělat, aby se vyznal ve slovech příbuzných? Ţe kdyţ 

třeba ten třeťák uvidí ten hlad, tak si říct, co by se k tomu hodilo, ţe jídlo se k tomu hodí, kdyţ máš 

třeba hlad, tak si řekne jídlo, takţe třeba jídlo, nebo hamburger se k tomu hodí, nebo prostě co se 

hodí z toho jídla (4-, 5-). A to jsou teda slova příbuzná? Hm. Protoţe je to nějak blízký a to je 
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důleţitý. Takţe podle té skupiny pak přistupujeme k těm příbuzným slovům, jo? Hmm. To bude stačit 

tomu třeťákovi na jedničku? No podle mě to bude stačit. Napadne tě ještě něco, co by ten třeťák měl 

znát? To je asi všechno. … A zkusíš mi ještě jednou zopakovat, co bys řekl tomu třeťákovi, ţe jsou 

slova příbuzná? Ţe se k sobě hodí a ţe si třeba řekne jídlo a k tomu se hodí prostě z toho jídla něco a 

… (k zadání) Tys tady podtrhl ladit, nálada, ladně, rozladit, ladný, ladič, nejladnější, náladový, a pak 

tu máš ještě sladký, hladový, roláda. A podle čeho jsi poznal, ţe to k sobě patří, ţe to jsou slova 

příbuzná? No, ladit znamená, ţe jako třeba, ţe televize nejde, tak ji naladím, jako opravíme, a 

ladit tady je ladič, který to zrovna opravuje. A nálada jde k tomu? Ne, ale tady mám čárku, to je jiný 

přiklad, to patří k náladový (5-). Náladový, třeba jako kdyţ jsem třeba šťastnej. Takţe to ti pomůţe 

rozeznat ta příbuzná slova? No. A napadne tě ještě něco? Zatím nic mě nenapadá.  

Tento ţák nesplnil ţádné kritérium. 

Celkový počet bodů 0. 

45. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? … Tak třeba, ţe si třeba … Co bys mu 

řekla, ţe jsou slova příbuzná, aby dostal jedničku? No, ţe kdyţ je třeba slovo … třeba školka, tak to 

větší je třeba škola, nebo prostě jako … to co k tomu patří, ţe to jako taková skupina. A proto jsou 

to slova příbuzná? A slovo škola a školka jsou slova příbuzná? Ne. Asi ne. A co by tě tedy napadlo? 

Nevim. A co bys mu poradila? Vzpomeň si, ţe slova příbuzná znáš. … Napadne tě něco? Ne. A nějaký 

příklad by tě napadl? Třeba … rohlík a chleba. Takţe rohlík a chleba je příklad slov příbuzných? 

No. (4-, 5-). A jak jsi to poznala? Ţe … ţe jdou k sobě. A jak jdou k sobě? Jak to pozná ten třeťák, ţe 

ta slova příbuzná jdou k sobě? No tak třeba ţe … ţe si třeba … to musí poznat. A zkus ještě jednou 

zopakovat, co bys poradila tomu třeťákovi k těm slovům příbuzným. … Uţ mě teď nic nenapadá. (k 

zadání) Kdyţ se teď podíváš na ta slova příbuzná, tak ty tady máš ladit, nálada, ladně, rozladit, ladný, 

ladič, nejladnější, náladový. A podle čeho jsi ta slova vybírala? Jak jako k sobě patřej. A co ti 

pomohlo? … Ţe je to jako … Jako ţe je to jedno slovo a … Tak třeba ladit a nálada, podle čeho jsi 

poznala, ţe jsou to slova příbuzná? Kdyţ je třeba nálada … ladit je třeba jako ladič, ţe jako je to 

slovo ladit a ten jako člověk, ţe to třeba jako … jako to ladí třeba. A ta nálada je k tomu příbuzná 

proč? Co ti pomohlo? Ţe je třeba slovo nálada a člověk je třeba náladový. A se slovem ladit je 

příbuzný? Je. A podle čeho jsi to poznala? Ţe je ladit a ladič. A nálada? Jako náladový, nálada a 

náladový. Napadne tě ještě něco? Co bys poradila tomu třeťákovi? Uţ asi ne.  

Tento ţák nesplnil ţádné kritérium a při popisu práce s příbuznými slovy se ukázalo, ţe nepřehledně a 

náhodně určuje příbuznost slov. 

Celkový počet bodů 0. 

46. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? … Ţe to, ţe příbuzná slova jsou, ţe 

kdyţ má podobný význam (3) a ţe třeba má stejný kořen (1). Tak to jsou slova příbuzná? Hm. A 

myslíš, ţe by mu to tomu třeťákovi stačilo k jedničce? Ne. Tak co bys mu měl ještě poradit? … Nevim. 

Řekneš mi nějaký příklad slov příbuzných? … Hm. Tak třeba … jablko a pomeranč. A jablko a 

pomeranč jsou slova příbuzná? No, protoţe to je ovoce (4-, 5-). A teď kdybys ještě mohl říct, co bys 

poradil tomu třeťákovi, co bys mu řekl, jak má pracovat s příbuznými slovy. … Ţe příbuzná slova jsou 

ty se stejným významem (3-) a … měl by si říct kořen (1). A bude mu to stačit, aby dostal jedničku 

z těch slov příbuzných? No, tak kdy si řekne ten kořen a pak jako ten význam, tak jo. A co si k tomu 

má říct? No má zjistit jestli jsou obojí stejný. (k zadání) Kdyţ se podíváš, jak jsi  pracoval s těmi slovy 

příbuznými, tak jsi tady podtrhnul ladit, nálada, ladně, rozladit, ladič, chlad, soulad, hladový, 

nejladnější, náladový. Podle čeho jsi to vybíral, ta slova příbuzná? Ţe třeba ladit a ladič, ţe to je jako 

stejný význam, třeba něco ladim ladičem. A co ten chlad, jak k tomu jde, k tomu ladič a ladný? Já 

jsem si to spletl. Takţe bys to tak nechal, nebo to opravil? Škrtnul. A co ten hladový? Taky škrnul. A 

co ten soulad? …Jako píseň, jako ţe ladit, to znamená jako něco, jako nástroj ladit, tak je to taky 

s písní a soulad je píseň jako. A proč jsi nepodtrhnul pokladní? Protoţe do hudby to nepatří. Takţe 

myslíš, ţe se ta slova vážou k hubně? Hm. Taky. A ještě k náladě. (5) Proto jsou příbuzná? No. A 

ještě něco ti pomohlo? Ne. 
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Správné kritérium je 1. 3. kritérium nebylo splněno, neboť slova příbuzná vymezil na základě stejného 

významu. Při práci s příbuznými slovy se však ukazuje, ţe ţák k rozlišení příbuznosti slov vyuţívá 

jejich významový základ, čímţ tak splnil 5. kritérium; 5c. 

Celkový počet bodů 2. 

47. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? … Slova příbuzná jsou slova, která 

mají stejný, nebo podobný význam (3). Ještě něco by ten třeťák měl vědět, nebo by mu to stačilo, 

aby dostal jedničku? Ne. A co bys mu ještě poradil? … Co tě ještě napadne? Nebo mi uveď příklad. 

Jako ţe se tam píše stejný znamínko. Jaký znamínko máš na mysli? I. A podle čeho poznáš slova 

příbuzná? No, ţe mají stejný kořen (1). Takţe podle kořene poznáš slova příbuzná?... A uvedeš mi 

nějaký příklad ke slovům příbuzným? Byt, nábytek. Byt a nábytek jsou slova příbuzná? No. A podle 

čeho jsi to poznal? Podle toho slovního kořene. A ten je tady jaký? Byt. Ještě něco tě napadá? … Ne. 

Zopakuješ mi ještě, co bys poradil tomu třeťákovi ke slovům příbuzným? … Co? Co bys mu tedy 

poradil? … To uţ je všechno. (k zadání) Ty jsi tu podtrhl tato slova, ţe jsou příbuzná: ladit, nálada, 

ladně, rozladil, ladný, ladič, soulad, nejladnější a náladový. Podle čeho jsi ta slova určil? No … podle 

toho kořenu jako a … taky ten význam. Takţe nálada je příbuzné slovo s ladič? No. … A řekneš mi, 

jak bys na tom ukázal tomu třeťákovi, jak má pracovat se slovy příbuznými? No, tak jako ţe … ten 

kořen a ten význam. A to mu stačí, aby dostal jedničku ze slov příbuzných? Jo. Napadne tě ještě něco? 

Ne, asi uţ nic. 

Kritéria, která zde byla splněna, jsou 1., 3. a 4. U kritéria 5. se potvrdila aplikace daných pravidel 

(kritérií); schopnost uţití kořene při práci s příbuznými slovy (1bod) a schopnost uţití významu slov 

(1bod). 

Celkový počet bodů 5. 

Třída 4. A 

48. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Tak to můţe … nevim. Poradil bys mu, 

jak má se slovy příbuznými pracovat? No, mě ta slova příbuzný nejdou taky, tak já nevim. Aspoň 

zkusíš mi říct něco, co si pamatuješ ke slovům příbuzným? Myslíte ve vyjmenovaných slovech? 

Vymysli mi nějaký příklad. Třeba … pelyňkový čaj (4-). To je slovo příbuzný? To já nevim. Napadá 

tě něco? Ne, nevim. A zkusíš ještě vymyslet, co bys mohl poradit tomu třeťákov? Ne, nevim. … (k 

zadání) A podle čeho jsi tu vybíral ta slova příbuzná? Ty tu máš lad, ladit, rozladit, ladič, nálada, 

náladový, pak tu máš roláda, nejladnější. Jak jsi vybíral ta slova? Nevim. Protoţe jsem to slyšel, jak 

jste nám to řekla, tak jsem to zkusil vybrat. Takţe náhodně jsi je vybíral? Hm. A změnil bys to nějak? 

Tady bych to škrtnul. Roládu bys škrtl? No, protoţe já jsem jí nechtěl zaškrtnout, jak jsem se spletl. 

Takţe ty bys jí tam nedal? Ne. A proč bys jí teď škrtnul? Nevim teďka zrovna. Ještě něco tě napadne? 

… A tady ještě to nejladnější. To tam taky nepatří? No. A proč to tam nepatří? To nevim.  

Tento ţák nesplnil ţádné kritérium. 

Celkový počet bodů 0. 

49. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ţe to jsou slova, která mají něco 

spolu společného, významem, nebo vyslovením (3). Ještě něco by měl znát, aby dostal jedničku? A 

ţe ty slova maj kořen a ţe si má dávat pozor na koncovky. A ještě něco tě napadá? Nebo uţ by 

dostal jedničku, po tom, co jsi mu řekla? Uţ mě nic nenapadá. A napadne tě nějaký příklad? Třeba … 

Teď zrovna ne. A zkusíš mi ještě jednou říct, jak bys to tomu třeťákovi řekla, aby to pochopil? Ţe to 

jsou slova, která něco mají společného významem nebo vyslovením (3), ţe mají stejný kořen (1) a 

ţe můţe mít jiné koncovky a … uţ nevim. A příklad bys mi vymyslela? Roztleskávat a tleskat (4). A 

podle čeho bys poznala, ţe jsou příbuzná? … Ţe roztleskávačky dělaj to samý, jako ţe tleskaj, ţe 

v podstatě ţe kdyţ fanděj, ţe povzbuzujou, a kdyţ tleskáme, tak v podstatě taky povzbuzujeme (5c). 

Tak tím jsou slova příbuzná, to ti pomůţe k tomu rozeznat? Ne. Ţe maj tam ten kořen stejnej (5a). A 
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ještě něco tě napadne? Ne, to je všechno. (k zadání) A ještě tady ty jsi zaškrtla ladit, nálada, ladně, 

rozladit, ladný, ladič, soulad, nejladnější, náladový. Podle čeho jsi tady volila ta slova příbuzná, která 

jsi podtrhla? Podle lad a podle toho ţe rozladit, podle slova ladit. A proč třeba tam nejde sladký? 

Protoţe sladký, to se neladí, to je jen příchuť. A proč jsi tam dala to náladový? Protoţe ten pocit se 

naladí vlastně.  

Splněná kritéria byla 1., 3. a 4. U kritéria 5 se ukazuje, ţe slova příbuzná rozpoznává podle blízkého 

významu (1bod) a podle kořene (1bod). 

Celkový počet bodů 5. 

50. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? No tak asi, ţe by se nejdřív musel 

naučit vyjmenovaný slova a …. pak asi …. ţe by. … Co by mu ještě pomohlo, aby dostal jedničku ze 

slov příbuzných? … Napadne tě ještě něco? Uţ asi ne. A napadne tě příklad, který bys mu mohla 

uvést? No, tak třeba … kdyby tam třeba bylo slovo … byliny … tak by sem mu řekla, ţe … to je jako 

… … ţe by tam mohl určit jako předponu, příponu (2) a ţe by tam musel bejt ten kořen. A co s tím 

kořenem bys mu poradila? No, to nevim. … Tak teď si ještě něco vymyslela, tak mi to ještě zkus říct 

znovu, co bys mu poradila, ţe to jsou příbuzná slova. Ţe by se nejdřív musel naučit vyjmenovaná 

slova a pak by u toho určil předponu a příponu a … ten kořen (2). A podle toho pozná slova 

příbuzná? Hm. Vymyslíš ještě nějaký příklad? Ne. Tak vzpomeň si, ţe slova příbuzná znáš a zkus ještě 

podle toho, co o nich víš vymyslet nějaký příklad. … No, tak třeba … já nevím, uţ nevím. … A myslíš, 

ţe kdyţ bude umět vyjmenovaná slova a určit předponu, příponu a kořen, tak dostane ze slov 

vyjmenovaných jedničku? … Hmm. … (k zadání) Tys tu zvýraznila ladit, ladně, rozladit, ladný, ladič, 

nálada a náladový. Podle čeho jsi volila ta slova? No jako podle toho ţe jako tady to ladit, nálada, 

ladný, ladit, ţe je to vlastně … ta předpona stejná skoro. Předpona? Co konkrétně u té nálady a 

náladový? No, asi to nál. A proč tedy ladit, rozladit a ladně. Podle čeho jsi dala tato slova do 

příbuznosti? … Nebo bys to teď změnila? No, asi bych to změnila. A jak? Asi ţe by tam tohle nebylo. 

To rozladil? Hm. A proč? Protoţe to není ta stejná přípona (5-). Napadá tě ještě něco? … Proč jsi 

tam nedala soulad, nebo hladový? Ţe to tady nemá dvojici.  

Zde bylo splněno kritérium 2. U kritéria 5. se ukazuje, ţe příbuzná slova rozpoznává podle chybných 

pravidel, takţe nebylo splněno. 

Celkový počet bodů 1. 

51. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? … Nevim. Jak bys mu poradil, jak se 

slovy příbuznými pracuješ ty sám? Vzpomeň si, ţe to znáš. … Jo, slova jsou příbuzná, která se spojují 

ke slovům … nálada a druhý … smutek (4-). A podle čeho jsou teda slova příbuzná – nálada a 

smutek? Co ti pomůţe rozlišit tu příbuznost? … Slova. Jak tedy? … Nevim. Vzpomeň si, ţe slova 

příbuzná uţ znáš, tak z toho zkus vymyslet, jak bys mu poradil. Jak s příbuznými slovy pracuješ ty? 

Nevim. … Tak to zkus ukázat na nějakém příkladu. … Vymyslíš nějaký příklad slov příbuzných? … 

Asi ne. … A zkusíš mi ještě jednou zopakovat, co bys poradil tomu třeťákovi ke slovům příbuzným, aby 

dostal jedničku? … Nevim. … (k zadání) Tak tady jsi zaškrtnul ladit, ladně, rozladit, pohladit, ladný, 

sladký a nejmladší, jo? Hm. A podle čeho jsi určil, ţe sladký a nejmladší jsou příbuzná slova? Sladký 

a nejmladší … jsou slova příbuzná. A podle čeho? Co ti pomohlo v určování? Hladový. Takţe podle 

slova hladový jsi určil, ţe sladký a nejmladší jsou slova příbuzná? A jakým způsobem? Zkus mi to ještě 

víc popsat. … Nevim. Změnil bys to teď? Jo. A co bys změnil? Nechal bych tam nejmladší, sladký a 

hladový.  

Zde nebyla splněna ţádná kritéria. 

Celkový počet bodů 0. 

52. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Řekla bych mu, aby … aby si vzal, 

aby si koupil nějaký kartičky a aby si to naučil. A co přesně bys mu řekla? Řekla bych mu, aby si zašel 
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s mamkou do obchodu a tam aby si to koupil v nějakým papírnictví. A kdyby poţádal tebe, abys mu to 

vysvětlila, aby dostal jedničku, tak jak bys mu pomohla? Řekla bych mu ty … ty příbuzná slova. A 

jak? Tak třeba kdyţ máš být, tak třeba být šťastný, tak to je taky tvrdý y. A jak by rozeznal příbuzná 

slova? No, kdyţ tam má … bydlet, tak příbuzné slovo je k tomu … bydlit třeba (4-). A podle čeho 

to rozlišuješ? Podle toho ţe … Podle čeho jsi rozlišila, ţe to jsou slova příbuzná? Třeba podle toho, ţe 

… Nevim. A zkusila bys to ještě jednou říct, co bys poradila tomu třeťákovi ke slovům příbuzným?... 

No, ať si to třeba opakuje. A co si ale má opakovat? No, ţe jako to, kde napíše to y a tak. To potřebuje 

znák ke slovům příbuzným? Hm. A napadne tě ještě něco? Uţ asi nic. (k zadání) Tys tady zaškrtla 

ladit, nálada, ladně, rozladit, ladný, ladič, soulad, nejladnější, náladový. Co ti pomohlo v tom, ţe to 

jsou slova příbuzná? No tak tady máš ladit a tam přidáš jenom rozladit, a kdyţ to tam nedáš, tak 

je to ladit. A co ta nálada a ladit? To jsou uplně jiný. Takţe to nejsou příbuzný? Ne. A podle čeho to 

poznáš? No, podle toho ţe ladit a nálada jsou uplně jiný slova (5-). A je tam něco, co ti konkrétně 

pomáhá to rozeznat? No, nic konkrétně ne. Já si to jenom takhle udělám ladit a nálada a hned 

poznám, ţe to je asi jiný jako. A změnila bys tam ještě něco? Já ne. A zkusíš ještě jednou říct tomu 

třeťákovi, jak pracovat se slovy příbuznými? No, takţe kdyţ ten třeťák řekne třeba slovo rozladit a 

ladit, tak to je slovo příbuzný, protoţe je tam v tom … je to ladit a roz je předpona (5-), takţe kdyby 

to tam dal, tak by to vlastně bylo slovo příbuzný. Takţe na co se má soustředit? Na to ladit. Podle 

čeho to má teda rozeznat? … Podle toho kořenu (5). Ještě něco? A myslím, ţe i přípony (5-). A ještě 

něco? Uţ nic.  

Splněné kritérium u této ţákyně není ţádné. U kritéria 5. a popisu práce se zadaným cvičením se 

ukazuje, ţe rozpoznávání příbuzných slov není zaloţeno na znalosti příbuzných slov, spíše jde o 

náhodné rozlišení. 

Celkový počet bodů 0. 

53. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? No, já bych mu řekla, ţe je to něco, co 

vlastně vyznačuje, jako jsou slova … jaká jsou podstatná jména. Vlastně jaký jsou (5-). Uvedeš 

mi k tomu nějaký příklad? Tak třeba jablko a přídavné jméno k tomu je třeba červené (4-). Takţe 

jablko a červené jsou slova příbuzná? Jenom to červené. A uvedeš mi nějaký příklad na slova 

příbuzná? … Tak třeba … být a nebýt (4). Jsou slova být a nebýt příbuzná? No, spíš záporná, jako 

ţe jedno z nich je … protikladná (5-). A napadne tě nějaký příklad na slova příbuzná? … Ne, 

nepadne. Tak mi ještě jednou zkus říct, co bys poradila tomu třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, co mu 

poradíš? No, řekla bych mu, aby prostě si … třeba příklad, aby si vzal slovo člověk a řekl si, jaký je 

člověk, já nevim, třeba bohatý nebo tak (5-). Takhle bych mu ukázala příklad. Ale to je slovo 

přídavný. No. A slovo příbuzný? … No. … příbuzný, to má stejný kořen (1), bych mu řekla. A ještě 

něco? No a musí si to bejt podobná (3), třeba jako ţe to má stejný kořen, ale musí si to bej podobná. 

A ještě něco? … A jak podobná musí být? … No jako aby byly příbuzný. … Myslíš, ţe dostane 

jedničku? No … mohl by. (k zadání) Tak ty jsi tady vybrala tato příbuzná slova: ladit, nálada, ladně, 

rozladit, ladný, ladič, soulad, nejladnější, náladový. To jsou slova příbuzná? No, ale já to myslela, 

jako ţe tady je třeba nálada a náladový, tydle dvě spolu. Aha takţe ladit a nálada už příbuzná 

nejsou? Ne (5-). A co ti tady pomáhalo? No, ten kořen slova. A u ladit a nálada? No tak ţe je to 

k sobě podobný jako. Ale ty jsi říkala, ţe ladit a nálada k sobě nejdou. No, to nejde, ale ladit a nálada 

to je něco jinýho. Ladit to je třeba rádio a nálada to je … no jako nálada (5-). Ty říkáš tedy, ţe 

slova příbuzná rozlišujeme podle kořene, ale třeba ladit a nálada nejsou příbuzná slova, nemají 

shodný kořen? No. Souhlasíš s tím? No. Teď mi nepřijdeš s tím moc spokojená, změnila bys to teď 

nějak? No, nezměnila. Ale já kdyţ se na to koukám, tak bych i řekla, ţe maj stejný kořen. Kdyţ je 

tam lad, tak ţe oni moţná budou příbuzný. Tak myslíš, ţe by mohlo být ladit a nálada příbuzný? 

Mohlo, protoţe je lad-it a ná-lad-a. A co třeba nálada a pokladní? Pokladní … no to nejde. To není 

příbuzný? Ne … no to je. A podle čeho jsi to poznala? Podle toho, ţe to tam má ten lad. Takţe to má 

stejný kořen? No. Takţe pokladní a nálada je taky příbuzné. 

Výpověď této ţákyně je velmi nepřesná a proměnlivá, ale i tak bylo splněno kritérium 1. a 3. U kritéria 

5 posuzujeme aplikaci daných pravidel a jak je schopná pracovat s příbuznými slovy. 5. kritérium 

nebylo splněno, uţití pravidel je nepřehledné a nejisté. 
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Celkový počet bodů 2.  

54. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Například slovo příbuzné jako k 

výjmenovanému slovu. A co bys mu poradil, aby dostal jedničku? Jako příbuzný například bych mu 

řekl příklad a … taklenc by ty příklady dělal, jako ţe to musí bejt i tvrdý y … Ještě něco? No … 

Napadne tě nějaký příklad ke slovům příbuzným? Být, bytost (4). Jsou to slova příbuzná - být, bytost? 

Jsou. A podle čeho jsi to poznal? Podle toho ţe bytost je …jako teďko a být je jako tady být (5-). 

Takţe to ti pomůţe si určit ta příbuzná slova? No. A jak bys tedy tomu třeťákovi poradil, ţe jsou slova 

příbuzná?... …  Jak bys mu poradil, co bys mu řekl, aby dostal ze slov příbuzných jedničku? No, ţe … 

ty slova příbuzná jsou … příbuzná k těm vyjmenovaným slovům (5-), protoţe v těch 

vyjmenovaných slovech taky píšeme tvrdé y, a ţe bych mu řekl ten příklad a ţe by to pak doplnil. A 

jaký příklad? To být, bytost, bydlit. A potom by dostal jedničku z těch příbuzných slov? No … Tak co 

by ještě potřeboval vědět? Potřeboval by vědět ještě ty vyjmenovaný. A kdyţ bude znát vyjmenovaná 

slova, tak pak dostane jedničku z příbuzných slov? No, taky ne. A co ještě? K těm vyjmenovaným 

slovům, prostě … musí umět ty vyjmenovaný slova, protoţe kdyby je neuměl, tak nemůţe vědět, ţe 

například být a k tomu je příbuzný bytost. A to jsou tedy slova příbuzná? Jo. … Napadne tě ještě 

něco? … Uţ asi ne. (k zadání) Tak a ty jsi tu podtrhnul tato příbuzná slova: ladit, nálada, ladně, 

rozladit, ladný, ladič, nejladnější a náladový. To jsou slova, která jsi rozhodl, ţe jsou slova příbuzná. 

A podle čeho jsi je vybíral? Ladit je například jako ladit televizi. Nálada a náladový jako ţe někdy 

má dobrou náladu nebo špatnou, a nálada, to je taky jako ţe má dobrou náladu nebo špatnou. A 

je třeba ladit a nálada slovo příbuzné? Ne (5-). No protoţe náladový a nálada, to jsou spolu stejný 

slova, ladit, rozladit, ladný, ladič jsou k sobě (5-). A podle čeho to poznáváš? Já jsem si nebyl jistý u 

toho ladný a ladně. A proč? Protoţe ladný to můţe být například … ale jo, můţe to bejt. Takţe myslíš, 

ţe ladný a ladně jsou slova příbuzná? No. A co ladit a ladně? Ladit a ladně … ne. Protoţe ladit to je 

jako ladit tu televizi a ladně … ladně, to nevim, jak bych právě vysvětlil. A jsou příbuzná? Ne. A 

napadá tě ještě něco? Ne. 

Splněné kritérium zde nebylo ţádné. Ţák sice uvádí správný příklad, ale vysvětluje ho tak, ţe není 

jasné, zda-li s příbuzností slov umí pracovat. Kritérium 5. nebylo splněno. 

Celkový počet bodů 0. 

55. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Slova příbuzná jsou … jsou slova, která 

maj podobný význam (3) jako … jako to slovo, na co se ptám. A ještě něco? A nebo něco, co s tím 

souvisí. A dostane ten třeťák jedničku? Bude mu to stačit to, co jsi řekl? Mohlo by. A napadne tě ještě 

něco? Ne. Vymyslíš nějaký příklad slov příbuzných? Třeba obyčej a zvyk (4-). A to jsou slova 

příbuzná? Ne, nejsou příbuzný, jak se to řekne, to … no ţe nejsou příbuzný, ale maj uplně stejnej 

význam. Tak třeba … telefon a pevná linka. A to jsou slova příbuzná, telefon a pevná linka? No jako 

pevná linka, jako ten telefon, co máme doma. A to jsou příbuzná slova? No, mohli by bejt (5-). A 

podle čeho jsi to poznal? Protoţe … s oběma dvouma přístrojema se dá volat (5-). A vymyslíš ještě, 

co bys řekl tomu třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná? Uţ nevim. A podle čeho to tedy on můţe poznat, ţe 

jsou to slova příbuzná? … No, tak jako podle toho významu, ţe to jako souvisí jako. … A pak uţ 

nevim. A to, co teď říkáš, mu bude stačit k tomu, aby dostal jedničku ze slov příbuzných? Snad jo. … 

Asi jo. Nebo ještě něco je tam zapotřebí? Já myslim, ţe uţ nic. (k zadání) Ty tu máš ladit, nálada, 

ladně, rozladit, ladný, ladič, nejladnější a náladový. Hm. A podle čeho jsi poznal, ţe to jsou slova 

příbuzná, nebo jak jsi to vyvodil? Ladit, jako ţe ladim třeba, já nevim, rádio, a ladič jako ţe on 

nám to naladí. A co ladně a ladit? Nebo nálada a ladit? Jak jsi poznal, ţe to jsou slova příbuzná? Jo 

aha… já myslel jako ty, co spolu maj něco. Takţe ladit a nálada nejdou slova příbuzná? Ne. Spíš 

náladový a … nálada. Ještě něco tě napadne? … Ne, uţ nevim.  

Splněné kritérium je zde pouze 3.  

Celkový počet bodů 1. 

56. Ţák/Ţákyně  
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Co bys řekla třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Slova … a k čemu příbuzná. No, 

kdyby chtěl vysvětlit, co jsou to slova příbuzná, tak jak bys mu to vysvětlila? To je … kořen slova, 

kterej má … to má … mají stejný kořen (1), ale maj jinou předponu a příponu (2), a musí to být 

třeba … roz-bije, pře-bije (4). A ještě něco by potřeboval ten třeťák znát, aby dostal jedničku? …. 

Ne. Takţe za to by dostal jedničku? Stačilo by mu to? … Nevim. Tak mi ještě jednou zapakuj, co bys 

poradila tomu třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná. … Slova, která mají sterjný kořen a … předponu a 

příponu … ta můţe bejt jiná. … To je vše, co potřebuje znát? … No, asi jo. Takţe to mu ke slovům 

příbuzným stačí? Hmm. … (k zadání) Tak tady máš podtrţený slova ladit, ladně, rozladit, ladný, ladič, 

soulad s nejladnější a náladu, ţe ta jde s náladový, jo? A podle čeho jsi vybrala ta slova? … Ladit, 

rozladit a ladný, to je trošku změněný … A podle čeho třeba ladit a ladně, ţe jsou slova příbuzná? 

Podle lad, takţe by tam měla patřit i ta Lada (5-). A co ta nálada a ladit? Proč nejsou slova 

příbuzná? Ne, je to hloupost. A co třeba sladký? To má kořen slova lad. A mladší, nejmladší? A 

todle bych tam přidala (chlad). Takţe bys to tak změnila. Zkus ještě říct, jak bys poradila tomu 

třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná. … Uţ nevim.  

Zde bylo splněno 1. kritérium a 4. 5. kritérium nebylo splněno, neboť správně neuplatňuje pravidla o 

příbuzných slovech. 

Celkový počet bodů 2. 

57. Ţák/Ţákyně  

Co bys řekl třeťákovi, ţe jsou slova příbuzná, tak aby to uměl? Ţe … jako podobnýho významu (3). 

Třeba … les, lesový (4). Takţe to jsou slova příbuzná? Ano. A myslíš, ţe by tak dostal jedničku? Asi 

ne. … A co tě ještě napadne? Uţ nevim teďka. A co bys mu poradil? … … Co by mu mohlo pomoct? 

Nevim tedka. Uţ ne. A zkusíš ještě jednou zopakovat, co jsou to slova příbuzná? Jsou jako podobnýho 

významu a … uţ nevim. A stačí mu to ke slovům příbuzným? No to asi ne, ale já si teď nemůţu nějak 

vzpomenout. … A zkusíš ještě vymyslet nějaký příklad? … No, tak ten les a lesový třeba. A co bys 

tomu třeťákovi ukázal na těch slovech? No ty slova příbuzná, ale já uţ si nějak nic nevybavuju. …  (k 

zadání) Jako příbuzná slova jsi tady vybral ladit, nálada, ladně, rozladil, ladný, ladič, nejladnější a 

náladový. Podle čeho jsi ta slova vybíral? No tak já jsem si řekl, ţe jsou jako něčim podobný a taky 

ten kořen (5a) tam jako … Takţe rozladil a nálada jsou příbuzná slova? No, to asi jo, kdyţ maj 

stejnej kořen (5a) a sou blízká (5c). A co třeba ladit a pokladní? Ne, to asi ne. Tam je jinej kořen. … 

To je uplně jinak todle. A zkusíš mi ještě jednou říct, jak bys poradil tomu třeťákovi, ţe jsou slova 

příbuzná? … No ať si jako řekne kořen a jak jsou si blízký, jako podobný. A dostane ten třeťák 

jedničku z toho, co jsi mu řekl? No snad jo. Ještě něco tě napadá? Asi uţ nic. 

Splněná kritéria u tohoto ţáka jsou 3. a 4. U kritéria 5. ţák správně pracuje s kořenem slov (1bod) a 

jejich významem (1bod). 

Celkový počet bodů 4. 
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Tabulka č. 6: Přehled výsledků ţáků z 1. experimentální skupiny 

žák/žákyně Počet bodů Splněná kritéria skupina třída

1 1 2 1 A

2 1 1 1 A

3 0 1 A

4 0 1 A

5 0 1 A

6 4 1, 2, 4, 5A 1 A

7 0 1 A

8 1 2 1 A

9 0 1 A

10 0 1 A

11 2 1, 2 1 C

12 1 2 1 C

13 3 1, 2, 3 1 C

14 3 1, 2, 3 1 C

15 0 1 C

16 3 1, 2, 5B 1 C

17 3 1, 2, 3 1 C

18 6 1, 2, 3, 4, 5B, 5C 1 C

19 2 1, 2 1 C

20 3 1, 2, 5B 1 C

21 2 1, 3 1 C

22 1 2 1 C

23 5 1, 2, 3, 4, 5A 1 B

24 4 1, 2, 4, 5A 1 B

25 0 1 B

26 5 1, 3, 4, 5A, 5C 1 B

27 2 1, 2 1 B

28 2 1, 5A 1 B

29 1 1 1 B
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Tabulka č. 7: Přehled výsledků ţáků z 2. experimentální skupiny 

žák/žákyně Počet bodů Splněná kritéria skupina třída

30 0 2 B

31 4 1, 2, 3, 4 2 B

32 2 5A, 5C 2 B

33 2 1, 5A 2 B

34 0 2 B

35 0 2 B

36 3 3, 4, 5C 2 B

37 1 3 2 B

38 1 1 2 B

39 2 3, 4 2 C

40 1 1 2 C

41 1 4 2 C

42 2 1, 2 2 C

43 1 1 2 C

44 0 2 C

45 0 2 C

46 2 1, 5C 2 C

47 5 1, 3, 4, 5A, 5C 2 A

48 0 2 A

49 5 1, 3, 4, 5A, 5C 2 A

50 1 2 2 A

51 0 2 A

52 0 2 A

53 2 1, 3 2 A

54 0 2 A

55 1 3 2 A

56 2 1, 4 2 A

57 4 3, 4, 5A, 5C 2 A
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Tabulka č. 8: Průměrný počet získaných bodů za jednotlivé skupiny a třídy 

Třída A /prům. 

počet bodů

Třída B/prům. 

počet bodů

Třída C/prům. 

počet bodů

Celkem/prům. 

počet bodů

1. Skupina 0,7 2,7 2,4 1,9

2. Skupina 1,8 1,4 1,1 1,5

Celkem 1,3 2 1,9 1,7
 

 

Tabulka č. 9: Přehled získaných bodů za jednotlivé experimentální skupiny a 

třídy 

Skupina 1. Skupina 2.

Počet získaných 

bodů

Celkem 

žáků
Třída A Třída B Třída C

Celkem ve 

skupině
Třída A Třída B Třída C

Celkem ve 

skupině

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 0 1 1 0 0 0 0

5 4 0 2 0 2 2 0 0 2

4 4 1 1 0 2 1 1 0 2

3 6 0 0 5 5 0 1 0 1

2 12 0 2 3 5 2 2 3 7

1 13 3 1 2 6 2 2 3 7

0 17 6 1 1 8 4 3 2 9  

 

Tabulka č. 10: Počty ţáků splňující jednotlivá kritéria v experimentální skupině 

1 a podrobný přehled ţáků za jednotlivé třídy 

Splněná kritéria

1 2 3 4 5A 5B 5C

Skupina 1. 17 16 7 5 5 3 2

Třída A (celkem 

žáků 10)
2 3 0 1 1 0 0

Třída B (celkem 

žáků 7)
6 3 2 3 4 0 1

Třída C (celkem 

žáků 12)
9 10 5 1 0 3 1
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Tabulka č. 11: Počty ţáků splňující jednotlivá kritéria v experimentální skupině 

2 a podrobný přehled ţáků za jednotlivé třídy 

Splněná kritéria

1 2 3 4 5A 5B 5C

Skupina 2. 11 3 9 8 5 0 6

Třída A (celkem 

žáků 11)
4 1 5 4 3 0 3

Třída B (celkem 

žáků 9)
3 1 3 2 2 0 2

Třída C (celkem 

žáků 8)
4 1 1 2 0 0 1

 


