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1. ÚVOD 

Současné školství se zmítá v mnoha problémech. Snad nejdiskutovanějším jsou 

státní maturity. Tuto záleţitost však přenechejme někomu jinému. Ve své práci se budu 

zabývat problémy, které postihují naše základní školství, a to jeho vyšší – druhý stupeň. 

Jsou zde nějaké nedostatky, problémy nebo něco dalšího?  

Na základní škole je dnes několik věcí, které se musí řešit. Mezi ně patří hlavně 

zavedení Rámcových vzdělávacích programů (RVP), a s tím tedy i Školních 

vzdělávacích programů (ŠVP). V současnosti máme na druhém stupni základních škol 

situaci, kdy v některých třídách je ŠVP zaveden, v některých třídách se ale učí podle 

starých předpisů. Vyplývají z toho zmatky (např. volitelné předměty, kdy se spojí osmá 

třída, která se učí podle ŠVP a 9. třída, která se učí podle starších předpisů), které učitelé 

musí řešit.  

Nejen nesrovnalosti u spojených tříd, ale také nové nároky na pedagogy, nové 

metody a formy práce, které mají učitelé pouţívat a vyuţívat, moderní technika, která 

nám má pomoci ţáky zaujmout, přiblíţit jim výuku. S tím vším se současný učitel potýká 

v dnešní škole. Ale je moţné toto všechno splnit? Vţdy a všude?  

Mezi další velké problémy bych zařadila finanční stránku, feminizaci, nahlíţení 

společnosti na tuto profesi, prestiţ zaměstnání a chování dnešních ţáků a studentů. 

Všechno souvisí se vším, a kdyţ se zamyslím, tak vše začíná nebo končí právě u financí. 

Učitel studuje 4 – 5 let, aby mohl vykonávat zaměstnání. Lze zaslechnout, ţe 

vysokoškolsky vzdělaní lidé si roky strávené studiem vynahradí vyšší mzdou. U učitelů 

to však tak úplně neplatí. Okolí argumentuje tím, ţe učitelé nemají nárok na vyšší 

výplatu, protoţe mají výhodnou pracovní dobu, mají prázdniny a další volna. Avšak vidí 

také ostatní, co je dál? Vidí veřejnost, ţe učitel musí pracovat stále? Dělá přípravy, tvoří 

testy a písemné práce, opravuje, doučuje, má kromě vyučovacích hodin hodiny 

pohotovostní, vykonává dozory, vede krouţky a další důleţité věci. Jeho práce je velmi 

psychicky náročná. Je tedy učitel dostatečně ohodnocen?  

Dalším problémem, který souvisí s financemi, je velká feminizace školství. Dříve 

byla ţena učitelka výjimkou, dnes je výjimkou muţ. Z mého pohledu je to velká škoda, 
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protoţe děti by měly větší respekt. Muţ má větší autoritu uţ jen z toho důvodu, ţe je to 

chlap. Moţná by také děti jinak nahlíţely na vyučovací předměty, kdyby viděly, ţe se 

zrovna o toto můţe zajímat také muţ, mohla by to být velmi dobrá motivace. Velká 

škoda, ţe je jich „jak šafránu“. 

V dnešní době není jiţ učitel povaţován za někoho výjimečného, za někoho 

významného. Dědeček mi říkal: „Učitel a farář, to byl někdo. Nikdy jsme si nedovolili 

být drzí a odmlouvat. Co řekli, bylo svaté.“ Platí to dnes? Určitě mi dá většina za pravdu, 

ţe ne. Kdyţ se ve škole něco stane a ţák je potrestán, rodiče si z toho buď vůbec nic 

nedělají, nebo jdou své dítě bránit přímo do školy, protoţe jejich potomek by jistě nedělal 

nic špatného. Je to chyba a mělo by se s tím něco dělat.  

Dalším problémem, který se týká škol, je jejich vybavenost. Začínající nadšený 

učitel, který přijde s velkými plány, s nezvyklými nápady, na vybavenosti mnohdy 

ztroskotá. Velké školy asi nemají tak markantní problém, avšak malé školy nebo školy na 

vesnicích jsou na tom s vybavením velmi špatně. Kaţdý učitel by vyuţil pro ozvláštnění 

výuky nějaké multimediální nosiče, interaktivní tabuli nebo počítačovou učebnu. Kdyţ 

uţ máme přehrávače na nosiče, chybí samotné nosiče a učitelé si je musí kupovat za své 

peníze bez náhrady. Kdyţ uţ je počítačová učebna, počítače jsou zastaralé a mnoho 

s nimi dělat nejde. O učebních pomůckách a učebnicích snad ani mluvit nebudeme. Na 

naší škole vyučuji z učebnic, které jsem sama zaţila jako ţákyně základní školy. Jsou 

zastaralé, nemoderní, v hanebném stavu. Mnohdy je nelze spravit uţ ani slepením. A 

z toho se mají děti učit a získávat poznatky o světě? Uţ jen vzhled je můţe odradit. 

Vzhledem k tomu, ţe téměř jiţ ve všech ročnících základní školy by se mělo učit podle 

školních vzdělávacích programů, by i učebnice měly odpovídat.  

1.1.Učitel českého jazyka a literatury: 

Nejprve jsem nastínila, s jakými problémy se potýká české školství obecně. Ve 

své práci se chci zaměřit jen na současného českého učitele literatury, a to učitele na 

druhém stupni základních škol. Vzhledem k tomu, ţe jsem sama studentkou pedagogické 

fakulty, zajímalo mě, jak jsou učitelé spokojeni se studiem, zda je jejich fakulta 

připravila na profesní dráhu pedagoga. Stačí si učitel sám se sebou nebo hledá něco 

osvědčeného u kolegy? 
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Současný učitel literatury stojí před velkým problémem, a tím je čtenářská 

gramotnost. V současné době se velmi často hovoří o čtenářské gramotnosti. Mnozí lidé 

si tento pojem spojují právě s výukou literatury na školách. Avšak čtenářskou gramotnost 

nepotřebují ţáci pouze v literární výchově. Tato „dovednost“ je potřebná v téměř kaţdém 

vyučovacím předmětu. O tom, ţe vůbec existuje něco jako čtenářská gramotnost víme 

z výzkumů. Dříve ve výzkumech čeští ţáci zaujímali přední místa – z hlediska vědomostí 

– v oblasti čtenářské gramotnosti jsme na tom hůře.  

Výsledky výzkumu PISA – Povinné vzdělávání 

Výsledky českých ţáků v mezinárodních testech čtenářské gramotnosti jsou 

tradičně mezinárodně podprůměrné (s výjimkou ţáků 1. stupně základních škol). V testu 

PISA v roce 2000 si naši ţáci nejhůře vedli při vyhledávání různých typů informací. 

Výrazně nejhůře řešili úlohy zasazené do pracovních situací, kde se umístili na jednom z 

posledních míst. Zároveň se potvrdil poznatek z předchozích výzkumů, ţe lépe dovedou 

pracovat s nesouvislými texty (grafy, mapami, tabulkami apod.) neţ s texty souvislými. 

Výzkum odhalil obrovské rozdíly mezi výsledky ţáků základních škol a víceletých 

gymnázií. Pokud jde o patnáctileté ţáky víceletých gymnázií, ti dosáhli v mezinárodní 

konkurenci (všech zúčastněných ţáků) v podstatě výborných výsledků. Větší podíl ţáků 

základních škol ve výzkumu (odpovídající struktuře niţšího sekundárního vzdělávání v 

České republice) a jejich naopak výrazně podprůměrné výsledky však v konečném 

důsledku způsobily celkově podprůměrné umístění českých ţáků.“                                    

(I. Procházková, Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti a jeho výsledky v ČR, In: 

Metodický portál)
1
  

 Ve své práci se mimo jiné zkusím zaměřit také na to, jak se tedy snaţí současný 

učitel, aby si ţáci čtenářskou gramotnost osvojili. Dalším problémem je čtení vůbec. 

S dětmi pracuji jiţ velmi dlouho – jako vedoucí na táborech, zájmových krouţcích, nyní 

jiţ  rok také sama vyučuji. Proto si troufám tvrdit, ţe současné děti moc nečtou. Stačí jim 

počítač a jsou spokojené. Jak je přesvědčit, ţe vzít do ruky knihu je také dobrý druh 

relaxace a ţe se tím i něco dozví, rozšíří si vlastní slovní zásobu? Podaří se to pomocí 

                                                 
1
 http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/448/MEZINARODNI-VYZKUM-CTENARSKE-GRAMOTNOSTI-A-

JEHO-VYSLEDKY-V-CR.html/  

http://www.uiv.cz/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/448/MEZINARODNI-VYZKUM-CTENARSKE-GRAMOTNOSTI-A-JEHO-VYSLEDKY-V-CR.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/448/MEZINARODNI-VYZKUM-CTENARSKE-GRAMOTNOSTI-A-JEHO-VYSLEDKY-V-CR.html/
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čtenářských deníků, kde děti zaznamenávají různé typy četby (povinnou, doporučenou, 

volitelnou), čtením v hodinách, poutavým vyprávěním o díle z úst učitele nebo spoluţáka 

nebo na to má někdo svůj zaručený recept? Má vůbec učitel literatury pouţívat čítanku? 

Jak čítanku vybrat? Kde vzít další materiály? Navštěvuje učitel se třídou nějaké další 

akce, které by podpořily a přesvědčily děti, ţe literatura je hezká i uţitečná věc? 

Problémem je také to, jak hodinu vést. Vţdyť nové trendy chtějí skupinovou 

práci, projektové vyučování, exkurze, výlety, záţitky. Odsouzen je frontální typ výuky. 

Hlavním tématem je individuální přístup ke kaţdému ţákovi. Opravdu to je ale reálné? 

Ve třídách je mnohdy i 30 ţáků. Hodina má 45 minut. Jak chceme individuálně přistoupit 

ke kaţdému? Kdyby třída měla ţáků polovinu, práce bude jednodušší. Ale jsme zase u 

peněz. Na malých třídách by škola prodělala a nezaplatila by učitele. Jak tedy současný 

učitel vyučuje? A je moţné, aby se jezdilo na exkurze, výlety, divadla, besedy? Jsou 

rodiče ochotni platit za takové mimoškolní aktivity? Mnohdy si rodiče neuvědomují, ţe 

právě praxe dovede v dítěti probudit zájem.  

A tím jsme u dalšího současného trendu, kterým je propojení znalostí s praxí a 

s běţným ţivotem. Na co klade učitel důraz při hodinách literatury? Umí ţáci nalézt 

smysl díla? Hlavní myšlenku? Nebo učitel klade důraz spíše na teorii a historický 

kontext? Podněcuje učitel ţáky k tomu, aby se sami snaţili tvořit? Aby zkusili napsat 

básničku, povídku, příběh? Snaţí se do hodiny zakomponovat nějaké zábavné hry a 

metody? Vymýšlení nadpisu, názvu, konce příběhu, začátku nebo prostředku, a dalších 

tvořivých metod práce? Má zájem na tom, aby je literatura zajímala? 

A co by měl učitel se svými ţáky dokázat podle RVP? „V Literární výchově ţáci 

poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické 

znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. 

Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí 

základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce 

literárního textu. Ţáci dospívají k takovým poznatkům a proţitkům, které mohou 

pozitivně ovlivnit jejich postoje, ţivotní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní 

ţivot.“ (RVP ZV , VÚP Praha 2007, část C)
2
 RVP na mne působí tak, ţe se děti mají vše 

naučit prostřednictvím přečteného textu. Téměř vše je zaměřeno na praxi. Teorii vidím 

                                                 
2
 http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 
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pouze v náznaku, kdy poznávají přes četbu základní druhy. Kde je historický kontext? 

Něco o autorovi? Netvrdím, ţe právě literárně-historický kontext nebo poznatky o 

autorovi a jeho době jsou nejdůleţitějšími prvky, ale zároveň si myslím, ţe by v hodinách 

literatury neměly chybět. 

Určitě bychom nalezli ještě další zajímavé otázky, na které bychom rádi nalezli 

odpovědi. Alespoň některé bych chtěla zjistit vlastním výzkumem. Na několika školách 

jsem rozdala dotazníky, ve kterých se zajímám o otázky podobné těm, které jsou uvedeny 

výše. Jednalo se o velké školy, kde byly aţ čtyři třídy v ročníku, ale i školy, kde 

v ročníku byla pouze jedna třída. Všechny školy jsou však v malých městech (do 20 000 

obyvatel). Dotazník pro vyučující je anonymní, zajímá mne pouze pohlaví a délka 

vykonávané profese. A také samozřejmě místo studia. Pak se jiţ zaměřuji přímo na 

výuku. V dotazníku je 23 otázek. Jedná se o uzavřené otázky "zaškrtávací“, nebo 

otevřené, ve kterých je potřeba, aby dotyčný učitel trochu zapřemýšlel a odpověď 

vytvořil svými slovy sám. S několika učiteli jsem si i osobně povídala o současné podobě 

vyučování literatury. Jaké budou závěry? Dozvíme se něco nového nebo mě to utvrdí 

v přesvědčení, ţe je vše při starém, nic se nezměnilo a jde jen o to, ţe nemáme osnovy, 

ale máme na všech stupních škol (MŠ, ZŠ, SŠ) školní vzdělávací programy.  

Dalším zdrojem poznání budou dotazníky, které jsem dala ţákům druhého stupně 

základní školy. Podobně jako u učitelů jsou dotazníky anonymní, zajímá mne pohlaví a 

navštěvovaná třída. Pro děti jsem připravila 20 otázek.  

Cílem mé práce je tedy „vygenerovat“ z kombinace odpovědí ţáků i učitelů profil 

současného učitele literární výchovy na druhém stupni základních škol v malých 

městech.  
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1.2.Tvorba dotazníků: 

Svou práci jsem zaloţila téměř výhradně na základě výzkumu. Ten jsem provedla 

pomocí dotazníků, které byly určeny jak samotným vyučujícím, tak ţákům. První nápad 

byl však trochu odlišný – učitelé měli dostat dotazník, děti měly odpovědět na anketní 

otázku „jaký je váš učitel literatury nebo jaký by měl být“. Bohuţel, při vyhodnocování 

těchto anket mi bylo jasné, ţe je to zcela nepouţitelné. Ač jsem si anketu zadávala sama 

a vše podrobně vysvětlila, bohuţel to dopadlo tak, jak jsem nepotřebovala. Dozvěděla 

jsem se, ţe nejlepší by bylo, kdyby literaturu učila mladá slečna s bujným poprsím, 

krátkou sukní. Kdyby náhodou nedopadla vysněná slečna učitelka, měl by to být alespoň 

svalnatý mladý muţ, který by nosil upnutá trika. Pak to byly odpovědi, ţe by učitel 

neměl být plešatý, neměl by šilhat a koktat a podobné připomínky. Poté, co jsem zjistila, 

ţe anketa není to pravé, rozhodla jsem se vytvořit dotazníky také pro ţáky.  

Otázek v dotaznících nebylo podle mého názoru mnoho. Formy otázek byly různé 

– jednalo se o otázky uzavřené (pouze o výběr z moţností) nebo uzavřené (doplnění 

vlastního názoru, vlastní zkušenosti, případně kombinace obojího).  

Nejprve jsem tvořila dotazníky pro učitele. Otázky, které jsem chtěla pouţít, jsem 

konzultovala s vedoucím práce. Na něčem jsme se hned shodli, něco jsme pozměnili, 

něco poradil sám vedoucí. Před samotným rozdáním jsem celý dotazník poslala 

k poslední kontrole, aby vše bylo v pořádku. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem si vybrala profil učitele, který učí na malém městě, 

škol, kterých jsem musela obejít s dotazníky, bylo docela mnoho. Kdyţ se jednalo o  

velkou školu, učilo v ní maximálně pět učitelů literaturu. Také ne na kaţdé škole mne 

vedení přijalo přívětivě a dovolilo mi dotazníky rozdat. Kdyţ se podařilo přesvědčit 

vedení, nebyl kaţdý pedagog ochoten mi v mém úkolu pomoci. Myslela jsem, ţe práce 

nebude tak těţká, ale po této zkušenosti bych uţ nikdy do výzkumu dobrovolně nešla.  

Obdobně probíhala příprava dotazníků pro ţáky. Nejprve moje nápady, posléze 

konzultace, při které jsme společnými silami přišli na další otázky, které by byly vhodné. 

Opět jsem hotový dotazník odevzdala k poslední kontrole 
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Všechny dotazníky měly úvodní hlavičku, ve které jsem vysvětlila, kdo jsem, 

proč potřebuji pomoc právě od dotázaných a zároveň jsem všechny respondenty touto 

formou ujistila, ţe dotazník je anonymní a ţe nebude pouţit na nic jiného, neţ na účely 

uvedené v úvodu.  

Otázky jsem sestavovala tak, abych se dozvěděla, jaký je současný učitel. Některé 

otázky se mohly zdát zbytečné nebo nic neříkající, avšak kaţdou otázku jsem do 

dotazníků dala záměrně, protoţe mi přišlo, ţe jsou všechny otázky vypovídající a 

všechny se týkají dané problematiky a pomohou mi splnit cíl, který jsem si na začátku 

vytyčila. Nehledě na to, ţe veškeré otázky jsem konzultovala s vedoucím práce, který je 

schválil. 

Nejprve mne zajímalo pohlaví, jaký obor vyučující studoval a jak dlouho vyučuje. 

Tyto otázky mi měly přiblíţit učitele, chtěla jsem se o něm jako o osobnosti dozvědět 

něco bliţšího. Dále jsem se zajímala, zda se učitelé vzdělávají dál, jestli si dělají 

přípravy, které také inovují. I tyto otázky mi měly pomoci, abych poznala, jak se učitel 

na výuku připravuje, zda se snaţí o zkvalitnění či zlepšení vyučovacích hodin. Další 

otázky se jiţ zaměřovaly na průběh hodin. Zajímalo mne, jestli se učitelé snaţí motivovat 

ţáky ke čtení, zda se nechávají inspirovat kolegou, zajímalo mne, jakou četbu dětem 

zadávají, jak by procentuálně rozdělili hodinu z hlediska čtení a práce s textem. Byla 

jsem také zvědavá, jaké výukové materiály pouţívají, na co v hodinách kladou důraz. 

Zajímalo mne, jestli současní učitelé navštěvují s dětmi další akce, které by podpořily 

rozvoj čtenářství nebo oblibu literatury. Také jsem se snaţila zjistit, co si vlastně učitelé 

myslí, ţe je pro ně nejdůleţitější a jak se snaţí hodiny ozvláštnit. Postupovala jsem tedy 

v pokládání otázek od těch, které mi měly přiblíţit učitele jako osobu přes ty, které se jiţ 

konkrétně týkaly vyučovacích hodin a postupů při předávání informací.  

Stejně tak jsem postupovala u dotazníků pro děti. Nejprve mne zajímalo, jakého 

jsou pohlaví, jakou třídu navštěvují a zda mají na literaturu paní učitelku nebo pana 

učitele. Po úvodních otázkách jsem se zaměřila na četbu, kdy jsem se ptala, zda je jim 

zadávána četba a jestli se jim čtení líbí. Poté jsem se zaměřila jiţ na průběh hodin, kdy 

jsem se ptala, jak se přečteným textem zabývají, jestli si o tom mohou povídat se 

spoluţáky. Další otázky byly pokládány proto, abych zjistila, s čím pracují v hodinách a 

na co je podle nich kladen důraz. Snaţila jsem se, aby se otázky podobaly těm, které jsem 
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zadávala učitelům. I dětí jsem se ptala, zda s učitelem navštěvují něco mimo školu 

(besedu, exkurzi...) a zajímalo mne, co je pro učitele podle nich nejdůleţitější. V závěru 

dotazníku jsem se zajímala, co se dětem líbí na hodinách literatury, co ne, a co by 

změnily. myslím, ţe takové otázky by občas samotnému učiteli pomohly, aby mohl svou 

výuku zlepšovat. 

Při vyhodnocování dotazníků jsem nejprve rozdělila dotazníky na učitelské a 

ţákovské, poté jsem oddělila muţe od ţen a ţákyně od ţáků a naposledy jsem oddělila 

také jednotlivé třídy. Poté jsem vţdy hledala nejčastější odpověď a od nejčastějšího jsem 

postupovala aţ k nejméně častým odpovědím. Odpovědi jak ţáků, tak učitelů, jsem se 

snaţila interpretovat, snaţila se nad nimi přemýšlet, jak to dotyčný myslel, a snaţila jsem 

se to posléze doplnit o svou myšlenku a nápad. 

Právě při vyhodnocování jsem přišla na to, ţe úplně všechny otázky nebyly 

poloţeny správně. Stalo se, ţe z odpovědí bylo zřejmé, ţe ţáci nepochopili, na co se 

ptám, nebo jsem poznala, ţe nejsou schopni odpovědět tak, jak jsem si představovala. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem nejprve s ţáky chtěla pracovat pomocí ankety, která dopadla 

špatně, jsem pak vytvořila dotazník a rovnou jsem ho rozdala. Mezi anketou a 

dotazníkem nebylo jiţ ţádné šetření v terénu, ţádný pilotní mini výzkum. To se tedy 

ukázalo jako chyba, kterou jsem napravila tím, ţe jsem vytvořila nový dotazník, který 

nebyl jiţ tak dlouhý a zaměřoval se na otázky, které byly v předchozím dotazníku špatně 

formulované.  

Nové otázky jsem vymýšlela opět sama, ale před finálním rozdáním jsem je opět 

konzultovala, v tomto případě jiţ s oponentem práce.  

Bohuţel se mi nepodařilo rozdat dotazníky stejným dětem, ve stejné škole. Ve 

velkých městech je asi běţné, ţe se ve školách dělají výzkumy, ankety, ţáci vyplňují 

dotazníky… Na malém městě to tak časté není, proto zřejmě nejsou tamní učitelé a 

ředitelé ochotni spolupracovat. Nezbylo mi nic jiného, neţ oslovit jinou školu. Nový 

dotazník měl ty samé parametry jako ten předchozí. Opět nechyběla úvodní hlavička, kde 

jsem se představila, poprosila o pomoc a vysvětlila, k čemu vyplněný dotazník vyuţiji. 

Jaké bylo mé překvapení, kdyţ jsem si pro vyplněné dotazníky přišla, ţe se mi paní 

učitelka omlouvala, ţe v dotazníku museli vymazat právě úvodní hlavičku. Tuto 



 11 

skutečnost jsem nepochopila, a proto jsem si situaci nechala vysvětlit. Na této škole 

studují ţáci, jejichţ rodiče mají podle mě zvláštní a moţná trochu nepochopitelné 

poţadavky. Pokud bych chtěla v dotazníku zachovat své úvodní slovo, museli by učitelé 

nejprve napsat rodičům ţádost, zda souhlasí, aby jejich dítě bylo podrobeno výzkumu. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem paní učitelce na začátku sdělila, ţe bych to potřebovala co 

nejdříve, přistoupila škola tedy na jiné řešení – vymazat hlavičku. Tím pádem ţáky školy 

nezkoumá cizí osoba, ale jejich vyučující, a hlavně pro své potřeby. Sice jsem si výše 

stěţovala, ţe spolupráce škol a vedení škol se studentkou je na malých městech velmi 

malá, ale v této situaci zase musím vyzdvihnout ochotu právě této školy, ţe mi pomohla. 

Podobný problém jako s mým dotazníkem tu prý řeší často. Souhlas rodičů tato škola 

potřebuje téměř na vše.  

Při vyhodnocování těchto druhých dotazníků jsem postupovala stejným 

způsobem. Nejprve jsem rozdělila práce na dívčí a chlapecké, pak jsem také rozdělila 

dotazníky podle tříd. S těmi minulými dotazníky se tyto shodovaly v tom, ţe jsem je 

nechala vyplnit ve stejných ročnících, všude byly zastoupeny obě pohlaví a všechny 

dotázané ţáky a ţákyně učí paní učitelka, nikoliv pan učitel.  
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2. DOTAZNÍKY PRO ŽÁKY 

Z těchto dotazníků, které jsem rozdala ţákům, by měl vyplynout profil 

současného učitele z pohledu dětí. Nejedná se tedy o profil vědecký, ale o zúţený pohled 

určité skupiny. Odpovědi, které mi děti poskytnou, se budu snaţit interpretovat a 

analyzovat tak, aby se opravdu profil vytvořil.  

Děti dostaly dotazník, ve kterém měly odpovědět na 20 otázek. Otázky nebyly 

náročné na čas. Byly jak uzavřené, tak i otevřené. Pro svůj průzkum jsem si vybrala 7., 8. 

a 9. ročník základní školy. Jedná se o školy ve městech, která nepřesahují 20 000 

obyvatel, stejně jako u dotazníků pro učitele. Zkoumám tedy maloměstské školství.  

V dotazníku jsou pouţity také obecné otázky (např. Máte rádi literaturu?). Jsem si 

vědoma, ţe takové otázky se mohou zdát bezobsaţné, ale já jsem přesvědčená, ţe i tyto 

otázky mohou napovídat o tom, jak učitel vede hodinu, jak pracuje s ţáky, a tedy, ţe také 

pomohou naznačit profil.  

 

2.1.1) Zaškrtněte křížkem své pohlaví. 

Celkem jsem získala vyplněný dotazník od dvaceti osmi ţákyň a dvaceti šesti 

ţáků, tedy celkem od padesáti čtyř dotázaných. V 7. ročníku to bylo šest dívek a šest 

chlapců, v 8. ročníku mi odpovědělo třináct dívek a deset chlapců a v 9. ročníku to bylo 

devět dívek a deset chlapců.  

Z dotazníků vyplývá, ţe obě pohlaví jsou zastoupena rovnoměrně. Musím přiznat, 

ţe mne to překvapilo. Čekala jsem spíše, ţe budou děvčata v silné převaze.  

2.2.2)  V současné době navštěvuji třídu: 

Ze 7. třídy odpovědělo dvanáct ţáků, z 8. třídy dvacet tři ţáků a z 9. třídy 

devatenáct ţáků. Ve třídách je méně ţáků, zdá se, ţe je lepší moţnost vyuţít 

individuálnější přístup ke kaţdému z nich během výuky. Právě individuální přístup 

k ţákům je jednou z poţadovaných forem práce v dnešní škole.  
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2.3.3) Na literaturu máme: 

Z vyplněných dotazníků je patrné, ţe literaturu učí jak paní učitelka, tak pan 

učitel. V 9. třídě vyučuje muţ, v 7. a 8. třídě má na starosti literaturu ţena. I zde můţeme 

pozorovat zastoupení oběma pohlavími. 

2.4.4) Čtete rádi? Proč ano – proč ne? 

Tato otázka mě velmi zajímala. Já sama se povaţuji za „knihomola“, ale o dnešní 

mládeţi nemám zrovna růţové představy. Své tvrzení opírám o vlastní zkušenosti, kdy 

jsem pracovala s dětmi. Co jsem poznala, děti dávají přednost počítačům, televizi a 

dalším vymoţenostem dnešní pokrokové doby před záţitky z četby, před přírodou, před 

obyčejnými věcmi, kterými jsme ţili my.  

Ze všech odpovědí vyplynulo, ţe sedmnáct chlapců nečte rádo a devět čte rádo. 

Dvacet dívek má četbu v oblibě, osm z dotázaných však nikoliv. Z nejčastěji uváděných 

důvodů, proč ţáci nemají četbu rádi, bylo psáno, ţe je to nuda a ţe je to nebaví. Také se 

objevil názor, ţe četba zabírá mnoho času, a proto je tedy lepší film. Jako další moţnosti, 

proč nečíst, jsem se dozvěděla, ţe si přečtený text dotyčný nepamatuje, dále také, ţe se o 

četbu nezajímá.  

Dvacet devět ţáků ze všech padesáti čtyř dotázaných čte rádo. Jako důvod uvedli, 

ţe je to jednoduše baví, čtou rádi, je to pro ně zábava. Někteří se při četbě něco nového 

dozvědí, něco se naučí, jiní čtou kvůli proţitému dobrodruţství, pro záţitek, mohou u 

toho fantazírovat. U některých je to oddychová záleţitost a relaxace, někteří sáhnou po 

knize raději neţ po filmu, protoţe je podrobnější a dává větší prostor k vlastním 

představám. Jako velmi důleţitý důvod, proč číst, je pro mě čtení pro záţitek a touha po 

proţitém dobrodruţství. Myslím, ţe tyto důvody mají smysl a jsem ráda, ţe alespoň 

někteří takto přemýšlí. 

Je zřejmé, ţe dívky jsou v četbě aktivnější neţ chlapci, avšak mile mě překvapilo, 

ţe i mezi chlapci se najdou tací, kteří rádi po kníţce sáhnou. Objevilo se však, ţe kniha, 

kterou mají přečíst, by měla být zajímavá, jinak ji ani nedočtou. Právě z úst učitele by 

měli ţáci dostat inspiraci, jakou knihu si vybrat, jaká kniha by je mohla zaujmout. Proč 

vlastně děti nebaví číst? Kdyţ nemá dítě základy pro lásku k četbě od rodiny, měl by ji 

zkusit probudit učitel. Čím? Snad tím, ţe bude poutavě o knihách vyprávět, přinese do 
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hodin ukázky, nedovypráví celý příběh. Metod je jistě daleko více, jen nalézt tu pravou, 

která bude fungovat. Moţná se dozvíme nějakou osvědčenou od dotázaných učitelů.  

2.5.5) Máte čtenářské deníky? 

Na tuto otázku všichni odpověděli kladně. Nečekala jsem jinou odpověď. Sama 

jsem na základní škole čtenářský deník měla, avšak na střední škole jiţ ne. Myslím, ţe je 

to chyba. Navíc, nemít čtenářský deník je rarita, alespoň se tak na mě kaţdý díval, kdyţ 

jsme o tomto tématu hovořili.  

Proč jsem se však na takovou věc ptala? Myslím, ţe kaţdý učitel by děti měl vést 

k četbě. A ať uţ pouţije kteroukoli metodu, měl by mít zpětnou vazbu. Jako osvědčená 

metoda zpětné vazby mi přijde právě čtenářský deník. Samozřejmě s tím plynou 

problémy a větší nároky na učitele, aby dal pozor, jestli ţák neopsal obsah díla 

z internetu, nepřečetla a nevypsala mu děj maminka, babička nebo jiný pomocník. Ale 

kdyţ se zamyslím nad oním opisováním z internetu, moţná se také najde někdo, kdo 

podvádí a obsah opíše, ale zároveň se při této činnosti tak nadchne, ţe si knihu stejně 

přečte. Pokud by to tak bylo ve větší míře, moţná bych se „podvádění“ tolik nebránila.  

2.6.6) Jakou literaturu musíte číst? 

Jako budoucí učitelka českého jazyka a literatury budu trvat na čtenářských 

denících, ale četbu nebudu zadávat povinnou, ale pouze volitelnou nebo doporučenou. 

Myslím, ţe kdyţ se něco zadá povinně, hned na začátku to mnohé odradí uţ z pouhého 

principu. Alespoň takovou mám prozatím představu. Ale jak to dělají zkušenější učitelé? 

Mají nějaký recept?  

V dotazníku si ţáci mohli vybrat ze čtyř moţností – doporučenou, povinnou, 

volitelnou, ţádnou – a mohli uvést i více odpovědí. Většina si však vybrala pouze četbu 

volitelnou. Objevila se kombinace volitelné a povinné, volitelné a doporučené, povinné a 

doporučené, jednou se dokonce objevila kombinace všech tří moţností. Překvapilo mě, 

ţe ţáci stejné třídy mají rozdílný pohled na to, jakou četbu mají číst. Ţe by nevěděli, co 

slova znamenají? Nebo jim pedagog jasně neformuloval, co je to za typ četby? S ţáky 

jsem jiţ po vyhodnocení dotazníků nemluvila, tudíţ  mohu pouze odhadovat, kde je 

pravda. 
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Podle odpovědí bych řekla, ţe ţáci vlastně nevědí, co mají číst. A neumím si 

představit, jak zadání čtenářského deníku vypadá. Napíše jim učitel tituly, ze kterých si 

vybrat? Nebo si vybírají podle autora či ţánru? Nebo si přečtou cokoliv, co se jim zalíbí? 

Pro příště musím otázku více specifikovat.  

2.7.7) Odhadněte, kolik minut v hodině čtete. 

Z odpovědí vyplývá, ţe v sedmé třídě se čte, alespoň podle dětí, téměř celou 

vyučovací hodinu. Pět dotázaných se shodlo na délce čtení 30 minut, šest na rozmezí 30-

40 minut, jeden tázaný si myslí, ţe čas věnovaný četbě se pohybuje mezi 25 a 30 

minutami. Z mého pohledu jsou ţáci poměrně ve shodě, ale pro mě je délka četby 

opravdu dlouhá. Přeci jen v sedmé třídě jiţ nejsou hodiny věnované pouze čtení, jak je to 

například ve třídě páté.  

V osmé třídě se odhadovaná délka čtení v hodinách literatury pohybuje mezi 2-25 

minutami. Sedm ţáků odhaduje čtení na 10 minut, pět ţáků na 20 minut, dva ţáci na 15 

minut, dva ţáci na 25 minut, sedm ţáků tipuje dobu čtení do 10 minut.  

V deváté třídě si šest ţáků myslí, ţe v hodinách čtou 15 minut, stejný počet 

dotázaných má odhad 20 minut, tři tázaní tipují 30 minut, po jednom hlasu má 5-10 

minut, 15-20 minut, 20-30 minut, 10-15 minut.  

Podle dotázaných dětí lze usuzovat, ţe nejméně se čte v osmé třídě. Kdyţ jsem 

hovořila s učiteli, říkali, ţe uvést čas, který věnují ve vyučovací hodině čtení nelze přesně 

stanovit, protoţe ročník od ročníku se to mění a čtení v hodinách ubývá. Avšak na 

základě odpovědí ţáků nemohu tvrdit, ţe v 9. třídě základní školy by se četlo daleko 

méně neţ v ročnících předchozích.  

Tato otázka byla pro ţáky asi velmi těţká. Myslím, ţe i kdyţ tipují, ţe se čte 

v hodině 30 minut, nejedná se o čtení v jednom kuse, ale ţe se četba prokládá výkladem, 

nějakou jinou prací nebo zápisem. Proto je pro děti velmi těţké sečíst minuty a 

odpovědět.  
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2.8.8) Odhadněte, kolik minut si povídáte o přečteném textu – jak 

dlouho si o něm povídáte po přečtení. 

V sedmém ročníku panuje podle mého názoru velká shoda – dala se očekávat 

z důvodu shody i v předchozí otázce. Časové rozmezí se pohybuje mezi 5-15 minutami. 

Pět ţáků si myslí, ţe o textu si povídají 5 minut. Dva další spoluţáci tipují 5-10 minut, tři 

dotázaní odhadují čas na 10 minut, jeden ţák na 10-15 minut a jeden na 15 minut.  

V osmé třídě je největší rozptyl, který je způsoben také tím, ţe z tohoto ročníku 

dotazník vyplnilo nejvíce dětí. Časové rozmezí se pohybuje mezi 5-30 minutami. Pět 

ţáků si myslí, ţe přečtenému textu věnují 10 minut, čtyři spoluţáci tipují čas na 5 minut, 

další čtyři na 15 minut. Tři zastánce má 20 minut, dva dotázaní odhadují čas na 5-10 

minut, po jednom dotazovaném mají časy 10-15 minut, 25 minut a 30 minut.  

V deváté třídě je také větší rozptyl neţ ve třídě sedmé ze stejného důvodu jako 

výše. Nejvíce ţáků – sedm – tipuje čas na 10 minut. 5-10 minut odhadují čtyři ţáci, tři 

dotázaní si myslí, ţe textem se zabývají 15 minut. Po dvou tipujících má 5 minut a 20 

minut, jeden ţák odhaduje čas na 10-15 minut.  

Ţáci si umějí spočítat, kolik minut má vyučovací hodina a podle toho rozdělili 

minuty. Při sečtení času čtení a času po čtení nám výsledek dá vyučovací hodinu. Vypadá 

to však, ţe dotázaní ţáci zapomněli, ţe v hodinách literatury se děje ještě něco dalšího 

kromě čtení textu a jeho následného rozebírání. Kde je místo pro autora? Pro dobu? Pro 

kontext? Pro samostatnou či skupinovou práci? Nevěřím, ţe by se nic takového 

v hodinách literatury nedělo, proto si myslím, ţe v těchto dvou otázkách děti nebyly 

zcela přesné. Asi také proto, co jsem psala jiţ v minulé otázce – je pro ně velmi těţké 

sčítat minuty, které věnují jedné formě práce.  

2.9.9) Říkáte svým spolužákům své čtenářské zážitky v hodinách? 

V sedmé třídě se nevyskytla ani jedna pozitivní odpověď. V osmé třídě je situace 

naprosto stejná. V devátém ročníku odpovědělo šest dětí kladně, třináct záporně. Moţná 

by se učitelé měli zamyslet, zda právě sdělení spoluţáka spoluţákovi, jakou kníţku četl, 

která kníţka vůbec za přečtení stojí a proč, není klíčem k tomu, aby děti projevily o četbu 

větší zájem. Přeci jen, kdyţ jim jako učitel nebo dospělý člověk budeme vtloukat do 

hlavy, ţe číst je správná věc, ne kaţdý si to vezme k srdci. Ale kdyţ to řekne spoluţák, 
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moţná na tom něco bude. Myslím, ţe by stálo za to vyhradit nějaký prostor z hodiny 

tomu, aby si ţáci mohli sdělit své proţitky a dojmy z četby, kterou mají v oblibě.  I kdyţ 

budou zpočátku hovořit stále stejní ţáci, protoţe někdo se k četbě staví s odporem, 

moţná by za čas byl vidět pokrok, třeba by záţitky začal sdělovat i ten, který na počátku 

pouze znuděně poslouchal spoluţáky.  

2.10.10) V hodinách pracujete s: 

Opět otázka, kde jsem nabídla moţnosti, ze kterých mohli oslovení jedinci 

označit více odpovědí. Varianty byly: čítanka, vlastní materiály učitele, média (CD, 

DVD, VHS, internet ...) a poslední moţností bylo „nic“.  

V sedmé třídě se všech dvanáct dotázaných shodlo na pouţívání čítanky. Čtyři 

z nich také zaregistrovali, ţe učitel do hodin nosí i vlastní materiály, a dva si vzpomněli, 

ţe se občas vyuţívají v hodinách také média. 

V osmém ročníku se také všech dvacet tři ţáků shodlo, ţe pouţívají čítanku. 

Deset dotázaných uvedlo k čítance ještě materiály přinesené pedagogem, osm ţáků 

čítanku zkombinovalo s médii.  

V posledním ročníku základní školy opět všichni – devatenáct – pouţívají 

čítanku. Osm z nich zpozorovalo v hodinách také vlastní materiály učitele. V této třídě si 

nikdo neuvědomil, ţe by se ve vyučování vyuţívala média.  

Kdyţ se řekne hodina literatury, kaţdému se vybaví čítanka jako kniha, která se 

pouţívá velmi často. Samozřejmě to k hodinám literatury patří. Avšak asi se nenajde 

čítanka, která by vyhovovala všem učitelům. V kaţdé čítance najde pedagog něco, co mu 

vadí, co by tam být nemuselo nebo naopak mu něco schází. Kaţdý učitel je originál a pro 

předání vědomostí a dovedností potřebuje vlastní přístup a postup. Přínos čítanek je 

v tom, ţe je to taková syntéza k hodinám literatury pro daný ročník. Úskalí však vidím 

právě v tom, ţe kaţdý učitel hledá něco jiného. Proto učitele, kterého výuka baví, chce 

dětem dát více neţ jen základ, poznáme také podle toho, ţe do hodin nosí další materiály 

a pomůcky, které pomohou zaujmout ţáky, přiblíţit jim dobu či dílo, pomoci jim najít 

v literatuře zálibu. Další pomůcky slouţí také k tomu, ţe hodiny nejsou jednotvárné a 

děti mohou tak víc zajímat a bavit. Ovšem dostáváme se k vybavenosti škol. Jsou 
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všechny školy vybavené tak, aby poskytly učitelům dostatek didaktických materiálů a 

pomůcek? Nebo je to čistě na učitelích, kteří doma hledají, kopírují, tvoří nebo kupují 

pomůcky, aby hodinu nějakým způsobem zpestřili, ozvláštnili? 

2.11.11) V hodinách podle vás převažuje: 

V této otázce jsem opět dala dětem na výběr z několika moţností. Měly vybrat 

jednu variantu, někteří ţáci však vybrali moţností více. Na výběr měli: výklad, četba, 

práce s textem, jiný důraz (jaký).  

V sedmé třídě se téměř všichni – jedenáct dotázaných – shodli na tom, ţe v jejich 

hodinách převaţuje četba. Tato odpověď koresponduje s předešlými odpověďmi, kde se 

ptám, kolik času v hodinách děti věnují čtení. Jeden ţák si myslí, ţe v hodinách 

převaţuje práce s textem. 

V osmém ročníku si šestnáct odpovídajících myslí, ţe převaţuje výklad, čtyřikrát 

se objevil názor na převaţující četbu, tři dotázaní si myslí, ţe převaţuje práce s textem a 

jeden ţák pociťuje, ţe v hodinách převaţuje psaní zápisků.  

V nejvyšším ročníku základní školy se dvanáct dotázaných shodlo na tom, ţe 

převaţuje výklad, tři si myslí, ţe převaţuje četba, osm dotázaných odpovědělo, ţe 

převaţuje práce s textem. V tomto ročníku se nenašel názor, ţe by převaţovalo ještě něco 

jiného.  

Vzhledem k tomu, kolik času dotazovaní odhadovali, ţe věnují četbě a práci 

s přečteným textem, si myslím, ţe ve všech ročnících měla převaţovat v hodinách četba 

nebo práce s textem. Avšak v osmé a deváté třídě tomu tak není. Souvisí to určitě s tím, 

jak jsem psala výše. Pro děti je velmi těţké odhadnout čas, který je věnován četbě a práci 

s textem, pokud se nejedná o  souvislou práci. Bohuţel, úskalí otázek člověk odhalí, aţ 

kdyţ odpovědi vyhodnocuje.  

2.12.12) Při interpretaci díla podle vás  učitel klade důraz na: 

Znovu otázka, kde měli zkoumaní ţáci moţnosti výběru. Opět měli čtyři moţnosti 

jako v předešlých otázkách. Vybírali z moţností: obsah díla, myšlenka a smysl díla, 

literárně historický kontext, jiný důraz (jaký).  
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V sedmé třídě se šestkrát kladl důraz pouze na obsah díla, čtyřikrát na myšlenku a 

smysl díla. Dva dotázaní si myslí, ţe důraz je kladen jak na obsah díla, tak na smysl a 

myšlenku díla.  

V osmém ročníku si šestnáct dotázaných myslí, ţe největší důraz je kladen jen na 

obsah díla, jeden dotázaný má pocit, ţe důraz je kladen na myšlenku a smysl díla, jeden 

si myslí, ţe důraz je na literárně historický kontext. Jeden dotázaný si s odpovědí nevěděl 

asi rady, a proto neodpověděl. Tři dotázaní zkombinovali důraz na obsah díla a myšlenku 

a smysl, jeden si dokonce myslí, ţe důraz je kladen jak na obsah díla, tak na myšlenku a 

smysl díla, tak na literárně historický kontext.  

V deváté třídě si devět dotázaných uvědomuje důraz kladený na obsah díla, osm 

dotázaných si myslí, ţe důraz je kladen na myšlenku a smysl díla. Jeden ţák 

zkombinoval důraz na obsah díla a literárně historický kontext, další jeden si myslí, ţe 

důraz je kladen jak na myšlenku a smysl díla, tak na literárně historický kontext. 

Z odpovědí dětí mám pocit, ţe moţná nerozpoznají rozdíl mezi myšlenkou díla a 

obsahem díla. Myslím, ţe právě proto se většina dotázaných neshodla na jedné odpovědi 

a své odpovědi rozdělili téměř stejně pro obsah i myšlenku díla. Trochu jsem očekávala, 

ţe někdo si vzpomene a uvede, ţe učitel alespoň občas klade důraz také na pocity, které 

text v dětech vyvolal. 

2.13.13) Jakým způsobem vám učitel předává informace? 

Znovu mají děti na výběr čtyři moţnosti: výklad, samostatná práce, skupinová 

práce, jinak.  

V sedmé třídě se devět dotázaných shodlo, ţe učitel jim podává pouze výklad.  

Tři ţáci této třídy výklad jako hlavní předávání informací zkombinovali se skupinovou 

prací. 

V o stupeň vyšším ročníku se dvacet jedna ţáků shodlo, ţe hlavním zdrojem 

informací je učitelův výklad. Jeden ţák zkombinoval výklad s jiným předáváním 

informací, avšak bohuţel nenapsal s jakým. Jeden ţák si myslí, ţe informace jsou jim 

předány hlavně prostřednictvím skupinové práce.  
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V poslední třídě, nejvyšším ročníku, si patnáct dětí myslí, ţe učitel k předání 

informací vyuţívá hlavně výklad. Tři ţáci se domnívají, ţe spolu s výkladem učitel 

pouţívá také samostatnou práci, jeden dotázaný zkombinoval skupinovou a samostatnou 

práci, jako způsob předávání informací. 

Z odpovědí dětí je zřejmé, ţe učitelé stále pouţívají výklad jako základní formu 

předávání informací. V dnešní době ale existují jiţ zmiňované nové trendy ve vyučování, 

kde se klade důraz na to, aby se frontální typ výuky (tzn. výklad) odbourával a 

nahrazoval se právě samostatnou či skupinovou prací nebo projektovým vyučováním. 

Avšak nemohu říci, ţe výklad je špatná forma vyučování. Jen se musí střídat ještě 

s něčím dalším, odlišným, aby jiţ na základní škole neprobíhalo vyučování jako na škole 

vysoké při přednáškách. Kdyţ jsem hovořila s učiteli, téměř všichni vyuţívají právě 

frontální typ výuky, protoţe to šetří čas. A toho je ve škole na předměty málo. Avšak 

určitě se nesmí zůstat pouze u této formy vyučování a musí se to kombinovat. Učitelům, 

kterým jsem dala na vyplnění dotazník, jsem poloţila obdobnou otázku. Uvidíme, jak 

svou výuku vnímají oni.  

2.14.14) S učitelem jste již někdy navštívili: 

V této otázce jsem nabídla dětem více moţností – sedm a mohly vybrat i více 

odpovědí. Jako nabídku jsem uvedla: knihovny, festivaly knih, knihkupectví, autorská 

čtení, výstavy, besedy, nic nenavštěvujeme. Předpokládala jsem, ţe určitě kaţdá třída 

něco navštěvuje.  

V sedmé třídě jsem se však ode všech dotázaných dověděla, ţe nenavštěvují nic. 

V osmé třídě také všichni odpověděli záporně.  

V deváté třídě třináct dětí odpovědělo záporně. Alespoň šest z dotazovaných si 

vzpomnělo, ţe snad někdy navštívili knihovnu, výstavu nebo besedu. 

Velmi mne zaskočilo, ţe učitelé s dětmi nikam nechodí. Myslím, ţe právě 

návštěva knihovny, autorského čtení nebo nějaké besedy by v dětech mohla probudit 

zájem o literaturu vůbec. Sice opravdu není mnoho času nazbyt, ale občas udělat výjimku 

by se snad vyplatilo. Knihovna bývá v kaţdém městě, občas i na některé vesnici, do 

knihkupectví to jistě také není daleko. Jen to, ţe si děti mohou vzít knihu do rukou, 
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mohou prolistovat hned několik stránek, uvidí mnoho zajímavých obalů, které je třeba 

natolik zaujmou, ţe si knihu půjčí nebo koupí. Určitě bych taková zpestření všem 

vyučujícím doporučila. Přímý kontakt s knihou je jistě lepší neţ pouze virtuální 

seznámení.  

2.15.15) Co by měl podle vás umět učitel literatury nejlépe? 

V této otázce měli ţáci seřadit pět moţností od 1 do 5 podle důleţitosti. 1 = 

nejvíce důleţité, 5 = nejméně důleţité. Někteří ţáci to nepochopili zcela správně a 

označili číslem 1 několik moţností. Seřadit měli tyto dovednosti učitele literatury: aby 

znal co nejvíce literárních děl, aby uměl o literárních dílech poutavě vyprávět, aby předal 

ţákům co nejvíce informací, aby dobře motivoval ţáky ke čtení, něco jiného. 

V sedmé třídě se sedm dětí shodlo, ţe nejdůleţitější je, aby učitel předal ţákům co 

nejvíce informací. Pět dětí si myslí, ţe nejdůleţitější je, aby vyučující uměl poutavě 

vyprávět o knihách, tři ţáci dali na první místo v důleţitosti dobrou motivaci ke čtení. Na 

druhé místo umístilo nejvíce ţáků – tři – moţnost poutavého vyprávění, dvě děti na 

stříbrnou příčku umístily moţnost předání co nejvíce informací a dobrou motivaci ke 

čtení, jednou se na druhé místo dostala moţnost velké znalosti děl. Na třetí příčku tři děti 

shodně umístily znalost co největšího počtu děl, dva hlasy pro třetí místo měly moţnosti 

předání informací a dobrá motivace, jeden hlas pak dostala na bronzovém místě 

dovednost poutavého vyprávění. 

V osmé třídě se 13 ţáků shodlo, ţe úplně nejdůleţitější je pro učitele literatury 

umění poutavě vyprávět o dílech. Pět dětí umístilo na zlatou příčku moţnost předání 

nejvíce informací, tři děti se shodly na moţnosti znalosti co nejvíce literárních děl, dva 

hlasy byly pro moţnost dobré motivace jako nejdůleţitějším prvkem výuky, jedno dítě 

pokládá za nejdůleţitější jinou moţnost, avšak jiţ nenapsalo jakou.  Na druhém místě tři 

skupiny po šesti ţácích umístily moţnosti poutavého vyprávění děl, předání co nejvíce 

informací a dobrou motivaci ke čtení. Čtyři děti se pak shodly, ţe na druhém místě 

v důleţitosti je znalost co nejvíce literárních děl. Na třetí místo dalo osm ţáků moţnost 

předání co nejvíce informací, sedm dětí se shodlo, ţe na bronzovou příčku v důleţitosti 

patří co největší znalost literárních děl, pět dotázaných se shodlo a na třetí místo napsalo 

dobrou motivaci, dva ţáci na poslední medailovou pozici dali moţnost poslední, avšak 
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opět se nevyjádřili, co by to mělo být. Jeden ţáky si myslí, ţe na třetí místo v důleţitosti 

patří umění poutavě vyprávět.  

V posledním ročníku základní školy si deset dotázaných myslí, ţe úplně 

nejdůleţitější pro učitele literatury je umění poutavého vyprávění. Tři ţáci se shodli 

v moţnosti předání informací jako nejdůleţitější práci učitele, po dvou hlasech obsadily 

zlaté místo moţnosti znalost co největšího počtu děl a dobrá motivace ke čtení. Na druhé 

místo dosadilo osm dětí předání co nejvíce informací. Čtyři další děti na stříbrné pozici 

označily dobrou motivaci ke čtení. Tři ţáci si myslí, ţe na druhém místě v důleţitosti je 

umění poutavého vyprávění, jednou se objevila moţnost znalosti co nejvíce literárních 

děl. Na třetí místo v důleţitosti se dvě skupiny po pěti ţácích shodly na znalosti co 

největšího počtu děl a na dobré motivaci, čtyři děti na bronzovou pozici v důleţitosti 

umístily předání velkého mnoţství informací a tři děti si myslí, ţe na bronzové místo 

patří poutavé vyprávění. 

V sedmé třídě si děti myslí, ţe nejdůleţitějším posláním učitele je předání co 

nejvíce informací. V osmém a devátém ročníku se to jiţ posunulo a děti vnímají, ţe 

nejdůleţitější pro učitele literatury, by měl být um poutavě o literatuře a knihách 

vyprávět. Myslím, ţe děti usuzují podle toho, co zaţívají v hodinách literatury. Pokud 

mají pocit, ţe převládá vyprávění o dílech, povaţují to za nejdůleţitější, pokud převládá 

výklad nebo výklad zasahuje do velké části hodiny, povaţují za nejdůleţitější, aby učitel 

předal co nejvíce informací. Podle mého je pro dnešního učitele nejdůleţitější, aby 

dokázal děti motivovat ke čtení a děti opravdu četly, dále si myslím, ţe není důleţité znát 

kaţdé dílo, ale o dílech, které známe, je důleţité umět velmi poutavě povyprávět, 

abychom u dětí vzbudili zájem. A předání informací? I to je důleţité, takţe učitel má 

velmi těţkou práci toto všechno zkombinovat tak, aby uspěl ve své profesi, aby ţáky 

zaujal, aby ţáky přesvědčil, ţe literatura je nejen věc krásná, ale také uţitečná. 

2.16.16) Co zábavného používá váš učitel v hodinách literatury? 

V této otázce jsem na výběr nic neposkytla, protoţe mě zajímalo, jestli sami ţáci 

na něco zajímavého a zábavného přijdou, ale hlavně také to, zda jim vůbec něco zábavné 

připadá. Vzhledem k tomu, ţe v deváté třídě ţáci ani nezaznamenali vyuţití médií, jsem 

velmi zvědavá. 
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V sedmé třídě čtyřem dětem nepřijde zábavného na hodinách vůbec nic. Dalším 

čtyřem se jako zábava jeví různé hry a srandy. Dvakrát se tu objevilo vyuţití různých CD 

a poslech povídek, pohádek a dalších textů z rádia. Dvěma ţákům se zdá zábavná ironie 

pouţívaná učitelem, jeden ţáček si vybavuje občas vtipné a zábavné texty a jednomu 

dotazovanému připadá zábavné, kdyţ učitel sám předčítá.  

Osmá třída asi zábavné hodiny nezaţívá, protoţe hned čtrnáct dotázaných na 

hodinách literatury nic zábavného nenalezlo. Sedm ţáků tohoto ročníku napadl jako 

zábava film, který se týká probírané látky. Dva ţáci zaţívají zábavu při vyuţívání 

interaktivní tabule, po jednom názoru se objevilo čtení samotného učitele, vyuţití 

prezentací, přinesené obrázky. Jednomu dotázanému přijde nejzábavnější to, ţe má 

dojem, ţe paní učitelka nic neví.  

V posledním ročníku základní školy hned devět ţáků také neshledává na 

hodinách literatury nic zábavného. Čtyři ţáci oceňují a povaţují za zábavné, kdyţ se 

vyučující dokáţe velmi dobře vţít do vypravovaného příběhu, ponoří se do výkladu a 

zcela odbočí od probírané látky. Pro tři ţáky je zábavné, kdyţ jim pan učitel vypráví 

různé historky o spisovatelích, o tom, v jaké situaci dané dílo četl, přináší jim ukázat 

rekvizity. Dvěma dotázaným se líbí, jakým stylem učitel vykládá a jak povídá o 

spisovatelích. Jednomu dotázanému se zamlouvají legrační texty, které vyučující občas 

přináší do hodin. 

V sedmé třídě při odpovědi, ţe zábavná je ironie učitele, jsem se trochu zarazila. 

Nemám za sebou mnoho vlastní praxe, ale nejsem si úplně jistá, zda ţáci sedmé třídy 

mají jasno v tom, co vlastně ironie vůbec je. Stejně tak jsem se pozastavila při odpovědi 

v osmé třídě, kde si jeden dotázaný myslí, ţe vyučující nic neví, a to mu připadá zábavné. 

Začínající učitel určitě neumí odpovědět na všechny všetečné otázky ţáků, moţná to 

neumí ani učitel s mnohaletou praxí, ale na druhou stranu před tabulí nestojí snad nikdo, 

kdo opravdu o probírané látce vůbec nic neví. Těţko se přiznává, ţe něco nevíme, ale je 

to mnohem lepší přiznat, neţ předat dětem něco, co není pravda. Zábavnost hodin 

v deváté třídě stojí celá na osobě učitele. Zábavné je to, jak mluví, co povídá, jak se 

dokáţe vţít do vyprávění. Odpovědi těchto ţáků korespondují s odpověďmi na otázku č. 

11, kdy také nikdo nezaznamenal vyuţití médií. Myslím, ţe nevyuţít alespoň někdy 

techniku je škoda. Ale určitě se musí ocenit práce učitele, který dokáţe vlastní osobností 
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vytvořit zábavnou hodinu literatury. Takového učitele jsem bohuţel na vlastní kůţi 

nezaţila a po přečtení vyplněných dotazníků mi to přijde líto, jeho hodiny musí být velmi 

zajímavé.  

Celkem dvacet sedm ţáků z celkového počtu dotázaných neshledává na hodinách 

literatury nic zábavného. To je téměř polovina všech dotazovaných, coţ mi přijde docela 

velký počet. Z těch ostatních, kteří se v hodinách literatury občas baví, se nejvíc ţáků 

shodlo na zábavných textech a vyprávění učitele a na vyuţití techniky.  

2.17.17) Máte rádi literaturu?  

Dvě jasné moţnosti - ano a ne, ale také jsem se ptala proč.  

V sedmém ročníku všech šest chlapců literaturu rádo má. Čtyři děvčata také, dvě 

dívky se o literaturu nezajímají. Čtyřem chlapcům to připadá jako oddychová hodina, 

jednomu se líbí, ţe si můţe poslechnout, jak jeho spoluţáci předčítají. Tři dívky baví číst, 

jedna povaţuje hodinu literatury také jako oddychový čas, jednu baví poslouchat 

spoluţáky při čtení. Dvě dívky literatura nebaví, protoţe je to podle jejich názoru nuda.  

V Osmé třídě tři chlapci literaturu rádi mají, ale sedm chlapců ji rádo nemá. 

Většina dívek – osm, literaturu ráda má, pět má názor opačný. Dva chlapci povaţují 

literaturu za zábavu, jednomu připadá lehčí neţ ostatní předměty. Jako negativa se po 

jednom názoru objevilo, ţe je to nebaví, je to blbost, nuda, hodně se zde píše, neví, proč 

ho to nebaví. Třem dívkám připadá literatura zábavná, třem dalším zajímavá, jedné 

slečně se literatura líbí, protoţe mají hodnou paní učitelku. Tři dívky literatura nebaví, 

dvě se v této vyučovací hodině nudí.  

V devátém ročníku má sedm chlapců literaturu v oblibě, dva chlapce nebaví. 

Jeden chlapec je nerozhodný, a tak odpověděl ano i ne. Osm děvčat odpovědělo kladně, 

pouze jedna dívka záporně. Dvěma chlapcům přijde literatura zajímavá, dva chlapce 

jednoduše baví. Jeden chlapec rád čte, jednomu přijde hodina jednodušší neţ ostatní. Dva 

chlapce literatura nebaví. Jako pozitivum se u děvčat třikrát objevilo, ţe se v hodině 

literatury dozví nové a zajímavé věci, dalšími klady byla zajímavost, oddych, ţe je to 

baví, ţe rády čtou. Jedné dívce přijde naprosto zbytečné zabývat se literaturou.  
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Zda bude hodina literatury u ţáků oblíbená, záleţí především na osobnosti učitele 

a na jeho přístupu. Pokud nebude dělat hodiny zajímavé (návštěvy besed, knihoven ..., 

pouţívání dalších didaktických pomůcek), děti nezaujme a neprobudí v nich zájem a 

touhu po čtení a po vědění. Poměrně často se objevilo, ţe je literatura jednodušší, lehčí, 

ţe je to oddych. Nemyslím si, ţe je to zrovna ten pravý důvod, proč by měli mít ţáci 

literaturu v oblibě. Ale samozřejmě je to na osobnosti učitele a záleţí také na tom, jaké 

má na děti poţadavky. Pokud po nich bude něco vyţadovat a bude chtít, aby odvedly 

nějakou práci, určitě nebudou tvrdit, ţe je to oddych a lehká hodina. Více se mi zalíbily 

názory, ţe je to zajímavé, ţe se děti dozvědí něco nového, ţe rády čtou. To je podle mě ta 

správná cesta, jak přimět děti, aby více četly a aby se o literaturu začaly zajímat.  

2.18.18) Co se vám na hodinách literatury líbí? 

Tato otázka byla zcela v reţii dotazovaných. Ţádné moţnosti, chtěla jsem vědět 

přímo, co si myslí.  

V sedmé třídě se nejvíce dětí – pět shodlo na tom, ţe se jim líbí, kdyţ si 

k přečtenému textu mohou nakreslit obrázek. Čtyřem dalším se líbí to, co v hodinách 

čtou. Také se objevil názor, ţe se dotázaným líbí: vyprávění záţitků z přečteného textu, 

poslouchání pohádek, paní učitelka, ţe je to nuda, vtipná hodina, ţe je to odpočinkový 

předmět. 

V osmé třídě se šesti ţákům líbí povídání o dílech, dalším šesti se líbí filmové 

ukázky k probíraným dílům a autorům. Čtyřem se líbí nic, dvěma ţákům se líbí, ţe je pro 

ně literatura lehká. Dalšími názory, proč se literatura dětem líbí, se objevily: prezentace 

k tématům, dobrý výklad učitele, samostatná práce, kreslení obrázků k přečtenému textu, 

všechno. Tyto názory se objevily vţdy u jednoho ţáka.  

V devátém ročníku se osmi dětem líbí povídání o dílech, sedmi dětem se líbí to, 

co se v hodinách čte. Čtyřem ţákům se líbí vyučující, třem pak povídání o autorech. 

Dvěma dotázaným se líbí pouţívané prezentace. Z dalších postřehů to bylo: pouštění 

filmů k tématům, samostatná práce, zajímavé a nové věci, které se dozvědí, vlastní texty 

učitele, nic. Vyjmenované poznatky se objevily vţdy jen u jednoho dotázaného. 
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Nejvíce se dětem líbí povídání o dílech. Tím, ţe jim vyučující nebo spoluţák poví 

něco zajímavého, je motivuje, aby si to také přečetly. Dobrá cesta, jak ţáky přilákat ke 

čtení. Dalším častým postřehem byl čtený text v hodinách. Texty by měly být úměrné 

věku dětí a jejich schopnostem. Také vyjádření pocitů z četby formou kreslení obrázků je 

velmi pěkné. Škoda, ţe více dětí nemá poţitek z vyprávění svých vlastních záţitků 

z četby. Také vyuţití techniky děti kvitují. Opět se ukázalo, ţe samotná osobnost učitele 

je velmi důleţitá. Pokud boudou ţáci chovat k vyučujícímu spíše nesympatie, bude těţší 

jim literaturu zatraktivnit.  

2.19.19) Co se vám na hodinách literatury nelíbí? 

Stejně poloţená otázka jako předešlá – bez moţnosti výběru. 

Třem ţákům sedmé třídy se nelíbí, ţe je občas vybraný špatný text, který je moc 

dlouhý, sloţitě napsaný, a tudíţ ho třeba zcela nepochopí. Dvěma dotázaným se nelíbí, ţe 

se moc píše do sešitu, zápisy jsou podle nich zbytečně dlouhé, dalším dvěma není 

příjemné čtení v hodinách. Dalšími důvody, proč se literatura nelíbí, byly: hluk 

v hodinách, rozbor básní, čtení spoluţáků, nezabývání se slavnými díly.  

V osmém ročníku se šesti ţákům protiví dlouhé zápisy do literárních sešitů, pěti 

dotázaným se nelíbí čtení v hodinách. Třem dětem se nelíbí všechno, dvěma dalším to, ţe 

je v hodinách občas nuda. Další důvody negativního přístupu dětí k literární výchově: 

písemné práce, velké proţívání vyučující.  

V deváté třídě se více jak tři ţáci na jednom bodě neshodli. Třem dotázaným se 

nelíbí dlouhé zápisy do sešitů, třem dalším špatně vybrané texty, které jsou nudné nebo 

těţko pochopitelné. Dvěma dalším ţákům se nelíbí písemné práce. Dvakrát se ještě 

objevil názor, ţe v hodinách vyučující předává zbytečně mnoho informací. Jiné důvody 

nelibost ţáků: čtení v hodinách, domácí četba, učení se spisovatelů, malá aktivita učitele, 

převyprávění přečteného příběhu, občas dlouhý výklad.  

Dlouhé zápisy, které dětem vadí, se objevují snad v kaţdém vyučovacím 

předmětu. Kdyby bylo na dnešních dětech, alespoň na těch, které jsem měla moţnost 

učit, zápisky by vůbec neexistovaly. Učitel by měl také velmi dobře vybírat texty, které 

se v hodinách budou vyuţívat. Učitelé, se kterými jsem hovořila osobně, si stěţovali, ţe 
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v dnešní době nenalezli čítanku, která by jim vyhovovala ve všech směrech. Takţe je 

často nutné, aby si ukázky obstarávali sami, podle vlastního uváţení. To, ţe děti nerady 

čtou v hodinách, moţná pramení z toho, ţe ne kaţdé dítě umí na základní škole perfektně 

číst nahlas. Moţná se pouze stydí, moţná mu to opravdu nejde. Volila bych variantu 

vyvolávat pouze ty, které číst chtějí. Bohuţel, můţe nastat situace, kdy se nikdo 

nepřihlásí. Pak je na kaţdém učiteli, jak vzniklou situaci řešit. Ukázat sám na sobě, ţe 

čtení nahlas není nic strašného, učitel by měl jít příkladem. Upozornit na to, ţe někomu 

to můţe být opravdu nepříjemné (děti jistě mají vypozorované, ţe někomu to dělá 

opravdu problém), a tak mu pomoci tím, ţe se přihlásí ten, komu čtení problém nedělá, 

jen je momentálně líný.  Cest je určitě několik, záleţí na zkušenostech a fantazii 

vyučujícího. Ovšem také tiché čtení má klady, které by se neměly opomíjet. Jako největší 

plus vidím v tom, ţe se kaţdý můţe ponořit do příběhu, kaţdý si čte vlastním tempem, 

kaţdý čte tak, aby tomu porozuměl (můţe se například vrátit k nějakému sloţitějšímu 

úseku, některé věty můţe přečíst několikrát).  

Kdyţ vidím odpovědi dětí, myslím, ţe by bylo dobré, aby si kaţdý učitel občas 

udělal zpětnou vazbu. Moţná formou podobného dotazníku, moţná pouze anonymním 

lístečkem, kde děti napíší pozitiva a negativa hodin, ale také to, co by chtěly změnit a 

změny navrhnout. Někdy vyučujícího asi ani nenapadne, ţe by dětem něco vadilo, něco 

se jim nelíbilo. Moţná by byl dotyčný učitel překvapený, ţe názory některých nejsou 

zcela bezpředmětné. Moţná by přišel na to, ţe mu ţák pomohl hodinu změnit k lepšímu, 

moţná by si uvědomil, ţe něco nedělá správně.  

2.20.20) Co byste na hodinách literatury změnili/zlepšili? 

Forma otázky jako předešlé dvě. 

Tři dotázaní ze sedmého ročníku by neměnili a nezlepšovali nic. Tři jejich 

spoluţáci by rádi více vyuţívali DVD a další média. Dalšími moţnostmi, jak hodinu 

literatury změnit a vylepšit byly: míň psát do literárního sešitu, více pracovat ve 

skupinách, hrát si a méně číst, učitel by se měl zeptat, co chtějí ţáci číst, jeden ţák by 

chtěl dělat místo literatury něco jiného – třeba spát.  

V osmé třídě jsou největším nedostatkem exkurze, na které se nejezdí. Myslí si to 

deset dětí. Šest dětí by chtělo více vyuţívat média, pět dalších spoluţáků by nezměnilo 
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nic. Dalšími typy jak změnit nebo zlepšit hodinu literární výchovy: méně psát do sešitu, 

více si hrát a méně číst, nevypracovávat čtenářské deníky, učitel by měl být méně přísný, 

v hodinách by měl mít větší prostor humor, mělo by se méně hovořit o dílech.  

V devátém ročníku by šest ţáků neměnilo a nevylepšovalo nic. Dva ţáci navrhují 

vyuţívat více média, další dva by zařadili do výuky více novější literatury. Mezi další 

náměty na zlepšení výuky zařadili: vybírat zábavnější četbu, jezdit na exkurze, více 

v hodinách číst, probírat méně témat, ale za to do hloubky, aby učitel dával více příkladů, 

vyučující by měl přesně stanovit (zapsat na tabuli, nadiktovat), co si děti mají zapsat do 

sešitu. Dalším typem na zlepšení je přesně stanovit, z čeho bude písemná práce.  

Exkurze jsou pro učitele vţdy velmi náročné. Vymyslet, kam se pojede, co se 

bude na místě dělat, vytvořit pracovní sešity, zařídit vše ostatní okolo (cesta, vstupy, 

návratky, peníze...). Hlavně také odhodlat se s dnešní mládeţí někam vyrazit. Je ale 

zřejmé, ţe tyto tázané děti po exkurzích touţí. Avšak, musím apelovat na pevné nervy 

vyučujícího. Po nedávné vlastní exkurzi, kdy mi děti udělaly velkou ostudu, se budu zase 

dlouho odhodlávat někam s nimi vyrazit. Kdyţ uţ si vyučující netroufne naplánovat 

celodenní exkurzi někam do vzdálenějšího místa, jistě by byla dobrou náhradou návštěva 

knihovny, knihkupectví, besedy a dalších atraktivních míst. Ţáci by ocenili, ţe pouze 

nesedí v lavicích a nepíší zápisky.  

Další moţnost, jak zlepšit vyučovací hodinu, je vyuţívat více média a techniku. 

V dnešní době je často na školách interaktivní tabule, která je pro děti velkou změnou, 

zábavou. Klade na učitele ale opět velké nároky na přípravu. Občas není také na škodu 

proloţit výklad puštěním ukázky na CD, DVD nebo podobném nosiči. To uţ na přípravu 

učitele neklade tak vysoké časové nároky. Je tu ale problém, zda škola takovými 

pomůckami disponuje. Pokud ne a učitel přesto chce hodiny oţivit, je to zcela na něm, 

jak si s problémem poradí.  

Popravdě, čekala jsem, ţe ţáci budou kritizovat hlavně psaní zápisků, psaní 

písemných prací, povinnost vypracovávat čtenářské deníky a také oblíbený názor, ţe 

literatura vlastně k ničemu není. Mile mne překvapilo, ţe se častěji objevila kritika pouze 

na dlouhé zápisy v sešitech.  
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2a. DOTAZNÍKY PRO ŽÁKY – doplnění 

Tento dotazník byl vytvořen, aby se doplnila prázdná místa, která vznikla špatně 

poloţenými otázkami. Stejně jako u předchozího dotazníku se nejedná o vědeckou studii, 

a tedy o vědecký profil, ale jedná se o konkrétní úhel pohledu – pohled dětí.  

Opět jsem se snaţila poloţit jednoduché otázky. Tentokrát u všech otázek byly 

moţnosti výběru – případně je mohli ţáci však doplnit o svůj poznatek. Celkem jsem 

poloţila dvanáct nových otázek. Samozřejmě některé se shodovaly s předešlým 

dotazníkem, ale potřebovala jsem zjistit, jakého jsou ţáci pohlaví, jakou navštěvují třídu 

a zda je učí paní učitelka či pan učitel. Ostatní otázky se předešlým trochu podobaly, 

avšak zněly konkrétněji, tak, aby je kaţdý pochopil správně, jak jsem zamýšlela.  

2a.1.1) Zaškrtněte křížkem své pohlaví: 

Celkem mi odpovědělo čtyřicet šest dětí – šestnáct dívek a třicet chlapců. Z toho 

v šestém ročníku vyplnilo dotazník pět dívek a šest chlapců, v sedmé třídě vyplnili pouze 

chlapci a bylo jich patnáct, v osmé třídě odpovědělo jedenáct dívek a devět chlapců. U 

těchto dotazníků převaţují chlapci, jejich počet je téměř dvojnásobný. 

2a.2.2) V současné době navštěvuji třídu: 

Z šesté třídy mi dotazník odevzdalo celkem jedenáct dětí, ze sedmého ročníku 

patnáct a z osmé třídy celkem odpovědělo dvacet ţáků.  

2a.3.3) Na literaturu máme: 

Všech čtyřicet šest dotázaných má na hodiny literatury paní učitelku. 

V předešlých dotaznících v této otázce také panovala naprostá shoda. Tato situace moţná 

pramení z jiţ výše jmenovaného problému současného školství – velká feminizace. Kdyţ 

spočítáme, ţe jsem rozdala dotazníky v nejméně šesti různých třídách, kdyby feminizace 

povolání nebyla pravda, jistě bych se alespoň v jedné třídě setkala s vyučujícím 

muţského pohlaví. 
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2a.4.4) Vyžaduje po vás vyučující, abyste četli ve volném čase? 

V této otázce měli ţáci opět nabídnuty pouze dvě moţnosti – ano a ne. Odpověď 

měli zaškrtnout kříţkem. 

V šesté třídě se všichni ţáci a ţákyně shodli na odpovědi ano, paní učitelka 

vyţaduje, abychom četli i ve volném čase. 

V sedmé třídě se také všech patnáct chlapců shodlo na kladné odpovědi a i 

v osmém ročníku v této odpovědi panovala naprostá shoda – dvacet hlasů pro ano. 

2a.5.5) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano – máte možnost 

výběru knih? 

Opět nabídka dvou moţností – ano a ne, a to jen pro ty, kteří v předchozí otázce 

odpověděli ano. Vzhledem k předešlé odpovědi zaškrtli odpověď všichni. 

V šesté třídě má deset ţáků pocit, ţe moţnost výběru mají. Dva ţáci si myslí, ţe 

někdy si vybírat mohou, někdy ne, a jeden respondent si není vědom moţnosti výběru.  

V sedmé třídě opět úplná shoda – moţnost výběru mají.  

V osmém ročníku je to podobné jako v šesté třídě. Devatenáct dětí si z něčeho 

vybírá, jeden dotázaný si občas má z čeho vybrat, jindy zase nikoli, a zase se našel jeden, 

který si nikdy nemá moţnost vybrat. 

Moţnost výběru knih je velmi důleţitá. Spojení musíš přečíst vyvolává zbytečné 

negativní pocity – co musím, není vţdy příjemné. Kdeţto moţnost výběru dává pocit 

svobody a téměř demokracie, ţe si můţu zvolit, co uznám za vhodné. Dobrá motivace od 

učitele by však moţná mohla způsobit, ţe si děti rády přečtou i to, co musí.  

2a.6.6) Pokud jste opět odpověděli v předchozí otázce ano, podle čeho si 

knihy vybíráte? Máte zadáno: 

V této otázce bych mohla nechat volné pole působnosti pro ţáky a nechat je, aby 

vymysleli sami, podle čeho si vybírají. Bylo by zajímavé, zda by to uměli formulovat, 

kdyţ mají pocit, ţe četbu si podle něčeho vybírají. Zde jsem nabídla osm moţností – 

ţánr, autor, období, zemi, typ hrdiny/vypravěče, konkrétní tituly (názvy knih), libovolný 

výběr podle vaší chuti, jiný výběr – jaký.  
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V šesté třídě si většina – osm – vybírá podle autora. Dvakrát se tu objevila 

moţnost vybrat si z konkrétních titulů, po jednom hlase dostaly moţnosti období, země, 

typ hrdiny/vypravěče a libovolný výběr.  

V sedmé třídě mezi chlapci shoda nepanovala, v odpovědích se objevily dokonce 

všechny moţnosti. Nejčastěji se objevila moţnost výběru ţánru – osm hlasů. O pět hlasů 

se dělí moţnost autora, období a libovolného výběru. Čtyři ţáci jsou pro typ 

hrdiny/vypravěče nebo konkrétní tituly. Třikrát se objevila moţnost země a jednou 

dokonce jiný výběr – podle nakladatelství. 

Polovina ţáků osmého ročníků – deset – si vybírá podle své chuti libovolně, šest 

zástupců má moţnost autora, období, tři body mají období a konkrétní tituly, dvakrát se 

objevil typ hrdiny/vypravěče. 

Je zajímavé, ţe všechny dotázané děti mají pocit, ţe si mohou podle něčeho 

vybrat. Na tom se shodnou. Ale na tom, jak si vybírají, stejný názor nemají. Vzhledem 

k tomu, ţe jsou vţdy z jedné třídy, kde učí jeden vyučující, je to opravdu zvláštní. Ţe by 

sami pořádně nepřemýšlely nad tím, podle čeho jim vyučující četbu zadává?  

Pro obměnu a lepší motivaci je třeba, aby učitel moţnosti výběru střídal. Moţná 

to tak vyučující provozují, a proto to děti zmátlo, kaţdý z dotázaných si vzpomněl právě 

na to, co mu moţná nejvíce vyhovuje nebo to, co bylo naposledy zadáno.  

Překvapilo mě, ţe si někdo vzpomněl také na jinou moţnost zadání. O to víc, ţe si 

ţáci vybírají knihy z daného nakladatelství. Rozumím všem moţnostem, kromě této. 

Všechny moţnosti lze obhájit tím, co se právě probírá, a proto to dětem můţe usnadnit 

pochopit styl autora, probíranou dobu, zemi ..., ale nakladatelství?  

2a.7.7) Jak zaznamenáváte svou četbu? 

Otázka, kde jsem nabídla respondentům šest variant – napsání referátu na 

přečtenou knihu, vypracování čtenářského deníku (autor, hlavní postavy, obsah...), 

vypracování hodnocení knihy pro spoluţáky (doporučení X nedoporučení pro 

spoluţáky), vymýšlení otázek pro fiktivní besedu s autorem, vypisování zajímavých částí 

a připsání důvodu, vypracování něčeho jiného. Zajímalo mne, zda si někdo vzpomene, ţe 

s přečtenou knihou provádí něco jiného, neţ jsem nabídla.  
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V šesté třídě osm dotázaných zpracovává přečtené knihy formou referátu. Čtyři 

dotázaní si vedou čtenářské deníky.  

V sedmé třídě si téměř všichni chlapci – čtrnáct – vedou čtenářské deníky. Čtyři 

chlapci si také vzpomněli, ţe někdy vypracují hodnocení pro spoluţáky, zda kniha stojí 

za přečtení nebo nikoliv. Jeden ţák vypracovává referát, jeden si vypisuje zajímavé 

úryvky. 

V osmém ročníku si všichni respondenti – dvacet – vedou čtenářské deníky. Dva 

z nich si také vzpomínají na hodnocení knih pro spoluţáky. 

Myslela jsem si, ţe čtenářské deníky ustupují jiným formám zápisků, ale je vidět, 

ţe jsou zakořeněny hluboko. Problémem klasických čtenářských deníků je internet. 

V dnešní době na internetu nalezneme vše potřebné k tomu, abychom mohli základní 

údaje (autor, hlavní postavy, obsah, hlavní myšlenka...) nalézt právě na internetu. Je na 

vyučujícím, zda si bude nějakým způsobem prověřovat, zda dotyčný knihu opravdu 

přečetl. Jak? Třeba písemnou prací nebo zkoušením, pokládáním otázek do třídy.  

Takové hodnocení knihy má několik pozitiv. Pokud dotyčný napíše srozumitelné 

hodnocení, nasvědčuje to tomu, ţe dílo opravdu přečetl. Navíc, pokud ţák doporučí 

knihu spoluţákovi, je to mnohdy účinnější, neţ kdyţ učitel prosí, aby četli, a snaţí se jim 

literaturu přiblíţit. Také referát působí obdobně jako hodnocení.  

Proniknout hlouběji do díla bychom mohli, kdybychom se s dětmi zabývali 

částmi knih, které je zaujaly. Popovídat si, proč právě vybrané úryvky na ně zapůsobily, 

jak to na ně zapůsobilo, jistě pomůţe ponořit se do díla hlouběji a přemýšlet o něm a 

moţná se na dílo zkusit podívat také jinýma očima neţ těma svýma. 

2a.8.8) Jaký způsob čtení podle vás převažuje ve vašich hodinách 

literatury? 

Tato otázka je náhradou za předešlou, kdy jsem se ptala dětí, jak velkou část 

hodiny věnují čtení. Pro děti základní školy to byl nesplnitelný úkol, a tak jsem svou 

pozornost spíše přenesla na to, jaký způsob čtení u nich v hodinách převaţuje. Opět jsem 

navrhla několik moţností – střídavé hlasité čtení ţáků, samostatné tiché čtení ţáků, 

předčítání učitele, předčítání jednoho ţáka, jiné – jaké.  
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V šesté třídě se všichni shodli na tom, ţe převaţuje střídavé hlasité čtení ţáků. 

Šest z nich si také myslí, ţe velmi časté je tiché čtení. 

Chlapci ze sedmého ročníku se bez jednoho shodli také na střídavém čtení ţáků, 

zbylý jeden myslí, ţe převaţuje tiché čtení. 

V osmé třídě panuje naprostá shoda ve střídavém čtení. Ţádná další moţnost se 

v této třídě neobjevuje. 

Řekla bych, ţe střídavé čtení všech ţáků je velmi dobré – jsou zapojeni, musí 

dávat pozor, vnímají, co se čte, vyučující můţe hned vysvětlovat pojmy a slova, která 

ţáci neznají nebo je neumí vyslovit. Musíme však jako vyučující dát pozor, abychom 

střídali všechny děti, ale také abychom poznali, komu hlasité čtení působí potíţe, někdy 

snad aţ trauma. Takové ţáky raději nevyvoláváme. Při tichém čtení je ale text vnímán 

hlouběji, kaţdý se můţe zamyslet nad částí, která právě jemu připadá důleţitá nebo 

zajímavá, něčemu nerozumí a můţe si to přečíst několikrát za sebou, aniţ by někoho 

zdrţoval a nudil. Předčítání učitele se u nikoho neobjevilo. Nemyslím si, ţe by mělo 

v hodinách převaţovat, ale zároveň by v hodinách literární výchovy nemělo úplně 

chybět. Učitel je ten, který by měl dětem ukázat, jak četbu proţít, jak frázovat, jak 

správně artikulovat, jak pracovat s hlasem. Je mnoho dovedností, které můţe učitel 

předat ţákům lépe přes ukázku neţ přes vysvětlování. Pokud je ve třídě někdo, kdo umí 

krásně předčítat, můţe v roli plně nahradit učitele a učitel tak dokazuje ostatním, ţe to 

můţe umět a dokázat i ţák, nejen pedagog. Ovšem pozor se musí dát, aby pozitivní 

hodnocení ţáka učitelem nemělo za následek, ţe se dotyčný ţák znelíbí ostatním 

spoluţákům.  

2a.9.9) Máte rádi literaturu jako předmět? 

Pouze dvě moţné odpovědi – ano a ne. Ale zde jsem chtěla po respondentech také 

zdůvodnění, proč mají rádi nebo neradi tento předmět. Ne kaţdý svou odpověď 

zdůvodnil, odpovědi „pro slepičí kvoč“ mi také moc nepomohly. Někteří se však snaţili.  

V šestém ročníku sedm dětí tento předmět má rádo a tři odpovědi zněly ne. Jeden 

dotazovaný literaturu ve škole má někdy rád a někdy ne. Proč děti baví literatura? 

Dvakrát se objevilo, ţe je to díky učitelce. Jsem velmi ráda, ţe se tato odpověď objevila. 

I kdyţ bude předmět trochu nudný, těţký, nepříjemný a nevím, co ještě, kdyţ ho vyučuje 
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člověk, který má rád děti a chce jim předat to nejlepší, chová se férově a je oblíbený, 

můţe vzbudit lásku k danému předmětu také v dětech. A co si učitel můţe přát víc, neţ 

ţe bude u dětí v oblibě? Jako další důvody, proč mají ţáci literaturu rádi, je fakt, ţe je to 

prostě baví, coţ je také velmi důleţité a svědčí to i o postupech učitele, někdo má 

literaturu rád, protoţe ho baví číst, nebo proto, ţe se v hodinách čtou také pohádky. 

Trochu mne pohádky zarazily, předpokládala bych, ţe v šestém ročníku budou v oblibě 

dobrodruţné kníţky. A proč se tento předmět nelíbí? Zde se objevil pouze jeden důvod – 

dotyčný si nepamatuje autory. Kdyby si tento dotazník přečetl vyučující, moţná by se 

nad tím pozastavil a zkusil udělat něco pro to, aby tohoto ţáčka přesvědčil, ţe i kdyţ je 

nutné někdy se něco naučit, znát něco teoreticky, můţe to přebít krásný záţitek z kníţky 

nebo debata se spoluţáky, kdy si povídají o tom, jak na ně kniha působila, proč se jim 

líbila.  

V sedmé třídě mají literaturu téměř všichni chlapci – dvanáct – rádi. Popravdě 

mne to překvapuje, měla jsem dojem, ţe literatura je spíše holčičí záliba. Dva chlapci 

tento vyučovací předmět v oblibě nemají, jeden chlapec se zdrţel hlasování. Jako 

důvody, proč se jim literatura líbí, ţáci uvedli: pouze se tu čte, nic se nepíše, není to 

náročné, je to odpočinek. Tyto odpovědi mne trochu mrzely, protoţe si myslím, ţe mít 

něco v oblibě pouze proto, ţe je to pro nás jednoduché, odpočinkové, není zrovna důvod, 

kterým by byl pedagog nadšen. Pouze dvakrát se objevilo, ţe literatura je prima, protoţe 

se čtou zajímavé knihy. V této třídě pouze jeden chlapec napsal, proč se mu hodiny 

nelíbí. Je to z důvodu hlasitého čtení – nemá ho rád. Ţe by se právě u něho projevilo, ţe 

má ze čtení před spoluţáky trauma? Nemůţe to být dyslektik? Nebo ostatní jsou na tom 

s dovedností číst velmi špatně a dotyčnému vadí například koktavé předčítání? Od toho 

je opět vyučující, aby se snaţil předejít tomu, ţe se literatura nelíbí jen proto, ţe někdo 

neumí perfektně číst.  

V osmé třídě má dvanáct dotázaných literaturu rádo a osm ne. Jako důvod obliby 

se nejpočetněji objevilo prosté – rád/a čtu, baví mě to. To je důvod, který kaţdý pedagog 

rád uslyší. Ale i v této třídě se objevily názory, ţe se jim hodiny líbí z důvodu malé 

náročnosti, klidné hodiny, pohody, nebo dokonce moţnosti se při hodině vyspat. Pokud 

jsou tyto odpovědi pravdivé, neměl by se dotazník dostat do rukou pouze vyučujícímu, 

ale vzhledem k poslednímu důvodu, bych řekla, ţe by se měl dostat do rukou samotnému 

vedení školy. Hodina, kde se můţe spát do vyučovacího procesu nepatří. Hodina 
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literatury dětí nebaví, protoţe se údajně nudí, nebaví je to, neradi čtou nebo neradi 

poslouchají čtení spoluţáků, jelikoţ ti čtou velmi špatně.  

Jsem ráda, ţe pokud spočítáme veškeré kladné a záporné odpovědi ze všech tříd 

dohromady, odpověď ano nám dá většinu. Pro učitele je to velká odměna, pokud si občas 

odmyslíme záporné důvody, se kterými by měl vyučující dále pracovat. Snad ještě větší 

potěšení můţe mít učitel z toho, kdyţ má dítě rádo literaturu díky němu. Avšak pouze 

tehdy, kdyţ je to třeba z důvodu poutavého vyprávění, zábavných a nenudných hodin. 

Kdyby to bylo z důvodu toho, ţe se v hodinách s tímto učitelem nic nedělá, asi by to 

nepotěšilo vedení školy.  

2a.10.10) Zabýváte se literaturou z vlastního zájmu ve svém volném 

čase? (např. čtení nad rámec školních povinností, chození do knihoven, 

návštěva besed, návštěva autorského čtení, návštěva knihkupectví, ...): 

I v této otázce měli ţáci moţnost jednoduchého výběru – ano nebo ne. Pouze měli 

svou odpověď zdůvodnit.  

V šesté třídě se objevilo šest kladných a pět záporných odpovědí. Důvody 

kladných i záporných odpovědí byly téměř totoţné, akorát se přidala záporka ne. Ti, kteří 

odpověděli kladně, ty to baví, čtou rádi. Ti, kteří se ve volném čase ničím takovým 

nezabývají, ty to nebaví, neradi čtou nebo na četbu nemají čas.  

V sedmé třídě se osm respondentů vyjádřilo kladně a pět záporně. Důvodem, proč 

se zabývat literaturou navíc je fakt, ţe někteří rádi čtou, potřebují číst, rádi se dozvídají 

něco zajímavého a nového, je to zajímavé. Pět dotázaných, kteří odpověděli záporně, to 

nebaví nebo na čtení nemají čas.  

V osmém ročníku bylo čtrnáct záporných a pouze sedm kladných odpovědí. Je 

zřejmé, ţe jeden dotázaný zaškrtl obě moţnosti. Důvodem pro kladnou odpověď prosté – 

rád/a čtu. Pro negativní postoj k literatuře ve volném čase byl také prostý důvod – 

nemám čas, mám jiné zájmy, nebaví mě to.  

Literatura jako školní předmět je vesměs oblíbená, s literaturou ve volném čase je 

to poněkud horší – lehce převaţují záporné odpovědi. Poměr kladných a záporných 

odpovědí je 21:24. Zatímco v šesté a sedmé třídě lehce převaţuje kladná odpověď, 

v osmém ročníku dvě třetiny dotázaných odpovědělo záporně. Učitele by první výsledek 
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jistě potěšil, avšak nad výsledkem druhé otázky by se měli zamyslet a zkusit ještě něco 

podniknout, aby poměr odpovědí zvrátili ve prospěch kladných. I kdyţ, pokud se 

zamyslíme, kaţdý učitel by byl nadšený, kdyby se ţáci zabývali jeho předmětem ve 

volném čase. Tělovýchovný učitel by rád, aby jeho děti sportovaly, hudebně nebo 

výtvarně zaměřený pedagog by zase rád, aby jeho svěřenci navštěvovali některou 

základní školu uměleckou nebo nějaký krouţek. A pokud se nad tímto zamyslíme, 

přijdeme na to, ţe učitel literatury můţe být rád, ţe alespoň někteří se literatuře věnují i 

mimo budovu školy. Moţná to ode mě jako od budoucího pedagoga literatury, vyzní 

hloupě, měla bych se doţadovat co nejvíc kladných odpovědí na otázku, avšak budu 

jásat, kdyţ se objeví ve třídě vůbec někdo se zájmem o literaturu.  

2a.11.11) Máte možnost o svých zážitcích z četby z vlastního zájmu 

vyprávět spolužákům v hodinách literatury? 

Jako v předchozích otázkách i zde jsem nabídla dvě jednoduché moţnosti – ano a 

ne. Bez nějakého dalšího udávání důvodů. 

V šesté třídě je mezi ţáky nesoulad. Sedm respondentů má pocit, ţe takovou 

moţnost mají, čtyři o této moţnosti neslyšeli.  

V sedmé třídě panuje téměř naprostá shoda – dvanáctkrát ano, pouze třikrát ne 

V osmé třídě to bylo naopak. Třikrát kladná odpověď, sedmnáctkrát ne.  

Tak je vidět, ţe kaţdá třída to má jinak, někde ţáci tápou, moţná si neuvědomují, 

ţe se to děje, moţná nepochopili, na co se ptám. V ostatních dvou ročnících se o shodě 

hovořit dá, kaţdá třída má svůj plán. Myslím, ţe takové doporučení spoluţáka druhým, 

aby si přečetli něco, co jim nezadá učitel, ale je to například podle jejich zájmů, má 

mnohdy větší účinek, neţ kdyţ jim učitel stále dokola opakuje, ţe číst je dobré, ţe to ţáci 

dělají pro sebe.  

2a.12.12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, dostáváte za 

takové vyprávění nějakou odměnu? 

Zde jsem nenechala jednoduché rozhodnutí ano – ne. Nabídla jsem pět moţných 

variant – pochvalu, jedničku, plus, něco jiného – co?, nic. Ţáci měli zaškrtnout, případně 

doplnit o vlastní variantu, kterou znají.  
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V šestém ročníku se třikrát objevila moţnost dostat jedničku nebo dostat nic. Dva 

hlasy dostala moţnost pochvaly, jedenkrát zabodovalo plus.  

V sedmém ročníku se všichni dotazovaní shodli na tom, ţe je učitel ohodnotí tak, 

jak si zaslouţí. Nedostávají pouze jedničky, ale klidně i dvojky, trojky ... 

Osmá třída neodpovídala, tři respondenti, kteří odpověděli kladně na otázku 

předešlou, se s odpovědí na tuto neobtěţovali.  

Jak jsem psala výše, myslím, ţe tato metoda předávání záţitků je velmi dobrá 

cesta k tomu, abychom přivedli ţáky ke čtení, k zálibě v literatuře. Proto by se učitelé 

měli zamyslet, zda ji ve svých hodinách nevyuţít.  
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3. SHRNUTÍ ŽÁKOVSKÝCH DOTAZNÍKŮ 

Co podle mne vyplynulo z provedeného průzkumu? Jaký je současný učitel podle 

dotázaného vzorku dětí? Řekla bych, ţe dnešní učitel je velmi podobný tomu, kterého 

jsem zaţila na základní škole před zhruba deseti lety já sama.  

I přes současné trendy, kdy se má odbourávat frontální vyučování, které se 

nahrazuje samostatnou a skupinovou prací a projektovým vyučováním, se podle dětí 

stejně učitel uchyluje hlavně k výkladu, tedy k frontálnímu typu výuky. Téměř ţádnému 

ţákovi to nevadí. Opravdu je takový typ vyučování špatný? Zastaralý? Uvidíme, co si o 

tom budou myslet dotazovaní učitelé. Sama za sebe bych řekla, ţe výklad je efektivní 

metoda, kdyţ se pouţívá v přijatelné míře a kombinuje se s dalšími typy vyučovacích 

forem a metod, které jsou doplněny didaktickým materiálem, který hodinu oţiví, doplní a 

přiblíţí dětem.  

Vyučující se opírá hlavně o čítanku, občas připraví svůj text nebo vyuţije média. 

Avšak děti by rády, aby se technické pomůcky vyuţívaly častěji. Dnes je daleko více 

technických pomůcek neţ dříve, ale nejsou podle dětí plně vyuţívány. To je velká škoda 

a jistě by nebyl velký problém věc napravit. Ovšem je otázka, zda technické vymoţenosti 

jsou v takovém stavu, aby je mohl vyuţít učitel kteréhokoli vyučovacího předmětu. 

Z vlastní zkušenosti vím, ţe bohuţel, co nemá pedagog svého, to nepouţije. Technické 

vybavení ve škole je, ale další pomůcky k němu (CD, DVD, ...) ve škole chybí.  

U zápisků z četby je zadávána převáţně volitelná četba. I z druhých dotazníků 

vyplynulo, ţe ţáci mají určitou svobodu, ţe si mohou knihy vybírat podle daného klíče. 

Myslím, ţe je to cesta, jak děti neotrávit a spíše jim zpříjemnit četbu. Snad dnešní učitel 

pochopil, ţe co je povinné, to je hodně často hned odsouzeno jako otravné, neuţitečné a 

obtěţující. Na druhé straně je určitě nutné mít nějakou zpětnou vazbu o tom, zda a co ţák 

přečetl. Pokud si vyučující zvolí čtenářský deník nebo referáty z četby v hodinách, je 

spíše na něm a kaţdý pedagog si musí vybrat podle svého uváţení. Moţná někdo přišel i 

na jiný osvědčený způsob, jak mít kontrolu nad tím, co se čte a zda vůbec něco. 

Z doplňujících dotazníků opět vyšlo, ţe zápisky z četby formou klasického čtenářského 

deníku přetrvávají, avšak jsou snahy nahradit je něčím jiným, například vypracováním 

hodnocení na knihu, napsáním  referátu.  
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V hodinách podle dětí převaţuje četba a práce s textem nad výkladem. Myslím, 

ţe poměr četby a práce s textem a výkladu by se měl odvíjet od toho, v jakém ročníku se 

právě nacházíme. V šesté třídě by měla převaţovat četba, v deváté třídě by neškodilo 

více teorie a výkladu. Podle dětí se však učitel i ve vyšších ročnících zaměřuje více na 

četbu, coţ by mělo rozvíjet čtenářskou gramotnost, ve které podle výzkumů nejsme nijak 

nadprůměrní. Také to, ţe vyučující klade důraz nejen na převyprávění díla, ale také na 

jeho hlavní myšlenku a smysl díla napovídá tomu, ţe chce, aby děti porozuměly, aby 

pronikly hlouběji do příběhu. Avšak o tom, ţe by učitel po dětech vyţadoval, aby 

nějakým způsobem vyjádřily pocity z přečteného textu (např. kresbou, barvou, 

představou nějakého hudebního nástroje, vyjádřit vyvolané emoce...) se děti 

nezmiňovaly. Snad si ţáci pouze nevzpomněli, ţe s nimi učitel rozebírá také pocity, 

protoţe jsem takovou moţnost to dotazníku neuvedla. Myslím, ţe se to určitě nehodí 

dělat pravidelně, ale nad tím, co děti po přečtení ukázky cítí, by se pedagog občas 

pozastavit měl, zpestří to výuku a moţná to dětem pomůţe více pochopit autora. Vţijí se 

do situace, co třeba mohl autor cítit sám, co by u psaní poslouchaly, kdyby ony samy 

byly autorem a podobné věci. 

Aby ţáky literatura bavila, měl by se učitel zamyslet nad tím, zda dost často a 

vhodně mění metody práce, zda vyuţívá dostatek didaktických pomůcek a materiálů, aby 

měl správný přístup k dětem. Zapřemýšlet by měl vyučující i nad tím, zda s dětmi 

dostatečně navštěvuje exkurze, besedy atp. Vzhledem k tomu, ţe se objevoval názor, ţe 

literatura je nuda, je to lehký předmět, oddych, bych řekla, ţe se tento předpoklad 

nenaplňuje tak, jak by měl. V tomto ohledu by měl dnešní učitel ještě zapracovat. Avšak 

musíme počítat s tím, ţe se nikdy nemůţeme zavděčit všem. Kdyţ vezmeme v úvahu, ţe 

třídy na základní škole mají sloţení dětí od nejchytřejších aţ po méně nadané, učitel by 

byl asi génius, kdyby dokázal zaujmout a nadchnout všechny. Zlepšovat se však dá vţdy 

a stále. 
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4. DOTAZNÍKY PRO UČITELE 

Učitelům jsem rozdala podobný dotazník jako ţákům. Opět jsem se zaměřila na 

školy, které jsou ve městech, jejichţ počet obyvatel nepřesahuje 20 000. I zde se tedy 

opět nejedná o vědecký profil, ale o profil, který se vyvine ze zúţeného pohledu další 

skupiny, kterou jsou v tomto případě učitelé. 

Otázky nebylo těţké vytvořit, ovšem při vyhodnocování mě napadaly další a 

další, které by bylo dobré poloţit. Například proč si myslí, ţe je důleţité motivovat ţáky 

ke čtení, proč se stále drţí čtenářských deníků, zda je jejich škola dostatečně technicky 

vybavena a oni mohou vybírat pomůcky ve škole a nemusí je hledat sami doma, ale také 

mě napadlo, ţe by bylo dobré se zeptat, proč si vlastně profesi učitele vybrali, co je 

k tomu motivovalo. 

Při rozdávání dotazníků jsem samozřejmě musela kontaktovat vedení škol, které 

jsem chtěla navštívit a poprosit o pomoc.  Předpokládala jsem, ţe nikde nebudu mít 

ţádné problémy, kdyţ slušně poţádám, aby mi pomohli. Spoléhala jsem na to, ţe také 

všichni ti, co jsou ve vedení školy nebo ve škole učí, si vzpomenou, ţe jistě během svého 

studia museli dělat nějaký výzkum, psali určitě závěrečnou práci, se kterou jim mnohdy 

pomáhali cizí lidé, moţná budoucí kolegové. Jaké bylo mé zklamání, kdyţ jsem však při 

návštěvě školy ve svém rodném městě narazila na velmi nepříjemné odmítnutí. Jelikoţ 

v době mé návštěvy ředitelka školy nebyla na pracovišti, poţádala jsem o pomoc 

zástupkyni školy, která se ani neobtěţovala podívat, jak dotazník vypadá, jaké jsou 

v něm otázky a rovnou mě vykázala ze školy velmi důrazným způsobem. Pocitově jsem 

se vrátila do lavic základní školy, asi tak do páté třídy, a byla jsem v kůţi zlobivého 

ţáčka, který právě něco provedl a je kárán. Tato situace mě dovedla aţ k tomu, ţe jsem 

napsala e-mail paní ředitelce této školy a vylíčila jí, ţe jednání paní zástupkyně má určitě 

neblahý vliv na jméno školy, a pokud tímto způsobem jedná s kaţdým, asi by své 

chování měla ve svém zájmu sama přehodnotit.  

Také se stalo, ţe mi učitelé velmi důrazně naznačili, ţe mé otázky nejsou dobře 

poloţeny, ţe na ně nelze odpovědět a ţe kdyby mne neznali, tak by mi dotazník 

nevyplnili. Musím se přiznat, ţe tyto dvě špatné zkušenosti mě nadlouho odradily od 

návštěvy dalších základních škol. A bohuţel i v dalších školách nebyli vţdy všichni 
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vyučující vstřícní a ochotní mi dotazník vyplnit, takţe se mi nakonec podařilo získat 

pouze 24 exemplářů.  

Podobně jako u dotazníků pro ţáky, také tady se objevily otázky otevřené i 

uzavřené. Otázky, kde mohli učitelé vybírat z více nabídek, a to někdy i několik moţných 

správných odpovědí, u některých otázek se měli vyjádřit sami. Někteří se rozepsali 

opravdu hodně, někteří téměř vůbec. Otázek bylo celkem 23.  

4.1.1)  Zakroužkujte křížkem své pohlaví: 

Povedlo se mi získat vyplněný dotazník od dvaceti čtyř pedagogů. Podělilo se o to 

osmnáct ţen a šest muţů. Byla jsem mile překvapena, ţe se vyskytlo na můj pohled 

hodně učitelů muţského pohlaví, čekala jsem mnohem méně. V dnešní době trápí 

školství feminizace, která je úzce spojena s finančním ohodnocením této profese. Peníze, 

to je asi největší problém školství této doby.  

4.2.2) Kde jste studovali  a jaký obor? 

Velmi rozmanité odpovědi, ale to se dalo očekávat. Pouze čtyři učitelé 

vystudovali na Moravě, a to v Olomouci. Ostatní navštěvovali vysokoškolská města 

Praha, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem. Devět učitelů 

studovalo v Hradci Králové, čtyři učitelé navštěvovali Plzeň. Ostatní se podělili o zbylá 

města.  

Osm učitelů studovalo český jazyk a literaturu spolu s dějepisem, sedm učitelů si 

jako druhou aprobaci vybralo cizí jazyk (šestkrát německý jazyk, jedenkrát ruský jazyk), 

pět učitelů svou aprobaci zkombinovalo s občanskou výchovou, čtyři učitelé jsou umělci 

a vystudovali spolu s českou literaturou také hudební výchovu.  

Moţná, ţe se tato otázka bude zdát zbytečná, ale myslím, ţe k profilu učitele to 

patří. Nejen, ţe jsem chtěla dotazované učitele trochu lépe poznat, ale také mě zajímalo, 

zda vůbec literaturu vystudovali, kdyţ ji učí. V dnešní době není nezvyklé, ţe vyučující 

dětem předává zkušenosti a informace z úplně jiného předmětu, neţ vystudoval. Dalším 

důvodem, proč jsem se pedagogů takto ptala, byla zvědavost, s jakými dalšími předměty 

se dá český jazyk a literatura studovat. Ţádné překvapení mě však nečekalo, tyto 

kombinace jsou pro mě zcela běţné.  
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Můţe druhý vystudovaný předmět nějak obohatit, nebo naopak omezit výuku 

literatury? Kombinace českého jazyka a literatury s dějepisem je snad nejčastější, proto 

se v dnešní době takový učitel těţko shání po práci. Tato kombinace je jistě velmi 

propojená. Vţdyť v dějepise se učí o kultuře mnoha zemí a mnoha období a literatura 

nese velkou část kultury. Jiţ od antiky se s literaturou setkáváme velmi hojně. 

V předmětu literatury se zabýváme komediemi i tragediemi, eposy a dalšími, avšak 

v dějepise se o tom samém učíme také. Proto si myslím, ţe takový učitel má poznatky 

velmi dobře uchované, má na ně i svůj specifický pohled, který je moţná hlubší právě 

proto, ţe se o stejnou problematiku zajímal a učil se o ní hned dvakrát. Proto můţe dětem 

předat něco hlubšího, můţe jim lépe pomoci se ponořit do díla a dílo pochopit. Takový 

učitel má dobrý kulturně-historický přehled, který velmi dobře vyuţije v hodinách 

literatury. 

Spojení literatury s hudební výchovou se na první pohled nezdá tak propojené 

jako předchozí kombinace, ale kdyţ se zamyslíme, co je vlastně píseň, zjistíme, ţe se dá 

říci, ţe je to zpívaná báseň. Myslím, ţe člověk, který je umělecky zaloţen, ať hudebně či 

výtvarně, má k literatuře blízko a můţe ji prociťovat přes umění, které vystudoval. Řekla 

bych, ţe hudebník má mnohem blíţe k poezii neţ k próze. Přes své proţitky můţe dětem 

přiblíţit básně trochu jinak, spojí to s hudbou a některé děti, které mají také k hudbě 

blízko, se mohou díky tomu do díla poloţit hlouběji, takový učitel jim jistě ukáţe cestu.  

Také se ještě objevila kombinace s cizím jazykem a občanskou výchovou. Učitele 

cizího jazyka bude moţná literatura táhnout právě k té zemi, kterým jazykem mluví. 

Moţná se bude zaměřovat více na jiţ zmíněnou literaturu a trochu tím odstrkovat tu další. 

Ţáci to moţná nepostřehnou, ale moţná si toho všimnou a můţe se stát, ţe budou zemí a 

literaturou přehlceni a mohl by se u nich objevit i odpor. Čeho je moc, toho je příliš. A 

jestliţe se budou děti učit německý jazyk a učitel literatury bude zatíţen na německou 

literaturu a bude ji předkládat dětem, můţe to mít za následek, ţe ţáky literatura nebude 

bavit. Tato situace se však můţe více objevit aţ na třetím stupni, na základní škole se 

v cizím jazyce mnoho o literatuře dané země neučí. Na druhou stranu, takový učitel, 

který je vybaven jazykovými znalostmi, dokáţe dětem lépe vysvětlit cizí slova, která se 

mohou objevit v textu, lépe dětem předvést, jak se cizí slova vyslovují. 
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A jak je to s poslední kombinací, která se zde objevila? Občanská výchova má 

podle mého názoru nejblíţe k dějepisu. Právě proto má učitel také širší kulturně-

historický přehled, který můţe dětem předat.  

4.3.3) Jak dlouho učíte literaturu? 

Muţi učí vesměs jiţ dlouho. Nejméně zkušený pan učitel učí jiţ šestnáct let. Ten 

nejzkušenější půjde od července do důchodu a ţáky vyučuje jiţ třicet devět let. Ostatní 

muţští kolegové učí osmnáct, dvacet, dvacet dva a dvacet devět let. Na ţádného 

začínajícího mladého muţe jsem nenarazila.  

U ţen to bylo trochu náročnější, protoţe jich je třikrát více, a také byly různě 

zkušené. Nejmladší kolegyně vyučuje jeden rok, nejzkušenější třicet osm let. Další ţeny 

pedagoţky vyučují dva, tři roky, dvanáct, třináct, patnáct, dvacet, dvacet tři, dvacet čtyři, 

dvacet pět, třicet a třicet dva let. Otázkou je, zda mladé učitelky u této profese vydrţí. U 

ţen to snad ani není otázka financí, jako je tomu u muţů, ale spíše otázka pevnosti nervů. 

Mám několik známých, které opustily post učitelky, protoţe situaci psychicky neunesly. 

Kamarádka (češtinářka) učila první rok a po třech měsících skončila na nemocenské 

s nervovým onemocněním. Ve školství vydrţela dohromady dva roky a nyní je 

spokojená v zaměstnání, které nemá s jejím vzděláním nic společného. Toto je jeden 

přiklad za všechny. To, ţe učitelství je v dnešní době otázka pevných nervů mohu opřít i 

o další známé, které mám, dále o to, ţe mi to učitelé potvrdili sami, kdyţ jsem 

s některými hovořila, ale také o to, ţe sama učím, a občas je to tedy opravdu křest 

ohněm. 

Tato otázka by mohla opět někomu přijít zbytečná. Znovu jsem však přesvědčena, 

ţe i toto má vliv na profil učitele. Jedná se o zkušenosti, ale také o to, ţe mladí učitelé 

budou moţná pracovat jinak neţ ti zkušenější. Záleţí totiţ také na tom, co si přinesou 

z vysoké školy, jaké metody a názory, jsou jistě i „čerstvější“ a zapálenější do práce. 

4.4.4) Odkud berete zkušenosti? 

Učitelé si mohli vybrat ze tří moţností (teoretické vzdělání na fakultě, vlastní 

zkušenost a praxe, od kolegů), a to i několik. Otázka pro mne zajímavá, protoţe by mě 

zajímalo, zda někoho vysoká škola připravila tak dokonale, ţe z toho můţe čerpat a 

vyučovat. 
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Čtyři muţi čerpají ze vzdělání na fakultě, všichni dotázaní pánové se však také 

řídí vlastní zkušeností a praxí, tři odkoukávají od kolegů.  

Třináct ţen vyuţije svou teoretickou přípravu z vysoké školy, sedmnáct učitelek 

vyuţívá svou vlastní zkušenost a praxi, dvanáct dotázaných se poučilo od kolegů a 

kolegyň.  

Nikdo nebere zkušenosti pouze z jedné moţnosti, vţdy odpověď zkombinovali 

alespoň s jednou další. Já sama jako začínající učitelka se spíš řídím vlastní (sice malou) 

zkušeností, ale hlavně radami kolegů a jejich osvědčenými „recepty“. Ale zrovna tak 

zkušení kolegové mohou čerpat nové a zajímavé metody od začínajících kolegů. Moţná 

některé vybavila fakulta, kterou studovali, takovým způsobem, ţe si vystačí. Ačkoli si 

myslím, ţe jen to nestačí.  

Moţná by bylo zajímavé se také ptát, zda vzdělání na pedagogických fakultách je 

pro budoucí pedagogy dostačující. Nebo by se mělo něco změnit, posílit, zrušit ...? Ale to 

je práce pro někoho dalšího.  

4.5.5) Vzděláváte se dál? 

Opět otázka, kde bylo na výběr ze tří moţností, které se daly různě kombinovat. 

Moţnosti byly – samostudium, institucionálně, nevzdělávám se. 

Všichni dotázaní muţi se vzdělávají dále sami, dva z nich také institucionálně. 

Překvapivě se nikdo nepřiznal, ţe by se dál nevzdělával.  

Šestnáct ţen pokračuje ve studiu samo, osm se dále vzdělává díky kurzům a 

seminářům. Opět ani ţeny se nepřiznaly, ţe by se dále nevzdělávaly.  

Je to pro mě aţ příliš optimistické, jak se všichni vzdělávají. Kdyţ o tom tak 

přemýšlím, měla jsem se také ptát na to, jak se vzdělávají sami a co všechno si pod tím 

představují. Můţe se za další vzdělávání povaţovat třeba čtení denního tisku (celkový 

přehled, čtení, sloh), sledování televize (mediální výchova), „brouzdání“ po internetu 

(vyhledávání informací)...? Moţná jsem to převedla aţ do absurdna a učitelům křivdím. 

Ti, kteří označili odpověď, ţe se vzdělávají institucionálně, moţná jezdí na kurzy a 
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semináře pravidelně, ale moţná také byli jednou. Pravdou je, ţe i kdyţ je dotazník 

anonymní, také bych se nepřiznala, ţe se nevzdělávám.  

4.6.6) Děláte si přípravy? 

V této otázce jsem po dotazovaných chtěla odpověď ano nebo ne, ale také 

vysvětlení proč.  

Dvě třetiny muţů (4) si přípravy dělá. Hodiny si dopředu připravují, protoţe mají 

rádi systém, chtějí být aktuální, chtějí učit v souladu s výukovými cíli. Jeden muţ si 

přípravy dělá pouze ústně, protoţe v písemné formě je jiţ má. Zbylí dva muţi si přípravy 

nedělají, protoţe je jiţ mají. 

Všechny ţeny (18) se shodly na tom, ţe si přípravy dělají stále. Z předchozí 

otázky víme, ţe ţeny jsou jak velmi nezkušené učitelky (s praxí 1-3 roky), tak i velmi 

zkušené (praxe 38 let). Avšak i ty nejzkušenější si přípravy svědomitě chystají. Jako 

důvod stálých příprav vidí obměnu učebnic, různou úroveň tříd a ţáků, rozvrţení hodiny, 

systém v práci, inovace, přesnější výuka, malá zkušenost nebo informace do dalších let.  

Jako začínající pedagog si samozřejmě přípravy dělám také, ale ne takové, které 

po nás chtěli na vysoké škole. Přípravy, kde je přesně čas, který dané práci věnovat, 

přesné otázky..., jsou pro mne velmi svazující. Myslím, ţe jednoduchou přípravu (co 

stihnout za hodinu, jak učivo klást po sobě, jaké metody pouţít) by si měl provést kaţdý 

učitel, ať učí jeden rok nebo celý ţivot. Vţdyť dělat si přípravy je vlastně pedagogova 

povinnost. Je na benevolenci vedení školy, ţe po svých učitelích přípravy nechce mít 

odevzdané. Opravdu jsem se setkala s tím, ţe učitelé své přípravy odevzdávají jako děti 

domácí úkoly, a pak jsou hodnoceni. V současné době se na naší škole bude realizovat 

projekt „Peníze školám“, kdy také zde je podmínka, ţe se musí přípravy odevzdávat. 

Budou je odevzdávat i kolegové, kteří učí téměř jiţ celý ţivot. Moţná se to někomu bude 

zdát poniţující, ale profese učitele v popisu práce přípravy na hodinu má.  

4.7.7) Inovujete své přípravy? 

Opět otázka, kde měli dotázaní odpovědět ano, pak se měli rozepsat jak, nebo ne, 

poté měli odůvodnit,  proč tomu tak je.  
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Opět dvě třetiny muţů si přípravy aktualizuje, jeden dotázaný si je aktualizuje jen, 

pokud je čas, jeden přípravy nepředělává. Jako důvody pro inovaci příprav byly uváděny 

nové postupy a metody práce, pouţití nových didaktických pomůcek (časopisy, 

fotografie, video ...), změna struktury hodiny, zlepšení motivačních sloţek, aktuálnost.  

I ţeny učitelky se všechny shodly jako při předchozí otázce a své přípravy 

inovují. Jejich důvodem jsou nové poznatky a nově vzniklé problémy, nové nápady, 

vyuţití techniky, která dříve nebyla (interaktivní tabule), obměna podle úrovně ţáků, 

zjednodušení látky a nové zajímavosti, zlepšení hodin, zařazení novinek (poslech, 

video...). 

Tak jako si myslím, ţe by si kaţdý měl připravovat kaţdou hodinu, tak si také 

myslím, ţe by ji měl inovovat. Představa, ţe budu například třicet let pouţívat stejné 

pomůcky, stejné texty, stejný výklad, stejné učebnice je odstrašující. A uţ jen to, ţe se 

změní učebnice nebo mnou vybraný text je přeci inovace. Na to moţná negativně 

odpovídající muţ zapomněl. Samozřejmě to zabírá učitelův volný čas, ale to k práci 

pedagoga patří. Stálá domácí příprava kompenzuje lepší pracovní dobu a prázdniny. 

Proto lidé nesmějí zapomínat, ţe učitel pracuje nejen v budově školy přímo se ţáky, ale 

jeho práce pokračuje doma. Úředník, dělník, řidič přijde domů a můţe vše pustit z hlavy, 

učitel sestavuje a opravuje písemné práce, sešity, dělá přípravy.  

4.8.8) Motivujete žáky ke čtení? 

Opět poloţená otázka jako předchozí. Moţnost odpovědět ano, potom se ptám 

jak. Kdyţ ne, ptám se proč. Podle mého názoru je tato otázka velmi důleţitá, protoţe 

kaţdý učitel literatury by se měl snaţit, aby co nejvíce jeho ţáků mělo čtení v oblibě. 

Kaţdý na to má svůj názor, kaţdý má nějakou metodu, která se mu osvědčila, někdo 

moţná tápe a tu pravou metodu hledá.  

Jeden muţ mi na tuto otázku neodpověděl, jeho pět kolegů odpovědělo kladně, ţe 

se snaţí ţáky ke čtení motivovat. Čím toho dosahují? Ptají se po znalosti literárních děl, 

zadávají referáty z četby, nechají ţáky, aby si o vlastní četbě pohovořili, aby to 

spoluţákům vyprávěli, učitel jde sám příkladem, vyučující poukazuje na to, ţe četbou se 

rozšiřuje všeobecný přehled jedince a rozšiřuje se jeho slovní zásoba.  
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Všechny ţeny jsou opět ve shodě a ţáky se motivovat snaţí. Jako příklad uvedly, 

ţe dětem nosí ukázky nějaké dobrodruţné a zajímavé četby, zadávají referáty z četby, 

informují o kniţních novinkách. Jedna z dam zavedla čtení na pokračování, v některých 

třídách se o knihách vede diskuze, jedna paní učitelka propojuje mluvnici s literaturou, a 

to mluvním cvičením o kníţce. Jinde navštěvují různé besedy, zabývají se 

mimočítankovou četbou, učitelky také poukazují na rozvoj všeobecného přehledu a 

rozvoj duchovního světa dotyčného.  

Kde vidí motivaci jiní, kteří se čtenářstvím zabývají? Kde má čtenářství počátek, 

jak ho rozvíjet? „Kudy vede cesta ke čtenáři? Sálem knihovny? Či přes regály 

knihkupectví? Máme-li na mysli dětského čtenáře, tak cestičku bezesporu najdeme u 

rodičů, kteří své ratolesti předčítají. Potvrzuje to i výzkum zaměřený na úroveň dětského 

čtenářství ve školní populaci ve věku deseti aţ dvanácti let, který v letech 2002 a 2003 

provedla společnost GAC, s. r. o. Jedním ze závěrů výzkumu bylo, ţe „cesta ke čtenáři“ 

vede skutečně hlavně přes rodinu. Škola má vliv na rozvoj dětského čtenářství téměř 

minimální.“...  (I. Věříšková, K. Krüger,  Kudy vede cesta ke čtenáři?, In: Kritické listy 

30)
3
 

... „Ve skutečnosti by měli učitelé připustit, ţe je to především na nich, zdali 

budou příští generace číst nejen SMS, ale také knihy a sloţitější texty. Jak ale na to? Děti 

se nenaučí číst tím, ţe jim budeme říkat, aby četly. Nenaučí se dokonce číst ani tím, ţe jim 

budeme zadávat četbu na doma a kontrolovat čtenářské deníky. Nenaučí se číst ani tím, 

kdyţ v hodinách literatury budeme číst úryvky děl v čítankách (a nahlas). A uţ vůbec je 

k četbě nepřitáhnou literárněvědné nebo literárněhistorické rozbory a výklady.  

Děti se naučí číst jedině tím, ţe budou číst. Z toho plyne, ţe četbě je především 

třeba věnovat čas – a věnovat jí školní čas, ne čas mimo školu. Aby se děti naučily číst, 

aby se z nich stali čtenáři beletrie i textů naučných, musejí se s rozmanitými texty 

setkávat přímo ve škole v hojné míře a za okolností, které čtenářství podporují, ne mu 

brání. Mezi takové podmínky patří mimo jiné: pravidelný, častý a dostatečně dlouhý čas 

na začtení se; svobodná volba textu; četba celých textů, ne jen úryvků; prostředí 

naplněné knihami; učitel, který sám čte a o četbě hovoří – slouţí jako model čtenáře; 

                                                 
3
 http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=30/kudyvede 

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=30/kudyvede
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vedení debat o knihách a o spontánní reakci na ně a další.“... (H. Košťálová, Čtenářství 

v celé škole, In: Kritické listy 27)
4
 

Myslím, ţe učitelé se opravdu snaţí, aby jejich ţáci projevili zájem o četbu. Jako 

pěkný pokus se mi líbí čtení na pokračování. Sama si pamatuji, ţe jsme takto na 

pokračování přečetli Robinsona Crusoe a Lovce mamutů. Vzhledem k tomu, ţe na 

druhém stupni není moc času nazbyt, aby učitel stihl vše a ještě k tomu přečíst na 

pokračování celou knihu, tak by toto čtení bylo moţné realizovat v některém literárním 

zájmovém krouţku. Dalším zajímavým způsobem jsou návštěvy besed. Moţná by se 

k tomu hodilo také autorské čtení, ale jde o to, zda i v malých městech se taková akce 

realizuje. Myslím, ţe ţáci se nechají lépe inspirovat k četbě od někoho cizího, neţ kdyţ 

jim to neustále vštěpuje pouze vyučující. Co je podle mne velmi důleţité pro současného 

učitele, je orientace na kniţním trhu, aby byl pedagog schopen dětem knihu doporučit, 

aby byl schopen sledovat novinky na kniţním trhu, aby byl schopen o knihách vyprávět 

poutavým způsobem. To je cesta, jak přivést děti k četbě.  

4.9.9) Necháváte se inspirovat kolegou? 

Pokud se v této otázce dotazovaní rozhodli pro kladnou odpověď, pak jsem ještě 

chtěla vědět, zda se nechávají inspirovat v metodách, v obsahu nebo v obojím. 

Všichni muţští kolegové na tuto otázku odpověděli ano. Dva z nich se nechávají 

inspirovat jen v metodách, zbylí čtyři se inspirují od kolegů v obojím.  

Také všechny ţeny se nechávají inspirovat. Pět z nich pouze v metodách, třináct 

učitelek odkoukává obojí.  

Teprve při vyhodnocování dotazníků jsem se díky jedné paní učitelce musela 

zamyslet nad tím, zda je vůbec moţné nechat se inspirovat v obsahu. Vzhledem k tomu, 

ţe na školách jsou téměř jiţ ve všech ročnících zavedeny Školní vzdělávací programy, 

kde je obsah učiva dán, by se učitelé měli řídit právě tímto dokumentem, tudíţ moţnost 

inspirace v obsahu je nesmyslná, a tedy i otázka byla zčásti poloţena špatně. 

                                                 
4
 http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=27/ctenarstvi 

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=27/ctenarstvi
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Odpovědi však ukázaly, ţe dnešní učitel se nespoléhá jen na své metody práce, na 

svou zkušenost. Není ješitný a dokáţe přiznat, ţe kolegovi nebo kolegyni se nějaká věc 

povedla lépe a vezme si z toho ponaučení. Myslím, ţe toto zjištění je velmi pozitivní věc. 

Znamená to, ţe učitel se chce zlepšovat, chce dosahovat lepších výsledků, chce své ţáky 

lépe zaujmout nebo jim lépe předat vědomosti.  

4.10.10) Jakou četbu zadáváte žákům? 

V této otázce si mohli pedagogové vybrat z několika nabídnutých moţností. 

Mohli označit četbu doporučenou, povinnou, volitelnou nebo ţádnou. Někteří učitelé si 

vybrali i dvě moţnosti.  

Páni učitelé se čtyřikrát přiklonili k četbě doporučené, jeden zadává povinnou, 

dva z dotazovaných jsou pro volitelnou četbu, jeden nezadává četbu ţádnou.  

Kaţdá učitelka zadává nějakou četbu. Ţeny se ve většině (12) shodly na 

doporučené četbě. Dále čtyři hlasy dostala moţnost povinné četby, devětkrát se objevila 

volitelná četba.  

Je mnoho způsobů, jak dělat zápisky z četby. Je však také na kaţdém učiteli, jak a 

zda vůbec bude kontrolovat, zda dílo ţák přečetl nebo jeho obsah opsal. Moţná není 

špatný nápad zápisky z přečteného díla doplnit diskuzí ve třídě o knize, vyprávění 

jednoho ţáka druhému o tom, co přečetl. Otázky spoluţáků jsou občas těţší neţ dotazy 

učitele. A kaţdého zajímá něco jiného. Z odpovědí dotazovaného lze poznat, jestli knihu 

opravdu přečetl. 

4.11.11) Z hodin literatury věnuji .....% čtení a .....% práci s textem. 

V této otázce měli učitelé doplnit procenta. 

Ani dva muţi se neshodli na stejném časovém rozvrţení. Jejich rozvrţení hodiny 

vypadá asi takto: 20 a 20 %, 40 a 50, 20 a 30, 50 a 50, 15-20 a 10-15, 30 a 70 %. Dva 

učitelé věnují celou hodinu čtení a práci s textem. 

Oproti muţům se ţeny párkrát shodly. Pětkrát se objevilo rozvrţení 60 a 40 %. 

Třikrát se shodly na 70 a 30 %, dvakrát se objevilo 40 a 60 %. Po jednom hlase dostalo 

rozvrţení 50 a 50, 10 a 20, 30 a 70, 15 a 45, 20 a 30, 20 a 80 a poslední odhad byl 20 a 
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50 %. Čtrnáct učitelek také celou hodinu věnuje četbě a práci s textem. Pouze tři do 

vyučovací hodiny vtěsnají něco dalšího. Jedna dotazovaná na tuto otázku neodpověděla.  

Myslím, ţe téměř všichni dotazovaní učitelé trochu zapomněli, ţe v hodinách 

dělají ještě něco jiného. Kam se vytratil nějaký výklad? Seznámení se s dobou, autorem, 

literární teorie? Kaţdý ročník je samozřejmě jiný, ale podle těchto odpovědí to skoro 

vypadá, ţe dotazovaní učitelé učí pouze v niţších ročnících, kde opravdu četba a práce 

s textem převaţuje (alespoň podle toho, na čem se shodli učitelé, se kterými jsem osobně 

hovořila). Ale i tak si myslím, ţe v šestém ročníku je také potřeba dětem přiblíţit autora, 

dobu, kontext. Samozřejmě ne v takové míře jako třeba v ročníku posledním – devátém.  

4.12.12) V hodinách používám výukové materiály: 

Opět otázka, kde měli učitelé usnadněnou práci a pouze vybírali z několika 

variant. Mohli také označit více moţností, opravdu podle toho, co vyuţívají ve svém 

vyučování. Vybírali z následujících moţností: čítanka, vlastní materiály, média, ţádné 

výukové materiály. 

Všech šest dotázaných muţů pouţívá čítanku. Pět z nich k tomu ještě vlastní 

materiály, všichni se také shodli na vyuţití médií. 

Téměř všechny tázané ţeny – sedmnáct – také vyuţívá ve svých hodinách 

čítanku. Šestnáct pouţívá také vlastní materiály, patnáct učitelek vyuţívá médií. 

Na těchto odpovědích je patrné, ţe dnešní učitel se nespokojí pouze s tím, co je 

mu samo nabízeno. Čítanka je materiál, který je snad na kaţdé škole. Je pravda, ţe 

v dnešní době je těţké vybrat takovou čítanku, aby vyhovovala všem a ve všem, ale i 

dřívější učitel si musel nějak poradit, kdyţ tu byla čítanka pouze jedna. Problém je právě 

v tom, ţe kaţdá škola má svůj Školní vzdělávací program, takţe by bylo zřejmě potřeba, 

aby také kaţdá škola měla svou čítanku. Ale jen tvorba vzdělávacích programů zabrala 

učitelům spoustu času, tak je nemyslitelné, aby si učitelé ještě tvořili vlastní čítanku. 

Dříve byly všude stejné plány, takţe jednotná čítanka by nemusela aţ tak vadit. Výběr 

čítanky je většinou na učiteli, který na dané škole literaturu vyučuje. V dnešní době je na 

trhu velmi mnoho čítanek, takţe opravdu vybrat tu pravou není jednoduché. Vybírající si 

musí stanovit kritéria, která se bude snaţit při hledání té pravé učebnice dodrţet. Postoj, 
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jaký k čítance zaujmou ţáci, závisí nejen na obsahu, ale také na vzhledu. I na druhém 

stupni základní školy by podle mne měla být kniha na pohled pěkná. Měly by v ní být 

ilustrace, které by doplnily texty, i kdyţ se jedná o čítanku pro větší děti. Texty by měly 

být vybírány s citem, měly by být zastoupeny jak básnické, tak prozaické ukázky, ale 

také drama nebo ukázka filmového scénáře. Nemělo by chybět uvedení do situace, do 

doby, do autorova ţivota. Jistě by ve správné čítance neměly chybět vysvětlivky, u cizích 

slov výslovnost a případně překlad. Také grafická úprava by měla být přehledná, ale také 

zajímavá. V dobré čítance by měly být také otázky k textu, aby byla usnadněna práce pro 

učitele. Samozřejmě nikdo nikoho nenutí předepsané úkoly plnit všechny. Právě z toho 

důvodu, ţe nelze najít „geniální“ čítanku předpokládám, ţe učitelé do svých hodin 

vkládají také kus sama sebe a materiály potřebné k doplnění tématu, k lepšímu pochopení 

hledají, moţná i tvoří, sami. Nešlo by, aby se na textech pouţívaných v hodinách podíleli 

i ţáci? Mohli by přinést do hodiny texty, které se jim líbí a zajímají je, ale také by nebylo 

od věci, kdyby se mohli podílet i na jejich tvorbě. V dnešní pokrokové a technikou 

přeplněné době je také samozřejmé, ţe i ve vyučování se technika vyuţije. Internet, 

televize, časopisy, noviny, to vše výuku nejen zpestří, ale zároveň dětem téma přiblíţí, 

zpřístupní. Samostatná práce s internetem, vyhledávání informací v literárních novinách 

nebo časopisech nebo pouhé sledování filmového zpracování ţáky baví více, neţ obvyklé 

sezení v lavicích a poslouchání občas nudného a nezáţivného výkladu. Děti budou 

spokojené, ţe nedělají stále to samé dokola, učitel bude spokojený, kdyţ se to povede a 

on svým snaţením probudí v dětech kýţený zájem. 

4.13.13) V hodinách kladu důraz na: 

Stejně jako v otázce předchozí i zde měli učitelé moţnost volby. Nabídla jsem 

tyto důrazy: výklad, četba, práce s textem, jiný důraz (v tomto případě měli učitelé 

vypsat, jaký jiný důraz v hodinách kladou). Sama se pamatuji, ţe v hodinách, které jsem 

zaţila, se kladl důraz na výklad. Práci s textem si téměř nevybavuji.  

Téměř všichni muţští učitelé – pět dotazovaných – kladou důraz na práci 

s textem. Dvakrát se přiklonili k výkladu, dvakrát také k četbě. Ţádný jiný důraz se tu 

neobjevil. 

U ţen, které vyučují literaturu, dostala nejvíce hlasů také moţnost práce s textem. 

Na druhém místě s počtem deseti hlasů se umístil důraz, který kladou učitelky na četbu, 
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výklad dostal u ţen pouze tři hlasy. Opět se ţádný jiný důraz nenašel, kterému by dávaly 

přednost. 

Moţná by se mohlo říci, ţe důraz se opět mění podle toho, ve kterém ročníku se 

nacházíme. Jiţ několikrát jsem uváděla, ţe v šesté třídě je daleko více četby neţ ve třídě 

deváté, kde by asi měl mít přednost výklad. Ale důraz nemůţeme podle mého názoru 

zaměňovat s časem, který dané věci věnujeme. I kdyţ se vyučující nebude celou hodinu 

věnovat pouze textu a práci s ním, bude v hodině výklad učiva, samostatná či skupinová 

práce, přesto můţe být důraz kladen na text a práci s ním. Záleţí, jakým způsobem se 

přečtený text zpracovává, co vyučující chce po ţácích, aby hledali, jak s textem dále 

pracují. Jestliţe učitel předá nějakým způsobem ţákům informace o době, autorovi, o 

díle, pak si přečtou nějakou ukázku a té se věnují třeba 10 minut, je na vyučujícím, čemu 

dá přednost. Tomu, aby ţáci věděli vše z teorie nebo tomu, ţe text pochopili? To je podle 

mého právě ten důraz, který si učitelé stanoví.  

4.14.14) Při interpretaci díla kladu důraz na: 

Také v této otázce měli učitelé jednodušší práci, protoţe jsem jim opět dala vybrat 

z několika moţností, kde si měli vybrat jen jednu. Alespoň jsem si to tak představovala. 

Tam, kde mohli označit odpovědí více, to bylo jasně napsané. Kde měli vybrat pouze 

jedno, měli napsáno v závorce „Vyberte odpověď kříţkem“. Byla jsem překvapená, ţe 

někteří vybrali odpovědi dvě, někteří dokonce tři. Na výběr měli: obsah díla, myšlenka a 

smysl díla, literárně historický kontext díla, jiný důraz (měli napsat jaký). Všichni 

dotazovaní si vybrali, nikdo nenapsal něco nového, jiného.  

Většina muţů – pět – se shodlo, ţe při rozboru díla kladou důraz na myšlenku a 

smysl díla. Čtyři dotázaní kladou důraz na literárně historický kontext díla, dva kolegové 

kladou důraz na obsah díla.  

Ţeny učitelky se téměř všechny shodly (sedmnáct) také na druhé moţnosti, kterou 

je myšlenka a smysl díla. Sedmkrát se objevil důraz kladený na obsah díly, tři zastánkyně 

měla moţnost literárně historického kontextu. Opět se nic jiného neobjevilo.  

Pokud dobře rozumím, co je čtenářská gramotnost, se kterou mají Češi problémy, 

sama bych kladla důraz na myšlenku a smysl díla. Pokud klade učitel důraz hodiny na 
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četbu a práci s textem, myslím, ţe by měl důraz při rozboru textu klást právě na 

myšlenku a smysl přečteného. Donutí to ţáky se hlouběji ponořit do díla, přemýšlet, co 

asi autor cítil, v jaké byl situaci, co ho k tomu vedlo, aby napsal právě toto.  

Chtít po dětech, aby převyprávěly obsah díla, také není špatné, ale zařadila bych 

to do niţších ročníků. Začít s obsahem děl a postupně se dostávat aţ k myšlence a 

smyslu. Ovšem, ani v osmém či devátém ročníku není převyprávění obsahu na škodu. 

V malé míře, pouze občas, ale zase touto metodou učíme děti udělat „výtah“ – seznámit 

ostatní s tím důleţitým. Vybrat právě ty základní body, s tím mají alespoň z mé 

zkušenosti na základní škole, děti velké problémy. Kdyţ chci v osmé třídě, aby si ţáci 

udělali výpisek sami, narazím na problém, ţe nedokáţí vybrat to důleţité. Takţe 

převyprávění obsahu díla není špatný důraz. 

Jak je to s literárně historickým kontextem? Kdyţ jsem byla sama ţákem, tak 

jsem toho z historie literatury mnoho neslyšela. Při rozebírání textů, hlavně básní, jsem 

dělala, ţe v té třídě ani nejsem. A při tom zrovna u tohoto tématu hraje velkou roli právě 

znalost kontextu. Kdyţ budeme vědět a učit se alespoň základní fakta z historie, nebude 

jiţ pak nikomu divné, proč K. H. Borovský nazval svou sbírku zrovna Tyrolské elegie či 

Křest svatého Vladimíra. Budeme vědět, v jaké ţivotní etapě autor byl, kdyţ napsal své 

dílo, co se kolem něho dělo. Odraz doby, štěstí, smutku, smrti, bídy nebo války v dílech 

najdeme snad pokaţdé. Kdyţ se v nějakém díle bude psát o válce, ten, kdo bude znát 

historii, bude vědět, zda to bylo zcela smyšlené, jestli si autor válku úplně vymyslel, nebo 

jestli něco takového opravdu bylo. Proto jsem zastáncem toho, ţe ţák se musí něco 

naučit, vtlouci si to do hlavy, aby pak mohl přemýšlet a sám se zabývat tím, co nám chtěl 

autor říci. Bez toho stěţí kdy pochopíme podstatu děl. 

Takţe co je vlastně správný důraz? Kde je ta pravá cesta? Myslím, ţe cesta k cíli 

je v kombinaci všech tří moţností, které jsem nabídla. Nelze říci, ţe něco je opravdu 

úplně špatné a naopak, nemůţeme říci, ţe toto jediné je zcela správné. Určitě bych však 

na literárně historický kontext nezapomínala, jak se to mnohdy děje. Alespoň podle toho, 

co jsem vyposlechla od učitelů, se kterými jsem hovořila osobně.  
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4.15.15) V mých hodinách literatury převažuje: 

Tato otázka byla poloţena zcela odlišně od ostatních. Učitelé měli čtyři moţnosti, 

ke kterým měli dopsat čísla od 1 do 4, kdy 1 = znamená, ţe to v hodině dostává největší 

prostor, 4 = v hodinách dostává tato moţnost nejmenší prostor. Pedagogové měli seřadit 

tyto moţnosti: literární teorie, literární historie, četba, vlastní tvorba ţáků. Bohuţel, 

někteří špatně pochopili zadání, a tak neodpověděli podle mých představ.  

Nejvíce muţů – čtyři, se shodlo, ţe v jejich hodinách dostává největší prostor 

četba. Protoţe jeden kolega neseřadil moţnosti od 1 do 4 a označil číslem 1 dvě 

moţnosti, tak dva kolegové řadí na první místo literární historii, jednou se na prvním 

místě objevila literární teorie. Ţádný muţský kolega nepreferuje tvorbu ţáků.  

Na druhém místě se dvakrát objevila moţnost literární historie, po jednom 

zastánci měly moţnosti literární teorie a četba.  

Na třetí místo učitelé zařadili dvakrát literární teorii, po jednom hlase získaly 

moţnosti literární historie a vlastní tvorby. 

Z odpovědí muţů tedy vyplývá, ţe se zřejmě necítí připraveni na to, aby dali 

prostor dětem pro jejich vlastní tvorbu. Raději se zabývají jiţ napsaným textem, případně 

nějakým výkladem nebo teorií. 

Také nejvíce ţen – čtrnáct – se shodlo, ţe největší prostor v hodinách dostává 

četba. Dvě ţeny preferují vlastní tvorbu ţáků, jedna paní učitelka největší prostor věnuje 

literární historii. 

Na druhém místě šest ţen označilo moţnost literární historie, pět ţen na druhé 

místo dosadilo moţnost vlastní tvorby ţáků, po třech hlasech dostala moţnost četby a 

literární historie.  

Deset učitelek se shodlo, ţe na třetím místě, co se týká věnovanému času 

v hodině, je literární teorie, čtyři ţeny na třetí místo umístily literární historii, tři ţeny se 

shodly na vlastní tvorbě ţáků.  
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Celkem se tedy na prvním místě s osmnácti hlasy objevila četba ţáků, dvakrát se 

na první místo dostala literární historie (muţi) a tvorba ţáků (ţeny), jedenkrát se na zlaté 

příčce objevila literární teorie (muţi) a literární historie (ţeny).  

Ţeny jsou tedy alespoň v této otázce podle mě odváţnější, protoţe se nebojí zadat 

ţákům samostatnou práci, při které vznikne malé dílo mladého autora. Moţná i to, ţe se 

ţák zamyslí nad některým tématem a zkusí ho zpracovat, ho přivede k četbě. Moţná to 

v něm probudí zvědavost, jak zpracované téma popíše více či méně známý autor. Nebo 

úkol moţná splní pouze proto, ţe ho po něm vyučující chce a dál se nic dít nebude. 

Moţné je všechno.  Otázkou však zůstává, zda se s vytvořenými texty dále pracuje. Bylo 

by velmi na škodu, kdyby děti pouze něco vytvořily a dál se s tím nedělo nic. Jistě se dají 

výtvory ţáků dále pouţít. Alespoň na výstavku ve škole. Také si myslím, ţe kaţdé vedení 

knihoven by rádo udělalo výstavu ţákovských textů i v jejich zařízení. Texty by se daly 

pouţít do školního časopisu, vedení školy by mohlo vyhlásit soutěţ o nejlepší povídku, 

pohádku, báseň na dané téma. Také by se mohlo ve třídách diskutovat o tom, jak to na 

koho působí s výhodou, ţe autor se k tomu můţe vyjádřit. U čítankových textů nebo 

textů přinesených učitelem takové privilegium neexistuje. Jistě by se dalo nalézt mnoho 

dalších vhodných uplatnění.  

Jsem ráda, ţe se nezatracují literární historie s literární teorií, protoţe si myslím, 

ţe k hodinám literatury patří. Kaţdý ţák by měl mít alespoň základní přehled o tom, co 

se dělo, ale také o tom, ţe existují nějaké jazykové prostředky, básnická vyjádření, měl 

by je umět vysvětlit, vyhledat.  

4.16.16) Z hodin literatury věnuji .....% aktivitám před čtením, .....% 

aktivitám při čtení a .....% aktivitám po čtení.  

V této otázce měli dotazovaní učitelé doplnit procenta. Ze všech, kteří 

odpověděli, se na procentech shodly pouze dvě ţeny, jinak byla kaţdá odpověď jiná.  

Čtyři muţi věnují největší část hodiny aktivitám po čtení. Další dva aktivitám při 

čtení. Procenta před, při a po čtení muţi rozdělili takto: 30-30-40, 10-10-15, 20-30-50, 

30-10-60, 10-70-20 a 28-52-20 
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Deset ţen také věnuje nejvíce procent aktivitám po čtení, na druhém místě 

v počtu procent jsou aktivity při čtení, na posledním místě aktivity před čtením. Dvě ţeny 

se shodly na rozdělení procent při aktivitách před, při a po čtení na 30-20-50. Další 

odpovědi byly: 20-30-50, 20-40-40, 10-60-30, 30-10-60, 20-20-20, 10-5-45, 20-50-30, 

20-5-70, 5-48-47, 10-20-70, 30-0-70, 10-20-10, 10-40-50 a 30-30-40.  

Činnosti před, při, po vyuţíváme v hodinách literatury, českého jazyka, biologie... 

Dá se říci, ţe všude tam, kde učitel pracuje s učebnicí, pracovním sešitem či pouze 

přineseným textem. Mnozí z nás se nikdy nezamýšleli, ţe je něco takového jako 

plánování hodiny před, při, po a stejně toto plánování, ač moţná nevědomky, pouţívají. 

Zaměřme se na vyučování literatury 

Před čtením nějakého textu je důleţité, aby ţáci měli nějaké povědomí o období, 

směru, autorovi ..., ale také se zde můţe uplatnit jejich zkušenost, názor. Není na škodu, 

kdyţ se učitel ptá, jaké znalosti mu děti řeknou samy, lze zapojit skupinovou práci, kde 

se ţáci radí, co všechno ví, co si myslí. Pak můţeme zařadit diskusi nebo jen formou 

otázek, kdy se děti hlásí o slovo. Je také moţné, ţe se rozdělí referáty mezi jednotlivá 

dítka a referáty přednesou před třídou, kdy poté učitel doplní důleţité informace, které 

ţák opomenul. Záleţí na učiteli, zda se bude ptát, co je to za ţánr před, při nebo po čtení. 

Opět můţe být daný ţánr "odprezentován" buď jako referát ţáka, výklad učitele nebo se 

spojí znalosti dětí s doplněním vyučujícího. Dále můţe učitel určovat, kdo bude číst, 

kdyţ se jedná o drama, určí, komu bude postava "přidělena", případně prostřídá aktéry.  

Při čtení dává učitel pozor, zda ţák čte správně, v průběhu čtení se ptá, zda všemu 

rozumí, kdyţ je něco nejasné, ptá se ostatních na radu nebo vysvětlení, případně vysvětlí 

sám. Některá slova si však můţe ponechat aţ PO k další činnosti. Hlavně při dramatu 

nebo poezii můţe učitel klást důraz na "proţitkové" čtení nebo přednes. Myslím, ţe je 

důleţité, aby učitel děti "nutil" k záţivnému přednesu, aby věděly, jak mají intonovat, jak 

mají číst rychle, jak hodně nahlas, měnit hlasy, artikulovat ...  

Můţeme pouţít také metodu čtení s přemýšlením nahlas. Při čtení textu, se učitel 

ptá, co v nich příběh, děj, téma ... vyvolalo za pocity, případně, co ţáci cítili, zda viděli 

nějakou barvu, slyšeli zvuk... Ptá se po smyslu díla. Můţeme se ptát, zda poznali ţánr 
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(pokud nebyl předem prozrazen). Z vlastní zkušenosti vím, ţe je pro děti zábavné hledat 

ve slovníku spisovné češtiny, případně ve slovníku cizích slov, slova dětem neznámá.   

Po přečtení ukázky je dobré vyloţit obsah celého díla. Opět se můţeme ptát, zda 

ho někdo nezná, můţeme předem zadat referát nebo můţe učitel obsah odprezentovat 

sám. Poté se můţeme dětí ptát (kdyţ je to vhodné), před čím chtěl autor varovat, co nám 

tím chtěl říci, jak to chápou a podobně. Můţeme zadat práci ve dvojicích, aby vymyslely 

alternativní konec, příběh podobný či úplně odlišný, poté konzultaci ve čtveřicích... - 

metoda pavučiny. Moţnou variantou je také vymyslet jiný začátek a postupovat stejně 

jako u konce. Další moţností je přepracovat námět v poezii, je-li originál v próze, a 

naopak. Po důkladném přečtení ţáci vyberou větu, verš nebo pasáţ, která je zaujala a ve 

dvojici si povídají, proč to tak cítí. Zda s tím souhlasí, nesouhlasí, jestli to cítí stejně nebo 

si myslí, ţe je to "blbost".  

4.17.17) Jmenujte aktivity před, při a po čtení, které sami používáte: 

Tato otázka byla podle mého názoru pro učitele časově nejnáročnější, protoţe 

neměli moţnost výběru, museli se spolehnout na svou vlastní fantazii a vypsat takové 

metody, které pouţívají v hodinách literatury. V předchozí otázce jsem nastínila, jak 

vidím aktivity v hodinách literatury já, tady jsou odpovědi učitelů.  

Jako aktivity před čtením učitelé uvedli zkoušení a s tím spojené opakování, 

seznámení ţáků s obsahem a strukturou hodiny, výklad o autorovi, jeho době nebo díle, 

k výkladu připojit další materiály jako fotografie, výstřiţky, vzpomínky. Někteří v úvodu 

hodiny realizují rozhovor k tématu. Před čtením také zadávají úkoly a otázky 

k následnému textu. Těsně před čtením samotného textu je podle učitelů důleţitá 

motivace, ale také třeba otevření kníţky a koncentrace. 

Při čtení kladou muţi důraz na dílčí informace, ptají se na další otázky k textu, 

věnují se jazykové kompozici, uměleckým prostředkům, smyslovému vnímání, ale učitel 

také nutí ţáky k pozornosti. Jeden kolega se zaměřil na svou práci a popsal ji slovy: 1) 

poslouchám, 2) mlčím, 3) sleduji aktivitu ţáků. Tento učitel mi moc nepomohl, 

neodpověděl tak, jak bych si představovala.  
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Jako aktivity po přečtení textu učitelé vymysleli samostatnou práci nad úkoly, 

samotný rozbor ukázky a práce s otázkami, pokus o nalezení autorovy myšlenky, ale také 

se snaţí dílo časově zařadit nebo porovnat s jinými díly.  

Protoţe ţen je třikrát více neţ muţů, také metod a nápadů bude více. Škola hrou, 

tak začínají některé kolegyně hodinu literatury. Děti vyplňují kříţovky, kvizy, doplňují 

citáty nebo hrají zajímavé hry. Jako metody před čtením se učitelkám osvědčilo navození 

atmosféry, informace o autorovi, době, díle, které se uskutečňují buď výkladem učitelky, 

nebo referátem nějakého ţáka. Dalším nápadem, co dělat před čtením, je seznámit ţáky 

s recenzemi na knihy, informacemi z médií. Pedagoţky také na začátku hodiny stejně 

jako muţi zkouší a opakují, zadávají úkoly a otázky k následnému textu. Stejně jako 

učitelé, tak i učitelky pouţívají v hodinách řízený rozhovor.  Jako další důleţitá metoda 

se jeví motivace – motivace k textu, který budou ţáci za chvíli číst. 

Při čtení kladou ţeny velký důraz na výrazné a srozumitelné čtení, na přednes, 

správnou výslovnost, intonaci, pauzy a tempo. Pozorně sledují čtení svých svěřenců a 

případně opravují špatnou výslovnost, vysvětlují cizí slova nebo slova, která jsou dětem 

neznámá. Kdyţ učitel vstupuje do čtení, jedná se o čtení přerušované. Učitelky však 

v hodinách pouţívají i čtení tiché, kdy si kaţdý čte sám a pak si o tom povídají společně. 

Někteří se přímo při čtení pokouší o dramatizaci textu, o dokončení příběhu, porovnání 

postav, vyhledávání důleţitých myšlenek, rekapitulaci přečteného. Některé ţeny řadí do 

metod při čtení také rozbor ukázky, řešení předem zadaných úkolů a psaní poznámek 

nebo výpisků. 

Jako metody práce po přečtení textu je na prvním místě jeho rozbor. Učitelky 

pouţívají úkoly, otázky, které děti mohou zpracovávat samostatně, ve dvojicích nebo ve 

skupinách. Vyučující chtějí po dětech vyhledat hlavní myšlenku díla, někdy děti mají 

převyprávět vlastními slovy celý text, občas se dostane na vyprávění vlastních záţitků, 

které se podobají záţitkům z přečteného příběhu. Při rozboru se dá také uplatnit 

rozhovor, kdy děti předkládají své názory na hlavní myšlenku díla a svůj názor obhajují. 

Také přesahy do jiných předmětů, do zkušeností ţáků, uplatnění teorie v praxi – to vše 

také patří do aktivit po čtení. Ţáci si mohou pohrávat s fantazií a vytvářet vlastní konce, 

vlastní začátky, názvy, nebo příběh přetvořit do dramatické podoby nebo do filmového 

scénáře. Učitelky se také zajímají o pocity, které v ţácích přečtený text vyvolal, jaké vidí 
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barvy, slyší zvuky nebo nástroje. Další metodou, jak pracovat a rozebírat text je 

například vytvoření osnovy příběhu, vyhledávání typů charakteristik, poznat o jaký druh 

vypravování jde, vyhledávání jazykových prostředků, poznání a zařazení ţánru. V závěru 

by ţáci měli text pochopit, měl by být shrnut jejich názor, předat jim ještě potřebné 

informace a nechat je na závěr hodiny o předchozím diskutovat.  

Ze všech odpovědí se zdá, ţe ţeny jsou aktivnější a jejich metody jsou 

rozmanitější. Moţná se muţům pouze nechtělo vypisovat další metody, ţeny se 

nezdráhaly a o své zkušenosti a metody se podělily. Je vidět, ţe se všichni více či méně 

textem zabývají a chtějí, aby si ţáci z hodiny odnesli více neţ pouhé informace o době a 

poznatky z literární teorie. Ţáci mají moţnost opravdu do příběhu díky těmto metodám 

více proniknout. Zejména se mi líbí. Kdyţ mají ţáci dát najevo, co v nich příběh 

způsobuje, co cítí, jak ho vnímají. Je hezké, kdyţ ţáci mohou své pocity namalovat, 

protoţe ne kaţdý se chce a je ochoten podělit se všemi. Případně jim dovolit si popovídat 

jen se sousedem. Také důraz na jejich fantazii, která se projeví při domýšlení názvu, 

konce nebo začátku příběhu, je podle mě skvělá věc, které by se mělo dát dost prostoru. I 

to můţe děti popostrčit k tomu, aby se o četbu zajímaly. Najít nějaký příběh, který by se 

podobal jejich fantazii, měl stejný konec, který vymyslely. Nebo moţná jejich vymyšlený 

název skutečně existuje. Co se pod ním skrývá? Nezjistí to dřív, neţ knihu přečtou sami. 

Všechno jsou nápady, nad kterými by se měli učitelé zamyslet. Moţná se pak objeví ještě 

něco, co bude zaručeně fungovat, co přivede děti ke čtení a k literatuře vůbec. 

4.18.18) Používáte frontální typ výuky? 

V této otázce jsou pouze dvě nabídnuté odpovědi – ano a proč, ne a proč.  

Všech šest muţů učitelů tento typ výuky vyuţívá. Jako důvody se objevily: ţáci 

jsou na takovou výuku zvyklí, takţe není proč to měnit, kdyţ se pracuje ve skupinách, 

ţáci se vyhýbají práci, takhle jsou zapojení všichni, je to nejjednodušší metoda předání 

informací, je nejefektivnější, je to rychlé předání informací. Jeden pan kolega napsal jako 

důvod vyuţití této formy vyučování, ţe je to akční a efektivní forma teroru. Tak nevím, 

zda to myslel opravdu váţně nebo mu otázka přišla hloupá a udělal si ze mne legraci.  

Také téměř všechny ţeny – šestnáct – vyuţívá frontální výuku. Důvody proč? 

Šestkrát se objevilo, ţe to šetří čas, dále pak, ţe na moderní metody prý není v dnešním 
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školství čas, ve slabších třídách je tato metoda mnohem vhodnější, více ţáků je 

v takových hodinách aktivní, je to prý základ vyučování. Jedna paní učitelka se frontální 

výuce nevyhýbá, ale musí se prý střídat s dalšími metodami a formami práce.  

Dvě paní učitelky tento typ vyučování odmítají. Důvodem je prý pozornost na 

ţáka, kterému se má dát prostor pro jeho názor, na který se klade velký důraz. Další 

velký důraz se klade na porozumění a ne na teorii, proto je výklad nevhodný.  

Jak to tedy s frontální výukou je? Je pravda, ţe v současné době se chce, aby se 

skoro nebo úplně odbourala. Ale je to opravdu správné? Je to tak špatná forma 

vyučování? Pracovat ve skupinách je dobré, ale má to spoustu „háčků“. Na učitele jsou 

kladeny daleko větší nároky na přípravu, ale hlavně, na skupinovou práci musí být ţáci 

zvyklí, jinak to je ztráta času. A neţ se opravdu naučí pracovat tak, aby pracovali všichni, 

vyţaduje tato forma vyučování velmi náročný trénink. S tím je tedy spojen nedostatek 

času, takţe si myslím, ţe do skupinové práce se pouští ti nejnadšenější učitelé. To samé 

je spojeno s projektovým vyučováním. Velký časový nárok na učitele a práce pak není 

dětmi dostatečně oceněna. Z vlastní zkušenosti vím, ţe zaujmout všechny děti jedním 

projektem se mi nepovedlo, takţe mi pak daly najevo, ţe je to nebaví. Rázem to přestane 

bavit i vyučujícího, který je zklamán a vrátí se raději k osvědčenému typu výuky – 

k frontálnímu předání informací. Nemyslím si, ţe frontální vyučování je tak špatné, aby 

se muselo co nejvíce odbourat, ale zároveň je mi jasné, ţe nemůţe zůstat pouze u něho. 

Ale výběr záleţí na kaţdém učiteli zvlášť, popřípadě také na vedení školy. Učitel by se 

měl jen zamyslet nad tím, co je pro ţáky vhodné, jak jim nejlépe učivo přiblíţí, jak je 

nejlépe zaujme a předá jim něco důleţitého.  

4.19.19) V hodinách literatury využívám: 

V této otázce učitelé ode mne měli opět nějaké moţnosti: DVD, CD, filmy. Mohli 

však také zaškrtnout „jiné“, ale v tom případě měli dopsat, co jiného vyuţívají.  

Všech šest dotazovaných učitelů vyuţívá filmy. Po čtyřech zastáncích mají 

moţnosti DVD a CD. Dva kolegové také dodali, ţe vyuţívají ještě fotografie, ţivotopisné 

materiály, výstřiţky a počítače.  
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Šestnáct ţen vyuţívá ve své výuce CD, patnáct pedagoţek k výuce jako doplnění 

pouţívá filmy, třináct dotazovaných ozvláštňuje vyučovací hodiny pomocí DVD. Jako 

další materiály, které se vyuţívají v hodinách literatury, byly uvedeny fotografie, dobové 

materiály, internet, knihy, encyklopedie, obrázky nebo kazety.  

Z těchto odpovědí je opět vidět, ţe současný učitel se snaţí výuku zpestřit, 

zpřístupnit dětem, více jim látku přiblíţit. Učitelé se nespokojují pouze s čítankou a 

vlastními materiály, které pouţívají, hledají další pomůcky, které jim pomohou předat 

důleţité informace svým ţákům. Je zde ale znovu patrné, ţe většinou si musí pomoci 

sami. Nesetkala jsem se s tím, ţe by ve školách byly archivy fotografií nebo 

ţivotopisných a dobových materiálů. V naší škole je například archiv filmů a pořadů na 

DVD a CD, ale bohuţel ne pro kaţdý předmět, tudíţ i zde je to na samotném učiteli, zda 

si sám něco pořídí a vyuţije během svého vyučování. 

To, ţe ţáci uvidí, ţe kniha od známého spisovatele můţe být převedena do filmu, 

jim podle mne dílo zpřístupní. Jiţ to pro ně nebude nějaká „bichle“ napsaná strašně 

dávno, ale mohou na dílo nahlíţet tak, ţe kdyby se jednalo o hloupost, nebude ji nikdo 

převádět do filmové podoby.  

Všechny vyuţívané materiály kvituji a myslím, ţe do výuky patří, ţe je správné je 

pouţívat. Z dobových materiálů nebo ţivotopisných ukázek se děti mohou lépe vţít do 

doby, na počítači při vyhledávání informací z internetu se učí samostatné práci, ale také 

práci s informacemi, kdy musí ţák odhadnout, zda můţe být informace pravdivá, nebo je  

smyšlená. Učí se také vybírat důleţitá data.  

4.20.20) S žáky také navštěvuji: 

Otázka, ve které jsem dala hned sedm moţností: knihovny, festivaly knih, 

knihkupectví, autorská čtení, výstavy, besedy, nic nenavštěvujeme. Vypadla mi moţnost 

dát jiný výběr. Někteří učitelé toho však nedbali a naštěstí mi připsali, co ještě s dětmi 

mimo školní lavice navštěvují nebo realizují.  

Čtyři muţi navštěvují knihovny, dva učitelé chodí s ţáky na výstavy. Dva 

kolegové nenavštěvují nic. Z dalších moţností, které učitelé dopsali, to byly: exkurze a 

různá vystoupení, dvakrát se objevilo, ţe s ţáky chodí učitelé do divadel. 
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Šestnáct ţen navštěvuje s dětmi knihovny, osm ţen vyuţívá moţností besed, 

sedm učitelek chodí s ţáky na výstavy, čtyři kolegyně navštěvují knihkupectví, tři 

pedagoţky obohatily kulturní rozhled dětí o autorská čtení. Jako další moţností byly 

návštěvy divadla, coţ se objevilo třikrát, a také literární exkurze.  

Dotazovaní učitelé jsou podle mne ve velkém rozporu s dotazovanými ţáky. Ţáci 

totiţ téměř všichni uváděli, ţe nenavštěvují nic. Všichni učitelé však nějakou mimoškolní 

aktivitu uvedli a ve většině dotázaných se nespokojili pouze s jednou moţností.  

Vím, ţe ve vyučování se čas na jinou aktivitu hledá velmi špatně. Jsem však ráda, 

ţe ten čas vyučující přeci jen občas vyšetří a nějakou akci pro děti připraví. Není nic 

jednoduššího, neţ navštívit místní knihovnu nebo knihkupectví. Je mi jasné, ţe ostatní 

nabízené aktivity se odvíjejí od toho, v jakém městě se škola nachází, ale vzhledem 

k tomu, ţe se jedná o školy na malých městech a i tam se objevilo autorské čtení, výstavy 

i besedy si myslím, ţe pokud někdo chce, jde všechno. Ve svém nabízeném výčtu jsem 

úplně zapomněla na divadelní představení a na exkurze a jsem moc ráda, ţe tyto 

moţnosti nakonec dotazovaní uvedli sami od sebe. Obě tyto moţnosti hodně závisí na 

moţnostech rodičů. Přeci jen tyto aktivity něco stojí. Na naší škole se například do 

divadla jezdí na večerní představení a jezdí pouze ţáci, kteří mají zájem a kterým rodiče 

návštěvu divadla umoţní. Samozřejmě se najde představení, na které jde i celá škola, ale 

je to jen zcela výjimečně. S finanční stránkou také souvisí exkurze, které jsou také velmi 

časově náročné pro pedagoga. Ten je pak i přes svou snahu často odměněn výtkami od 

dětí, ţe je to zdlouhavé, nudné či něco podobného. Ovšem ochota vyučujícího toto 

podstoupit je chvályhodná a já ji velmi oceňuji. 

4.21.21) Myslím si, že pro učitele literatury je nejdůležitější: 

Stejně jako otázka číslo 15, i zde měli učitelé doplnit čísla 1-5 k nabízeným 

moţnostem, a to tak, ţe 1=co povaţuje dotazovaný za nejdůleţitější, 5=nejméně důleţité. 

Učitelé měli řadit následující názory: aby znal co nejvíce literárních děl, aby uměl o 

literárních dílech poutavě vyprávět, aby předal ţákům co nejvíce informací, aby dobře 

motivoval ţáky ke čtení, jiný názor (pokud si někdo vybral poslední moţnost, dala jsem 

prostor, aby se podělil o to, co povaţuje u učitele literatury za důleţité). Opět je to 

otázka, která se velmi špatně vyhodnocovala, coţ člověk opravdu zjistí, aţ kdyţ 

zpracovává výsledky.  
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Dva muţi dávají na první místo moţnost, kdy učitel má dobře motivovat ţáky ke 

čtení. Stejný počet učitelů klade největší důleţitost na to, aby uměl učitel o literárních 

dílech poutavě vyprávět. Po jednom hlase se na prvním místě objevilo, ţe by měl učitel 

předat ţákům co nejvíce informací, ale také jeden kolega si vybral poslední moţnost a za 

nejdůleţitější povaţuje začlenění díla do kontextu učebních předmětů a přesahy mezi 

předměty.  

Tři muţi dali na druhé místo dobrou motivaci ke čtení, dva učitelé druhé místo 

v důleţitosti obsadili uměním poutavého vyprávění o dílech, jeden dotazovaný umístil na 

stříbrnou pozici předání co nejvíce informací ţákům.  

Na třetím místě se tři muţi shodli v důleţitosti předání co nejvíce informací svým 

ţákům, po jednom hlase pro třetí místo mají moţnosti znalost co největšího počtu 

literárních děl, poutavé vyprávění o dílech a dobrá motivace ke čtení. 

Nejvíce se u muţských kolegů objevuje důleţitost v dobré motivaci k četbě, 

nejméně důleţité se podle muţů zdá být znalost co nejvíce literárních děl, ale také se 

téměř nikdo nesnaţil podělit se o další věc, kterou povaţuje za důleţitou.  

Také většina ţen – dvanáct – si myslí, ţe nejdůleţitější pro učitele literatury je, 

aby dobře motivovali děti ke čtení. Dvě ţeny povaţují za nejdůleţitější poutavé 

vyprávění o dílech a předání co nejvíce informací, po jedné ţeně se na prvním místě 

objevilo znalost co nejvíce děl a také poslední moţnost, kdy dotazovaná povaţuje za 

nejdůleţitější přesahy do jiných oborů a rozvoj duševních schopností jedince.  

Stejný počet učitelek – dvanáct – obsadilo druhým místem moţnost poutavého 

vyprávění o dílech, tři ţeny jako druhou nejdůleţitější věc ve vyučování literatury 

povaţují dobrou motivaci ke čtení, jedna ţena má na druhém místě v ţebříčku důleţitosti 

moţnost předání velkého mnoţství informací a vlastní důleţitost, kterou je probuzení 

vztahu k literatuře u ţáků.  

Na třetí místo v důleţitosti se sedm ţen shodlo na moţnosti předání co nejvíce 

informací. Čtyři ţeny umístily na bronzové místo znalost co nejvíce literárních děl, tři 

ţeny povaţují za třetí nejdůleţitější věc poutavé vyprávění o dílech, po jednom hlase se 
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na třetím místě umístila dobrá motivace ke čtení a opět vlastní důleţitost – naučit ţáky 

hledat informace. 

Kdybych si měla odpovědět na tuto otázku sama, na prvním místě by určitě byla 

motivace ţáků ke čtení, na druhé místo bych zařadila poutavé vyprávění o dílech, na 

bronzovou příčku pak předání co nejvíce informací. Kdyţ jsem dotazník tvořila, další 

důleţité moţnosti mne nenapadly, proto jsem dala moţnost individuálního doplnění. 

Mnoho učitelů toho však nevyuţilo. Z vlastní zkušenosti vím, ţe se mi moc líbilo, kdyţ 

nám pan učitel vyprávěl obsahy děl. Některé hodiny mne opravdu přesvědčily, abych si 

dílo přečetla. Ale to, aby pedagog uměl poutavě vyprávět, měl by ta díla sám znát, měl 

by je samozřejmě také přečíst. To je další úděl učitele, stále musí číst a číst, aby dětem 

mohl o knihách vyprávět, ale také proto, aby mohl vhodné knihy ţákům doporučit. Při 

doporučení záleţí na věku, na zájmech, to vše by měl učitel zohlednit a dokázat ţákovi 

opravdu pomoci při výběru knihy. 

Vzhledem k dnešnímu často zmiňovanému tématu čtenářské gramotnosti si 

myslím, ţe umístění motivace k četbě na první místa jak u učitelů, tak u učitelek, se dalo 

předpokládat. Otázkou je, zda jejich odpovědi nejsou pouhá póza, ale opravdu 

skutečnost, kterou se učitelé snaţí naplnit. Učitelky jsou v názorech rozmanitější, 

vícekrát se umístila na předních místech moţnost znalosti co nejvíce děl, ale také vlastní 

moţnost. To však souvisí s počtem dotázaných ţen a muţů.  

4.22.22) Jakým způsobem si myslíte, že vedete žáky ke čtenářství? 

Otázka, ve které byl dán opět velký prostor na to, aby se učitelé mohli sami 

vyjádřit, aby se podělili o svoje „zaručené recepty“, které v jejich praxi fungují a 

osvědčily se. Někteří učitelé mi bohuţel na tuto otázku neodpověděli, někteří mne 

rovnou odkázali na otázku číslo 8 a povaţovali za zbytečné znovu odpovídat. Kdyţ se na 

to podívám zpětně, musím přiznat, ţe měli pravdu. Ovšem kdyţ porovnávám odpovědi 

od odpovědí z předešlé zmiňované otázky, tak se názory odlišují, je jich daleko více. 

Muţi vedou ţáky ke čtenářství vlastním příkladem, poutavým vyprávěním o 

autorech i dílech, kde se snaţí zaujmout děti nějakou zábavnou příhodou, záţitkem, 

situací. Dále se spoléhají na besedy, které vedou ve třídě nad přečtenými tituly, a 

referáty, které mají za úkol vypracovat ţáci. Úskalí těchto metod však učitelé vidí v tom, 
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ţe ţáci je berou pouze jako nepříjemnou povinnost. Nezbývá nic jiného neţ se pokoušet 

ţáky přimět k tomu, aby se o záţitky z četby podělili rádi a se zájmem. Jeden kolega 

vede ţáky ke čtení intuitivně, asociativně a emotivně. Bohuţel, dotazník je anonymní, 

tudíţ jsem neměla moţnost se doptat, jak je to myšleno. Pod těmito třemi výrazy si 

bohuţel neumím nic konkrétního představit. Zřejmě se o své konkrétní osvědčené 

metody nechtěl tak úplně podělit. 

Ţenám pomáhá ve vedení k četbě doplňující program. Například návštěva 

knihovny, kde se dětem věnuje odborník na knihy a řekne jim zajímavé věci, které 

mnohdy ani učitel neví, návštěva autorského čtení, literární exkurze. Další pomůckou jak 

přivést děti ke čtení je vyprávění učitele o obsahu zajímavého díla, kdy nedořekne konec, 

čtení v hodinách na pokračování, vlastní příklad učitele, výběr vhodných a zajímavých 

ukázek v hodinách, dramatizace textu, konfrontace příběhu a filmu. Dalším nápadem je 

doporučení vhodné četby a informování o novinkách, nabídka knih na školách, ale také 

půjčovaní vlastních knih učitele. Některé učitelky vidí přínos v besedách o přečtených 

knihách, v referátech, ve vyprávění zajímavostí ze ţivota autora a jeho děl, v zadávání 

pouze doporučené četby nebo jen ţánru. Jedna paní učitelka vidí cestu ke čtení přes 

hodiny individuálního čtení v hodinách, kdy si kaţdý ţák přinese svou libovolnou knihu 

a v hodinách se vyhradí čas, kdy si z donesené knihy čtou. Další kolegyně vidí jako 

dobrou věc sledování filmů, jiná učitelka vede ţáky ke čtenářství dobrou motivací, jedna 

ţena vede ţáky ke čtení přes srdíčko, někdy přes rozum. 

Také z některých odpovědí od ţen jsem nebyla moudrá. Co znamená jít na to přes 

rozum? Snad vysvětlit ţákům, ţe číst je dobré? Opravdu to pomůţe? Podle mého názoru 

ne. Vysvětlovat ţákům neustále dokolečka, ţe čtením si rozšíří obzor, kulturní přehled, 

ale také slovní zásobu, ţáky spíše odradí a unudí. Jiný postup přes rozum si neumím 

představit. A jít na to přes srdíčko? To je jako odpověď kolegy, který na to jde intuitivně 

a emotivně. Opět si pod tím nic konkrétního nepředstavím.  

Podle mého názoru kaţdý nápad je dobrý, kaţdý nápad stojí za to zkusit, ale 

zajisté nebude platit vţdy a na všechny. Je potřeba mít ke kaţdé třídě jiný přístup, ale 

také by bylo vhodné mít ke kaţdému ţákovi individuální přístup. Je to však opravdu 

moţné? Můţe se učitel věnovat kaţdému zvlášť? Také najít vůbec čas na aktivity, které 

by mohly ţáky ke čtenářství dovést je velmi těţké. Vedení školy klade důraz na to, aby 



 66 

se učivo v kaţdém ročníku stihlo. Kdyţ si představíme, kolik hodin odpadne z důvodů 

nějakých jiných školních akcí (sportovní den, školní výlet, exkurze, přednášky), tak 

vtěsnat učivo do zbylých hodin a přidat k tomu ještě něco navrch je velmi těţké, a proto 

je potřeba učitele za aktivitu chválit, i kdyţ je to vlastně jejich povinnost. Nejen děti je 

nutno dobře motivovat k učení a ke čtení, ale také učitele je nutné motivovat, aby 

odváděli lepší a lepší výkony. 

4.23.23) Používáte v hodinách tzv. „nové metody“? 

V této otázce měli učitelé opět jednodušší práci, protoţe jiţ měli nabídnuté 

odpovědi – ano a jaké, ne a proč. Ono také jinou odpověď snad vymyslet nelze.  

Většina muţů ţádné nové metody nepouţívá. Důvodem je nedostatek času, ale 

také prý není důvod zavrhovat staré osvědčené metody práce. Jeden učitel nové metody 

pouţívá jen občas, a to projekty, kde se dají propojit předměty jako literatura 

s dějepisem, hudební výchovou a výtvarnou výchovou. Pouze jeden muţ odpověděl zcela 

kladně, a ten vyuţívá práci s počítačem a zařazuje programové prvky do výuky.  

Z ţen se čtyři shodly, ţe nic takového v hodinách nevyuţívají, protoţe není čas. 

Ostatní učitelky se alespoň občas snaţí do výuky zařadit něco nového, zajímavého, 

odlišného. Nejvíce se objevovala skupinová práce nebo práce ve dvojicích. Za další nové 

metody pedagoţky pokládají dramatizaci děl, rozstříhání díla a jeho znovu sestavení, 

domýšlení různých částí příběhu, vymýšlení názvu, malování pocitů a nálad, ale také 

literární exkurze a projekty. Jinou metodou, kterou povaţují učitelky za novou, je vlastní 

tvorba ţáků, kdy tvoří například kaligramy nebo dadaistické básně. V dnešní době se také 

klade důraz na mezipředmětové vztahy, které některé dotazované také povaţují za nový 

druh učení. Fenoménem dnešní doby je však určitě interaktivní tabule.  

Odpovědi se téměř shodují s odpověďmi z otázky číslo 17, ale mě zajímalo, co 

všechno učitelé povaţují za „nové a neokoukané metody“. Také na vysoké škole jsem se 

setkala s metodami, které nám byly předvedeny na seminářích a byly povaţovány za 

„nové“. V současné škole se však ani jedna mně známá metoda neukázala. Nikdo zřejmě 

nezná metodu kmeny a kořeny, čtení s přemýšlením nahlas, literární krouţky nebo dílnu 

čtení. Nedávno jsem se ucházela o místo učitelky českého jazyka a literatury a dějepisu 

na jedné základní škole, a kdyţ jsem byla na pohovoru, ptali se mě, co nového bych 
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zavedla, zda mě něco napadá. Vzpomněla jsem si na dílnu čtení, která se mi jiţ na 

seminářích zalíbila, a nabídla ji. Pan ředitel na mne hleděl jak na někoho, kdo není zcela 

v pořádku. Ale je to podle mě tím, ţe metodu jen nezná a neumí si představit, ţe by 

mohla fungovat. Samozřejmě nikdo neví předem, zda je něco dobré či nikoli, ale kdo to 

nezkusí, nikdy to nepozná. Moţná se tak ochuzujeme jiţ dopředu o něco, co by opravdu 

stálo za vyzkoušení. Proto si myslím, ţe je velká škoda, ţe někteří učitelé se ani nesnaţí 

něčím novým obohatit vyučování. Nebo je to tím, ţe výše jmenované metody nepovaţují 

za „nové“, a proto nic neuvedli?  
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5. SHRNUTÍ UČITELSKÝCH DOTAZNÍKŮ 

Co podle mě vyplynulo z dotazníků od vzorku dotázaných učitelů? 

Kdyţ se zaměříme na formu předávání informací, téměř všichni učitelé stále 

vyuţívají frontální typ výuky. Zdůvodňují to časem, kterého je málo, a proto je potřeba 

pracovat efektivně, ale zároveň se nebrání pouţívat jiţ zmiňované „nové metody“, kdy 

tedy frontální vyučování nahrazují skupinovou prací, projektem, interaktivní tabulí a 

dalšími druhy práce. Nezavrhuji výklad jako metodu předání informací, ale vím, ţe je 

potřeba metody práce měnit, protoţe by se děti unudily a spíše bychom v nich vztah 

k literatuře a četbě úplně „zabili“. Otázkou zůstává, zda má výklad převaţovat nebo má 

být pouţíván pouze výjimečně. Záleţí na kaţdém pedagogovi, jak to udělá, záleţí také na 

vedení školy, co po svých učitelích vyţaduje. 

Z pohledu učitelů mám pocit, ţe se v hodinách opírají jak o čítanku, tak o své 

vlastní materiály a snaţí se hodiny dětem přiblíţit také vyuţíváním technických 

pomůcek, které pouţívají téměř všichni učitelé. Kdyţ jsem chodila na základní školu, 

mnoho techniky jsme neměli. Proto si myslím, ţe kdyţ je dnešní doba tak pokroková, je 

téměř povinností učitele techniku vyuţívat. Opět je ale problém v tom, ţe z časových 

důvodů se tyto pomůcky nemohou vyuţívat v takové míře, jak by si moţná učitelé přáli. 

Podle dětí je technika vyuţívaná málo, ale kdyţ se na problém opravdu podíváme 

pohledem toho, kdo má probrat všechno učivo, nabýváme dojmu, ţe učitelé dělají 

všechno, co mohou.  

Kdyţ se zaměřím na četbu, kterou dnešní učitel zadává, kvituji, ţe převaţuje 

četba doporučená nebo volitelná. Jako ţačka jsem dostala vţdy zadanou přesnou knihu. 

Ţe nás bylo ve třídě 30 a ve škole měli tuto knihu jen patnáctkrát? Ţe ji kaţdý nemá 

doma? V knihovně bylo také pouze pár výtisků. Jak se s tím poprat? To uţ nám nikdo 

neporadil. V mé době nebyl internet, ze kterého bychom obsah opsali, tak se velmi často 

stalo, ţe jsme dostali špatnou známku. A právě to některé z nás od četby zcela odradilo.  

Podle dnešních učitelů, kterých jsem se ptala, co v jejich hodinách převaţuje, 

jsem byla překvapená, ţe se s ţáky shodli a v hodinách převaţuje četba a práce s textem 

nad výkladem. Opět musím zdůraznit, ţe by se měly metody a formy práce měnit podle 

ročníku, ve kterém se ţák nachází. Podle mě není ţádoucí, aby postupně ze základních 
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škol mizela teorie a byla nahrazena pouze praxí. S četbou souvisí také to, na co kladou 

učitelé důraz při četbě. Opět se ţáci s učiteli shodli, ţe ve většině případů se učitelé 

zaměřují na smysl a myšlenku díla, případně na jeho obsah. Opět se vrátím například 

k Tyrolským elegiím od Karla Havlíčka Borovského, kde kdyţ děti budou znát historický 

kontext, proniknou do díla při jeho rozboru mnohem lépe. Dotazovaní učitelé po dětech 

chtějí, aby pocity a nálady z četby vyjádřily kresbou. Avšak v tom se s dotazovanými 

dětmi neshodli, protoţe děti si tuto aktivitu v hodinách neuvědomují… 

Podle dotazníků si troufnu tvrdit, ţe téměř všichni učitelé se snaţí měnit metody 

práce tak, aby ţáky zaujali, aby jim hodiny zpestřili a zpříjemnili, aby probudili v dětech 

vztah k literatuře a čtení. Myslím, ţe současný učitel je velmi snaţivý, pilný a 

přizpůsobivý. Proto by se práce učitelů měla přiměřeně ocenit lepším postavením ve 

společnosti, ale také lepším finančním ohodnocením. 

Napravit by se mělo také postavení učitelské profese v konkurenci profesí jiných, 

kde je učitel často podceňován. Změnit by se měla váţnost učitele, která byla v dřívějších 

dobách a dnes téměř neexistuje. Pohled na učitele by se měl změnit jak od ţáků a jejich 

rodičů, tak od celé společnosti. Pedagog by měl mít své zakotvené postavení v české 

společnosti. 

I u učitelských dotazníků jsem poznala, ţe by se daly vytvořit specifikovanější 

otázky – otázka jak se učitelé vzdělávají dál, odkud čerpají nové informace, by se dala 

jistě zkonkrétnit. Stejně tak by se dala vylepšit otázka k „novým metodám“ práce, kdy 

jsem mohla učitelům některé nabídnout a pak je výčet nechala případně doplnit, ale 

k dalším návštěvám škol jsem neměla odvahu a ani chuť, proto se musím spokojit s tím, 

co jsem nastřádala v prvním šetření.  

Srovnání ţákovských dotazníků a dotazníků od učitelů, kteří dotázané ţáky učí, 

by bylo jistě velmi zajímavé a přispělo by to k zpřesnění učitelova profilu. Překáţkou 

bylo však to, ţe dotazníky byly anonymní, proto jsem nemohla nic porovnat. Bohuţel, 

jak jsem jiţ zmiňovala několikrát, ochota vyučujících spolupracovat se mnou nebyla 

zrovna veliká, proto jsem ráda, ţe alespoň někteří anonymně odpověděli. Kdybych po 

nich chtěla jména, myslím, ţe by na to nepřistoupili. Přeci jen se v anonymitě mohli 

schovat a nemuseli se stydět za své názory. Myslím, ţe anonymní dotazník je 
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objektivnější, ţe se nesnaţí dotyční se někomu zalíbit. I pro výše zmíněný důvod jsem 

tento způsob zvolila.  
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6. PROFIL SOUČASNÉHO ČESKÉHO UČITELE 

LITERATURY 

Jaký je tedy současný učitel literatury na druhém stupni českých základních škol 

v malém městě? Kdyţ porovnám odpovědi ţáků a odpověďmi učitelů, řekla bych, ţe 

učitel má tyto vlastnosti a je asi takový: 

V současném školství převaţují ţeny nad muţi. Průměrně vyučují dotázaní 

osmnáct let. Dotázaní muţi mají delší praxi, u ţen se objevily i začínající učitelky, takţe 

věk dnešních učitelů je rozmanitý, nelze říci, ţe mladí lidé do školství nejdou, ale 

mladých muţů je ve školství jako šafránu, alespoň kdyţ se porozhlédnu ve školách 

v našem kraji. Vyučující se opírá v hodinách o čítanku, ale také nosí vlastní materiály a 

vyuţívá technických pomůcek. Myslím, ţe didaktické pomůcky (CD, DVD, vlastní texty, 

interaktivní tabule…) se vyuţívají, jak jen to je moţné. Učitelé jsou aktivní, snaţí se 

výuku ozvláštnit novými metodami, i kdyţ na ty staré osvědčené metody nezanevřeli. Ze 

starších metod stále zůstává a přetrvává čtenářský deník a výklad jako forma předání 

informací. Také další aktivity jako jsou návštěvy knihoven, besed, literárních exkurzí, 

divadel, tomu ničemu se dnešní učitel nebrání, snaţí se takové aktivity realizovat, avšak 

mnohdy plány ztroskotají na rodičích či dětech samotných.  

Dnešní učitel musí svou práci mít rád, musí rád pracovat s dětmi, musí rád 

předávat něco ze sebe. Proč si to myslím? Protoţe kdyby to tak nebylo, nebudou se 

učitelé snaţit se dále vzdělávat, ztrácet čas vyhledáváním vhodných textů, nebudou do 

hodin nosit vlastní materiály, nebudou se snaţit motivovat děti ke čtení. Kdyby učitel 

neměl svou práci rád, postaví se před třídu a pouze odvykládá učivo. Dnešní učitel 

takový není. Jeho snaha je veliká a často nedoceněná. To by se mělo napravit. 

Učitel je přizpůsobivý, musí se měnit podle poţadavků státu, poţadavků vedení 

školy, ale také podle poţadavků a potřeb ţáků. V dnešní době je ve velké míře rozšířen 

počet dětí se specifickými poruchami učení, na které dnešní učitel musí brát ohled a svou 

výuku takovým dětem přizpůsobit. 

Podle dotazníků si troufám tvrdit, ţe učitel je profesionál, který zkvalitňuje svou 

práci na kaţdém kroku. Jen ochota dál se vzdělávat, kdy vzdělání nemůţe být v této 

profesi nikdy naplněno, stále přicházejí nové a nové knihy, autoři, metody práce, 
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problémy. Stále je co se učit a ochota dnešnímu učiteli opravdu neschází. Učitel stále 

mění výuku, zkvalitňuje ji, o čemţ vypovídá inovace příprav, ke které se téměř všichni 

přihlásili. Také ochota zkoušet nové metody práce vypovídají o charakteru dnešního 

učitele.  

Kdybych měla charakterizovat učitele pouhými slovy, pak by to byla takováto 

charakteristika: profesionální, pilný, pracovitý, aktivní, přístupný, snaţivý zlepšit a 

zpřístupnit výuku a zohlednit potřeby ţáků, ochotný se dál vzdělávat, ochotný zkoušet 

nové věci, motivující, inspirativní, ochotný pomoci. Myslím, ţe za dnešního českého 

učitele literatury se opravdu stydět nemusíme. 
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7. ZÁVĚR 

Na začátku práce byla tvorba dotazníků pro učitele, protoţe pro děti jsem měla 

připravenou anketu.  

Tvorba dotazníků nebyla tedy sloţitá, avšak o to sloţitější bylo najít ochotné 

kolegy, kteří mi v práci pomohou. Překáţky byly od samého počátku, kdy jsem byla 

odmítnuta hned u vedení školy aţ přes odmítnutí učitelů literatury, kteří nebyli ochotni 

mi pomoci, aţ jsem se dostala i k tomu, ţe mi někteří důrazně naznačili, ţe dotazník je 

špatně sestavený, obsahuje otázky, na které se nedá jednoznačně odpovědět. Kdyţ uţ se 

dotazníky dostaly aţ do rukou učitelů, nebylo však zaručeno, ţe se mi vrátí vyplněné. 

Někdo je nevyplnil a vrátil prázdné, někdo si je zřejmě nechal na památku a neodevzdal, 

někdo vyplnil pouze něco. Vyplněných a pouţitelných dotazníků se mi vrátilo tedy pouze 

24. 

Anketa pro děti měla znít „Napište, jaký by měl být učitel literatury“. Bohuţel, 

kdyţ jsem anketu vybírala, dostala jsem odpovědi, ţe učitel by neměl být plešatý, měla 

by to být mladá ţena, která by nosila krátké minisukně, popřípadě by to měl být hezký 

mladý muţ, který by nosil obepnutá tílka a trička. Ačkoliv jsem se snaţila ţákům předem 

vysvětlit, o co mi jde, ţe nechci vizuální popis, ale spíš charakteristiku vlastností a popis 

práce v hodinách, dopadlo to bohuţel velmi špatně. Proto jsem se také rozhodla místo 

ankety vypracovat dotazník i pro ţáky. V dotazníku jiţ neměli ţáci prostor pro vymýšlení 

ničeho jiného neţ opravdu odpovědí, které jsem potřebovala. Bohuţel, tím celá práce 

utrpěla, protoţe se v celé diplomové práci vyskytla pouze jedna metoda práce.  

Při vyhodnocování dotazníků jsem občas musela uznat, ţe poloţené otázky 

(hlavně dětem) byly někdy velmi sloţité. Děti na základní škole ještě nedokázaly 

odpovědět přesně na to, co jsem po nich poţadovala, protoţe ještě nemají takový přehled 

a odhad. I kdyţ pak ve srovnání s učiteli panovala docela shoda. Některé otázky nedělaly 

problém při vyplňování, ale udělaly problém mně samotné při vyhodnocování. Byly to 

zejména otázky, kde se měly moţnosti řadit za sebe podle důleţitosti, největšího důrazu, 

a tak podobně. Snaţila jsem se to opravdu pečlivě vyhodnotit a myslím, ţe jsem se konce 

dobrala.  
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V celé práci jsem se snaţila analyzovat, interpretovat a vyhodnocovat odpovědi 

co nejlépe a podle svého nejlepšího přesvědčení. Moţná se některé otázky zdají být 

zbytečné, ale podle mého názoru kaţdá otázka má své místo a kaţdá z otázek napověděla 

něco o tom, jaký současný učitel je. Ţe jsem se ptala na to, kde a co učitelé studovali? 

Ale i to souvisí s profilem učitele. V dnešní době není výjimka, ţe učitel učí něco, co 

nemá vystudované. I kdyţ v současné době, kdy je pro učitele českého jazyka a literatury 

velmi těţké a skoro nemoţné sehnat práci ve svém oboru, je téměř jisté, ţe všichni 

dotazovaní literaturu studovali. A pokud ne, moţná to byl důvod pro neodevzdání 

dotazníku, moţná to byl důvod, proč se jim otázky nelíbily. Proč jsem se ptala na to, jak 

dlouho učí? Protoţe se traduje, ţe ve školství je hlavně střední a starší generace, tak jsem 

si to chtěla ověřit. A vida, tak úplně pravda to není.  

Práce byla velmi zajímavá, a kdyţ jsem překonala počáteční „odpor“ navštěvovat 

školy a ţádat o pomoc, musím říci, ţe mne i bavila. Dozvěděla jsem se spoustu nových 

informací, poznala jsem metody a formy práce, které mne třeba nikdy nenapadly a budu 

je moci vyuţít ve svém profesním ţivotě učitelky. Moţná se kolegové mezi sebou o práci 

v hodině a postupech ve vyučování radí a diskutují o tom. Je to uţitečná věc, kdy se dá 

přijít na další a další dobré nápady. Pokud se to tak na školách neděje a kaţdý si střeţí tu 

svou „zaručenou“ metodu, je velká škoda, ţe se nepodělí. I to by byla cesta k tomu, 

přivést více dětí na dobrou cestu k literatuře, a to by měl být společný cíl všech dnešních 

učitelů. 

Myslím, ţe práce splnila cíl, kterým bylo vygenerovat profil dnešního učitele. 

Výsledky dotazníků jsem zpracovávala podle svého nejlepšího přesvědčení a podle 

nejlepšího uváţení. Odpovědi jsem se snaţila analyzovat a správně interpretovat.  
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8. GRAFY 
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V hodinách pracují ţáci s: 
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8.2.Dotazníky učitelů 
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V hodinách kladu důraz na: 
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9. ABSTRAKT 

9.1.Profil současného českého učitele literatury 

Tato diplomová práce se zabývá tím, jaký je dnešní učitel literatury. Zaměřila 

jsem se na pedagogy, kteří učí na druhém stupni základních škol. Tyto školy se nacházejí 

ve městech, která nepřesahují počtem obyvatel 20 000. Jedná se tedy podle mého názoru 

o maloměstské školství.  

Skutečný profil by měl vzniknout na základě výzkumu. Ten jsem realizovala 

pomocí dotazníků, které jsem rozdala vyučujícím, ale také dětem. Nejedná se tedy o 

profil vědecký, ale o profil, který vznikne na základě zúţeného pohledu dvou odlišných 

skupin – ţáků a učitelů. 

Dotazníky jsem se snaţila pečlivě vyhodnotit, analyzovat a správně interpretovat. 

Výsledný profil jsem zkombinovala z výsledku od ţáků i výsledků od dospělých. Otázky 

nebyly sloţité ani moc časově náročné. Byly to otázky otevřené, ale také uzavřené. 

V některých otázkách se měli dotazovaní vyjádřit zcela sami, u některých otázek jsem 

dala moţnost volby. Pro děti jsem připravila 21 otázek, pro pedagogy otázek 23.  

Během doby, kdy jsem obcházela základní školy a prosila o pomoc a spolupráci, 

jsem se bohuţel setkala také s negativním přístupem vedení, ale také i od učitelů jsem si 

vyposlechla kritiku. Kdyţ se jiţ povedlo dotazníky dostat do škol přes vedení, ne kaţdý 

učitel mi pomohl. Někteří odmítli vyplnění dotazníku úplně, někteří nevyplnili pouze 

některé otázky. S konečným výsledkem odevzdaných a vyplněných dotazníků tedy moc 

spokojená nejsem, ale na druhou stranu z počátku to vypadalo, ţe nebude ani tento 

konečný výsledek.  
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9.2.The profile of nowadays czech literature’s teacher 

This dissertation is about nowadays literature´s teacher. I have focused on 

schoolmasters who teach at basic schools – second degree. These schools are placed in 

towns which don´t have more than 20.000 people. So it is about small-town educational 

educational system.  

The real profile should ensue on grounds of development. The development I 

have realised through the use of checklists which I have distributed to the both teachers 

and children. So it isn´t scientific profile, but profile, which ensue on grounds of views of 

2 different groups – pupils and teachers. 

The checklists I have tried to evaluate, analyse and interpret carrefully and 

correctly. The final profile I have combined from pupil´s results and adult´s results. The 

questions were both free-hearted and small-minden. People have ought to express 

themselves in any questions but by any questions they could choose from the choice. I 

have prepared 21 questions for children and 23 questions for pedagogues.  

I have encoutered with negative accession of leadership during walking about 

basic schools where I was asking for help and cooperation.But from any teachers I have 

taken a ctitique. When I have succeed in giving the checklists to the schools thanks to 

leadership, not every teacher has helped me. Any teachers have refused absolutely, any 

teachers have filled not all quetions. With end-resul of filled checklists I´m not satisfied, 

but on the other hand at the beginning it has seemed that I won´t acquire this 

accomplishment. 
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