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Abstrakt
Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se současnými trendy ve výuce čtení.
Teoretická část se zaměřuje na aktivní učení, jak ovlivňuje klima třídy, jaké požadavky
klade na učitele, jaký má přínos pro žáka. Dále vymezuje pojmy čtení s porozuměním a
čtenářská gramotnost, popisuje některé z aktivizačních metod a prostředků, které vedou
k rozvoji čtenářské gramotnosti. Praktická část se zabývá průzkumem podmínek
vytvářených učiteli v souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ a
popisuje modelové hodiny zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti za využití
aktivizačních metod.

Abstract
The thesis aims to explore those current methods of teaching reading. The theoretical
part describes the active learning, its influence on a class climate, the demands it puts on
a teacher and the benefits it brings to the learners. Next, we define the concepts of
reading comprehension and reading literacy and describe a range of methods and means
that contribute to reading literacy development. The practical part analyses the
conditions for reading literacy development at primary schools and gives examples of
lessons which implement active learning methods into the reading literacy development
process.
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Úvod
Současné pojetí výuky, které se jeví jako žádoucí a odpovídající vzdělávacím cílům
kurikulární reformy, vychází z konstruktivistického přístupu, proto změny v našem
školství směřují k aktivnímu konání, k rozvíjení cílů v oblasti kognitivní, konativní,
sociální i osobnostně rozvíjející. Ještě v nedávné době převládal ve školách tradiční
(transmisivní) přístup výuky, kdy učitelé předávali hotové informace žákům, kteří byli
pouze v roli pasivních příjemců. Důraz se kladl především na osvojení si vědomostí
v hotové podobě a kvantitativní poznání bylo upřednostňováno před poznáním
kvalitativním. Situace se však začíná pomalu měnit. Nyní je důraz kladen na osvojení
klíčových kompetencí a nové poznatky jsou nástrojem k porozumění okolnímu světu i
sobě samému. Učitel přebírá roli partnera a poradce na cestě za vzděláním, podporuje
žákovo učení a nabízí mu práci s mnoha zdroji. Žáci jsou chápáni nejen jako samostatně
myslící bytosti s individuálními rozdíly, ale také jako aktivní tvůrci vlastního poznávání
na základě svých zkušeností. Díky tomuto přístupu se stává žák tvořivým a jeho
poznání kvalitnějším a trvanlivějším.
Pro mou diplomovou práci jsem si vybrala téma aktivního učení jako prostředku
čtenářské gramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ, protože mě problematika aktivního učení ve
spojitosti s rozvojem čtenářské gramotnosti zaujala. Do určité míry byl výběr ovlivněn i
tím, že pracuji na základní škole, která využívá ve výuce metod činnostního učení a
metod RWCT, které patří mezi aktivizující metody a lze je výhodně využít k rozvoji
čtenářské gramotnosti.
Cílem práce je seznámit čtenáře se současnými trendy ve výuce čtení, teoreticky
vymezit problematiku aktivního učení v souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti a
prakticky prověřit, zda jsou učiteli 1. stupně ZŠ vytvářeny vhodné podmínky pro rozvoj
čtenářské gramotnosti žáků.
V teoretické části se zmíním, co je aktivní učení, jak ovlivňuje klima třídy, jaké
požadavky klade na práci učitele a jaký má přínos pro žáka. Dále vymezím pojmy čtení
s porozuměním a čtenářská gramotnost, popíšu některé z aktivizačních metod a
prostředků, které mohou vést ke čtenářské gramotnosti.
V praktické části diplomové práce provedu empirické kvantitativní šetření a budu se
věnovat vytvoření, realizování i reflektování modelových lekcí, na kterých se pokusím
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dokumentovat, jakým způsobem lze u žáků mladšího školního věku rozvíjet pomocí
metod a technik aktivního učení čtenářskou gramotnost.

TEORETICKÁ ČÁST
1. Aktivní učení
1.1 Obecná charakteristika

Aktivní učení lze charakterizovat jako učení žáka na základě jeho vlastní aktivity,
která vede k samostatnému, tvořivému myšlení.
„Aktivním učením rozumíme postupy a procesy, pomocí kterých žák (učící se
jedinec) přijímá s aktivním přičiněním informace a na jejich základě si vytváří své
vlastní úsudky. Tyto informace zpracovává a poté začleňuje do systému svých znalostí,
dovedností a postojů. Formou aktivního přístupu k získávání nových informací si žáci
současně velmi efektivně rozvíjejí schopnost tzv. kritického myšlení. Tento analytikosyntetický

proces

je

charakterizován

vlastním

objevováním,

posuzováním,

porovnáváním a začleňováním informací do již existujícího znalostního systému,
autonomním, individuálním rozhodováním o jejich využití nebo odmítnutí.“ (Sitná, D.,
2009, s. 9)
Učení by mělo probíhat na základě dobrovolnosti s minimem jakékoliv negativní
motivace. Důraz by měl být naopak kladen na pozitivní vnitřní motivaci žáka, která by
ho vedla ke skutečné potřebě splnit vytýčené vzdělávací cíle, což je základem procesu
celoživotního vzdělávání člověka. Vstupní situací při aktivním učení žáka bývá zejména
zadání konkrétního úkolu, cíle, učitelem. Následuje přijetí zadání žákem, který si
vytváří určité očekávání. Žákova naděje by se měla stát díky motivaci vyučujícího
natolik pozitivní, aby ho provokovala k vlastnímu hledání ať v literatuře, u rodičů, ve
zkušenostech, či v informačních systémech apod. S tímto očekáváním se propojuje i
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naděje na úspěch dosažení daného cíle, která souvisí s kvalitou a aspirací každého
z žáků. Tam, kde očekávání souvisí s předchozími úspěchy, lze očekávat naději na další
úspěch, nebo naopak očekávat neúspěch. S tím se spojuje důvěra, nebo případná
nedůvěra ve své vlastní schopnosti. Aktivní učení je intelektuálně podnětnější, a proto
efektivnější, než pouhá výuka výkladem. Rozvíjí mnoho důležitých učebních
dovedností, žáci k němu mají zpravidla kladný vztah, protože ho cítí jako méně
ohrožující než učební činnosti řízené přímo učitelem, posiluje kladné postoje žáků
k sobě samým, umožňuje jim prostřednictvím kooperace lépe pochopit průběh činností,
mohou se dělit o zkušenosti se spolužáky a diskutovat o svých strategiích, průběžně
sledovat výkony svých vrstevníků. Kromě toho přináší aktivní učení zpravidla také větší
zkušenost, vhled do probíraného učiva a zážitek než výuka výkladem.
Učení, které je vedeno převážně aktivizačními metodami, podporuje u žáků potřebu
poznávat, učit se, a tedy i vzdělávat. Vybudování této potřeby je pro budoucí život žáků
velice důležité. Naše demokratická společnost potřebuje aktivní lidi, kteří jsou schopni
samostatně myslet, kriticky hodnotit i rozhodovat se adekvátně k dané situaci.

1.2 Ovlivnění klimatu třídy
Charakter třídního klimatu je ovlivněn nejen tím, jaké informace mají žáci možnost
ve škole získávat, ale také tím, jakým způsobem je získávají a jaké účinky se dostavují.
„Metody výuky se podílejí na kvalitě účasti žáků na veřejném životě, na jejich
angažovanosti pro společné záležitosti, na jejich osobní mobilitě, na dodržování
sociálních a pracovních ctností i na charakteru a způsobu zapojení žáků po absolvování
školy do života.“ (Grecmanová, H., Urbanovská, E., Novotný, P., 2000, s. 86)
Ve školách, kde se používají aktivizační metody, jsou žáci spokojeni, neboť mají
možnost samostatně objevovat, řešit problémy, vyjadřovat svůj názor apod. Při těchto
činnostech dochází k navození příjemné přátelské atmosféry, která je povzbudivá i pro
méně průbojné děti. V takovém případě bývají žáci spokojeni a mají chuť do práce.
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Tento stav však nevyvolává uspokojení jen u nich, ale také u jejich učitele, což se zpětně
odráží na charakteru vztahu k žákům, na vzájemných vztazích mezi žáky, mezi učitelem
a rodiči, učiteli navzájem a v neposlední řadě i vedením školy a rodiči.
1.3 Požadavky na práci učitele
Jednou z osob, která významně formuje mladého člověka, je učitel. Má za úkol
vzdělávání, výchovu i všestrannou kultivaci vyvíjející se osobnosti dítěte. Bylo by tedy
mylné si utvářet představu, že při aktivním učení je veškerá činnost převedena pouze na
žáka a učitel jeho počínání jen sleduje a vyhodnocuje. Učitel má i při vyučování
aktivizačními metodami svou nezastupitelnou roli.
„Role učitele se mění a s ní i způsob myšlení a leckteré postoje. Učitel musí být dobrým
znalcem svého oboru. Pracuje na normalizaci učiva do jednotek, pracuje na instrukcích,
přetavuje učivo ze slov do činností, připravuje či spolupřipravuje způsoby prověřování a
hodnocení. Vedle toho však vznikají nároky i na jeho diagnostické dovednosti,
schopnosti rozeznávat a napravovat chyby v učení... Není jen tím, kdo vykládá, ale
mnohem více je konzultantem a poradcem, který radí nejlépe tím, že se ptá. To
znamená, že je „komunikačně“ zdatný – umí naslouchat, citlivě vést rozhovory a
diskuse a podněcovat žáka k nalézání jeho vlastní strategie učení… Jeho odpovědnost
začíná být tím více skryta, čím více vystupuje zjevně navenek odpovědnost žákova.“
(Kasíková, H., Valenta, J., 1994, s. 41)
Aby byl učitel ve své výuce schopen používat moderní strategie a metody práce, měl by
splňovat určité předpoklady:
1. Měl by mít přehled o moderních metodách výuky, znát jich co nejširší škálu.
Je nutné, aby se učitelé, kteří chtějí používat k výuce moderní způsoby, neustále
v oblasti metodologie vzdělávali.
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2. Musí chápat význam a přínos moderních metod, umět je a chtít používat.
Frontální výuku obohacenou o videonahrávky a využití zpětného projektoru nelze
nazývat aktivním učením. Použité metody by měly být pro žáky zajímavé, podnětné,
smysluplné a podporující jejich aktivitu a interakci.
3. Pravidelně zařazovat různé druhy vyučovacích metod.
Učitel by se neměl bát do výuky zařadit metody, které jsou pro něho i žáky nové a zatím
nevyzkoušené. Jedině jejich použitím v praxi získá přehled, zda bylo dosaženo
uspokojivého výsledku. Jako ideální se jeví návštěva různých seminářů, kde dochází
nejen k získávání informací ohledně nových a zajímavých vyučovacích metod, ale
většinou i k výměně cenných zkušeností mezi učiteli. Také se osvědčila kooperace
učitelů v rámci školy, kteří mohou vzájemně sdílet použité metody, metodické listy a
pomůcky.
4. Vytvořit si a doplňovat metodické portfolio.
Aby se vyučující neuchyloval k zařazování neustále stejných metod do výuky, je
nezbytné, aby si vytvořil vlastní metodické portfolio. To mu poslouží jako zásobárna
vyučovacích metod a dalšího pomocného pracovního materiálu. Mohou to být různé
kartičky s otázkami a odpověďmi, obrázky, fotografie, kvízy apod. Učitel ho však musí
neustále doplňovat, obměňovat, inovovat a v neposlední řadě denně prakticky využívat.
Tím dochází k jeho neustálému zdokonalování a zkvalitňování výuky.
5. Správně zvolit vyučovací metody vzhledem k vzdělávacím cílům výuky a
požadovaným kompetencím.
Vyučovací metody by měl učitel vybírat a zařazovat promyšleně a záměrně k danému
cíli i obsahu výuky. Neznamená to však, že musí během vyučovací hodiny pracovat
pouze se zvolenou metodou. Naopak je výhodnější metody kombinovat, neboť se tím
zvyšuje efektivita učení. Metody lze také ve vyučovací hodině zařazovat i měnit podle
toho, jak výuka vyžaduje. Když žáci pracují za použití aktivizačních metod
s nasazením, zájmem a efektivně, je nezbytné, aby byly výsledky práce využity pro
další vzdělávací činnosti. Učitel svým zájmem o práci žáků v nich buduje přesvědčení
o smysluplnosti učení a významu vynaloženého úsilí.
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6. Znát silné a slabé stránky vyučovacích metod.
Je třeba podotknout, že nepovede-li se v některé z vyučovacích hodin uplatnit konkrétní
vyučovací metodu, není důvod ji ihned zavrhnout. Učitel může tuto metodu mírně
pozměnit nebo zkombinovat s jinou metodou, která se také hodí k splnění vytýčeného
cíle, popřípadě ji vyzkoušet u žáků v jiné třídě, kde je možné, že dosáhne touto metodou
skvělých výsledků.
7. Znát zásady vedení a užití jednotlivých vyučovacích metod.
Jelikož existuje velké množství aktivizujících metod, může se učiteli na první pohled
zdát, že jsou některé vlastně stejné. Není to však pravda, jsou si jen podobné. Stačí,
když se učitel seznámí s nimi teoreticky i prakticky v základní formě bez kombinací a
dalších variant. Tak nejlépe pozná, že každá z nich posiluje jinou stránku učení, sleduje
jiné vzdělávací cíle, vyhovuje jinému stylu učení atd. Učiteli také může pomoci
uspořádání těchto metod a jejich porovnání podle zvoleného kritéria, například velikosti
pracovních skupin nebo podle rozvíjených kompetencí. Díky tomuto roztřídění lze lépe
pochopit jejich shodnost a rozdílnost v obsahu a struktuře, čímž se učitel lépe zorientuje
v jejich použití a přínosu pro proces učení.
8. Mít povědomí o učebním stylu žáků.
Každý jedinec má určitý specifický způsob přijímání a zpracování informací, kterému
dává přednost, neboť se vyvíjí na základě jeho osobnostních vlastností a určuje, podle
jakých charakteristik přistupuje k výukovému procesu. Styly učení charakterizuje J.
Mareš takto:
„Styly učení jsou subtilní transsituační projevy individuality člověka. Představují
metakognitivní potenciál člověka. Jsou to postupy při učení, které jedinec v daném
období preferuje, postupy svébytné svou orientovaností, motivovaností, strukturou,
posloupností, hloubkou, elaborovanosti (propracovaností), flexibilitou. Vyvíjejí se
z vrozeného základu, ale obohacují se a proměňují během života jedince jak záměrně,
tak bezděčně. Člověk je užívá ve většině situací pedagogického typu, relativně méně
závisle na obsahové stránce učení.“ (Mareš, J., 1998, s. 75)
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Aktivní typy se bez problémů zapojují do procesu učení, vyhovuje jim, když je nová
látka situační, má soutěživý charakter, aktivity vedou k určitým změnám (hry a
simulace, problémové vyučování, skupinová práce apod.). Jsou rádi středem dění,
mohou se předvádět, hrát určité role, být mluvčími nebo organizátory skupině. Je pro ně
tedy problémem, když je učení pasivní, monotónní, musí pouze sledovat okolní dění bez
zapojení se do určité činnosti, mají minimální prostor pro vlastní tvořivost (teoretické
vysvětlování, samostatná četba a psaní, opakování stejné činnosti).
Reflektivním typům vyhovuje dostatek prostoru k rozmyšlení. S ochotou přijímají,
důsledně zvažují názory druhých, jsou tolerantní, často souhlasí s názorem většiny, i
když je jejich vlastní názor odlišný. Rádi stojí v pozadí, kdy mohou přemýšlet, v klidu
třídit získané informace a opakovaně je posuzovat. Jelikož je pro ně velice důležité
získávat neustále další doplňující informace, odkládají konečné řešení až na nejzazší
možnou dobu, teprve potom se rozhodují a utvářejí závěry. Nejlepší jsou pro ně
aktivity, které mohou v klidu pozorovat a posuzovat je, mohou vše řádně prozkoumat,
prověřit (prezentace spolužáků, praktické činnosti, výzkumy, demonstrace nové látky,
učení opakováním.). Z toho vyplývá, že reflektor se hůře učí, je-li nucen přijmout roli
aktivního účastníka vyučovacího procesu (hraní rolí, prezentace výsledků činností),
musí rychle činit závěry bez možnosti přípravy, je v časovém stresu.
Teoretici – vědecké typy mají rádi teorii a fakta. Vyznačují se racionalitou, logikou a
abstraktním myšlením. Informace přijímají a zpracovávají analyticko-syntetickou
formou. Očekávají přesná zdůvodnění, jejich přístup k práci je principiálně logický a
odmítají vše, co není s tím v souladu. Mají tendenci pracovat systematicky, posuzovat
rozdílné přístupy a řadit je do logických celků. Nejlepších výsledků v procesu učení
dosahují, když mohou prozkoumat logické pozadí faktů, posuzovat rozdíly a souvislosti,
diskutovat a ujasňovat si fakta, řešit problematiku, u které je jasně zadaný cíl, používat
konstruktivní postupy (diskuse, teoretický výklad s abstraktními informacemi,
individuální práce a výzkumná práce s dostatečnou časovou dotací). Problémy jim
naopak dělají nahodilé úkoly s nepřesným nebo dvojznačným zadáním, mají-li při
plnění úkolu vyjadřovat emoce a pocity, při vzniku pochybnosti o významu zadaného
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úkolu nebo metodické správnosti, jsou-li úkoly příliš jednoduché a povrchní, nebo
musí-li spolupracovat v nevyrovnané skupině s nižší intelektuální úrovní.
Praktické typy – pragmatici rádi a nadšeně zkoumají nové nápady a myšlenky, řeší
problémy a dělají účelná rozhodnutí. Mají většinou neotřelé nápady s novými
myšlenkami a chtějí vyzkoušet, jak fungují v praxi, proto se snaží o jejich přímou
aplikaci. Učitel u nich vzbuzuje respekt, bývá většinou vzorem, kterému se chtějí
vyrovnat. Takoví žáci očekávají, že budou mít možnost okamžitě využít toho, co se
naučili, nové informace prověřit, procvičit a zjistit, jak věci fungují a, že téma bude
jasně stanoveno a odůvodněno vzhledem k praktickému využití (příklady z praxe,
praktická cvičení a projekty, řešení reálných problémových úkolů, exkurze, simulace
apod.). Pragmatici se hůře učí, když neznají přesné zadání, postupy i zásady práce a
když je opakována stále stejná látka bez zřetelného výsledku a praktického významu.
Výsledky výuky jsou pro ně nepodstatné, neefektivní a zabírají z jejich hlediska moc
času. (Mareš, J., 1998, s. 75 - 77)

Lze však ještě určovat podle způsobu přijímání a zpracování informací i další učební
styly, například sluchový, zrakový a pohybový.
Zrakový typ upřednostňuje zrak, potom sluch a hmat, proto nejvhodnějším způsobem
osvojování nového učiva je pro žáky forma obrazového materiálu (obrázky, myšlenkové
mapy, prezentace učiva na interaktivní tabuli, grafy atd.).
Pro sluchový typ je výhodou, když může přijímat informace sluchem. Žáci dávají
přednost výkladu, poslechu, vyprávění, četbě, rádi se učí nahlas. Pro své učení však
potřebují klid, při hluku se zpravidla špatně soustředí.
Pohybový typ preferuje učení pomocí pohybu. Má rád manipulaci s předměty a
ověřování teorie v praktických činnostech. Učitel by tedy měl mít povědomí o
dominantním učebním stylu každého žáka a vytvořit i používat takové metody práce,
které jsou v souladu s jeho vrozenými schopnostmi a dovednostmi. Tím bude docházet
k tomu, že žák se naučí co nejsnáze, nejlépe a nejvíce. Za účelem zjišťování učebních
stylů žáků se používá například různých dotazníků, ale postačí i systematické
pozorování práce žáků. Přestože současná pedagogika dává velký význam znalosti
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učebních stylů, jejich diagnostice a praktickému uplatňování ve výuce, je potřeba, aby
při učení byla látka prezentována i v ostatních stylech, než je žákův dominantní, neboť
se tím zkvalitňuje proces učení. (Mareš, J., 1998, s. 77 - 78)
Myslím si, že jde vždy o přístup každého z nás učitelů. Žáci i rodiče ho dokážou
velice dobře rozpoznat. Není nic horšího, než vyučující, který si myslí, že je ten, který
zná a dělá vše nejlépe, přičemž po celou dobu své školní praxe používá minimum
vyučovacích metod a tentýž učební styl. Takovým počínáním nudí žáky, a zároveň i sebe.
Je-li však pedagog ochoten využívat širokou škálu učebních stylů i aktivizačních metod,
stanou se jeho vyučovací hodiny pestřejší, zajímavější a příjemnější nejen pro žáky, ale i
pro něho samotného, navíc dají žákům větší šanci pro trvalejší i kvalitnější vzdělání.
Vím, že přístup k aktivnímu učení je většinou ovlivněn věkem a délkou praxe pedagoga.
Lepší vztah k němu mají spíše mladší učitelé, kteří jsou ještě ochotni měnit svůj navyklý
způsob výuky i akceptovat nové metody a techniky, tak jako náročnější přípravu na
vyučování. Naštěstí ale i v kategorii starších učitelů existují výjimky, které se s životním
elánem rádi učí novým věcem a je pro ně výzvou zařazovat do výuky inovativní metody
a postupy práce.

1.4 Požadavky na výuku z pohledu žáka
Žáci mají v oblibě vyučování zajímavé, pestré a přiměřeně náročné, smysluplné a
vedené učiteli, kteří používají aktivní a motivující formy výuky. Autorka Dagmar Sitná
uvádí, že když se svých žáků zeptala na otázku: „Jak se nejraději učíte a jaká hodina je
pro vás nejpříjemnější?“, žáci uvedli různé formy práce a sami je seřadili sestupně od
nejoblíbenější k těm méně oblíbeným.
1. skupinové vyučování (kooperativní výuka, spolupráce v malých skupinách)
2. využívání informační a komunikační technologie – počítačů, interaktivních tabulí
3. didaktické hry, soutěže, křížovky, kvízy
4. praktická výuka v odborných učebnách
5. návštěvy knihoven, exkurze
15

6. práce v dílnách
7. samostatná práce v hodinách
8. pozorování žáků a učitele
9. čtení za účelem získávání informací
10. výklad
(Sitná, 2009, s. 13)
Z přehledu vyplývá, že žáci jsou rádi při výuce aktivní, a proto upřednostňují činnostní
učení.
„Většina žáků právem považuje praktické užívání dovedností za výbornou metodu
učení. Mnoho učitelů ji však za nezbytnou součást výuky nepokládá!“ (Petty, G., 2006,
s. 26)

2. Čtení s porozuměním
2.1 Předpoklady pro rozvoj čtenářství
Jedním z předpokladů uvědomělého čtení – čtení s porozuměním je zvládnutí
techniky čtení. V učebním textu Didaktika prvopočátečního čtení a psaní je definováno
čtení takto: „Čtení je činnost, v níž si při zrakovém vnímání slov a vět napsaných nebo
natištěných vytváříme představy a znovu vytváříme myšlenky, které měl na mysli ten,
kdo text napsal.“ (Křivánek, Z., Wildová, R. a kol., 1998, s. 28)
Tato definice se vztahuje i na čtení obrázkového písma, ale nezahrnuje čtení
nevidomých za použití bodových struktur Braillova písma nebo čtení dopravních a
jiných značek. Z tohoto důvodu autoři vyslovili definici čtení ještě obecněji v tom
smyslu, že:
„Čtení je činností, při níž si vytváříme představy a vybavujeme si myšlenky na
základě smluvených znaků, které se nemusí podobat věcem a obsahům, o kterých znaky
vypovídají.“ (Křivánek, Z., Wildová, R. a kol., 1998, s. 28)
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Zvládnutí určité techniky čtení není však jediným předpokladem ke čtení
s porozuměním, záleží také na dalších faktorech.
„Schopnost porozumět čtenému textu závisí na stupni rozvoje čtenářské techniky, na
intelektové, jazykové a kulturní vyspělosti čtenáře a na úrovni jeho slovní zásoby.
Porozumění čtenému textu je ovlivněno také stavbou vět a jejich obsahovou obtížností.“
(Křivánek, Z., Wildová , R. a kol., 1998, s. 60)
Cílem celého čtenářského procesu je uvědomělé čtení, proto je potřeba dbát, aby žák
od počátku svých čtenářských dovedností vnímal a porozuměl tomu, co čte.
V dovednosti číst s porozuměním se promítají i vědomosti a zkušenosti, které nabyl
nejen ve škole, ale také především v rodině a v okolním prostředí, které ho obklopuje.

2.2 Podmínky pro rozvoj čtenářství v rodině
Čtení je důležitou životní dovedností jedince, umožňuje mu získání informací,
vzdělání a určitého postavení ve společnosti. Je proto důležité vést dítě ke čtenářství,
přivést ho ke knize jako takové a dále rozvíjet jeho čtenářské dovednosti. Má-li žák
kvalitní čtenářské zázemí v rodině, dochází k stimulaci jeho čtenářských zájmů. Rodiče
mohou se svým dítětem cílevědomě číst a povídat si o jejich četbě.
„Jednou z hlavních oblastí, kde patrně čtenářsky i vzdělanostně vybavená rodina
českou základní školu zcela převyšuje, je právě schopnost dialogu s dětmi, pokud jde o
jejich vlastní prožívání a vidění světa zprostředkovaného četbou, lhostejno zda
doporučenou či vlastní.“ (Věříšová, I., Krüger, K., Bělinová, E. a kol. 2007, s. 11)
Velkou konkurencí knih jsou v dnešní době počítače, u kterých děti tráví mnoho času,
a další technické vymoženosti, televizí počínaje a různými přehrávači konče. Mnoho dětí
ani nevidí své pracovně vytížené rodiče vzít knihu do rukou, a tak jim chybí příklad
k následování. V takovýchto případech se snaží situaci zachránit škola.
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2.3 Podmínky pro rozvoj čtenářství ve škole
Přestože škola silně a pozitivně ovlivňuje rozvoj čtenářských dovedností, ve
srovnání s rodinou nedosahuje takové motivace dítěte ke čtení, neboť při výuce nebývá
vytvořeno tolik prostoru pro dialog učitele a žáka, popřípadě žáků vzájemně o
přečteném textu. Zájem dítěte o čtení přichází až ve chvíli, kdy má možnost svůj
čtenářský zážitek sdílet s druhým. U dětí, které nemají kvalitní rodinné čtenářské
zázemí, může škola za určitých podmínek tento deficit částečně kompenzovat.
(Věříšová, I., Krüger, K., Bělinová, E. a kol. 2007, s. 11)

Čtenářství žáků lze ve škole rozvíjet za těchto předpokladů:
1. Na čtení ve škole je vyčleněno dostatek času.
2. Žáci čtou s dostatečnou frekvencí.
3. Čtení je zařazováno do všech předmětů.
4. Žáci mají možnost si vybrat a číst texty podle vlastního výběru.
5. Učitel používá rozmanité čtenářské vzdělávací strategie, metody a postupy, umí čtení
vyučovat, ovládá metodu hlasitého přemýšlení, poskytování popisné zpětné vazby
a korektivní zpětné vazby, umí vést žáky k výběru textu.
6. Žákům je umožněno číst ucelené texty, ne pouze úryvky.
7. Žáci mohou reagovat na četbu, mohou o ní společně diskutovat, sdílet vlastní dojmy.
8. Čtení je propojeno se psaním, každý žák si vede osobní záznamy z četby.
9. Jsou předem stanovena kritéria hodnocení, žák je veden k sebehodnocení.
10. Učitel projevuje o četbu žáků zájem, jde ve čtenářství osobním příkladem.
11. Učitel žákům často předčítá, i když již sami umějí číst.
12. Školní prostředí je naplněné texty a knihami různých žánrů, které jsou žáků
přístupné.
13. Učitel má přehled o literatuře pro děti, umí žákům doporučit vhodné texty.
(Košťálová, H., Hausenblas, O. aj., 2010, s. 12)
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2.4 Aktivní přístup žáka při čtení s porozuměním
Učitelé často přemýšlejí, jaké aktivity zařadí pro děti v průběhu čtení zvoleného
textu nebo po jeho dočtení. Často však nevědí, že je pro žáky velice důležité, aby byly
zařazeny i činnosti před četbou textu.
„Skutečné čtení nezačíná až ve chvíli, kdy se žákovy oči upřou do textu a luští slova
a věty. A nekončí s posledním slovem a tečkou textu. Dokonce ani doslovné
porozumění slovům a větám (technika čtení a znalost slov a stavby vět) tak nezačíná ani
nekončí.“ (Hausenblas, O., 2010, s. 51)
Pro čtení s porozuměním je velice důležité, aby byly přítomny všechny tři druhy
činností – aktivity před čtením, při čtení i po čtení.
Aktivity před čtením
Není dobré spoléhat na to, že žáka text, který jim dá učitel rovnou přečíst nebo jim ho
bude předčítat, s určitostí zaujme a porozumí mu. Ani motivace učitele před čtením
(vyprávění, scénka, hádanka, křížovka na určení tématu četby) není postačující
aktivitou, i když může žáka na text naladit a zklidnit ho. Je potřeba, aby se čtenář na
téma nebo problém v textu připravil tím, že si ho trochu promyslí, vzpomene si na své
zážitky a domněnky.
Čtenář vykonává před čtením různé aktivity: bere knihu do ruky, potěžkává ji, podle
její síly odhaduje, jak bude četba dlouhá, dívá se na titul, pročítá první věty, prohlíží si
obrázky, hádá, o co v textu asi půjde, přemýšlí, jestli je pro něho téma knihy natolik
zajímavé, aby se pustil do čtení. Zkušení čtenáři se ještě chvíli těší představou před
vlastním čtením.
I když je tendence, aby učitelé umožňovali žákům číst ve škole celé knihy, přesto se
v ní čtou převážné pouze jednotlivé texty. Proto by měl učitel nechat žákům prostor pro
to, aby si mohli vybavit zkušenosti a vědomosti v oblasti, s níž je spjat i smysl
připraveného textu například pomocí vyprávění zážitků či připomenutí situace, o které
půjde v textu, se spolužákem ve dvojici. Aby učitel mohl položit vstupní otázku, situaci
nebo dilema, je potřeba, aby dokonale text znal a pochopil, co podstatného má čtenářům
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sdělit. Musí si dát ale pozor, aby touto aktivitou dětem o textu vše předem neprozradil,
neboť je přece chce vést k tomu, aby dokázaly na smysl příběhu přijít samy.
Aktivity během četby
Je zcela běžné, že se ve třídách čte různými způsoby. Někdy si žáci čtou potichu sami
pro sebe, jindy předčítají nahlas společně nebo jeden po druhém, popřípadě předčítají
výborní čtenáři celé třídě. Učitel by měl však vědět, že procesy porozumění textu u
čtenáře probíhají jinak. Tomu se při čtení slov v textu vybavují známé představy a
pojmy, ale i ty, které si teprve utváří v důsledku líčení nebo napětí. Čtoucí žák má také
možnost luštit neobvyklá slova a překonávat své případné neporozumění, uvědomit si,
co znamená která věta a jak ji autor myslel, opravovat své předchozí porozumění větě,
předvídá, jak bude text a příběh pokračovat dál, ale také se vrací ve své mysli k tomu,
co pro něho bylo nejasné a nyní se vyjasnilo. Dále porovnává pocity a myšlenky, které
mu autor sděluje o postavě nebo o sobě samém, se svými pocity a myšlenkami, diví se
nebo prožívá uspokojení, jak se příběh odvíjí podle jeho předchozího odhadu, posuzuje,
která verze je zajímavější a lepší, porovnává text se svými zážitky, předchozí četbou
nebo filmem. V případě, že odhalí rozpor nebo omyl ve svém porozumění, má možnost
hledat v textu, kde se problém vzal, shrnovat prohlídkou celého textu své porozumění
jeho smyslu, dočítat místa, která dříve z nějakého důvodu přeskočil.
Aktivity po četbě
Žák potřebuje z důvodu estetického zážitku po dočtení chvíli ticha a klidu, kdy dochází
k tzv. estetickému doznívání. Je však potřeba žáky této dovednosti teprve učit. Učitel by
se měl snažit o udržení třídy v klidu, v tichém přemítání. Není vhodné, aby se žáků na
něco ptal, hlasitě napomínal rušící žáky. Žáci tím dostávají možnost si ještě představit
to, co je nejvíce oslovilo, uvažovat pro sebe o příčinách a důvodech vedoucích hrdinu
k daným činům i o jeho pocitech. Poté je vhodné nechat žáky, aby si ve dvojicích či
skupině sdělili své prožitky, což je z hlediska společenské podstaty literatury stejně tak
důležité jako osobní prožitky a úvahy žáka nad textem. Aby byl žák schopen vyjadřovat
se k přečtenému textu, knize, měl by si vést během četby a po ní osobní záznamy, ve
kterých bude zachyceno, co se mu při četbě promítalo v mysli. Než si žák začne
pořizovat tyto záznamy o četbě, je dobré, aby mu učitel modelově ukázal své vlastní,
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aby získal představu, jak takový záznam může vypadat. Mělo by následovat i ujištění
žáka, že zápisy jsou jen jeho osobní záležitostí a má právo odmítnout jejich prezentaci,
a to i vyučujícímu. Zápisy pořízené při četbě a po ní žákovi časem slouží nejen k tomu,
aby mohl druhým knihu doporučit nebo se k ní časem opět vrátit, ale i jako přehled
o přečtených knihách, o rozvoji jeho čtenářství vzhledem k tématům, žánrům a vyšší
náročnosti. V případě, že učitel potřebuje k práci ve třídě zveřejnitelný zápis, například
sdílený se spolužákem, měl by být žák předem o tom informován.
(Hausenblas, O., 2010, s. 52 – 55)
Bohužel, ještě dnes se najdou vyučující, kteří mají v zásobě mnoho argumentů, proč
nelze u žáků během výuky rozvíjet čtenářské dovednosti. Zpravidla se vymlouvají na
velký počet žáků ve třídě a s ním i nedostatek času pro četbu souvislého textu, na
nesoustředěnost a vyrušování žáků při společné četbě, na jejich neschopnost přinést si
vlastní knihu na hodinu čtení apod.

3. Čtenářská gramotnost
3.1 Obecná charakteristika
V poslední době se hodně hovoří o gramotnosti, vedle čtenářské také o gramotnosti
matematické, přírodovědné, finanční a ICT gramotnosti. Přestože běžně používáme tyto
pojmy, mnohdy ani nevíme, co přesně se pod nimi skrývá. V pedagogickém slovníku
najdeme například vymezení čtenářské gramotnosti takto:
„Komplex vědomostí a dovedností jedince, které mu umožňují zacházet s písemnými
texty běžně se vyskytujícími v životní praxi (např. železniční jízdní řád, návod k užívání
léku). Jde o dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět jim, ale také
dovednosti

vyhledávat,

zpracovávat,

srovnávat

informace

obsažené

reprodukovat obsah textu aj. “ (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 2009, s. 42)
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v textu,

Zatím nejnověji je popsána čtenářská gramotnost v českém prostředí v Souboru
studií gramotnosti ve vzdělávání, kde ji definuje panel pro čtenářskou gramotnost VÚP
takto:
„Čtenářská

gramotnost

je

celoživotně

se

rozvíjející

vybavenost

člověka

vědomostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů
textů v různých individuálních i sociálních kontextech.“ (VÚP 2011, s. 9)
Z výše uvedeného vyplývá, že čtení s porozuměním není samo o sobě považováno za
čtenářskou gramotnost, i když je nepochybně jejím hlavním znakem.

3. 2 Očekávané výstupy RVP ZV ve vztahu ke čtenářské gramotnosti

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání umožňuje, aby dovednost
čtení s porozuměním a následně čtenářská gramotnost byla rozvíjena ve všech
vzdělávacích oblastech. Největší prostor pro rozvoj čtenářské gramotnosti je ve
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v oboru Český jazyk a literatura, kde je
obsah této vzdělávací oblasti rozdělen na specifické složky Komunikační a slohová
výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Výstupem tohoto vzdělávacího oboru
ve vztahu ke čtenářské gramotnosti je, že žák na konci 2. období:
* čte plynule s porozuměním, nahlas a potichu přiměřeně náročné texty
* odliší v textu podstatné a okrajové informace vhodné pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
* posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
* rozumí přiměřeně jednoduchému sdělení, zapamatuje si jeho smysl a podstatná fakta
reprodukuje
* zvládá vyjadřování v běžných komunikačních situacích, účinně a kultivovaně se
dorozumívá
* rozpoznává jednoduché případy manipulativní komunikace
* osvojuje si základní normy ústního i písemného vyjadřování včetně základních
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principů lexikálního pravopisu českých slov a nejfrekventovanějších slov přejatých i
základy syntaktického pravopisu
* zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
* rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary, uvědomuje si potřebu spisovné
výslovnosti ve veřejném projevu
* porovnává významy slov, ve větách využívá vhodných spojovacích výrazů
* sestaví osnovu vyprávění a na základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev
* píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
* vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
* volně reprodukuje text, tvoří vlastní literární text na dané téma
* přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
* jednoduše a výstižně charakterizuje literární druhy dětské literatury
* při analýze textů používá elementární pojmy
* využívá literární text jako zdroj informací a prožitků
(RVP ZV 2007, s. 22 - 24)
To, co by měli mít vyučující ve školách na paměti, chtějí-li u žáků rozvíjet
čtenářskou gramotnost, lze shrnout do deseti bodů:
1. Předpokladem školního i životního úspěchu pro každé dítě na naší škole je osvojit si
čtenářskou gramotnost.
2. Škola může pomoci každému dítěti v osvojení čtenářské gramotnosti i tehdy, když
chybí podpora rodiny.
3. Každý učitel je nejen učitelem svého předmětu, ale i čtení.
4. Každé dítě se v osvojování čtenářské gramotnosti vyvíjí jiným tempem.
5. Vývoj žáka není v čase rovnoměrný, může v něm docházet ke střídání období
zrychlení, stagnace nebo regrese.
6. Pro rozvoj čtení a čtenářství je výhodné, když před žáka klademe vysoké cíle
v čtenářství i čtenářské gramotnosti a dáváme najevo důvěru, že cílů dosáhne.
7. Dítě musí být nutně obklopeno knihami i dalšími tištěnými texty.
8. Žák potřebuje autentické čtenářské modely.
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9. Čtení a čtenářství se rozvíjí pouze za předpokladu pravidelného čtení, na které je
dostatek času.
10. Čtenářskou gramotnost lze rozvíjet pouze u dítěte, které poznalo pozitivní, radostný
zážitek z četby nejen estetický, ale i z úspěšného přečtení a porozumění.
(Hausenblas, O., 2010, s. 7)
Hana Košťálová doplňuje výše popsaných deset tezí Ondřeje Hausenblase tímto
výrokem:
„Základní podmínkou úspěchu je tedy důvěra v možnosti každého žáka učit se a
sebedůvěra nás učitelů v to, že jsme schopni rozmanité možnosti dětí uspokojivě
rozvíjet.“ (Košťálová, H., 2010, s. 8)

3.3 Složky čtenářské gramotnosti
Čtenářská gramotnost má několik prolínajících se rovin, kdy každá z nich je důležitá
a neměla by být opomenuta.
Vztah ke čtení
Čtení by mělo přinášet nejen radost, ale mělo by se stát také vnitřní potřebou.
Doslovné porozumění
Čtenář by měl zvládnout dešifrovat psané texty a vytvářet porozumění zapojením
dosavadních znalostí i zkušeností.
Vysuzování a hodnocení
Čtenářsky gramotný člověk zvládne vyvozovat závěry z přečteného textu a kriticky ho
hodnotit z různých hledisek, umí sledovat autorovy záměry.
Metakognice
Člověk umí provést sebereflexi a v souladu s ní volit strategie pro lepší porozumění.
Sdílení
Čtenář by měl být připraven sdílet své prožitky a porozumění s dalšími čtenáři. Být si
vědom shod a rozdílů mezi sdílenými interpretacemi a přemýšlet o nich.
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Aplikace
Čtenářsky gramotnému člověku slouží četba jako zdroj jeho rozvoje i jeho konání.
Dokáže četbu využít v dalším období svého života.
(Altmanová, J., Hausenblas, O. aj., 2010, s. 9)
Postup ve čtenářské gramotnosti u žáků lze charakterizovat určitým typem činností
vykonávaných při plnění zadaných úkolů. Jestliže žák zvládne uvažovat o textu jako
o celku, umí určit hlavní myšlenku textu a vysvětlit jeho účel, potom u něho došlo
k obecnému porozumění. Další činností, prokazující žákovu čtenářskou gramotnost, je
umění vyhledat požadovanou informaci v textu. Následuje vytvoření interpretace, kdy
čtenář již dokáže své dojmy z četby zobecnit a logickým způsobem zpracovat získané
informace. Zvládne-li žák porovnat informace, které získal z přečteného textu,
s informacemi z jiných zdrojů nebo zhodnotit kvalitu textu, postoupil ve čtenářské
gramotnosti k osvojení dalších dovedností, a těmi jsou umění posoudit obsah a formu
textu.
Předpokládá se, že z hlediska obsahu bude čtenářská gramotnost u žáka rozvíjena
různými druhy textů, ať souvislými jako jsou například popis, výklad, vyprávění, či
nesouvislými, kterými jsou formuláře, mapy, tabulky, různé grafy atd., neboť jen tak
může dojít k jeho připravenosti na praktický život, ve kterém se s rozličnými typy textů
bude také často setkávat. (Altmanová, J., Hausenblas, O. aj., Praha 2010)

3.4 Měření úrovně čtenářské gramotnosti žáka
Čtenářství se u žáka během školní docházky neustále vyvíjí a s ním ruku v ruce i
jeho čtenářská gramotnost, proto je velice obtížné určit zcela přesně její úroveň. Existují
sice testy, které jsou zaměřeny na zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků, ale ne
vždy jsou zcela vypovídající. Pro pedagoga je ve většině případů zcela postačující, když
sleduje, jak dochází k rozvíjení jednotlivých složek čtenářské gramotnosti u každého
z žáků. Mnohé z činností, které žák vykonává, nám vypovídají o jeho úrovni čtenářské
gramotnosti.
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3.5 Znaky čtenářské gramotnosti
K nejdůležitějším znakům čtenářské gramotnosti, jak uvádí Hana Košťálová, patří:
Žák je ke čtení motivován, je jeho preferovanou činností.
Z několika nabízených činností žák zpravidla volí četbu. K četbě si vybírá vlastní knihu,
texty si hledá podle vlastní volby. Zajímá se o to, co čtou ostatní a některou
z doporučených knih si také sám přečte. Nezapomíná si donést knihu na vyučovací
hodiny, kdy bude probíhat čtení a využívá příležitost k tomu, aby mohl sdělit druhým,
co právě dočetl, popřípadě sdílí své zápisky z průběhu četby. Čte nejen ve škole, ale i
doma, proto si bere rozečtenou knihu domů. Zapisuje si do deníku či portfolia všechny
přečtené knihy. Žák vysvětlí své důvody, které ho vedly k případnému odložení
rozečtené knihy.
Žák se soustředí na četbu.
Po celou stanovenou dobu, například ve čtenářské dílně, čte žák soustředěně a tiše,
přičemž se nechá vtáhnout do textu knihy, neraduje se při ukončení četby. V případě, že
se během četby objeví rušivé chování žáků, nereaguje na ně.

Žák vyhledává v textu informace.
Žák zvládne odpovídat na otázky učitele vyhledáním informace na jednom místě v textu
(nižší úroveň), umí odpovídat na otázky vyhledáním informací z různých míst textu a
jejich sdružením v odpovědi (náročnější úroveň). Odliší to, co o postavách vypovídá
příběh od své interpretace, určí výstižně hlavní myšlenku příběhu. Umí vyjádřit, jaké
poučení si z přečteného textu sám odnáší. Vyhledává v zřetelně členěném i autentickém
textu informace, které jsou graficky zvýrazněné (například učebnice, populárně naučný
časopis, text stažený z internetu apod.). Samostatně nebo se spolužáky bez vedení
učitele hledá v textu informace na základě činností, které proběhly před čtením,
popřípadě podle toho, jaké informace potřebuje ke splnění úkolu, Rozhoduje o jejich
důležitosti, o míře věrohodnosti i o potřebě ověření a případném doplnění. Informace
k určitému úkolu je žák schopen získat ve více zdrojích, sloučit je a využít je.
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Žák shrnuje.
Vzhledem k cíli čtení žák odliší hlavní informace od dílčích sdělení, shrnutí provádí
vlastními slovy, zaměřuje se pouze na podstatné, při shrnutí dodrží logický sled
informací nebo myšlenek, formulace shrnované pasáže nepostrádá klíčová slova. Čte-li
žák samostatně delší text, místy rekapituluje přečtený úsek, a tím si ověřuje
porozumění.
Žák si vyjasňuje při čtení.
Žák dokáže rozpoznat, že neporozuměl slovu, myšlence nebo pasáži textu, zjistí, zda
potřebuje vyjasnění, nebo může v četbě pokračovat dál i bez něho, žák zjišťuje význam
neznámého slova u spolužáka, učitele či v jiném zdroji až teprve tehdy, když se snažil
sám zjistit jeho význam odvozením, rozložením nebo z kontextu. Vyslovuje domněnky
a hypotézy o smyslu nesrozumitelné myšlenky, které prozkoumává za využití textu a
svých dosavadních životních či čtenářských zkušeností.
Žák si klade otázky k lepšímu porozumění textu.
Otázky, které si žák sám pokládá, můžou být „kontrolního typu“ a lze na ně najít přímo
v textu odpověď, nebo takové, na které v textu žák odpověď nenalezne. Otázky se týkají
širší souvislosti a propojují čtený text s jinými již žákem přečtenými texty nebo jeho
zkušenostmi.
Žák předvídá.
U žáka dochází k formulování představy, jak se asi bude děj dál vyvíjet (obsah, dějová
linie). Podle vodítek z textu, čtenářské nebo životní zkušenosti zdůvodňuje své
předpovědi. Z obálky, názvu knihy, žánru, jména autora a z ilustrací odhaduje, zda si
má knihu vybrat pro čtení a zda se mu bude líbit.
Žák zachytí základní složky příběhu.
Vypráví-li žák přečtený příběh, správně vystihuje místo, postavy, zápletku a rozuzlení.
V případě, že ho vyjadřuje obrázky, dodržuje jejich správné pořadí, zvládne vytvořit
mapu nebo osnovu příběhu, odliší od své interpretace to, co o postavách vypráví příběh,
dokáže vyjádřit hlavní myšlenku příběhu i jaké poučení si z textu pro sebe odnáší.
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Žák vyvozuje, vysuzuje nebo posuzuje.
Přestože nelze najít odpověď na učitelovy otázky přímo v textu, žák k jejich
zodpovězení využívá domýšlení, vyvozování, hodnocení textu apod., zvládne
formulovat závěry, otázky, domněnky, které ho nad textem napadly, ale mohou to být i
hypotézy a hodnocení textu. Rozlišuje skutečnost od fikce, rozpozná autorovy záměry
(chtěl pouze pobavit, poučit, informovat, přesvědčit, instruovat k něčemu), odhaduje
zastřené záměry autora a zdůvodňuje svoje závěry, i jak danému textu mohou nebo
budou rozumět jiní čtenáři.
Žák hledá a nalézá souvislosti.
Informace z četby dokáže žák porovnat s poznatky a zkušenostmi, které již v minulosti
nabyl. Určí, jak to, o čem čte, souvisí s jinými texty, případně se od nich odlišuje.
Žák vyjadřuje svou bezprostřední reakci na četbu.
Ústně nebo písemně žák vyjadřuje, jaké pocity se mu vybavují, co ho při četbě napadá,
jaké podobné situace mu příběh připomíná, co se mu v textu líbí a proč, co se mu nelíbí
a také uvádí svůj důvod, umí se stejným způsobem vyjádřit i o žánrech, různých
tématech, knihách určitého autora, adaptacích děl v porovnání s předlohou a ilustracích.
Z jeho vyprávění o knize je patrné zaujetí, postupně se odpoutává od vyjadřování
předvedeného vyučujícím, snaží se vyjadřovat samostatně a nepoužívat fráze, při reakci
na četbu kresbou zvládne text vyjádřit nejen doslovně, ale i reagovat na něj svými
pocity. (Košťálová, H., 2010, s. 15 – 17)

4. Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost
4.1 Obecná charakteristika
„Pojem metoda je odvozený z řeckého slova methodos – cesta k něčemu, postup
k určitému cíli (lze konstatovat, že v obecné rovině je možné chápat metodu jako
rozhodující prostředek k dosahování vytyčených cílů v jakékoliv uvědomělé činnosti).
(Vališová, A., Kasíková, H. a kol. 2007, s. 189)
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Vyučovací proces a jeho účinnost závisí na správném vytyčení cílů, obsahu a použití
vhodných vyučovacích metod i forem práce.

„V didaktické rovině lze pod pojmem vyučovací metoda chápat specifický způsob
uspořádání činností učitele (lektora) a žáků (studentů), rozvíjející vzdělanostní profil
žáka a působící v souladu se vzdělávacími a výchovnými cíli. (Vališová, A., Kasíková,
H. a kol. 2007, s. 189)

4.2 Metody a formy práce programu RWCT
Mnohé metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost, přináší především
program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, zkráceně RWCT (Reading and
Writing for Critical Thinking), který kromě rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti
vede žáky také k aktivizaci, ke kritické práci s informacemi a jejich trvalému osvojení,
pomáhá rozvíjet schopnost vyjadřování a kooperace, podporuje utváření názoru i
argumentaci pro něj. Jeho metody jsou určeny pro práci nejen při čtení, před čtením a
po čtení, ale lze jich úspěšně využívat jak v hodinách českého jazyka, tak i v dalších
vyučovacích předmětech.
Učitelé však nemohou spoléhat na to, že po prvním zařazení metod RWCT dojde
k výraznému zlepšení čtenářské gramotnosti a žáci začnou hned kriticky myslet.
Osvojování každé nové metody i způsobu práce potřebuje určitý čas, a proto se nemusí
hned na poprvé podařit pracovat v hodině efektivně. (Košťálová, H., Hausenblas, O.,
2010, s. 6)
„Zvládnout novou metodu není tak snadné, podobně jako chvíli trvá, než se člověk
naučí zacházet s novým nářadím. Provést práci s metodou tak, jak je popsaná, se
s největší pravděpodobností nepodaří na první pokus. Vždy je důležité promyslet si, jak
to udělat, abychom my učitelé i naši žáci dokázali metodu využívat jako nástroj
k lepšímu porozumění textu a k nácviku dalších složek čtenářské gramotnosti.“
(Košťálová, H., Hausenblas, O. aj., 2010, s. 6)
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Hana Košťálová doporučuje v osvojování nové metody začínat malými krůčky, kdy
každý z krůčků, který má zvládnout žák, musí nejdříve udělat i vyučující. Zavádění
nové metody by mělo být rozfázováno určitým způsobem:
* vysvětlení metody
* modelování metody vcelku (jak bude vypadat konečný výsledek)
* vysvětlení kroků, které je potřeba udělat k ovládnutí metody
* modelování prvního kroku na určitém úseku žákům přiměřeného textu
* reflektování daného kroku žáky, zdůraznění těch bodů, které vedou k jeho dobrému
zvládnutí
* vyzkoušení modelovaného kroku žáky na dalším úseku textu ve dvojicích nebo v celé
třídě frontálně
* modelování daného kroku jedním žákem pro celou třídu vhodné pro jeho zpětnou
vazbu (vyzdvihnutí toho, co se zdařilo)
* sebereflexe modelujících žáků před třídou (sami označí, co se povedlo a co by
příště udělali jinak)
* rozdělení žáků do skupin, kdy na další části textu zkoušejí již daný krok tak, aby se
všichni zapojili a poskytli si konkrétné ocenění (učitel se může zapojit do práce
některé skupiny a pomoci jim především se zpětnou vazbou)
* práce s dalším textem a intenzivní procvičování daného kroku
* možnost ověření zvládnutí určité činnosti či dovednosti na náročnějším textu
(Košťálová, H., Hausenblas, O. aj., 2010, s. 6 – 7)
Jelikož metod a technik RWCT existuje velké množství, v přehledu s podrobnější
charakteristikou budou v následujících řádcích uvedeny pouze některé. Ve výčtu se
objeví hlavně ty, které se osvědčily v praxi s žáky mladšího školního věku. Níže
uvedené metody pomáhají rozvíjet nejen čtenářskou gramotnost, ale ve velké míře
podporují i kooperativní učení mezi žáky.
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4.2.1 Párový brainstorming

Jde o aktivitu, kdy si dvojice žáků sepisují vše, co o daném tématu vědí nebo si
myslí, že vědí. Mohou také klást otázky. Cílem je vzbudit jejich zájem o dané téma.
Činnost je časově omezena, zpravidla na pět minut. Párový brainstorming je obzvlášť
vhodný pro žáky, kteří mají potíže se projevovat před celým kolektivem třídy. Často
dochází k tomu, že takoví žáci při párové práci získávají větší sebejistotu a časem jsou
schopni promluvit i před větším publikem.

Pravidla brainstormingu:
* Nepřipouští se kritika.
* Podporuje se úplná volnost v produkci nápadů.
* Nápadů by mělo být co nejvíce.
* Zapsaný nápad by měl být inspirací k zapsání nových.
* Každý návrh se zapisuje.
Dalším velkým přínosem této metody je možnost rozvíjení komunikace najednou u
většího počtu žáků. (Steelová, J. L., Meredith, K. S. a kol. 2002, s. 11)

4.2.2 Skupinový brainstorming
Jde o stejnou činnost jako u párového brainstormingu, ale je provozována s celou
skupinou. Zde je výhodou, že většinou ve skupině se na jedno téma objeví celá řada
protichůdných názorů a členové skupiny k nim zaujímají různé postoje. Záleží na
učiteli, zda dá nejdříve přednost skupinovému brainstormingu, kdy si žáci nejprve pod
jeho přímým vedením a s jeho pomocí tuto metodu vyzkoušejí, či zda začne
brainstormingem párovým. (Steelová, J. L., Meredith, K. S. a kol., 2002, s. 12)
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4.2.3 Klíčové pojmy (slova)

Učitel může z textu vybrat několik pojmů či slov, zpravidla čtyři až pět, a napíše je
na tabuli. Dvojice si mají během pěti minut promyslet, jak mohou tyto pojmy v textu,
který budou následně číst, spolu souviset například chronologicky, v objasnění nějakého
postupu, s nějakým tématem apod. Je potřeba, aby v případě, kdy se dvojice na
možných vazbách mezi předloženými termíny shodla, učitel nepotvrdil nebo nevyvrátil
jejich domněnku, ale naopak je vyzval, aby pečlivě v textu sledovali, zda se během
četby jejich závěry potvrdí. (Steelová, J. L., Meredith, K. S. a kol., 2002, s. 12)

4.2.4 Zpřeházené věty
Tato aktivita je určena pro celou skupinu. Učitel si připraví pět nebo šest lístků, na
které rozepíše určitou událost rozdělenou na jednotlivé části nějakého logického celku.
Každý z těchto lístků rozmístí po třídě nebo je zpřeházené připevní na tabuli. Žáci na
žádost učitele sestaví lístky do správného pořadí tak, že jeden po druhém chodí k tabuli
nebo po třídě, vybere si jeden lísteček, přečte na něm text a ten umístí tam, kam se
domnívá, že patří. Když se třída shodne na konečném pořadí lístků, dojde ke
společnému přečtení předloženého textu a porovnání s pořadím srovnaných lístečků.
(Steelová, J. L., Meredith, K. S. a kol., 2002, s. 12)
Možná, že někteří učitelé budou mít námitky, že tuto aktivitu nelze uplatňovat ve
třídě s větším počtem žáků, protože by zabrala ve vyučovací hodině moc času. Bylo by
však škoda ji zatracovat, neboť poznat, zda text logicky na sebe navazuje, je jednou
z důležitých čtenářských dovedností. Tuto metodu stačí mírně upravit, tak jako jsem si ji
upravila pro svou třídu já. Nevyhovovalo mně totiž, že ve chvíli, kdy někdo četl lísteček,
aby ho potom srovnával s dalšími do správného pořadí (u pomalejších čtenářů poměrně
zdlouhavá záležitost), ostatní žáci měli prostoje, čímž se pro ně v danou chvíli stalo
vyučování neefektivní. Metodu jsem začala využívat ve skupinách, kdy každá z nich
dostala stejný text rozdělený na několik částí, a k rovnání lístků do logického celku

32

probíhalo ve skupině s aktivním zapojením všech dětí. Závěrem žáci srovnané lístky
porovnávali s předloženým textem nebo jindy si je kontrolovaly vždy dvě skupiny mezi
sebou a o případných rozdílech měli možnost účastníci daných skupin diskutovat.

4. 2. 5 Volné psaní

Vyučující žáky požádá, aby v pěti minutách o daném tématu napsali vše, co je
napadne. Žáci by měli položit tužku na papír a psát svým tempem souvislý text (věty),
které je napadnou k danému tématu přesně tak, jak plyne tok jejich myšlenek. Nemělo
by docházet předem k plánování, co a jak budou psát. K napsanému textu by se žáci již
neměli vracet, ani z důvodu opravy chyb (v této fázi je povoleno chybovat). Tužka musí
být po celý stanovený čas – 3 až 5 minut – neustále v pohybu, a žák by měl usilovně
myslet na dané téma. Jestli pisatele nic nenapadá, píše např.“ Nic mě nenapadá. Co
mám psát, když mě nic nenapadá. Jak budu pokračovat?…“ Po dopsání lze zvolit
některou z možností:
*Text zůstane pouze soukromou záležitostí žáka, ten si v něm může podtrhnout ta místa,
kde si není jistý, a pak věnovat zvýšenou pozornost tomu, co se dozví.
*Text bude prezentován. Učitel vyzve žáky, kteří se chtějí podělit o svůj text, aby ho
přečetli spolužákovi ve dvojici, skupině či celé třídě.
(Steelová, J. L., Meredith, K. S. a kol., 2002, s. 12)

4. 2. 6 Myšlenkové mapy

Myšlenková mapa je univerzální technikou s mnohostranným využitím. Svůj nemalý
význam má například ve fázi evokace (přípravná fáze), kdy pomáhá žákům vybavit si a
shrnout své dosavadní znalosti tématu. Tvorba myšlenkové mapy začíná slovem nebo
tezí, které se zapíše do středu tabule nebo listu papíru. To, co žáky k danému slovu, tezi
napadne, se zapíše jedním heslem, které se zakroužkuje a spojí čarou. Přibývají další
kruhy s údaji vztahujícími se k prvotnímu slovu, tezi nebo rozvíjející dále některá
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postupně zapsaná hesla. Žáci tak sestaví myšlenkovou mapu se všemi údaji, které je
napadnou. Otazníky označí místo, o němž se potřebují dozvědět víc, popřípadě jim
chybí jistota. Následuje čtení textu, kdy si žáci v jednotlivých pasážích potvrdí,
poopraví či vyvrátí své myšlenky, najdou odpovědi na otázky. (Steelová, J. L.,
Meredith, K. S. a kol., 2002, s. 12 - 13)
Při používání této metody může dojít k tomu, že ani text pečlivě připravený učitelem
nedokáže zodpovědět na všechny otázky žáků, zbavit je nejistoty, potvrdit správnost či
nesprávnost jejich domněnek. Z praxe vím, že většina žáků, ať už z důvodu nejistoty či
zvídavosti, touží následně zjistit danou informaci. U dětí mladšího školního věku je
touha větší, avšak s přibývajícím věkem a případným nástupem puberty prudce klesá,
proto je na učiteli, jestliže má k tomu patřičné podmínky, aby podpořil aktivitu žáků tím,
že umožní okamžité dohledání informace v encyklopediích, na internetu, v časopisech
apod. přímo v dané vyučovací hodině. Jestliže není možné se z časových důvodů nadále
této problematice věnovat, lze vyzvat žáky, aby se pokusili o dohledání potřebných
informací doma. Je již na nich, jaký věrohodný informační zdroj využijí, ale měli by být
schopni ho při prezentaci uvést. Poděkováním žákům, kteří pro ostatní spolužáky
dokázali obstarat cenné informace a měli chuť je prezentovat, se mi postupně podařilo
rozšířit aktivní pátrání po neznámé informaci u velkého množství žáků ve své třídě.

4. 2. 7 I.N.S.E.R.T. a tabulka I.N.S.E.R.T.
Tato metoda bývá využívána v průběhu četby. Žák si při jejím použití uvědomí, co
ví, co chce vědět a co se z textu případně dozvěděl. Při čtení vybrané části textu si dělá
značky na okraji papíru v tom místě, kde se mu to zdá důležité. „Fajfku“ udělá
v případě, jestliže něco z toho, co čte, potvrzuje, co věděl nebo si myslel, že ví. Plus
napíše u informace, kterou se dozví nově. V případě, že se setká s informací, která je
v rozporu s tím, co ví, nebo slyšel, udělá minus. Jestliže se v textu objeví informace pro
žáka nesrozumitelná, popřípadě se chce o ní dozvědět více, udělá u ní otazník. Není
však třeba označit každou informaci, kterou text obsahuje. Po ukončení čtení následuje
diskuse se spolužákem nad tím, co se potvrdilo, nebo co naopak článek vyvrátil.
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Na závěr zanese žák do tabulky I.N.S.E.R.T. pod každou ze značek nejpodstatnější
informace. Do sloupečku pod „fajfku“ vypíše informace, jejichž správnost si četbou
ověřil, pod minus přijdou ty informace, které byly v rozporu s jeho myšlenkami před
čtením příslušného textu, pod plus žák napíše důležité nově získané informace a pod
otazník pak ty, kterým při čtení neporozuměl. (Tomková, A., 2007, s. 31)
Vytvořením tabulky získává žák přehled o tom, co již bezpečně ovládá, jaké nové
informace se dozvěděl a jestli mu postačují, co by se rád o daném tématu ještě dozvěděl,
popřípadě čemu nerozuměl. Zároveň se tyto informace stávají velice cennými i pro
učitele, neboť na jejich základě může naplánovat další výuku, která je potom daleko
efektivnější.

4.2.8 Podvojný deník

Tato metoda slouží čtenářům ke spojení textu se svými vlastními prožitky a s tím, co
je mimořádně zajímá. Obzvlášť se hodí pro četbu delšího textu. Stránka papíru se
rozdělí svislou čarou na dvě poloviny. Na levou stranu přijde napsat poznámka o pasáži,
která je silně zaujala. Mohlo to být tím, že jim připomněla jejich vlastní zážitek,
zkušenost nebo je něčím zmátla, popřípadě je v ní něco, s čím čtenář nesouhlasí. Na
pravou stranu listu si žák zapíše své poznámky nebo připomínky k tomu, co ho zaujalo,
jaké myšlenky v něm text vyvolal. (Steelová, J. L., Meredith, K. S. a kol., 2002,
s. 18)
„Záznamy v podvojném deníku umožňují reflexi vlastního čtenářství. Opsané úryvky a
vlastní komentáře mohou být obohacovány o otázky, které by si čtenáři měli pokládat,
aby mohli zaznamenávat a sledovat svůj vývoj, svou cestu k přemýšlivému čtenářství.“
(Tomková, A., 2007, s. 50)
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4.2.9 Poslední slovo patří mně
Další z možných způsobů, jak vést žáky k uvažování nad přečteným textem, je zařazení
metody Poslední slovo patří mně. Vyučující by měl při jejím zařazení dodržovat určité
kroky. Na začátku požádá žáky, aby z přečteného textu, který je pro všechny čtenáře
stejný, vybrali jednu pasáž natolik zajímavou, že ji stojí za to nějak komentovat. Tu si
potom každý žák zapíše na kartičku nebo menší kus čistého papíru a nezapomene k ní
připsat číslo stránky, odstavec i řádek. Na druhou stranu tohoto lístku či kartičky
napíšou žáci poznámku ke svému výpisku formou souvislého textu. Mohou v ní vyjádřit
souhlas nebo nesouhlas s tím, co se v citovaném textu říká, nějak ho dál rozvést. Než
žák začne s prezentací vlastního zápisu, oznámí spolužákům, z jaké strany, ze kterého
odstavce a řádku vypsaná pasáž pochází, čím jim umožní sledování textu. Všichni
pozorně naslouchají jeho slovům a pokouší se odhadnout, proč si vybral právě tento
citát. Když děti argumentují, proč nejspíš zvolil tuto pasáž textu, hovoří ke
spolužákovi přímo a udržují s ním oční kontakt, nezesměšňují svým komentářem jeho
výběr, neříkají, co si o citátu myslím oni, ale uvádějí pouze možné důvody pro volbu
tohoto textu. Ten, kdo je momentálně v roli čtenáře svého zápisu, sám postupně
vyvolává děti hlásící se o slovo. K definitivnímu uzavření diskuse dochází tak, že
vyučující požádá žáka, který seznamoval spolužáky se svou vypsanou pasáží, aby jim
přečetl své připravené poznámky z druhé strany lístku. Poslední slovo tedy patří tomu,
kdo vybíral citaci, a je nepřípustné, aby někdo ze spolužáků či učitel měli k jeho
závěrečným slovům ještě nějaký komentář. (Steelová, J. L., Meredith, K. S. a kol. 2002,
s. 22 - 23)

4.2.10 Řízené čtení

Jde o metodu, kdy je čtení doprovázené pokyny učitele s cílem aktivně zapojit do
tohoto procesu všechny děti. Tím, že během četby vyučující klade vhodné otevřené
otázky, pobízí žáky k analýze a kritickému uvažování. Text, který učitel pro žáky
připravuje, by měl být rozčleněn na části, které jsou v něm vyznačeny. Není však dobré,
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aby žáci četli napřed. Po přečtení konkrétní části textu následují otázky a vzniká zde
prostor k žákovu zamyšlení. Jako ideální se pro řízené čtení nabízí využití narativního
textu. (Košťálová, H., Hausenblas, O. a kol., 2007, s. 108)

4.2.11 Čtení s předvídáním
Lze ho zařadit jako součást řízeného čtení, kdy žáci mapují text po částech. Nabízí se
zde totiž otázka - Jak bude asi text pokračovat dál? Žáci mohou předvídat nejen
samostatně, ale i ve dvojicích, mohou své předvídání zaznamenat i písemně. Učitel
vyzve žáky, zda by byli ochotni podělit se s ostatními dětmi ve třídě o své pokračování
příběhu a o důkazy, které je vedly k této předpovědi. (Košťálová, H., Hausenblas, O. a
kol.; 2007, s. 108)

4.2.12 Čtení s otázkami
Potřebují-li žáci získat při četbě z daného textu nějaké informace, potom je výhodné
použít metodu Čtení s otázkami. Dva spolužáci pročítají společně text a za každým
odstavcem se zastaví. Na přeskáčku si vzájemně kladou otázky vycházející z toho, co se
v přečtené části textu dozvěděli. Je vhodné, aby učitel po přečtení prvního odstavce
položil všem žákům několik dobře zformulovaných otázek. Tím by měl u nich předejít
k pokládání povrchních otázek a ukázat jim, jak proniknout do hloubky problému, např.
který z bodů obsažených v daném odstavci se může při dalším čtení ukázat jako
důležitý. Žák musí nejen nad otázkou přemýšlet, ale také vidí, jakým způsobem by se
měl ptát on, až bude pokládat otázky svému spolužákovi. Čtení s otázkami lze použít
také s celou třídou najednou. Žáci přečtou jeden či dva odstavce a všichni se s otázkami
obracejí na učitele. Ptají se do té doby, dokud je napadají další nové otázky. Následně
pokládá učitel otázky žákům s ohledem na učební rámec. Neptá se však na fakta, ale na
to, co z přečteného plyne. Po několika vzájemných výměnách se učitel může zeptat
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žáků, co si myslí, že se dočtou ve zbývající části textu, a jaký mají důvod pro tuto
domněnku. (Steelová, J. L., Meredith, K. S. a kol.; 2002, s. 15 - 16)

4.2.13 Dílna čtení

Čtenářské dílny bývají v primární škole zařazovány s poměrně velkou oblibou,
zpravidla jedenkrát týdně ve dvouhodinových blocích. Rozvíjejí u žáků především čtení
s porozuměním, kritické myšlení, vedou k přemýšlivému čtenářství a zároveň posilují
vztah k literatuře. Lze do nich zařadit individuální tiché čtení z knihy dle vlastního
výběru žáka, společnou práci všech žáků s vybraným textem spojenou s následnou
diskusí, prezentaci přečtených knih, předčítání učitele, psaní podvojných deníků, diskusi
nad knihami a záznamy z četby, drobné lekce z literární teorie, individuální konzultace
čtenářů s učitelem. (Tomková, A., 2007, s. 49)
Tiché čtení žáka z vlastní knihy považuji za velké pozitivum, neboť respektuje jeho
individualitu - zájmy, čtenářské zkušenosti, tempo čtení. Žák má mimo jiné i možnost se
kdykoli zastavit nad právě přečtenou pasáží a urovnávat si myšlenky, např. co autor
čtenáři sděluje, do jaké míry se autorovo sdělení shoduje s jeho pocity, myšlenkami a
zážitky, předvídat pokračování textu, zabývat se neobvyklými nebo neznámými slovy,
která mohou být pro každého čtenáře rozdílná, vrátit se v případě neporozumění zpět a
opět si přečíst problematickou část, posuzovat zajímavost textu a srovnávat ho s dosud
přečtenými. Avšak i další výše popsané činnosti čtenářské dílny mají své opodstatnění.
Společné čtení žáků, které je doplněno diskusí nad textem, otvírá možnost seznámit se
s pohledem spolužáků na danou věc, respektovat jejich názor. Velkým přínosem jsou i
prezentace přečtených knih. Prezentující žák se učí shrnout stručně obsah knihy,
formulovat výstižně své myšlenky, vyjadřovat názor do jaké míry a proč ho kniha
oslovila či neoslovila. Naslouchajícím spolužákům je naopak poskytnuta možnost
seznámit se s díly různých autorů a různých žánrů i s ilustrátory dětských knih a
v neposlední řadě také získají tip na výběr knihy ke čtení.
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4.2.14 Učíme se navzájem

Následující metoda umožňuje, aby všichni získali zkušenosti v roli učitele, který
provádí žáky textem. Metodu je vhodné využít zejména pro naučné a informativní texty.
Práce probíhá ve skupinách o čtyřech až sedmi členech, kdy má každý k dispozici kopii
stejného textu. V roli učitele se jednotliví členové skupiny střídají, a je potřeba, aby byli
včas informováni o požadavcích, které tato role vyžaduje. Po přečtení textu,
probíhajícího zpravidla potichu, žák v roli učitele musí:
1. Shrnout, co se všichni v úryvku dočetli.
2. Vymyslet nějakou otázku vztahující se k tomuto úryvku a požádat ostatní o odpověď
na ni.
3. Objasnit místa v textu, kterým případně někdo ze skupiny dokonale neporozuměl.
4. Předvídat pokračování textu v následující části.
5. Označit, která část textu se bude číst jako další.
Aby bylo použití této metody úspěšné, měl by učitel několikrát každé skupině
předvést, jak si poradit s každým z pěti výše uvedených úkolů, a teprve potom
některému z žáků předat roli učitele. Je dobré mít připravenou tabulku se všemi kroky,
kterými je potřeba projít po přečtení každého úryvku, aby mohl učitel poukázat na jejich
postupné plnění a co každý ze zadaných úkolů obnáší. Učitel tedy zpočátku rozhodne,
že daný text se bude číst po odstavcích, jelikož cílem je zvolit takovou část textu, o
které žáci zvládnou diskutovat okolo pěti až sedmi minut. Poté požádá všechny ze
skupiny o tiché přečtení prvního odstavce. Když žáci dočtou, učitel shrne obsah
přečteného a zjistí, zda by všichni shrnuli tuto pasáž stejným nebo obdobným
způsobem. Potom na řadu přijde formulace otázek. Této fázi je nezbytné věnovat
velkou pozornost, protože učitel v ní předvádí, jakým způsobem pokládat otázky.
Kromě toho, že může být otázka směřována k myšlence, která je v textu vyjádřena, lze
ji také použít na zkoumání nevysloveného důsledku, k porovnání tvrzení v textu se
svými myšlenkami a zkušenostmi. Následná aktivita často probíhá současně již
s předchozí fází. Učitel se v ní pokouší objasnit to, co nebylo žákům dostatečně
srozumitelné. Může předložit vlastní vysvětlení nebo poukáže na neshody a nejasnosti
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v tom, co žáci řekli, a dá jim prostor k tomu, aby tyto nejasnosti a nedorozumění
objasnili. Následuje fáze, kdy učitel předvídá pokračování dalšího textu, při kterém se
můžou, jestli je dostatek času, připojit se svým odhadem i ostatní členové skupiny.
Závěrem učitel připomene, která část textu se bude číst dál. Pro plné pochopení všech
žáků, jak provádět diskusi podle uvedených pěti kroků, je dobré, aby s nimi učitel ještě
jednou společně prošel dalším odstavcem, neboť v případě nepochopení by později
musel vstupovat do diskuse, a to by narušovalo nejen její chod, ale i jistotu žáků.
(Steelová, J. L., Meredith, K. S. a kol.; 2002, s. 16 - 17)

4. 2. 15 Literární kroužky
Jde o čtenářskou metodu, která vyžaduje od žáků, aby každý z nich splnil přesně
stanovený cíl, a tím přispěl k splnění zadání pro celou skupinu. Tento způsob práce
zajišťuje, že si všichni žáci ve skupině přečtou text pozorně, že nad ním budou
přemýšlet a že v diskusi se jim podaří nalézt jeho hlubší smysl. Pracuje se
v pětičlenných skupinách, kdy si žáci rozdělí níže popsané role. Zároveň každý dostane
kopii textu a po jeho tichém přečtení plní úkoly vyplývající z jeho role. Uplyne-li
stanovený čas na práci, proběhne v pětičlenné skupině diskuse tak, že každý žák, jeden
po druhém, prezentuje splnění svého úkolu. Na závěr je možné nechat proběhnout
diskusi v celé třídě.
Žáci v literárních kroužcích se dělí o role:
1. vedoucí diskuse
Tato role by měla být přidělena jako první, neboť v případě, že se další žáci nemohou na
rozdělení zbývajících rolí dohodnout, měl by vedoucí volbu rolí moderovat. Po
rozdělení rolí vedoucí čte potichu společně s dalšími členy skupiny zadaný text. Připraví
si několik otázek, které by měly pomoci zbytku skupiny pochopit přečtený text.
Vedoucí také později, když jsou všichni její členové připraveni prezentovat splnění
svého úkolu, vede diskusi. V ní dohlíží na to, aby se všichni aktivně zapojili a aby on
sám svou aktivitou ostatní nezastínil. Jestliže se diskuse nedostane až k otázkám, které
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si předem připravil, položí je a nechá je skupinou prodiskutovat. Během celé diskuse
vedoucí pořizuje z jejího průběhu stručný záznam – zachytí nápady a otázky, které ve
skupině zazněly.

2. spisovatel
Žák v roli spisovatele si vybere některou z postav příběhu a napíše jí dopis. Ten může
psát sám za sebe nebo za jinou postavu. Po prezentaci dopisu nechá spisovatel bez
dalšího komentáře ostatní členy skupiny, aby diskutovali o otázkách, které je nad
dopisem napadly. On do diskuse vstupuje, až když ho vyzve vedoucí skupiny. Může
vysvětlit případné nejasnosti, které vznikly nad jeho dopisem. Role spisovatele nabízí
řadu obměn, záleží na konkrétním textu a cíli, který má činnost žáků sledovat, a také na
věku žáků. Spisovatel může například vybrat dvě postavy z příběhu a napsat jejich
dialog, mohl by napsat báseň, vymyslet jiný konec příběhu, avšak s ohledem na to, co se
již v příběhu odehrálo atd.
3. ilustrátor
Ilustrátor má za úkol graficky ztvárnit něco podstatného z příběhu. Při skupinovém
sdílení bez komentáře předvede své dílo a nechá ostatní členy skupiny, aby odhadli, co
chtěl svou ilustrací vyjádřit. Do diskuse se ilustrátor zapojuje až na pokyn vedoucího a
teprve potom vysvětlí, jak byla ilustrace myšlena.

4. badatel
Role badatele je spojena s vyhledáváním neznámých, cizích či nesrozumitelných slov.
Je však nezbytné, aby byly pro tuto roli ve třídě vytvořeny vhodné podmínky. Neměl by
v žádném případě chybět zdroj, ve kterém by mohl badatel výklad slov nalézt. Při jeho
následné prezentaci se spolužáci nejdříve snaží odhadnout například z kontextu význam
neznámých slov, teprve potom jim badatel prozradí, jaký mají slovníkový význam.
5. vyhledávač úryvků
V textu, který je žákům předkládán, zpravidla lze nalézt místa mající zásadní význam
pro vývoj příběhu nebo jeho interpretaci. Žák plnící roli vyhledávače se snaží taková
místa nalézt a připravit pro spolužáky jejich výklad. Může také formulovat otázky, které
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by pomohly úryvek objasnit. Při sdílení ve skupině nejdříve vyhledávač přečte zvolený
úryvek a nechá ostatní diskutovat, proč je nejspíš zvolená pasáž významná. Lze, aby
také svým spolužákům položil připravené otázky. Teprve na vyzvání vedoucího diskuse
sdělí ostatním svoji interpretaci.
Aby mohli žáci vykonávat svou práci ve skupině dobře, měli by mít k dispozici
popis všech rolí. Pro žáky mladšího školního věku bude popis formulován jednodušeji,
než jak je uvedeno výše. Učitel může také role různě modifikovat s přihlédnutím
k věkovým zvláštnostem a dovednostem žáků i k cíli, který si vytýčil. Výhodou je, že
žáci mohou číst svým tempem. Když četbu dokončí, začínají individuálně pracovat na
svém úkolu podle zvolené role. Jelikož vedoucí diskuse mimo jiné hlídá i čas vymezený
pro práci, je vhodné, aby se občas přesvědčil, jak jsou členové jeho skupiny s prací
daleko. (Košťálová, H., Hausenblas, O. a kol.; 2007, s. 108 – 109)
Kromě metod RWCT existuje celá řada jiných, které mohou u žáků úspěšně rozvíjet
čtenářskou gramotnost. Je na učiteli, aby je aktivně vyhledával, seznamoval se s nimi,
zařazoval je do výuky a v případě potřeby je upravoval tak, aby vyhovovaly potřebám
žáků.

42

PRAKTICKÁ ČÁST
5. Empirické kvantitativní šetření

Empirické šetření se v této diplomové práci opírá o poznatky získané v teoretické
části a je prováděno formou kvantitativního průzkumu. Jelikož jsem do této doby
neměla žádnou zkušenost s přípravou a realizací takového šetření, řídila jsem se
doporučeními, které uvádějí ve své publikaci Cesty pedagogického výzkumu J. Maňák a
V. Švec (s. 9 – 50). Součástí praktické části budou i modelové lekce.

5.1 Cíl kvantitativního průzkumného šetření
Hlavním cílem mého průzkumného kvantitativního šetření je zjistit, v jaké míře
vytvářejí učitelé primární školy vhodné podmínky pro aktivní učení žáků mladšího
školního věku ve spojitosti s rozvojem čtenářské gramotnosti.

5.2 Metody průzkumného šetření
Pramenem mého poznání při kvantitativním výzkumu jsou dotazníky, které by měly
alespoň částečně odhalit, jaká je situace v současné škole ohledně aktivizace žákova
učení ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti. Kvalitativní šetření je potom založeno
na vytvoření výukového plánu jednotlivých lekcí s použitím vhodných strategií
rozvíjejících čtenářskou gramotnost, jeho následné aplikaci i reflexi.

5.3 Formulace kvantitativního průzkumného problému
Do jaké míry učitelé vytvářejí vhodné podmínky pro aktivní učení rozvíjející
čtenářství a čtenářskou gramotnost u žáků mladšího školního věku.
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5.4 Průzkumné otázky
Pro kvantitativní průzkum pomocí dotazníků nebyly zvoleny žádné výzkumné
hypotézy, protože mi šlo především o zmapování dané situace, které by následně mohlo
odhalit určité vztahy a souvislosti. Z důvodu formulace průzkumného problému jsem si
kladla dílčí otázky.
a) Ovlivňuje možnost četby knihy dle vlastního výběru žákovu oblibu čtení ve škole?
b) Je žákům umožněno dohledat význam neznámého slova v textu za vyvinutí jejich
vlastního úsilí?
c) Mají žáci možnost prezentovat své knihy před svými spolužáky a doporučit jim svou
knihu?
d) Využívají žáci při výuce jako zdroj informací kromě učebnic i knihy z třídní
knihovny nebo internet?
e) Navštěvuje učitel v rámci výuky se svými žáky školní nebo městskou knihovnu?
f) Vyhledávají žáci v textu důkaz pro svá tvrzení?
g) Čtou žáci různé písemné texty vyskytující se běžně v životní praxi (např. železniční
jízdní řád, návod k užívání léku) a rozumějí jim?

5.5 Dotazník kvantitativního šetření
Sestavování dotazníku (viz příloha) ovlivňovalo několik faktorů.
* Věk respondentů a jejich různá úroveň čtenářských i rozumových schopností
Dotazníkem jsem chtěla oslovit žáky 4. – 5. ročníku primární školy (9 – 11 let), neboť
jsem předpokládala, že jejich čtenářské dovednosti budou již na takové úrovni, aby
zvládli porozumět daným otázkám a co nejobjektivněji na ně odpovědět.
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* Časová dotace
Bylo nutné počítat s tím, že na vyplnění dotazníku nebude dětem věnován z vyučovací
hodiny příliš velký čas, proto jsem raději volila otázky s možností výběru jedné
odpovědi z určitého množství nabízených než pokládání otevřených otázek. V některém
případě však děti mohly samy doplnit odpověď, když ani jedna z možností
neodpovídala realitě.
* Vhodnost formulace otázek
Nevěděla jsem předem, zda mi bude umožněno vyučujícími zadat žákům práci
s dotazníky osobně, a také u jejich vyplňování asistovat, proto bylo potřeba formulovat
otázky tak, aby byly pro žáky srozumitelné a zároveň mi jejich odpovědi dokázaly
rozkrýt konkrétní situaci.
* Grafická úprava
Jelikož jsem žákům chtěla položit osmnáct otázek, které by nabízely různé možnosti
odpovědí, bylo nutné se zamyslet i nad rozvržením stránky a její přehledností.

5.6 Průzkumný vzorek
Protože by byl základní soubor - soubor všech osob, kterých se týká výzkumný
problém - příliš rozsáhlý, zvolila jsem pro své kvantitativní empirické šetření pouze
výběr výzkumného vzorku, který byl částečně ovlivněn ochotou třídního učitele
umožnit mi provést v jeho třídě dotazníkové šetření. Sondáž jsem provedla na čtyřech
pražských základních školách vždy ve čtvrtém a v pátém ročníku a celkem bylo
osloveno 162 respondentů, z toho 83 dívek a 79 chlapců. Jednalo se o plně
organizované základní školy s běžnými třídami bez jakéhokoliv zaměření. Ve více
než polovině tříd (pěti) jsem mohla být přítomna při vyplňování dotazníků a ihned si je
odnést, ve zbývajících případech jsem je vždy zanechala u vyučujícího, který s žáky
dotazníky příležitostně vyplnil a následně mi je předal. Žákům bylo položeno celkem 18
otázek, s možností označit pouze jednu z nabízených odpovědí nejvíce se přibližující
skutečnosti.
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5.7 Výsledky dotazníkového šetření
Jak již bylo výše zmíněno, tento kvantitativní průzkum má poskytnout pouze vhled
do situace, zda je v současné primární škole u žáků mladšího školního věku vytvářeno
dostatečně podnětné prostředí pro aktivizaci žáka s ohledem na rozvoj jeho čtenářství a
čtenářské gramotnosti, proto je statisticky zpracováno velmi jednoduše.

Jak probíhá čtení ve škole nejčastěji?
Tabulka č. 1
z čítanky
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z jiné knihy společné pro všechny žáky

50

z vlastní knihy podle výběru žáka

65

jinak – rovnováha mezi četbou z čítanky a četbou z knihy vybrané žákem

4

bez odpovědi

0

Z výsledků je patrné, že ještě u čtyřiceti tří oslovených žáků 4. a 5. ročníku dochází
ve škole převážně k četbě z čítanky. Přestože není potřeba tuto četbu zatracovat, protože
žákům nabízí seznámení s ukázkami různých žánrů dětské tvorby, měli by mít učitelé
na paměti, že texty v ní nejsou uceleny a že pro tento věk žáků je naprosto nutné, aby
v hojné míře četli také texty ucelené, které posilují jejich rozvoj čtenářství. Větším
přínosem je pro ně určitě čtení celých knih, ale záleží, jakým způsobem jejich četba
probíhá. Společné hlasité čtení z knihy jiné než čítanky, nemusí být pro žáky také vždy
úplně ideální, byť se jedná o četbu uceleného textu, protože při tomto způsobu čtení
nelze respektovat individuální potřeby žáka – jeho zájmy a oblibu určitých literárních
žánrů, či spisovatelů, jeho zkušenosti, tempo čtení, možnost se zamýšlet v průběhu čtení
nad určitou pasáží, popřípadě odložit knihu, která je pro něho jako čtenáře nezajímavá.
Jestliže dochází pravidelně ke čtení textu, který žáka nijak neoslovuje, nebo nestačí
tempu společného čtení, může dojít až k žákově demotivaci. Naopak je potěšující, že již
více než jedna třetina žáků využívá ve škole jako stěžejní zdroj čtení vlastní knihu.
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Baví tě čtení ve škole?
Tabulka č. 2
baví

130

nebaví

32

bez odpovědi

0

I když jsou čísla v předchozích dvou tabulkách o mnohém vypovídající, ještě
nedokážou dát odpověď na mou první průzkumnou otázku - Ovlivňuje možnost četby
knihy dle vlastního výběru žákovu oblibu čtení ve škole? Tyto údaje lze vyčíst až
z následujícího záznamu, kdy jsem do tabulky zařadila pouze 130 dětí, které ve
škole čtení baví a zaměřila se na to, z jaké knihy nejčastěji čtou.

Ovlivňuje možnost výběru knihy oblibu čtení ve škole?
Tabulka č. 3 (Odpovědi pouze těch žáků, které čtení ve škole baví.)
čítanka

36

jiná kniha pro společnou četbu

40

kniha dle výběru žáka

52

jinak – rovnováha mezi četbou z čítanky a četbou z knihy vybrané žákem

4

Na situaci se lze podívat i z druhé strany, kdy u zbývajících 32 žáků, které čtení ve
škole nebaví, uvedu také jejich nejčastější zdroj čtení (viz tabulka č. 4).
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Tabulka č. 4 (Odpovědi pouze těch žáků, které čtení ve škole nebaví.)
čítanka

7

jiná kniha pro společnou četbu

10

kniha dle výběru žáka

12

jinak – rovnováha mezi četbou z čítanky a četbou z knihy vybrané žákem

0

Číselné údaje potvrdily, že žákův vlastní výběr knihy ještě nemusí být zárukou
oblíbenosti jeho čtení ve škole. Zde hraje určitě velkou roli samotný výběr textu.
Jestliže učitel zná dobře své žáky a jejich potřeby, umí potom většinou ke společné
četbě vybrat takovou knihu, která zaujme téměř všechny čtenáře ve třídě a zařadí-li
následně po dočtení textu vhodné aktivity – společné diskuse, sdílení vlastních dojmů
z četby apod. – dokáže v dětech vzbudit zájem. Je potom zcela logické, že takové čtení
žáky baví. Naproti tomu žák, který si sice může zvolit knihu ke školní četbě podle svého
zájmu, ale bez možnosti sdílet s někým své zážitky z četby nebo odložit knihu
v případě, že ho nezaujme, ten potom četbu právem označí jako nezáživnou. Proto je
velice důležité, aby byly zařazovány po dočtení takové činnosti, které žákům umožní
reakci na četbu a aby bylo čtenářům umožněno po odůvodnění, proč patřičnou knihu
odkládají, vybrat si jinou. Jestliže žák ještě nezvládá vybrat si samostatně knihu, měl by
mu učitel umět poradit, jak takový výběr provádět. Žák se také může nechat při svém
výběru inspirovat ostatními spolužáky, a to v případě, že učitel umožňuje čtenářům ve
škole prezentovat své knihy.

Máš při výuce možnost sdělit spolužákům, co právě čteš a doporučit jim svou
knihu?
Tabulka č. 5
ano

97

ne

65

bez odpovědi

0
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U více než poloviny dotazovaných žáků je již součástí čtení také prezentace jejich
vlastní četby, která jim umožňuje sdílet své prožitky a porozumění s dalšími čtenáři.
Tyto vzájemné interpretace učí žáky nejen souvislému a výstižnému vyjadřování
vlastních myšlenek a všímat si rozdílného způsobu vyjadřování svých spolužáků, ale
také vnímat rozdíly mezi interpretovanými knihami a přemýšlet o nich, popřípadě najít
inspiraci ke své další četbě. Přestože tuto možnost nemá ještě 65 z dotazovaných
žáků, více než jedna polovina z nich uvedla, že má zájem o knihy, které čtou jejich
spolužáci. V tabulce č. 6 jsou zveřejněny odpovědi zmíněných 65 respondentů.

Zajímá tě, které knihy spolužáci právě čtou?
Tabulka č. 6
ano

35

ne

29

bez odpovědi

1

Velice zajímavé jsou i výsledky dokládající zájem učitele o to, co žáci právě čtou.

Zajímá se učitel o knihy, které žáci čtou ve škole nebo doma?
Tabulka č. 7
zajímá se často

55

zajímá se občas

84

nezajímá se

22

bez odpovědi

1

Zajímá-li se učitel o knihy, které jeho žáci čtou, posiluje u nich nejen motivaci
k další četbě, ale také vyjadřuje svůj zájem o žáka samotného, poznává jeho způsob
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myšlení a druhy zájmů, zlepšuje se jejich vzájemný vztah. Je proto téměř
nepochopitelné, že 22 respondentů uvádí nezájem učitele o jejich četbu.
Při četbě textu, i když je určen pro danou věkovou kategorii, může dojít k situaci,
kdy se žák setká s méně užívaným českým výrazem či slovem cizího původu. Buď mu
dokáže při pokračování ve čtení porozumět z kontextu, nebo by se měl začít aktivně
o význam takového slova zajímat. Je žádoucí, aby učitel žákovu aktivitu uvítal a nechal
na něm, aby zkusil najít daný výraz v některém z dostupných informačních zdrojů –
slovník, internet, případně spolužák apod. Teprve v případě, že žák vyvinul dostatečnou
aktivitu a bude-li jeho pátrání neúspěšné, může učitel žákovi význam slova prozradit
sám. V žádném případě by neměl takový výraz zůstat bez vysvětlení, neboť by mohl
čtenář velice rychle přivyknout situaci, kdy není potřeba obsahu textu vždy porozumět.
Z tohoto důvodu jsem si kladla další průzkumnou otázku: Je žákům zpravidla
umožněno dohledat význam neznámého slova v textu za vyvinutí jejich vlastního úsilí?

Jakým způsobem zpravidla probíhá vysvětlení neznámého slova v textu?
Tabulka č. 8
vysvětlí učitel sám

131

zjišťují ho žáci ve slovníku, encyklopedii apod.

28

zůstane nevysvětleno

2

bez odpovědi

1

Výše uvedená čísla v tabulce jasně hovoří o tom, že zpravidla není umožněno
dohledat význam neznámého slova v textu drtivé většině oslovených respondentů.
Z údajů v dotazníku ale nevyplývá, proč tomu tak je. Jestli je důvodem časová úspora,
obava z nekázně při vyhledávání, či přesvědčení, že učitel by měl žákům poskytnout
požadovanou informaci, popřípadě chybí vhodné informační zdroje – slovníky, knihy,
internet. Zde by nejlépe podali vysvětlení samotní vyučující. Ať už učitel takto koná
z jakéhokoliv důvodu, není to určitě v souladu s kurikulární reformou vycházející
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z konstruktivistického přístupu podporující aktivitu žáka při vlastním poznání, které se
tak stává kvalitnějším a trvalejším. Je překvapivé, že když vyučující vyvíjejí svou
aktivitu místo žáka ve vysvětlování neznámého výrazu, že stejnou měrou nejsou aktivní
například v předčítání žákům, které se naopak jeví jako žádoucí pro rozvoj čtenářství.
Jak žáci na otázku, zda jim učitel předčítá, odpověděli, je patrné z tabulky č. 9.

Předčítá vám někdy učitel?
Tabulka č. 9
ano, občas

70

zcela výjimečně

63

nečte nám vůbec

29

bez odpovědi

0

Z uvedených údajů vyplývá, že slabá polovina dotazovaných žáků má možnost
občas slyšet svého učitele číst, zatímco 63 respondentů slyší jeho četbu zcela
výjimečně, a dokonce 29 žáků uvedlo, že jim učitel vůbec nepředčítá. Přitom je jistě
každému pedagogovi známo, že učení probíhá kromě jiného i nápodobou. Jak lépe
může učitel žákovi vysvětlit způsob čtení přiměřeným tempem a hlasitostí, se správným
dýcháním, artikulací, frázováním, intonací, slovním a větným přízvukem, než vlastním
příkladem?

Žák se během výuky setkává kromě čtení uměleckého textu především s textem
naučným, který nachází v učebnicích. Další naučné texty mu může ale poskytnout i
třídní knihovna - encyklopedie, odborné časopisy apod., popřípadě je-li třída vybavena
počítači, může žák informace vyhledat na internetu. Proto moje další otázka zkoumala
využívání knih a internetu v rámci výuky.
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Využíváte během výuky knížky z třídní knihovny a internet k vyhledávání
důležitých informací?
Tabulka č. 10
třídní knihovna

internet

ano

98

ano

98

ne

64

ne

63

bez odpovědi

bez odpovědi

0

1

Výsledky vypovídají, že téměř dvě třetiny žáků využívají při výuce jako zdroj
informací knihu z třídní knihovny nebo internet. Je potřeba si ale uvědomit, že
číselné údaje v tabulce neodhalily, zda všichni žáci mají přístup alespoň k jednomu
z uvedených zdrojů, jelikož někteří mohou využívat oba dva, někteří jen jeden nebo
dokonce žádný. Aby nedošlo ke zkreslení situace, je nutné brát v potaz údaje
z následující tabulky (viz tabulka č. 11).

Informační zdroje kromě učebnic
Tabulka č. 11
pouze knihovna
32

pouze internet

oba zdroje

32

66

žádný zdroj
32

Zatímco 66 žáků má možnost při výuce kromě učebnic využívat jako zdroj
informací knihy z třídní knihovny a internet, 32 žáků nepoužívá během vyučování
žádný jiný. Tito žáci, kteří nemají možnost si doplnit chybějící informace z jiného
zdroje nebo jich více porovnat mezi sebou, se většinou spokojí s fakty nalezenými
v učebnicích a věří jejich dostatečnosti i pravdivosti. Výuka probíhající pouze z učebnic
nebuduje u žáků schopnost aktivně se podílet na vyhledávání informací, jejich
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porovnávání a ověřování, nedochází k seznamování s různými informačními zdroji, což
může žákům přinést problémy při svém dalším vzdělávání.

Ať už žák čte naučné nebo jakékoliv texty, které následně reprodukuje, měl by být
schopen v něm pro uváděné tvrzení najít patřičný důkaz. Žák například přečte: Mezitím
si ostatní štěňata opět postavila, co Lumpík zničil, a udělala dlouhý vlak. To se
Lumpíkovi moc líbilo. Přál si, aby ho ostatní vzali do hry. Štěňata však nechtěla,
protože se bála, že jim zase všechno zničí. Lumpík byl proto moc smutný. Ostatním
pejskům začalo být Lumpíka líto. Řekli mu: „Jestli nám už nic nezničíš, můžeš si s námi
hrát.“ Lumpík se zaradoval. (Badegruber B., Pirkl F., Příběhy pomáhají s problémy, s.
25). Při reprodukci textu se žák zmíní, že ostatní psi Lumpíkovi odpustili. Pro svůj
výrok by měl umět vyhledat konkrétní větu, pasáž, která bude dostatečným potvrzením
jeho předchozích slov. Tuto dovednost je potřeba u čtenářů začít rozvíjet co nejdříve,
protože dokáže-li žák dohledat důkaz svého tvrzení v textu, máme záruku, že čte nejen
s porozuměním, ale umí se v textu i orientovat. Do jaké míry učitelé podporují u žáků
rozvoj této dovednosti lze zjistit z tabulky č. 12.

Vyžaduje učitel, abyste vyhledali v textu důkaz pro vaše tvrzení?
Tabulka č. 12
ano, často

12

někdy

134

nevyžaduje

14

bez odpovědi

2

Na další průzkumnou otázku lze odpovědět díky uvedenému výsledku poměrně
snadno. Většina učitelů po žácích požaduje, aby pro svá tvrzení hledali v textu
důkaz. Další otázkou ovšem zůstává, proč tak velké množství dětí uvádí, že je po nich
chtěno vyhledat důkaz v textu pouze někdy, a to se ani nezmiňuji o případech, kdy to po
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žácích není požadováno vůbec. Žáci by měli být k takové činnosti vedeni velice často,
protože dovednost vyhledat v textu požadovanou informaci patří bezesporu ke
kompetencím, které se spolupodílejí na čtenářské gramotnosti.

Třídní knihovna většinou nestačí svým rozsahem k tomu, aby v ní žáci našli
všechny tituly, které je zajímají nebo které potřebují k dalšímu rozšiřování poznání.
Z tohoto důvodu je velice prospěšné, má-li učitel k tomu podmínky, aby se svými žáky
navštěvoval školní či veřejnou knihovnu. Sama ze své zkušenosti vím, jak ohromný a
silný zážitek bývá pro děti první společná návštěva městské knihovny, která probíhá již
v průběhu první třídy. Přestože v té době ještě mnoho žáků nečte zcela bez potíží,
většina si domů nadšeně odnáší přihlášku a vyžaduje, aby s nimi rodiče knihovnu
navštěvovali. Také při každé další naší společné návštěvě mají žáci možnost sami
přečtenou knihu vrátit a novou si vypůjčit. Můj zájem o zjištění, zda i jiné děti v rámci
vyučování mají možnost navštěvovat knihovnu, mě vedl k položení další průzkumné
otázky.

Navštěvujete v rámci výuky se svým učitelem školní nebo městskou knihovnu?
Tabulka č. 13
ano

98

ne

62

bez odpovědi

2

Z výše uvedených výsledků šetření vyplývá, že téměř dvě třetiny oslovených žáků
navštěvují se svým učitelem školní nebo městskou knihovnu, která je pro její
návštěvníky velkým zdrojem různých druhů, žánrů a typů tištěných textů. V současné
době je již téměř běžné, že se ve školních i městských knihovnách nacházejí počítače,
které díky internetu umožňují vyhledávat informace také v elektronické podobě. Navíc
celá řada veřejných knihoven pořádá pro třídní kolektivy různé programy. Ty je možné
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po vzájemné domluvě učitele a knihovníka/ knihovnice připravit zcela na „míru“ podle
věku žáků, probíraného učiva, jejich zájmů apod. Pravidelná návštěva knihovny
nepodporuje u žáků pouze čtenářství jako takové, ale učí je i kulturnímu chování a
mnoha jiným dovednostem, jako je například abecední řazení knih a řazení knih podle
žánrů, vyhledávání knih v katalozích tištěných i elektronických apod.

I když se děti ve veřejné knihovně seznámí s velkým množstvím různých druhů a
typů tištěných textů, jde jen v omezeném množství o takové, které se běžně vyskytují
v životní praxi. S těmi se žáci setkávají například běžně v obchodech – návody na
výrobcích, na ulicích – letáky a vývěsky, v dopravě – jízdní řády, mapy a plány a
mnohé další. Ne vždy, když se žák s takovým textem setká, porozumí jeho významu a
dokáže z něho vyčíst potřebné informace. Aby docházelo k optimálnímu rozvoji
čtenářské gramotnosti, nelze s žáky číst pouze texty umělecké nebo naučné povahy, ale
také ty, s kterými se setkávají či budou setkávat v běžné životní praxi. Moje další
výzkumná otázka proto směřuje k této problematice. Čtou vůbec žáci různé písemné
texty běžně se vyskytující v životní praxi (např. železniční jízdní řád, návod k užívání
léku) a rozumějí jim?

Četl/a jsi již někdy jízdní řád autobusů nebo vlaků a porozuměl/a jsi mu? Četl/a jsi
již někdy návod k užívání léku?
Tabulka č. 14
jízdní řád
ano, rozuměl/a

návod k léku

100

ano, rozuměl/a

79

ano, nerozuměl/a

22

ano, nerozuměl/a

24

ne, nečetl/a

40

ne, nečetl/a

59

bez odpovědi

bez odpovědi

0
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0

Z číselných údajů je patrné, že již 122 žáků ze všech 162 dotazovaných četlo jízdní
řád, přičemž mu z tohoto množství ještě 22 neporozumělo a 40 žáků zatím nemělo
možnost se s ním setkat vůbec. Ve čtení návodu k používání léku je situace poněkud
odlišná. S ním se setkalo a četlo jen 103 čtenářů, z čehož ještě 24 žáků nerozumělo
jeho obsahu. K četbě se zatím nedostala dokonce více jak jedna třetina všech žáků.
Zde je možné si klást otázku, proč více žáků mělo možnost se setkat s četbou jízdního
řádu než s četbou návodu na užívání léku. Vysvětlení je velice prosté. Ve většině
učebnic matematiky se ve 4. ročníku objevuje jízdní řád jako součást učiva, např.
učebnice matematiky pro 4. ročník ZŠ, s. 47, nakladatelství Fortuna 1995, učebnice
matematiky pro 4. ročník, nakladatelství Alter, 2010, kde najdeme nejen jízdní řády, s.
89, ale i letový řád, s. 90. Některá nakladatelství zařazují toto učivo až do učebnic
určených pro vyšší ročník, např. učebnice aritmetiky pro 6. ročník, s. 21, Tvořivá škola
Brno, 2010. Zatím se nejkomplexněji z pohledu seznámení s různými písemnými texty
vyskytujícími se v běžné životní praxi, jeví učebnice českého jazyka pro 4. ročník
z nakladatelství Fraus, 2010, kde lze například prostudovat všechny dosavadní trasy
metra a jejich přestupní stanice, s. 128, nalézt příklad rozpisu půjčovní doby v knihovně
a vzor vyplnění přihlášky držitele čtenářského průkazu i popis provádění rezervace
knih, s. 37, dále se zde žáci seznámí s abecedním rejstříkem v knihách a s jeho funkcí,
s. 146, jízdním řádem MHD, s. 131. Je pravděpodobné, že když se takové texty
v učebnicích objevují nebo se budou objevovat, žáci se s nimi seznámí a naučí se jim
porozumět. Žáci mladšího školního věku však mají příliš omezenou možnost přijít do
styku s návodem na užívání léku, číst ho a porozumět mu, jelikož jim léky ve většině
případů z bezpečnostních důvodů zatím podávají rodiče. Je ale nutné, aby dítě ani v této
oblasti nezůstalo negramotné, a přestože se běžně v učebnicích pro žáky primární školy
texty tohoto charakteru neobjevují, tak je do výuky zařadit.

5.8 Závěr kvantitativního šetření
Pro kvantitativní průzkum pomocí dotazníků jsem si sice nezvolila žádné výzkumné
hypotézy, neboť šlo spíše jen o zmapování situace v současném primární škole, ale
formulovala jsem pro svou sondáž problém a v souvislosti s ním jsem si kladla také
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dílčí otázky, na které jsem dokázala ve vyplněných dotaznících nalézt odpověď. Jelikož
šlo ale v porovnání se všemi čtvrtými a pátými ročníky primárních škol v České
republice o velice malý průzkumný vzorek, netroufnu si zobecňovat, ale budu mluvit
pouze o zjištění situace v osmi třídách. Do průzkumu jsem vstupovala s určitým
očekáváním, které bylo ve velké míře ovlivněno mojí více než dvacetiletou praxí ve
školství. Většina mých domněnek se odpověďmi žáků potvrdila. Ty, které ne, mě
přivedly k dalšímu přemýšlení nad současnou situací. Jako nejvíc překvapující bylo pro
mě zjištění, že možnost četby knihy dle vlastního výběru žáka neovlivňuje oblíbenost
čtení ve škole. Po letech, kdy se četlo ve škole z textů, jehož výběr prováděl pouze
vyučující, jsem očekávala, že možnost výběru bude pro žáka natolik atraktivní, že ho
bude upřednostňovat před dalšími možnostmi, tak jako je to u mých žáků, o kterých si
troufnu říct, že jich je poměrně dost takovými čtenáři, které neodradí nosit si denně i
několika set stránkové knihy do školy a odpoledne zase ze školy jen proto, aby si mohli
ve volných chvílích číst.
To, že žákům není ve většině případů umožněno dohledat význam neznámého slova
v textu za vyvinutí vlastního úsilí, jsem naprosto očekávala. Také já jsem s tím měla
potíže a musela jsem se během posledních let praxe ve svém přístupu k žákům změnit.
Dříve bylo zcela běžné, že téměř veškerou aktivitu ve vyučovacím procesu vyvíjel
učitel a žák byl pouze pasivním příjemcem informací. Také proto při jakékoliv otázce
žáků, tudíž i při dotazu na neznámý výraz, měl učitel pocit, že musí sám vždy vše
dostatečně vysvětlit, je tam přece od toho. A tak vysvětloval, vysvětloval, vysvětloval a
žák pasivně přijímal. Výsledkem toho bylo, že většinou již druhý den žák ani nevěděl,
které slovo to bylo, natož aby si pamatoval jeho význam. Nyní proto vedu své žáky
k aktivnímu vyhledávání neznámých výrazů ve slovníku, ať už v tištěné či elektronické
podobě, a jsem přesvědčena, že jejich vědění má přeci jen trvalejší charakter. Nečekám
také vždy, až sami označí některý výraz za neznámý, ale často si otázkami ověřuji, zda
opravdu všem slovům rozuměli. Již nesčetněkrát se mi stalo, že žáci měli pocit
porozumění, ale při bližším zkoumání se zjistilo, že si slovo či slovní spojení vykládali
mylně.
V možnosti prezentace knih žáků před svými spolužáky se můj předpoklad potvrdil a
je potěšující, že i když někteří žáci čtou převážně ve škole z čítanky nebo knihy
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společné pro všechny žáky ve třídě, že také dostanou příležitost k prezentaci svých
vlastních knih.
Přestože jsem očekávala celkově horší výsledky ve využívání publikací ze třídní,
školní a veřejné knihovny během výuky, byla jsem i tak zjištěním zklamána. Je téměř
neuvěřitelné, že někteří žáci nevyužívají ve výuce kromě učebnic žádný jiný informační
zdroj. Naopak jsem byla mile překvapena, že více než dvěma pětinám dotazovaných
žáků je umožněno využívat k vyhledávání informací knih z třídní či školní knihovny a
zároveň i z internetu.
Protože vím, jak je důležité porozumění textu, ani na chvíli mně nepřišlo na mysl, že
by učitelé neprováděli ověřování, zda žáci vědí, o čem čtou, a zda zvládnou vyhledat
důkaz pro určité tvrzení v textu. Zůstává ale otázkou, jestli žáky uvedená frekvence
hledání důkazu pro tvrzení, je postačující či ne, neboť každý z nich má jiné měřítko pro
slovo často a občas.
Ve čtení a porozumění různým písemným textům, které se běžně vyskytují v životní
praxi, nebylo těžké předpokládat výsledky. Jelikož jsem věděla, že jízdní řády jsou
součástí mnoha učebnic, očekávala jsem jejich větší znalost než u návodu na léky, což
se také potvrdilo. Přesto počet žáků, kteří přišli již do styku s návodem na použití léku,
nebyl v tomto věku v žádném případě zanedbatelný.
V celkovém pohledu na výsledky odpovědí všech respondentů bych si dovolila
konstatovat, že přestože se většina učitelů snaží vytvářet podmínky pro aktivní výuku
žáků s ohledem na rozvoj čtenářské gramotnosti, stále mají ještě určité rezervy, ať už
jde o umožnění žákům během výuky získávat informace z různých tištěných a případně
i elektronických zdrojů, o vysvětlování neznámého výrazu v textu, o prezentaci
přečtených knih a v neposlední řadě o návštěvu školní či městské knihovny.
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6. Modelové lekce
Výsledky mého průzkumu dokázaly, že žáci nebývají vždy těmi, kteří jsou při výuce
aktivní. Z neformálních setkání s ostatními pedagogy – kolegy z jiných základních škol
vím, že vždy vítají, když mají možnost získat pro svou práci nějaký zdroj námětu a
inspirace. To mě vedlo k tomu, abych do praktické části své diplomové práce kromě
kvantitativního šetření zařadila také modelové lekce, které jsem založila na metodách a
technikách aktivního učení se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti. Přestože
jsem jich připravila a ověřila podstatně více, zde uvádím pro konkretizaci tři.

6.1 Cíl a zaměření modelových lekcí
Cílem modelových lekcí je zaznamenat didaktické postupy, které vedou k aktivizaci
žáka a k rozvoji čtenářské gramotnosti, a v každé z nich představit práci s jiným druhem
textu. První lekce je zaměřena na čtení uměleckého textu, kdy budou žáci pokládáním
otevřených otázek v průběhu čtení vybízeni k jeho analýze a kritickému uvažování –
řízené čtení. V druhé lekci půjde o práci s naučným textem – čtení v jiném předmětu
než v ČJ a třetí lekce se opírá o písemný text využitelný v běžné životní praxi – rozvoj
praktických dovedností.

6.2 Metody modelových lekcí
Výukového plán jednotlivých lekcí je sestaven s použitím vhodných strategií a
metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost. Jde především o metody programu RWCT a
kooperativní učební strategie.

6.3 Předpoklady modelových lekcí
1. Předpokládám, že model procesu učení programu RWCT a jeho metody žáky při
práci s textem aktivizují.
2. Předpokládám, že žák si při reflexi uvědomí, co nového se naučil.
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3. Předpokládám, že žák se bude obtížněji orientovat v textu uvedeném na obalu
výrobku.

6.4 Realizace modelových lekcí
Všechny lekce byly realizovány na FZŠ profesora Otokara Chlupa, Fingerova 2168,
v Praze 5, v průběhu 3. a 4. ročníku ve třídě, kde jsem třídní učitelkou. Při výuce jsou
běžně používány metody programu RWCT, který má za základ konstruktivistický
model EUR (evokace, uvědomění si významu informací, reflexe) a podporuje
samostatné myšlení, výběr a třídění informací, schopnost využít získané poznatky
k řešení problémů. Dále jsou ve výuce využívány metody činnostního učení Tvořivé
školy Brno a metody dramatické výchovy.

6.4.1 Lekce č. 1 – Listnáči ven!
Práce s uměleckým textem z knihy Příběhy pomáhají s problémy (B. Badegruber, F.
Pirkl, s. 92 – 94)

Cíl lekce: Žáci zvládnou díky prožitku z četby a vlastní zkušenosti zhodnotit, zda je
nějaká odlišnost důvodem k vyloučení ze společnosti ostatních.
Téma: Je správné soudit druhé pouze podle vzhledu a podle jejich původu?
Časové rozvržení: 2 hodinový blok
Výstupy ČJ: Žák čte text s porozuměním, vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Průřezová témata: OSV – naslouchání, vyjádření názoru, argumentace, spolupráce ve
skupině, mezilidské vztahy
Kompetence k učení: Žák uvádí věci do souvislosti, propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí.
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Kompetence k řešení problémů: Žák vnímá nejrůznější problémové situace, přemýšlí
o nesrovnalostech a jejich příčinách.
Kompetence komunikativní: Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory.
Kompetence sociální a personální: Žák přispívá k diskusi ve skupině i k debatě celé
třídy.
Kompetence občanské: Žák je schopen se vcítit do situace druhých.
Mezipředmětové vztahy: ČJS – les, stromy, HV – nácvik písně Stromy (J. Uhlíř, Z.
Svěrák), VV – vytváření stromu 3 D (kolektivní práce)
Metody: klíčová slova, brainstorming (les, názvy stromů), řízené čtení, skupinové
sdílení, živé obrazy, vyprávění, diskusní pavučina
Pomůcky: listy papíru s příběhem pro každého žáka (rozdělené na části), obrázek listu
třešně, pracovní listy, CD – les, encyklopedie, počítače, čtvrtka s kritériem hodnocení
Metodický postup:
*Seznámení s obsahem hodiny, způsobem práce ve skupinách a stanovení kritérií, podle
kterých bude práce v celém bloku hodnocena, rozdělení rolí ve skupině
*Rozdání pracovního listu – podpis členů skupiny

Evokace:
*Klíčová slova na tabuli (školka, kapradí, pařez, vlhko, borůvčí) nám prozradí, kam se
dnes za příběhem vypravíme. Poraďte se ve skupině a zapište svůj tip do pracovního
listu (rozdání pracovního listu viz příloha – každá skupina jeden).
*Chce nám některá skupina prozradit svůj názor? - prezentace
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*Zavřete oči a představte si, že jste v lese (hudba z CD – šumění stromů, zpěv ptáků,
zvuk potůčku). Co všechno vidíte a slyšíte? Řekněte si o tom ve skupině (skupinové
sdílení).

Uvědomění:
*V tom našem lese se nachází i místo pro docela mladé jehličnaté stromky, kterému se
říká lesní školka. Jaké stromky mohou v této lesní školce být? (Děti jmenují názvy
jehličnatých stromů).
*Jednoho dne do ní přibyl mezi tyto jehličnaté stromy nový, zcela odlišný stromek.
*Obrázek listu třešně (do každé skupiny jeden), děti se snaží určit název stromu –
využití encyklopedií ve třídní knihovně, internetu na počítačích ve třídě, žáci by měli
dojít k závěru, že se jedná o list třešně.
*Rozdání textu každému žákovi ve skupině
*Četba textu (předčítání učitele)
„Máme tu nové dítě“, řekl jejich učitel - lesník. „Buďte k němu hodní, není odtud.
Jmenuje se třešeň.“ Třešeň se nejistě rozhlédla po ostatních stromech.
„Je úplně jiný než my,“ zašeptala štíhlá mladá jedle.
„Co tu chce?“ Dva rozložité smrky se šťouchaly větvemi a chichotaly se ve větru.
Nový stromek se stydlivě tlačil do kouta, vypadal, že by se nejraději schoval pod
vlastními kořeny.
*Setkali jste se již s někým, kdo byl zcela odlišný než vy? Čím se lišil? (diskuse ve
skupině).
*Četba textu 2. část (tiché čtení žáka)
„Uhni, laskavě,“ zašveholila jedle na třešňový stromek. „Jak prosím,“ zašustila třešeň
listy. Nerozuměla jedlovému šepotu, znala jen listnaté šelestění. Tu ji jedle svými
větvemi prostě odstrčila stranou. „Jsem tu déle než ty. To je moje půda a moje slunce,“
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zlostně zahučela na třešeň. A několik jehličnanů zakřičelo sborem: „Listnáči ven!“
*Proč se asi takto chovaly jehličnaté stromky k listnaté třešni? Už se vám také stalo, že
se vám někdo vysmíval a vám to bylo nepříjemné? (vyjádření svých názorů, společná
diskuse).
*Přemístění žáků z lavic na koberec
*Představte si, že jste jediná třešeň mezi jehličnatými stromky a nerozumíte řeči
jehličnanů. Z jejich chování ale poznáte, že vás ostatní nechtějí vzít mezi sebe. Co vám
„běží“ hlavou? Rozejděte se po třídě, až řeknu štronzo, vytvoříte živý obraz - zůstanete
nehybně stát v nějakém výrazu. Když k vám přijdu a dotknu se vás, můžete říct, na co
třešeň právě myslí, můžete ale i mlčet a jen tiše přemýšlet.
*Návrat do lavic
*Co myslíte? Má třešeň odejít z lesa, když se k ní takto stromky chovají, nebo tu má
zůstat? Žáci mají za úkol napsat do svého pracovního listu argumenty, proč by měla
třešeň z lesa odejít a argumenty, proč měla v lese zůstat (skupinová práce).
* To, co jste zapsali, jsou argumenty celé vaší skupiny, ale každému z vás je některý
z argumentů bližší nebo máte na celou věc trochu odlišný názor, proto se nyní bude
každý rozhodovat sám za sebe.
* Diskusní pavučina – žáci se rozdělí do dvou skupin podle toho, zda se přiklánějí více
k tomu, aby třešeň z lesa odešla nebo aby zůstala. Obě skupiny vytvoří řadu, ty se
posadí čelem proti sobě na koberec. V případě, že se některý z žáků nedokáže
rozhodnout pro některou ze dvou skupin, zůstane ve třetí skupině (sedí stranou mezi 1. a
2. skupinou a pozoruje diskusi spolužáků). Žáci z 1. a 2. skupiny se pravidelně střídají
v argumentaci. Nejde o to, aby se určilo, která ze skupin má silnější argumenty a má
pravdu, ale aby si žáci uvědomili, že některá životní rozhodnutí jsou velice obtížná,
obzvlášť když existuje vyvážené množství argumentů pro i proti. Během diskusní
pavučiny nebo na jejím konci mohou žáci z 3. skupiny, kteří pouze přihlíželi, přejít po
zvážení vyřčených argumentů k jedné či druhé skupině a také se do diskuse zapojit,
popřípadě zůstat tam, kde jsou. Nastane-li situace, kdy všichni žáci budou chtít být
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v jedné nebo druhé skupině, potom je na učiteli, aby on sám byl zástupcem chybějící
skupiny a dokázal v souladu s ní argumentovat.
* Sami vidíte, jak bylo pro třešeň těžké se rozhodnout, zda odejít, či zůstat. Nakonec se
ale rozhodla, že zůstane.
*Četba textu – 3. část (tiché čtení žáka)
Dny plynuly. Třešeň se časem trochu naučila řeč jehličnanů, ale byla smutná, že ostatní
nechtěli vůbec mluvit její řečí. Začátkem října se stalo něco strašného. Listnáč se začal
před očima všech ostatních stromů jednoduše svlékat. Každý den odhazoval stále více
listí, až tu nakonec stál docela nahý všem na posměch. Jedle a smrky se v podzimním
větru ohýbaly smíchy nad tím, jaké jsou to divné zvyky, že takhle se nechová normální
strom. Třešeň se hájila, že za to nemůže, že u listnatých stromů je to takový zvyk. Nic to
nebylo platné, naopak si musela ještě vyslechnout od jedle a smrku své: „Nejsi
k ničemu, my až budeme velcí, budou z nás vánoční stromky. Přece si nemyslíš, že budeš
mít stejnou šanci jako my. Kdo by si někoho takového zdobil koulemi a svíčkami.“
Třešeň se cítila vyvržená, osamělá a ošklivá.
*Dávaly stromky třešni najevo, že jsou lepší než ona? (vyhledání důkazu v textu –
přečtení konkrétní věty/vět)
*Jak asi bude příběh pokračovat?“ (vymýšlení pokračování příběhu ve skupině –
písemně)
*Prezentace vytvořeného pokračování příběhu (podle zájmu skupin)
* Čtení 4. části textu
V tom přispěchala třešni pomoc z úplně nečekané strany. Byl to modřín, který řekl:
Nebuď smutná, já ti rozumím. Také se vždycky svlékám, než přijde sníh a mráz. A přece
jsem jehličnan jako všichni ostatní.“ Nato se zbylé stromy trochu zamyslily: „Možná, že
je nám podobnější, než si myslíme,“ přemítaly.
* Co znamenala pro třešeň slova modřínu? Co znamenala slova modřínu pro ostatní
jehličnaté stromy? (myšlenky dětí)
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Reflexe:
*Jaký pocit jste měli z příběhu? Jak byste hodnotili chování jedle a smrku ke třešni?
Je správné soudit druhé pouze podle jejich vzhledu nebo podle jejich původu a chtít je
vyloučit ze skupiny? Proč ne? Chovají se takto i někteří lidé? (volná diskuse)
*Co byste vzkázali všem lidem, kteří se chovají stejně jako jedle a smrky z našeho
příběhu? (psaní vzkazů a jejich prezentace)
*Hodnocení práce ve skupině, sebehodnocení
*Reflexe lekce žáky, učitele

Realizace:
Klíčová slova na začátku hodiny měla žáky připravit a naladit na příběh, s kterým
jsme se chystali seznámit. Žáci ve svých pracovních listech uváděli, že příběh bude
nejspíš o školce v přírodě, o holčičce ze školky, jak zabloudila v lese, o lese, o zvířecí
školce v lese. Klíčové slovo školka označili jako to, které jim komplikovalo přesněji
určit, o čem příběh bude. Žáci netušili, zda půjde o lesní školku, či o školku jako dětské
zařízení. To, že jsme narazili na tento problém, nám umožnilo si připomenout nedávno
probíranou mnohoznačnost některých slov.
Při jmenování jehličnatých stromů se žáci mohli opřít o znalosti z prvouky, tak jako
při určování listnatého stromu podle jeho listu. Přínosem bylo, že každá skupina měla
k dispozici jinou encyklopedii, a mohlo tak dojít závěrem k porovnání různých údajů a
ilustrací. Přestože je ve třídě k dispozici pět počítačů, žáci tentokrát dali přednost
dohledání stromu v knize a shodli se, že půjde o třešeň.
K četbě jsem využila text rozdělený na 4 části, kdy každou dostávaly děti těsně před
vlastním čtením nebo před mým předčítáním. K rozstříhání archu papíru s textem na
jednotlivé díly jsem ve své praxi dospěla díky tomu, že zatímco pomalejší čtenáři
potřebovali delší čas pro přečtení zadané části, výborní čtenáři již byli v závěru příběhu.
To se jevilo u řízeného čtení jako nežádoucí, neboť se tím narušila například
naplánovaná aktivita - předvídání dalšího pokračování příběhu apod.
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První část textu jsem využila k předčítání, abych žáky vtáhla do děje a zároveň aby
měli neustále vzor ve způsobu čtení (tempo, hlasitost, dýchání, artikulace, frázování,
intonace, slovní a větný přízvuk), další části již četli žáci sami a potichu.
V diskusích byly děti velice aktivní, neboť si již v tomto věku více uvědomují různé
odlišnosti mezi lidmi. Zkušenost měly i s vysmíváním. Buď se staly samy terčem
posměchu, nebo byly jeho svědkem u druhých. Když měly vyjádřit pocity třešně
v živých obrazech, nejvíce se objevovaly otázky: Co jsem jim udělala? Proč mě mezi
sebou nechtějí? Jak by asi bylo jim mezi samými třešněmi? Jak je mám přesvědčit, že
sice jinak vypadám, ale jsem uvnitř stejná jako oni? Mám to ještě zkusit nebo odejít? Co
mám udělat, abych je přesvědčila, že můžu být jejich kamarádka?
Sepsané argumenty pro odchod či zůstání třešně v lese byly poměrně v rovnováze.
V takovém duchu probíhala i diskusní pavučina, kdy se žáci rozdělili přibližně na
polovinu. Přestože byla plná emocí, žáci se snažili dodržovat komunikační pravidla a
neskákat si do řeči. Tentokrát se všichni do diskuse zapojili. Pro odchod třešně uváděly
děti tyto důvody: není šance na přesazení zlých stromů do jiné školky, stejně si stromy
neporozumí, nebude se tam mít nikdy dobře, raději odejít, protože by se mohla od nich
naučit být také tak zlá, neměla by žádné kamarády, když ji tyhle stromy nechtějí, budou
ji ubírat světlo a neporoste, stromy si myslí, že jsou lepší než ona. Mezi argumenty, aby
třešeň zůstala, zaznělo: možná se z nich časem stanou kamarádi, možná do školky
přibude další listnatý strom a nebude tam tak sama, nakonec si na sebe zvyknou, musí
zůstat, protože nemůže přelézt plot, před bojem se neutíká, má tam své kořeny a půdu,
zvířata a lidé by ji hledali, kdyby odešla, mohla by se dostat do jiného nebezpečí, mohl
by na ni někdo zaútočit, jinde mohou být na ni také nepříjemní.
Důkaz v textu, jak se ostatní stromy povyšovaly, se dětem podařilo objevit bez
potíží. Zjistily, že ho najdou ve více než v jedné větě.
Vymýšlení pokračování příběhu žáky velice zaujalo a ve skupinách probíhala živá
diskuse nad nejlepším nápadem. Při pořizování písemného záznamu však někteří žáci
měli problémy dodržet stanovený čas z důvodu pomalejšího pracovního tempa, proto
jsem je vyzvala, aby zbytek toho, co nestačili zapsat, ostatním skupinám dovyprávěli.
Zajímavé bylo, že všechny skupiny sestavily pokračování příběhu tak, aby skončil pro
třešeň šťastně.
Při vyjadřování pocitů z příběhu žáci odsuzovali chování stromků ke třešni a
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uváděli, že se takto bohužel chovají i některé děti a někteří lidé. Mezi vzkazy pro ně se
objevilo: Zamyslete se, co děláte, můžete druhým ublížit! Kdybyste si mohli zkusit, jaké
to je být třešní, to by se vám určitě nelíbilo! Buďte hodní na ostatní, protože vám to
můžou oplatit kamarádstvím. Chovejte se slušně, jinak vás nebude mít nikdo rád a nedá
vám pomocnou ruku. Nebuďte zlí, nebudete mít kamarády. Nemůžete soudit lidi podle
toho, jak vypadají, nesmějte se jim.
Závěrem žáci zhodnotili svou práci ve skupině i mimo ni podle kritérií stanovených
na začátku bloku, uvedli i jak oni sami přispěli k práci celé skupiny. Já jsem při
hodnocení ocenila jejich naslouchání druhým a spolupráci ve skupině, čtení
s porozuměním, komunikační dovednosti i to, jak vnímali problémovou situaci v tomto
příběhu a jak o ní přemýšleli.

Reflexe lekce č. 1
Z popsané lekce je zřejmé, že žáci byli v jejím průběhu neustále aktivní. Zvládli
naslouchat předčítanému textu i samostatně číst text s porozuměním a vyjadřovat z něho
své pocity. Dostali prostor vyjádřit svůj názor a argumentovat. Zde bylo patrné, že
každý z žáků k této možnosti přistupuje jinak. Někdo je extrovertní a nemá
s vystoupením před ostatními problémy, jiný si názor raději nechá sám pro sebe nebo ho
sdělí jen v kruhu nejbližších, proto bylo také zařazeno často skupinové sdílení a
prezentovali pouze ti, kteří měli zájem. Taktéž při živých obrazech mohli žáci využít
mlčení a pouze naslouchat druhým. Již tím, že introvertní žák sleduje počínání jeho
vrstevníků a má možnost pracovat v malé skupině žáků, dochází k jeho osmělování a
postupnému zařazování do činností vykonávaných před celou třídou. Činnostmi ve
skupinách se posilovala kooperace žáků a jejich komunikace, každý mohl pracovat
podle svých schopností. Žáci měli možnost vnímat problémovou situaci a přemýšlet nad
ní, vyjádřit k ní určitý postoj, rozvíjet fantazii a své vyjadřování při vymýšlení
pokračování příběhu, zaznamenat písemně své myšlenky, nechat se obohatit o myšlenky
druhých a přemýšlet o nich.
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6.4.2 Lekce č. 2 – kníže Václav

Práce s naučným textem v předmětu Člověk a jeho svět

Cíl hodiny: Žáci zvládnou osvojit si základní informace z naučného textu.
Téma: Přemyslovci – kníže Václav
Časové rozvržení: 2 hodinový blok
Výstupy ČJS: Žák se orientuje v historickém čase, seznamuje se s historickými
prameny
Průřezová témata: OSV – naslouchání, vyjádření názoru, sebepoznání
Kompetence k učení: Žák vyhledává a třídí informace, na základě jejich pochopení,
propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení.
Kompetence komunikativní: Žák se vyjadřuje výstižně, souvisle a kultivovaně
v písemném i ústním projevu.
Kompetence sociální a personální: Žák účinně spolupracuje ve skupině, chápe potřebu
efektivně spolupracovat s druhými při řešení zadaného úkolu.
Mezipředmětové vztahy: ČJ – četba z knihy Legenda o svatém Václavovi (Ivana
Pecháčková)
Metody: brainstorming, párové a skupinové sdílení, metoda I.N.S.E.R.T., myšlenková
mapa
Pomůcky: text - kníže Václav, obrázky - portréty Bořivoje I. a kněžny Ludmily,
encyklopedie, počítače, tabule, sešity, psací potřeby
Metodický postup:
*Seznámení s obsahem hodiny, způsobem práce a stanovení kritérií, podle kterých
budou činnosti v celém bloku hodnoceny.
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Evokace:
Na tabuli jsou zakryté portréty dvou osobností a pod každým je několik indicií.
1. portrét: 1. český historicky doložený kníže, přijal křest od arcibiskupa Metoděje,
synové Spytihněv I. a Vratislav I.
2. portrét: manželka 1. historicky doloženého knížete z rodu Přemyslovců, křesťanka,
uškrcena na hradišti Tetín, po smrti prohlášena za svatou
*Žáci se ve dvojicích radí, která historická osobnost je na zakrytém portrétu, své tvrzení
porovnávají a odůvodňují s další dvojicí - párové a skupinové sdílení.
* Odkrytí portrétů, zjištění, zda byla osobnost správně určena a která indicie nejvíce
pomohla ke správnému řešení, která byla nejméně potřebná.

Uvědomění:
* Brainstrorming – kníže Václav
Každý žák sám za sebe napíše na papír co nejvíce informací, které by mohl poskytnout
o tomto panovníkovi.
* Párové sdílení – dva žáci si spolu sdělí své vypsané informace a doplní ty, které
získali kontrolou zápisu v páru.
* Skupinové sdílení – dvě dvojice žáků se setkají v jedné skupině a opět si vzájemně od
sebe doplní ty informace, které ještě nemají. Vyvstane-li nějaké neporozumění slovům,
je potřeba si ho v zápisu označit.
* Společný brainstorming – vyučující zapisuje na tabuli, co mu kdo z jednotlivců
diktuje. Postupně se takto zapíšou bez cenzury všechny informace. Pouze tam, kde jsou
nějaké pochybnosti, se místo označí otazníkem.
*Žáci mají před sebou na tabuli různá tvrzení a je na nich, aby ověřili v textu jejich
pravdivost či nepravdivost.
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* Rozdání textu každému žákovi
*Metoda I.N.S.E.R.T. – žák si při čtení textu dělá značku na okraji papíru v tom místě,
kde se mu to zdá důležité Na okraji textu udělá žák „fajfku“ v případě, jestliže něco
z toho, co čte, potvrzuje, co věděl nebo si myslel, že ví. Udělá plus u informace, kterou
se dozví nově. V případě, že je informace, kterou se dozví v rozporu s tím, co ví nebo
slyšel, udělá minus. Jestliže se v textu objeví informace, které žák nerozumí, popřípadě
se chce o ní dozvědět více, udělá u ní otazník. Není však třeba označit každou
informaci, kterou text obsahuje.
* Po přečtení textu dochází ke kontrole s údaji vypsanými na tabuli, žáci sdělují učiteli,
které informace se v textu potvrdily jako pravdivé, a ten u nich udělá značku („fajfku“).
V případě, že se naopak čtením textu potvrdí nesprávnost nějakého vypsaného tvrzení,
učitel informaci škrtne nebo ji z tabule vymaže. Ty informace, které zatím nelze označit
za pravdivé či nepravdivé z důvodu nedostatku informací, jsou označeny otazníkem.
*Práce s učebnicí, s knihami z třídní knihovny a vyhledávání informací na internetu –
žáci se snaží dohledat chybějící informace z dalších zdrojů (práce ve dvojicích), je-li
nějaká objevena, učitel opět provede patřičné označení na tabuli. Snahou žáků je
dohledat ověření všech tvrzení na tabuli. Jestliže žáci dohledají nějakou informaci, která
ještě nebyla na tabuli zveřejněna, může ji tam učitel dodatečně zapsat.

Reflexe:
*Myšlenková mapa – žáci si do svého sešitu zapíšou pomocí myšlenkové mapy
všechny údaje, které se o knížeti Václavovi dozvěděli.
*Ujasnění, které informace bychom ještě chtěli získat – domácí příprava.
*Hodnocení
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Realizace lekce č. 2
Žáci se pustili do pátrání po skrytých osobnostech s velkou chutí. S odhalením
kněžny Ludmily neměli žádné potíže, nejvíce jim pomohla indicie - uškrcena na hradišti
Tetín. Některé děti sdělily, že pro ně bylo stěžejní slovo uškrcena, ostatní brala již jako
nepodstatná, protože zatím v historii nepoznaly žádnou jinou ženu, která by zemřela
tímto způsobem. Více váhání přinesla dvojicím první osobnost, nakonec většina v ní
odhalila knížete Bořivoje I., ale při uvádění nejvýhodnější indicie žáci potvrdili, že ani
jedna z nich neměla takovou výstižnost jako u sv. Ludmily.
Při brainstormingu někteří žáci nevěděli, co mají o knížeti Václavovi napsat, proto
uvítali párové i skupinové sdílení, kdy alespoň nějakou informaci od některého ze
spolužáků získali. Společný brainstorming umožnil většině žáků se zapojit do diktování
informací učiteli (i těm, kteří na začátku nic nevěděli, ale poučili se od spolužáků).
Metoda I.N.S.E.R.T. pomohla dětem odhalit, které informace z těch vypsaných na
tabuli, můžeme již označit za věrohodné, po jakých musíme dále pátrat, i co se objevilo
v textu za nejasnost. Zároveň došlo k žákovu uvědomění, která informace byla pro něho
nová.
Na vyhledávání dalších potřebných informací ohledně sv. Václava se podíleli
všichni ve třídě. Někteří použili učebnice, jiní encyklopedie a část žáků využila internet.
Vzájemně si informace porovnávali, protože se v různých zdrojích opakovaly, ale byly
pokaždé jinak zformulovány. Děti diskutovaly nad smrtí sv. Václava, neboť v některém
zdroji bylo uvedeno, že ho zabil jeho bratr, v jiném, že byl zabit muži z družiny, která
doprovázela jeho bratra. Navrhla jsem žákům, aby zatím ještě nečinili žádné závěry a
zkusili najít více důkazů pro jedno či druhé tvrzení do konce týdne.
Výše zmíněná nejasnost nám ovlivnila myšlenkovou mapu, kterou si děti samy
vytvořily do svého sešitu ze získaných informací. V „bublině“ věnované smrti sv.
Václava se u někoho objevil dočasně otazník, někdo si zapsal informaci zatím
obyčejnou tužkou.
Žáci hodnotili výukový blok jako zajímavý, nejvíc je bavilo vyhledávat informace,
někteří zmínili, že jim přišlo, jakoby se ani neučili, a proto jim dvě hodiny utekly hodně
rychle.
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Reflexe lekce č. 2
Z popisu průběhu další lekce je patrné, že jsem žáky opět motivovala a vybízela
k činnosti, přičemž jsem sama zůstala v roli učitele facilitátora – učitele usnadňujícího a
podporujícího vlastní učební proces žáků. Žáci zvládli spolupracovat při párovém i
skupinovém sdílení, nikdo nevyvyšoval své znalosti nad znalosti druhých. Tím, že se
zapisovaly všechny informace na tabuli bez cenzury, měli žáci motivaci k následné
práci s textem, který jim alespoň částečně umožnil dohledání a potvrzení správnosti či
nesprávnosti vypsaných tvrzení. Jelikož nebyly prvním textem ověřeny všechny
informace, vznikla opět motivace k dalšímu hledání za využití různých informačních
zdrojů. Žáci se těmito aktivitami nenásilně učili, kde lze nalézt potřebné informace, že
všechny nelze většinou objevit v jednom zdroji a že mezi nimi mohou být jak
formulační, tak faktické rozdíly. Všechny uvedené činnosti a následně získané
dovednosti se podílejí na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. Závěrečným shrnutím
získaných informací do myšlenkové mapy, si každý žák ujasnil, co nového v hodině
dokázal o sv. Václavovi zjistit a naučit se.

6.4.3 Lekce č. 3 - pudink
Práce s textem využitelným v běžné životní praxi

Cíl hodiny: Žák porozumí textu a jeho sdělení dokáže prakticky využít při přípravě
jednoduchého pokrmu
Téma: Obal potravinového výrobku – práškový pudink
Časové rozvržení: 3 hodinový blok
Výstupy ČSP: Žák se orientuje v základním vybavení kuchyně, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce, připraví jednoduchý pokrm, udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje bezpečnost
ČJ:

Žák čte s porozuměním, rozlišuje různé typy textů.
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Průřezová témata: OSV – sebepoznání
Kompetence k učení: Žák vyhledává informace, uvádí věci do souvislostí, poznává
smysl a cíl učení.
Kompetence komunikativní: Žák rozumí různým typům textů.
Kompetence sociální a personální: Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry
v týmu.
Mezipředmětové vztahy: M – převody jednotek
Metody: činnostní učení
Pomůcky: vybavení školní kuchyňky, mléko, pudinkový prášek, cukr, kuchařka
Metodický postup:
*Seznámení s obsahem hodiny, způsobem práce a stanovení kritérií, podle kterých
budou činnosti v celém bloku hodnoceny.
* Předčítání úryvku učitelem:
„Také jsem dostal náramnou chuť na nějaký opravdický dort. Ale musel by být

opravdický, povídám!
„Také jsem dostala chuť na opravdový dort,“ řekla kočička.
„Víš co, však když mám zítra ty narozeniny a ty svátek, měli bychom si nějaký ten dort
udělat! Jenomže nevím, jak se takový pravý dort dělá. „
(Z knihy J. Čapka Povídání o kočičce a pejskovi - Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku
dort)
* Žáci mají určit, z které pohádky je tento úryvek, kdo knihu napsal a ilustroval a jak se
kniha jmenuje.

Evokace:
*Kdo z vás již něco vařil nebo pekl, ať sám nebo s někým z rodičů či prarodičů?“
Vyprávění zážitků – skupinové sdílení
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Uvědomění:
My víme, co všechno pejsek s kočičkou do dortu dali a jak to nakonec dopadlo. Dalo by
se tomu nějak předejít? Co mohla kočička udělat, když nevěděla, jak se takový dort
peče?“ – argumentace žáků
* Ukázka kuchařky - rejstřík, způsob dohledání konkrétního receptu, seznam surovin,
jednotky hmotnosti a objemu, pracovní postup (práce ve skupině)
* Některé recepty nemusíme hledat v kuchařce, ale najdeme je někde jinde, víte kde?
*Rozdání pudinku v prášku – s postupem přípravy přímo na sáčku
* Víte, co jsme vám rozdala? Lze zjistit, kdo je výrobcem tohoto výrobku? Jak zjistíme,
co sáček obsahuje? Lze zjistit, z čeho se výrobek skládá? Je v něm cukr? Proč asi
výrobce uvádí tyto informace? Mohu výrobek použít, není již starý? Jak to poznám?
Kde najdu tuto informaci? Je nějaký rozdíl mezi informacemi datum použitelnosti a
datum minimální trvanlivosti? Co to znamená, že je doba trvanlivosti uvedena na svaru?
Jaká je hmotnost výrobku? Kde je potřeba tento výrobek uchovávat?
* Myslíte si, že bychom dokázali uvařit pudink, když je návod k přípravě na jeho obalu?
*Tiché čtení návodu na výrobu pudinku, vzájemná rekapitulace pracovního postupu se
spolužákem ve dvojici.
* Jaké suroviny budu potřebovat na uvaření pudinku a kolik?
* Příprava nádobí a surovin
* Měření mléka odměrkou – převody jednotek (½ l = 500 ml)
* Odebrání části mléka
* Rozmíchání pudinkového prášku v odebraném množství mléka
* Přidání 2 – 3 polévkových lžic cukru
* Zahřívání zbylého mléka na elektrickém vařiči – bezpečnost práce
* Nalití připravené směsi mléka a pudinkového prášku do vroucího mléka
* Neustálé míchání
* Vaření 1 minutu
* Rozlití hotového pudinku do připravených misek
* Úklid pracoviště
* Ochutnávka pudinku
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* Mytí nádobí
Reflexe:
*Jak se vám podařilo pudink uvařit? Jak vám pomohl návod na vaření? Rozuměli jste
mu?
*Pomohla vám nějak dnešní zkušenost v tom, abyste si již příště dokázali zjistit
potřebné informace o určitém výrobku?

Realizace lekce č. 3
Celý blok probíhal ve cvičné kuchyňce, která je plně vybavena k přípravě studené i
teplé stravy. Na začátku celého bloku byl pro motivaci žáků zařazen úryvek z knihy
Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka – Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku
dort. Žáci z přečteného úryvku hned poznali, o jakou pohádku se jedná, věděli také, jak
se knížka jmenuje, ale někteří si spletli jméno autora a ilustrátora této knihy Josefa
Čapka s jeho bratrem Karlem. Při skupinovém sdílení a následné prezentaci jsem se
dozvěděla, že děti rodičům v kuchyni mohou občas pomáhat, a není to jen výsada dívek,
proto měli téměř všichni z přípravy nějakého jídla určitou zkušenost.
Žáci radili, aby se ten, kdo neví, jak se jídlo vaří, podíval do kuchařky nebo na
internet, zeptal se někoho, kdo už to umí, nechal si jídlo od druhého uvařit, koupil ho
v obchodě již hotové.
Děti dále pracovaly ve skupinách s kuchařkou, s jejím rejstříkem, zkoušely vyhledat
konkrétní recept. Sledovaly, jakým způsobem je vypsán seznam surovin a pracovní
postup, jaké jednotky hmotnosti a objemu se v kuchařce objevují.
Ještě před rozdáním sáčku s pudinkem měli žáci sdělit, kde ještě můžeme najít
recepty mimo knihy k tomu určené - kuchařky. Někdo z žáků označil internet, dvě
děvčata si vzpomněla na babiččin kalendář s recepty, ale nikdo nevěděl, že i na obalu
některých výrobků.
Práce s textem na obalu potravin byla pro děti novou zkušeností. Protože pracovaly
ve dvoučlenných a tříčlenných skupinách (počet musel být uzpůsoben k počtu
elektrických sporáků a k prostoru kolem nich), vždy se někdo ze skupiny našel, kdo se
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dokázal rychleji v informacích na obalu orientovat a druhým na jeho sáčku vyhledávání
radou usnadnit. Žáci na položené otázky vždy nakonec našli odpověď, ale hledání pro
ně nebylo vůbec jednoduché, neboť písmena na obalu byla velice malá a zkušenost
s textem tohoto charakteru nulová. Když si všichni ujasnili, co znamená datum
použitelnosti a co datum minimální trvanlivosti, začali hned kontrolovat, zda není jejich
výrobek prošlý. Potíže jim dělala informace, že datum je ve svaru, neboť nerozuměli co
je svar. Teprve až podrobnějším ohledáním sáčku datum našli a díky tomu sami poznali,
co toto slovo znamená.
Pochopit a rekapitulovat pracovní postup vaření pudinku nebylo pro děti tak
jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Dělaly jim potíže některé slovní
obraty, tak jako číselné vyjádření zlomků, se kterými se žáci setkali zatím jen v grafické
podobě, proto jsem jim do určité míry s rekapitulací pracovního postupu pomáhala.
Příprava nádobí a surovin k vaření pudinku probíhala zcela zodpovědně a vzhledem
k tomu, že všichni pracovali se stejnými kuchyňskými odměrkami, dokázali si mezi
sebou poradit, kde je na nich stupnice k měření tekutin a kde je pro měření sypkých
surovin.
Samotné vaření pudinku nebylo provázeno žádným problémem, žáci se v jeho
míchání pravidelně střídali a nepotřebovali učitelovu asistenci. Ta byla žákům
nabídnuta až v samotném konci vaření, kdy docházelo k nalití horkého pudinku do
připravených misek.
Při úklidu pracoviště a mytí nádobí se projevilo, kdo z žáků má již s těmito
činnostmi nějakou zkušenost. Všeobecně byla děvčata při mytí, utírání a úklidu nádobí
zručnější.
Během závěrečného hodnocení celého bloku děti sdělily, že pudink se jim podařilo
sice uvařit dobře, ale porozumění některým částem textu na obalu bylo provázeno
mírnými potížemi. Myslí si však, že díky této zkušenosti jim půjde zjišťování
potřebných informací na nějakém výrobku příště již daleko lépe a rychleji.

Reflexe lekce č. 3
Lekci jsem vystavěla na ryze praktických činnostech a dovednostech žáků, které se
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opíraly o porozumění textu využitelném v běžné životní praxi. Bylo zřejmé, že některé
aktivity prováděly děti poprvé, ale díky spolupráci dokázaly překonat drobné problémy,
které se při nich objevily. V průběhu bloku jsem si uvědomila, jak je důležité do výuky
zařazovat texty tohoto nebo podobného charakteru, neboť se s nimi bude žák setkávat
v průběhu života a měl by jim umět porozumět. Zatímco některé texty využitelné
v běžné životní praxi mají stejný nebo podobný styl, např. jízdní řády MHD, jízdní řády
autobusů a vlaků, obaly na výrobcích mají text každý v jiném stylu a velikosti písma,
přičemž i jeho umístění je pokaždé na výrobku jiné, což znesnadňuje orientaci. Jelikož
existuje velké množství textů, s kterými se žáci setkávají v životní praxi a nejsou na ně
vždy řádně připraveni, zaměřím se proto na jejich využití při výuce ještě ve větší než
dosavadní míře.

6.5 Závěr modelových lekcí
Pro každou modelovou lekci jsem záměrně vybrala čtení jiného druhu textu, neboť
pro rozvoj čtenářské gramotnosti je důležité zařazovat všechny druhy, ne pouze texty
umělecké. Pokaždé jsem také čtení představila v jiném vzdělávacím oboru, abych
nevytvářela dojem, že žáci mohou číst pouze ve vyučovacích hodinách, které jsou mu
přímo vyhrazeny. Přestože se v jedné z lekcí objevilo předčítání učitele, kde žáci
v určitou chvíli pouze pozorně naslouchali, v žádném případě to neovlivnilo jejich
aktivní přístup, na kterém byly všechny tři výukové bloky postaveny. Předčítání naopak
děti motivovalo k následující činnosti a zároveň jim umožňovalo slyšet správnou
techniku čtení. V lekcích byl využit základní konstruktivistický model programu RWCT
– evokace, uvědomění, reflexe. Evokace byla vždy první částí výukového bloku, kdy
nastalo vzbuzení vnitřního zájmu a aktivizace poznávacích procesů žáka. Následovalo
uvědomění, při kterém žáci díky čtení textu získávali nové informace a myšlenky a dále
s nimi pracovali. Docházelo také k propojování poznatků s dosavadní zkušeností a
hledání souvislostí, žáci měli možnost si ujasňovat vlastní porozumění textu či tématu
formou diskuse, vnímat názory a postoje spolužáků. V této fázi jsem se snažila
podněcovat žáky vhodnými aktivizačními metodami. Do lekcí jsem například zařadila
brainstorming, párové a skupinové sdílení, řízené čtení, čtení s předvídáním, diskusní
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pavučinu, I.N.S.E.R.T. a myšlenkovou mapu. K předpokladu č. 1 lze tedy konstatovat,
že model procesu učení programu RWCT a jeho metody žáky při práci s textem
aktivizují.
V závěru lekce vždy přišla reflexe, která je pro proces učení velice důležitá. Žáci se
zamýšleli nad aktuálním porozuměním textu nebo tématu, uvažovali nad tím, co nového
se naučili. Součástí reflexe byla i sebereflexe, která žákům pomáhala identifikovat
zvolené strategie učení a vedla je k uvědomění, co jim v učení pomáhalo, co jim nešlo,
co bude potřeba ještě zlepšit. K předpokladu č. 2 uvádím, že kromě toho, že žák zvládne
identifikovat, čemu v dané problematice porozuměl či neporozuměl, také si uvědomí, co
nového se naučil.
Během realizace všech lekcí jsem v průběhu nebo po dokončení čtení kladla žákům
otevřené otázky, které je nutily k přemýšlení nad textem, popřípadě k vyhledávání
informací nebo důkazu tvrzení v přečteném textu. Za velký přínos pokládám také
kooperativní učení, proto žáci pracovali a sdíleli převážně ve skupinách, ať už
dvoučlenných či vícečlenných, kde si byli navzájem zdrojem sdílení, učení, pomoci a
hodnocení.
Z uvedených modelových lekcí je patrné, že žáci mají nejmenší zkušenost s textem,
který se běžně vyskytuje v životní praxi. Pozitivním zjištěním však je, že i když se
s textem na obalu potravinového výrobku setkali poprvé, že k němu přistupovali
pozitivně a vyvinuli maximální úsilí k jeho pochopení. K předpokladu č. 3 musím
sdělit, že jelikož žáci nemají možnost přijít do styku s texty využitelnými v běžné
životní praxi tak často jako s jinými druhy textů, obtížněji se v nich orientují a hůře jim
rozumějí.

7. Závěr diplomové práce
Z teoretické části diplomové práce zabývající se problematikou aktivního učení ve
vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ vyplynulo, že je potřeba, aby
učitelé vytvářeli vhodné podmínky pro rozvoj čtenářství ve škole tím, že budou
podporovat žákův aktivní přístup ke čtení zařazováním vhodných aktivizačních metod a
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forem práce. Učitelé by měli především umožnit žákům číst různé druhů textů a
ověřovat si jejich porozumění, zařazovat čtení s dostatečnou frekvencí a do všech
předmětů, nechat žáky na text reagovat, společně o něm diskutovat a v neposlední řadě i
sdílet vlastní dojmy z četby. Teoretická část proto dále nabízí výčet a podrobný popis
některých metod a forem práce programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, které
vedou žáky k aktivizaci, napomáhají rozvíjet čtenářství, čtenářskou gramotnost a
podporují kooperaci.
V praktické části jsem provedla průzkum, abych zjistila, do jaké míry učitelé
používají při výuce aktivizační metody v souvislosti s rozvojem čtenářství a čtenářské
gramotnosti. Výsledky sondy potvrdily, že přestože se mnohé za posledních několik let
v oblasti aktivního učení zlepšilo, učitelé mají ještě stále rezervy ve vytváření vhodných
podmínek pro žákovu aktivizaci s ohledem na rozvoj čtenářské gramotnosti.
Na prezentovaných modelových hodinách, které jsou také součástí mé diplomové
práce, se mi podařilo demonstrovat, jakým způsobem lze například rozvíjet u žáků
čtenářskou gramotnost pomocí třífázového konstruktivistického modelu učení.
Přínosem určitě bylo, že každá z nich byla zaměřena na práci s jiným druhem textu.
Myslím si, že by tyto lekce mohly sloužit především začínajícím učitelům jako inspirace
pro jejich výuku.
Současný způsob života vyžaduje, aby lidé byli připraveni a zároveň i ochotni se
neustále vzdělávat. Proces učení se však neobejde bez aktivního čtení. Protože ne každá
rodina vytváří podnětné prostředí pro rozvoj čtenářství dítěte, je na nás učitelích,
abychom žáky pro životní praxi vybavili nejen čtenářskými dovednostmi, ale i
komplexně rozvíjeli jejich čtenářskou gramotnost.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Dotazník kvantitativního průzkumu
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Příloha č. 2 Text – Listnáči ven!
1.
„Máme tu nové dítě“, řekl jejich učitel - lesník. „Buďte k němu hodní, není odtud.
Jmenuje se třešeň.“
Třešeň se nejistě rozhlédla po ostatních stromech.
„Je úplně jiný než my,“ zašeptala štíhlá mladá jedle.
„Co tu chce?“ Dva rozložité smrky se šťouchaly větvemi a chichotaly se ve větru. Nový
stromek se stydlivě tlačil do kouta, vypadal, že by se nejraději schoval pod vlastními
kořeny.
2.
„Uhni, laskavě,“ zašveholila jedle na třešňový stromek. „Jak prosím,“ zašustila třešeň
listy. Nerozuměla jedlovému šepotu, znala jen listnaté šelestění. Tu ji jedle svými
větvemi prostě odstrčila stranou. „Jsem tu déle než ty. To je moje půda a moje slunce,“
zlostně zahučela na třešeň. A několik jehličnanů zakřičelo sborem: „Listnáči ven!“
3.
Dny plynuly. Třešeň se časem trochu naučila řeč jehličnanů, ale byla smutná, že ostatní
nechtěli vůbec mluvit její řečí. Začátkem října se stalo něco strašného. Listnáč se začal
před očima všech ostatních stromů jednoduše svlékat. Každý den odhazoval stále více
listí, až tu nakonec stál docela nahý všem na posměch. Jedle a smrky se v podzimním
větru ohýbaly smíchy nad tím, jaké jsou to divné zvyky, že takhle se nechová normální
strom. Třešeň se hájila, že za to nemůže, že u listnatých stromů je to takový zvyk. Nic to
nebylo platné, naopak si musela ještě vyslechnout od jedle a smrku své: „Nejsi
k ničemu, my až budeme velcí, budou z nás vánoční stromky. Přece si nemyslíš, že
budeš mít stejnou šanci jako my. Kdo by si někoho takového zdobil koulemi a
svíčkami.“ Třešeň se cítila vyvržená, osamělá a ošklivá.
4.
V tom přispěchala třešni pomoc z úplně nečekané strany. Byl to modřín, který řekl:
Nebuď smutná, já ti rozumím. Také se vždycky svlékám, než přijde sníh a mráz. A
přece jsem jehličnan jako všichni ostatní.“ Nato se zbylé stromy trochu zamyslily:
„Možná, že je nám podobnější, než si myslíme,“ přemítaly.

Příloha č. 3 Pracovní list – Listnáči ven!

Příloha č. 4 Text pro použití metody I.N.S.E.R.T.

Kníže Václav
Byl synem knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry. Budoucího knížete Václava
vychovávala od dětství jeho babička kněžna Ludmila. Když zemřel jeho otec, nedosáhl
Václav ještě dospělosti a vlády se za něj chopila jeho matka kněžna Drahomíra. Byla to
velmi ctižádostivá a energická žena. Protože se obávala vlivu kněžny Ludmily na
mladičkého Václava, nechala ji zavraždit.
Po několika letech se Václav přeci jen ujal vlády. Byl velice laskavý, moudrý a
vzdělaný. Díky své babičce uměl číst a psát, což v té době neuměla většina knížat, králů
ani císařů. Dokázal dokonce mluvit několika cizími jazyky. Za své vlády podporoval
křesťanství a dbal na dodržování jeho zásad. Kníže Václav také musel čelit nebezpečí ze
strany německého panovníka. Aby se vyhnul neustálým válkám a zajistil pokoj pro svou
zemi, slíbil odvádět německému králi stálý poplatek za mír, 500 hřiven stříbra a 120
volů ročně. V době neustálých válek to bylo rozumné výkupné.
Jeho mladší bratr Boleslav velice toužil zmocnit se vlády. Václav naopak usiloval o
smír se svým bratrem. Doufal, že se tak stane, proto přijal bratrovo pozvání na jeho hrad
ve Staré Boleslavi.
Večer spolu bratři hodovali a přátelsky rozmlouvali. Kníže Václav byl ještě téhož
večera varován před spiknutím, které se na něho připravovalo. Nedbal však varování a
druhý den časně ráno, když šel do kostela na mši, Boleslav a jeho družina jej přepadli a
zabili. Vražda ještě více posílila slávu knížete Václava. Brzy po své smrti byl prohlášen
za svatého. Vypráví se pověst, že svatý Václav je připraven se svým vojskem v hoře
Blaník, aby pomohl české zemi v okamžiku, kdy jí bude nejhůře.
Boleslav dosáhl svého cíle a usedl po smrti Václava na pražský knížecí stolec. Tím, že
odmítl platit německým panovníkům poplatek, přivodil pro českou zemi utrpení
dlouhých válek. Podařilo se mu ale rozšířit své panství na východ od Čech.
(upravený text z knihy Panovníci českých zemí)

Příloha č. 5 Fotografie z 2. lekce

Brainstorming

Párové sdílení

Skupinové sdílení

Příloha č. 6 Myšlenkové mapy žáků

Příloha č. 7 Fotografie z přípravy pudinku

Orientovat se v textu na obalu pudinku není nic jednoduchého.

Návod na přípravu je potřeba dobře prostudovat.

Teď už jen dodržet pracovní postup.

