
 

 

12. Textové a obrazové přílohy 

12. 1. Výsledky mezinárodního šetření PISA 
 

Obrázek 1 - Úrovně způsobilosti na celkové škále čtenářské gramotnosti 

 

       (zdroj: zdroj: Palečková, Tomášek, Basl, 2009, s. 43) 

      

 



 

 

Obrázek 2 - Průměrný výsledek zemí OECD z roku 2009 

 

      (zdroj: Palečková, Tomášek, Basl, 2009, s. 15) 



 

 

Obrázek 3 - Pořadí České republiky mezi 30 vybranými zeměmi podle průměrného výsledku 

 

     (zdroj: Martinec, L., Honsová, Š., Hučín, J. a kol., 2008, s. 4) 

Obrázek 4 - Změny v zastoupení českých žáků na úrovních způsobilosti mezi roky 2000 a 2009 
(čtenářská gramotnost) 

                

(zdroj: Palečková, Tomášek, Basl, 2009, s. 17) 

 

Obrázek 5 - Změny ve výsledcích zemí OECD mezi roky 2000 a 2009 (čtenářská gramotnost) 

                         

(zdroj: Palečková, Tomášek, Basl, 2009, s. 17) 



 

 

Obrázek 6 - Výsledky na celkové a dílčích škálách ve čtenářské gramotnosti, část A 

 

(zdroj: Palečková, Tomášek, Basl, 2009, s. 46-47) 

 



 

 

Obrázek 7 - Výsledky na celkové a dílčích škálách ve čtenářské gramotnosti, část B 

 

(zdroj: Palečková, Tomášek, Basl, 2009, s. 46-47) 

 

 



 

 

Obrázek 8 - Rozdělení žáků v zúčastněných zemích podle úrovní způsobilosti (čtenářská 
gramotnost) 

 

(zdroj: Palečková, Tomášek, Basl, 2009, s. 14) 

Obrázek 9 - Přehled uskutečněných cyklů výzkumu PISA 

 

(zdroj: Palečková, Tomášek, Basl, 2009, s. 10) 



 

 

Obrázek 10 - Příklady toho, co se od žáka vyžaduje v testu PISA, část A 

 

Obrázek 11 - Příklady toho, co se od žáka vyžaduje v testu PISA, část B 

 

(zdroj pro obrázky 10, 11: Kramplová, 2011, s. 11) 



 

 

12. 2. Schéma otázek dle R. Fishera  
 

                 Otázky  

 

Vedou děti k přemýšlení                                    Ověřují vybavování znalostí 

 

                       Vzbuzují zvědavost               zjišťují názory,  zjišťují porozumění            kontrolují učení 
                            a zájem  pocity, zkušenosti 
 

                    Zaměřují pozornost              podněcují diskusi zjišťují nesnáze                 vedou k dalšímu      
                        učení 

 

12. 3. Grafy dotazníkového šetření z bakalářské práce 
 

Tabulka 1 - Otázka: Jak je pro vás důležitá grafická podoba čítanky? 

                    

(zdroj: Procházková, 2011, s. 77) 

Tabulka 2 - Jak bych hodnotil/a grafickou podobu čítanky používané ve škole? 

                   
  

(zdroj: Procházková, 2011, s. 78) 



 

 

12. 4. Text písně Jiřího Dědečka „Za trochu lásky" 
Tato ukázka je uvedena v čítance nakladatelství SPN z roku 2008.  

Za trochu lásky 

Když jsem odbočoval z Plzně na Čistou, 
potkal jsem se s neonacistou, 
měl napsáno PRAHA fixem na lístku, 
podpaží ved mladou neonacistku. 

Jindy sice nerad beru stopaře, 
těmhle dvěma však jsem viděl do tváře, 
a byly to ještě děti docela, 
on maličko smrděl, ona voněla. 

Když se naklonila, že si zapne pás, 
uviděl jsem věci, že mě přešel mráz: 
v uších měla zlatý křížky hákový 
a na prsou modrý, taky takový. 

Pro mě jsou to pravda  mrtvý symboly, 
ať si je tetuje kdo chce kamkoli, 
symboly jsou mrtvý, ale buď jak buď, 
když je holce šestnáct, tak já krášlí hruď. 

Nežli jsem jí stačil vyjevit svůj cit, 
zeptal se mě ten chlapec, jestli nejsem Žid, 
jestli nejsem Cikán, jestli nemám AIDS, 
že bysem moh taky nosit hakenkrajc. 

A já jsem řek: Vole, jde tu o omyl, 
já jsem jednak Róm a jednak židomil, 
mimo AIDS mám lepru, syfla, choleru, 
nemysli si, že se z tebe poseru. 

Když mě její kudla škrábla do čela, 
ani přesně nevím, co to křičela; 
helma se jí svezla trošku ke straně, 
vypadala tak ňák dětsky, bezbranně. 

Řekla, že má držka žádá plastiku, 
tak mi tam teď jizvy tvoří svastiku, 
snad se časem ztratí nebo zahojí, 
jedno nebo druhý. Nebo obojí. Na světě to chodí jako u blbejch, 
jen se zrodí symbol, už je z něho cejch,  

Jeden radši Sládka, druhej Nerudu,  
já už ale asi jinej nebudu. 



 

 

Odjakživa dělám chybu velikou –  
příroda je mě nad politikou, kde jsou všecky kříže, srpy, kladiva, 
když se na mě holka takhle podívá… 

Když se na mě koukne blíž a ještě blíž,  
zabolí mě vlastní nalomenej kříž, 
kterej se mi tímto vrazil do tváře; 
ano, mládí, to se semnou nepáře. 

Když jsem odbočoval z Plzně na Čistou,  
potkal jsem se s mladým neonacistou, 
měl napsáno PRAHA fixem na lístku,  
podpaží ved mladou neonacistku. 

Ona měla botku plíškem pobitou, 
on šel bos a s hlavou odkrytou; 
z toho je snad jasný, jak se věci maj: 
že za trochu lásky šli by světa kraj. 

Jedná se o text ze sbírky „Reprezentant hrůzy“, která vyšla v roce 1992. 



 

 

12. 5. Návrh pracovního listu 
Text J. Dědečka: „Za trochu lásky“ 

Když jsem odbočoval z Plzně na Čistou, 
potkal jsem se s neonacistou, 
měl napsáno PRAHA fixem na lístku,  
podpaží ved mladou neonacistku. 

Jindy sice nerad beru stopaře,  
těmhle dvěma však jsem viděla do tváře, 
a byly to ještě děti docela, 
on maličko smrděl, ona voněla.  

Když se naklonila, že si zapne pás, 
uviděl jsem věci, že mě přešel mráz: 
v uších měla zlatý křížky hákový 
a na prsou modrý, taky takový. 

Pro mě jsou to pravda mrtvý symboly,  
ať si je tetuje, kdo chce kamkoli, 
symboly jsou mrtvý, ale buď jak buď, 
když je holce šestnáct, tak jí krášlí hruď. 

Nežli jsem jí stačil vyjevit svůj cit,  
zeptal se mě ten chlapec, jestli nejsem Žid,  
jestli nejsem Cikán, jestli nemám AIDS, 
že bysem moh taky nosit hakenkrajc. 

A já jsem řek: Vole, jde tu o omyl,  
já jsem jednak Róm a jednak židomil, 
mimo AIDS mám lepru, syfla, choleru,  
nemysli si, že se z tebe poseru. 

Když mě její kudla škrábla do čela, 
ani přesně nevím, co to křičela; 
helma se jí svezla trošku ke straně, 
vypadal tak ňák dětsky, bezbranně. 

Řekla, že má držka žádá plastiku, 
tak mi tam teď jizvy tvoří svastiku, 
snad se časem ztratí nebo zahojí, 
jedno nebo druhý. Nebo obojí. 

Na světě to chodí jako u blbejch, 
jen se zrodí symbol, už je z něho cejch, 
jeden radší Sládka, druhej Nerudu, 
já už ale asi jinej nebudu.  

Odjakživa dělám chybu velikou –  
příroda je u mě nad politikou, 
kde jsou všecky kříže, srpy, kladiva, 
když se na mě holka takhle podívá… 

Když se na mě koukne blíž a ještě blíž, 
zabolí mě vlastní nalomenej kříž, 
kterej se mi tímto vrazil do tváře; 
ano, mládí, to se se mnou nepáře. 

Když jsem odbočoval z Plzně na Čistou, 
potkal jsem se s mladým neonacistou, 
měl napsáno PRAHA fixem na lístku, 
podpaží ved mladou neonacistku. 

Ona měla botku plíškem podbitou, 
on šel bos a s hlavou odkrytou; 
z toho je snad jasný, jak se věci maj: 
že za trochu lásky šli by světa kraj.  

(J. Dědeček: „Reprezentant hrůzy“) 

Text pro srovnání: 

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 
šel s hlavou odkrytou a šel bosý, 
šel v ledu – ale v duši máj, 
šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy, 
šel pouští – a měl v srdci perly rosy. 
Za trochu lásky šel bych světa kraj, 
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.  

(Ze sbírky „Okna v bouři“ ) 

 

Otázky a úkoly k textům: 

1. Kdo je autorem druhého textu? 

2. Srovnejte oba texty. Zaměřte se 
především na využití jazykových 
prostředků, a formulujte svůj názor, 
proč je autoři takto použili 

3. Formulujte hlavní myšlenky 
a témata. 

4. Zhodnoťte oba texty, jak mohou 
působit na čtenáře. Všechny své 
odpovědi dokládejte ukázkami 
z textu.  

 


