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Příloha č. 1 – Přehled didaktických metod výuky čtení 

Název metody Kategorie Vznikl Poznámky 

Slabikovací – 

písmenková - 

abecední 

syntetická do 19. století běžná 

(praktikována do roku 

1872) 

má 3 etapy, kterými žáci 

procházejí postupně: 

abecedář – žáci se učí 

názvům písmen b – „bé“; 

slabikanti – žáci se učí číst 

slabiky (mo – „em ó mo“); 

nominaristé – nakonec čtou 

celá slova 

Hláskovací syntetická snahy o alternativu 

k písmenkové metodě se 

objevovaly již od 16. 

století/u nás spíše až 

v 19. století 

Děti se naučily názvům 

písmen, ale vyslovovali 

jednotlivé hlásky (např. slovo 

malý četly – m-a = ma l-ý =lý 

= malý) 

Náslovných hlásek syntetická  z jednotlivých slov se 

vyvozovaly jednotlivé hlásky 

(většinou první – např. ze 

slova anděl – hláska a) 

Fonomimická 

(normálních hlásek) 

syntetická přelom 19./20. století metoda, vychází z 

jednotlivých hlásek, které 

mohou mít význam sami o 

sobě (např. citoslovce – husa 

syčí: ssss) 

Skriptologická syntetická okolo roku 1875 žáci se učí psát písmena a tím 

se je také učí číst 

Genetická syntetická 1913 - 1948 podrobněji popsána v kapitole 

Normálních slabik syntetická přelom 19./20. století nejprve se žáci učili slabiky, 

které jim učitel spojoval se 

zvukovou podobo, pomáhaly 

také doprovodné obrázky a až 

poté se přistupovalo 

k rozkladu na jednotlivá 

písmena 

Mnemotechnická – 

skriptologická  

syntetická 19. století metoda využívá 

nápovědných, pomocných 

obrázků (např. vedle C byla 

namalovaná cibule…) 

Fonetická syntetická  hlavním východiskem 

vyvozování hlásek bylo 

pozorování mluvidel a jejich 

utváření při vyslovování 

Metoda Petrákova syntetická  také označována jako metoda 

postupného a kontrolního 

průvodního čtení, používá jen 

tiskací písmo, postupné 

připojování písmen (k – ko – 

kov – ková – kovář …) 

Slabiková metoda 

souhlásková 

syntetická  vyvozují se nejprve slabiky, 

že se vždy k jedné 

samohlásce připojí všechny 

souhlásky (ba, ca, da, fa,… - 

a vytváří se celé věty – Bába 

má káčata…) 

Normálních slov 

(metoda Vogelova) 

analytická 40. léta 19. století vycházelo se ze slov, které se 

žáci učili a z nich se poté 

vyvozovaly jednotlivé hlásky 

(existovali „standardizované“ 



 

 

soubory slov, která 

obsahovala celou abecedu – 

např. Lindner ve své čítance 

používá soubor 21 slov jako: 

máma, med, Vít, lev, …) 

Globální metoda analytická konec 19. století a zač. 

20. století 

vychází z tvarové 

psychologie – vychází z celku 

(věty nebo slova) a pracuje 

s ním tak dlouho dokud sám 

jedinec nedojde vývojem k 

rozboru 

Metoda Jacototova analytická poč. 19. století používala se při výuce čtení u 

dospělých, učitel žákům 

ukázal větu a přečetl větu, 

kterou žáci opakovali tak 

dlouho, až byli schopni odlišit 

a určit jednotlivá slova, pak 

se přecházelo k rozboru slov 

na slabiky a pak na písmena 

Analyticko-syntetická A-S od poloviny 19. století podrobněji viz kapitola. 

 



 

 

Příloha č. 2 Grafické vyjádření rozložení výkonů v Testu čtení s porozuměním ve 

sledovaném vzorku 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Pracovní skupina A: 

Třída A1: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků s velkým podílem cizinců, 18 žáků 

ve třídě. Třída se učí podle G metody, při výuce používá učebnici „Učíme se číst“ 

(Wágnerová), „Čítanka“ (Wágnerová), dále vzhledem k projektovému vyučování také 

pracovní listy vlastní tvorby. Třídní učitelce je 32 let, má 4-letou školskou praxi, 

v metodice čtení je mírně pokročilá. 

Třída A2: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků s velkým podílem cizinců, 19 žáků 

ve třídě. Třída se učí podle G metody, při výuce používá učebnici „Učíme se číst“ 

(Wágnerová), „Čítanka“ (Wágnerová), dále vzhledem k projektovému vyučování také 

pracovní listy vlastní tvorby. Třídní učitelce je 45 let, má 25-letou školskou praxi, 

v metodice čtení je výrazně pokročilá, vede metodické sdružení na škole. 

Třída A3: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků s velkým podílem cizinců, 18 žáků 

ve třídě. Třída se učí podle G metody, při výuce používá učebnici „Učíme se číst“ 

(Wágnerová), „Čítanka“ (Wágnerová), dále vzhledem k projektovému vyučování také 

pracovní listy vlastní tvorby. Třídní učitelce je 29 let, má 5-letou školskou praxi, 

v metodice čtení je mírně pokročilá. 

Třída A4: Městský typ školy, běžná populace žáků, 21 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

AS metody, při výuce používá učebnici „Živá abeceda“ (Staudková), „Slabikář“ 

(Staudková), „Já a můj svět pro 1. ročník“ a dále jako doplňkové „Čtenářské tabulky“ 

(Novák), „Učíme se číst“, „Vyvozujeme písmena pohádkami“ (Sklenářová, Otíková). 

Třídní učitelce je 50 let, má 7-letou školskou praxi, v metodice čtení je mírně pokročilá. 

Třída A5: Městský, sídlištní typ školy, běžná populace žáků (1 cizinec), 14 žáků ve 

třídě. Třída se učí podle AS metody, při výuce používají učebnici „Živá abeceda“ 

(Staudková), „Slabikář“ (Staudková), „Moje první čítanka“ (Žáček) a další kopírované 

listy z jiných učebnic, seminářů apod. Třídní učitelce je 46 let, má 12-letou školskou 

praxi, v metodice čtení je mírně pokročilá. 

Třída A6: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků (1 cizinec), 16 žáků ve třídě. Třída 

se učí podle AS metody, při výuce používá učebnice a pracovní listy od nakladatelství 

Alter, jako doplňkové pak učebnice „Nová škola“, „Barevná čeština“, „Studio 1+1“ a 

další. Třídní učitelce je 50 let, má 24-letou školskou praxi, v metodice čtení je výrazně 

pokročilá. 



 

 

Třída A7: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků s velkým podílem cizinců, 18 žáků 

ve třídě. Třída se učí podle G metody, je bilingvní, při výuce používá učebnici „Učíme 

se číst“ (Wágnerová), „Čítanka“ (Wágnerová), dále vzhledem k projektovému 

vyučování také pracovní listy vlastní tvorby. Třídní učitelce je 28 let, má 6-letou 

školskou praxi, v metodice čtení je výrazně pokročilá. 

Pracovní skupina B 

Třída B1: Informace o této třídě nejsou kompletní. Můžeme pouze uvést, že se třída učí 

podle AS metody, dále pak věk třídní učitelky 42 let, 19-letou školskou praxi, je velmi 

pokročilá v metodice AS metody čtení. 

Třída B2: Stejně jako v předchozím případě, ani zde informace o této třídě nejsou 

kompletní. Víme však, že se třída učí podle AS metody, dále pak věk třídní učitelky 42 

let, má 18-letou školskou praxi, je velmi pokročilá v metodice AS metody čtení. 

Třída B3: Je poslední třídou, o které nemáme kompletní údaje. I tato třída se však učí 

podle AS metody, věk třídní učitelky je 47 let, má 23-letou školskou praxi, je velmi 

pokročilá v metodice AS metody čtení. 

Třída B4: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků, 22 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

AS metody, využívá učebnice „Český jazyk“, jako doplňkovou „Písmenkové pohádky“ 

(Horník, Vebrová) a pracovní listy vlastní tvorby. Třídní učitelce je 55 let, má 30-letou 

školskou praxi, je výrazně pokročilá v metodice AS i G metody čtení. 

Třída B5: Městský typ školy, běžná populace žáků, 26 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

G metody, využívá učebnice a pracovních listů „Učíme se číst a psát“, jako doplňkové 

„Pracovní listy pro prvňáky“ nakladatelství Pansofia. Třídní učitelce je 37 let, má 7-

letou školskou praxi, je výrazně pokročilá v metodice AS metody a středně pokročilá 

v případě G metody čtení. 

Třída B6: Městský typ školy, běžná populace žáků, 25 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

G metody, využívá učebnice a pracovních listů „Učíme se číst a psát“, jako doplňkové 

„Pracovní listy pro prvňáky“ nakladatelství Pansofia. Třídní učitelce je 56 let, má 35-

letou školskou praxi, je velmi pokročilá v metodice AS metody a začátečník v případě 

G metody čtení. 

Třída B7: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků, 22 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

AS metody, využívá učebnice „Český jazyk“, jako doplňkové „Písmenkové pohádky“ 



 

 

(Horník, Vebrová) a pracovní listy vlastní tvorby. Třídní učitelce je 36 let, má 13-letou 

školskou praxi, je výrazně pokročilá v metodice AS metody i G metody čtení. 

Třída B8: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků, 21 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

AS metody, využívá učebnice „Český jazyk“, jako doplňkové „Písmenkové pohádky“ 

(Horník, Vebrová) a pracovní listy vlastní tvorby. Třídní učitelce je 35 let, má 12-letou 

školskou praxi, je výrazně pokročilá v metodice AS metody i G metody čtení. 

Pracovní skupina C: 

Třída C1: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků, 12 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

AS metody, je logopedickou třídou, využívá učebnice „Hurá do abecedy“, „Český 

slabikář“, „Čítanka pro prvňáčky“, jako doplňkové „Český jazyk pro 1. Ročník ZŠ“, 

sadu obrázků pro vyvození slabik nakladatelství Alter. Třídní učitelce je 25 let, má 1-

letou školskou praxi, je začátečník v didaktice čtení. 

Třída C2: Vesnický typ školy, běžná populace žáků, 19 žáků ve třídě. Třída se učí 

podle AS metody, využívá učebnice „Živá abeceda“, „Slabikář“, dále „Zrakové 

vnímání“ (Bednářová), „Prostorová orientace“ (PPP Brno). Třídní učitelce je 40 let, má 

14-letou školskou praxi, je výrazně pokročilá v metodice čtení. 

Třída C3: Sídlištní, městský typ školy, běžná populace žáků, 25 žáků ve třídě. Třída se 

učí podle AS metody, využívá učebnice „Živá abeceda“, „Slabikář“, jako doplňkové 

„Sluchové vnímání“ (Bednářová), „Pozornost“ (Michalová), „Učíme se společně“ 

(Pašková) a „Barevná čeština pro prvňáky“. Třídní učitelce je 31 let, má 4-letou 

školskou praxi, je pokročilá v metodice čtení. 

Třída C4: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků, 24 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

AS metody, využívající učebnic a pracovních sešitů od nakladatelství Nová škola. 

Třídní učitelce je 47 let, má 23-letou školskou praxi, je výrazně pokročilá v metodice 

čtení. 

Třída C5: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků, 26 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

AS metody, využívající učebnic a pracovních sešitů od nakladatelství Nová škola. 

Třídní učitelce je 43 let, má 18-letou školskou praxi, je výrazně pokročilá v metodice 

čtení. 

Třída C6: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků, 26 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

AS metody, využívá učebnice „Hurá do abecedy“, „Český slabikář“, „Čítanka pro 



 

 

prvňáčky“, jako doplňkové „Český jazyk pro 1. ročník ZŠ“, sadu obrázků pro vyvození 

slabik nakladatelství Alter. Třídní učitelce je 47 let, má 24-letou školskou praxi, je 

výrazně pokročilá v metodice čtení. 

Třída C7: Sídlištní typ školy, běžná populace žáků, 24 žáků ve třídě. Třída se učí podle 

AS metody, využívá učebnice „Hurá do abecedy“, „Český slabikář“, „Čítanka pro 

prvňáčky“, jako doplňkové „Český jazyk pro 1. ročník ZŠ“, sadu obrázků pro vyvození 

slabik nakladatelství Alter. Třídní učitelce je 53 let, má 30-letou školskou praxi, je 

začátečník v metodice čtení. 

 


