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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na porozumění čtenému textu u žáků druhých tříd 

základních škol. Je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou.  

V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy mapující danou problematiku, 

jako čtení, čtenářská gramotnost, porozumění čtenému textu; představeny jsou také 

výukové metody (analyticko-syntetická a genetická). Prostor je věnován i mapování 

diagnostických možností čtení s porozuměním v poradenských zařízeních ve školství. 

Závěr části je věnován seznámení s projektem Třístupňového modelu péče a s výsledky 

zkoušky čtení, které byly analyzovány v práci P. Barešové (2009, 2010). 

V praktické části bylo hlavním cílem provedení analýzy výkonu dětí v polovině 

druhé třídy v nově konstruované zkoušce čtení s porozuměním (Pokorná, Wolfová, 

Kucharská, in Kucharská, 2011). V testu byly žákům předkládány tři typy úkolů 

(označování hranic slov, doplňování chybějících slov do textu a potvrzování pravdivosti 

tvrzení ve vztahu k obrázku). Sběr dat byl proveden v rámci ověřovacího projektu 

Třístupňového modelu péče, který byl realizován IPPP (do šetření bylo zapojeno 345 

žáků ze 7 škol ze tří oblastí – Praha, jižní a střední Čechy, Morava). Provedená analýza 

sebraných dat měla ukázat případné rozdíly mezi skupinami žáků vyučovaných 

analyticko-syntetickou a genetickou metodou. Cílem však nebylo metody hodnotit 

z hlediska jejich vhodnosti. Sledovány byly také rozdíly mezi skupinami žáků 

rozdělených podle pohlaví, navštěvujících škol a vymezených regionálních oblastí.  

 

 

 

 

klíčová slova:  

čtení, čtení s porozuměním, čtenářská gramotnost, genetická metoda, metoda 

analyticko-syntetická, zkoušky čtení s porozuměním 



Abstract 

This diploma thesis is focused to the reading comprehension of the second class 

pupils at a primary school. The thesis is divided into the theoretical and the practical 

part. 

The theoretical part presents the basic concepts of mapping the issues, such as 

reading, literacy, reading comprehension; there are also introduced the educational 

methods (the analytic-synthetic and  genetic) and the diagnostic techniques for 

determining the grade of the reading comprehension in pedagogical-psychological 

counseling. The ending of this part was dedicated the project Three-level model of care 

and the results of diagnostic screenings of reading analyzed in the works of P. Barešová 

(2009, 2010). 

The target of the practical part was the analysis of resulst of the second class 

pupils from new created Test of reading comprehension (Pokorná, Wolfová, Kucharská, 

in Kucharská, 2011). Three types of tasks (such as labeling borders words, fill in 

missing words in the text and making decision of the claims, whether they are true, in 

relation to the picture). The data collection was made in the project - Three-level model 

of care carried out by IPPP ČR (There was involved 345 pupils from 7 primary schools 

from three parts of Czech Republic  - Prague, Central and South Bohemian Region and 

Moravia). The conducted analysis of collected data should show the differences 

between groups of pupils they were educated by the analytic-synthetic method or the 

genetic metod for the education of the literacy. The target of the thesis was not the 

educational methods assessed in terms of their suitability or success. There was 

analysed the differences between pupils groups divided according to sex, schools or 

regional areas. 
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ÚVOD 

Proč se v dnešní době zabývat čtením? Vždyť je to přece dovednost, kterou 

většina z nás považuje za samozřejmost. Každý přece umí číst. Tedy alespoň ti, kteří 

prošli základním vzděláním. Je pro nás pro nás těžko představitelné, že by někdo číst 

neuměl. Jak by se mohl orientovat v každodenních situacích? Vždyť by si nemohl 

přečíst například návod, jak sestavit postel, nebo recept na polévku, jízdní řád nebo 

televizní program, složenku, nebo složení oblíbených sušenek. Takový člověk by se 

nemohl vzdělávat – jak by si mohl vše pamatovat jen na základě odposlouchaných 

přednášek. Bez schopnosti číst by nemohl hledat tvrzení podporující jeho myšlenky, 

sledovat vývoj v určité oblasti nebo se jen bavit u příběhu starého stovky let. Byl by o to 

ochuzen. Takový člověk by byl těžko zaměstnavatelný, neboť až na výjimky je tato 

dovednost pro uplatnitelnost v praxi velmi důležitou podmínkou.  

Proč se čtením tedy zabývat, když je pro nás tak samozřejmé? V dnešní době se 

zveřejňují výsledky různých srovnávacích výzkumů a šetření, ze kterých vyplývá, že 

úroveň čtenářských schopností v populaci klesá (viz PISA). Lidé sice umějí číst ve 

smyslu rozlišování jednotlivých písmen, dokáží rozumět jednotlivým slovům a větám. 

Pokud ale je po nich požadována vyšší úroveň práce s textem – tj. porozumění hlavní 

myšlence, explicitním i implicitním detailům, jeho kritické zhodnocení, zkrácení, apod., 

mohou selhávat.  Ve školách se pak stále více objevují žáci s problémy ve čtení, přitom 

se nemusí jednat pouze o žáky se specifickými poruchami učení. Např. zpráva školní 

inspekce z roku 2005 „doložila, že v některých regionech (ČR) přesáhl počet žáků 

s SPU únosnou míru (přes 10 %“) (Kucharská, 2011, s. 5). Je otázkou, zda ve 

zvyšujících se počtech žáků s SPU nemohou být uplatněny právě jiné okolnosti, které se 

promítají do problémů žáků ve čtení.  

Co je tedy příčinou onoho selhávání ve čtenářských situacích? Hledání odpovědi 

na tuto otázku nebylo rozhodně v silách této práce. Tato práce se snaží pouze zmapovat 

malou část velkého procesu. Je zaměřena na čtení s porozuměním, které je právě tím 

„čtením“, ve kterém dnes někteří vykazují určité prvky „negramotnosti.“ Zaměření 

práce je ještě zúženo na skupinu žáků druhých tříd základních škol a analyzování nově 

vytvořené zkoušky čtení s porozuměním, která byla sestavena pro ověřovací projekt 

Třístupňového modelu péče (Mertin, Kucharská a kol., 2007). Ten byl vytvořen a 

ověřován pro možnost odlišných přístupů k žákům s problémy ve čtení. Větší úlohu, než 
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je dosud běžné, v něm sehrává učitel a školní poradenské pracoviště, jejich úkolem je 

řešit problémy žáků při rozvoji gramotnosti od počátku jejich vzniku. Školská 

poradenská zařízení se v tomto modelu zapojují až po určité době, kdy byla žáku 

poskytována intervenční pomoc v prostředí školy, avšak bez požadovaných výsledků. 

Jedná se o přetrvávající problémy, u kterých může být poradnou následně vyhodnocen 

specifický potenciál (tedy stanovení diagnózy specifických poruch učení).  

V rámci ověřovacího projektu (IPPP ČR, 2008-2010) byla podpořena skupina 

učitelů, kteří měli díky metodické podpoře odborníků – psychologů i speciálních 

pedagogů možnost dále se rozvíjet v dovednosti přistupovat k žákovi podle jeho 

vzdělávacích potřeb, s individualizovaným a diferencovaným přístupem. Ve školách, 

kde byl projekt realizován, pracoval také školní psycholog nebo školní speciální 

pedagog. Vše bylo směřováno k tomu, jak zajistit větší možnost poskytování 

podpůrných opatření, pomáhajících řešit počáteční problémy v rozvoji gramotnosti.  

Projekt si ale také kladl výzkumné cíle, sledoval rozvoj dovedností ve čtení a 

psaní u žáků. Byly vytvořeny didaktické zkoušky čtení, pomocí kterých byla sledována 

dynamika čtení a psaní. Tyto zkoušky byly postupně vyhodnocovány a mohly by 

v budoucnu sloužit pro pracovníky škol (zejména školní speciální pedagogy a školní 

psychology) pro hodnocení dosažené úrovně čtení a psaní (Kucharská, Barešová, 2012; 

Kucharská, Veverková, 2012).  

V předložené práci jsou prováděny analýzy jednotlivých úkolů jedné 

z vytvořených zkoušek, a to Zkoušky čtení s porozuměním (Pokorná, Wolfová, 

Kucharská, in Kucharská, 2011). Jsou srovnávány a porovnávány výkony žáků 2. 

ročníků vyučovaných analyticko-syntetickou a genetickou metodou čtení, ale také 

rozdíly mezi různě uspořádanými skupinami žáků (porovnávání z hlediska pohlaví, 

školy a regionu) – tedy faktory, které mohou mít na rozvoj dovednosti čtení 

s porozuměním mít vliv. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1  ČTENÍ 

V úvodu práce by bylo možné položit otázku, co je čtení. „Jednoznačně platná a 

uspokojivá teoretická koncepce čtení, která by ho dokázala vyčerpávajícím způsobem 

vysvětlit v celé jeho psychologické složitosti, komplexnosti i variabilitě neexistuje“ 

(Zápotočná, 2001, s. 283). Záleží spíše na tom, z jakého hlediska se na čtení díváme, co 

je pro nás ve čtení důležité, s jakými teoretickými východisky ke čtení přistupujeme, za 

jakým účelem má být čtení definováno, pro jakou potřebu. To všechno vytvoření 

definice pojmu čtení velmi ovlivňuje (Zápotočná, 2001).  

Čtení pak tedy můžeme považovat za „poměrně složitý, mimořádně komplexní, 

mnohokomponentový a mnohaúrovňový, dynamicky se měnící psychologický proces“ 

(Zápotočná, 2001, s. 284). Podle této definice si tedy můžeme čtení představit jako 

pyramidu složek a součástek, které jsou navzájem propletené a propojené vzájemnými 

vztahy. Tato pyramida se ale v onom procesu čtení neustále mění, přeskupuje a znovu 

se staví, na základě změn, které čtením probíhají, v rámci vývoje jedince jako takového. 

Čtení je ovlivňováno mnoha faktory, které přicházejí zvenčí (z okolí jedince) nebo 

zvnitřku (jedince). 

Pokud tedy člověk čte, pak se nachází v situaci, kdy má před sebou text – soubor 

grafémů – zrakových podnětů, které mají svůj specifický význam – jsou to písmena, 

číslice, interpunkční znaménka, piktogramy a další znaky. Jsou dále nedělitelné a tvoří 

základ psané řeči. Grafémům jsou přiřazeny specifické významy, fonémy. Abychom 

mohli říci, že člověk čte, musí tedy jednotlivé grafémy znát, analyzovat je, vyčlenit 

z celku, identifikovat, určit jejich význam, vybavit si ve své paměti, co daný napsaný 

znak – grafém znamená, musí si vybavit jeho zvukovou podobu – foném. Tak postupuje 

znak od znaku, grafém od grafému, písmeno od písmene, identifikací jim přiřazuje 

významy. Zároveň musí brát v úvahu jednotlivé uspořádání písmen, interpunkčních 

znamének, které čtenáři dávají informace o vyšší úrovni textu, jeho struktuře – jednotky 

již nejsou písmena, ale slova, slovní spojení, věty, odstavce, atd. Čtenář po identifikaci 

grafémů vstupuje do druhé fáze procesu čtení. Jde o kognitivní procesy, kdy je zapojeno 

myšlení. Ony podněty jsou zpracovávány, tříděny, přirovnávány k podobným 

podnětům, zkušenostem, významům, jsou vysvětlovány, zařazovány. Tehdy se člověk 

dostává k jádru napsané výpovědi. Čtenář poznává význam slova, věty i celého textu.  
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Tyto jednotlivé procesy jsou navzájem propojené a uskutečňují se v neuvěřitelně 

krátkém čase. Toto tvrzení je samozřejmě platné až u vyspělých čtenářů, kteří mají celý 

výše popsaný proces čtení zautomatizovaný, kteří se nemusejí příliš soustředit na 

dekódování jednotlivých písmen, protože jejich grafická podoba je pro ně již známá. 

Zautomatizování a tedy zrychlení procesu čtení je vázáno na rozvoj čtenářských 

dovedností a také na výuku čtení, ale také na osobnostní faktory, jako je zájem o čtení, 

chuť se dále tímto procesem zabývat, opakovat jej. Protože je každý jedinec originální, 

jedinečný, je rozvoj procesu čtení velmi různorodý a individuální. Každý má totiž své 

vlastní zkušenosti, vědomosti na různém stupni a z odlišných oblastí vědění, každý je 

různě citově nastaven a rozpoložen, je ovlivňován určitým sociálním prostředím, ve 

kterém se nachází. Například rodiče jsou pro začínajícího čtenáře velkým vzorem, 

ovlivňují jeho vnímání a chápání čtení jako takového, jeho funkce a jeho význam. Svým 

přístupem ke čtení rodiče ovlivňují dítě a jeho postoj ke čtení. Tak např. to, jak často 

rodiče čtou, jaké texty si vybírají a za jakým účelem, zda chodí do knihovny, apod., to 

všechno jsou významné impulsy, které dítě vnímá. Je důležité, aby v rodinném prostředí 

byl vytvořen vhodný prostor a čas pro čtení čtenáře, aby rodiče s dítětem četli (aby mu 

četli a aby naopak malý čtenář četl jim).  

Velký význam v procesu osvojování si čtení má bezpochyby také škola a školní 

prostředí. Myšlena je především didaktická metoda výuky čtení, ale velký vliv mohou 

mít i zkušenosti a dovednosti učitele, jeho schopnost žáky motivovat a pro čtení 

nadchnout. S tím souvisí i učitelova znalost vhodných textů pro žáky - měl by mít 

přehled o současné dětské literatuře, aby mohl vhodně doporučovat žákům knihy podle 

jejich zájmu, zaměření i čtenářské vyspělosti. Začínajícího čtenáře jistě také ovlivní 

způsob učitele při výskytu problémů ve čtení, jak bude k žákům s obtížemi přistupovat, 

jak je bude podporovat, apod.  

Neopomenutelnou roli v rozvoji čtenářských dovedností mají i vrstevníci – to 

jak oni čtení hodnotí, jak k němu přistupují, dává dětem výrazný signál.  

Pokud bychom měli vyzdvihnout jeden z uvedených faktorů rozvoje čtení, pak 

by to byl učitel a jeho citlivé přistupování ke každému malému čtenáři. Jeho role je 

v počáteční fázi nácviku čtenářských dovedností, dalo by se říci, nezastupitelná. 

(Kucharská, Barešová, 2012). 
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Z hlediska psychologických procesů a schopností můžeme v procesu čtení 

identifikovat zrakové vnímání a to především schopnost zrakové diferenciace a 

identifikace – vnímání stejnosti a podobnosti. Dále je potřeba zmínit i dovednost 

sluchové diferenciace – písemné podněty získané prostřednictvím zrakového vnímání 

jsou asociacemi spojovány se zvuky hlásek, slov. Je důležité, aby sluchové vnímání 

dítěte bylo rozvinuté natolik, aby dokázalo rozlišovat jednotlivé hlásky, vyčlenit je ze 

skupin – slov, apod. Důležitou skupinou činností v procesu čtení jsou činnosti 

myšlenkové (kognitivní), bez nichž by nemohlo dojít k pochopení významu textu. 

Kognitivní činnosti jsou ovlivněny čtenářovou úrovní vědomostí a dosavadních 

zkušeností, rozvojem myšlení. Nezastupitelnou roli ve čtení má samozřejmě také paměť 

– pokud si čtenář není schopný v paměti vybavit význam (obraz) slova, pojmu, 

porozumění textu je narušeno. Do procesu čtení také vstupuje složka citová, zájmy 

čtenáře, motivace, touha po poznání, apod. (Křivánek, Wildová, 1998). 
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2  ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

Pojem čtenářská gramotnost je v současné době stále více upřednostňován při 

hodnocení čtení před pojmy čtení, schopnost čtení, apod. Pojem čtenářská gramotnost 

v sobě totiž zahrnuje víc než jen pouhé dekódování slov, nebo rozumění jednotlivým 

slovům. Definice se neustále mění a zpřesňuje. Jedna z nejcitovanějších definic, platná a 

uznávaná v mezinárodním měřítku, je vymezena pro použití v rámci mezinárodního 

výzkum OECD PISA
1
 - „čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému 

textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních 

schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti.“ (Košťálová, 

2010, s. 14). 

V českém prostředí byla vytvořena definice čtenářské gramotnosti panelem pro 

čtenářskou gramotnost VÚP
2
. Pak tedy můžeme říci, že čtenářská gramotnost je 

„celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, 

postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních 

i sociálních kontextech. 

Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin, z nichž žádná není 

opominutelná: 

- vztah ke čtení – předpokladem pro rozvíjení čtenářské gramotnosti je potěšení 

z četby a vnitřní potřeba číst 

- doslovné porozumění – čtenářská gramotnost staví na dovednosti dekódovat 

psané texty a budovat porozumění na doslovné úrovni se zapojením dosavadních 

znalostí a zkušeností.  

- vysuzování – čtenářsky gramotný člověk musí umět vyvozovat z přečteného 

závěry a texty posuzovat (kriticky hodnotit) z různých hledisek včetně sledování 

autorových záměrů. 

- metakognice – součástí čtenářské gramotnosti je dovednost a návyk 

seberegulace, tj. dovednost reflektovat záměr vlastního čtení, v souladu s ním 

volit texty a způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat vlastní porozumění čtenému 

                                                 
1
 PISA (Programme for International Student Assessment)  je mezinárodní projekt  zjišťování kompetencí 

patnáctileté mládeže realizující se v rámci zemí OECD. V rámci výzkumu, který probíhá v devítiletých 

cyklech, se sleduje čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost.  Testování pak probíhá každé 3 

roky a větší pozornost je vždy věnována jedné ze sledovaných kompetencí. Testování sledující především 

čtenářskou gramotnost proběhlo v roce 2000 a 2009. 
2
  Jde o pracovní skupinu, která byla tvořena jak učiteli základních škol, tak i vědeckými pracovníky a 

působí v Národním ústavu pro vzdělávání – divize Výzkumný ústav pedagogický. 
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textu a záměrně volit strategie pro lepší porozumění, pro překonání obtížnosti 

obsahu i složitosti vyjádření. 

- sdílení – čtenářsky gramotný člověk je připraven své prožitky, porozumívání a 

pochopení sdílet s dalšími čtenáři. Své pochopení textu porovnává s jeho 

společensky sdílenými interpretacemi, všímá si shod a přemýšlí o rozdílech. 

- aplikace – čtenářsky gramotný člověk využívá čtení k seberozvoji i ke svému 

konání, četbu zúročuje v dalším životě.“ (Čtenářská gramotnost ve výuce, 2010, 

s. 8, Košťálová, 2010, s. 14). 

Gramotností, respektive čtenářskou gramotností, se ve svém díle také zabývá P. 

Gavora (2003). Definuje čtyři druhy gramotnosti, které lze také chápat jako jednotlivé 

etapy vývoje chápání pojmu gramotnost.  

2.1  Bazální gramotnost  

Tento druh gramotnosti je chápán jako jeden z pólů na ose gramotný – 

negramotný, tedy ten, co umí číst a psát, a ten, který to neumí. „Jde o 

psycholingvistickou zručnost, schopnost čtení v tom nejzákladnějším pojetí“ (Gavora, 

2003, s. 11), tedy dekódování významů, spojování těchto informací s představami, 

zkušenostmi a vědomostmi uloženými v paměti, a jednoduchou reprodukci přečteného 

textu. Čtenářská gramotnost v tomto pojetí je základem „primárního učení, osvojování 

si školních poznatků, ale i nástrojem socializace a akulturace dítěte“ (Gavora, 2003, s. 

12). Čtenář se skrz text dostává k myšlenkám, názorům, příběhům či faktům, které 

mohou být staré stovky, tisíce let, mohly vzniknout na opačné straně zeměkoule, a tak 

poznat svět. Z hlediska výzkumů se v tomto pojetí odborníci zaměřují na sledování 

očních pohybů (fixace oka při čtení, sakády – tzv. skoky oka při čtení – jejich trvání, 

jejich odchylky, apod.), z pedagogického hlediska je pozornost zaměřena na rychlost 

čtení a chybovost. 

2.2  Gramotnost jako zpracování textových informací  

Na úrovni bazální gramotnosti jde především o získání dovedností pro 

dekódování zrakových podnětů a jejich spojení s významem. Text je zpravidla „pouze“ 

reprodukován. V pojetí gramotnosti jako zpracování textových informací se 

k předchozím činnostem přidávají další, složitější. Text je zpracováván jako soubor 

informací a myšlenek, které mají různou důležitost. Proto se mezi myšlenkami hledají 
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vztahy a souvislosti, hlavní myšlenky jsou zdůrazňovány, nepodstatné zase selektovány. 

Myšlenky jsou zhušťovány, koncentrovány. Čtenář je schopný vyvozovat závěry, 

dokáže „číst mezi řádky“ – tedy získávat z textu implicitní informace. Text kriticky 

hodnotí z hlediska jeho pravdivosti, užitečnosti, novosti, spolehlivosti. „Čtenář v tomto 

procesu již není pasivní automat, který vnímá písmena a přiřazuje jim významy, podle 

toho jak jsou seskupena, uspořádána ve slova. Čtenář se stává aktivním článkem, který 

se dostává do vztahu k textu, respektive k autorovi samém“ (Gavora, 2003, s. 14). Toto 

pojetí se objevuje s nástupem kognitivně orientované psychologie a pedagogiky.  

V kontextu gramotnosti jako zpracovávání textových informací se začal používat 

pojem funkční gramotnost
3
. 

2. 3  Gramotnost jako sociokulturní jev 

Třetím druhem gramotnosti podle Gavory je gramotnost jako sociokulturní jev. 

Gramotnost je podle této teorie vázána na konkrétní kulturu. Říká, že univerzální 

gramotnost neexistuje, jsou pouze gramotnosti jednotlivých kultur. Podle toho, ve které 

kultuře se čtenář nachází, podle toho také čte. Každé prostředí, každá situace, totiž na 

čtenáři požaduje trochu jiné dovednosti, zaměření. „Gramotnost je tedy situačně 

zakotvená a navázána na sociální struktury, vztahy a činnosti (např.: úředník má jinou 

gramotnost než člověk pracující v technických oblastech, a ten má jinou než vinař. 

Španěl má jinou než Američan než Čech a Slovák)“ (Gavora, 2003, s. 20).  

Přínosem této teorie je, že se v podstatě nepracuje příliš s myšlenkou deficitu 

v gramotnosti, ale hovoří se o rozdílech mezi jednotlivci, skupinami ovlivněnými 

různým kulturním a sociálním prostředím. Mezi odborníky zastávající teorii 

gramotnosti jako sociokulturního jevu je zdůrazňovaná potřeba sledovat a zkoumat 

gramotnost v konkrétní prostředí, ve kterých se nachází, ve kterých se používá. To je 

základem etnografického výzkumu
4
.  

                                                 
3
 Pojem poprvé použil W. A. Gray v roce 1956, ale začal se používat až v sedmdesátých letech minulého 

století. Jde o schopnost používat tištěný a psaný materiál pro splnění širokých potřeb člověka doma, ve 

volnočasových aktivitách, v zaměstnání, je to nástroj na rozšíření vědomostí a rozvoj potenciálu 

osobnosti. Škála textů, které člověk používá (recipuje a produkuje), je velmi široká. Nebývají to pouze 

souvislé, spojité texty (jako novinové články, odborné texty nebo literární žánry jako jsou povídky, 

novely a romány) anebo texty s přehlednou strukturou, uspořádané do vět a odstavců. Existují i různé 

druhy nesouvislých textů – dotazník, jízdní řád, návody přiložené k výrobkům, schémata, tabulky, grafy. 

Do funkční gramotnosti se kromě čtenářské gramotnosti zařazuje také gramotnost matematická, protože 

v textech se často objevují i čísl, která je potřeba interpretovat a hodnotit. (Gavora, 2003, s. 14).  
4
 Etnografickými výzkumy se zabývá např. Pražská skupina školní etnografie, která v rámci tématu čtení 

uveřejnila výsledky výzkumu: Kučera, M., Viktorová, I. Čtení/psaní v první třídě; Kučera, M. Čeština 

s důrazem na mluvnici; Viktorová, I. Stylistická práce s textem ve 2. třídě, Kučera, M. Slovník – Tempo 
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Sociokulturní model klade důraz na praktické aspekty vyučování čtení a psaní, 

na přiblížení se životu, a to obsahem textů ale i žánrem a činnostmi s nimi. Prosazují 

kontextuální vědomosti, používání autentických textů a smysluplnou práci s nimi. 

Dobrým teoretickým rámcem je teorie situačního učení (Gavora, 2003, s. 20). 

2. 4  E-gramotnost  

Poslední druh gramotnosti vymezeným Gavorou je vázán na „používání 

elektronických medií, jako je počítač a mobil, a jejich vybavení jako je textový editor, 

tabulkový procesor, internet, CD-ROM a e-mail. Tyto prostředky nám umožňují tvorbu 

a používání široké škály produktů od elektronických textů přes databáze, elektronické 

encyklopedie až po zprávy SMS“ (Gavora, 2003, s. 21). To vše v návaznosti na výše 

uvedenou gramotnost je spojeno se specifickou kulturou, která na čtenáře klade potřebu 

jiných, nových dovedností, potřebu změnit systém hodnot. Multimédia nabízejí 

nekonečné množství textů, které však nejsou uspořádány tradičně jako v knihách, 

učebnicích, člověk při „čtení“ internetu nelistuje, neobrací stránku list po listu. Na 

obrazovce má zpravidla několik polí, které mu sdělují různá data (text, který hledá, 

odkazy na další webové stránky, reklamy), čtenář musí být schopný se v takto 

strukturovaném textu orientovat. Tato situace od něj vyžaduje dovednosti efektivního 

vyhledávání, zpracování a produkci informací.  

Neopomenutelnou stránkou by měla být i schopnost kritického hodnocení zdroje 

a obsahu.  

Výčet e-gramotnostních kompetencí ale zahrnuje i dovednosti jako ovládání 

klávesnice, základní manipulace s médii, apod.  

                                                                                                                                               
vývoje slovníku u žáků v 1. a 2. třídě, Třetí třída v češtině, Viktorová, I. Práce dětí s textem, Kučera , M. 

Žánr vyprávění ve výzkumu čtenářské gramotnosti testem IEA … atd. 
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3  VÝUKA ČTENÍ 

V průběhu dějin, v podstatě od vzniku písma, se objevují a používají různé 

metody, jak naučit žáky číst. Přehled jednotlivých metod, které se používaly nebo 

používají dodnes je uveden v  příloze č. 1. Pro potřeby této práce představím pouze dvě 

ucelené metody, které jsou v naší školské praxi nejrozšířenější a které byly využívány 

ve sledovaném vzorku žáků této práce při výuce čtení. Jedná se o metodu analyticko-

syntetickou a metodu genetickou. 

3. 1 Metoda analyticko-syntetická (také hlásková nebo zvuková) 

Poprvé myšlenku, že „správně číst může jen ten, kdo pochopí hláskovou stavbu 

slov“ (Santlerová, 1995, s. 20) v našich zemích představil J. V. Svoboda (ve slabikáři 

Školka a Malý čtenář). V 50. letech byla pro tuto vyučovací metodu vypracována 

speciální čítanka – Živá abeceda a Slabikář (O. Chlup, 1954). V současné době je stále 

ještě nejrozšířenější výukovou metodou čtení (do roku 1989 byla jedinou možnou). 

Základem je mluvené slovo, zvuková stránka, z vysloveného slova se vyvozuje 

hláska, ta je následně spojena s písmenem (tedy grafickou podobou hlásky). Jakmile 

mají žáci vyvozeno a propojeno několik písmen – hlásek, začínají číst slabiky a slova. 

Provádí tady nejprve analýzu slov na hlásky a následně syntézu zpět na slova. 

(Santlerová, 1995). 

Nácvik čtení prochází několika etapami (Santlerová, 1995): 

- přípravná fáze – se zaměřuje na fonematický zvuk a fonologické reprezentace. 

Děti se učí rozlišovat jednotlivé zvuky, apod. V této fázi se také seznamují se 

všemi samohláskami a souhláskami – s, l, m, p. Ty různě spojují do slabik a 

jednoduchých slov, provádějí sluchovou analýzu a syntézu. 

- etapa slabičně analytického způsobu čtení – se ještě dále dělí na 4 fáze:  

o čtení otevřené slabiky ve slovech (máma) 

o čtení zavřené slabiky na konci slov (les) 

o čtení otevřené slabiky trojpísmenné (sto) a slova se dvěma souhláskami 

uprostřed (myška)  

o čtení slov se slabikotvorným r, l; slova s písmenem ě a se slabikami di, ti, ni 

- etapa plynulého čtení slov – závěrečná etapa, na jejímž konci by měl žák umět 

číst plynule s porozuměním se správným přízvukem a intonací. Hlavním cílem 

zautomatizování analyticko-syntetické práce. 



17 

 

Z psychologického hlediska jsou v rámci metody analyticko-syntetické 

vymezovány tři etapy, které nelze chápat tak, že v daném období jsou jediné platné. 

Níže vymezené etapy se v průběhu vývoje čtení objevují současně, jen ta, která, 

v určitém okamžiku v procesu převládá. Cílem je především zautomatizování všech 

činností:  

a) analytická etapa – v rámci první etapy je důležité, aby začínající čtenář ovládl 

části celku – písmena a později (jde o tzv. stupeň slabičně analytického čtení) i 

slabiky. Čtenář si v přípravném období (před začátkem vlastí výuky čtení) 

rozvíjí schopnosti sluchové analýzy a seznamuje se s jednotlivými částmi textu 

(co je slovo, věta, hledá první hlásky ve slovech, dělí slova na slabiky). 

Základem období je osvojení sluchové analýzy a syntézy (schopnost analyzovat 

zvuky řeči), osvojení si grafického tvaru písmen (schopnost rozeznávat tvary) a 

následná syntéza písmen do slabik. 

b) syntetická etapa – v druhé etapě si malý čtenář vytváří představu o celostní 

struktuře slov. Skládá jednotlivá písmena do slabik a celých slov, učí se pochopit 

význam přečteného. Do činnosti významně promlouvají pamětní asociační 

procesy vybavování a také pozornost jedince. 

c) etapa automatizace – náplní poslední etapy je opakování předchozích činností, 

jejich zdokonalování, až jsou prováděny automaticky – s co nejmenší námahou 

(Křivánek, Wildová, 1998). 

Při výuce čtení je velmi důležité, a to od úplných počátků, zdůrazňovat čtení 

s porozuměním, motivovat žáky ke čtení právě tím, že čtením se mohou dostat 

k zajímavým informacím, dějům, apod. Analyticko-syntetické metodě je někdy 

vyčítáno, že na počátku čtení se zaměřuje především na technickou stránku celého 

procesu. Což lze pochopit, protože analýza slov je „náročnou abstrakcí, při níž u 

slovního znaku odhlížíme od sémiotické funkce, jež tvoří jeho funkční podstatu“ 

(Křivánek, Wildová, 1998, s. 40). Analyticko-syntetická metoda čtení totiž vychází z  

teorií „zdola nahoru“ (které jsou blíže popsány v následující kapitole), které 

předpokládají, že úroveň porozumění textu je závislá na technice čtení – tedy na úrovni 

dekódování (od toho jak čtenář dobře čte – bez chyb, plynule, apod., se odvíjí úroveň 

porozumění textu).  
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3.2  Metoda genetická (zapisovací) 

Genetická metoda je spojena s čítankou Poupata a se jménem Josef Kožíšek. 

Kožíšek totiž v roce 1913 vydal uvedenou čítanku a společně s ní tak představil tuto 

metodu světu. Vycházel z principu historického písma, tedy myšlenky, že žáci musí 

projít všemi fázemi vývoje čtení tak, jak proběhly v dějinách lidstva. „Filozofickým 

východiskem genetické metody je tvrzení, že na počátku procesu čtení a psaní je 

myšlenka, ta je následně zapsána a až poté nastupuje její čtení. Celý proces výuky tedy 

začíná psaním“ (Barešová, 2010, s. 16). Proto je genetická metoda označovaná také 

jako metoda zapisovací. 

Genetická metoda klade důraz na hlásku a písmeno, syntéza písmen do slabik se 

v této metodě neobjevuje, nevyučuje, počítá se totiž s přirozenou zvídavostí dětí, které 

při opakované práci se slovy existenci slabik objeví samy. 

Výuka čtení v rámci genetické metody je rozdělena do 3 etap (Barešová, 2010): 

a) etapa hůlkového písma – V první fázi se žáci učí spojovat své myšlenky 

s kresbou, obrázkem, pak postupují na jednoduché symboly, jednotlivá písmena 

– v tomto období se používají pouze velká tiskací písmena, která nesou význam 

celého slova. Nejprve jsou jednotlivá písmena s tečkou (A., N.) spojena se 

jmény žáků ve třídě (např. A. znamená Anička) (Santlerová, 1995). Od zkratek 

se postupně přechází k jednotlivým písmenům. Kombinací znaků, jednotlivých 

písmen – hlásek a obrázků, žáci tedy od počátku čtou věty s významy (např. A. 

MÁ  = Anička má kolo). Na konci tohoto období jsou žáci schopni číst 

skupiny di, ti, ni a bě, pě, vě, mě. 

b) etapa přechodu na malé tiskací písmo – ve čtení a psaní se zavádí písmo malé 

tiskací (tento přechod trvá přibližně 1 týden) 

c) období psaní psacím písmem – v poslední etapě se zavádí písmo psací, které se 

do konce první třídy zdokonaluje.  

Hlavním cílem genetické metody bylo zdůraznění sdělovací funkce psané řeči – 

že text v prvé řadě přináší nějakou myšlenku, má nějaký význam. Tento důraz na část 

čtecího procesu – porozumění textu je jedním z hlavních kladů této didaktické metody. 

Dalším pozitivem, který s předchozím souvisí, je motivace žáků ke čtení – první, co se 

žáci učí zapisovat a číst jsou vlastní jména žáků. I přestože by na konci prvního ročníku 
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měli mít žáci čtení osvojené na stejné úrovni – umět číst plynule s porozuměním, 

v průběhu výuky je upřednostňován individuální přístup k dítěti.  

„Jako nevýhoda je uváděna nemožnost společného čtení, a to právě díky 

individuálním postupům každého žáka. Problémy nastávají také v případě, že žák 

nedokáže přečíst slovo po písmenkách, vyslovení celého slova je pak zákonitě nemožné. 

Častější než v případě AS metody bývá také domýšlení slov a problémy se čtením 

dlouhých slov, jelikož při pomalém dekódování písmen a častém opravování nastává 

zmatek“ (Barešová, 2010, s. 18).  
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4  ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

„Porozumění textu je výsostně lidská činnost“ (Gavora, 1992, s. 113).  

Číst ve smyslu – dekódovat grafické znaky dokáže i stroj, počítač, robot – 

pravděpodobně i s větší přesností a menším počtem chyb. Ale co stroj nedokáže, je 

přiřazení významů k oněm rozšifrovaným znakům. Neumí je dát do vztahů mezi sebou, 

do kontextu „znaků“ předchozích i následujících. To dokáže pouze člověk. Porozumění 

textu je hlavním cílem celého procesu čtení. Bez porozumění by nemělo žádný význam 

čtení provádět, bylo by to pouhé luštění stejných stále se opakujících grafických znaků.  

Nezáleží pak na tom, zda čteme, abychom se něčemu novému naučili, vyhledali 

důležité informace nebo se jen zabavili/pobavili, ale vždy, pokud mají být uvedené cíle 

naplněny, je důležité, abychom textu porozuměli, abychom poznali příběh detektivky a 

správně sledovali rozuzlení a nalezení vraha, abychom se zorientovali např. 

v encyklopedii a vyhledali správný pojem a pochopili jeho obsah. Tím, že text 

pochopíme, se můžeme dostat k „novým informacím, údajům, k myšlenkám, které jsou 

staré stovky a stovky let, nebo naopak jsou úplně čerstvé a nové. Může „sledovat“ děj 

v příbězích. Dozvídat se o zajímavostech světa nebo třeba jenom o počasí. Člověk skrz 

text a čtení textu tak může sám sdílet své myšlenky s ostatními. „Psané a tištěné slovo 

umožňuje totiž zatím nejdokonalejší komunikaci mezi lidmi blízkými i vzdálenými, v čase 

i prostoru“ (Matějček a kol, 1992, s. 5). 

4.1  Vymezení pojmu porozumění textu 

Podle Gavory (1992, s. 114) lze porozumění textu „definovat jako způsob 

individuálního rekonstruování informací, které jsou v textu. Porozumění textu má 

konstruktivní charakter. Nejde tedy jen o získávání informací, ale také o jejich vlastní 

transformaci čtenářem – každý čtenář si vlastně v duchu vytváří svoji verzi (interpretaci 

textu). Je to proto, že při porozumění sice vychází z informací, které text obsahuje, ale 

při interpretaci se opírá o svoje zkušenosti a poznání světa. Protože každý čtenář má 

své zkušenosti, jiné poznání a jiné představy, jeho interpretace textu je více méně 

odlišná od jiného čtenáře. Porozumění textu je forma poznávání a interpretace světa.“ 

Porozumění textu má tedy vztahový charakter. „Podstatou porozumění je 

interpretace vztahů a) mezi jednotlivými prvky textu (slovy, slovními spojeními, větami a 

nadvětnými útvary), b) mezi prvky textu a jevy objektivní reality, kterou tyto prvky 
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označují, c) mezi prvky textu a prvky kognitivní struktury čtenáře. Porozumění má tedy 

relační charakter. Může vzniknout jen tehdy, když čtenář identifikuje prvky textu, 

objektivní reality a vlastní kognitivní struktury a dává je do vztahů. Až na základě 

spojení, daní do vztahů těchto prvků je možné okrývat významy“ (Gavora, 1992, s. 114, 

115).  

Prozatím neexistuje nějaká matematická operace, logická rovnice, která by 

dokázala vysvětlit, jak k onomu porozumění dochází, na jakém principu a za jakých 

pravidel je význam textu dodáván, jak se dá myšlenka, obsah textu „vysublimovat“ na 

základě nějakého předem daného postupu. Nemůžeme, na rozdíl od dekódování slov 

(kde funguje vlastně dost jednoduchá rovnice - jednomu specifickému grafickému 

znaku je přiřazena jedna hláska, můžeme tady definovat i jisté výjimky – pokud se 

hlásky vyskytují v určitém seskupení, pořadí, pak je lze číst, tak, a pokud jsou jinak, tak 

je čteme jinak.) říci, že pokud jsou slova ve větě uspořádána tak, mají přesně tento 

význam. Pokud, ale například změníme pořadí, pak je význam věty jiný. Tak to prostě 

nefunguje (Gavora, 1992). 

Existují dvě protichůdné teorie, které se snaží vysvětlit, jak čtenář k významu 

dochází, v jaké části procesu se porozumění – tedy význam slov, vět a textu jako celku 

objevuje.  

4.1.1 Teorie „zdola – nahoru“ (bottom – up)  

Teorie „zdola – nahoru“ předpokládá hierarchické uspořádání jednotlivých 

funkcí, které se v procesu čtení uplatňují, lineární proces (postupný předem daný sled 

jednotlivých kroků a etap, které jsou neměnné) „vytváření“ významu textu. Celé 

porozumění slov je závislé na kvalitě bazálních – nižších úrovní procesu čtení – tedy na 

úrovni dekódování. Do procesu hledání významu slov, zásadně promlouvají 

fonologické a vizuálně-percepční schopnosti, schopnosti ovládání abecedního kódu…  

Po správném dekódování slov, proces čtení přechází v další fáze pochopení – 

vizuální informace se zpracovávají a transformují tak dlouho, dokud nedojde 

k pochopení – přiřazení významu slova. „V následujících krocích se dostavuje 

pochopení vět, myšlenek, větších celků a souvislostí, až po nejvyšší úroveň porozumění 

v čtení – pochopení textu v relevantním kontextu“ (Zápotočná, 2001, s. 290). Pokud 

nejsou základní schopnosti dostatečně rozvinuty (žák nezná jednotlivá písmena, nemá 
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rozvinutou pravolevou orientaci), nebo u nich došlo k nějaké poruše nebo narušení 

(poškození zraku), znevýhodnění, cesta ke správnému porozumění je tímto narušena 

nebo dokonce zcela znemožněna.  

Negativa, která jsou této teorii, některými odborníky vytýkána jsou taková, že „s 

porozuměním počítají jaksi implicitně. Očekávají, že se dostaví, resp. nastane jako 

výsledek efektivního dekódování, jaksi samo od sebe.“ (Zápotočná, 2001, s. 292). Tato 

teorie se nezaměřuje na porozumění v prvé řadě. Porozumění je jakýmsi samozřejmým 

bonusem, který přichází po správně vykonaných bazálních procesech čtení – po 

správném dekódování. Na dekódování je při rozvoji čtení, nápravě také zaměřena, a 

předpokládá, že pokud dojde k zlepšení v této oblasti, zlepší se i samo porozumění.  

4.1.2 Teorie „shora – dolů“ (top – down) 

Opačně postavená teorie „shora – dolů“ klade zásadní význam vyšším úrovním 

čtení. Jde především o kontext, dosavadní vědomosti a zkušenosti čtenáře, jeho 

očekávání, přesvědčení a hodnoty. Tyto jmenované jednotky pak ovlivňují nižší procesy 

čtení, jako je například dekódování.  

„Základním momentem procesu čtení jsou hypotézy – očekávání toho, co bude 

následovat, odvozované od kontextu a vědomostí, kterými čtenář disponuje. Ty se 

v procesu čtení potvrzují nebo vyvracejí. Výsledkem ověřování hypotéz jsou nové 

poznatky a informace, které se spojují s dosavadními vědomostmi, tím dochází 

k porozumění. Čtení je tedy především anticipační a prediktivní proces neustálého 

generování a ověřování hypotéz, které jsou primárním nástrojem selekce a dalšího 

zpracovávání informací.“ (Zápotočná, 2001, s. 292). Z tohoto přístupu vycházejí 

některé globální přístupy a metody výuky čtení, stejně tak i tyto metody zdůrazňují 

význam významu a porozumění čtenému textu již od počátku čtení a tím malému 

čtenáři ukazují hlavní smysl celé čtecí situace. 

Pojďme se podívat na proces porozumění textu ještě podrobněji. Jaké úkoly a 

činnosti ve čtenáři probíhají? 

Jak již bylo naznačeno, porozumění textu, i přestože většinou probíhá ve velmi 

krátkém časovém úseku (zároveň se čtením), je složitá činnost využívající analýzu a 

syntézu rozličných rovin textu. Při čtení se čtenář pohybuje mezi několika rovinami 

textu, které nejsou uspořádány jako film – okénko po okénku, za sebou, nečtou se tak 

jako text samotný - lineárně, od začátku do konce, ale naopak prolínají se, čtenář se 
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k jednotlivým rovinám může v průběhu procesu vracet, upravovat význam na základě 

nově získaných informací, apod. 

„Při porozumění se u čtenáře integrují různé roviny textu. Porozumění je 

interaktivní činnost. Text je strukturovaný útvar, který se skládá z prvků více rovin. Tyto 

roviny jsou organizované hierarchicky. Můžeme předpokládat, že proces porozumění 

probíhá v rámci těchto rovin i napříč nimi. Všeobecně se uznává existence dvou 

základních rovin porozumění textu, přičemž každou z nich můžeme členit podrobněji. 

První rovinou je věta, druhá rovina je nadvětná.“ (Gavora, 2003, s. 116 - 117) 

4.2 Porozumění na úrovni věty 

Základním prvkem, nejmenší významovou jednotkou věty je slovo. Nejprve 

čtenář musí znát význam jednotlivých slov, aby je mohl dávat do vztahů a tak „přečetl“ 

celý význam věty. Pro správné porozumění slovům je důležité slovo nejprve správně 

dekódovat – rozpoznat jednotlivé grafické znaky – grafémy, přiřadit k nim správné 

fonémy, zachovat jejich uspořádání … Poté čtenář hledá správný obraz, představu slova 

ve svých vědomostech, ve své paměti. Pokud zná slovo, setkal se s ním, přiřadí k němu 

význam podle svých zkušeností. V případě, že slovo je pro čtenáře neznámé, nastupují 

„kompenzační mechanizmy, pomocí nichž problematický úsek textu zvládne. Je to např. 

odhad významu na základě obsahové a formální analýzy slova, na základě kontextu 

(okolí slova), na základě substituce slov“ (Gavora, 2003 s. 117).  

Další vrstvou porozumění textu na úrovni věty je porozumění vnitřních 

souvislostí mezi slovy ve větě. Při mapování vztahů mezi jednotlivými slovy čtenáři 

pomáhají morfologie a syntax. Čtenář sleduje přípony, předpony, různé formy ohýbání 

slov, ale také slovosled, stavbu věty, vztahy mezi slovy ve větě. To vše analyzuje a dává 

do souvislostí a vytváří si celkový význam věty. „Význam věty není dán jen lineárním 

součtem jednotlivých slov ve větě. Je to mnohem víc. Porozumění větě se vytváří 

přepracováním částečných významů vyjádřených ve větě, tím vzniká nový významový 

celek. Nejen slova a slovní spojení přispívají k pochopení věty jako celku, ale i 

objevující se význam věty pomáhá porozumět jednotlivým slovům a slovním spojením ve 

větě. Při porozumění mezivětných souvislostí jde teda o vícesměrný proces a o interakci 

jednotlivých textových prvků. Existenci porozumění v této rovině naznačuje schopnost 

čtenáře identifikovat nesoulad v logice věty, anebo schopnost sestavit větu 

z rozházených slov“ (Gavora, 2003, s. 117). 
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4.3 Porozumění nadvětní rovině textu 

V této rovině čtenář pracuje s významy jednotlivých vět a dává je do souvislostí, 

vztahů k větám ostatním. K orientaci mu slouží spojky, zájmena, synonyma, apod. 

„Podle teorie aktuálního členění se každá věta skládá ze dvou částí – 

z východiska výpovědi (označovaného jako téma) a jádra výpovědi (réma). Východisko 

výpovědi představuje známou informaci, je to to, co už bylo řečené, anebo co se 

všeobecně přijímá. Naopak, jádro výpovědi přináší novou informaci, je to to, co se o 

východisku výpovědi vypovídá. Jádro výpovědi čtenáře informačně obohacuje. 

V jednoduché výpovědi se text buduje tak, že se jádro výpovědi předcházející věty stává 

východiskem výpovědi následující věty. Východiska výpovědi a jádra výpovědi 

sousedních vět se kladou na sebe způsobem připomínající hru dominu“ (Gavora, 2003, 

s. 120). Avšak tento princip není vždy pravdivý, ve složitějších textech naznačené 

členění vět nebývá tak jednoduché – „jedna věta může obsahovat víc jak jedno jádro, ne 

každé jádro výpovědi se stává východiskem výpovědi následující věty nebo jádro 

výpovědi předcházející věty se stává východiskem výpovědi více vět.“ (Gavora, 2003, s. 

120). Čtenář při přiřazování významu postupuje podobně jako v předchozí rovině – na 

úrovni slova. Nejprve identifikuje výpověď věty, tedy to, co je známé, přiřadí si tuto 

výpověď k informacím, vědomostem, které má uložené v paměti a následně do své 

představy zapracovává nové údaje a data, která získal v jádře věty. Tak svoji představu 

obohacuje. 

„Nejvyšší rovinou porozumění textu je identifikace jeho makrostruktury. 

Makrostrukturu můžeme považovat za hlavní informace textu, za jeho obsahovou 

kostru“ (Gavora, 2003, s. 120). 

Pro identifikaci makrostruktury textu slouží operace jako je zevšeobecnění, 

integrace, vypuštění nebo selekce prvků nižších rovin. 

4.4 Porozumění v analyticko-syntetické metoda a metodě genetické 

Cílem popisovaných metod je, aby žák na konci první třídy byl schopen číst 

plynule, bez chyb a především s porozuměním. V jednotlivých didaktických metodách 

je na porozumění v průběhu výuky kladen různý důraz. V klasické analyticko-

syntetické metodě se žáci nejprve seznamují s písmeny, analyzují je, spojují s hláskami, 

následně písmena sdružují do slabik, které, ale většinou nenesou žádný význam (pokud 



25 

 

nebereme v úvahu citoslovce, např. záznamů zvířecích zvuků). Žáci tedy mechanicky 

pracují na „luštění“ písmen a k samotné podstatě, porozumění se dostávají až 

v následujících fázích. To může být pro žáky demotivující. I v následujících etapách 

výuky čtení analyticko-syntetickou metodou je kladen důraz na osvojování si písmen – 

jejich grafické a zvukové podoby a propojování je do slabik a jednoduchých slov. 

Předpokladem je, že po správném osvojení si techniky čtení, se porozumění dostaví 

přirozeně samo. Porozumění textu nestojí v centru pozornosti, je v celém procesu spíše 

implicitně přítomno.  

Genetická metoda k porozumění přistupuje opačně. Od počátku výuky je 

v popředí myšlenka, že text je nositelem informací a čtením se k těmto faktům 

dostáváme. Od počátku jsou žáci ujišťováni o tom, že určité znaky (ať jsou to již 

písmena jako taková, nebo i obrázky, interpunkční znaménka) mohou nést nějaký 

význam. Proto na začátku první třídy žáci malují obrázky o tom, co dělali o prázdninách 

a pak ostatním obrázek čtou. V genetické metodě není kladen takový důraz na techniku 

čtení, ta se zdokonaluje přirozeně, opakováním. Zaměření pozornosti je právě na 

porozumění – aby každý text, který se žákům dostane pod ruku, resp. pod oko, měl svůj 

význam, obsahoval nějakou zajímavou informaci.   

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že genetická metoda je ve srovnání s 

metodou analyticko-syntetickou lepší, a měla by být proto upřednostňována. Toto 

tvrzení ale nebylo záměrem. Nebylo mým cílem umisťovat zmiňované didaktické 

postupy na pomyslné vítězné stupínky. Myslím, že každá z obou metod má své klady a 

také své zápory, a protože skupina žáků – začínajících čtenářů je velmi různorodá, může 

ta která metoda vyhovovat jedné skupině žáků a druhá zase jiné skupině. Důležité je, že 

v dnešní době mají rodiče (i učitelé) možnost vybrat si didaktickou metodu podle svého 

přesvědčení, znalostí o žákovi a žákových možností. 
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5  DIAGNOSTIKA ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Čtenářský výkon nejenom dětí lze hodnotit na základě kvantitativních i 

kvalitativních hledisek. Nejznámějším a také pravděpodobně nejsledovanějším znakem 

čtení je rychlost – kvantitativní hledisko. Rychlostní znak lze velmi jednoduše sledovat 

a standardizovat. Pomocí něj lze vypočítat tzv. čtenářský koeficient (Matějček a kol., 

1992).  

Kvalitativními znaky, které se při čtení sledují, jsou: 

- správnost čtení – čtení bez chyb 

- čtení s porozuměním – čtení uvědomělé 

- plynulost čtení – čtení bez hláskování, slabikování, opakování čtení slov, 

nefunkčních změn tempa čtení a pauz. 

- výrazné čtení – správná intonace, frázování, slovní i větní přízvuk, modulace 

výšky, tempa a barvy hlasu. (Křivánek, Wildová, 1998). 

Sledování jednotlivých ukazatelů čtení by mělo doprovázet samotnou výuku 

čtení, učitel by měl reflektovat případné problémy žáků v rozvoji čtení a měl by s nimi 

umět pracovat (Mertin, Kucharská a kol. 2007), tak aby mohlo dojít k postupné úpravě 

dílčích problémů. V poradenské praxi se prostřednictvím hodnocení čtení a čtenářské 

úrovně sleduje především objasnění přetrvávajících neúspěchů u žáka ve škole, 

případně i výskytu specifických poruch učení – dyslexie… Mohlo by se zdát, že 

základním sledovaným znakem je rychlost čtení, protože umožňuje kvantitativní 

posouzení ve vztahu k běžné populaci (a ročníku výuky čtení), opomíjeny však nejsou 

ani další ukazatele čtení – rozvoj čtenářských návyků, chybovost ve čtení. V neposlední 

řadě se zjišťuje také porozumění přečtenému textu.  

V této práci se soustřeďuji na porozumění čtenému textu, proto se nebudu 

v popisech diagnostických možností zabývat v tak velké míře všemi parametry čtení, 

nýbrž se zaměřím právě na hodnocení porozumění přečteného. Ve školské poradenské 

praxi (hodnocení učitele dosažené úrovně rozvoje čtení zpravidla vychází ze sledování 

metodického postupu a požadavků na tu kterou etapu rozvoje čtení v dané metodě) lze 

zkoumat porozumění čtenému na základě následujících diagnostických nástrojů, které 

byly připraveny odborníky na pedagogicko-psychologickou diagnostiku:  
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 Zkouška čtení (Matějček, Šturma, Vágnerová, Žlab, 1992) - míru porozumění 

přečteného příběhu lze zjistit s pomocí vyprávění jeho obsahu, kdy dítě sděluje, 

jak příběh pochopilo a co si z něho zapamatovalo. Tento test čtení je 

standardizovaný test, který je prozatím také nejpoužívanější. Hodnocení probíhá 

tak, že dítě čte stanovenou dobu daný text a následně je vybídnuto, aby obsah 

příběhu převyprávělo. Pokud má dítě problémy, může mu být položena otázka. 

Převyprávění dítěte se hodnotí na škále od „vypráví spontánně a samostatně“ po 

„vypráví pouze podle otázek, odpovídá jednoslovně“. Reprodukce dítěte je 

brána jako doklad toho, že se čtenář odpoutal od technické stránky čtení 

(dekódování písmen), že je schopno vnímat obsah, významy jednotlivých slov, 

vět i celku. 

Kritici jako velká negativa u jmenovaného testu uvádějí, že je závislý na paměti 

dítěte (sleduje, co všechno si z textu dítě zapamatovalo), doba, po kterou dítě 

text čte, jsou zpravidla 3 minuty a ne každý čtenář je tak zkušený a dobrý, 

nemusí přečíst velkou část textu – je pak těžké vyprávět příběh, když se toho 

příliš nedočetl. Pro dítě může být také velmi těžké přeformulovat čtený text do 

mluvené řeči (Matějček, 1995). Za velkou nevýhodou je v současné době 

považováno to, že neexistuje dostatek informací, zda se přístupy pro hodnocení, 

které vznikly pro analyticko-syntetickou metodu čtení, vztahují také na 

genetickou metodu (v době, kdy byl test standardizován, genetická metoda čtení 

nebyla ještě u nás uplatňována, např. Kucharská, Barešová, 2012).  

 Baterie gramotnostních dovedností žáků 2.-5. ročníků ZŠ – (Caravolas, Volín, 

2007), kde je také součástí test čtení s porozuměním. Jedná se o subtest 

zaměřený na čtení s porozuměním, kdy jsou využívány úkoly, ve kterých žáci 

doplňují chybějící slova do textu, jednotlivých vět. Pochopení textu, porozumění 

smyslu vět, odstavce je potvrzováno doplněním správného slova. Děti čtou 

dvacet pasáží o délce jedné až tří vět a jejich úkolem je doplnit v každé z nich 

dvě chybějící slova. Dítě má na výběr z nabídky pěti možností to, které správně 

doplní smysl příslušné věty. Test trvá 7 minut. Z výsledků lze zjistit na základě 

poměru počtu správných odpovědí a celkového počtu zpracovaných položek, 

tzv. index porozumění. V test se uplatní nejen schopnost porozumění čtenému 

textu, ale i jazykové porozumění a rozsah slovní zásoby.  

Př. Abys mohl hrát fotbal, potřebuješ …A… a …B… 
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A. dům – hřiště – školu – strom – lavičku 

B. míč – kabát – auto – pláč – hračky 

Ani v této metodě nejsou podchyceny rozdíly mezi výukovými metodami čtení 

v hodnocení porozumění čtenému (v manuálu testu, který sice byl publikován po 

zavedení genetické metody, problém možných rozdílů mezi metodami není ani 

naznačen, natož aby existovaly odlišné normy pro každou metodu, zejména 

v počátcích výuky čtení).  

 Zkouška čtení s porozuměním – autorkami testu jsou Jana Swierkoszová a 

Yveta Heyrovská. Byl vytvořen v Krajské pedagogicko-psychologické poradně 

v Ostravě jako počítačový program Písmohrátky – pro žáky základních a 

speciálních škol. Úkolem žáků je číst jednotlivé věty a doplňovat chybějící slova 

z nabídky. Hodnotí se samozřejmě správné odpovědi, ale i čas, který dítě 

potřebovalo k přečtení textu. Údaje jsou zaznamenávány do grafů. (Zelinková, 

2003). 

 Woodcock Reading Mastery Test – Revised 1987 – je série testů, které sledují 

jednotlivé etapy čtení (od dekódování písmen a rozlišování grafémů, po čtení 

textu a doplňování chybějících slov). Test je zadáván jednotlivcům již 

v předškolním období (kdy se sleduje schopnost zrakového a sluchového učení: 

určitý grafický symbol je asociován se slovem – dítěti jsou předkládány 

symboly, které se v první fázi učí pojmenovávat, opakuje slova, která se 

k symbolům vztahují, a následně čte věty ze symbolů vytvořené). Žákům a 

studentům jsou předkládány 4 subtesty, se vzrůstající obtížností. Zjišťuje se tak:  

o identifikace slov (žákům je předkládána řada slov a oni musejí každé slovo 

přečíst, správně vyslovit) 

o slovní atak (podobný úkol ale, namísto slov s významem jsou předkládána 

nesmyslná slova a slabiky, které musí dítě přečíst nahlas) 

o porozumění slovům je subtest složený ze tří podobných úkolů:  

 antonyma: dítěti jsou předkládána slova, která má za úkol přečíst, a 

následně je nahradit slovem opačného významu, 

 synonyma – dítě čte slova a nahrazuje je slovem stejného nebo 

podobného významu,  
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 analogie – dítě čte řadu tří slov, která reprezentují nedokončenou analogii 

(např. matka – velká, dítě - ?), a úkolem dítěte je analogii dokončit, 

doplnit 

o porozumění části textu (v posledním subtestu děti čtou daný text potichu a 

doplňují chybějící sova). (Pokorná, 2001) 

 Rourkova diagnostická baterie pro zjištění verbálních a neverbálních obtíží 

ve čtení – subtest Vyhledávání slov – úkol obsahu 13 položek, které jsou vždy 

tvořeny 5 větami. V každé větě je použito nesmyslné slovo „Gobnik“. Dítě má 

v každé položce přečíst 5 vět s nesmyslným slovem a na základě pochopení 

kontextu určit význam slova Gobnik. Hodnotí se počet správných odpovědí. 

(Pokorná, 2010). 

 K-ABC test – Kaufman Assessment Bateries for Childen psychologický 

diagnostický test zaměřený na zjištění kognitivního vývoje. Byl vytvořen v roce 

1983 (A. S. Kaufman a N. L. Kaufman), je určen pro jedince od 3 – 18 let, dílčí 

subtesty jsou některými autory zařazovány do testů zjišťující úroveň schopností 

potřebných pro čtení s porozuměním – podobně jako ve Woodcock Reading 

Mastery Test se sleduje schopnost zrakového a sluchového učení – dětem jsou 

překládány symboly, znaky, které jsou pojmenovány, je jim přiřazen určitý 

význam. V dalším kroku mají děti číst věty, fráze složené z naučených symbolů. 

Tento subtest je v průběhu celého testování zadáván ještě jednou, zhruba po 15 – 

25 minutách. V K-ABC testu se také sledují tzv. verbální znalosti, slovní zásoba 

– děti jednak pojmenovávají obrázky, ale i přiřazují obrázky k vyslovovaným 

slovům nebo frázím. 

 Peabodyho výkonový test – sleduje verbální inteligenci jedince, jeho slovní 

zásobu. Úkolem jedince je ukázat, nebo říci číslo obrázku, který odpovídá 

vyslovenému slovu nebo definici. Jedinec vybírá vždy ze čtyř obrázků, které 

jsou mu předkládány pro každou položku zvlášť.  

 Některými autory je ještě mezi testy sledující porozumění čtenému textu 

zařazován také Čtecí diskriminační test J. Raiskupa (1969), ve kterém se 

sleduje rychlost čtení, ale i chápání vět s neznámými prvky – cílem je pochopit 

význam souvětí.  

 Dalším uváděným testem je V-test Z. Mackové (1987), ve kterém jedinec 

parafrázuje předkládané věty. 
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6  VÝZKUM ČTENÍ V PROJEKTU TŘÍSTUPŇOVÝ MODEL PÉČE 

Projekt Třístupňový model péče byl řešen odborníky (Mertin, Kucharská a kol., 

2007) v návaznosti na položenou otázku, jak „zpřesnit“ a „zpřísnit“ diagnostikovaná 

kritéria SPU s cílem určité „spravedlnosti“ při poskytování finančního příspěvku na 

integrovaného žáka s SPU“ (Kucharská, 2011, s. 5). Tato potřeba vyvstala z projektu 

MŠMT k diagnostickým kritériím SPU. Zároveň v době vymezování východisek 

projektu nového modelu péče o žáky s SPU, byla Českou školní inspekcí uveřejněna 

zpráva, která potvrzovala, že v některých regionech „přesáhl počet žáků s SPU únosnou 

míru (přes 10 %)“ (Kucharská, 2011, s. 5). Současně byly vedeny diskuse, zda není 

problém také v tom, že mohou existovat rozdílné přístupy k udělování diagnózy 

specifických poruch učení – přes velký zájem o zpřesnění diagnostických kritérií nikdy 

k tomuto kroku odborná veřejnost nepřistoupila (Mertin, Kucharská a kol., 2007). Sami 

pracovníci pedagogicko-psychologických poraden někdy uvádějí velký tlak, který 

pociťují ze strany rodičů i škol, k udělování diagnózy specifických poruch učení. 

Diagnóza je pak totiž jakýmsi klíčem, tlačítkem, které spouští, umožňuje individuálnější 

– vstřícnější přístup k žákovi. 

Z těchto podmínek vyvstala ona potřeba „zpřísnění“ kritérii pro udělování 

diagnózy. Toto zadání však nebylo realizováno, neboť odborná skupina nechtěla dále 

pracovat na tom, které dítě má nárok na podporu (tedy trpí SPU) a které nikoli (problém 

ve čtení je nespecifický). Proto bylo zadání projektu přeformulováno a bylo vytvořeno 

nové zadání projektu, jehož cílem bylo zjištění možné individualizované podpory ze 

strany učitelé (ve spolupráci s rodiči i odborníky s poradenských pracovišť) všem 

žákům, u kterých se objeví problémy ve čtení a psaní, bez ohledu na to, zda je žákovi 

přidělena nebo nepřidělena diagnóza SPU.  

Byl tedy vytvořen model třístupňové péče, který je založen na principu 

preventivně – intervenčního pojetí péče o žáky s problémy v oblasti školní gramotnosti 

(odklání se od diagnosticko-terapeutického pojetí péče, který je v našem školství a 

poradenství dominantním). Jednotlivé stupně modelu byly podrobně popsány 

v publikaci „Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení 

diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům“ (Mertin, Kucharská 

a kol., 2007).  
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Hlavním principem celého modelu je individualizovaná péče učitelů všem 

žákům, kteří ji potřebují, mají problémy ve čtení a psaní, bez ohledu na stanovování 

diagnózy. První stupeň modelu je Individualizovaná pomoc učitele, druhý stupeň, stále 

ještě také v kompetenci školy, učitelů a školních poradenských pracovišť, je Plán 

pedagogické podpory. Pokud ani po těchto dvou krocích (které by měly trvat minimálně 

6 – 12 měsíců) nedojde ke zlepšení situace, nastupuje odborná spolupráce 

s pedagogicko-psychologickými poradnami a vytvoření individuálního vzdělávacího 

plánu. 

Mezi lety 2008 – 2010 byly v rámci projektu ověřování třístupňového modelu 

péče sledovány vybrané školy, učitelé – elementaristé a žáci z různých částí republiky 

(do projektu se zapojilo 12 škol s 22 třídami, tj. 464 žáků – podrobněji o vzorku 

respondentů v kapitole Metodika práce). „cílem bylo nalezení vhodných forem 

individualizace v přístupech k žákům, poskytování odborné podpory a pomoci z hlediska 

učitele – elementaristy, ale také vytvoření systému metodické podpory (speciálními 

pedagogy a psychology) a vzdělávání učitelů. Projekt nezapomněl ani na ověření forem 

spolupráce s rodiči a se školním poradenským pracovištěm a na vytvoření materiálů pro 

průběžnou pedagogickou diagnostiku a také na vyhledávání a přípravu odborných 

materiálů pro přímou práci se žákem“ (Kucharská, 2011, s. 7). 

Pro potřeby této práce byla nejdůležitější část projektu ta, která se zabývala 

právě vhodnými diagnostickými materiály, které by mohly být využívány učiteli (resp. 

školními psychology nebo školními speciálními pedagogy) pro zjišťování úrovně čtení a 

psaní u žáků v počátcích rozvoje školních dovedností. Pro vytvoření vhodných 

individualizovaných forem podpory ze strany učitelů je pravidelné a systematické 

ověřování úrovně školní gramotnosti velmi důležité. Učitel na základě zjištěných 

nedostatků může aplikovat cílenou pomoc a podporu v konkrétní oblasti, může sledovat 

vývoj schopností žáka a tak si vytvořit objektivnější pohled na žáka, pochopit příčinu 

školního neúspěchu, která nemusí být nutně spojena se specifickými poruchami učení. 

Učitelé byli tedy v rámci projektu podporováni, aby sledovali žáka, aby prováděli 

hodnocení jeho výkonů, a aby si vše pečlivě zaznamenávali (vytvářeli jednotlivá 

portfolia pro každého žáka). Hodnocení probíhalo také na několika úrovních - 

spontánního, přirozeného poznávání, cílenější monitorování vzdělávacích postupů žáka, 

cílené ověřování daných dílčích vědomostí a dovedností v určených obdobích a také 
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zadávání diagnostických standardizovaných pedagogických testů s normami pro 

sledovanou populaci. 

Pro potřeby projektu byly vytvořeny nové zkoušky čtení a psaní. Předpokládalo 

se, že by v budoucnu mohly být standardizovány a určeny k použití právě učitelům a 

pracovníkům školních poradenských pracovišť. Byly tedy vytvořeny testy čtení a psaní 

pro pololetí první třídy (ve variantách pro metodu analyticko-syntetickou a genetickou), 

pro konec 1. třídy a pro pololetí 2. třídy (tyto testy již byly identické pro obě skupiny). 

V následujícím textu se pokusím představit jednotlivé zkoušky čtení (zaměřím 

se pouze na zkoušky čtení, i přestože byly sledovány počátky psaní), které byly 

v projektu na vybraných školách zadávány a výsledky byly zpracovávány a 

prezentovány v několika pracích (Barešová, 2009, 2010 – zkoušky čtení; Veverková, 

2010 – zkoušky psaní; zkouška čtení s porozuměním je analyzována v rámci této práce). 

Zkoušky čtení byly zadávány opakovaně během sledovaného období (v 1. poletí 

a na konci 1. ročníku a v polovině 2. ročníku) ve formě přiměřeně dlouhých textů, které 

měly děti nahlas přečíst (princip standardizované Zkoušky čtení – Matějčka a kol.). 

Sledovala se především rychlost čtení, a to v 1., 2., 3. minutě a celkem. Zaznamenával 

se počet chyb, ty se následně analyzovaly z hlediska jejich výskytu (lokace) a 

charakteru. V neposlední řadě se zjišťovalo také porozumění čtenému textu – schopnost 

přečtený text reprodukovat. Pro první třídu byly vytvořeny texty „Hory I“ a „Hory II“ 

(texty zachycující roční období a život dětí). První text byl navíc modifikován pro žáky 

vyučované genetickou metodou – byla použita pouze velká tiskací písmena. V polovině 

druhého ročníku byl žákům předložen text „Muminek“, vytvořený na náměty knihy 

Čarodějův Klobouk autorky Tove Janssonové. Test čtení s porozuměním, který byl také 

v polovině druhé třídy zadáván, na něj obsahově navazuje. 

Výsledky zkoušek čtení byly prezentovány P. Barešovou (2009 - 2011). 

V analýzách bylo potvrzeno, že na počátku je vývoj čtenářských dovedností výrazně 

ovlivňován didaktickou metodou, která je pro výuku čtení používána. Tento rozdíl byl 

pozorován (statisticky významně) především v pololetí prvního ročníku. V průběhu 

času a postupného zdokonalování jednotlivých čtenářských dovednost se obě skupiny 

žáků ve výsledcích přibližovaly a tak na konci 1. třídy nebyly objevené rozdíly již 
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statisticky významné ve všech sledovaných oblastech (rychlost, chybovost, technika 

čtení a porozumění přečtenému – reprodukce textu).  

Pro tuto práci jsou nejzajímavější výsledky z oblasti porozumění čtenému, která 

byla vyšetřována „tradičně“ jako schopnost reprodukce přečteného textu. Výkony byly 

zařazovány do 4 stupňů porozumění (porozumění s dokonalými detaily, s podstatnými 

částmi, slabé, útržkovité; a bez porozumění). V této kategorii charakteristik čtení byly 

objeveny největší rozdíly mezi skupinami G a AS, což bylo přičítáno právě odlišným 

didaktickým principům jednotlivých metod. Analyticko-syntetická metoda je zaměřena 

více na techniku čtení, rozvoj rychlosti, zdokonalování schopnosti dekódovat jednotlivé 

části textu a porozumění chápe spíše jako implicitní výsledek, cíl, ke kterému se výuka 

směřuje. Porozumění není tolik explicitně procvičováno, není na něj kladena taková 

pozornost (toto tvrzení lze chápat spíš jako důraz nikoli jako kritiku, současně je třeba i 

zmínit odlišnosti mezi učiteli), zejména v počátku budování této dovednosti. Oproti 

tomu metoda genetická význam porozumění textu zdůrazňuje od počátků. Význam 

textu je prvořadý, bez něj nemá v podstatě smysl číst. Bylo tedy zjištěno, že v polovině 

2. ročníku ještě stále přibližně 5 % žáků AS metody čte zcela bez porozumění, kdežto 

„u žáků v G metodě nebylo čtení bez porozumění zaznamenáno v žádném ze 

zjišťovaných období“ (Kucharská, Barešová, 2012, s. 76). U obou sledovaných skupin 

jsou již na konci 1. ročníku ¾ žáků, kteří čtou s dobrým porozuměním (v AS metodě – 

74,8 % a v G metodě – 84 %).  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7  PROBLÉM 

V současné době stále ještě přetrvává v rámci hodnocení čtení tradiční zaměření 

na rychlost a kvalitu – počet chyb. I ve výuce čtení je preferováno toto zaměření – 

výuka je kritizována, že obsahuje důrazné kroky k co nejlepší technice, ale málo se 

pracuje s porozuměním čtenému textu. Je to způsobeno tradicí jedné didaktické metody, 

která v našem školství přetrvávala téměř 40 let, a která je jen velmi pomalu doplňována, 

nahrazována nebo inovována jinými didaktickými alternativami. 

V rámci odborné diagnostiky existují nástroje pro měření porozumění textu, ale 

následné hodnocení zůstává většinou pouze v kvalitativní rovině bez 

kvantifikovatelných znaků. Standardizovaná Zkouška čtení (Matějček, Šturma, 

Vágnerová, Žlab, 1992) jako tradiční diagnostická metoda je někdy kritizována pro své 

normy – standardizace testu byla provedena v 80. letech 20. Století, bez následné revize 

norem. Celý test byl také vytvářen v prostředí, kdy jediným platným a uznávaným 

způsobem výuky čtení byla analyticko-syntetická metoda. Byla standardizována právě 

pro tuto didaktickou metodu. Zůstává tedy otázkou, zda normy takto získané, lze 

aplikovat jako standardizační měřítka pro skupiny žáků vyučovaných metodou 

genetickou (pro které standardizace testu nebyla nikdy provedena, Kucharská, 

Barešová, 2012). 

Pracovníci pedagogicko-psychologických poraden mohou také využívat pro 

zhodnocení porozumění textu např. jeden ze subtestů Baterie diagnostických testů 

gramotnostních dovedností (Caravolas, Volín, 2007) – test čtení s porozuměním. 

Výsledkem tohoto šetření je i kvantifikovaný údaj – index porozumění a další srovnání 

se subtesty sledující rychlost a správnost čtení. Tento test je do českého prostředí 

přenesen z prostředí anglicky mluvícího, nemusí být proto zajištěna odlišnost mezi 

výukovými metodami. V rámci hodnocení tohoto subtestu je tedy otázkou, jaký může 

mít dopad, že není patrné, kterou metodou čtení žáci, zahrnuti do výzkumného vzorku, 

byli vyučováni.  

Poslední poznámkou k uvedení do problému této práce je existence názoru, že 

obě didaktické metody čtení (analyticko-syntetická a genetická metoda) nejsou 

srovnatelné z hlediska porozumění čtenému, což vychází z jejich teoretických základů i 
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metodického postupu. Otázkou je, zda bychom neměli při diagnostikování tohoto jevu 

více vycházet ze samotných metod výuky, zda by diagnostické testy neměly mít určitou 

podporu právě ve vyučovacích metodách. Pavlína Barešová, která v roce 2010 

představila výsledky zkoušek čtení, které byly zadávány v rámci projektu Třístupňový 

model péče (bude představen v samostatné kapitole), uvedla, že v kategorii porozumění 

čtenému – chápáno tradičně jako reprodukce přečteného textu, dosahovali žáci 

vyučovaní metodou genetickou na konci prvního ročníku statisticky významně lepší 

výsledky. V žádném ze sledovaných období (polovina a konec 1. ročníku a polovina 2. 

ročníku) nebylo zjištěno u žáků vyučovaných genetickou metodou čtení bez 

porozumění, zatímco u žáků vyučovaných metodou analyticko-syntetickou ještě 

v posledním období (polovina 2. třídy) bylo 5 % žáků, kteří četli bez porozumění. 
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8  CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je provedení analýzy výkonu dětí (v 

polovině druhého ročníku) zařazených do výzkumu v nově konstruované Zkoušce čtení 

s porozuměním (Pokorná, Wolfová, Kucharská, in Kucharská, 2011.). Konkrétně je 

tedy cílem práce: 

 Popsat výkon dětí ve zkoušce čtení s porozuměním v jednotlivých metodách. 

 Popsat výkon dětí ve zkoušce čtení s porozuměním v jednotlivých výzkumných 

skupinách (regionálních hledisko). 

 Popsat výkon dívek a chlapců ve zkoušce čtení s porozuměním. 

 Popsat výkon dětí ve zkoušce čtení s porozuměním rozdělených do skupin podle 

škol. 

Dalším cílem je prověření, zda čtení s porozuměním vykazuje vztah ke zkoušce 

čtení, která byla v rámci projektu administrována, a která byla představena v práci P. 

Barešové (2010). 
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9  METODIKA PRÁCE 

9.1 Průběhu výzkumu 

Data pro účely této práce byla převzata z projektu realizovaném IPPP ČR mezi 

lety 2008 – 2010, ve kterém bylo hlavním cílem ověření možností Třístupňového 

modelu péče (Kucharská, 2011). Projekt představil možný preventivně-intervenční 

model při poskytování podpory a péče žákům s problémy ve čtení a psaní. Odklání se 

tak od dosavadního přístupu diagnosticko-terapeutického.  

Třístupňový model péče vymezuje tři stupně pomoci. První dva jsou 

v kompetencích školy, resp. samotných učitelů, popř. pracovníky školních 

poradenských pracovišť. Třetí stupeň je realizován společně s odborníky 

z pedagogicko-psychologických poraden. V případě zjištění potíží žáka ve čtení/psaní 

má nejprve sám učitel podniknout kroky (doba trvání až 6 měsíců), kterými má 

individuální pomocí, speciálním přístupem a intenzivní péči žáka podpořit a pomoci mu 

zvládnout vzniklé potíže. Pokud nedojde k nápravě, je učiněn druhý krok – tvorba 

pedagogické podpory, kdy učitel ve spolupráci s odborníkem školního poradenského 

zařízení stanový plán pro každý jednotlivý předmět, jak s žákem pracovat, jaké jsou 

silné a slabé stránky, apod. Doba trvání tohoto období je také zhruba 3 – 6 měsíců. 

V případě, že ani po této nadstandardní péči nedojde k výraznému zlepšení, přistupuje 

se k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, komplexnímu vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně. Tento přístup tak vlastně oddaluje diagnózu 

SPU, která může být, jak je v současné době diskutováno, přidělována předčasně. 

(Kucharská, 2011). Model třístupňové péče předpokládá, že pokud se bude s 

„neúspěšným“ žákem pracovat od počátků zjištění neúspěchů s větší podporou ze strany 

učitelů, aniž by došlo k přidělení diagnózy SPU, dojde u žáků, u kterých vznikl 

neúspěch např. jen v důsledku absence, zanedbání počátečních činností, nedostatečného 

opakovaní, apod., ke zlepšení, aniž by museli absolvovat celý proces komplexního 

vyšetření v PPP. Žáci, kteří však skutečně specifickou poruchu čtení/psaní, jsou 

podporování již od počátků a „nálepka“ je jim přiznávána až později.  

V rámci projektu se společně se zapojenými učitelkami hledaly „vhodné formy 

individualizace v přístupech k žákovi, poskytování vhodné odborné podpory a pomoci 

z hlediska učitele, ale vytvářel se také vhodný systém metodické podpory a vzdělávání 

učitelů. Spolupráce probíhala i s rodiči žáků a školními poradenskými pracovišti“ 

(Kucharská, 2011).  
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9.2 Použité metody 

Pro účely této práce byl však nejpodstatnější další cíl, tedy vytvoření vhodných 

diagnostických materiálů, které by mohli využít odborníci ve školách – školní 

psycholog nebo školní speciální pedagog. V současné době nemají totiž k dispozici 

vhodné zkoušky a testy, někdy se také pro možnost zácviku nedoporučuje používat 

v rámci školních poradenských pracovišť metody standardizované (např. Matějčkova 

Zkouška čtení), které jsou používány především v rámci vyšetření v pedagogicko-

psychologických poradnách k potvrzení diagnóz specifických poruch učení. Nově 

konstruované zkoušky čtení a psaní byly ověřovány v rámci představovaného projektu a 

zvažuje se do budoucna jejich možné využití v rámci školních poradenských pracovišť. 

Byla tedy vytvořena Zkouška čtení (zpracování dat a jejich analýza byla 

provedena P. Barešovou a prezentována v její diplomové a rigorózní práci, 2010, 2011), 

Zkouška psaní (zpracování dat a analýza v této části projektu byla provedena J. 

Veverkovou a prezentována v její diplomové práci, 2011). Zkouška čtení s porozumění 

bude představena v rámci této práce. 

Zkouška čtení s porozuměním „je měřítkem čtenářských schopností „čtenářské 

gramotnosti“. Hodnotí schopnost porozumění textu v daném časovém limitu“ 

(Kucharská, 2011, s. 30). Výkon dítěte je tak ovlivňován úrovní dekódovat slova 

(schopnost rozpoznat je přesně a rychle), schopností přiřadit slovům, větám, textovým 

částem správný význam. Ve výsledcích se odráží také úroveň pracovní paměti a 

schopnosti orientovat se v textu.  

Test čtení s porozuměním navazuje na test čtení O muminkovi (který byl 

představen v předchozích kapitolách a výsledky z něj získaných zpracovala P. 

Barešová, 2010, 2011). Oba texty zkoušek čtení jsou inspirovány příběhy o Muminkovi, 

které sepsala v několika knihách finská spisovatelka Tove Jansson (v tomto případě 

z knihy Čarodějův klobouk
5)

. Protože návaznost textů je zásadní, je třeba test čtení 

administrovat jako první a test čtení s porozumění až v pořadí druhém s co nejmenším 

časovým odstupem (tj. několika dní). 

                                                 
5
 Kniha Čarodějův klobouk byla poprvé vydána v roce 1948 (do češtiny přeložena v roce 1984). I 

přestože se jedná o starý příběh, je i pro současné děti neustále atraktivní, i vzhledem k tomu, že v 90. 

letech se na obrazovkách objevila kreslená – animovaná verze tohoto díla. To, že text vybraný do testu je 

pro žáky atraktivní, přitažlivý, možná i známý, může mít pozitivní vliv na motivaci k celému výkonu a 

zapojení se, ale i na samotné porozumění.  
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V Testu čtení s porozuměním
6
 jsou 3 typy úkolů, které mají děti vyplnit 

v maximálním čase 8 minut. Celkový počet slov použitých ve zkoušce je 171 

(rozložených do jednotlivých úkolů: 41/73/57). Jednotlivá slova se v testu objevují ve 

větách a celou zkouškou se prolíná dějový příběh, který je nápomocný při plně úkolů 

zaměřených na porozumění čtenému
7
. Stejně jako test samotný, který navazuje na 

předchozí zkoušku, i jednotlivé úkoly jsou dějově propojeny a je tedy dětem při 

zadávání instrukcí doporučeno plnit úkoly tak, jak jdou za sebou, bez přeskakování.  

Úkol formy A  

V úkolu A mají žáci rozlišovat hranice slov ve větě. Zároveň musí pochopit 

významu těchto slov a významu celé věty. 

Před žáky je postaveno 7 vět nebo slovních spojení. Délka jednotlivých položek 

je různá, od 2 - 8 slov. V jednotlivých položkách jsou slovní spojení, věty jednoduché, 

ale i souvětí (souřadná – spojená spojkou „a“). Jednotlivé věty na sebe také významově 

navazují, vytváří začátek příběhu (který pokračuje i v dalších úkolech a položkách).  

Tento typ úkolu odráží schopnost dekódovat jednotlivá písmena a slova, 

analyzovat skupinu písmen na první pohled bez významu, vnímat slova, která ze shluků 

písmen vystupují, tím, že dítě identifikuje jednotlivá písmena, uvědomí si pořadí 

upořádání těchto znaků, a na základě toho dojde k významu slova, které mu pak může 

pomoci při odhalování významu slov okolních, resp. celé věty, celého úkolu.  

Hodnocení úkolu bylo prováděno tak, že byl započítáván vždy jeden bod za 

správně označenou hranici mezi slovy. Za špatnou odpověď nebyly odečítány body 

žádné. Maximální počet získaných bodů byl v tomto úkolu 33. 

Příklady typu úkolu: Muminekseprobudilpozimnímspánku 

Úkol formy B  

Obsahuje 6 vět, ve kterých jsou sledovány odpovědi v 8 položkách. Děti si mají 

věty potichu přečíst a do označených mezer doplnit chybějící slova. Věty na sebe opět 

                                                 
6
 Přesná podoba Testu čtení s porozuměním, vzhledem k tomu, že nebyla ještě publiková 

7
 Je potřeba také upřesnit, že ve stanovených úkolech se vlastní text o Muminkovi nepromítá do plnění 

jednotlivých úkolů, je to jen rámec, ve kterém děti následně zpracovávají na textu nezávislé úkoly.  
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logicky, dějově navazují a pokračují ve vyprávění příběhu započatého v úkolu formy A. 

Použité věty v tomto typu zadání jsou složeny z 1 – 20 slov (1, 5, 10, 10, 10, 20 slov). 

Jsou to 3 souvětí, dvě jednoduché věty, a jedna věta jednoslovná. Děti chybějící slova 

nevymýšlejí samy, ale je jim nabídnuta sada 3 slov, která obsahuje vždy jen jednu 

správnou odpověď. Zbývající slova jsou distraktory, které byly do skupiny slov přidány 

na základě fonologické, ortografické, sémantické podobnosti nebo byly 

nespecifikované. 

Při plnění tohoto zadání děti tedy musely správně identifikovat a dekódovat 

jednotlivá slova. Zároveň musely přiřadit slovům správný význam, který pak 

zapracovaly do kontextu celé věty, musely pochopit význam věty, sdělení. Dalším 

krokem byla identifikace a porozumění slovům nabízeným jako možné řešení. Pokud 

dítě správně pochopilo větu a zároveň porozuměno jednotlivým nabízeným slovům, 

mohlo snadno doplnit správné řešení.  

Hodnocení jednotlivých položek bylo prováděno tak, že za každou správnou 

odpověď byly přičítány 2 body, s výjimkou 6. položky, která byla hodnocena 3 body 

(Toto navýšení bodového hodnocení právě v této položce bylo proto, že se pracovalo 

s významy na pochopení těžšími, než v ostatních položkách, s významy abstraktními, 

které nejsou pro tuto věkovou skupinu zažitými). Maximální počet bodů v této části 

zkoušky byl 17, za špatné odpovědi se body neodečítaly. 

Příklad typu úkolu:  

Čím ……… do kopce stoupali, tím víc tam ………… liduprázdno.  

   (líp, níž, výš)         (lilo, bylo, dělo)  

Úkol formy C  

V posledním úkolu byl žákům předložen jednak obrázek (a to již v zácviku, 

v seznámení se s úkolem), ale také 10 tvrzení, které měli žáci označit podle toho, zda 

tvrzení odpovídalo obrázku. Rozhodování o správné odpovědi se dělo na základě 

porozumění jednotlivým větám, zda je tvrzení pravdivé ve vztahu k předloženému 

obrázku. Tento testový úkol obsahoval 10 položek – jednoduchých vět obsahujících 4 – 

9 slov. Polovina tvrzení byla správných. Obrázek, na který měly děti reagovat a 

výpovědi vztahovat, byl převzat z knihy Čarodějův klobouk (ilustrátorkou byla sama 
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spisovatelka, Tove Jansson), a který zachycuje závěrečnou scénu příběhu, který se 

celým testem vyprávěl.  

V rámci úkolu musely děti zapojit schopnosti dekódování písmen a slov. 

Zároveň musely pochopit význam slov a celých vět. Vliv mělo také soustředění, 

pozornost na detaily jednak samotných vyjádření, tak i na detaily obsažené v samotném 

obrázku. Některá tvrzení nebyla v obrázku přítomna, spíše se na základě porozumění 

obrázku dalo na ně usuzovat, jako by měl být obrázek čten „mezi řádky“ (např. 

Muminek zdolal vysoký kopec., Na vrcholku hory už někdo musel být před námi). 

Některé správné odpovědi byly naznačovány již v předchozím úkolu, a tak, pokud dítě 

postupovalo postupně a udrželo si v paměti významy předchozích vět, mohlo se ke 

správné odpovědi dostat i bez obrázku.  

V rámci hodnocení byly přičítány vždy 2 body za každou správnou odpověď, ale 

zároveň byly za odpověď špatnou body odečítány. Proto se v tomto úkolu někteří 

dostali do záporných hodnot. Maximální počet bodů byl 10, minimální -10 bodů. 

Příklady typu odpovědi: Na obloze letí ptáci.  

 

9.3 Vzorek 

Data byla získávána od žáků druhých tříd základních škol v polovině školního 

roku (přibližně od 7. prosince 2009 do 11. února 2010). Zkouška čtení s porozuměním 

byla zadávána samotnými učiteli, resp. učitelkami skupinově, zapojenými ve 

zmiňovaném projektu. Variabilita spolupracujících učitelek byla velmi široká. Ve 

skupině byly jak pedagožky zkušené s několikaletou praxí, tak i učitelky – začátečnice. 

Průměrný věk byl 39 let. Školy, které byly do projektu zapojeny, byly vybrány z těch, 

ve kterých byl realizován projekt VIP II - RŠPP
8
. Toto rozhodnutí podporovalo to, že ve 

sledovaných školách byl přítomný školní psycholog, školní speciální pedagog; a ten 

mohl učitelům poskytnout včasnou podporu. 

Výzkumný vzorek sledovaný v rámci této práce se skládal z 345 žáků z 18 

druhých tříd ze 7 škol. Jednotlivé školy byly rozděleny do tří skupin podle regionu, ve 

kterém působí. Skupinu A tvořily školy pražské, do skupiny B byly zařazeny školy 

                                                 
8
 Projekt zaměřený na rozvoj školních poradenských pracovišť – vzdělání, informace, poradenství II a byl 

realizován  mezi lety 2009 – 2011 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně 

s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR. (www.rspp.cz) 
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z jižních a středních Čech a poslední skupinu C naplnily školy z Brna a jeho nejbližšího 

okolí.  

Tabulka č. 1 Rozložení výzkumného vzorku do skupin podle lokality a metody výuky 

čtení 

Skupina 
Počet 

žáků 

Počet 

tříd 

Počet 

škol 

Počet žáků vyučovaných 

Metodou A-S 

Počet žáků vyučovaných 

Metodou genetická 

A 62 4 1 - 62 

B 156 7 3 131 25 

C 127 7 3 127 - 

Celkem 345 18 7 258 87 

Velikost vzorku byla oproti vzorku zpracovávaných P. Barešovou (2010, 2011) 

o něco menší. Na počátku bylo do celého projektu (který byl naplánován na 3 roky) 

zapojeno celkem 12 škol, tedy 22 tříd, což bylo 452 žáků.  

Vybrané školy vytvořily pestrou paletu, ve výběru byly školy městské i 

vesnické, „některé z nich byly orientovány na populaci žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zapojena byla jedna třída „logopedická“ a jedna třída 

bilingvní. Ve školách se nacházeli žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, 

několik škol mohlo být označeno jako školy výběrové, na některých školách bylo menší 

či větší procento žáků – cizinců, v několika školách byla realizována výuka 

prostřednictvím projektu Začít spolu a jedna škola pracovala podle Daltonského plánu“ 

(Kucharská, 2011, s. 8). 

Žáci byli pro potřeby různých srovnání a analýz rozdělováni do několika skupin 

podle různých hledisek. Prvním hlediskem byla didaktická metoda, která byla v té, které 

třídě používána pro výuku čtení. Jednalo se tedy o dvě skupiny žáků – vyučovaných 

metodou analyticko-syntetickou a metodou genetickou. Druhé hledisko pro srovnávání, 

bylo hledisko regionálního umístění školy. Žáci byli rozděleni do 3 skupin podle 

lokálního umístění školy, kterou navštěvovali. Skupina A zahrnovala žáky z pražských 

škol, do skupiny B byli zařazeni žáci ze škol z Jihočeského a Středočeského kraje a 

poslední skupina C patřila žáků z kraje Jihomoravského. Na začátku projektu byly 

jednotlivé skupiny vyrovnané, tvořila je vždy přibližně třetina zapojených žáků (27 % / 

41 % / 32 %). V důsledku snížení počtu žáků v druhém ročníku, došlo menšímu 
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poměrovému přeskupení skupin (18 % / 45 % / 37 %). Dále byli žáci sledováni v rámci 

jednotlivých škol a také na základě pohlaví.  

Pro následnou analýzu získaných dat byly použity neparametrické testy (Mann-

Whitney a Kruskal-Wallis), protože zkoumaný znak nemá normální rozložení (grafické 

znázornění – viz příloha č. 3). 

Tabulka č. 2: Hodnocení normality výsledků v Testu porozumění čtení 

 

  
Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Celkem 

N 345 345 345 345 

Normální parametry (a,b) 
Průměr 28,43 12,97 4,10 45,51 

Standardní  odchylka 5,254 3,950 3,325 9,678 

Nevětší rozdíly 

Absolutní ,215 ,186 ,162 ,135 

Pozitivní ,192 ,154 ,137 ,090 

Negativní -,215 -,186 -,162 -,135 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,991 3,457 3,010 2,509 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
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10  HYPOTÉZY 

Ve shodě se stanovenými cíli sledování porozumění čtenému u žáků na konci 1. 

pololetí druhého ročníku byly stanoveny tyto hypotézy.  

H1: Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude existovat 

statisticky významný rozdíl mezi výsledky žáků vyučovaných metodou analyticko-

syntetickou a metodou genetickou.  

Z analýzy P. Barešové (2011), která sledovala vývoj sledovaného vzorku od 

první třídy až do poloviny druhého ročníku ve třech šetření zaměřených na zkoušku 

čtení, kde jedním ze zkoumaných kategorií bylo také porozumění čtenému, vyplývá, že 

rozdíl mezi vymezenými skupinami přetrvává i v polovině druhého ročníku. Lze se také 

opírat o charakteristiku metody analyticko-syntetické, pro kterou se uvádí, že v 1. a 2. 

ročníku dochází k rozvoji čtení, sociálně únosné čtení se očekává od 3. třídy (Matějček, 

1995).  

Hypotézu H1 ještě dále specifikuji na čtyři podhypotézy: 

a) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích získaných 

z prvního typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi skupinami žáků 

vyučovaných metodou analyticko-syntetickou a metodou genetickou. 

b) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích získaných 

z druhého typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi skupinami žáků 

vyučovaných metodou analyticko-syntetickou a metodou genetickou. 

c) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích získaných 

z třetího typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi skupinami žáků 

vyučovaných metodou analyticko-syntetickou a metodou genetickou. 

d) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude v celkových výsledcích 

získaných v rámci celého testu čtení s porozuměním statisticky významný 

rozdíl mezi skupinami žáků vyučovaných metodou analyticko-syntetickou a 

metodou genetickou. 

 

H2: Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % nebude ve výsledcích 

chlapců a dívek statisticky významný rozdíl. 
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Tento předpoklad je podporován všeobecným přesvědčením, že mezi chlapci a 

dívkami by neměl být rozdíl ve schopnosti porozumění čtenému. Pohlaví není 

považováno za faktor, který vstupuje do procesu čtení a významně ho ovlivňuje. I 

standardizované testy v oblasti čtení jsou tvořeny pro žáky, neexistují specifické 

zkoušky pro dívky a specifické zkoušky pro chlapce.  

Podobně jako v předchozí hypotézy i zde vymezuji čtyři podhypotézy: 

a) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % nebude ve výsledcích získaných 

z prvního typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi chlapci a dívkami. 

b) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % nebude ve výsledcích získaných 

z druhého typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi chlapci a dívkami. 

c) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % nebude ve výsledcích získaných 

z třetího typu úkolu statisticky významný rozdíl chlapci a dívkami. 

d) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % nebude v celkových výsledcích 

získaných v rámci celého testu čtení s porozuměním statisticky významný 

rozdíl mezi chlapci a dívkami. 

 

H3: Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích žáků 

jednotlivých škol statisticky významný rozdíl.  

„V současné době se mohou školy mezi sebou více než v minulosti lišit 

v metodách i formách výuky. … Školy mohou navzájem vykazovat rozdíly v tempu výuky, 

mj. i v závislosti na učiteli, samotných žácích i rodinném prostředí žáků, ale i 

konkrétních učebnicích“ (Kucharská, Barešová, 2012, s. 66). Pro větší přehlednost 

vytvořím i v rámci této hypotézy čtyři podhypotézy sledující jednotlivé úkoly testu a 

celkový výsledek: 

a) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích získaných 

z prvního typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi skupinami žáků 

jednotlivých škol. 

b) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích získaných 

z druhého typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi skupinami žáků 

jednotlivých škol. 
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c) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích získaných 

z třetího typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi skupinami žáků 

jednotlivých škol. 

d) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude v celkových výsledcích 

získaných v rámci celého testu čtení s porozuměním statisticky významný 

rozdíl mezi skupinami žáků jednotlivých škol. 

 

H4: Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích žáků 

rozdělených do skupin podle regionálního umístění školy statisticky významný 

rozdíl. 

I toto očekávání vychází z údajů P. Barešové (2010). Zde byla zjištěna 

v jednotlivých parametrech čtení rozdílnost mezi regionálními skupinami. Je to proto, 

že v jednotlivých regionech mohou existovat podobnosti v uplatňování určitých 

metodik, je možná shoda v používaných učebnicích atd.  

a) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích získaných 

z prvního typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi skupinami žáků 

vymezených regionálních skupin. 

b) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích získaných 

z druhého typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi skupinami žáků 

vymezených regionálních skupin. 

c) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích získaných 

z třetího typu úkolu statisticky významný rozdíl mezi skupinami žáků 

vymezených regionálních skupin. 

d) Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude v celkových výsledcích 

získaných v rámci celého testu čtení s porozuměním statisticky významný 

rozdíl mezi skupinami žáků vymezených regionálních skupin. 
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11 NÁLEZY A INTERPRETACE 

H1: Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude existovat 

statisticky významný rozdíl mezi výsledky žáků vyučovaných metodou analyticko-

syntetickou a metodou genetickou.  

Tabulka č. 3: Průměrné výsledky hrubých skórů jednotlivých úkolů Zkoušky čtení 

s porozuměním a celkové výsledky ve skupinách žáků vyučovaných metodou genetickou 

a analyticko-syntetickou. 

Metoda 
 

Úkol 

formy A 

Úkol 

formy B 

Úkol 

formy C 
Celkem 

Genetická 

 (N = 87 žáků) 

Průměr 29,34 13,31 3,26 45,92 

Procentuální vyjádření 

úspěšnosti 
89 % 78 % 33 % 76, 5% 

Směrodatná odchylka 4,023 3,664 2,536 7,812 

Analyticko-syntetická  

 (N = 258 žáků) 

Průměr 28,13 12,86 4,39 45,37 

Procentuální vyjádření 

úspěšnosti 
85 % 75 % 43 % 76 % 

Směrodatná odchylka 5,582 4,042 3,512 10,241 

Celkem (N = 345 žáků) 

Průměr 28,43 12,97 4,10 45,51 

Procentuální vyjádření 

úspěšnosti 
86 % 76 % 41 % 76 % 

Směrodatná odchylka 5,254 3,950 3,325 9,678 

Jak je z tabulky patrné, průměrná celková úspěšnost žáků obou skupin podle 

metody čtení byla srovnatelná. V průměru žáci celý test splnili na 76 %, což odpovídá 

45,51 bodům (z celkových 60 možných). Pokud se ale podíváme na jednotlivé zadávané 

úkoly zvlášť, zjistíme, že výsledky žáků vyučovaných genetickou metodou (dále jen G 

metoda) a metodou analyticko-syntetickou (dále jen AS metoda) vyrovnané nejsou.  

V prvním úkolu se lépe vedlo žákům ze skupiny G metody, i samotný rozptyl 

jednotlivých výsledků v této skupině je vyrovnanější než u skupiny druhé. Již menší 

rozdíl ve prospěch G metody je na průměrech výsledků druhého úkolu také zjevný. Žáci 

AS metody získali v průměru 12,86 bodů (z celkových 17 možných), oproti 13,31 

bodům, které získali žáci G metody. Překvapivá je pak situace v úkolu třetím. Zde byli 

úspěšnější naopak žáci AS metody. I přestože rozptyl jednotlivých měření byl 

různorodější a širší než u žáků G metody, jejich úspěšnost byla 43 %. V celkovém 

součtu pak z porovnání průměrů jsou obě skupiny vyrovnané.  
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Pro ověření statistické významnosti rozdílu mezi oběma skupinami 

v jednotlivých úkolech Zkoušky čtení s porozuměním byl použit neparametrický test 

Mann-Whitney, protože sledované skupiny jsou heterogenní s různým počtem žáků, a 

nelze tudíž předpokládat normální rozložení. Výsledkem statistického ověření 

významnosti rozdílu porozumění čtenému mezi skupinami žáků G metody a AS 

metody, je, že na hladině významnosti 5 % nebyly prokázány statisticky významné 

rozdíly v celkovém bodovém hodnocení testu a také v úkolu formy B (doplňování 

chybějících slov do vět). V případě rozdílů v úkolu formy A byla potvrzena statisticky 

významná rozdílnost na hladině významnosti 5 %, ve prospěch žáků G metody (tabulka 

č. 4). Úkol C „vyšel,“ jak bylo řečeno již výše, ve prospěch žáků AS metody. Tento 

rozdíl byl statistickým ověřením také potvrzen jak na hladině významnosti 5 %, tak i na 

přísnější hladině 1%. 

Tabulka č. 4: Statistická významnost rozdílů v porozumění čtenému mezi metodami 

čtení (AS metoda x G metoda) 

Test Statistics(a)  

 

 
Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Celkem 

Mann-Whitney U 9817,500 10612,500 8959,000 10927,500 

Wilcoxon W 43228,500 44023,500 12787,000 14755,500 

Z -1,760 -,773 -2,859 -,368 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,048* ,440 ,004** ,713 

a Grouping Variable: Metoda 

*p = 0,05; **p = 0,01 

Shrnutí: Stanovená hypotéza H1 a) byla na hladině významnosti 5 % potvrzena. 

H1 b) potvrzena nebyla – nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi výsledky žáků 

G metody a AS metody ve druhém úkolu. H1 c) byla potvrzena a to jak na hladině 

významnosti 5 %, tak i na hladině významnosti 1 %. H1 d) potvrzena nebyla, 

v celkovém výsledku nebyl mezi žáky AS metody a G metody zjištěn statisticky 

významný rozdíl. 

Můžeme tedy konstatovat, že očekávané rozdíly mezi oběma metodami se 

v celkovém souhrnu nepotvrdily. V polovině 2. ročníku se tedy úspěšnost žáků obou 

metod v úkolech porozumění čtenému podobá. Přesto však drobné rozdíly existuji. Co 

je příčinou, že v úkolu vymezování hranic slov jsou úspěšnější žáci G metody a naopak 

při potvrzování pravdivosti tvrzení ve vztahu k obrázku vynikají žáci AS metody?  
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Odpovědi na položené otázky můžeme najít v principech obou didaktických 

metod, ale i v typech úkolů, ve kterých byl rozdíl sledován.  

První úkol testu čtení s porozuměním byl zaměřen na označování hranic slov, 

syntetizování shluku písmen do významových celků. Syntéza je činnost, která 

prostupuje obě zmiňované metody, ale cesta k úspěšnému dosažení úrovně syntézy slov 

je různá. Výuka čtení probíhá na základě systematického osvojování si jednotlivých 

navazujících operací: zrakové rozložení slova na slabiky, analýza slabik, optická 

syntéza první slabiky, vyslovení slabiky nahlas (motorický výkon); takto postupovat 

slabiku po slabice ve slově, následuje propojení přečteného s obsahem a porozumění. 

Žáci při syntéze postupují nejprve přes slabiky k celým slovům. Genetická metoda se 

slabikami v tomto smyslu vůbec nepracuje. Žáci k syntéze dospívají sami, přirozeně, 

individuálním rozvojem. Učí se vnímat slova jako celky, které jsou složeny z písmen. 

Slabiky chápou jako příliš umělé konstrukty, které mohou děti mást, jsou pro ně 

v počátcích čtení příliš složité. Tyto přístupy pak mohou vysvětlovat onen nesoulad 

mezi výsledky v prvním úkolu. Je v něm totiž sledována schopnost vnímat slovo jako 

celek s jeho významem. (Nebylo výjimkou, že se u některých jednotlivců objevovaly 

případy, kdy místo slov byly označovány právě jednotlivé slabiky – např. žák B92). 

Žáci genetické metody tak mohou v tomto úkolu opírat o svou zkušenost s percepcí 

slova jako celku, zatímco někteří žáci z analyticko-syntetické metody mohou ještě 

preferovat percepci slova skrze slabiky.  

Pokusila jsem se dále chyby v tomto úkolu ještě dále analyzovat. Označila jsem 

všechna možná chybná řešení. Tedy místům mezi písmeny v jednotlivých položkách 

jsem přiřadila číslo. Následně jsem sledovala četnost výskytu označení v té které 

chybně oskórované položce. Podobně jsem označila i správná řešení, ale zde jsem 

sledovala absenci odpovědi. Z údajů bylo zjištěno, že v průměru každý žák vyučovaný 

genetickou metodou zaznamenal pouze 1,9 chybné hranice slov. U žáků analyticko-

syntetické metody se tyto chyby objevovaly v průměru na žáka v počtu 2,5 chybných 

označení. Podobný trend vývoje byl i chyb – absencí správných řešení. Na jednoho žáka 

G metody připadlo 3,6 takové chyby a na žáka AS metody 4,8.  Zajímavé by možná 

bylo analyzovat chyby ještě konkrétněji, porovnat jejich výskyt mezi skupinami a 

potvrdit/nepotvrdit jejich rozdílný výskyt statistickými metodami. Zajímavé by bylo i 

zamyšlení nad chybami v tom smyslu, zda některé části slov nemohly žákům 

připomínat slova samostatná (předložky, spojky – např. při-vítat, pro-budil, vylezl-i, 
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taková řešení se v jednotlivých řešeních také objevovala, a při součtu hrubých četností 

převyšovala četnosti ostatních chyb). Pak bychom mohli také diskutovat o tom, zda 

v tomto typu úkolu dochází k porozumění pouze na úrovni jednotlivých slov, nikoli 

však na úrovni věty nebo v kontextu celého text prvního úkolu. 

Nyní zaměřím pozornost na rozdíl mezi skupinami ve třetím úkolu, který byl 

potvrzen na 1% hladině významnosti. Obsahem úkolu C bylo rozhodnout o pravdivosti 

tvrzení ve vztahu k použitému obrázku. V tomto úkolu dosahovali statisticky významně 

lepších výsledků žáci vyučovaní metodou AS. Proč tomu tak bylo?  

Při hledání odpovědi může opět vyjít z principů obou metod. Žáci v metodě 

analyticko-syntetické jsou od počátků zvyklí nejprve celek rozložit na jednotlivé části, 

nejmenší detaily, a pak je následně skládat zpět do celků a přiřazovat jim významy. Žáci 

v metodě genetické pracují od počátku se slovy jako celky – sice zprvu slova jsou spíše 

pouhé symboly (např. velké písmeno s tečkou – je značkou pro jméno konkrétního žáka 

ve třídě). Není po nich požadována taková detailní analýza slov jako v případě skupiny 

druhé.  

Samotný obrázek byl převzat z knihy Čarodějův klobouk (autorka Tove Jansson 

byla také ilustrátorkou) a byl prezentován v černobílém provedení, velikost 9,5 x 7 cm. 

Tvrzení samotná by se pak dala rozdělit podle toho, zda byla z obrázku patrná na první 

pohled či zda musel být vnímán celý kontext obrázku i předchozích úkolů. Tak např. 

tvrzení „Na obloze letí ptáci“ bylo správně označeno téměř 2/3 všech žáků. Opět jsem 

sledovala četnost výskytu špatných odpovědí – nejvíce žáci obou skupin chybovali 

v tvrzení b) – „Muminek našel černý klobouk“. V této položce žáci G metody chybovali 

v 62 %, kdežto žáci AS metody pouze v polovině případů. Na druhou stranu nejčastější 

absencí správné odpovědi byla položka d) „Muminek a Šňupálek se dívají dolů do 

údolí“. Je těžké posuzovat, jak moc je toto tvrzení na obrázku čitelné, či zda vůbec. 

Detaily očí obou aktérů nejsou výrazné, a spíše, pokud mohu sama posoudit, obě 

postavy teprve přicházejí na kopec, tudíž se nemohou ještě dívat dolů do údolí. Navíc 

v předchozích tvrzeních se již rozvíjí mnohem atraktivnější příběh – o nalezeném cizím 

černém klobouku, který může strhávat pozornost žáků na svou stranu. Mohou začít 

vytvářet hypotézy budoucího děje (což je například i podpořeno poslední větou zvolací 

ve druhém úkolu: „Čaroděj?“). Pak může být takové nejasné, popisné tvrzení situace, 

pro žáky neatraktivní a nemusejí ho vnímat jako podstatné, či vůbec přítomné. Žáci G 

metody navíc při plnění tohoto úkolu volili takové strategie, že spíše neoznačovali 
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odpovědi – aby neodpověděli špatně. (Chybně označené položky byly totiž odečítány 

od celkového hodnocení v tomto úkolu), kdežto žáci AS metody uváděli odpovědí více i 

s tím rizikem, že v některé položce selžou. Je otázkou, zda by mohlo jít opravdu o 

tipování odpovědí, či nikoli. Vliv na výsledek této položky mohla mít i rychlost 

zpracování. Test byl limitován 8 minutami. 

H2: Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % nebude ve výsledcích 

chlapců a dívek statisticky významný rozdíl. 

Tabulka č. 5: Průměry výsledků z jednotlivých úkolů a testu jako celku - rozdělení žáků 

podle pohlaví. 

Pohlaví 
 

Úkol 

formy A 

Úkol 

formy B 

Úkol 

formy C 
Celkem 

Chlapci (N = 158) 

Průměr 27,71 12,95 4,09 44,75 

Procentuální vyjádření 

úspěšnosti 
84 % 76 % 41 % 74,5 % 

Stand. odchylka 6,239 3,890 3,404 10,536 

Dívky (N = 187) 

Průměr 29,05 12,99 4,12 46,16 

Procentuální vyjádření 

úspěšnosti 
88 % 76 % 41 % 77 % 

Stand. odchylka 4,168 4,011 3,267 8,867 

Celkem (N = 345) 

Průměr 28,43 12,97 4,10 45,51 

Procentuální vyjádření 

úspěšnosti 
86 % 76 % 41 % 76 % 

Stand. odchylka 5,254 3,950 3,325 9,678 

Při srovnání průměrů dívek a chlapců z hlediska frekvencí jsou v úkolu formy A 

patrné o něco lepší výsledky ve skupině dívek. Zbylé dva úkoly byly plněny podobně – 

dívkami i chlapci. Malé zaváhání chlapců v prvním úkolu se podepsalo i na celkovém 

výsledku zkoušky. Chlapci byli úspěšní v 74,5 %, zatímco dívky dosahovaly o 2,5 % 

lepšího výsledku.  

Pro potvrzení statistické významnosti objeveného rozdílu, byl použit také test 

Mann-Whithney, jako v předchozí části. 
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Tabulka č. 6: Statistická významnost rozdílů v porozumění čtenému - pohlaví 

Test Statistics(a)  

 

 
Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Celkem 

Mann-Whitney U 13082,000 14520,500 14614,000 13970,000 

Wilcoxon W 25643,000 27081,500 27175,000 26531,000 

Z -1,845 -,279 -,175 -,871 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,065 ,781 ,861 ,384 

a Grouping Variable: Pohlaví 

*p = 0,05; **p = 0,01 

Statisticky významný rozdíl mezi dívkami a chlapci se blíží pozorované hladině 

významnosti 5 % pouze ve výsledcích z prvního úkolu zkoušky, tento rozdíl se však 

významně nepodepsal na rozdílu v celkových výsledcích, jak naznačovala tabulka 

předchozí. 

Shrnutí: Hypotéza H2 byla potvrzena jako celek i ve svém členění na 

podhypotézy H2a – H2d, nebyly tedy potvrzeny statisticky významné rozdíly mezi 

sledovanými skupinami chlapců a dívek, nezávisle na výukových metodách čtení. 

V testu porozumění čtenému dosahují chlapci a dívky stejného výkonu.  

 

H3: Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích žáků 

jednotlivých škol statisticky významný rozdíl.  

Z uvedených dat je zřejmé, že rozdíly mezi jednotlivými školami jsou velké. 

V celkovém hodnocení testu je úspěšnost jednotlivých škol od 62 % do 80 % (celkový 

průměr je 76 %, viz tabulka č. 7). Za velmi úspěšnou bychom mohli považovat 1. školu, 

která v porovnání se školami ostatními dosáhla v prvních dvou úkolech nejvyššího 

počtu bodů. Překvapujícím je pak fakt, že žáci z této školy neuspěli v podobné poměru 

v poslední položce testu – tedy potvrzování pravdivosti tvrzení vztahujících se 

k předloženému obrázku. 1. škola je pražskou školou sídlištního typu, ve které je pro 

výuku čtení využívána metoda genetická. (Tento trend byl právě při srovnání genetické 

metody a metody analyticko-syntetické patrný již v potvrzování hypotézy H1).  

Dalším velkým výkyvem tentokráte na opačnou stranu hodnocení jsou výsledky 

školy č. 6. Ta dosáhla celkově nejnižšího počtu bodů v celkovém hodnocení, ale i 

v hodnocení jednotlivých úkolů. Většina žáků poměrně dobře plnila zadání prvního, 

respektive i druhého úkolu, k třetímu úkolu se ale téměř polovina žáků vůbec nedostala, 
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v záznamovém archu nebyly žáky vyplňovány žádné odpovědi. Můžeme se domnívat, 

že to mohlo být např. tím, že časový limit 8 minut byl pro ně nedostatečný, anebo byla 

pro ně úloha příliš složitá a neuchopitelná. (Škola č. 6 byla školou na vesnici s menším 

počtem žáků ve třídě, učitelka byla zkušená pracovnice s několikaletou praxí ve 

školství, didaktická metoda výuky čtení byla analyticko-syntetická.)  

Z celkového pohledu byl třetí typ úkolu plněn nejhůře ve srovnání s dalšími 

dvěma úkoly předchozími. V celkovém součtu všech škol, žáci v tomto úkolu 

dosahovali pouze 41% úspěšnosti. Časový limit 8 minut mohl mít na splnění tohoto 

úkolu vliv. Nabízí se však i další otázky, např. bylo pro žáky rozhodování o pravdě a 

nepravdě vyjádření složité? Byl pro ně obrázek samotný dostatečně čitelný? Nemohla 

mít vliv také únava, ztráta pozornosti, pochopení úkolu?  

Tabulka č. 7: Průměry výsledků z jednotlivých úkolů a testu jako celku - školy 

Škola 
 

Úkol 

formy A 

Úkol 

formy B 

Úkol 

formy C 
Celkem 

1 

(N = 62 žáků) 

tj. 4 třídy 

Průměr 30,15 14,27 3,87 48,29 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 91 % 84 % 39 % 80 % 

Stand. odchylka 3,198 2,747 2,169 5,342 

2  

(N = 70 žáků) 

tj. 3 třídy 

Průměr 27,71 12,61 3,69 44,01 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 84 % 74 % 37 % 73 % 

Stand. odchylka 5,866 4,087 3,169 9,547 

3  

(N = 60 žáků) 

tj. 3 třídy 

Průměr 28,37 12,95 5,53 46,85 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 86 % 76 % 55 % 78 % 

Stand. odchylka 6,394 4,236 3,780 12,165 

4  

(N = 26 žáků) 

tj. 1 třída 

Průměr 27,42 11,08 1,69 40,19 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 83 % 65 % 17 % 67 % 

Stand. odchylka 5,029 4,516 2,753 9,613 

5  

(N = 46 žáků) 

tj. 3 třídy 

Průměr 29,37 12,78 4,39 46,54 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 89 % 75 % 44 % 78 % 

Stand. odchylka 3,248 3,977 3,618 8,178 

6  

(N = 19 žáků) 

tj. 1 třída 

Průměr 25,11 10,84 1,47 37,42 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 76 % 64 % 15 % 62 % 

Stand. odchylka 7,971 5,124 2,736 11,291 

7  

(N = 62 žáků) 

tj. 3 třídy 

Průměr 28,35 13,68 5,03 47,06 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 86 % 80 % 50 % 78 % 

Stand. odchylka 4,684 3,328 3,110 8,984 

Celkem 

(N = 345 žáků) 

tj. 18 tříd 

Průměr 28,43 12,97 4,10 45,51 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 86 % 76 % 41 % 76 % 

Stand. odchylka 5,254 3,950 3,325 9,678 
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Pro potvrzení statistické významnosti jednotlivých rozdílů mezi školami byl 

proveden neparametrický test pro více skupin – Kruskal-Wallis. Z výsledků takto 

zjištěných bylo potvrzeno ve shodě se stanovenou hypotézou na očekávané hladině 

významnosti 5 % (v některých případech i na hladině 1% a 0,1%, viz tabulka č. 8), že 

rozdíly mezi skupinami jsou statisticky významné. 

Tabulka č. 8: Statistická významnost rozdílů v porozumění čtenému - pohlaví 

Test Statistics(a,b)  

 

 
Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Celkem 

Chi-Square 21,724 17,935 43,132 34,012 

df 6 6 6 6 

Asymp. Sig. ,001** ,006* ,000*** ,000*** 

a Kruskal Wallis Test 

b Grouping Variable: Škola 

*p = 0,05; **p = 0,01, ***p=0,001 

Souhrn: Hypotézy H3 a) – d) byly šetření potvrzeny, rozdíl mezi školami 

v jednotlivých úkolech i v celkovém hodnocení testu byl statisticky významný, jak na 

hladině významnosti 5 %, tak i v případě zpřísnění hlediska a snížení pozorované 

hladiny významnosti na 1 % a 0,1%. 

Rozdělení žáků do skupin podle škol bylo při sledování rozdílů v plnění úkolu 

Zkoušky čtení s porozuměním zvoleno záměrně. „V současné době se mohou školy mezi 

sebou více než v minulosti lišit v metodách i formách výuky. … Školy mohou navzájem 

vykazovat rozdíly v tempu výuky, mj. i v závislosti na učiteli, samotných žácích i 

rodinném prostředí žáků, ale i konkrétních učebnicích“ (Kucharská, Barešová, 2012, s. 

66). I přestože byli žáci také rozděleni do skupin podle regionu (viz hodnocení H4), byl 

předpoklad, že onen rozdíl ve výsledcích bude zřetelnější na úrovni konkrétních škol, 

v daných lokalitách a situacích. Do úrovně porozumění čtenému se tak vedle velké role 

didaktické vyučovací metody a metodického postupu či pedagogické zdatnosti učitele, 

může podepisovat i to, např. možná menší počet žáků ve třídě. V příloze jsou uvedeny 

charakteristiky jednotlivých tříd z hlediska počtu žáků, vyučovací metody, nebo praxí 

učitele (převzato z diplomové práce P. Barešové, 2010). Z těchto údajů můžeme trochu 

vyjít.  

Zajímavá je například situace v úkolu B. V tomto úkolu dosáhla nejlepších 

výsledků škola 1 (což jsou třídy A1, A2, A3 a A7), nejhorší výsledek byl sledován ve 
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škole 4 (třída B5). V obou školách se k výuce čtení používá metoda genetická. Jediný 

rozdíl v charakteristikách jednotlivých tříd byl, že třídy školy 1 měly ve třídách menší 

počet žáků (do 19). Počet žáků ve třídě B5 byl 26. To může naznačovat, že učitel 

v menších třídách s dětmi může více pracovat, ve smyslu individuálněji. Může jim 

vytvářet více vhodných podmínek pro čtení (děti se např. při společném čtení častokrát 

vystřídají během hodiny, apod.). Individuální přístup může mít tedy na rozvoj 

čtenářských dovedností velký vliv. Je to však jen tvrzení k diskusi, samozřejmě mohou 

hrát roli i osobnostní charakteristiky žáků, vliv rodiny atd.  

Můžeme konstatovat, že v porozumění čtenému existují ještě v pololetí 2. 

ročníku rozdíly v dosažené úrovni tohoto parametru čtení mezi jednotlivými školami a 

třídami.  

H4: Předpokládám, že na hladině významnosti 5 % bude ve výsledcích žáků 

rozdělených do skupin podle regionálního umístění školy statisticky významný 

rozdíl. 

Tabulka č. 9: Průměrů hrubých skórů žáků rozdělených do skupin podle regionu, ve 

kterém se nachází škola, kterou navštěvují, v jednotlivých úkolech a v celkovém 

hodnocení testu. 

Region 
 

Úkol 

formy A 

Úkol 

formy B 

Úkol 

formy C 
Celkem 

A (N = 62 žáků) 

Průměr 30,15 14,27 3,87 48,29 

Procentuální vyjádření 

úspěšnosti 
91 % 84 % 39 % 80 % 

Stand. odchylka 3,198 2,747 2,169 5,342 

B (N = 156 žáků) 

Průměr 27,92 12,49 4,06 44,47 

Procentuální vyjádření 

úspěšnosti 
85 % 73 % 41 % 74 % 

Stand. odchylka 5,924 4,240 3,602 10,824 

C (N = 127 žáků) 

Průměr 28,24 12,93 4,27 45,43 

Procentuální vyjádření 

úspěšnosti 
86 % 76 % 43 % 76 % 

Stand. odchylka 5,042 3,962 3,449 9,624 

Total (N = 345 žáků) 

Průměr 28,43 12,97 4,10 45,51 

Procentuální vyjádření 

úspěšnosti 
86 % 76 % 41 % 76 % 

Stand. odchylka 5,254 3,950 3,325 9,678 

Výsledkem celkovým i v prvních dvou zadávaných položkách dosahovali žáci 

ve skupině A (pražské školy) v průměru o 5 % více bodů v celkovém hodnocení lepších 
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výsledků než žáci ve skupinách zbývajících. Třetí úkol se pak nejlépe vydařil školám ze 

skupiny C (školy jihomoravské). Pro potvrzení statistické významnosti zjištěných 

rozdílů mezi skupinami žáků rozdělených z regionálního hlediska byl jako 

v předchozím ověřování použit neparametrický Kruskal-Wallis test. 

Tabulka č. 10: Statistická významnost rozdílů v porozumění čtenému - regiony 

Test Statistics(a,b)  

 

 
Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Celkem 

Chi-Square 10,422 7,892 ,853 3,412 

df 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,005** ,019* ,653 ,182 

a Kruskal Wallis Test 

b Grouping Variable: Region 

*p = 0,05; **p = 0,01 

Statisticky významné rozdíly mezi výsledky žáků jednotlivých regionálních 

skupin byly potvrzeny v prvním a druhém úkolu (viz tabulka č. 10). V hledání hranic 

slov a doplňování chybějících slov do vět byla nejúspěšnější skupina A. Ta ve 

zmiňovaných úkolech dosáhla vysoké úspěšnosti (91 % a  84 %, zhruba o 6,5 % lepší 

výsledky při srovnávání s celkovým výběrem), variabilita výsledků byla navíc velmi 

nízká. 

Souhrn: H4 a) a b) byly na hladině významnosti 5 % (v případě 1 úkolu i na 

hladině významnosti 1 %) potvrzeny, byl identifikován významný rozdíl mezi výsledky 

žáků v jednotlivých regionálních skupinách. Hypotézy H4 c) a d) potvrzeny nebyly. Ve 

třetím úkolu ani v rámci celkových výsledků nebyl stanoven statisticky významný 

rozdíl na hladině významnost 5 %. 

I v tomto případě se potvrzuje domněnka, že na čtenářské dovednosti – na 

porozumění textu má spíše než pohlaví nebo didaktická metoda, vliv samotné prostředí 

– tedy typ školy, učitel, jeho přístup k žákovi a čtení jako takovému, samozřejmě také 

zvolená metoda výuky a forma vyučování, což bylo naznačeno v předchozím 

dokazování hypotézy H3. Školy, které se nacházejí ve sledovaných regionech, mají 

zřejmě některé společné charakteristiky, které se promítají do rozvoje čtení (a 

porozumění čtenému). Současně mohlo hrát roli i to, že ve skupině A se v této zkoušce 

objevovaly nálezy žáků pouze z genetické metody, zatímco ve skupině C byly naopak 

pouze žáci z metody analyticko-syntetické.  
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12 DISKUZE 

Analýzy Zkoušky čtení s porozuměním nám ukázaly zajímavé situace, kdy 

výrazným vlivem na úroveň čtení s porozuměním má možná spíše sociální prostředí – 

jeho podnětnost, zkušenosti učitele, způsob práce s žáky, než samotné metody výuky 

čtení (i když i zde určité rozdíly byly identifikovány). Tento fakt je pozitivním zjištění, 

protože může být použit při argumentaci proti preferování či nekritickému hodnocení 

jedné nebo druhé metody. I přestože jsou metody založeny na jiných didaktických 

principech, výsledek – v polovině druhého ročníku, je téměř srovnatelný. Mezi 

skupinami žáků nejsou ve větší míře statisticky významné rozdíly.  

Toto zjištění můžeme srovnat s výsledky z analýzy Zkoušky čtení, která byla 

provedena P. Barešovou (2009 - 2011), a která provedla hodnocení dynamiky čtení ve 

třech sledováních – v polovině 1. ročníku, na konci 1. ročníku, v polovině 2. ročníku, ve 

zkoušce čtení, která vychází z podobných zásad, které se uplatňovaly při konstruování 

čtenářských textů dle Zkoušky čtení (Matějček a kol, 1992). Zmíním pouze výsledky 

zaměřené za porozumění čtenému, které se ovšem v této zkoušce sleduje jinak, než 

v analyzované Zkoušce čtení s porozuměním – a to prostou výpovědí žáků či 

odpověďmi na dané otázky (a následné přisouzení do určitého stupně porozumění).  

Z výsledků P. Barešové (2009, 2010) je zřejmý počáteční velký rozdíl mezi 

uvedenými skupinami. V prvním pololetí prvního ročníku byla pouhá necelá polovina 

žáků AS metody schopná číst s dobrým porozuměním (tedy na úrovni dokonalého čtení 

nebo čtení s podstatnými částmi). V genetické metodě byla tato úroveň čtení 

s porozuměním zachycena u ¾ žáků. Vývoj se v průběhu sledovaných období zlepšoval 

u obou skupin. U žáků AS metody bylo z grafického zpracování zdokonalování zřejmé 

mnohem výrazněji, než u žáků G metody, neboť počáteční situace (pololetí 1. ročníku) 

nebyla dobrá. U žáků genetické metody byl zaznamenán jen menší nárůst. V polovině 

druhé třídy však ve skupině G metody četlo s dokonalými detaily 60 % žáků, ve skupině 

AS metody to bylo pouhých 27 % (vysvětlením byla velká náročnost textu 

„Muminek“). Pokud ale rozšíříme sledovaný stupeň porozumění a do dobrého čtení 

s porozuměním budeme zahrnovat žáky jak s dokonalými detaily tak také ty, kteří 

reprodukují podstatné části textu, pak počet žáků v obou skupinách přiblížíme. 

(V metodě AS je to více jak 2/3, v metodě G je více jak 80 %.). Ve skupině AS metody 
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také stále v druhém ročníku přetrvává (v 5 %) skupina žáků, kteří čtou bez porozumění. 

U žáků G metody se v podstatě od prvního šetření čtení bez porozumění neobjevilo.  

Bohužel nemohlo dojít ke korelaci výsledků získaných v klasickém šetření 

porozumění čtenému textu – tedy jeho reprodukce, jak bylo zjišťováno P. Barešovou, a 

výsledky z této práce. Nebyly totiž dohledatelné konkrétní údaje všech zúčastněných 

žáků, chyběly údaje ke genetické metodě, pracovat pouze s korelacemi pro analyticko-

syntetickou metodu by nebylo metodologicky správné. Přesto jsem se alespoň pokusila 

označit oněch 5 % žáků, kteří ve 2. ročníku čtou bez porozumění – podařilo se mi 

spárovat 2,5 % zmiňovaných žáků - všichni byli vyučováni AS metodou.  Výsledek je 

překvapující (viz tabulka č. 11):  

Tabulka č. 11: Shoda mezi Zkouškou čtení a Zkouškou čtení s porozuměním 

Žák Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Celkem 

% úspěšnost 

ve Zkoušce čtení   

s porozuměním 

Stupeň 

porozumění 

(reprodukce) dle 

Zkoušky čtení 

C64 31 15 6 52 86,7 4 

C154 27 17 6 50 83,3 4 

C150 27 15 8 50 83,3 4 

C94 30 8 0 38 63,3 4 

B18 28 9 -2 35 58,3 4 

B5 15 14 2 31 51,7 4 

C16 17 8 0 25 41,7 4 

Dalo by se totiž předpokládat, že žáci, kteří špatně reprodukovali text o 

Muminkovi, budou neúspěšní i ve Zkoušce čtení s porozuměním. Jak ale uvedená 

tabulka naznačuje (nechci ji nijak generalizovat, jen naznačit a podpořit určitou úvahu), 

žáci, kteří byli neúspěšní v reprodukci, byli alespoň v uvedených třech případech 

v celkovém hodnocení zkoušky čtení s porozuměním nadprůměrně úspěšní (průměrné 

hodnocení testu bylo pro celou skupinu 75,85 %, pro skupinu AS metody 75,6 %). 

Ostatní uvedené příklady dokazují výše uvedený předpoklad, že existuje shoda mezi 

oběma způsoby sledování porozumění čtenému. Ale jak se do této skupiny dostali 

v podstatě „elitní“ čtenáři? Byla to jen náhoda a souhra osudu – v prvním šetření byli 

unaveni, nemocní, nemotivovaní, nebo lze za tímto zjištěním hledat větší souvislost? 

Onou větší souvislostí je možná to, že obě zkoušky čtení v parametru 

porozumění postupují jinak. Ve zkoušce čtení je porozumění textu posuzováno 

s pomocí převyprávění textu, případně je možné dítěti pomoci návodnými otázkami. Jak 
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ze strany dítěte, tak ze strany examinátora mohou mít pro následné zhodnocení 

dosažené úrovně porozumění vliv objektivní, ale i subjektivní faktory. Je to např. 

úroveň paměti dítěte a jeho verbální zdatnost, ale také osobnostní jistota či plachost 

(obavy, že nebudu úspěšný/á). Posuzovatel může být netrpělivý, zejm. u pomalejších 

dětí, může také špatně odhadnout, jak položit návodnou otázku.  

I když mé nálezy nelze přeceňovat, přikláněla bych se k tomu, aby oba principy 

sledování porozumění čteného byly používány současně, protože sledují jiné 

charakteristiky porozumění. Odpovědi na otázky, které následují po přečtení textu 

(Zkouška čtení s porozuměním) mohou být více objektivní, neboť se netestuje ani 

paměť, ani verbální zdatnost a také dítě odpovídá písemně, tedy nemusí se projevovat 

vztah examinátor – respondent.   

Dosažené výsledky bychom mohli shrnout konstatováním, že ještě v polovině 2. 

ročníku nejsou zcela srovnatelné výkony v porozumění čtenému mezi školami/třídami 

(na rozdíl od výukových metod čtení, kde sice rozdíly ještě jsou, ale jen malé). Tento 

jev potvrzuje opatrnost při používání standardizovaných zkoušek čtení. Již bylo 

zmíněno, že Zkouška čtení (Matějček a kol., 1992) byla standardizována v 80. letech 

20. století, kdy byly v celé republice využívány podobné metodické postupy (metoda, 

učebnice) - nejenom ve čtení a psaní. V současnosti je výuka čtení hodně rozrůzněna, a 

to vzhledem k používaným metodám čtení, ale také jiným okolnostem (složení žáků ve 

třídě, charakteristika školy, používaný typ učebnice, školní vzdělávací program, 

dovednosti učitele atd.). Pokud se pracuje se standardizovanými nástroji, které nebyly 

pro nové podmínky revidovány, může to znamenat znevýhodnění v diagnostice – 

posuzovaný žák s problémy ve čtení může vykazovat v jednotlivých parametrech čtení 

opoždění oproti statistické normě dle manuálu testu, nemusí to být však potvrzení 

specifičnosti jeho problému – naopak, tento výsledek může právě korespondovat 

s odlišnými postupy ve čtení. I náš nález, který byl učiněn v průzkumu porozumění 

čteného, přispívá k jakési opatrnosti při práci s normami. V diagnostice čtení, včetně 

porozumění čteného, by měl být vždy sledován kontext školy, třídy, učitele i spolužáků 

problémového žáka.  
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13 ZÁVĚR 

Zaměření této práce bylo především k aspektu porozumění čtenému textu. 

K alespoň částečnému osvětlení této problematiky měla pomoci nově vytvořená 

Zkouška čtení s porozuměním (Pokorná. Wolfová, Kucharská, in Kucharská, 2011), 

která byla předložena žákům druhých tříd v polovině školního roku. Takto získaná data 

byla analyzována, což bylo také hlavním cílem tohoto textu. Výsledkem těchto kroků 

byl popis výkonů dětí ve zkoušce čtení s porozuměním a jejich porovnávání.  

Nejdůležitější srovnání bylo mezi skupinami žáků vyučovaných metodou 

genetickou a skupinami žáků vyučovaných metodou analyticko-syntetickou. 

Předpokládalo se, že výsledkem bude rozdíl potvrzen ve prospěch genetické metody. Ta 

je totiž ve svých didaktických postupech založena na zdůrazňování významu čtení 

s porozuměním a při samotném nácviku čtení je porozumění upřednostňováno před 

technikou. Pro toto očekávání také přispěly údaje z literatury, které uvádějí, že ve 2. 

třídě není ještě rozvoj čtenářských dovedností ukončen (např. Matějček, 1995). Přispěl 

k tomu také nález Barešové (2010), kdy ve Zkoušce čtení byly shledány rozdíly 

v porozumění mezi oběma metodami čtení.  

Výsledky rozborem dat přinesly ale poměrně zajímavé výsledky. V celkovém 

hodnocení nebyl mezi skupinami zaznamenán statisticky významný rozdíl, avšak 

podrobné rozebrání jednotlivých úkolů zkoušky ukázalo značné výkyvy. Rozdíly se 

objevily v úkolu hledání hranic slov, ve kterém vynikali žáci vyučováni genetickou 

metodou – zde se zřejmě uplatňuje princip genetické metody umožňující percepci slova 

jako celku. Na druhou stranu byl ale zjištěn významný rozdíl v úkolu potvrzování 

pravdivosti tvrzení ve vztahu úkolu, ve které žáci odpovídají na otázky podle obrázku. 

V tomto případě dosahovali vyšších výkonů žáci vyučováni metodou analyticko-

syntetickou, opět byly hledány souvislosti s podstatou metody (soustředění se na části).  

Tato situace je, podle mého názoru, dosti zajímavá.  

V původních plánech této práce bylo i srovnání výsledků ze zkoušky čtení, která 

byla zpracovávána v práci P. Barešové (2010), se zaměřením na oblast porozumění 

přečtenému textu – schopnost reprodukce, která byla ve zkoušce čtení zjišťována. 

Protože však nebylo možné dohledat všechna jednotlivá šetření ke všem žákům 
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zapojených do projektu, od tohoto srovnání se upustilo. Bylo by však jistě zajímavé pro 

další zpracování této tématiky. 

Žáci byli pro účely srovnávání rozděleni i do jiných skupin, např. podle pohlaví, 

školy, kterou navštěvují a regionu, ve kterém se škola nachází. Tento aspekt práce 

souvisel s možností posoudit vnější vlivy, které mohou mít dopad na rozvíjející se 

čtenářství (porozumění čtenému). Největší rozdíly byly zaznamenány ve srovnání 

jednotlivých škol. Tento fakt podporuje tvrzení odborníků, že celkový přístup k žákovi, 

sociální prostředí, forma výuky, použité učební materiály, nebo zkušenost učitele, 

pravděpodobně velmi výrazně vstupují do procesu rozvoje čtenářských dovedností a 

také ho ovlivňují. Dnešní požadavek na větší individualizaci práce s žákem ze strany 

učitelů a školy je tedy více než aktuální, současně by se mělo velmi opatrně nakládat 

s normami, které nebyly revidovány pro nové podmínky vzdělávání (a i pro genetickou 

metodu čtení).  
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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. 
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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. 


