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1 ÚVOD DO ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Předmluva 

Problematika rozvoje čtenářské gramotnosti je předmětem mezinárodních i národních 

výzkumů, impulzem k mnoha debatám, základním motivačním faktorem různých 

vzdělávacích projektů a tématem četných konferencí a seminářů. Nabývá na významu se 

změnou pojetí vzdělávání, které se stále více odklání od pouhého shromažďování teoretických 

vědomostí a obrací se k vytváření kompetencí, tj. dovedností nabyté poznatky využívat 

v běžném životě. Moderní doba, bohatá na informace, vytvořila potřebu tyto informace 

získávat, zpracovávat a prakticky využívat. Lze říci, že právě dovednost pracovat 

s informacemi je jeden ze základních požadavků této doby a faktorem úspěšného zařazení 

člověka na trhu práce i ve společnosti.  

Je tedy samozřejmou snahou současného školství naše děti na tento úkol dobře připravit. 

Že to není jednoduché, můžeme usoudit dle toho, jak velké množství otázek a témat k diskuzi 

se k tomuto vzdělávacímu úkolu vztahuje. 

Zájem o problematiku čtenářské gramotnosti vyvolaly zejména mezinárodní srovnávací 

výzkumy, kterých se Česká republika zúčastňuje od poloviny 90. let. Jejich základem je 

zjištění stupně porozumění informacím v textu obsažených. Prvním významným výzkumem 

byl v roce 1995 výzkum RLS (Reading Literacy Study). Následovaly dva další významné 

výzkumy věnující se čtenářské gramotnosti a oblasti porozumění, a to projekt PISA (čtenářská 

gramotnost je hlavní testovanou oblastí v roce 2000 a v roce 2009) a projekt PIRLS, který je 

nejdůležitější oporou z hlediska teoretických východisek hodnocení čtenářské gramotnosti na 

1. stupni ZŠ. Mezinárodní výzkumy ukázaly, že čeští žáci se v této důležité oblasti (zejména 

v dovednostech prokazujících vyšší stupeň porozumění textu) trvale zhoršují a ani srovnání 

s ostatními zeměmi pro nás nedopadlo příliš pozitivně. Tato skutečnost dává podnět k mnoha 

úvahám snažícím se odhalit příčiny tohoto stavu a stává se pro nás impulzem dalších 

výzkumů této problematiky. Cenné informace nám poskytují analýzy výsledků mezinárodních 

výzkumů a následně pak analýzy vzdělávacích systémů zemí, které dosáhly v těchto 

výzkumech nejlepších výsledků. Nicméně vyvstávají otázky, jak importovat všechny ty 

úspěšné vzdělávací metody do našeho kurikula a respektovat při tom vzdělávací tradice, 

ekonomické a sociální podmínky, národní kulturu, mentalitu a další národní specifika. 

Hledání cest, jak zlepšit čtenářskou gramotnost našich žáků, je důležitým úkolem, kterým se 

budou muset zabývat společně výzkumní odborníci i učitelé z praxe. 
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Souhrnem lze tedy říci, že velké množství impulzů a zájem zainteresovaných odborníků i 

veřejnosti o problematiku čtenářské gramotnosti je dobrým východiskem pro to, aby byly 

vytvořeny podmínky pro její rozvíjení (od úrovně kurikulární podpory až po přímou 

pedagogickou práci se žáky) a naše republika se mohla pochlubit vysoce čtenářsky 

gramotnými žáky. Doufáme, že tato dizertační práce přispěje k hledání možností, jak úspěšně 

realizovat tento nelehký úkol. 

1.2 Cíl práce a předmět zkoumání  

Cílem předkládané dizertační práce je analýza možností rozvíjení čtenářské gramotnosti 

prostřednictvím specificky zaměřených úloh a zpracování praktického metodického manuálu 

k tomuto tématu pro učitele na 1. stupni ZŠ.  

K dosažení definovaného cíle byly použity následující postupy: 

a) literární rešerše domácích i zahraničních prací, zaměřená jak na výsledky výzkumů 

čtenářské gramotnosti na školách, tak na další odbornou literaturu; 

b) vlastní výzkum zaměřený na tyto okruhy: 

(i) stav čtenářské gramotnosti žáků 3., 4. a 5. ročníků 1. stupně ZŠ z hlediska 

dovednosti získávat a zpracovávat informace obsažené v různých typech textů; 

(ii) analýza vybraných základních proměnných, které ovlivňují čtenářskou gramotnost 

žáků. 

1.3 Struktura dizertační práce 

Uvedenému schématu odpovídá i struktura dizertační práce. Po úvodní kapitole, ve které 

je představena problematika čtenářské gramotnosti, vymezen cíl práce a naznačena její 

struktura, následuje teoretický rozbor problematiky s literární rešerší (kapitola 2). Výzkum 

prováděný v rámci této dizertace je prezentován v kapitolách 3 (metodika a struktura 

výzkumu) a v kap. 4. (analýza výsledků). Reflexí výzkumu a diskuzí nad problematikou 

čtenářské gramotnosti se zabývá kapitola 5. Návrh metodického manuálu, podávající náměty 

ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti žáků a formulující zásady pro tvorbu úloh zvyšujících 

schopnosti a dovednosti získávat a zpracovávat informace z textu, je uveden v kap. 6. 

Závěrečná kapitola 7 celou problematiku shrnuje. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Benny Hermansson: Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. 

Albert Einstein: Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle. 

Aischylos: Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí. 

 

Teoretická část dizertační práce rozebírá podrobněji problematiku čtenářské gramotnosti 

v širokém kontextu a z různých úhlů pohledu. Kapitola 2.1 uvádí, jak je pojímán pojem a jeho 

obsah aktuálně u nás i v zahraničí, jaký byl vývoj přístupů ke čtení a porozumění textu a jsou 

představeny základní definice některých českých i zahraničních odborných pracovišť. 

Speciální pozornost je věnována počáteční čtenářské gramotnosti jako základnímu pilíři 

vývoje dalších dovedností žáka v této oblasti. Dále jsou uvedeny pohledy na možnosti dalšího 

vnitřního členění čtenářské gramotnosti a jejich specifika a je provedena komparace 

představených přístupů.  

V kapitole 2.2 jsou shrnuty výzkumy zabývající se různými aspekty čtenářské 

gramotnosti u nás i v zahraničí a představeny některé zahraniční impulzy, jak lze rozvíjet 

čtenářskou gramotnost žáků. Kapitola 2.3 se věnuje čtenářství jako významné a neoddělitelné 

součásti čtenářské gramotnosti. Kapitola 2.4 se zabývá možnostmi zjišťování úrovně 

čtenářské gramotnosti, analyzuje užité způsoby a shrnuje základní výsledky některých 

českých i zahraničních výzkumů. Kapitola 2.5 představuje typy úloh užité ve vybraných 

výzkumech čtenářské gramotnosti v souvislosti se zjišťovanými dovednostmi a srovnává je 

s typy úloh užitými pro účely výzkumu představeného v dizertační práci. Rozsáhlá kapitola 

2.6 se zabývá faktory, které ovlivňují schopnosti a dovednosti žáků v souvislosti se 

čtenářskou gramotností. V kapitole 2.7 jsou přiblíženy možnosti evaluace a autoevaluace 

stavu a rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Závěrečná kapitola teoretické části (2.8) 

představuje výzkumné a jiné aktivity autorky v souvislosti se čtenářskou gramotností žáků a 

popisovanou problematiku shrnuje. 
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2.1 Gramotnost, čtenářská gramotnost  

Pojem čtenářská gramotnost a jeho sémantický obsah se formoval v souvislosti 

s definicemi samotné gramotnosti. Za velmi komplexní definici pojmu gramotnost 

považujeme definici Doležalové, představenou v Pedagogické encyklopedii (2009), která 

považuje gramotnost (literacy) za „schopnost ovládat různé druhy komunikace a početních 

úkonů za účelem využívání textových informací v rozmanitých životních situacích (In Průcha, 

2009, s. 223). Autorka dále zdůrazňuje její komplikovanost, komplexnost a proměnlivost a 

také souvislost pojetí jejího obsahu se sociálním kontextem doby a kultury, jazyka a normy 

konkrétní společnosti. Tato definice se obsahově shoduje s přístupy mezinárodními (viz dále). 

Požadavky na ovládání různých druhů komunikace a dovednost využívat takto získané 

informace v různých životních situacích se liší dle kulturních, společenských a ekonomických 

podmínek doby. Postupují od požadavku základní (bázové) gramotnosti (dovednost číst, psát 

a počítat) po gramotnost funkční (informace zpracovávat a v širokém kontextu smyslu slova 

funkčně využívat), jejíž součástí je v moderní společnosti také technická dovednost ovládat 

prostředky, které informace poskytují, tj. např. také PC a další prostředky veřejné komunikace 

(Průcha, 2009, s. 225). 

Jedním z  druhů gramotnosti obvykle uváděných je gramotnost čtenářská. Zabýváme-li se 

jejím vymezením a zkoumáme-li různé přístupy snažící se vyjádřit obsah tohoto pojmu, 

objevíme velké množství různých definic, které se shodují v dílčích významech a zároveň se 

liší zejména v chápání šíře pojmu. Zkoumáme-li tato vymezení a definice vzhledem k časové 

ose jejich vzniku, můžeme pozorovat směrem k současnosti výrazný trend v rozšiřování 

obsahu pojmu. Jako příklad může dobře sloužit současná definice sítě pro informace ve 

vzdělávání Eurydice (2011), která definuje čtenářskou gramotnost již jako „the 

comprehensive aptitude to understand, use and reflect on written language forms in order to 

achieve personal and social fulfilment,“ tj. „všeobecnou způsobilost k porozumění, použití a 

reflexi forem psaného jazyka za účelem dosažení osobnostního a sociálního naplnění.“ 

Zároveň upozorňuje na těsné spojení čtenářské gramotnosti se zkušeností a motivovaností a 

zdůrazňuje dále důležitost lingvistických, sociálních, psychologických a kulturních 

dovedností.  

Tento proces rozšiřování obsahu pojmu je velice dobře patrný také např. z vývoje modelů 

a teorií gramotnosti, jejíž chápání postupovalo od (i) bázové gramotnosti (dekódování, 

reprodukce, popř. tvorby dalšího textu) přes (ii) zpracování textových informací a operace 
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s textem ke (iii) gramotnosti chápané jako kulturně sociální aktivita až po (iv) e-gramotnost 

jako komplex rozmanitých kompetencí a aktivit od dovedností souvisejících s obsluhou PC, 

přes vyhledávání, zpracovávání až po kritické vyhodnocování informací (Gavora, 2002). 

Z různých přístupů pojetí a vymezení obsahu pojmu čtenářská gramotnost je patrná stále 

zesilující snaha zdůraznit její pragmatickou složku, posunout její chápání směrem ke 

komunikaci a zdůraznit její personalizační zřetel. Toto pojetí je plně v souladu také 

s chápáním ostatních typů gramotnosti, tj. gramotnosti matematické, přírodovědné, finanční a 

ICT gramotnosti (VÚP, 2010)1

Jednu z prvních českých definic pojmu čtenářská gramotnost můžeme nalézt 

v Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). Čtenářská gramotnost je zde 

vymezena jako „komplex znalostí a dovedností jedince, které mu umožňují zacházet 

s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi (např. jízdní řád, návod na použití 

výrobku). Jde o dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a porozumět jim, ale také 

dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace obsažené v textu, reprodukovat obsah textu 

apod.“ Z definice je patrná snaha o zvýraznění důležitosti spojit znalosti a vědomosti 

s dovednostmi prakticky využívat a zpracovávat informace textem nabyté. Definice se ve 

velké míře opírá o konkrétní příklady pro zdůraznění momentu syntézy vědomostí a 

dovedností se schopnostmi. Čtenářská gramotnost zde ještě není uchopena jako pojem 

obsahující své další členění. 

 a s chápáním obsahu pojmu gramotnost (resp. čtenářská 

gramotnost) ve vyspělých zemích ve 21. století. 

Je samozřejmé, že pokud dojde k rozšíření rozsahu jakéhokoli pojmenování, jako 

následný logický krok nastane snaha o specifikaci dílčích složek tohoto pojmu a jejich 

definování. Takto nově vzniklá rozdělení a jejich definice se opět různí a postupně prochází 

procesem vyjasňování, diskuzí a následných úprav. Takto je tomu i u pojmu čtenářská 

gramotnost. Zatímco dochází ke stále větší jednoznačnosti v chápání základního obsahu 

pojmu čtenářská gramotnost různými výzkumnými a pedagogickými subjekty (a to i 

v mezinárodním kontextu), v náhledu na jeho dílčí složky zatím panuje značná nejednotnost 

(viz kap. 2.1.2). 

V mezinárodním pohledu jsou respektovány zejména definice uváděné výzkumy PISA a 

PIRLS. Výzkum PIRLS staví na definici čtenářské gramotnosti použité organizací IEA již 

v roce 1991, „protože i nadále dobře vystihuje, co se rozumí čtením a co výzkum hodnotí“ 

                                                 
1 Studie Gramotnosti ve vzdělávání (2010) uvádí tyto gramotnosti jako soubor gramotností jedince. 
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(Potužníková, 2010, s. 6), takže definice z roku 2001 vymezuje pojem jako „schopnost 

rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/nebo oceňují jednotlivci, a tyto 

formy používat. Mladí čtenáři mohou odvozovat význam z široké škály textů. Čtou, aby se 

učili, aby se zapojili do společenství čtenářů, a pro zábavu.“ (Kramplová, 2002). Definice 

užitá v roce 2011 navíc klade doslovný důraz na význam čtení v každodenním životě, a 

zvláště je zdůrazněn jeho sociální aspekt v rámci prostředí, kde se dítě pohybuje nejčastěji, 

tedy ve škole. V materiálech je citována definice z roku 2001, v závěrečném souvětí však 

rozšířená o specifikaci čtenářských situací: „…Čtou, aby se učili, aby se začlenili do 

společenství čtenářů ve škole i v každodenním životě, a také pro zábavu.“ V podrobnější 

charakteristice se explicitně uvádí vedle požadavku dovednosti pracovat s texty tradičními 

také požadavek „zvládat práci s texty v elektronické podobě (internet, e-mailová komunikace, 

krátké textové zprávy), stejně jako s texty, které jsou součástí různých videí, filmů a televizních 

pořadů“ (Potužníková, 2010). 

Definice pro účely výzkumu PISA v roce 2001 vymezuje čtenářskou gramotnost jako 

„schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních 

cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti“ (Straková, 

2002). Dovednosti koncipující čtenářskou gramotnost jsou dále specifikovány pomocí škál. 

Mezi roky 2000 a 2009, kdy byla hlavní testovanou oblastí právě čtenářská gramotnost, nastal 

posun pouze v názvu a vymezení jednotlivých škál, které byly specifikovány konkrétními 

dovednostmi.  

V roce 2009 byla odbornou veřejností velmi příznivě přijata Pedagogická encyklopedie 

(Průcha ed.), ve které naši přední odborníci podávají ucelené a syntetizují informace 

z různých oblastí pedagogických disciplín. Pojem čtenářská gramotnost je objasněn na pozadí 

gramotnosti obecné, která je chápána jako „schopnost funkčního využití získané dovednosti 

v určitém sociálním kontextu.“ Důraz je tedy kladen na aplikační moment dovednosti. 

„Čtenářská gramotnost tak zahrnuje nejen osvojení si dovednosti čtení, ale schopnost 

pracovat s textem, komunikovat prostřednictvím psané řeči, získávat a zpracovávat informace 

z textu atd.“ Pedagogická encyklopedie věnuje značný prostor rozvoji počáteční čtenářské 

gramotnosti, výzkumům a trendům jejího rozvoje v zahraničí.  

Obsah pojmu se v českém prostředí snaží uchopit i další vědecká pracoviště a skupiny 

odborníků z praxe. Jednu z novějších definic lze nalézt ve studii Gramotnosti ve vzdělávání 
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VÚP Praha (2010). Kolektiv autorů2 zde představil svoji definici čtenářské gramotnosti (a 

definoval i její dílčí složky): „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.“3

Ostravské autorky Metelková Svobodová a Švrčková (2010, s. 5) v úvodu do 

problematiky čtenářské gramotnosti z pohledu vzdělávacího oboru český jazyk spojují 

čtenářskou gramotnost s pojmem kompetence a uvádí: „Ať už zmiňovanou kompetenci 

nazýváme jakkoli, tedy i čtenářskou gramotností, čtenářskou kompetencí či prací s textem, 

vždy máme na mysli schopnost jedince náležitě zpracovat písemný materiál tak, aby jej zvládl 

využít ve svůj prospěch v každodenním životě.“  

 

Je třeba si také uvědomit, že vzhledem k relativně krátkému období, kdy se pojem 

„čtenářská gramotnost“ užívá, je samozřejmé, že mnohé pohledy a vědecké studie ještě 

neužívají přímo pojem čtenářská gramotnost, avšak pojetí problematiky v podstatě více či 

méně odpovídá současnému chápání jeho obsahu.  

Například Šebesta (2005) uvádí: „Osvojení si obou dovedností4

Na závěr této kapitoly je třeba zmínit, že v základním českém kurikulárním dokumentu 

závazném pro vzdělávání žáků základních škol, tedy RVP ZV (dokonce ani v tom se změnami 

provedenými k 1. 9. 2007), se překvapivě pojem čtenářská gramotnost neobjevuje, jednotlivé 

složky jsou někdy nekoncepčně zapracovány do některých částí a rozvoj čtenářské 

gramotnosti není řešen jako dlouhodobý vzdělávací cíl (VÚP, 2010). 

 se dnes pokládá ve 

vyspělých zemích za věc samozřejmou a bývá spojováno s pojmem gramotnost. … Takové 

vymezení by odpovídalo formálnímu chápání obou dovedností.“ Dále autor zdůrazňuje funkční 

pohled na problematiku, tj. spojuje ji s porozuměním: „Jádrem gramotnosti je pak 

gramotnost funkční, jejíž rozvíjení v tzv. čtení a psaní pokročilém získává na významu 

v ročnících pozdějších.“ Autor vymezuje čtyři úrovně čtení, které v podstatě zahrnují mnoho 

ze složek širšího chápání pojmu v současnosti. 

                                                 
2 Jedná se o skupinu odborníků – praktiků, kteří se dlouhodobě a intenzivně zabývají možnostmi, jak rozvíjet 
čtenářskou gramotnost žáků. 
3 Přehled těchto dílčích složek, tedy rovin, a jejich definic viz kapitola 2.1.2. 
4 Myšleno dovednosti číst a psát. 
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2.1.1 Počáteční čtenářská gramotnost 

Základní etapu, ale v podstatě zároveň také samostatnou kvalitu v rozvoji čtenářské 

gramotnosti tvoří počáteční čtenářská gramotnost, proto je její problematice v současnosti 

věnována značná pozornost. „Poslední vědecké koncepce zdůrazňují význam tzv. základů 

gramotnosti, tj. jejích raných stádií na utváření funkční gramotnosti jedince. Tradičně šlo 

o dovednost číst, psát a počítat (tzv. triviální dovednosti – trivium)“ (Wildová, Křivánek, 

2009, s. 230). 

Počáteční čtenářská gramotnost zahrnuje vedle rozvoje dovednosti čtení také rozvoj 

psaní, vyjadřování a aktivního poslechu, důraz je ale zároveň kladen na význam rozvoje 

pozitivního vztahu ke čtení a rozvoje návyku využívat čtení jako prostředku komunikace a 

dalšího vzdělávání.5

Vzhledem ke skutečnosti, že jedním ze základních cílů v počátcích školní docházky je 

naučit žáky číst správně a přiměřeným tempem didakticky a obsahově vhodné texty, zaměřují 

se výzkumy v této oblasti na metody výuky čtení a pozornost věnují zejména jejich efektivitě. 

Opakovaně byla v této počáteční fázi prokázána korelace mezi technikou čtení a 

porozuměním.

 

6

Výzkumy v této oblasti ale zatím docházejí ke zjištění, že „různým skupinám žáků 

vyhovují různé typy metod. Tento „typologický přístup“ by při implementaci v praxi 

znamenal, že po předcházející diagnostice by byla žákovi nabídnuta analytická, syntetická či 

analyticko-syntetická metoda výuky počátečního čtení. Smyslem dnešního hledání není tedy 

pouze porovnání efektivnosti jednotlivých typů metod. Snahou je hledat, kterému žákovi jaký 

typ metody bude více vyhovovat, a ten pak na konkrétního žáka variovat.“ (Wildová, 2005). 

 

Problematika počáteční čtenářské gramotnosti je často spojována také s obdobím 

pregramotnosti, neboť právě v tomto období se často objevuje první zájem o psané znaky řeči. 

Wildová (2012) však podtrhuje spontánnost takovéhoto zájmu a zároveň upozorňuje, že 

projeví-li dítě zájem poznávat písmena nebo slova již v předškolním věku, měl by být 

dospělými tento zájem podpořen, např. prostřednictvím přirozených či herních aktivit. 

Důležitost této problematiky dokazuje i to, že počáteční čtenářské gramotnosti je 

věnováno první dvojčíslo časopisu Pedagogika (2012), ve kterém se přední čeští i slovenští 

                                                 
5 Myšlenky komunikačního pojetí jazykové výuky rozvíjí u nás např. K. Šebesta (1999, 2005) 
6 Výzkumná šetření metod a dalších způsobů výuky používaných učiteli při výuce prvopočátečního čtení a psaní 
v českých školách a jejich korelaci s rozvojem počáteční čtenářské gramotnosti systematicky a dlouhodobě 
provádí R. Wildová. 
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odborníci zabývají různými jejími aspekty. Jsou zde například představeny výsledky analýz 

kurikulárních dokumentů různých evropských zemí z pohledu počáteční čtenářské 

gramotnosti (Wildová, 2012c), na pozadí metod L. S. Vygotského a Eľkonina představeny 

možnosti jejího rozvíjení (Petrová, 2012; Tokárová, Mikulajová, 2012), sděleny výsledky a 

závěry výzkumů (Kucharská, Barešová, 2012; Švrčková, Šimik, 2012 aj.) a rozebírány 

rizikové faktory v rozvoji gramotnosti (Špačková, Kucharská, 2012; Tomická, 2012 aj.). 

Zajímavým příkladem rozvoje čtenářské gramotnosti již od počáteční fáze mohou být 

také různé zahraniční programy podporující právě počáteční čtenářskou gramotnost. 

V prostředí amerických škol je populární např. „The Running Start“. Program, známý jako 

„RS“, byl založený v Cambourne’s již v roce 1988. Jeho hlavním cílem je podpora čtenářství 

a čtenářských dovedností již od počáteční fáze výuky čtení a mottem „Creating Readers for 

the 21st Century.“ Program je založený na myšlence, že klíčovým faktorem a základním 

předpokladem je dostupnost atraktivních dětských knih ve škole i doma ve spojení s výraznou 

motivací. Intenzivní desetitýdenní motivační program zahrnuje tvorbu třídní knihovny 

z oblíbených knih dětí, výstavy knih, společná slavnostní setkání rodičů, učitelů a dětí, jejichž 

hlavním tématem jsou dětské knihy, veřejná čtení a množství dalších stimulů vedoucích 

k lásce ke knize a četbě. Do počátečního ročníku realizace programu bylo zapojeno více než 

7 000 dětí, 4 000 rodičů a 320 učitelů. Vyhodnocení úspěšnosti programu přineslo informace 

o výrazné efektivitě takto pojatého počátečního čtení a psaní. Výsledky jasně ukázaly 

statisticky významný nárůst motivovanosti pro čtení a obrovský pozitivní dopad na aktivní 

přístup dětí i rodičů k četbě (Gambrell, Morrow, 1995).  

2.1.2  Přístupy k dalšímu členění a specifikaci čtenářské gramotnosti 

Vzhledem k výzkumnému cíli, účelu a koncepci dizertační práce považujeme za vhodné 

uvést kromě základních souhrnných definic i různé náhledy na dílčí členění čtenářské 

gramotnosti. Jak již bylo zmíněno, rozšiřuje-li se obsah pojmu, zákonitě nastávají podmínky 

(a potřeby) tento pojem členit či strukturovat. Zajímalo nás tedy, jak jsou škálovány 

dovednosti práce s textem v mezinárodních výzkumech a jakými způsoby jsou získávány 

informace o úrovni čtenářské gramotnosti. Vzhledem k věkové kategorii zkoumaného vzorku 

žáků v našem výzkumu jsme se rozhodli podrobněji se zaměřit na výzkumy PIRLS, výzkumy 

PISA a další výzkumné aktivity jsou představeny pouze stručně. Stejné otázky jsme si položili 

v případě řešení této problematiky v českém prostředí.  

V mezinárodním výzkumu PIRLS v roce 2001 jsou v souladu s pojetím definice 
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čtenářské gramotnosti vytvářeny úlohy zaměřené na tři základní dovednosti práce s textem: 

(1) získávání explicitně uvedených informací, (2) interpretace a integrace myšlenek a 

informací a (3) vyvozování přímých závěrů. Tyto dovednosti se hodnotí ve spojení se 

čtenářským záměrem, který se rozděluje do dvou kategorií: (a) čtení pro literární zkušenost a 

(b) čtení pro získání informací7

Tabulka 1: Procentuální zastoupení účelů čtení a postupů porozumění v testech PIRLS a prePIRLS 2011 

.(Potužníková, 2010). 

PIRLS 2011 prePIRLS 2011 

účely čtení procentuální 
zastoupení účely čtení procentuální 

zastoupení 
získání literární zkušenosti 50 % získání literární zkušenosti 50 % 
získání a používání informací 50 % získání a používání informací 50 % 

postupy porozumění8 procentuální 
zastoupení  postupy porozumění procentuální 

zastoupení 
vyhledávání informací 20 % vyhledávání informací 50 % 
vyvozování závěrů 30 % vyvozování závěrů 25 % 
interpretace 30 % interpretace 

25 % 
posuzování textu 20 % posuzování textu 

V následující tabulce uvádíme srovnání schopností a dovedností práce s textem nazvané 

jako procesy / postupy porozumění hodnocené výzkumem PIRLS v letech 2001 a 2011. Lze 

říci, že v roce 2011 došlo ke zjednodušení názvů kategorií postupů porozumění a zároveň 

k přesnějšímu rozlišení hranic mezi jednotlivými kategoriemi. 

Tabulka 2: Komparace postupů / procesů porozumění definovaných pro účely výzkumu PIRLS 2001 a 2011 

PIRLS 2001 PIRLS 2011 
procesy 

porozumění % stručná charakteristika9 postupy 
porozumění 10 %  

stručná 
charakteristika11

získávání 
explicitně 
uvedených 
informací 

 

26 % 

najít a pochopit relevantní 
informace nebo myšlenky, 
které jsou v textu přímo 
uvedeny 

vyhledávání 
informací 20 % 

vyhledat význam, který je 
zřejmý a vyjádřený 
v textu, schopnost 
rozpoznat, jak uvedené 
informace souvisejí 
s otázkou 

vyvozování 28 % proniknout pod povrch vyvozování 30 % pochopit význam, který 

                                                 
7 Definované jako „záměry, s nimiž čtenáři přistupují k četbě“. S nimi korespondují dva typy textů (literární a 
informační). 
8 Termínem postupy porozumění jsou označovány činnosti, které čtenáři provádějí při četbě textu, aby 
porozuměli jeho významu. 
9 Charakteristika převzata z upraveného překladu publikace Framework and Specification for PIRLS Assessment 
2001, zpracovaného ÚIV (Straková, 2002). 
10 Účely čtení a postupy porozumění tvoří ve výzkumu PIRLS základ písemného testu čtení s porozuměním. 
Všechny čtyři postupy jsou sledovány v rámci obou účelů čtení. 
11 Charakteristika vychází z upraveného překladu publikace PIRLS 2011 Assessment Framework, zpracovaného 
ÚIV (Potužníková, 2010). 
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přímých závěrů toho, co je napsáno, za 
účelem vyvození přímých 
závěrů založených na textu 

závěrů ačkoli není v textu 
výslovně vyjádřen, je 
poměrně jasný 

interpretace a 
integrace 
myšlenek a 
informací 
 

32 % 

vycházet z významu slov, 
zkušeností nebo jiných 
znalostí za účelem nalezení 
spojení mezi myšlenkami a 
informacemi v textu 

interpretace 30 % 

zvládnout přesnější nebo 
komplexnější porozumění 
textu a jeho propojení 
s vlastními zkušenostmi 

zkoumání a 
vyhodnocování 
obsahu, 
jazyka a prvků 
textu 

15 % 

kriticky posoudit text, 
přemýšlet o jeho obsahu a 
zhodnotit jej, zhodnotit 
strukturu textu, použití 
jazyka, literárních 
prostředků nebo autorova 
záměru a jeho stylistických 
schopností 

posuzování 
textu 20 % 

kriticky uvažovat o textu 
samém, posoudit obsah a 
formální stránku textu  

Ve výzkumu PISA jsou dovednosti zjišťující úroveň čtenářské gramotnosti specifikovány 

pomocí škál. Mezi roky 2000 a 2009, kdy byla hlavní testovanou oblastí právě čtenářská 

gramotnost, nastal posun v názvu a vymezení jednotlivých škál, škály byly dále specifikovány 

jednotlivými typy činnosti (PISA 2000), či dovednostmi (PISA 2009). Z tabulky je patrný 

posun dovednosti celkového porozumění do vedlejší kategorie. V každé kategorii byly 

dovednosti specifikovány v souvislosti s konkrétní úlohou. Pro jednotlivé škály byly dále 

vymezeny úrovně způsobilosti (Kramplová, 2011). 

Tabulka 3: Komparace škál a typů činnosti / dovednosti definovaných pro účely výzkumu PISA 

PISA 2000 PISA 2009 
název škály typ činnosti název škály dovednost 

získávání informací 
 

• obecné porozumění 
• získávání informací 

získávání informací 
 

• nalezení informací 
 

vytvoření interpretace 
• vytvoření 

interpretace 
zpracování informací 
 

• celkové porozumění 
• interpretace 

posouzení textu 

• posouzení obsahu 
textu 

• posouzení formy 
textu 

zhodnocení textu 

• posouzení obsahu 
textu 

• posouzení formy 
textu 

Jak je patrné, mezi léty 2000 a 2009 dochází pouze k posunu zařazení některých 

dovedností, tj. celkové porozumění bylo v roce 2009 pojato šířeji a na základě toho zařazeno 

do škály zpracování informací. Mírně se změnily (obsahově rozšířily) názvy jednotlivých 

škál.  

Rozdělení dovedností čtenářské gramotnosti dle typu činnosti, které představují PISA a 

PIRLS, není nijak ojedinělým přístupem. Podobné rozdělení se v odborné literatuře objevuje 
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poměrně běžně, odlišnosti bývají jak v názvech jednotlivých úrovní, tak v zařazeních zejména 

„hraničních“ činností, pro srovnání uvedeme např. Šebestovo pojetí (1999). 

Tabulka 4: Úrovně rozvoje funkčního čtení dle K. Šebesty (1999) 

Úrovně rozvoje funkčního čtení dle K. Šebesty 
 charakteristika úrovně poznámka 

1. úroveň  dešifrování grafického záznamu a základní 
porozumění  

2. úroveň porozumění obsahu, jak je čteným textem 
výslovně vyjádřen (čtení s porozuměním) 

vyžaduje účast lidského vědomí, tj. soustředění, 
dostatečnou rychlost čtení, dostatečnou kapacitu 
krátkodobé a střednědobé paměti 

3. úroveň odhalení skrytých významů, postojů, citů a 
prožitků i motivů autora (čtení analytické) vyžaduje pochopení konotovaných významů 

4. úroveň 
zhodnocení užitečnosti textu, záměru autora, 
postojů a situace autora, zvážení možností, jak 
text zpracovat (zhodnocení textu) 

zhodnocení textu z pohledu významu pro 
čtenáře a jeho záměry 

V souvislosti se členěním čtenářské gramotnosti je třeba zmínit v současné době aktuální 

„český“ přístup, který zveřejnila skupina odborníků sdružených pod VÚP, kteří se 

dlouhodoběji prakticky, či teoreticky čtenářskou gramotností zabývají, ve své studii 

Gramotnosti ve vzdělávání (2010). Ten v souladu s aktuálními českými i zahraničními 

přístupy vnímá čtenářskou gramotnost jako velmi komplexní jev, ale navíc do ní zahrnuje i 

složky, které v mezinárodních definicích dosud nebyly explicitně pod tímto pojmem 

zmiňovány. Důvodem bylo patrně to, že jsou jen velmi obtížně testovatelné, a hlavním 

účelem zmíněných výzkumů bylo právě srovnávací testování úrovně čtenářské gramotnosti. 

Jednotlivé složky jsou nazývány rovinami čtenářské gramotnosti. 

Tabulka 5: Členění čtenářské gramotnosti do rovin dle VÚP (2010) 

Členění čtenářské gramotnosti do rovin dle VÚP 

 rovina charakteristika roviny 

ro
vi

ny
 č

te
ná

řs
ké

 g
ra

m
ot

no
st

i 

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 se zapojením 
dosavadních znalostí a zkušeností budovat porozumění na doslovné úrovni. 

vysuzování Nadto musí čtenářsky gramotný člověk 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 textu a záměrně volit strategie pro lepší 
porozumění, pro překonávání obtížnosti obsahu i složitosti vyjádření. 

sdílení Čtenářsky gramotný člověk je připraven své prožitky sdílet s dalšími čtenáři. Své 
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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. 

Na takto pojaté rozdělení rovin navázal v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí 

v prostředí inkluzivní školy PedF UK tým doktorandů pod vedením předních odborníků, kteří 

v první klíčové aktivitě projektu podrobněji roviny obsahově vymezili a ve třetí klíčové 

aktivitě vytvořili evaluační nástroje, kterými lze provést diagnostiku úrovně a vývoje žáka 

právě v jednotlivých rovinách.12

Na základě analýz učebnic (viz aktivity autorky kap. 2.8) bylo zjištěno, že v učebních 

materiálech určených žákům 1. stupně se poměrně často vyskytují úlohy, které neodpovídají 

svým charakterem žádné z rovin z důvodu pouhé inspirace tématem textu (nikoli tedy 

zjišťováním a zpracováním informací v něm obsažených). Domníváme se tedy, že ke 

stávajícím rovinám by bylo účelné přiřadit samostatnou rovinu „Inspirace“. 

 

Rozdělením čtenářské gramotnosti do rovin dle VÚP se inspirovala autorka při 

specifikaci skupin úloh užitých pro výzkumné účely (viz kap. 3.6.2). 

2.2 Výzkumy problematiky čtenářské gramotnosti 

Lze říci, že současná společnost je velmi příznivě nakloněna aktivitám zaměřeným na 

výzkum čtenářské gramotnosti a podporu jejího rozvoje. Čtenářská gramotnost je obsahovou 

náplní mnoha seminářů v rámci kurzů dalšího vzdělávání pro učitele i pedagogické 

pracovníky, předmětem diskuzí v odborných kruzích a také předmětem diplomových i 

dizertačních prací a výzkumů zaměřených na její různé složky nebo se k ní úzce vztahujících. 

Všechny tyto aktivity vytváří přímo, či nepřímo základnu ke zvyšování úrovně čtenářské 

gramotnosti žáků. Rezervy však jsou stále ještě v řešení problematiky na úrovni závazných 

kurikulárních dokumentů vzdělávání, chybí ucelená strategie rozvoje čtenářské gramotnosti 

žáků, definování kompetencí, výstupů a koncepce evaluace. 

2.2.1 Výzkumy problematiky čtenářské gramotnosti v České republice 

Významným bodem pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků primárního vzdělávání 

v České republice bylo získání podpory ESF pro rozsáhlý projekt Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy „Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“ 
                                                 
12 Dostupné on-line: www.cteme.eu/?link=43 (KA1), http://www.cteme.eu/?link=28 (KA3). 

http://www.cteme.eu/?link=43�
http://www.cteme.eu/?link=28�
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(Development of the reading literacy competencies in the inclusive education),13

webového

 který 

proběhl v letech 2010–2012 v osmi klíčových aktivitách. Ty zahrnovaly například analýzy 

vybraných ŠVP z hlediska rozvoje čtenářské gramotnosti, na jejichž základě byla stanovena 

doporučení pro inovaci ŠVP (potažmo RVP), tvorbu evaluačních nástrojů pro hodnocení 

kvality čtenářské gramotnosti žáků primárního vzdělávání, dále aktivity rozšiřující kvalifikaci 

pedagogických pracovníků, materiály určené České školní inspekci, inspirace pro zpracování 

a inovaci metodických a výukových materiálů a publikací aj. V rámci projektu proběhla 

mezinárodní konference zaměřená na čtenářskou gramotnost v teoretické i praktické rovině, 

z níž vznikly dvě odborné publikace. Součástí projektu byla také Celostátní soutěž „Čti a 

tvoř“. Důležitým výstupem bylo vytvoření stálého  portálu na podporu čtenářství a 

čtenářské gramotnosti různými způsoby. Tento projekt je velmi významný šíří svého 

zaměření a také speciální pozorností, která byla věnována rozvoji čtenářské gramotnosti 

věkové skupině žáků 1. stupně ZŠ.  

Aktivitami spojenými s rozvojem čtenářství a čtenářské gramotnosti se dlouhodobě a 

systematicky zabývají další organizace, především Ústav pro informace ve vzdělávání, 

katedry a jiná pracoviště pedagogických fakult, pedagogická centra pro další vzdělávání 

učitelů v praxi, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce. 

Pozitivní vliv mají další subjekty, např. Společnost pro podporu a rozvoj čtenářství 

(CzechRA), Kritické myšlení, periodika pro odbornou pedagogickou veřejnost, Klub dětských 

knihoven a další vzdělávací instituce. Zájemcům jsou k dispozici různé webové portály 

s množstvím příspěvků, článků, prezentací a nápadů. 

Výzkumné aktivity a projekty zahrnují velké množství jednotlivých aspektů a jevů 

čtenářské gramotnosti v souladu s tím, jak je v současné době široce chápán samotný obsah 

pojmu. Oblasti výzkumu bychom mohli tematicky rozdělit na:  

(a) Výzkumy a aktivity související s rozvojem čtenářství a vztahu ke čtení  

Rozsáhlý výzkum provedla společnost Gabal Analysis & Consulting, zkoumající různé 

aspekty dětského čtenářství na vzorku téměř 1 100 respondentů ve věku 11–14 let. Závěry 

výzkumu byly shrnuty v publikaci Jak čtou české děti (Gabal, Václavíková Helšusová, 2002). 

Byly zjištěny některé velmi významné skutečnosti týkající se vlivů rodiny, školy i dalších 

sociálních vazeb a jevů na formování čtenářství. 

                                                 
13 Příjemce: UK v Praze, Pedagogická fakulta; termín : 1.12. 2009 – 31.5. 2012; projekt ESF: Vzdělávání pro  
konkurenceschopnost; operační program: 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání; 
http://cteme.eu/ 

http://cteme.eu/?link=32�
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Jeden z posledních reprezentativních výzkumů zaměřených na čtenářství dospělé 

populace provedl v roce 2007 Trávníček (2008, 2011).  

Pedagogické a didaktické příčiny dlouhodoběji se stále zhoršujícího stavu dětského 

čtenářství zkoumají i další autoři, např. Lederbuchová (2004) aj. Pro výzkum stavu 

čtenářských dovedností je využíván např. Edfeldtův reverzní test, Vývojový test zrakového 

vnímání Frostigové, Wepman-Matějčkova zkouška sluchového rozlišování aj. 

Ke čtení a čtenářství se pojí velké množství celostátních (i mezinárodních) aktivit a 

aspekt čtenářství je tak výraznou součástí problematiky čtenářské gramotnosti, že mu je 

věnována samostatná pozornost v kap. 2.3. Většina těchto aktivit však obvykle nemívá 

výzkumný charakter. 

(b) Výzkumy schopností a dovedností čtenářské gramotnosti  

Jednotlivé výzkumy této oblasti se zaměřují na zkoumání stavu a rozvoje čtenářské 

gramotnosti od počáteční čtenářské gramotnosti (Křivánek, 1998; Zápotočná, 2001; Wildová, 

2002, 2005; Maňourová, 2013) po čtenářskou gramotnost dospělých. Kvalitě a rozvoji 

čtenářské gramotnosti žáků primárního vzdělávání se dlouhodoběji věnují např. (Wildová, 

2012a, 2012b; Doležalová, 2005; Najvarová, 2008; Švrčková, Šimik 2012 aj.). Velkým 

přínosem pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků v praxi jsou práce odborníků sdružených do 

odborného panelu pro čtenářskou gramotnost při VÚP Praha a skupiny Kritického myšlení, 

např. Košťálová, Hausenblas, Klumparová, Altmanová aj. 

Rozsáhlé srovnávací testy a zkoušky, které však zkoumají spíše stav vědomostí v českém 

jazyce než čtenářskou gramotnost, nabízí dlouhodobě (od roku 1996) školám společnost Scio, 

jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání (např. 

projekt Stonožka).14

Ministerstvem školství je řízeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

(CERMAT), který se specializuje na přípravu nových maturitních zkoušek. Z hlediska 

čtenářské gramotnosti je třeba konstatovat, že přes všechny kritizované nedostatky se 

maturitní zkoušky z českého jazyka významně posunuly od tradičního prokazování vědomostí 

směrem ke zjišťování propojení vědomostí a dovedností na základě práce s různými druhy 

výchozích textů.  

 

                                                 
14 Testování vědomostí v českém jazyce na začátku 6. tříd a prim víceletých gymnázií se zúčastnilo v roce 2009 
10 000 žáků; další testování proběhlo v roce 2012 (6 500 tis. žáků). Výsledky z roku 2012 ukázaly zlepšení ve 
všech třech testovaných oblastech (čeština, matematika, obecné studijní předpoklady). 
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Další tematické oblasti výzkumů jsou: 

(c) Výzkumy kulturně-sociálních vlivů na čtenářskou gramotnost (např. Nováková, 

Václavíková-Helšusová aj.) 

(d) Výzkumy týkající se evaluace a autoevaluace čtenářské gramotnosti (např. 

Wildová, 2002, 2005; Kucharská at al., 2012 aj.) 

(e) Výzkumy učebních a vzdělávacích strategií a jejich vlivu na čtenářskou 

gramotnost (Gavora, 2002; Gavora, Zápotočná, 2003; Doležalová, 2005; Najvarová, 

2008; Najvarová, Najvar, Janík, 2011 aj.) 

(f) Výzkumy učebních materiálů (např. Průcha, Jůvová, Janoušková, Knecht, Hrabí aj.) 

(g) Výzkumy kurikulárních dokumentů a jejich podpory čtenářské gramotnosti 

(např. VÚP Praha) 

(h) Speciálně-pedagogické výzkumy vztahující se ke čtenářské gramotnosti (aktuálně 

např. blok výzkumných sdělení zaměřený na rizikové faktory ve vývoji gramotnosti 

(Pedagogika, 2012, s. 137–204) 

(i) Výzkumy jazykové inkluze dětí cizinců a jazykových menšin (např. UJOP UK 

Praha aj.) 

Významnou roli v rozšiřování vysoce aktuálních poznatků a otevírání diskuzí hrají 

odborná periodika. Nové informace přineslo například obsáhlé dvojčíslo časopisu 

Pedagogika, které svými statěmi a výzkumnými sděleními syntetizuje poznatky předních 

odborníků na počáteční čtenářskou gramotnost. Časopis uveřejňuje odborné texty ze 

základních pedagogických věd i z aplikovaného výzkumu. Objevují se články věnované 

mezioborovým souvislostem a průnikovým tématům oborových didaktik.  

Mezi další periodika, ve kterých se tematika čtenářské gramotnosti v různých 

souvislostech objevuje jsou: E-Pedagogium (interdisciplinární výzkum v pedagogice, 

s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů), Orbis scholae 

(problematika školního vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech, včetně kurikula), 

Pedagogická orientace (aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, pedagogický výzkum, 

školská politika a příprava budoucích učitelů), Studia paedagogica (příspěvky týkající se 

vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti), Český jazyk a literatura 

(český jazyk a literatura a jejich vyučování, lingvodidaktické problémy produkce a recepce 

psaných i mluvených textů, vývoj jazykových kompetencí dětí a mládeže) a další. 
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Reflexi primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu bude od roku 2013 přinášet 

časopis Magister (UPOL), který si klade mj. za cíl vytvořit podmínky pro badatele a 

badatelské týmy a rozšířit tak prostor pro odbornou diskuzi. 

Přes všechnu snahu se však povědomí o skutečné náplni pojmu čtenářská gramotnost 

v celé jeho šíři daří prosazovat jen pomalu. Za všechno hovoří výsledky aktuálního průzkumu 

České školní inspekce, zveřejněné v Tematické zprávě Podpora čtenářské gramotnosti 

v předškolním a základním vzdělávání (2011), v rámci kterého bylo cca 350 učitelů dotázáno, 

co rozumí pod pojmem čtenářská gramotnost (výsledky viz tabulky 6 a 7). 

Tabulka 6: Výsledky průzkumu České školní inspekce (2012) na téma čtenářská gramotnost 

Odpovědi na otázku „Co rozumíte pod pojmem předčtenářská gramotnost?“ 
odpovědi učitelek v předškolním vzdělávání (221 

respondentů) počet odpovědí v % 

seznámení s knihami, literaturou  54,9 
vnímání čteného textu, porozumění 31,0 
rozvoj řeči, vyjadřování, vyprávění 25,2 
tvary písmen, řádky, symboly 22,6 
příprava na čtení, na školu 20,4 
fonematické uvědomování (rozklad slov, básničky, recitace) 12,8 
výtvarné ztvárňování textu 5,8 
grafomotorika 4,4 
správná výslovnost 3,5 
jiné 6,6 
 

Tabulka 7: Výsledky průzkumu České školní inspekce (2012) na téma čtenářská gramotnost 

Odpovědi na otázku „Co rozumíte pod pojmem čtenářská gramotnost?“ 
odpovědi odborníků – učitelů ZŠ (122 respondentů) počet odpovědí v % 

čtení s porozuměním, chápání obsahu textu 83,3 
získávání a zpracování informací 27,5 
komunikační dovednosti (slovní zásoba, vyjadřování, tvorba 
textu) 15 

vztah ke knize, literatuře, přehled o ní 16,7 
rozvoj osobnosti a kritického myšlení 6,7 
technika čtení, plynulost 15 
jiné 2,5 

Jak lze zjistit z odpovědí v tabulkách, čtenářská gramotnost je stále chápána velmi úzce, 

spíše jen jako čtení s porozuměním, a jen malé procento učitelů do ní zahrnuje takové 
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dovednosti, jako je získávání a zpracování informací, vztah ke knize, dovednosti aplikovat 

textem získané informace nebo hodnocení textu. 

2.2.2 Zahraniční přístupy a impulzy 

Impulzy zkoumat porozumění textu v jeho širších souvislostech pocházejí zejména 

z USA (Conley, 1992; Kintsch, 2005; Pardo, 2010; McLaughlin 2010 aj.) a rozšířily se velmi 

rychle do evropského vzdělávacího prostředí. Dlouhodobě se stanovením a popisem standardů 

porozumění textu v různých vývojových obdobích zabývá například Kintsch (2004, 2005), 

který porozumění textu již definuje v několika kategoriích (zahrnuje např. také dovednosti 

vnímat a hodnotit text nejen z hlediska mikrostruktury, ale i makrostruktury) a zároveň 

popisuje mentální procesy probíhající při činnostech s textem. Tyto dovednosti spojuje 

s vnitřním potenciálem osobnosti žáka: „The situation model can go far beyond the text itself. 

It is the reader’s understanding in terms of his or her own goals, interests, and prior 

knowledge. Most importantly, it integrates the new text and what the reader knew before by 

creating links between. The surface representation is a linguistic structure; the textbase is a 

symbolic, verbal structure; the situation model can be more general, including symbolic, 

verbal elements and imagery of various kinds, as well as emotional elements.“ (Situační 

model může dalece přesahovat text sám o sobě. Je to čtenářovo porozumění z hlediska jeho 

nebo jejích vlastních cílů, zájmů a předchozích vědomostí. Což je nejdůležitější, začleňuje 

nový text a to, co předtím čtenář věděl prostřednictvím vytváření souvislostí. Povrchové 

znázornění je jazyková struktura; základ textu je symbolická, slovní struktura; situační model 

může být více všeobecný včetně symboliky, slovních prvků a představ různého druhu stejně 

jako emočních  prvků.) (Kintsch, 2005).  

To, že porozumění textu je již chápáno v širších souvislostech, vyplývá i z různých 

modelů a návrhů praktické práce s textem, které se u amerických autorů objevují. Velice 

populární jsou tzv. „Comprehension Centres“, ve kterých mohou žáci „ohmatávat“ text 

z různých hledisek. Například již v Elementary school žák zpracovává čtený text tak, že ve 

skupinách prochází např. Art Center, Drama Center, Poetry Center, Theme Center, Writing 

Center atd. Samozřejmě jsou dále zařazovány činnosti jako vzájemné sdílení dojmů, pocitů a 

informací nabytých čtením textu, zhodnocení osobního přínosu a vystavění dalších cílů 

inspirovaných četbou. 

Velká pozornost je věnovaná také strategiím, kterými lze dosáhnout co největšího efektu 

v rozvoji porozumění textu a dalších atributů čtenářské gramotnosti. Skupina vědců 

http://academic.research.microsoft.com/Author/49452083/laura-s-pardo�


 26 

z University of Illinois at Chicago a Michigan State University (Raphael, George; Highfield, 

Pardo, McMahon etc.) prováděla dlouhodobý výzkum (1993–2003) přímo v prostředí škol. 

Na jeho základě stanovili rámec dovedností prokazujících patřičnou kvalitu čtenářské 

gramotnosti pro primární stupně vzdělávání (Grades 1–5). V obsáhlé publikaci, která vznikla 

jako výstupní materiál jejich aktivit, jsou dále představeny účinné metody a strategie 

k dosažení vytyčených cílů a dále řešení problematiky základními kurikulárními dokumenty 

některých států (Raphael at al., 2004). 

Výzkumu rozvoje čtenářské gramotnosti se zaměřením na žáky primárního vzdělávání se 

v zahraničí dlouhodobě věnuje také McLaughlin,15

Autoři se věnují i dalším aspektům čtenářské gramotnosti, např. vztahu ke čtení a s tím 

souvisejícímu sdílení čtenářských zážitků (Herrick, 2011; Pardo, 2010; Pardo, Field, 

Guzdziol, 2011 aj.). 

 která na základě svých výzkumných 

aktivit vydala mnoho publikací týkajících se práce s textem, a to zejména v souvislosti 

s rozvojem čtenářských strategií a metod podporujících procesy porozumění. 

Na závěr této kapitoly je třeba zmínit, že významným zdrojem poznatků týkajících se 

problematiky čtenářské gramotnosti jsou výzkumy našich slovenských kolegů, které úzkou 

jazykovou příbuzností i historickou provázaností obou zemí jsou velmi aplikovatelné v našich 

vzdělávacích podmínkách. Autoři zkoumají didaktické aspekty gramotnosti a podmínky, 

procesy a strategie jejího rozvoje (Gavora, 2002, 2010; Gavora, Zápotočná at al., 2003; 

Ladányiová, 2007; Sihelská a Sihelský, 2010; Kašiarová, 2012 aj.). 

2.3 Čtenářská gramotnost ve vztahu ke čtenářství 

Se čtenářskou gramotností úzce spjatá problematika, v některých přístupech dokonce 

explicitně uvedená i jako neoddělitelná součást čtenářské gramotnosti (viz kap 2.1.2), je vztah 

ke čtení. Výzkumy opakovaně potvrzují důležitost čtenářských dovedností a pozitivního 

vztahu ke čtení a čtenářství pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků (PISA 2000, 2009, PIRLS 

2001, 2011). Vzhledem k obrovskému nárůstu informačních technologií a s tím související 

snadné dostupnosti (až přesycenosti) informacemi, lze konstatovat, že je stále těžší udržovat 

klasické knižní čtení a čtenářství, které v tradičně chápaném smyslu zažívá krizi. Proto vzniká 

                                                 
15 M. McLaughlin je členkou International Reading Association (IRA), mezinárodní společnosti pro rozvoj 
čtenářství, která působí i v ČR (CzechRA). 

http://www.goodreads.com/author/show/3968822.MariAnne_George�
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velké množství aktivit, které se tuto situaci snaží řešit, a to zejména zvyšováním atraktivity 

čtení knih. 

Aktuálně největší akcí svého druhu v České republice je osvětová a mediální kampaň 

„Celé Česko čte dětem“, zaměřená na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také 

na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím 

společného čtení. Tato již sedmým rokem probíhající kampaň (od roku 2006) s hlavním 

mottem „Čteme dětem 20 minut denně“ je založena na myšlence, že „Čtenářem se nikdo 

nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“16

Organizátorem několika významných projektů je také Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků České republiky (SKIP), mezi jehož významné aktivity, podporující zejména čtení 

a čtenářství, patří například Noc s Andersenem. Projekt byl zahájen v roce 2000 v rámci oslav 

Mezinárodního dne dětské knihy 2. dubna (datum narození známého dánského pohádkáře). 

Dalšími projekty jsou např. celostátní anketa „SUK – čteme všichni“, kde je udělováno 

několik typů cen (Cena dětí, Cena knihovníků, Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského 

čtenářství a Cena Noci s Andersenem), od roku 2008 probíhající anketa Kamarádka knihovna, 

Den pro dětskou knihu (od r. 2007) aj. 

 

Významným rokem z hlediska mezinárodní podpory rozvoje čtenářské gramotnosti 

prostřednictvím čtenářských aktivit byl rok 2011. Evropská komise pro vzdělávání, kulturu, 

mnohojazyčnost a mládež založila 1. února 2011 Skupinu odborníků na gramotnost, jejíž 

úlohou je nalézat co nejefektivnější a nejúčelnější způsoby zlepšování čtecích dovedností 

v Evropě. V červnu téhož roku byl akcí „Mezinárodní týden čtení dětem“ zahájen projekt na 

evropské úrovni s názvem „All of Europe Reads to Kids“. Zároveň zahájila evropská 

komisařka Androulla Vassiliou kampaň na podporu gramotnosti nazvanou „Evropa miluje 

četbu", která si jako hlavní úkol vytkla zaměřit evropskou pozornost k problematice čtenářské 

gramotnosti a motivovat děti, mládež i dospělé k soustavnému čtení. Společným cílem všech 

těchto aktivit bylo zahájení trvalé mezinárodní spolupráce organizací, které svými činnostmi a 

aktivitami vychovávají k lásce k literatuře a v neposlední řadě prostřednictvím společného 

čtení se snaží budovat sociální vazby včetně pevných vazeb v rodině. 

                                                 
16 Tato česká kampaň byla Evropskou komisí pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež rozšířena do 
dalších evropských zemí pod názvem „Celá Evropa čte dětem“. 
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2.4 Možnosti zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků 

V souladu s uvědoměním si důležitosti rozvoje čtenářské gramotnosti člověka jako 

kvality ovlivňující úspěšné zapojení člověka do moderní společnosti se ukazuje důležitost 

rozvíjet ji již od předškolního věku. Zároveň je pozornost věnována nástrojům zjišťujícím její 

úroveň v různých obdobích školního věku. Toto uvědomění souvisí s integračními snahami 

evropské vzdělávací politiky evaluovat úroveň a kvalitu vzdělávacích systémů různých států 

formou vyhodnocení a porovnání úrovně dovedností žáků v oblasti čtenářské gramotnosti (i 

dalších gramotností). Zatím nejspolehlivější data a závěry z nich vyplývající přináší 

mezinárodní srovnávací výzkumy gramotností PISA a PIRLS. 

2.4.1 Mezinárodní výzkum PIRLS 

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) realizuje od roku 2001 

v pravidelných pětiletých intervalech výzkum PIRLS (The Progress in International Reading 

Literacy Study), který zkoumá momentální úroveň čtenářské gramotnosti žáků ve čtvrtém 

roce školní docházky v různých zemích a pokouší se zjistit činitele, které čtenářskou 

gramotnost formují a ovlivňují. Výzkumu PIRLS se v České republice v roce 2011 účastnilo 

45 zemí z celého světa, do hlavního šetření se zapojilo 177 základních škol, více než 4 500 

žáků a jejich rodičů, téměř 500 učitelů a ředitelů škol. Výsledek českých žáků týkající se 

čtenářské gramotnosti je mírně nadprůměrný (hodnota 545 bodů). Statisticky významně 

lepšího výsledku než Česká republika dosáhlo devět zemí, srovnatelné výsledky měli čeští 

žáci se žáky z devíti evropských zemí a se žáky z Kanady. Čeští žáci si však vedli statisticky 

významně lépe pouze na dílčí škále vyhledávání informací (Zpráva OECD, 2012).17

Vzhledem k metodě výzkumu prezentované v dizertační práci a věku respondentů se 

domníváme, že je třeba alespoň ve stručnosti představit způsob zjišťování kvality čtenářské 

gramotnosti v mezinárodním výzkumu PIRLS a upozornit na některé shodné a rozdílné 

 

                                                 
17 Z důvodu velkých rozdílů v postupech osvojování čtenářských dovedností jednotlivých zemí, bylo od roku 
2011 některým zemím doporučeno zařadit do výzkumu žáky 5. či 6. ročníků, pokud bylo zjištěno, že teprve 
v těchto ročnících žáci získávají čtenářské dovednosti nezbytné k zodpovězení testových otázek PIRLS. 
K vyhodnocení úrovně základních čtenářských dovedností žáků vznikly testy prePIRLS, které díky kratším 
textům s jednodušší slovní zásobou i větnou stavbou primárně zkoumají úroveň čtení s porozuměním. Díky 
tomuto dvoustupňovému modelu se může každá země rozhodnout, na základě jakého druhu testu a v jakém 
ročníku bude úroveň čtenářské gramotnosti zkoumat. Cílem je získat co nejvíce prakticky využitelných 
informací, které mohou pomoci zlepšit výuku a podpořit dětské čtenářství. Aktuálně zveřejněné výsledky 
posledního mezinárodního srovnávacího výzkumu PIRLS z roku 2011 bohužel ukázaly na problémy žáků České 
republiky ve všech třech zkoumaných oblastech – čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. 
Cyklus šetření PIRLS se v roce 2011 zároveň sešel s cyklem šetření TIMSS, který však čtenářskou gramotnost 
nesleduje. 
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momenty ve srovnání s naším pojetím výzkumu:  

• Výchozí texty se sadou úloh v testech PIRLS byly rozlišeny dle účelu čtení: (a) čtení 

pro získání literární zkušenosti, tj. čtení ze zájmu a pro radost, a (b) čtení pro získání 

a používání informací, tj. čtení jako nástroj vzdělávání.18

• V našem výzkumu nebyly účely čtení primárně sledovány, nicméně výchozí texty 

byly vybírány tak, aby byly zastoupeny oba účely čtení. Ve shodě s tendencí 

výzkumu PIRLS byly použity zejména texty autentické (podrobněji viz kap. 3.6.1).  

 

• V testech PIRLS byly jednotlivé úlohy připraveny a následně vyhodnocovány dle 

postupů porozumění ve třech základních skupinách: (a) vyhledávání informací, 

(b) vyvozování závěrů, (c) interpretace a posuzování textu. 

• Pro posouzení kvality čtenářské gramotnosti žáků v naší dizertační práci byly úlohy 

členěny do čtyř skupin opírajících se o postupy porozumění, které vycházely 

z rozdělení čtenářské gramotnosti do rovin (viz kap. 2.1.2 a 3.6.2). 

2.4.2 Mezinárodní výzkum PISA 

V roce 2009 proběhla 1. fáze II. cyklu výzkumu PISA, zaměřeného na testování 

patnáctiletých žáků, v této fázi primárně ve čtenářské gramotnosti. Výzkumu se zúčastnilo 

290 škol z celé České republiky, cca 7 500 žáků a cca 600 ředitelů škol a učitelů českého 

jazyka.  

„V testu čtenářské gramotnosti dosáhli čeští žáci pouze podprůměrných výsledků a mezi 

zeměmi OECD se umístili ve spodní třetině pomyslného žebříčku. Česká republika je přitom 

jednou z pěti zemí OECD, ve kterých došlo od roku 2000 k významnému zhoršení výsledků. 

Současně s ním výrazně vzrostlo zastoupení českých žáků s nedostatečnou úrovní čtenářských 

kompetencí, kteří by mohli mít problémy při uplatnění v dalším životě.“ (Palečková, Tomášek, 

Basl, 2010) 

Posouzení úrovně čtenářské gramotnosti ve výzkumu PISA bylo založeno na vymezení 

typu dovednosti, kterou žáci při práci s textem využívají. Dovednosti se dělily na 3 základní 

                                                 
18 Zde je třeba zmínit i posun při výběru textů pro účely výzkumu, u nichž se významně mění poměr textů 
napsaných pouze pro účely výzkumu a textů autentických (texty, které žáci čtou v běžném životě) ve prospěch 
druhé skupiny ve snaze co nejvíce přiblížit žáky autentické čtenářské situaci. 
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okruhy (a) získávání informací, (b) zpracování informací a (c) zhodnocení textu.19

Samozřejmým následkem všech snah o evaluaci stavu čtenářské gramotnosti žáků jsou 

studie a rozbory výsledků spojené se snahou porozumět příčinám zjištěného stavu. Příkladem 

je například šetření PISA+, které formou analýzy videozáznamů z vyučovacích hodin 

norských učitelů sledovalo aktivity učitele při frontální výuce, výukové vzorce, obsah učiva 

aj. Cílem bylo porozumět problematickým výsledkům norských žáků dosažených ve výzkumu 

PISA (Klette, 2009). 

 Ve 

vyhodnocování se dále rozlišovalo, zda žák pracoval s textem (a) souvislým, či 

(b) nesouvislým a také se vyhodnocovala úspěšnost dovedností žáka dle čtyř účelů, pro který 

byl text napsán na (a) osobní, (b) veřejné, (c) pracovní a (d) vzdělávací.  

2.5  Typy úloh ve výzkumech čtenářské gramotnosti 

Dosavadní výzkumy používají obvykle poměrně jednotný způsob zjišťování čtenářské 

gramotnosti žáků. K textovému úryvku (či krátkému textu) je vytvořen systém otázek a úloh, 

které se navzájem liší typem dovednosti potřebné k jejich úspěšnému zvládnutí. Tyto 

dovednosti jsou založené na kvalitě a rozsahu porozumění informacím získaných čtením textu 

a schopnosti žáka propojit je se znalostmi dosud získanými. Kognitivní procesy, které při této 

činnosti probíhají, jsou různě nazývány a pro účely výzkumů definovány, např. jako procesy 

či postupy porozumění. Obvykle se zároveň sledují také parametry výchozích textů 

(souvislost / nesouvislost, autentičnost, stylistická typologie aj.) a s nimi související účely 

čtení. Výchozích textů s úlohami bývá v jednom testovacím kroku více, čas vymezený 

k vyplnění testu obvykle nepřesahuje 120 minut. Pro potřeby vyhodnocení jsou definovány 

úrovně způsobilosti.20

Další možností (dosud zatím vyvíjenou skupinou odborníků sdružených do Kritického 

myšlení) by bylo vytvořit systém úloh k jedinému textu většího rozsahu tak, že úlohy by byly 

řazeny od úloh vyžadujících základní porozumění informacím až po úlohy vyžadující 

 Vyhodnocením takovýchto testů bývá získáváno velké množství dat, 

která jsou navzájem usouvztažňována a vyvozovány závěry.  

                                                 
19 Při uplatňování třetího okruhu byl žák nucen pracovat s dříve získanými informacemi, dovednosti prvních 
dvou okruhů se opíraly o text samotný. Toto hledisko nutnosti zapojení (či nezapojení) dřívějších zkušeností 
bylo uplatňováno i v našem výzkumu při členění úloh do jednotlivých skupin (viz kap. 3.6.2 a 4.1). 
20 PISA 2009 např. definuje 6 úrovní způsobilosti. Žáci na nejvyšší, šesté úrovni jsou vynikající čtenáři, kteří 
ovládají velmi složité čtenářské kompetence. Žáci na první úrovni a pod ní naopak dosahují velmi špatných 
výsledků (první úroveň byla pro potřeby analýzy výsledků nejslabších žáků ještě členěna na 1a – vyšší a 1b – 
nižší úroveň). Druhá úroveň způsobilosti je považována za úroveň základní, na které žák ovládá takové čtenářské 
kompetence, které mu umožní fungovat v moderní společnosti. 
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zapojení složitých myšlenkových procesů při propojování informací získaných textem 

s předchozími osobními zkušenostmi a znalostmi. Úroveň čtenářské gramotnosti by pak bylo 

možno hodnotit dle dosažené úrovně na škále úloh žákem úspěšně splněných.  

Česká školní inspekce vyvíjí aktivity, které by mohly pomoci využít výsledky 

dosavadních výzkumů čtenářské gramotnosti pro podporu škol a jejich vzdělávací práce, které 

představuje na svých webových stránkách.21

Pojetí výzkumu představeného v této dizertační práci je v souladu s výše popsanými 

principy a modely mezinárodních výzkumů čtenářské gramotnosti PISA a PIRLS, tj. jedná se 

o systém úloh k vybraným úryvkům textů s různými stylistickými charakteristikami, na 

jejichž základě je zjišťováno porozumění textu a stupeň dovednosti získané informace dále 

různými způsoby zpracovávat. 

 Jsou vytvořeny týmy metodiků z řad učitelů, 

jejichž cílem je pomocí analýz materiálů mezinárodních výzkumů (TIMSS 2007, PISA 2009, 

TIMSS a PIRLS 2011) zjistit typické nedostatky a chyby českých žáků v řešení testových 

úloh, hledat jejich příčiny a vymezit postupy ke zvýšení úrovně českých žáků ve zkoumaných 

oblastech. Výsledky by měly být zpracovávány v analyticko-metodických publikacích pro 

učitele ZŠ, resp. víceletých gymnázií a distribuovány do jednotlivých škol. 

2.6 Faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost 

Rozvoj a aktuální stav čtenářské gramotnosti žáka ovlivňuje velké množství faktorů, 

které jsou ve vzájemné součinnosti a podmíněnosti. Míra a důsledky jejich působení je však 

zároveň vysoce individuální. Výsledný efekt, tedy kvalita aktuální čtenářské gramotnosti, je 

dána jejich momentální kombinací. V závislosti na povaze faktorů se mění aktuální čtenářská 

gramotnost jedince. Povaha jednotlivých faktorů vykazuje různou stabilitu, je tedy logické, že 

i kvalita čtenářské gramotnosti je proměnlivá veličina. Schematický přehled základních 

faktorů je uveden na obr. 1. 

                                                 
21 Článek: Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce z roku 2013. ČŠI. [online]. 
[vid. 27.06.2013]. Available at: http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/VVV/VYUZITI-
VYSLEDKU-VYZKUMU-PRO-PODPORU-SKOL-A-JEJICH. 
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Obrázek 1: Základní faktory ovlivňující kvalitu čtenářské gramotnosti 

 

Faktory, které ovlivňují čtenářskou gramotnost žáka, můžeme klasifikovat podle různých 

hledisek. Zde užijeme hodnocení podle stability faktoru a rozdělení faktorů na vnitřní a vnější. 

Za relativně stabilní považujeme takové faktory, jako je např. společnost a společenské 

vědomí, ekonomický potenciál, kulturní úroveň, celkový stav vzdělanosti, společenská 

objednávka výstupů vzdělávání a také (vztaženo k tématu čtenářské gramotnosti) vztah 

společnosti ke čtení a čtenářství.  

K faktorům středně stabilním bychom mohli zařadit např. vrozené fyziologické a 

psychické dispozice, případné vývojové poruchy, dispozice k dovednostem, motorické 

schopnosti, inteligenční potenciál, osobnostní typ aj., neboť jejich relativní stabilita je velmi 

ovlivněna procesem učení a také momentální situací, např. aktuálním zdravotním stavem, 

momentálním psychickým rozpoložením aj. Za relativně středně proměnlivý faktor 

považujeme také užší sociální prostředí neoficiální, tj. rodinu a její další sociální vazby, 

preference, vztah ke vzdělávání, inteligenční úroveň, funkčnost atd., i oficiální, tj. zejména 

školu a vliv osobnosti konkrétních učitelů, její celkové podmínky, personální kapacitu, 

preference, klima atd. 

Velmi proměnlivým faktorem je ontogenetický vývoj každého jedince, související 

s rozvojem myšlení, dovedností, zaměření atd., a také faktor textu, neboť podoby textu a jeho 

obsah, kumulace informací, jejich hierarchie, formální stránka i grafické řešení se 

v jednotlivých textech velmi liší.  
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Z důvodu přehlednosti jsme se rozhodli pro účely podrobnějších charakteristik užít běžné 

dělení těchto faktorů na faktory vnější a vnitřní. 

Vnější faktory se týkají především celkového nastavení vnějších životních podmínek 

žáka. Patří sem sociálně-kulturně-ekonomické prostředí, které na žáka působí většinou 

dlouhodobě, z nichž nejvýznamnější jsou vlivy rodiny, jejího bezprostředního sociálního 

okolí a prostředí školy. Mezi vnější faktory zařazujeme také faktory textové, přestože jsme si 

vědomi jejich interakcí s vnitřními faktory, např. vlivy emocionální, vlivy motivační aj.  

Vnitřní faktory vycházejí z osobnosti samotného žáka, týkají se jeho schopností, 

dovedností, charakterových vlastností a rysů osobnosti, vývojových a individuálních 

zvláštností a také jeho získaných zkušeností. 

Na základě již známých poznatků získaných z odborné literatury i vlastních výzkumných 

aktivit se můžeme některým významným faktorům věnovat podrobněji a naznačit trendy 

vývoje postojů k jejich problematice. 

2.6.1 Vliv sociokulturního a rodinného prostředí 

Snaha o zapojení rodičů či jiných zákonných zástupců jako facilitátorů procesu rozvoje 

čtenářské gramotnosti dětí je dlouhodobým trendem, neboť výsledky jak mezinárodních, tak i 

českých výzkumů opakovaně poukazují na velmi významné vlivy rodinného a 

sociokulturního prostředí na úroveň a rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. 

Závěrečná zpráva z výzkumu zjišťujícího vlivy sociokulturního prostředí na čtenářství 

českých dětí společnosti Gabal Analysis & Consulting (gabal, Václavíková Helšusová, 2002) 

ve svých závěrech konstatuje:22

(a) Nejsilnějším hráčem z hlediska možnosti získat dítě pro čtení je rodina, která je 

pro čtení přibližně dvojnásobně významnější než škola. 

 

(b) Intenzitu čtení dítěte pozitivně stimuluje kvalitní čtenářské zázemí v rodině, 

celkové rodinné klima z hlediska komunikace a společného trávení času. 

Rozhodující jsou také socioekonomické charakteristiky rodiny, jako je vyšší 

vzdělání rodičů, jejich postavení v zaměstnání a vyšší příjem.  

                                                 
22 Výzkum proběhl v roce 2002, zúčastnilo se ho téměř 1100 českých dětí ve věku 10–14 let. Další informace na 
toto téma viz též závěry výzkumů PISA (2000, 2009) a PIRLS (2001, 2011). 
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(c) Čas, který rodiče věnují společnému čtení s dítětem v jeho raném věku pozitivně 

ovlivňuje jeho další čtenářské návyky. 70 % dětí, se kterými rodiče četli 

pravidelně, když byly malé, čtou dnes denně již samostatně. 

V některých zemích je tato spolupráce s rodiči při rozvoji čtenářské gramotnosti dítěte 

dokonce zakotvena v kurikulárních dokumentech na státní úrovni (Nizozemí, Německo, Irsko, 

Rakousko, Velká Británie), konkrétní formy této spolupráce pak rozpracovány ve školních 

kurikulech (Wildová, 2012c, s. 19). Z psychologického hlediska je pro dítě velmi motivační, 

když pociťuje, že rodič se zajímá o jeho práci (přístup rodiče by však měl podporovat pocit 

partnerství a spolupráce, nikoli pouhé autoritativní kontroly výsledků).  

Ke stejnému zjištění dochází i výše zmíněný výzkum Gabal Analysis & Consulting 

(2002), který jednoznačně potvrdil obrovský vliv společného povídání rodičů s dětmi o dětmi 

čtených knihách. Z výzkumu také zřetelně vyplynula významná role pozitivní i negativní 

nápodoby čtenářského chování rodičů dětmi. 

Zpráva o výzkumu PIRLS (Potužníková, 2010) uvádí jako nejběžnější a nejdůležitější 

činnost napomáhající rozvoji čtenářské gramotnosti již od raného věku předčítání rodičů nebo 

starších sourozenců menším dětem, která je následována společným čtením knih, 

zapojováním dětí do práce s textem a vytvářením povědomí rozumného poměru času 

stráveného četbou a jinými aktivitami. Výsledky také zdůrazňují význam čtenářských postojů 

rodičů: „Pro většinu dětí je rodina vzorem chování i zásobárnou přímých návodů, jak 

efektivně číst. Rodiče, kteří hodně a rádi čtou, pěstují v dětech rovněž pozitivní vztah ke 

čtení.“ 

Wildová (2012b, s. 51) v rámci analýz kurikul evropských zemí z hlediska čtenářské 

gramotnosti upozorňuje na existenci programů na podporu čtení v rodinách, jejichž význam 

nespočívá jen v podněcování čtenářských aktivit v rodinách, ale má také za úkol – a to je 

zejména důležité – naučit rodiče, jak při rozvoji čtenářské gramotnosti žákům pomáhat. 

Doležalová (2009, s. 226) podává přehlednou tabulku vlivu rodinných faktorů na úroveň 

gramotnosti, které rozděluje na faktory vysoké úrovně funkční gramotnosti (vyšší sociální a 

ekonomický status rodiny, zařazení k většinové společnosti, ovládání výukového jazyka, 

vysoká jazyková kultura daná literárními zájmy, potřebami a tradicí, hodnotová orientace 

rodiny zaměřená na vzdělávání, dovednost pomoci dítěti se školní přípravou) a faktory nízké 

úrovně funkční gramotnosti, které jsou opačně polarizované než výše uvedené faktory vysoké 



 35 

úrovně.23

Šauerová (2012, s. 132), která se ve svých výzkumných aktivitách věnovala možnostem 

podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci, došla k závěrům, že rodiče mohou 

významně přispět k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí „vedením dítěte k utváření vztahu ke 

knize od nejútlejšího věku za významné podpory rozvoje komunikace“. Zároveň shledává jako 

velmi účinnou formu také vedení deníku společných činností (výletů, návštěv divadel, 

dětských akcí apod.) a společné návštěvy knihovny. Upozorňuje na některé projekty 

rozvíjející čtenářskou gramotnost dětí za přímé podpory rodičů, např. „Princezna a princ 

české pohádky“, „Děti čtěte“ či „Celé Česko čte dětem“. 

 

Závěrem je třeba konstatovat, že situace v České republice je zatím taková, že většina 

škol z různých důvodů není schopna (ochotna) významněji zapojit rodiče do neformální 

pravidelnější spolupráce a tím znásobit efektivitu školy při rozvíjení čtenářské gramotnosti 

žáků. 

2.6.2 Vliv prostředí školy 

Do nepřímých vlivů školního prostředí na čtenářskou gramotnost žáka zcela jistě patří 

takové atributy, jako je např. celková koncepce školy (organizace a vedení systému výuky, 

personální a materiální podmínky, systém spolupráce s rodiči aj.) a také atmosféra školy, 

nicméně na stav a rozvoj čtenářské gramotnosti žáků mají mnohem větší vliv každodenní 

přímé vyučovací aktivity ve třídách (Potužníková, 2010). Výzkum PIRLS prostřednictvím 

svých dotazníků sleduje také výukové metody a materiály a osobnost učitele. Osobnost učitele 

je jedním z faktorů s obrovským potenciálem ovlivňovat úroveň a rozvoj čtenářské 

gramotnosti žáků, proto mu bude věnována samostatná pozornost v dalších kapitolách. 

Ve Zprávě OECD o hodnocení vzdělávání v ČR 2012 (Santiago at al., 2012) je 

konstatováno, že významnými faktory, které ovlivňují úroveň rozvoje čtenářské gramotnosti 

žáků jsou (mj.):  

a) kvalifikovanost pedagogů a možnost jejich specializovaného vzdělávání; 

b) schopnost pedagoga propojit vzdělávání s reálným prostředím; 

c) účast školy v projektech různého typu; 

d) velikost třídy; 
                                                 
23 Autorka dle situace v rodině označuje dané rodinné prostředí jako „zvýhodněné“, či „znevýhodněné“. 
Popisovaná fakta jsou projevem mezigeneračního přenosu. 
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e) informační gramotnost pedagogů. 

Podpora kurikulárních dokumentů 

Rysy moderního kurikula přinesl do předmětu český jazyk Rámcově vzdělávací program 

pro základní vzdělávání (RVP ZV), již velmi inspirovaný zahraničními přístupy. Předmět 

český jazyk se stal oborovou součástí oblasti Jazyk a jazyková komunikace a zároveň byly 

naznačeny průřezové vazby českého jazyka k dalším předmětům. Byly formulovány klíčové 

kompetence a výstupní požadavky tří složek češtiny – jazykové, komunikační a slohové a 

literární – závazné pro jednotlivá období. Z hlediska rozvoje čtenářské gramotnosti žáků se 

v tomto programu objevují velmi pozitivní prvky. Samotný termín čtenářská gramotnost se 

však bohužel v RVP ZV neobjevuje, přestože se Česká republika již od devadesátých let 

zapojuje do mezinárodních srovnávacích výzkumů, v nichž čtenářská gramotnost figuruje 

jako přesně definovaný pojem. Zároveň je ale zdůrazněna důležitost prvků, které dnes 

považujeme za součásti čtenářské gramotnosti, pro celkový rozvoj osobnosti člověka a jeho 

úspěšné zapojení do společnosti i praktického života. Velké pozitivum RVP ZV je propojení 

znalostí s dovednostmi (nejen v předmětu český jazyk) a důraz na komunikační dovednosti 

postavené na osobním zájmu žáka.  

Odborný panel pro čtenářskou gramotnost při VÚP analyzoval aktuální RVP ZV 

z pohledu čtenářské gramotnosti. Závěry svých analýz shrnul do souboru studií 

k problematice čtenářské gramotnosti v základním vzdělávání Gramotnosti ve vzdělávání 

(2011, s. 18–23), kde konstatuje fakt, že „současná podoba RVP ZV neklade na rozvoj 

čtenářské gramotnosti takový důraz, jaký odpovídá jejímu významu pro úspěšný život žáků a 

současně varovným výsledkům našich patnáctiletých žáků v mezinárodních srovnávacích 

šetřeních. Za zvlášť závažné zjištění je považován fakt, že čtenářská gramotnost (nebo její 

složky) nefiguruje jako významný cíl na žádné úrovni v RVP ZV“ a stanovuje deset 

doporučení pro inovaci kurikula: 

1. Při rekonstrukci kurikulárních dokumentů vycházet z dlouhodobé a konsenzuální 

Národní strategie pro rozvoj čtenářské gramotnosti, která by měla obsahovat jasně 

stanovené vzdělávací cíle pro oblast čtenářské gramotnosti. 

2. Precizně stanovit obecné cíle čtenářství na úrovni RVP ZV pro jednotlivé stupně 

vzdělávání; cíle postupně standardizovat; dílčí cíle musejí odpovídat cílům 

dlouhodobým. 

3. Ujasnit způsob začlenění čtenářské gramotnosti do RVP ZV. 
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4. Nepřidávat, ale rekonstruovat kurikulum. 

5. Dosahovat cílů čtenářské gramotnosti čtením i v naukových oborech. 

6. Zajistit slučitelnost monitorovacích postupů s požadavky kurikula na úrovni systému a 

s hodnotícími postupy na úrovni jednotlivého žáka. 

7. Při rekonstrukci čtenářských cílů kurikula se řídit výsledky výzkumů o tom, které 

postupy účinně rozvíjejí čtenářství. 

8. Při rekonstrukci kurikula dbát důsledně na přesné vyjadřování včetně respektu 

ke vžitému pojmosloví. 

9. Rozvíjet čtenářskou gramotnost prostřednictvím technologií – současně rozvíjet ty 

složky čtenářské gramotnosti, které jsou pro využívání technologií zásadní. 

10. Další doporučení (specifikována další doporučení).  

V rámci již zmíněného projektu Rozvoj čtenářské gramotnosti v prostředí inkluzivní školy 

(viz kap. 2.2.1) byly analyzovány jednotlivé ŠVP z pohledu zastoupení rovin čtenářské 

gramotnosti. Ani zde nebyla situace dle očekávání shledána jako uspokojivá.  

Vliv osobnosti učitele 

Osobnost učitele se ukazuje zejména v některých stadiích rozvoje čtenářské gramotnosti 

žáků jako vlivnější faktor než výukové metody. Wildová (2005) konstatuje, že výzkumy, 

které srovnávají výsledky odlišných metodologických přístupů ve výuce čtení a psaní,24

Lze říci, že v současné době je volba vhodného vyučovacího postupu, učebnice i dalších 

didaktických materiálů v rukou každého jednotlivého učitele. Tato „volnost“ s sebou ale 

samozřejmě nese také zodpovědnost za úroveň a rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Učitel 

 tedy 

dovednostech, na kterých žák následně postaví svoji čtenářskou gramotnost, zjišťují, že 

samotné výukové metody na následný rozvoj čtenářské gramotnosti mají velký vliv právě 

v součinnosti s faktorem osobnosti učitele. „Učitel s metodou pracuje jako s nástrojem a 

výsledný efekt procesu závisí na užití dané metody každým konkrétním učitelem, tedy na 

kombinaci metody s profesními a osobnostními vlastnostmi – odborná znalost, didaktické a 

metodické přístupy, citové zaujetí, kvalita komunikace s rodiči a schopnost jejich zapojení do 

výchovně vyučovacího procesu, osobní motivovanost aj. (Wildová, 2009, s. 233). 

                                                 
24 V současnosti se otázka hledání „nejvhodnější výukové metody“ řeší posunem k tzv. „otevřenosti“ a 
vzájemnému „obohacování se“ stávajících výukových metod. Návrh modifikace analyticko-syntetické metody 
v praxi vyzkoušela a popisuje např. Maňourová (2013). Problematice se dále věnují např. Křivánek, 1998; 
Wildová, 2005, 2012; také např. Kučera, Viktorová, Zápotočná aj.). 
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rozvíjející čtenářskou gramotnost svých žáků (Wildová, 2012b): 

• aktivizuje žáky; 

• dává okamžitou zpětnou vazbu; 

• kontroluje a koriguje práci žáků; 

• navozuje / navrhuje strategie na porozumění; 

• připravuje dostatek textů a aktivit s nimi; 

• používá různé druhy textů, různé materiály pro čtení; 

• variuje různé zdroje čtení25

Zpráva o koncepci mezinárodního výzkumu PIRLS 2011 (Potužníková, 2010, s. 35) 

uvádí, že učitelé s nejefektivnější výukou:  

. 

• se trvale vzdělávají po celou dobu své kariéry; 

• projevují sebejistotu a spokojenost se svojí prací; 

• vytváří příležitosti ke komunikaci o četbě. 

Je jasné, že na učitele jsou v souvislosti s požadavkem v maximální možné míře rozvíjet 

čtenářskou gramotnost svých žáků kladeny obrovské nároky, bohužel lze konstatovat, že 

pomoc učitelům (metodická, materiální, kurikulární aj.) zatím není systematicky řešena. 

„Oficiální dokumenty také konstatují, že výzkumy učitelů v praxi, které by vedly učitele 

k poznání individuální situace žáků nebo jim umožnily vyzkoušet různé vyučovací metody či 

strategie se využívají pouze pro inovaci a individualizaci vyučovacího procesu jen ojediněle. 

Toto konstatování nelze považovat za příliš pozitivní zvláště v situaci, kdy např. závěry 

mezinárodního výzkumu PIRLS upozorňují na skutečnost, že úroveň čtenářské gramotnosti 

závisí kromě sociokulturního prostředí, systému školního vzdělávání a vnitřních 

předpokladech žáka také na způsobu výuky čtení ve škole, tedy – na didaktické práci 

konkrétního učitele.“ (Wildová, 2012b, s. 51). Také Najvarová (2008) konstatuje, že učitelé 

nepodporují aktivní práci s texty a škola plně nevyužívá svůj potenciál pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti. 

                                                 
25 Za významný zdroj textů autorka považuje informační technologie a konstatuje, že „velkou výhodou využití 
informačních technologií ve škole je aktuálnost, která přímo vybízí ke kritickému zhodnocení. Nelze tedy 
opomenout ani motivaci žáků k práci s těmito zdroji“ (Wildová, Pedagogika 2012b, s.49). 
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Na osobnostní pojetí přístupu učitele (rodičů a potažmo společnosti) k dítěti a jeho 

pozitivních důsledcích na rozvoj všech aspektů osobnosti dlouhodobě upozorňuje ve svých 

pracích Helus (2004, 2007, 2012). Důležitou výzvou k učiteli (nejen ve vztahu k čtenářské 

gramotnosti) je, aby učitel pracoval s prekoncepty, více počítal s životním kontextem 

poznatků a zlepšoval schémata, tj. zorientoval dítě v (a) cíli a smyslu učení; (b) v sobě 

samém; (c) specifičnosti dané oblasti; (d) v učebním procesu; (e) v umění korekce a analýze 

v případě, že se něco nepovede (Helus, 2004, s. 57). Navíc je třeba, aby se učitelé naučili 

využívat potencionality svých žáků, čímž mohou: 

• posilovat výkonovou motivaci, tj. zaměřit se na to, co se daří, oproti tradiční (a 

bohužel stále časté) orientaci na chybu, která má často za následek přehnanou 

sebekontrolu žáka a následný strach, které úspěšnost žáka snižují; 

• posilovat u žáků aktivizující sebepojetí oproti sebepochybám a naučené bezmocnosti; 

• podporovat formování rozvinutého jazykového kódu žáka, díky kterému je žák 

schopen nejen chápat významy přečteného textu, ale také o něm diskutovat, 

vysvětlovat a objasňovat,26

• posilovat perspektivní orientaci žáků, která může být jak zkrácená (např. motivace ke 

čtení okamžitou odměnou), tak prodloužená (vyhlídka do budoucnosti, např. budu si 

moct sám přečíst…), (Helus, 2004, s. 98, s. 124). 

 

Vliv učebních postupů a vyučovacích metod 

Závazné vzdělávací dokumenty České republiky dávají učiteli v zásadě volnou ruku ve 

výběru vhodné metody výuky pro své žáky. Velice výstižně je správný přístup k výběru 

metody popsán v dánských kurikulárních dokumentech, kde „je zdůrazněno, že je nezbytné, 

aby každý učitel byl schopen vybrat na základě individuálních schopností žáka vhodný 

metodický postup. V této souvislosti je konstatováno, že svoboda výběru metod není v tom, že 

učitel vybírá metodu, která mu vyhovuje, ale v tom, že vybírá tu, která vyhovuje jeho žákům.“ 

(Wildová, 2012c, s. 16).  

Obecně se preferují metody aktivizující žáka, rozvíjející jeho motivaci a 

zprostředkovávající čtenářský zážitek. Proces posunu metod směrem k činnostním metodám 

je celoevropským trendem. Jak konstatuje Wildová (2012b, s. 48), „v kurikulech evropských 
                                                 
26 Omezený jazykový kód se většinou objevuje u dětí, které se s jazykem setkávají především jako nástrojem 
příkazů a zákazů. U těchto dětí velmi často vázne intelektový rozvoj, neboť chybí dovenost manipulovat 
s abstraktními pojmy, vyjadřování  je neobratné a objevují se problémy v komunikaci s učitelem (např. při 
zkoušení). 
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zemí je patrný odklon od metod instruktivních ke konstruktivistickým.“ 

Jak již bylo řečeno, výukové metody úzce souvisí s osobností učitele. Dlouhodobé 

výsledky výzkumů PIRLS a PISA v souvislosti s úrovní čtenářské gramotnosti žáků ukázaly, 

že patrně největšího efektu lze dosáhnout, pokud učitel využívá prvky různých didaktických  

přístupů dle potřeb svých žáků a dále že „efektivní výuka je vyvážená, je složená 

z různorodých textů a různorodých činností s nimi (diskuze o textu, řízená výuka, čtení ve 

skupinách, samostatné čtení, aktivity na porozumění textu.“ (Potužníková, 2010). Wildová 

(2012b, s. 48) upozorňuje že „výběr konkrétní metody je považován za součást didaktického 

mistrovství učitele. Od učitele se očekává schopnost vhodně určitou metodu zvolit a být 

schopen ji individualizovat a variovat podle schopnosti žáků a konkrétních podmínek výuky.“ 

Vliv strategií čtení 

Velká pozornost je věnovaná také strategiím, kterými lze dosáhnout co největšího efektu 

v rozvoji porozumění textu a dalších atributů čtenářské gramotnosti. Najvarová (2008) 

rozděluje strategie (a) dle typu čtení na kurzorické, selektivní, studijní, statarické strategie 

čtení, (b) dle fází čtenářského procesu na strategie „before, during, after reading strategies“ a 

(c) dle přístupů k učení z textu na typy poovrchový a hloubkový, v rámci nichž se uplatňují 

kognitivní, metakognitivní, afektivní a sociální strategie. Výsledky výzkumu Najvarové 

(2008) ukázaly, že čtenářské strategie využívají častěji žáci, kteří jsou úspěšnější ve čtení, než 

ti méně úspěšní. 

Problematika čtenářských strategií vedoucích k porozumění textu je v hojném počtu 

řešena v literatuře také prakticky. V tomto směru jsou velkými inspirátory zkušenosti 

amerických autorů (McLaughlin, 2010; Harvey Goudvis 2007; Pardo, Field, Guzdziol, 2011 

aj.), kteří na základě konkrétních praktických ukázek podávají metodické komentáře, jak žáky 

učit užívat čtenářské strategie a strategie porozumění textu a správně vyhodnotit situaci 

vhodnou k užití konkrétní strategie. U nás tyto ukázky praktických strategií lze nalézt 

zejména v publikacích autorů Kritického myšlení.  

Další faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost žáků  

Dle zprávy o koncepci výzkumu PIRLS 2011 (Potužníková, 2010) čtenářskou gramotnost 

žáků ovlivňují i další faktory, např. velikost třídy (menší počet žáků ve třídě může usnadňovat 

rozvoj čtení), atmosféra ve třídě a vliv postoje spolužáků (kladně přijímaný návyk vzájemně 

si sdělovat zážitky z četby), charakteristiky jednotlivých žáků (zdraví, čilí, s motivací ke 

čtení), přítomnost třídní knihovny (bezproblémový přístup k různým textům), místo 
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vyhrazené pro samostatné čtení (podporuje rozvoj kladných čtenářských návyků a postojů), 

možnost využívat elektronické texty (PC, připojení k internetu). Je nutné si také uvědomit, že 

i od jednotlivého žáka zdánlivě tak vzdálené faktory, jako je např. celkový systém vzdělávání 

jednotlivých států, čtenářskou gramotnost ovlivňují. Výzkumy PISA a PIRLS např. potvrdily 

neblahý vliv rané segregace žáků v období povinné školní docházky na celkovou úroveň 

čtenářské gramotnosti země. 

2.6.3 Vliv textového materiálu 

Významným vnějším faktorem, ovlivňujícím doslovné porozumění textu a další aspekty 

čtenářské gramotnosti na něm postavené, je samotný text. Jeho charakteristiku v základní 

rovině určuje příslušnost textu k funkčnímu stylu a slohotvornému postupu. Zjednodušeně lze 

říci, že texty prostě sdělovacího stylu jsou již svými obecnými rysy z hlediska porozumění 

jednodušší než například texty stylu odborného či administrativního, u textů publicistického či 

rétorického stylu předpokládáme – vzhledem k jejich zaměřenosti na široký okruh adresátů –

z hlediska porozumění nižší až střední obtížnost. Slohotvorné postupy obecně obtížnější jsou 

výkladový a úvahový, naopak informační, popisný a vyprávěcí obvykle shledáváme – 

vzhledem k jejich jazykovým charakteristikám – pro porozumění jednodušší. Jednotlivé 

konkrétní útvary, které jsou kombinací stylů a postupů, přebírají jejich charakteristické rysy. 

Dalším aspektem, který z hlediska textu ovlivňuje stupeň obtížnosti jeho porozumění pro 

adresáta, je přiměřenost textu vzhledem k věku čtenáře. Tato přiměřenost se projeví například 

vhodnou délkou textu a jeho celkovou strukturou, užitými pojmy (pojmy užívané 

v jednotlivých lokálních či sociálních vrstvách slovní zásoby, termíny, známé / neznámé 

pojmy aj.). Významným aspektem vzhledem k osobnosti adresáta je také obsahové zaměření 

textu, vliv má zejména jeho stupeň znalosti tématu a zájem o něj.  

Další vlivy vyplývají z formální stránky textu. Jsou to zejména formální uspořádání textu, 

jeho vertikální a horizontální členění a grafické řešení. Porozumění podporují také ilustrace, 

grafické znaky a loga, které mají většinou zároveň motivační a estetickou funkci.  

Všechny výše uvedené znaky se různým způsobem projeví v celkové čitelnosti a 

srozumitelnosti textu jak v obecné, tak v individuální rovině. V našem výzkumu byla kvalita 

čtenářské gramotnosti zkoumána na typech textů různých stylistických charakteristik, u nichž 

byly zastoupeny úlohy všech zkoumaných skupin. Podrobný soupis charakteristik textů viz 

kap. 3.6.1. 
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2.6.4 Vlivy vycházející z individuálních dispozic žáka 

Jedinečnost každého dítěte je určena jeho věkem, pohlavím, potřebami, temperamentem, 

schopnostmi (učit se), zájmy a dalšími vlivy (prostředím rodiny, širší komunity a jejich 

očekáváními atd.). 

Věkové zvláštnosti se projevují ve vývoji fyzickém, sociálním, emocionálním, 

jazykovém i kognitivním. V našem výzkumu byl zkoumán rozvoj žáka z hlediska různých 

typů schopností a dovedností prokazujících jeho čtenářskou gramotnost v rámci tří ročníků 

1. stupně ZŠ.  

Individuální zvláštnosti žáků se projevují zejména v oblastech, jako je např. 

temperament, struktura inteligence, styl učení, potřeby, schopnosti a zájmy. V běžné školní 

praxi není možné detailně zkoumat ze všech hledisek každé jednotlivé dítě, ale je důležité 

zohlednit fakt, že v běžné školní třídě jsou pravděpodobně zastoupeny děti téměř všech 

různých typologií, a připravovat tedy takové spektrum aktivit a úloh, aby prostředí bylo 

podnětné pro všechny typy žáků. 

V odborné  literatuře existuje mnoho teorií struktury lidské inteligence. Jedním z velmi 

podnětných přístupů je např. přístup Gardnerův (1999), který ve své teorii rozmanitých 

inteligencí (multiple inteligences) představuje různé typy inteligence jedince (verbální, 

logicko-matematickou, prostorovou, hudební, tělesně-kinetickou, interpersonální, 

intrapersonální a přírodní). V našem výzkumu byl jako jedna z proměnných použit faktor 

školního prospěchu, který do jisté míry s inteligencí souvisí, nicméně vzhledem k množství 

dalších faktorů, které školní úspěšnost žáka ovlivňují, si netroufáme s pojmem inteligence 

v souvislosti s výzkumem operovat.  

Na závěr je třeba zmínit také velký vliv aktuálního zdravotního stavu a momentálního 

psychického rozpoložení jedince na jeho celkovou výkonnost a úspěšnost v různých oblastech 

jednání. V případě našeho výzkumu může být jedním ze zdrojů velké variability ve 

výsledcích testu. 

2.6.5 Vliv čtenářské zkušenosti 

Významným faktorem ovlivňujícím čtenářskou gramotnost je čtenářská zkušenost. 

Českým i mezinárodním aktivitám podporujícím čtenářství dětí je věnována samostatná 

kapitola 2.3. Zároveň jsou realizovány různé sociologické studie, zaměřené na zjišťování 

stavu současného čtenářství, tj. postoje ke čtení, čtenářské návyky, preference, vlivy 
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společnosti a školy a další faktory (Trávníček 2008; Gabal, Václavíková Helšusová, 2002; 

Lederbuchová 2004; Marinak, Gambrell, 2010 aj.). 

Právě závěry výzkumy PISA, PIRLS přináší z tohoto pohledu velmi cenné informace, 

neboť množství zúčastněných zemí, široký rozsah zjišťovaných informací a pravidelnost 

opakování výzkumu zaručuje vysokou objektivitu a reliabilitu. Potužníková (2010, s.12) ve 

svém překladu Koncepce PIRLS 2011 uvádí: „Význam textu se vytváří působením textu na 

čtenáře vybaveného konkrétními čtenářskými zkušenostmi. Při čtení, ale také před ním a po 

něm čtenář využívá soubor svých jazykových dovedností, kognitivních a metakognitivních 

strategií a dosud nabytých vědomostí.“ a zdůrazňuje vliv interakce mezi žáky: „Porozumění 

významu textu může prohloubit výměna názorů s dalšími čtenáři. Diskuse o přečteném textu 

s jinými lidmi umožní čtenářům pochopit jeho význam a v různých souvislostech a docenit 

jeho hodnotu. Sociálně různorodé prostředí dává žákům příležitost podívat se na texty 

z jiného úhlu pohledu…“ 

Kolektiv panelu odborníků na čtenářskou gramotnost sdružených pod NÚV (Altmanová, 

Hausenblas, Hesová, Košťálová a další) ve své příručce věnované čtení a čtenářské 

gramotnosti ve výuce (2011, s. 6–7)27

                                                 
27 Čtenářská gramotnost ve výuce – metodická příručka, 2011. Předkládaný soubor příkladů dobré praxe 
navazuje na příručku Gramotnosti ve vzdělávání, vydanou VÚP roku 2010. 

 konstatuje skutečnost, že „Doporučením plynoucím 

z praxe i odborných expertiz je, že je obtížné čtenářskou gramotnost žáků rozvíjet úspěšně 

dříve, než se stanou čtenáři příběhů. … Náročnější myšlenkové operace nad knihou nebo 

textem nemůžeme požadovat po dítěti, které si texty oškliví a čtení považuje za ztrátu času.“ 

Úlohu pomoci dítěti stát se čtenářem mají ve škole zejména učitelé českého jazyka, nicméně, 

jak autoři dále konstatují, pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků je velmi důležité 

spolupracovat s kolegy učiteli jednotlivých oborů, aby předkládali žákům v hojné míře texty 

víceméně autentické, tedy neučební, tj. takové, s jakými se mohou ve svém běžném životě 

opravdu setkávat: „Pro porozumění odborným textům je totiž klíčové, jak čtenáři dokážou 

samostatně využít při čtení neznámého textu svých dosavadních znalostí daného tématu nebo 

problému. Výzkumy dokazují, že i v přírodních vědách žáci dosahují lepších znalostí, pokud se 

kombinují experimenty a vlastní četba žáků. Aktivní a dovedné zapojování dosavadních 

znalostí při četbě neznámého odborného nebo populárně naučného textu, jeho zpochybňování 

na základě žákových znalostí, kladení si otázek při čtení náročnějších textů, to jsou současně 

základy kritického čtení.“ 
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Tiché čtení 

Tiché čtení (čtení potichu) je jednou z aktivit využívaných při výuce čtení. Je 

produktivnější než čtení hlasité, je rychlejší (žáci se nezdržují vyslovováním čteného), čtenář 

se může v případě potřeby kdykoli vracet k obtížnějším nebo zajímavým místům v textu. 

Výzkum PIRLS 2001 sledoval poměr tichého a hlasitého čtení v jednotlivých 35 

zúčastněných zemích a jeho závěry jednoznačně ukazují, že „země, v nichž čtou žáci potichu 

více než v ostatních zemích, dosahují na celkové škále lepších výsledků a naopak.“ 

(Kramplová, Potužníková 2005, s. 66). Jak však výzkum PIRLS zjistil, je tato aktivita 

v České republice využívaná poměrně málo. Česká republika je jednou ze zemí, ve kterých 

převažuje čtení nahlas (ve srovnání se čtením potichu 1,5 × více), zároveň však z výsledků 

vyplývá, že pravidelné denní hlasité čtení neovlivňuje pozitivně výsledky testu. Pozitivní 

přínos tichého čtení potvrzují i zahraniční autoři, např. Gambrell et al. (2011) na základě 

29 studií tichého čtení konstatuje pozitivní vliv tichého čtení žáků na rozvoj slovní zásoby a 

čtení s porozuměním. 

Vztah kvality tichého čtení a kvality čtenářské gramotnosti celkově i v jednotlivých 

skupinách úloh byl v našem výzkumů sledován, podrobný popis výzkumného materiálu 

určeného pro výzkum tichého čtení s pozorností viz kap. 3.5. 

2.6.6 Vliv motivace 

Aspektem, který může velmi výrazně ovlivnit čtenářskou gramotnost žáků je motivace 

žáka ke čtení a k práci s textem. Největší vliv má motivace učitelem, rodinou a vrstevníky. 

Dále uvedené motivace učitelem jsou v plném rozsahu aplikovatelné také v rodině. Jak 

konstatuje odborná literatura, mj. také materiály vycházející ze závěrů předchozích 

mezinárodních výzkumů OECD, má motivace v rozvoji čtenářské gramotnosti klíčový 

význam. Také další autoři na základě svých výzkumů a šetření konstatují, že sebehodnocení 

žáka a jeho zájem o čtení ve velké míře ovlivňuje rozvoj čtenářské gramotnosti (Najvarová 

2008; Gambrell28

                                                 
28 Viceprezidentka International Reading Association, Linda B. Gambrell, se dlouhodobě věnuje výsledkům 
výzkumů, které zjišťují vliv motivace žáků na rozvoj čtení a gramotnosti. Definovala 4 základní aspekty 
motivovaného čtenáře, jež je třeba různými způsoby posilovat: (a) motivated, (b) knowl-edgeable, (c) strategic, 
(d) and socially interactive.  

 at al., 2010 aj.). 
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Jako nejúčinnější způsoby motivace, kterými učitel bezprostředně působí na žáka, se jeví 

(Potužníková, 2010, s. 37): 

• nabízet zajímavé texty; 

• dát možnost vlastního výběru; 

• podporovat růst čtenářského sebevědomí; 

• udělovat odměny; 

• chválit a podporovat kladné pocity při četbě; 

• projevovat zájem; 

• poskytovat  dostatek času; 

• vytvářet prostor pro sdělování zážitků; 

• postupně převádět vnější motivaci na vnitřní. 

2.6.7 Rizikové faktory ve vývoji gramotnosti 

V zájmu komplexnosti přístupu je třeba zmínit, že zároveň je řešena podpora čtenářské 

gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a je věnována pozornost i rizikům ve 

vývoji gramotnosti (Kucharská, 2007). Posuzování příčin poruch čtení a psaní se odklání od 

tradičního srovnávání dítěte s problémem čtení a psaní v rámci dětské populace či 

srovnáváním s principy fungování čtení a psaní u dospělých. Je také patrná snaha více osvětlit 

genetické i environmentální vlivy čtenářských i písařských obtíží. Hledají se soustavy 

kognitivních a jazykových dovedností či schopností dítěte, které mu umožňují rozvíjet čtení a 

psaní, popisují se vztahy mezi těmito dovednostmi (schopnostmi). Na těchto principech staví 

tzv. psycholingvistický přístup, který vychází z výzkumů současné kognitivní psychologie a 

psycholingvistiky a zdůrazňuje význam vývojového a kognitivního pohledu na specifické 

poruchy související s rozvojem čtení a psaní. Psycholingvistický přístup přináší diagnostické 

nástroje, pomocí kterých lze vyhledat rizikové děti a včasnou odbornou péčí eliminovat, či 

dokonce odbourat budoucí problém ve vývoji čtenářské gramotnosti. Psycholingvistický 

přístup je tedy z pohledu rozvoje čtenářské gramotnosti velice významný, neboť dává oporu 

pro preventivně-intervenční péči o děti s rizikem poruchy rozvoje gramotnosti, takže 

v ideálním případě se porucha nemusí ve rozvoji čtenářské gramotnosti dítěte navenek vůbec 

projevit (Kucharská, Seidlová Málková, 2012, s. 5–7). 



 46 

Jak konstatuje Wildová (2012b, s. 50), „za zmínku stojí i skutečnost, že v několika zemích 

existují celonárodní iniciativy na podporu a péči o zaostávající čtenáře na úrovni primárních 

i středních škol (VB, Německo, Nosko, Rakousko). Tyto iniciativy se zaměřují především na 

ranou identifikaci obtíží ve čtení, na přípravu učitelů různými formami celoživotního 

vzdělávání a na tvorbu a úpravu didaktických materiálů.“ 

Je třeba ještě zmínit, že palčivým problémem začíná být i podpora čtenářské gramotnosti 

dětí pocházejících z jazykových minorit, neboť jejich počet v České republice v důsledku 

evropských imigračních politik stále stoupá. Problematika je zatím výzkumně i prakticky 

řešena minimálně.  

2.7 Evaluace a autoevaluace stavu a rozvoje čtenářské gramotnosti 

V kurikulárních dokumentech České republiky nejsou nástroje hodnocení čtenářské 

gramotnosti žáků samostatně koncepčně a uceleně zapracovány. V RVP ZV (2007) se pojem 

čtenářská gramotnost nevyskytuje a jednotlivé její aspekty jsou vyjádřeny pouze nahodile 

prostřednictvím explicitních, či implicitně vyjádřených útržkovitých formulací.  

Jak konstatuje Wildová (2012b, s. 49), zdá se, že stejná situace je i v dalších evropských 

zemích. „Celostátně platné kurikulární dokumenty různých evropských zemí sice obecně 

konstatují, že hodnocení je klíčovým elementem rozvoje čtenářské gramotnosti, ale k jeho 

koncepci a metodám se vyjadřují jen velmi obecně. Pouze některé země uvádí i konkrétní 

hodnotící kritéria a škály (např. Finsko, Velká Británie).“ 

Zatím nejpropracovanější koncepcí evaluace a autoevaluace čtenářské gramotnosti u žáků 

prvního stupně ZŠ u nás jsou materiály vytvořené kolektivem odborníků a doktorandů UK 

pod vedením R. Wildové a A. Kucharské,29

                                                 
29 Materiály byly vytvořeny v rámci 3. klíčové aktivity projektu Rozvoj čtenářské gramotnosti v prostředí 
inkluzivní školy (2010–2012). 

 určené pro přímé využití učitelem ve výuce. 

Materiály mohou učiteli poskytnout informaci jak o momentální úrovni čtenářské gramotnosti 

každého žáka (v rámci jednotlivých rovin), tak na základě individuální vztahové normy 

umožňují sledovat rozvoj schopností a dovedností prokazujících čtenářskou gramotnost 

v období celého 1. stupně ZŠ. Na jejich základě si učitel vytváří představu, jak hodnotit 

úroveň čtenářské gramotnosti žáka a jak lze podpořit jeho další rozvoj v této oblasti. 
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2.8 Výzkumné aktivity autorky v problematice čtenářské gramotnosti 

Výzkumem různých aspektů čtenářské gramotnosti, zejména problematikou porozumění 

textu, se autorka dizertační práce zabývá již několik let. Na toto téma provedla několik dílčích 

sond a výzkumů, které byly průběžně představovány na pedagogických konferencích a 

následně publikovány.  

Sondu do porozumění sémantickému obsahu některých méně známých slov užitých 

v lidových písních, která zjišťovala, jak žáci prvního stupně ZŠ vysuzují na základě kontextu 

písně jednotlivá jim neznámá slova, propojila s analýzou dovedností studentů oboru Učitelství 

pro 1. stupeň zohlednit věkové zvláštnosti dětí při přípravě vhodného didaktického testu. 

Výsledky byla představeny na doktorské konferenci na téma Kvalita vzdělávání v reflexi 

pedagogických teorií a výzkumů v květnu 2009.30

Pod vedením autorky jako řešitelky studentských grantů v roce 2010 a 2011

 

31

Výzkumné aktivity byly dále zaměřeny na analýzu učebnic a pracovních sešitů pro 

předmět český jazyk 1. stupně ZŠ, u kterých byla zkoumána kvantita a kvalita úloh a dalších 

aktivit podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti v rovinách doslovného porozumění, 

vysuzování a aplikace informací získaných čtením textu. Výsledky byly opět představeny na 

konferencích (Rozvoj čtenářských kompetencí, Praha 2011, Konference vědecké, výzkumné a 

tvůrčí činnosti FP TUL 2012) a publikovány v odborné knize (Vykoukalová, 2012a). 

 byl 

proveden výzkum zaměřený na podpůrné nonverbální prostředky porozumění textu, tj. 

grafické značky a loga doprovázející slovní pokyny zadání cvičení v učebnicích určených 

žákům 1. stupně. Byla zkoumána a hodnocena kvantita výskytu těchto grafických značek, 

provedeno komparativní srovnání dle ročníku a zkoumán vliv těchto značek na porozumění 

textu, motivaci, rychlost vyhotovení úkolu atd. Zjištěné závěry byly představeny na 

konferencích a publikovány ve sbornících (ATEE Winter Conference 2010, ČAPV 2010, 

Konference FP TUL 2010, 2011).  

Důležité zkušenosti přinesla autorce i možnost podílet se jako součást odborného týmu 

pod vedením doc. Wildové, dr. Kucharské a dr. Kargerové na klíčových aktivitách tříletého 

projektu PedF UK Praha na rozpracování obsahové náplně rovin čtenářské gramotnosti a 

následně vytváření evaluačních nástrojů pro hodnocení úrovně a rozvoje čtenářské 
                                                 
30 Se studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň bylo provedeno podobné šetření s tématem, jak žáci 1. stupně 
rozumí ekologickým pojmům běžně užívaným ve společnosti. 
31 Studentská grantová soutěž „SGS“ Technické univerzity v Liberci je každoročně vyhlašovaná v rámci účelové 
podpory na specifický vysokoškolský výzkum, podrobnější info: http://www.tul.cz/verejnost/veda-a-
vyzkum/studentska-grantova-soutez_34. 
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gramotnosti žáků 1. stupně základních škol. Tyto evaluační nástroje se staly v rámci České 

republiky svojí propracovaností a vzájemnou provázaností prvními diagnostickými materiály 

svého druhu. Naplňují aktuální potřebu učitelů evaluovat aktuální stav a rozvoj čtenářské 

gramotnosti svých žáků na základě individuální vztahové normy a stávají se zároveň 

materiálem, který různými formami seznamuje učitele s obsahovou náplní pojmu čtenářská 

gramotnost jako celku i s obsahovou náplní jednotlivých rovin. Významnou součástí projektu 

byla také příprava materiálů pro diagnostiku současných platných kurikulárních dokumentů 

na úrovni škol, tedy ŠVP, na základě kterých lze zjistit podporu rozvoje čtenářské gramotnosti 

žáků v individuálních kurikulech konkrétních základních škol. Spolupráce výzkumného týmu 

a učitelů základních škol vyústila vznikem dvou výukových DVD - Čtenářská gramotnost a 

možnosti její diagnostiky,32

                                                 
32 Metodický 

 která jsou určena učitelům, rodičům i studentům oboru a 

poutavou formou přibližují současné pojetí čtenářské gramotnosti a možnosti hodnocení její 

úrovně u žáků 1. stupně ZŠ. 

videozáznam pro hodnocení rovin čtenářské gramotnosti a Metodický videozáznam evaluačního 
skupinového rozhovoru je možno shlédnout na www.cteme.eu/?link=41. 

http://www.cteme.eu/video.php?format=flash&ka=3&video=dvd.mp4�
http://www.cteme.eu/video.php?format=flash&ka=3&video=debata.mp4�
http://www.cteme.eu/video.php?format=flash&ka=3&video=debata.mp4�
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3 METODOLOGIE A STRUKTURA VÝZKUMU 

3.1 Základní východiska a hypotézy 

Dizertační práce se zabývá využitím specifických úloh, jejichž prostřednictvím jsou 

cíleně rozvíjeny určité schopnosti a dovednosti získávat a dále zpracovávat informace z textu. 

Specifičnost těchto úloh spočívá v jejich cíleném zaměření na rozvoj konkrétní oblasti 

čtenářské gramotnosti. Nejedná se tedy v žádném případě o úlohy nahodilé, ale každá skupina 

úloh je vždy charakterizována svým zaměřením na jistou specifickou kvalitu čtenářské 

gramotnosti. 

Nezbytnou podmínkou pro praktickou aplikace navržených postupů je jejich výzkumné 

ověření u cílové skupiny žáků. Především praktický aspekt byl určující při navrhování a 

realizaci výzkumu. Těžiště je tedy situováno na ověřování úspěšnosti a reakce žáků na různé 

typy textů a specifických úloh dle kvality čtenářské gramotnosti. Jako doplněk byly sledovány 

i některé vybrané charakteristiky na straně respondenta, u nichž je možné očekávat významný 

vliv na čtenářskou gramotnost. Cílem výzkumu nebyl komplexní popis stavu čtenářské 

gramotnosti v cílové skupině a hodnocení všech faktorů, které ji ovlivňují, ale získání 

poznatků o tom, jak jsou navržené úlohy žáky přijímány a jak jsou pro ně obtížné.  

Základní hypotézy 

Pro výzkumnou část byly formulováno 5 základních hypotéz. První se váže k charakteru 

úloh, druhá k vývoji v rámci cílové skupiny, třetí až pátá potom k charakteristikám 

respondenta  

Hypotéza 1 

Předpokládáme významný vliv typu požadované dovednosti získávat a zpracovávat 

textové informace, tj. úspěšnost žáků bude klesat s požadavkem vyššího zapojení vysuzování 

z textu a s požadavkem propojit informace s vlastní zkušeností. 

Hypotéza 2 

Předpokládáme vliv věkových zvláštností na dovednost získávat a zpracovávat informace 

získané textem, tato dovednost bude směrem k vyššímu ročníku stoupat.  
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Hypotéza 3 

Předpokládáme, že dovednost žáků získávat a zpracovávat textové informace bude přímo 

úměrně stoupat s jejich školní úspěšností (v našem výzkumu zjišťovanou prospěchem 

v základních předmětech – český jazyk, matematika, předměty oblasti Člověk a jeho svět).  

Hypotéza 4 

Předpokládáme, že dovednost získávat a zpracovávat textové informace bude přímo 

úměrně stoupat s rychlostí a kvalitou tichého čtení s pozorností. 

Hypotéza 5 

V souladu s výsledky mezinárodních výzkumů předpokládáme lepší výsledky u dívek ve 

srovnání s chlapci. 

3.2 Přehled použitých výzkumných metod a výběr výzkumné strategie 

Metodologie výzkumu se opírá zejména o publikace P. Gavory (2000), M. Skutila (2011) 

a M. Melouna (1996, 2006). K dosažení vytyčených cílů dizertační práce bylo použito jak 

kvantitativních, tak kvalitativních metod. Pomocí kvantitativních metod byla analyzována a 

statisticky zpracovávána sebraná data – celková úspěšnost v práci s textovými informacemi, 

úspěšnost dle jednotlivých skupin úloh, časové údaje, kvalita a rychlost tichého čtení 

s pozorností, školní prospěch, údaje o pohlaví a ročníku.  

Kvalitativně byly analyzovány a charakterizovány jednotlivé testové úlohy dle požadavku 

procesu porozumění a dovednosti požadované informace získat a dále zpracovávat. Dále byly 

podány kvalitativní charakteristiky jednotlivých textových úryvků a pro účely výzkumu 

kvalitativně vymezeny a popsány skupiny úloh, z jejichž charakteristik vychází manuál úloh 

podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. 

3.3 Charakteristika respondentů 

Výzkumné aktivity byly primárně zaměřeny na žáky 5. ročníku ZŠ. Tento ročník je 

výstupním ročníkem 1. stupně ZŠ a vzhledem k načasování výzkumu před koncem školního 

roku33

                                                 
33 Výzkum probíhal během měsíce května a června 2010. 

 mohou získaná data vypovídat o úrovni čtenářské gramotnosti v momentu výstupu 

žáka z 1. stupně ZŠ, tedy v závěru primárního vzdělávání. Vzhledem k poměrně velkému 
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množství dat vztahujících se k jednotlivým respondentům jsme zvolili jako optimální rozsah 

výběrového souboru cca 200 respondentů – žáků 5. ročníku ZŠ.  

Sběr výzkumných dat však plně zahrnovaly další respondenty – žáky 3. a 4. ročníků ZŠ, 

neboť komparace výsledků může ukázat na některé zajímavé jevy ve vývoji čtenářské 

gramotnosti žáků v rozmezí tří let. Plně byly tedy vyhodnoceny také všechny zkoumané údaje 

tohoto výběrového souboru o rozsahu cca 100 respondentů ze čtvrtých a cca 100 respondentů 

ze třetích ročníků.  

Do výzkumu nebyli zahrnuti žáci 1. a 2. ročníků, neboť technika čtení se v těchto 

ročnících ještě rozvíjí a upevňuje,34

Všichni respondenti výzkumu byli vybráni záměrným dostupným výběrem.

 a proto by v těchto ročnících nebylo možno všechny 

výzkumné metody plně realizovat. 

35

3.4 Zkoumané faktory vlivu na čtenářskou gramotnost (proměnné) 

 Po 

kompletaci všech údajů byla pro výzkumné účely použita data 198 respondentů z 5. ročníků, 

101 respondentů ze 4. ročníků a 101 respondentů z ročníků třetích. 

Výzkumné aktivity byly též zaměřeny na hledání vztahů a souvislostí mezi kvalitou čtenářské 

gramotnosti žáků, zjišťovanou prostřednictvím čtyř skupin specifických úloh,36

Pohlaví a ročník respondenta 

 a některými 

proměnnými. Do výzkumu jsme zahrnuli 2 uzuálně zkoumané kategoriální proměnné, tj. 

(a) pohlaví respondenta a (b) ročník školní docházky respondenta, a dále jsme zkoumali 

několik kvantitativních proměnných: (c) školní úspěšnost respondenta, (d) rychlost a kvalitu 

tichého čtení s pozorností, (e) čas potřebný ke získání a zpracování informací z textů. 

Pohlaví a ročník respondentů je ve výzkumech žáků standardně zjišťovaný údaj, proto 

jsme i my tyto proměnné vyhodnotili a hledali jejich souvislosti s dovednostmi získávat a 

zpracovávat textové informace. 

                                                 
34 Tyto ročníky ještě spadají do období tzv. čtenářské pregramotnosti (období prvopočátečního čtení a psaní). 
35 Jsme si plně vědomi, že záměrný dostupný výběr není pro kvantitativní výzkumný postup ideální, přesto jsme 
tento způsob zvolili z následujícího důvodu: Vzhledem k potřebě pracovat s každým respondentem individuálně 
v případě získávání dat tichého čtení s pozorností jsme potřebovali spolupracovat s třídními učiteli žáků, takže 
jedním z kritérí výběru byla ochota tohoto učitele nezištně s námi spolupracovat a výzkum umožnit.  
36 Byla zkoumána úroveň čtenářské gramotnosti respondenta ve čtyřech typech schopností a dovedností získávat 
a zpracovávat informace z textu. 
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Školní úspěšnost respondenta 

Za indikátor školní úspěšnosti jsme považovali prospěch v předmětech český jazyk a 

matematika, dále prospěch v předmětech oblasti Člověk a jeho svět (obor Přírodověda, 

Vlastivěda)37 a v oblasti Umění a kultura (obor výtvarná a hudební výchova).38

Rychlost a kvalita tichého čtení s pozorností 

 Ve 

vyhodnocování dat jsme pracovali s prospěchem celkovým a prospěchem korigovaným, ve 

kterém bylo odhlédnuto od dat oblasti Umění a kultura z důvodu malé citlivosti 

prospěchových údajů. 

V rámci této proměnné byl zjišťován čas potřebný k pozornému čtení tří kvalitativně 

rozlišených39

Kvalita čtenářské gramotnosti 

 úryvků textu. Pozorné čtení bylo zajišťováno souběžným podtrháváním slov dle 

jednoduchého klíče. 

Tato proměnná byla zjišťována prokázáním schopnosti a dovednosti vyhledat a 

zpracovávat informace získané čtením textů různých stylistických charakteristik. Dle typu 

práce s textem byla vyhodnocována kvalita čtenářské gramotnosti ve čtyřech samostatných 

skupinách.  

3.5 Charakteristika výzkumného materiálu tiché čtení s pozorností 

Tiché čtení bylo zvoleno z důvodu lepší korespondence se způsobem čtení textových 

úryvků žáka při zpracovávání testových úloh. Pro účely představeného výzkumu tichého čtení 

byly vytvořeny 3 krátké bloky textů. Dva bloky – s jednotnou kvantitativní charakteristikou – 

obsahovaly sémanticky samostatná slova s různým počtem slabičnosti v jednotlivých blocích. 

Třetí blok obsahoval souvislý text střední obtížnosti. Kvalita tichého čtení (žák by měl vnímat 

obsah slov) a přečtení celého textu (u tichého čtení se špatně zjišťuje, zda žák opravdu přečetl 

systematicky celý text, např. nepřeskakoval slova, řádky atd.) byla zajišťována souběžným 

jednoduchým úkolem podtrhávat při čtení jistá slova dle zadaného klíče. Do bloku různých 

                                                 
37 Předměty oblasti Člověk a jeho svět patří spolu s českým jazykem a matematikou do skupiny předmětů 
předkládajících žákům v širších souvislostech poznatky z přírodovědných, společenských a osobnostních 
disciplín a rozvíjejících dovednosti s nimi související. Proto jsem se domnívali, že by bylo dobré zjistit případné 
souvislosti kvality ČG žáka a školní úspěšností této oblasti. 
38 Předměty této oblasti byly do zjišťovaných údajů zahrnuty proto, že jsme chtěli postihnout i případné možné 
souvislosti kvality ČG a rozvinutostí žáka po estetické stránce. 
39 Úryvky textu se stejnou kvantitativní charakteristikou (délka textu určená počtem slabik) byly rozlišeny 
sémantickým seskupením těchto slabik do slov (a) jedno–dvojslabičných, (b) tří–čtyřslabičných, (c) smíšený 
text. 
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slov byly zařazeny názvy jídel (při dodržení slabičnosti slov daného bloku), které žák 

jednoduchým podtržením tužkou identifikoval. Byla sledována rychlost a kvalita čtení. Údaje 

o rychlosti čtení byly hodnoceny počtem sekund potřebných pro přečtení jednotlivých bloků. 

Indikátorem kvality čtení (tj. vnímání sémantiky čteného) se stal poměr nalezených 

(podtržených) a nenalezených (nepodtržených) slov.  

Tabulka 8: Charakteristika materiálu pro výzkum tichého čtení s pozorností 

 charakteristika textu 
kvantitativní údaje - počet 
řádků/znaků/slov 

způsob kontroly vnímání 
sémantiky 

blok 1 text se samostatnými slovy 
jedno- a dvojslabičnými 8/563/106 podtrhávání názvů jídel 

blok 2 text se samostatnými slovy troj- 
a čtyřslabičnými 8/560/64 podtrhávání názvů jídel 

blok 3 souvislý text 15/953/180 podtrhávání určeného slovního 
spojení 

3.6 Charakteristika výzkumného materiálu didaktický test 

Pro potřeby výzkumu byly vytvořeny 4 pracovní listy pro žáky, které obsahovaly 8 různě 

tematicky zaměřených textových úryvků charakterizovaných (i) příslušností k různým 

druhům funkčních stylů, (ii) užitím různých slohových postupů a (c) reprezentujících různé 

útvary či žánry. Charakteristiky a komparace textových úryvků viz tab. 9, přehled výchozích 

textových úryvků viz tab. 10. 

Ke každému textovému úryvku byly vytvořeny 3–4 úlohy zaměřené na různé typy 

získávání a zpracování informací z textu. Na základě vyhledání a zpracování požadované 

informace z textu byly úlohy rozděleny do čtyř kategorií:40

Při přípravě materiálu didaktický test jsme se snažili naplňovat požadavky kladené na 

výzkumný materiál, tzn. objektivitu a srovnatelnost, validitu a reliabilitu. Objektivita a 

srovnatelnost byla zajišťována jednotností didaktického testu, volbou školního ročníku a 

 (i) úlohy vyžadující doslovné 

porozumění explicitně vyjádřeným informacím v textu; (ii) úlohy vyžadující vysuzování 

implicitně vyjádřených informací; (iii) úlohy vyžadující ke správnému vysouzení implicitně 

podaných informací také předchozí osobní zkušenost žáka s daným tématem; (iv) úlohy 

prokazující schopnost a dovednost z textu získané informace dále aplikovat.  

                                                 
40 Rozdělení typů vycházelo z charakteristik rovin čtenářské gramotnosti pojmenované a definované panelem 
odborníků při VÚP Praha, 2010. Podrobná informace o rovinách viz kapitola 2.1.2, tab. 5. 
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způsobem zadání.41 Obsahová validita a reliabilita testu byla zajišťována analýzou úloh 

v testech PISA a PIRLS a analýzou indikátorů obsahové náplně rovin čtenářské gramotnosti42

3.6.1 Charakteristika užitých textů 

 

a následnou aplikací jejich charakteristik v úlohách vytvořených pro účely výzkumu. 

Jednotlivé položky testu byly zároveň ověřovány v předvýzkumném šetření.  

Výzkumný materiál obsahuje 9 samostatných textových úryvků.43 Ke každému z nich 

jsou vytvořeny 3–4 úlohy, vycházející z informací daného textu a zkoumající různými 

způsoby dovednost žáka získat a zpracovávat informace získané přečtením tohoto textu. 

V souladu se současnými trendy, vyvolanými snahou přiblížit modelová získávání informací 

z textu situacím reálného života, je ve výzkumných aktivitách dizertační práce vyrovnán podíl 

textů primárně určených pro získávání informací a textů beletristických.44

Tabulka 9: Přehled kvalitativních a kvantitativních charakteristik jednotlivých textů

  

45

číslo textu 

  

autentičnost 
textu funkční styl slohotvorný 

postup 
slohový 

útvar / žánr 
zaměření na 

adresáta 
syntaktická 

charakteristika 

kvantitativní 
charakter 
(řádky / 
slova) 

text 1 autentický publicistický úvahový fejeton dospělý 
7 vět 

(6× věta jednoduchá, 1× 
větný ekvivalent) 

3/31 

text 2 autentický umělecký vyprávěcí 
veršované 

libreto 
pohádky 

dítě 

15 vět 
(3× souvětí – 5,4,5 vět; 

1 věta jednoduchá; 
1 větný ekvivalent) 

16/6146

text 3 

 

autentický 
odborný 

(populárně 
naučný) 

výkladový výklad mládež 
11 vět 

(4 souvětí à 2 větách; 
3 věty jednoduché) 

5/70 

text 4 autentický 
odborný 

(populárně 
naučný) 

výkladový výklad dospělý 
8 vět 

(3× souvětí – 3, 2, 
3 věty) 

6/58 

                                                 
41 Didaktický test byl žákům zadáván v rámci vyučovacího procesu v běžném prostředí školní třídy (teplo, 
dostatek světla, klidné prostředí) jako individuální písemná práce v lavicích. Žáci nebyli stresováni časovými 
podmínkami ani hrozbou klasifikace. 
42 Tato kritéria rozpracovala pracovní skupina doktorandů v rámci klíčové aktivity 1 projektu Rozvoj čtenářské 
gramotnosti v prostředí inkluzivní školy v roce 2010 (podrobněji viz kap. 2.2.1). 
43 Vzhledem k úloze vyžadující komparaci textů byly texty 8 a 9 prezentovány v rámci jednoho celku. 
44 Např. v testech PIRLS 2011 se oproti testům PIRLS 2001 v hodnocení záměrů (účelů) čtení výrazně zvýšil 
podíl textů primárně určených pro získávání informací proti textům ryze beletristickým. 
45 Výběr úryvků pro testování byl v souladu s koncepcí výzkumu PIRLS 2001, takže byly zastoupeny různorodé 
texty z hlediska adresáta, účelu, autenticity, míry oficiálnosti, délky, příslušnosti k funkčnímu stylu a ke 
slohotvornému postupu. 
46 Jedná se o krátké veršované řádky. 



 55 

text 5 autentický umělecký popisný beletrie/ 
povídka 

žák 
mladšího 
školního 

věku 

26 vět 
(16× věta jednoduchá, 

3× souvětí – 3, 2, 
2 věty, 3 větné 

ekvivalenty 

8/102 

text 6 autentický publicistický 
informační/ 
úvahový 

 
článek 

žák 
mladšího 
školního 

věku 

9 vět 
(1× věta jednoduchá, 

3× souvětí – 2, 3, 
3 věty) 

5/59 

text 7 neautentický prostě 
sdělovací informační rozhovor 

žák 
mladšího 
školního 

věku 

7 vět 
(4× věta jednoduchá, 
1× souvětí – 2 věty, 1 

větný ekvivalent) 

6/33 

text 8a autentický 
(upraveno) administrativní popisný návod široká 

veřejnost 

10 vět  
(1× věta jednoduchá, 
4× souvětí à 2 větách, 

1 větný ekvivalent) 

7/72 

text 8b neautentický prostě 
sdělovací popisný 

popis 
pracovního 

postupu 

žák 
mladšího 
školního 

věku 

14 vět 
(4× věta jednoduchá, 
4× souvětí à 2 × 3, 2 

× 2 větách) 

5/75 

Tabulka 10: Přehled užitých textových úryvků 

číslo 
textu znění textového úryvku 

text 1 

České školství je nemocné. Leží v horečkách. Řekl nedávno resortní pan ministr. Prý ho bude léčit. 
Možná by měl zkusit nejdříve vitaminy, paralen a živočišné uhlí. Podotýkám já. Nezačínat rovnou 
lobotomií. 

Zdroj: Ona Dnes 10. 1. 2011 / č. 2, Veronika Valíková: Karibik, koště nebo blázinec, s. 4 

text 2 

…………: 
Do pohádky vedou vrátka 
vejdeme a je tu matka 
která nese nelibě 
že má doma dcery dvě. 
…………: 
Holena je celá po mně 
bude paní v tomto domě 
Maruška je nevlastní 
skoncovat je třeba s ní. 

……………: 
Poslyš, Mařeno 
když máš teď navařeno 
vlastně se nudíš 
tak teda budiž: 
matičce mé a mně též 
fialenky přineseš 
………..: 
Dobíráte si mě? 
Fialky teď v zimě? 

Zdroj: CD Takovej ten s takovou tou, písničky J. Uhlíře a Z. Svěráka; O dvanácti měsíčkách, nahráno ve studiu ČT 
2007/08 

text 3 

Včely dělnice se líhnou z vajíček, které nakladla včela matka na dno buňky. Po třech dnech se vylíhne 
larvička. Mladé včely v úle (včely kojičky) ji začnou živit kašičkou. Po šesti dnech se larva zakuklí a 
včely kuklu uzavřou v buňce. V zavíčkované buňce však pokračuje její další vývoj. Po dvanácti dnech 
přeměna končí a z buňky se prokouše nová včelka (včelka mladuška). Když mladuška dospěje, stává se 
včelou létavkou. 

Zdroj: Ladislav Hanousek: Začínáme včelařit. Brázda Praha 1991, s. 126 
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text 4 

Liberecká přehrada 
Původní jméno této vodní nádrže, která je ozdobou stotisícového Liberce a leží jen několik málo minut 
chůze od středu města, je Harcovská přehrada. Rozkládá se totiž v údolí Harcovského potoka, který ji 
napájí.  
Záměr vybudovat tuto přehradu byl přímým důsledkem dosud největší povodně, která kdy město 
postihla (30.–31. 7. 1897), když překonala všechna protipovodňová opatření. 

Zdroj: Velká kniha o Liberci, Dialog Liberec 1996, autor úryvku M. Nevrlý s. 626 

text 5 

Bratr Raul totiž na rozdíl od Zajíce ve všem vyniká. Vždycky se dobře učil. Nezlobil. Nikdy nic 
nerozbil. Byl chápavý. Stačilo jen podívat se na něj a on už věděl, co a jak. (Kdežto tobě to říkáme 
potřetí a ty nic!) 
„Viděl jsem žákovskou. Je to bída. Proč se nesnažíš?“ Rodiče přibzukují jako unavené včely. Jo, je to 
bída, zase trojky, co s tím, co z něj bude, bzzz… bzzz…  
Zajíc sklopil hlavu. Ze zkušenosti ví, že to působí pokorně. „Proč se neučíš?“ hřmí Raul. „Co s tebou 
dál? Co vlastně chceš?“ Zajíc zachytil jen poslední otázku. „Můžu si jít namazat chleba?“  

Zdroj: Martina Drijverová. Zajíc a sovy Albatros Praha, 1990, 62 s. 

text 6 

Chtěl bys napsat nějaký příběh, ale máš strach z pravopisných chyb? Hans Christian Andersen by ti 
mohl říct, že slavným spisovatelem se můžeš stát, stejně jako on, i když ti pravopis dvakrát nejde.  
Budoucí král pohádek žádné pohádkové dětství neměl. Pocházel z chladného Dánska, a když mu otec 
v jedenácti letech zemřel, musel místo školy chodit pracovat do továrny. 

Zdroj: Časopis Junior 12 / 2009, Martina Otčenášková: Král všech pohádkářů, s.17 

text 7 

Maty: „Máš bráchu?“ 
David: „Mám, a taky ségru. A ty?“ 
Maty: „Já jen mladší ségru.“  
David: „To máš dobrý, moje ségra je starší než já.“ 
Maty: „A brácha taky?“  
David: „Brácha je nejmladší.“  

Zdroj: úryvek dialogu vytvořen autorkou pro účely testování 

text 
8a 

Návod na sestavení Panenky UNICEF (podle internetu) 
• Tělo panenky obkresli 2 × na jednobarevnou látku bez vzorku. 
• Oba díly sešij k sobě a vycpi vatou.  
• Namaluj nebo vyšij jí tvářičku – oči, nos a ústa a obleč ji. 
• Při výrobě nesmí být použity plasty, toxické barvy, knoflíky a jiné předměty, které malé děti 

mohou spolknout. 
• Panenku odnes na radnici, aby ji mohli prodat a za utržené peníze pomoci dětem 

Zdroj: http://www.unicef.cz/download/PANENKA (upraveno)  

text 
8b 

Jak jsem vyráběla panenku UNICEF(práce žákyně) 
Babička mi dala růžovou puntíkatou látku. Látku jsem přeložila a obkreslila na ni obrys panenky a 
vystřihla ho. Tělo jsem sešila a dovnitř dala vatu. Jako oči jsem přišila dva větší modré korálky. Pusu a 
nos jsem namalovala fixou na textil. Neměla jsem žádnou vlnu na vlásky, tak jsem nastříhala igelitový 
sáček na tenké proužky a našila na hlavičku. Panenka vypadala jako víla a moc se mi líbila. 

Zdroj: úryvek textu vytvořen autorkou pro účely testování 
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3.6.2 Charakteristika testových úloh z hlediska čtenářské gramotnosti 

Jednotlivé úlohy k textům zkoumají kvalitu čtenářské gramotnosti, tj. do jaké míry je žák 

schopen získat, popř. dále zpracovat informace poskytnuté výchozím textem. Pro účely 

našeho výzkumu byly úlohy následně rozřazeny do čtyř samostatných skupin dle charakteru 

získávané informace a dle toho, jaké schopnosti či dovednosti při získávání a zpracovávání 

požadovaných informací žák využívá.47

Každou úlohou je sledována úspěšnost vždy jedné samostatné kvality čtenářské 

gramotnosti. Úlohy jednotlivých skupin byly v didaktickém testu rozptýleny, aby byl žák 

v průběhu zpracovávání úloh nucen flexibilně měnit postupy a procesy porozumění. Tímto 

způsobem bylo možno zkoumat širokou škálu schopností a dovedností při práci s textem 

v souhrnu hodnocených jako kvalita čtenářské gramotnosti jednotlivce.

 

48

Tabulka 11: Přehled testových úloh z hlediska zkoumané schopnosti či dovednosti 

 

typ úlohy užitá 
zkratka typová charakteristika číslo úlohy 

úlohy zkoumající doslovné 
porozumění textovým 
informacím 

DP požadované informace jsou v textu explicitně 
vyjádřeny 

U1, U5, U7, 
U10, U16, U20 

úlohy zkoumající vysuzování 
pouze na základě informací 
z textu 

VYT 

požadované informace jsou v textu vyjádřeny 
implicitně, k získání požadované informace je 
třeba správně propojit všechny informace 
poskytnuté v textu 

U2, U11, U13, 
U14, U15, U18, 
U22 

úlohy zkoumající vysuzování 
z textu ve spojení s osobní 
zkušeností 

VYZ 

požadované informace jsou v textu vyjádřeny 
implicitně, k rozkódování implicitně vyjádřené 
informace je třeba vycházet také ze svých 
osobních zkušeností s danou tematikou, formou 
textu aj. 

U3, U4, U8, 
U17, U19, U23 

úlohy zkoumající dovednost 
aplikace získaných poznatků 
do praxe 

AP informace získané textem je třeba dále 
zpracovat pro účely praktického užití 

U6, U9, U12, 
U21, U24, U25 

                                                 
47 Jsme si vědomi, že každé škálování tak kompaktního jevu, jakým je prokazování schopností a dovedností 
čtenářské gramotnosti, s sebou nese úskalí výskytu hraničních jevů. Pro účely našeho výzkumu jsme však 
takovéto rozdělení do skupin považovali za optimální řešení. 
48 Srov.: „Každý účel čtení je v testu reprezentován jiným druhem textu (literárním nebo informativním) a ke 
každému textu je položeno několik otázek, které jsou zaměřeny na různé postupy porozumění (Potužníková, 2010, 
s. 12). 
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3.6.3 Charakteristika testových úloh z hlediska typologie úloh 

Schopnosti a dovednosti získávat a zpracovávat textové informace byly zjišťovány 

prostřednictvím úloh různých typů. Pro výzkumné záměry byly použity oba základní typy 

úloh – uzavřené i otevřené, v každé skupině byly využity všechny základní podtypy. 

Tabulka 12: Přehled testových úloh z hlediska typologie úloh 

základní typ podtyp číslo úlohy 

úlohy uzavřené 

úlohy s vícenásobnou volbou 
(MULTIPLE CHOICE) 2, 13, 14, 15, 17, 22 

úlohy s dvoučlennou volbou – 
dichotomické (TRUE/FALSE) 10, 24 

úlohy otevřené 

úlohy doplňovací 4, 9, 20, 21 

úlohy se stručnou odpovědí – 
výpis z textu 1, 5, 7, 16 

úlohy se stručnou odpovědí – 
tvorba vlastní odpovědi 3, 6, 8, 11, 18, 19, 23 

úlohy s převodem informací do 
grafické podoby 12, 25 

3.6.4 Pojetí hodnocení a evaluační škály 

Pro účely vyhodnocení didaktického testu a posouzení dovednosti zjistit a zpracovat 

textové informace byla ke každé jednotlivé úloze připravena evaluační tabulka, ve které byla 

uvedena kritéria a podstatné rysy správné a úplné informace, částečné správné a nesprávné či 

zvoleným kritériím nevyhovující informace. Na základě těchto kritérií a vzhledem ke značné 

rozmanitosti úloh byla následně sestavena hodnotící škála pro každou jednotlivou úlohu. Aby 

v hodnotících škálách mohly být zohledněny i jemnější nuance a širší spektrum možností 

řešení, jevilo se nám účelné netrvat na jednotném počtu škál při hodnoceních úloh. Byly tedy 

využity procentuální škály dle toho, jaké možnosti řešení úlohy připadaly v úvahu. Evaluační 

škály k jednotlivým úlohám jsou pro přehlednost uvedeny přímo u výsledků v kap. 4. 

Tabulka 13: Typy evaluačních škál dle úloh 

užitá evaluační škála číslo úlohy zastoupení skupiny 
v rámci úloh 

0;100 U13, U14, U15, U16, U17, U21, U22, U24 32 % 

0; 50; 100 U2, U3, U9, U10, U11, U19, U20, 28 % 

0; 25; 50; 75; 100 U4, U6, U7, U8, U12, U18, 24 % 

0; 33; 67; 100 U1, U5, U23, U25, 16 % 
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Způsob statistického zpracování získaných dat vychází jednak z cílů práce a jednak 

z charakteru dat samotných. Provedený průzkum má v této práci především podpůrný význam 

pro vytipování základních tendencí a analýzu možností rozvoje čtenářské gramotnosti 

použitelných při přípravě praktického manuálu pro učitele. Proto i ve vyhodnocení dat byl 

kladen důraz na přehlednost a jasnou intepretovatelnost, nejedná se tedy o vědecké statistické 

vyhodnocení.  

Rozhodující pro způsob vyhodnocení je vlastní charakter dat. Zpracovávaná data 

představují hodnocení úspěšnosti zvládnutí určité úlohy v rámci jednotlivých skupin úloh či 

jiného hodnoceného parametru. Pro data tohoto typu považujeme za vhodnou míru střední 

hodnoty medián a pro hodnocení rozptylu mezikvartilové rozpětí tj. rozdíl mezi třetím 

(horním) a prvním (dolním) kvartilem. Výhodou těchto robustních charakteristik je menší 

závislost na extrémních hodnotách a dále i snadná interpretovatelnost. Tyto údaje je možné 

snadno využít pro odhady ve školní praxi.  

V omezeném počtu případů je používán i aritmetický průměr, např. tam, kde navazuje na 

běžnou praxi hodnocení průměrného prospěchu, nebo pro další dokreslení situace. Pokud je 

v některých grafech dokumentující závislost dvou veličin uvedena přímka lineární regrese, má 

zde za úkol zdůraznit celkový trend, nikoliv hodnotit statistickou významnost závislosti. 

3.7 Poznámky k realizaci výzkumu a jeho omezením 

Jsme si vědomi, že náročnost procesu porozumění může být ovlivněna také délkou textu, 

složitostí větné stavby, výběrem slov, uspořádáním a mírou abstraktivity myšlenek úvodního 

textového bloku. Z tohoto důvodu jsme se v rámci rozmanitosti stylistické charakteristiky 

textových úryvků snažili o jejich přibližně stejnou délku a eliminaci dalších vlivů vhodným 

výběrem textu. Nicméně přesto je třeba přiznat, že v důsledků výše zmíněných vlivů může být 

úloha zdánlivě jednodušší skupiny, např. doslovné porozumění, v konečném důsledku 

obtížnější než úloha vyžadující např. vysuzovací schopnosti. 

Stejně jako u všech výzkumů podobného typu je třeba brát v úvahu také vlivy vycházející 

z individuality respondenta, např. momentální zdravotní stav, aktuální psychické rozpoložení, 

motivovanost k výkonu, soustředěnost atd. a další faktory, podrobně popsané v kap. 2.6. 
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4 ANALÝZA VÝSTUPŮ 

V následující kapitole jsou prezentovány výsledky provedeného výzkumu. Ve vazbě na 

cíle a metodiku práce jsou rozděleny do několika částí. Základem je první část (kap. 4.1), 

která se zabývá hodnocením z hlediska procesů porozumění, rozborem vlivu specifických 

textových úloh a vývojem čtenářské gramotnosti v rozmezí 3. a 5. ročníku ZŠ. Následující 

kapitoly jsou zaměřeny na vybrané faktory, u nichž je předpoklad vlivu na čtenářskou 

gramotnost a které jsou využitelné při přípravě metodického průvodce. Jedná se o vlivy 

školního prospěchu (kap. 4.2), pohlaví žáků (kap. 4.3) a schopnosti tichého čtení (kap. 4.4). 

V textu kapitoly jsou prezentovány pouze hlavní výstupy umožňující následné interpretace. 

 

4.1 Výsledky výzkumu z hlediska procesů porozumění 

V oddíle 4.1 budou popsány zjištěné výsledky didaktického testu kvality čtenářské 

gramotnosti, tj. úspěšnost žáků v jednotlivých skupinách úloh v souvislosti s dalšími 

parametry (typ zkoumané dovednosti, ročník). Hodnoceny jsou 4 typy procesů porozumění, 

kterým odpovídají 4 skupiny specifických úloh: 

1. skupina DP – úlohy zkoumající doslovné porozumění; 

2. skupina VYT – úlohy zkoumající vysuzování implicitně přítomných informací; 

3. skupina VYZ – úlohy zkoumající vysuzování implicitně přítomných informací na 

základě předchozí zkušenosti; 

4. skupina AP – úlohy zkoumající dovednost aplikace získaných poznatků do praxe. 

Jednotlivé podkapitoly mají jednotnou strukturu: (A) vyhodnocení z hlediska 

jednotlivých úloh a (B) vyhodnocení z hlediska celkové skupiny. Část A, vyhodnocující 

jednotlivé úlohy, obsahuje vždy (a) zadání úlohy, (b) charakteristiku úlohy a popis 

zkoumané dovednosti, (c) evaluační tabulky, (d) statistické vyhodnocení, (e) dílčí 

diskuzi. 
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4.1.1 Výsledky ve skupině zkoumající doslovné porozumění 

V následující tabulce je podán přehled požadované schopnosti a dovednosti žáka pro 

úspěšné splnění úloh zkoumajících doslovné porozumění textu. V rámci práce je pro tuto 

skupinu úloh užívaná zkratka DP. 

Tabulka 14: Charakteristika požadovaných schopností či dovedností žáka v úlohách zkoumajících doslovné 
porozumění textu 

skupina úloha charakteristika 

úl
oh

y 
D

P 

souhrn 
úloh 

V úlohách zkoumajících doslovné porozumění textu jsou požadované informace v textu 
explicitně vyjádřeny, žák má různou formou prokázat orientaci v základních informacích 
textu a doslovné porozumění. K úspěšnému zvládnutí je třeba rozpoznat souvislost mezi 
úlohou a výskytem dané informace v textu.  

U1 
U5 

Žák vypisuje požadovaná slova dle zadání přímo z textu, objevuje se faktor komplikující 
doslovné porozumění (prolínání dvou linií mluvčích, identifikace mluvčího). 

U7 Žák vybírá z informací takové, které ve svém součtu podávají komplexní informaci dle 
zadání. 

U10 Žák zjišťuje informaci v textu vyjádřenou synonymně, prokazuje rozpoznání její souvislosti 
s výroky, jež má hodnotit.  

U16 Žák vyhledává odpověď na otázku doplňovací přímo v textu, odpověď není součástí 
výpovědního jádra. 

U20 Žák reprodukuje informace z dialogu formou odpovědi na otázky zjišťovací a doplňovací, 
informace jsou podány formou eliptických vět. 

A Vyhodnocení z hlediska jednotlivých úloh 

Úloha 1 

a) Zadání úlohy 1 (k textu 1) 

Napiš 3 věci, které řekl pan ministr o českém školství. 

b) Charakteristika úlohy, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 1 představuje typologicky nejtypičtější případ ověřování doslovného porozumění 

textu – žák vyhledává požadované informace přímo v textu a reprodukuje je. Proces 

doslovného porozumění tedy představuje nalezení souvislosti mezi otázkou a v textu 

poskytnutou informací.  
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c) Hodnocení úlohy 1, evaluační škála 

Za 100 % správnou odpověď považujeme uvedení všech tří údajů, které lze přímo vypsat 

z textu (popř. uvést svými slovy synonymní obsah): 1. České školství je nemocné. 2. Leží 

v horečkách. 3. (Ministr) ho bude léčit. 

Tabulka 15: Evaluační tabulka úlohy 1 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
jsou uvedeny 3 obsahově správné informace 100 
jsou uvedeny 2 obsahově správné informace 67 
je uvedena 1 obsahově správná informace 33 
ani jedna informace není správná, nebo odpověď chybí 0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 2: Výsledky vyhodnocení úlohy 1 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 1 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 16: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 1 dle ročníků (v %) 

úloha 1 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 61,45 78,59 76,16 72,07 
směrodatná odchylka 36,00 30,62 33,35 34,56 
1. kvartil 33,00 67,00 67,00 67,00 
medián 67,00 100,00 100,00 100,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

Tento typ úlohy bývá pro žáky obvykle jednoduchý. Mohou jej však činit obtížnějším 

některé vlastnosti textu (např. neobvyklé, nepřehledné formální uspořádání textu, syntaktická 

složitost, výskyt neznámých pojmů atd.). V úloze 1 bylo doslovné porozumění ztíženo dvěma 

příčinami: (a) užitím polopřímé řeči, vyjádřené mj. také absencí obvyklých interpunkčních 

znamének evokujících přímou řeč; (b) prolínáním dvou promluvových pásem (zde autorkou 

úryvku reprodukovaný názor ministra kontra vlastní osobní názor autorky). Jak je patrné 

4. ročník

9%
7%

27%57%

5. ročník

11%
6%

25%58%

3. ročník

18%

14%

34%

34%
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z výsledků, v této úloze byl sice úkol postaven jasně, nicméně najít souvislost mezi zadáním a 

v textu poskytnutou informací bylo pro žáky poměrně obtížné. Žáci 3. ročníků zde vykazují 

výrazněji nižší úspěšnost proti žákům vyšších ročníků. Důvodem by mohlo být to, že 

schopnost rozlišovat nejasně vyznačená promluvová pásma a jejich vlivy na formu textu se 

postupně rozvíjí úměrně s počtem čtenářských zkušeností. Dalším možným důvodem tohoto 

odstupu výsledků by mohla být větší zběhlost v technice čtení v obou ročnících 2. období 

1. stupně, která umožňuje více vnímat obsah jednotlivých promluvových pásem. 

Úloha 5 

a) Zadání úlohy 5 (k textu 2) 

Vypiš přímo z textu, jakou budoucnost plánuje matka pro Holenu. 

b) Charakteristika úlohy, popis zkoumané dovednosti 

V úloze 5 má žák za úkol doslovně citovat odpověď na otázku v zadání (požadovaná 

slova z textu přímo opsat). Správným splněním úlohy prokazuje dobrou orientaci v základních 

informacích textu a zároveň doslovné porozumění zadání úlohy. Žák musí správně rozpoznat 

souvislost mezi otázkou a odpovědí a správně určit hranice informace, tj. přesně nalézt slova, 

jež mají být opsána. 

c) Hodnocení úlohy, evaluační škála 

Vzhledem k výslovně uvedenému požadavku odpověď vypsat přímo z textu je za zcela 

správnou odpověď považována doslovná citace „(Holena je celá po mně,) bude paní v tomto 

domě.“ Další škálování hodnocení je rozděleno dle míry obsahové synonymie s původními 

slovy, např. odpověď „Holena zůstane žít v domě“ atd. je považována za synonymní 

s obsahem (a tedy hodnocena 66 %), kdežto např. odpověď „matka plánuje pro Holenu 

dobrou budoucnost“ je hodnocena jen 33 %. 

Tabulka 17: Evaluační tabulka úlohy 5 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
uvedena citace z textu  100 
odpověď významově odpovídá významu citace 67 
odpověď je nepřesná, částečně správná 33 
odpověď obsahově neodpovídá, nebo není uvedena  0 
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d) Statistické výsledky 

Tabulka 18: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 5 (v %) 

úloha 5 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 62,13 71,39 77,54 70,35 
směrodatná odchylka 44,90 40,29 37,86 40,90 
1. kvartil 0,00 50,00 67,00 50,00 
medián 100,00 100,00 100,00 100,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

Obrázek 3: Výsledky vyhodnocení úlohy 5 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 5 dle evaluačních škál - CELKEM
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e) Dílčí diskuze 

Úloha je opět typickou úlohou ověřování doslovného porozumění textu – odpověď citací 

z textu bývá pro žáky poměrně jednoduchá, není třeba hledat adekvátní slovní vyjádření 

odpovědi. Požadavek doslovného opisu z textu byl v této úloze explicitně vyjádřen zadáním: 

Vypiš přímo z textu… Stejně jako v úloze 1 zde působí některé prvky komplikující doslovné 

porozumění. V úloze 5 je takovým prvkem úzké sepětí informací naznačujících budoucnost 

obou dcer. Pokud se tedy žák dostatečně nesoustředí na položenou otázku, je zde možná 

záměna těchto informací. Zároveň je záměrně požadována pouze informace o budoucnosti 

jedné dcery, nikoli obou, aby bylo možno rozlišit, zda žák skutečně respektoval hranice 

informace. Opět je zde patrný odstup výsledků úspěšnosti žáků 3. ročníků. Nad možnými 

důvody této situace se zamýšlíme již v diskuzi k úloze 1. 

Úloha 7 

a) Zadání úlohy 7 (k textu 3) 

Podtrhni v textu slova, kde je napsáno, co všechno musí udělat včely pro to, aby se 
vylíhla nová včelka. 

4. ročník
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5. ročník
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3. ročník
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b) Charakteristika úlohy, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 7 posuzuje dovednost žáka vybrat (podtržením informací přímo v textu) ze všech 

poskytnutých informací takové, které jsou v souhrnu uceleným souborem informací 

požadovaných zadáním úlohy. Zároveň však hodnocení reflektuje i množství informací, které 

označeny být neměly (redundantní informace).  

c) Hodnocení úlohy, evaluační škála 

V případě úlohy 7 je posuzována schopnost žáka podtržením vybrat právě takové 

množství informací, které jsou zadáním úlohy požadovány. Informace chybějící a také 

informace nadbytečné jsou tedy posuzovány jako nesprávné. V souladu s tímto přístupem je 

vytvořena evaluační škála hodnocení. Byly ustanoveny informace, které musí být podtrženy 

(tzv. údaje povinné), informace, které mohou být podtrženy (tzv. údaje možné).  

Správné řešení 

Včely dělnice se líhnou z vajíček, které nakladla včela matka na dno buňky. Po třech 

dnech se vylíhne larvička. Mladé včely v úle (NEBO včely kojičky) ji začnou živit kašičkou. 

Po šesti dnech se larva zakuklí a včely kuklu uzavřou v buňce.49

Tabulka 19: Evaluační tabulka úlohy 7 

 V zavíčkované buňce však 

pokračuje její další vývoj. Po dvanácti dnech přeměna končí a z buňky se prokouše nová 

včelka (včelka mladuška). Když mladuška dospěje, stává se včelou létavkou. 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
jsou podtrženy všechny údaje povinné, popř. libovolné 
množství údajů možných 100 

jsou podtrženy všechny údaje povinné, navíc je podtržena 
max. 1 celistvá informace nadbytečná 75 

chybí některý z povinných údajů, libovolné údaje se 
nehodnotí; jsou podtržena max. 1 celistvá informace 
nadbytečná 

50 

je podtržena jen malá část z povinných údajů (cca třetina), 
nebo pouze 1 celistvá informace, podtržení libovolných 
údajů se nehodnotí; jsou podtrženy nadbytečné údaje 

25 

povinné údaje nejsou podtrženy, podtržení libovolných ani 
nadbytečných údajů se nehodnotí 0 

d) Statistické výsledky 

Tabulka 20: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 7 (v %) 

úloha 7 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 56,93 65,84 70,63 64,47 
                                                 
49 Požadované údaje jsou podtržené. Tučně jsou označeny údaje povinné, ostatní podtržené údaje jsou 
považovány za údaje možné. 
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směrodatná odchylka 31,49 33,51 30,71 32,68 
1. kvartil 25,00 50,00 50,00 50,00 
medián 50,00 75,00 75,00 75,00 
3. kvartil 75,00 100,00 100,00 100,00 

Obrázek 4: Výsledky vyhodnocení úlohy 7 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 7 dle evaluačních škál - CELKEM
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e) Dílčí diskuze 

Takovýto typ úlohy se jeví žákům obvykle jako jednoduchý, neboť nevyžaduje vlastní 

formulace odpovědí. Avšak vzhledem k tomu, že je třeba rozlišit, které údaje v textu 

odpovídají požadavku zadání „Podtrhni v textu slova, kde je napsáno…, je zde nebezpečí, že 

žák podtrhne příliš údajů (tedy i údaje nepožadované), čehož jsou dokladem i výsledky úlohy. 

Z grafu je opět patrný vyšší počet 100% splněných zadání u ročníků 2. období 1. stupně oproti 

žákům 3. ročníků, zajímavým se však jeví i údaj hodnocený na evaluační škále 25 %. Takto 

byly hodnoceny práce, které měly vyšší počet redundantních údajů. Takováto řešení se 

ponejvíce vyskytovala u žáků 3. ročníků. Lze tedy vysledovat zajímavý jev – zatímco žáci 4. 

a 5. ročníků poměrně dobře rozeznávali, který údaj je v souvislosti s požadovaným úkolem 

nadbytečný (přestože zároveň se jim nedařilo najít údaje požadované), žáci 3. ročníků velice 

často údaje redundantní označovali. 

Úloha 10 

a) Zadání úlohy 10 (k textu 4) 

Zakroužkuj podle pravdy Ano, nebo Ne 
Přehrada leží blízko centra města.   Ano-Ne 
Přehrada se stále jmenuje Harcovská.   Ano-Ne 
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b) Charakteristika úlohy, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 10 je zaměřena na prokázání doslovného porozumění čtenému textu tak, že 

zjišťuje informaci, která je v textu vyjádřená sice explicitně, avšak synonymním vyjádřením. 

Zároveň žák musí rozpoznat souvislost mezi výrokem, jenž má hodnotit, a informací 

poskytnutou v textu.  

c) Hodnocení úlohy, evaluační škála 

Vzhledem k tomu, že úloha obsahuje dva výroky, jejichž pravdivost je vždy potvrzena, 

nebo vyvrácena možností dvojpólové odpovědí (ANO x NE), je tato úloha hodnocena 

tříbodovou škálou (100 %, 50 %, 0 %), která koresponduje se třemi možnými alternativami: 

obě odpovědi jsou správně, 1 odpověď je správná, žádná odpověď není správná.  

Jde v podstatě o správné posouzení výroku synonymního s informací v textu: (1) Vodní 

nádrž leží jen několik málo minut chůze od středu města (citace z textu), s čímž koresponduje 

výrok Přehrada leží blízko centra města. (správná odpověď ANO); (2) Původní jméno je 

Harcovská přehrada (nadpis textového úryvku je Liberecká přehrada), výrok zní: Přehrada 

se stále jmenuje Harcovská (správná odpověď NE). 

Tabulka 21: Evaluační tabulka úlohy 10 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
2 správné odpovědi  100 
1 správná odpověď  50 
žádná správná odpověď 0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 5: Výsledky vyhodnocení úlohy 10 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 10 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 22: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 10 (v %) 

úloha 10 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 56,93 56,19 56,09 56,40 
směrodatná odchylka 37,25 33,63 35,33 35,82 
1. kvartil 50,00 50,00 50,00 50,00 
medián 50,00 50,00 50,00 50,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

Tento typ úlohy zjišťující doslovné porozumění textu byl komplikován složitější 

syntaktickou strukturou textu. V souladu s odborným stylem se zde objevují složitější 

syntaktické konstrukce a slovní spojení kumulující v sobě více informací (vícevětá souvětí, 

věty vložené, syntaktické kondenzace aj.), které se obvykle v textech určených dětem 

nevyskytují, a žáci s ním proto nemají dostatek zkušeností. Úloha obsahující výroky, s jejichž 

pravdivostí měli žáci souhlasit, či nikoli, byla sice zdánlivě jednoduchá, ale grafy úspěšnosti 

ukazují opak. Domníváme se, že příčinou by mohly být výše uvedené jevy, týkající se 

syntaktické struktury textu. Zajímavé ale je, že výsledky jsou vzácně vyrovnané u všech 

zkoumaných ročníků (a také z hlediska škál úspěšnosti). Je tedy možné, že složitost 

syntaktické struktury je faktorem, který z hlediska porozumění působí obtíže žákům 3.–5. 

ročníku rovnocenně, neboť se s odbornými text zatím setkávají jen ve formě uzpůsobené 

dětskému čtenáři. 

Úloha 16 

a) Zadání úlohy 16 (k textu 6) 

Kdo je Hans Christian Andersen? 

b) Charakteristika úlohy, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 16, zkoumající doslovné porozumění textu, zjišťuje úspěšnost porozumění 

v případě, že správná odpověď na otázku (přestože je ji možno v textu přímo vyhledat 

dokonce dvakrát) není ani v jednom případě součástí výpovědního jádra textu. 

c) Hodnocení úlohy, evaluační škála 

Přestože se jedná o úlohu s otevřenou stručnou odpovědí, není zde třeba hodnotit 

přesnější škálou s více možnostmi – za správnou lze považovat odpověď spisovatel, slavný 
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spisovatel, (budoucí) král pohádek aj. explicitně uvedené v textu,50

Tabulka 23: Evaluační tabulka úlohy 16 

 evaluace této úlohy 

probíhá tedy dvojpólově – správně (100 %) – nesprávně (0 %). 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď 100 
nesprávná odpověď 0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 6: Výsledky vyhodnocení úlohy 16 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 16 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 24: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 16 (v %) 

úloha 16 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 88,12 86,87 95,02 90,00 
směrodatná odchylka 32,36 32,36 21,90 29,11 
1. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 
medián 100,00 100,00 100,00 100,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

Z tabulek a grafů je patrné, že úloha nepůsobila větší obtíže, správnou informaci, tj. 

odpověď na otázku v zadání Kdo je Hans Christian Andersen?, si většina žáků všech 

zkoumaných ročníků byla schopna v textu vyhledat, a to přesto, že odpověď v textu není 

součástí výpovědního jádra – je tedy zmíněna jen jakoby mimoděk (citace z textu: (1) H. CH. 

Andersen…by ti mohl říct, že slavným spisovatelem se můžeš stát, stejně jako on, i když ti 

pravopis dvakrát nejde. (2) … Budoucí král pohádek žádné pohádkové dětství neměl. Je 

možné, že dětské vnímání textu ještě přesněji nerozlišuje hierarchii důležitosti informací jádra 

                                                 
50 Sporné odpovědi typu muž z Dánska, člověk atd. se nevyskytly. 
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a východiska,51

Úloha 20 

 všechny informace bývají často postaveny v jedné rovině důležitosti, a proto 

tento jinak běžný handicap vnímání textu byl v tomto případě výhodou. Je třeba však vzít 

v úvahu i jiný důvod velké úspěšnosti úlohy, tedy ten, že Hans Christian Andersen je natolik 

známou osobností, že žáci odpovídali správně bez ohledu na přečtený text. 

a) Zadání úlohy 20 (k textu 7) 

Kdo má víc sourozenců? 
Má Maty sestru? 

b) Charakteristika úlohy, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 20 je zaměřena na prokázání doslovného porozumění čtenému textu formou 

reprodukce informací získaných četbou dialogu. Linie jednotlivých mluvčích dialogu byly pro 

přehlednost odlišeny šedým podkladem textu.  

c) Hodnocení úlohy, evaluační škála 

Vzhledem k tomu, že úloha obsahuje dvě otázky, na které lze jednoznačně a jednoslovně 

odpovědět, je tato úloha hodnocena tříbodovou škálou (100 %, 50 %, 0 %), která 

koresponduje se třemi možnými alternativami: odpovědi na obě otázky jsou správné, je 

správná pouze 1 odpověď, žádná odpověď není správná. Správné řešení je tedy: David 

(odpověď na otázku Kdo má víc sourozenců?) a ano (odpověď na otázku Má Maty sestru?). 

Tabulka 25: Evaluační tabulka úlohy 20 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
2 správné odpovědi  100 
1 správná odpověď  50 
žádná správná odpověď 0 

                                                 
51 Na jádro výpovědi, v objektivním pořadí umístěném na konci výpovědi a podávajícím novou informaci, je 
obvykle zaměřeno vnímání dospělých, kteří na základě předchozí zkušenosti s hierarchií důležitosti informací 
v textu tak činí automaticky. 



 71 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 7: Výsledky vyhodnocení úlohy 20 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 20 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 26: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 20 (v %) 

úloha 20 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 91,58 95,54 92,68 92,00 
směrodatná odchylka 23,41 15,89 20,34 22,59 
1. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 
medián 100,00 100,00 100,00 100,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

V úloze 20 má žák na základě četby krátkého dialogu dvou dětí reprodukovat informace, 

které se v dialogu přímo objevily (byť v podobě eliptické věty). Porozumění textu bylo 

ověřováno formou doplňovací a zjišťovací otázky (Kdo má víc sourozenců?, Má Maty 

sestru?) a z výsledků grafu je patrné, že nepůsobilo větší obtíže ani v jednom ze zkoumaných 

ročníků. Bylo tomu tak patrně proto, že stylistická i syntaktická struktura textu je jednoduchá, 

a také proto, že tematicky je text blízký žákům mladšího školního věku. Nicméně z grafů a 

tabulky je opět viditelné, že větší počet žáků, kteří neodpověděli správně ani na jednu otázku, 

je ze 3. ročníku. 
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B Vyhodnocení z hlediska skupiny DP 

Obrázek 8: Výsledky úspěšnosti žáků ve skupině DP – srovnání ročníků (aritmetický průměr) 
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Tabulka 27: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých úloh ve skupině DP (aritmetický průměr) 

Průměr úspěšnosti úloh zkoumajících doslovné porozumění (%) 

úlohy ročník U1 U5 U7 U10 U16 U20 DP – 
celkem 

ročníky 
3 61,45 62,13 56,93 56,93 88,12 91,58 69,52- 
4 78,59 71,39 65,84 56,19 88,12 95,54 75,95 
5 76,16 77,54 70,63 56,09 94,95 92,68 78,01 

celková úspěšnost 72,07 70,35 64,47 56,40 90,40 93,27 74,49 

Tabulka 28: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých úloh ve skupině DP (medián) 

Medián úspěšnosti úloh zkoumajících doslovné porozumění 
úlohy ročník U1 U5 U7 U10 U16 U20 

ročníky 
3 67,00 100,00 50,00 50,00 100,00 100,00 
4 100,00 100,00 75,00 50,00 100,00 100,00 
5 100,00 100,00 75,00 50,00 100,00 100,00 

celková úspěšnost 100,00 100,00 75,00 50,00 100,00 100,00 

Tabulka 29: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úloh ve skupině DP (souhrn výsledků) 

Celková úspěšnost úloh zjišťujících doslovné porozumění 
 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
počet žáků 101 101 198 420 
aritmetický průměr 69,52 75,95 78,01 74,49 
směrodatná odchylka 17,64 16,64 16,79 19,34 
variační koeficient (%) 25,37 21,91 21,52 25,76 
minimum 16,67 16,67 16,67 16,64 
1. kvartil 58,33 66,67 67,00 65,33 
medián 69,50 79,17 82,00 79,17 
3. kvartil 82,00 87,50 91,67 87,50 
maximum 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Dílčí diskuze k problematice doslovného porozumění textu 

Z uvedených výsledků vyplývá, že pro žáky nejsnazším typem úloh zkoumajících 

doslovné porozumění informacím přítomných v textu je typ, ve kterém žáci podanou 

informaci vyhledávají přímo v textu, zejména je-li otázka jednoduše a jasně položena, 

nekomplikovaná a informace v textu je explicitně doslovně vyjádřená. V našem didaktickém 

testu tomuto požadavku odpovídaly úlohy 16 a 20 (U16 – 90 %, U20 – 93 %52

Jiná situace nastává, pokud vyhledání informace přímo v textu zároveň komplikuje jistý 

faktor, který úlohu činí obtížnějším, např. nejsou-li zřetelně odděleny dvě linie mluvčích (U1 

– 72 %), či ke správné odpovědi je nutno správně identifikovat mluvčího z dialogu více 

mluvčích (U5 – 70 %). 

). 

Jako náročný se jeví typ úloh, kdy je žák nucen spojit informace vyjádřené v textu na 

různých místech v jeden celek (U7 – 64 %), či odhalit spojitost informace vyjádřené výrokem 

v textu a položenou otázkou zjišťovací, jde-li například o synonymní vyjádření této 

informace, nebo je-li informace na periferii výpovědní hierarchie (U10 – 56 %).  

Základní podmínkou vysoké kvality čtenářské gramotnosti v rovině doslovného 

porozumění je samozřejmě doslovně porozumět, jaké informace úloha zjišťuje, tj. nalézt 

souvislost mezi otázkou (výrokem, úkolem atd.) a informací v textu, tzn. uvědomit si, ve 

kterém místě textu je třeba hledat odpověď. Tuto základní orientaci v textu by měl žák 

nabývat již po prvním přečtení textu, předmětem dalšího zkoumání by mohlo být, nakolik 

tomu tak je. 

U některých úloh zjišťujících doslovné porozumění textu vykazují 4. ročníky nepatrně 

větší úspěšnost než 5. ročníky (U1, U10, U20). V případě úlohy 10 můžeme zároveň 

pozorovat celkově nižší úspěšnost výsledků (56,4 %), patrně zde negativní roli sehrála 

stylistická obtížnost (jedná se o odborný text, s nímž žáci 1. stupně nemají ještě příliš 

zkušeností ani ve vyšších ročnících primárního školního období).  

                                                 
52 Všechny v textu dále uvedené procentuální hodnoty jsou aritmetickým průměrem celkové úspěšnosti otázky. 
Další zjišťované hodnoty viz obr. 8 a tab. 27–29. 
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4.1.2 Výsledky ve skupině zkoumající vysuzování z textu 

V následující tabulce je podán přehled požadované dovednosti žáka pro úspěšné splnění 

úloh zkoumajících vysuzování z textu. V rámci práce je pro tuto skupinu úloh užívaná zkratka 

VYT. 

Tabulka 30: Charakteristika požadované schopnosti a dovednosti žáka v užitých úlohách zkoumajících 
vysuzování z textu 

skupina číslo 
úlohy charakteristika 

úl
oh

y 
V

Y
T

 

souhrn 
úloh 

Jedná se o úlohy zkoumající úspěšnost žáka vysoudit z přečteného textu některé 
implicitně vyjádřené informace na základě správné interpretace informací explicitně 
uvedených. Explicitně uvedené informace v textu by tedy měly postačovat ke správné 
interpretaci i dalších informací, které text poskytuje, např. informací vyjádřených 
prostřednictvím náznaků a návodných zmínek. 

U2 
U13 
U14 
U15 
U18 

Úlohy zkoumají schopnost žáka vnímat v textu indikátory (jednotlivá slova, návodné 
zmínky a další náznaky), na jejichž základě lze vysoudit další okolnosti textu (např. 
pocity hlavních hrdinů, prostředí, ve kterém se děj odehrává, charakter místa, stupeň 
důrazu informace aj.). 

U11 Úloha zkoumá schopnost žáka vysoudit z textu postoj autora textu k jím popisované 
skutečnosti. 

U22 Úloha zkoumá schopnost žáka vysoudit požadovanou informaci spojením informací 
z různých míst textu. 

A Vyhodnocení z hlediska jednotlivých úloh 

Úloha 2 

a) Zadání úlohy 2 (k textu 1) 

Autorka chtěla textem říci: 
a) že by pan ministr měl mít doma vitaminy, paralen a živočišné uhlí 
b) že pan ministr nemusí problémy řešit hned velkými změnami 
c) že pan ministr je povoláním lékař 
d) že pan ministr musí něco pro školství udělat 

b) Charakteristika úlohy 2, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 2 zkoumá rovinu vysuzování pouze na základě správné interpretace informací 

z textu. Žák musí rozpoznat hlavní myšlenku textu, která je vyjádřená nepřímo pomocí 

komparativního komentáře autorky textu k výroku citovaného mluvčího.  
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c) Hodnocení úlohy 2, evaluační škála 

Za správnou odpověď je považována odpověď b) (…že pan ministr nemusí problémy řešit 

hned velkými změnami). Výběrem této odpovědi žák prokazuje plnou míru vysuzování 

z textu, dovednost zobecnit informace a správně vnímat celkové poselství textu. Nabídka 

dalších tří možných odpovědí je ve škále hodnocení dále rozdělena dle toho, zda žák projevil 

schopnost vysoudit alespoň významové přenesení textu, tj. jistá míra vysuzování z textu se 

objevuje (byť jde o záměnu postoje ministra s názorem autorky), rozpoznání toho, že 

primárně nejde o léky, či lékařské povolání, ale o postoj k problémům školství (odpověď d) 

…že pan ministr musí něco pro školství udělat). Odpovědi a), c) považujeme za nesprávné.  

Tabulka 31: Evaluační tabulka úlohy 2 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
označena odpověď b) 100 
označena odpověď d) 50 
označeny odpovědi a), c) 0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 9: Výsledky vyhodnocení úlohy 2 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 2 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 32: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 2 (v %) 

úloha 2 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 35,15 35,20 42,42 37,59 
směrodatná odchylka 31,11 35,52 36,83 36,13 
1. kvartil 0,00 0,00 0,00 0,00 
medián 50,00 50,00 50,00 50,00 
3. kvartil 50,00 50,00 50,00 50,00 
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e) Dílčí diskuze 

Úloha 2, jejíž zadání znělo: Autorka chtěla textem říci… a byly nabídnuty možnosti 

odpovědí, byla pro žáky, jak je patrné z tabulky a grafů, velmi obtížná. Domníváme se, že 

obrazné vyjádření, které bylo užito v textu, někteří žáci nevnímali a zaměřili se na přímý 

význam smyslu slov. Nerozkódovali tedy zmíněné vitaminy a paralen jako symbol mírnějších, 

lehčích úprav a operaci jako symbol náročné a razantní změny, a to i přesto, že bylo 

podpořeno gradací intenzity významu spojení vyjádřených časovými příslovci …zkusit 

NEJDŘÍVE něco – nezačínat ROVNOU něčím…. Zajímavý je ale fakt, že žáci často volili 

odpověď, která sice nebyla přesná, nicméně svým charakterem prokazovala chápání příměru 

s léky jako symbol. Je tedy vidět, že chápání symbolického vyjádření se některým žákům 

v tomto věku již daří.  

Úloha 11 

a) Zadání úlohy 11 (k textu 4) 

Myslíme si, že autorovi textu se přehrada v Liberci líbí. Myslíš si to také? Proč? 

b) Charakteristika úlohy 11, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 11 zkoumá, zda je žák schopen vnímat v textu indikátory, na jejichž základě lze 

vysoudit vztah autora textu k jím popisované skutečnosti.  

c) Hodnocení úlohy 11, evaluační škála 

Hodnocení odpovědi je rozděleno do 3 kategorií: zcela správné zdůvodnění (100 %), 

sporné zdůvodnění (50 %) a nesprávná odpověď. Za zcela správné vyřešení úlohy 

považujeme odpovědi, kdy žák vysuzuje kladný postoj autora, neboť vnímá důvody užití 

pochvalného slova ve spojení s popisovanou skutečností (autor píše o přehradě, že je 

ozdobou). Za sporné považujeme takové důvody, které mohou být obecně přijaté jako důvody 

kladného vztahu, zde ale tento kladný vztah (ač je pravděpodobný) přímo z textu nevyplývá 

(autor píše, že přehrada je blízko centra, ví o ní spoustu informací, rozhodl se o ní psát atd.). 

Je tedy hodnocena jistá míra vysuzování žáka v tom, že se pokouší vysoudit postoj autora, 

nicméně popsané důvody nemohou být považovány za prokazatelné pro vyjádření kladného 

postoje. 0 % jsou pak hodnoceny odpovědi, které popisují např. proč žák sám má rád takovéto 

přehrady (dá se tam dobře koupat, je tam hodně stromů atd.). 
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Tabulka 33: Evaluační tabulka úlohy 11 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď s odůvodněním z textu 100 
správná odpověď s odůvodněním, které je sporné 50 
nesprávná odpověď, nebo odpověď chybí 0 

d) Statistické výsledky 

Tabulka 34: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 11 (v %) 

úloha 11 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 11,88 22,28 22,73 18,96 
směrodatná odchylka 26,47 30,24 33,54 33,77 
1. kvartil 0,00 0,00 0,00 0,00 
medián 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. kvartil 0,00 50,00 50,00 50,00 

Obrázek 10: Výsledky vyhodnocení úlohy 11 dle evaluačních škál 

 

Komparace úspěšnosti úlohy 11 dle evaluačních škál - CELKEM
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e) Dílčí diskuze 

Z tabulek a grafů je patrné, že úloha byla pro žáky velmi obtížná. Zadáním, které znělo 

Myslíme si, že autorovi textu se přehrada v Liberci líbí. Myslíš si to také? Proč?, je žákům 

záměrně evokován kladný vztah autora k jím popisované skutečnosti. Žák má za úkol nalézt 

indikátor, který tento kladný vztah dokazuje. Tímto indikátorem je slovo ozdoba, užité ve 

spojení s popisovanou vodní nádrží (uvažování žáka by mělo dále probíhat v rovině: 

považuje-li někdo něco za ozdobu, líbí se mu to). V případě úlohy 11 velice často docházelo 

k záměně postoje autora s vlastním žákovým postojem, žáci tedy popisovali důvody, proč se 

přehrada líbí jim samotným, nikoli autorovi textu, jak požadovalo (a explicitně vyjadřovalo) 

zadání. Domníváme se, že důvodem může být mnohem častější procvičování dovednosti 

vyjádřit názor vlastní než názor druhých, a proto se žáci nedostatečně zaměřují na indikátory 
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vyjadřující postoj někoho jiného a více se soustředí na důvody, které by podpořily vyjádření 

postoje vlastního. 

Úloha 13 

a) Zadání úlohy 13 (k textu 5) 

Zakroužkuj správnou odpověď. Jak se asi cítí rodiče Zajíce a Raula:  
a) rozčilení……b) rozzlobení      c) zklamaní       d) šťastní  

b) Charakteristika úlohy 13, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 13 zkoumá schopnost žáka vnímat v textu náznaky a návodné zmínky, ze kterých 

lze vysoudit další informace, např. postoje hlavních postav, prostředí, ve kterém se děj 

odehrává, celkovou atmosféru situace atd. 

c) Hodnocení úlohy 13, evaluační škála 

Za správnou odpověď (100 %) je považována pouze odpověď c) (…rodiče Zajíce a Raula 

se asi cítí – zklamaní). Výběrem této odpovědi žák prokazuje plnou míru vysuzování z textu, 

dovednost správně vnímat i mimochodné zmínky a náznaky (…Rodiče přibzukují jako 

unavené včely. Jo, je to bída, zase trojky, co s tím, co z něj bude, bzzz… bzzz…). Ani jedna 

z dalších tří nabízených odpovědí s popisovanými pocity nekoresponduje (hodnocení 0 %), 

nicméně je zde předpoklad, že žák na základě vžití se do situace bude posuzovat nikoli pocity 

navozené textem, ale předpokládané pocity reálné (zejména možnosti odpovědí a), b). 

Tabulka 35: Evaluační tabulka úlohy 13 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď 100 
nesprávná odpověď 0 

d) Statistické výsledky 

Tabulka 36: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 13 (v %) 

úloha 13 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 43,56 53,96 52,53 50,02 
směrodatná odchylka 49,58 49,59 49,94 50,00 
1. kvartil 0,00 0,00 0,00 0,00 
medián 0,00 100,00 100,00 97,54 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Obrázek 11: Výsledky vyhodnocení úlohy 13 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 13 dle evaluačních škál - CELKEM
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e) Dílčí diskuze 

Výsledky úlohy 13 ukazují, že úloha pro žáky nebyla jednoduchá, a to i přesto, že úryvek 

textu je zasazen do prostředí domova, které je žákům dobře známé a text je určen dětskému 

čtenáři. Úloha zkoumá, zda je žák schopen na základě popisu situace (situace v rodině po 

prohlídce žákovské knížky nepříliš úspěšného žáka) a dialogu hlavních aktérů vyjádřeného 

užitím přímé i nepřímé řeči vysoudit postoj zúčastněných osob (pocity rodičů, účastníků 

dialogu). Správným vysouzením tohoto postoje prokazují žáci schopnost všimnout si 

návodných zmínek v textu, které celkovou náladu a atmosféru textu naznačují. Úloha, jejíž 

zadání zní Jak se asi cítí rodiče Zajíce a Raula?, nabízí 4 možnosti řešení. Domníváme se, že 

obtížnost úlohy spočívá ve velké míře v tom, že žák ve svém uvažování může snadno zaměnit 

atmosféru a pocity rodinných příslušníků popisované v úryvku s předpokládanými pocity a 

reakcemi svých rodičů v podobné, ale skutečné situaci.53

Úloha 14 

 

a) Zadání úlohy 14 (k textu 5) 

Jak se asi cítí Zajíc, když mu rodina vytýká, že mu to ve škole nejde? 
a) je zdrcený b) je smutný c) je mu to jedno d) je nespokojený  

b) Charakteristika úlohy 14, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 14 navazuje na úlohu 13 zkoumáním schopnosti žáka vnímat v textu náznaky a 

návodné zmínky a vysoudit z nich další informace (postoje hlavních postav, prostředí, 

atmosféru aj.). 

                                                 
53 Postoj obvyklý zde není shodný s postojem, který zaujímají osoby v textu. 
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c) Hodnocení úlohy 14, evaluační škála 

Za správnou odpověď (100 %) je považována pouze odpověď c) (… Zajícovi je jedno, že 

mu rodiče něco vytýkají). Výběrem této odpovědi žák prokazuje plnou míru vysuzování 

z textu, dovednost správně vnímat i drobnější náznaky v textu (… Zajíc sklopil hlavu. Ze 

zkušenosti ví, že to působí pokorně …, či otázka, zda si může jít namazat chleba, která 

naznačuje absenci jakékoli lítosti). Ani jedna z dalších tří nabízených odpovědí 

s popisovanými pocity nekoresponduje (hodnocení 0 %), nicméně je zde předpoklad, že žák 

na základě vžití se do situace bude posuzovat nikoli pocity navozené textem, ale vlastní reálné 

předpokládané pocity (všechny tři zbývající možnosti by přicházely v úvahu).  

Tabulka 37: Evaluační tabulka úlohy 14 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď 100 
nesprávná odpověď 0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 12: Výsledky vyhodnocení úlohy 14 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 14 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 38: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 14 (v %) 

úloha 14 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 22,77 24,75 41,92 34 
směrodatná odchylka 41,94 43,16 49,34 47,85 
1. kvartil 0,00 0,00 0,00 0,00 
medián 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. kvartil 0,00 0,00 100,00 100 

e) Dílčí diskuze 

Oproti úloze 13, která vycházela ze stejného textu a shodným způsobem zkoumala 

úspěšnost vysuzování žáka na základě správné interpretace náznaků a návodných zmínek, 
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dosahují žáci znatelně nižší procentuální výsledky (srov. 51 % celkové úspěšnosti v úloze 13 

oproti 33 % v úloze 14). Zamyslíme-li se nad možnými příčinami, domníváme se, že kromě 

příčin zmíněných již v dílčí diskuzi k úloze 13, by výsledky mohly ještě více potvrzovat 

domněnku velice snadné záměny atmosféry a pocitů hlavního hrdiny textu, vrstevníka 

respondentů (chlapce mladšího školního věku), s vlastními známými či předpokládanými 

pocity v podobné situaci z důvodu ztotožnění chlapce z úryvku s vlastní osobou (srov. text 5 a 

zadání úlohy 14). 

Úloha 15 

a) Zadání úlohy 15 (k textu 5) 

Kde se scéna odehrává?  
a) doma      b) před školou      c) ve škole       d) v restauraci 

b) Charakteristika úlohy 15, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 15 zkoumá úspěšnost vysuzování žáka pouze na základě informací daných textem. 

Žák vysuzuje prostředí, ve kterém se celá popisovaná scéna odehrává, na základě jedné 

otázky, typické pro dané prostředí. 

c) Hodnocení úlohy 15, evaluační škála 

Žák vybírá ze čtyř nabízených možností jednu jedinou správnou (odpověď a) – 

popisovaná scéna se odehrává doma). Přestože zbývající tři nabízená prostředí (před školou, 

ve škole, v restauraci) by také připadala v úvahu, správná odpověď je zcela v souladu i 

s představou žáka, kde by tato situace nejspíše probíhala v jeho reálném životě.54

Tabulka 39: Evaluační tabulka úlohy 15 

 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď 100 
nesprávná odpověď 0 

d) Statistické výsledky 

Tabulka 40: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 15 (v %) 

úloha 15 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 86,14 87,13 90,40 87,89 
směrodatná odchylka 34,55 33,49 29,45 32,66 
                                                 
54 Toto neustálé srovnávání čteného s reálnou situací ve velké míře ovlivňuje porozumění textu – žák konfrontuje 
obsah čteného s představou vlastní situace – viz srovnání výsledků úloh 13 a 14 (obsah čteného se od obvyklé 
situace liší) s úlohou 15 (obsah čteného se s obvyklou situací shoduje). 
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1. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 
medián 100,00 100,00 100,00 100,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

Obrázek 13: Výsledky vyhodnocení úlohy 15 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 15 dle evaluačních škál - CELKEM
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e) Dílčí diskuze 

Výsledky úlohy ukazují, že vysouzení prostředí z textu v úloze 15, zkoumaného 

explicitní otázkou doplňovací: Kde se scéna odehrává? a s nabídkou odpovědí nepůsobilo 

žákům větší obtíže. Otázkou je, zda by výsledky byly totožné, kdyby položka byla 

koncipována jako úloha s otevřenou krátkou odpovědí. Opět se domníváme, že vzhledem 

k prostředí v textu mohlo dojít ke shodě s prostředím obvyklým dané situaci. Je však 

pravděpodobné, že otázka, kterou pokládá hlavní hrdina (Můžu si jít namazat chleba?) a která 

plně postačuje ke správné identifikaci prostředí, je pro žáky natolik návodná a zároveň i svým 

umístěním na konci úryvku, tedy v oblasti hlavní výpovědní informace, natolik výrazná, že 

v tomto případě správnému vysuzování velice napomáhá. 

Úloha 18 

a) Zadání úlohy 18 (k textu 6) 

Patří Dánsko mezi severní, či jižní země? ……………….Dá se to poznat z textu? (Jestli 
ano, napiš podle čeho). ………………………………….. 

b) Charakteristika úlohy 18, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 18 zkoumá schopnost žáka uvědomit si sémantickou hodnotu slova v textu jako 

základ pro vysouzení požadované informace. 
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c) Hodnocení úlohy 18, evaluační škála 

Za klíčové pro hodnocení je považováno zdůvodnění odpovědi, neboť toto zdůvodnění 

ukazuje na kvalitu vysuzování z textu (úvodní otázka je položena tak, aby se žák na text 

znovu zaměřil a vysuzování z textu bylo podpořeno (Dá se jistá skutečnost poznat z textu? 

Jestli ano, napiš podle čeho). Evaluační škála je rozdělena do 5 kategorií. 100 % je 

hodnocena správná odpověď na 1. část otázky (Dánsko je severní země) a zároveň 

zdůvodnění, které obsahuje klíčové slovo z textu (pocházel z chladného Dánska). 75 % je 

hodnoceno, pokud žák správně odpověděl na druhou část otázky (tato část vyzývá ke 

zdůvodnění přímo z textu, tedy probíhá vysuzování). 50 % hodnotíme případy, kdy 

zdůvodnění mohou být obecně přijatá jako důvody určení světové strany, zde ale nevyplývají 

z textu (lze to poznat dle mapy, podle názvu, Dánsko leží na severu, učili jsme se to ve škole, 

severní země často končí příponou -sko atd.). 25 % jsou hodnoceny odpovědi žáků, kteří 

správně odpověděli pouze na první část otázky. Pokud jsou obě odpovědi nesprávné, uvedené 

důvody prokazují nesprávné nebo žádné vysuzování, nebo není-li celá úloha vyplněna, 

hodnotíme 0 %.  

Tabulka 41: Evaluační tabulka úlohy 18 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
obě správné odpovědi s odůvodněním z textu 100 
je vyplněna jen druhá část odpovědi se správným 
odůvodněním 75 

odůvodnění druhé odpovědi může být akceptováno, ale 
přímo nevyplývá z textu, první část odpovědi nehodnotíme 50 

jen první část odpovědi je správná, ve druhé části 
odůvodnění chybí, nebo je nevyplněno 25 

obě odpovědi jsou nesprávné, nebo celá úloha není vyplněna 0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 14: Výsledky vyhodnocení úlohy 18 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 18 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 42: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 18 (v %) 

úloha 18 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 34,16 51,98 57,83 47,99 
směrodatná odchylka 42,76 45,01 44,12 45,24 
1. kvartil 0,00 0,00 0,00 0,00 
medián 0,00 50,00 75,00 50,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

Dle zadání úlohy je na žákovi explicitně požadováno vyjádřit, na základě jaké informace 

z textu vysuzuje informaci další: Dá se poznat z textu, zda Dánsko patří mezi severní, či jižní 

země? Jestli ano, napiš podle čeho. Klíčové slovo pro správné určení odpovědi není v textu 

speciálně zdůrazněno, spíše se objevuje jako okrajová informace (slovo chladný užité ve 

spojení s názvem země …pocházel z chladného Dánska…). 

Jak je patrné z tabulky a grafů, takto zadaná úloha je pro žáky mladšího školního věku 

poměrně obtížná, úspěšnost je přímo úměrná vyššímu věku žáků (srov. 100 % úspěšnost – 

žáci 3. r. 27 %, žáci 4. r. 44 %, žáci 5. r. 49 %). Velké procento žáků vůbec nevnímalo 

sémantické spojení mezi slovem chladný a severní.  

Úloha 22 

a) Zadání úlohy 22 (k textu 7) 

David je  a) nejstarší  b) prostřední  c) nejmladší sourozenec 

b) Charakteristika úlohy 22, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 22 zkoumá úspěšnost vysuzování žáka spojením dvou explicitně uvedených 

informací na různém místě textu.  

c) Hodnocení úlohy 22, evaluační škála 

Žák vybírá ze tří nabízených možností jedinou správnou odpověď (b) David je prostřední 

sourozenec. Zbývající dvě nabízená řešení volí v případě, kdy vysuzoval nesprávně. 

Vzhledem k tomu, že úloha 22 obsahuje pouze jedinou správnou alternativu odpovědi, 

připadá v úvahu pouze hodnocení na dvou krajních pólech správně – nesprávně (100 %, nebo 

0 %). 

Tabulka 43: Evaluační tabulka úlohy 22 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď 100 
nesprávná odpověď 0 
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d) Statistické výsledky 

Obrázek 15: Výsledky vyhodnocení úlohy 22 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 22 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 44: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 22 (v %) 

úloha 22 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 90,10 91,09 90,91 90,70 
směrodatná odchylka 29,87 28,49 28,75 30,05 
1. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 
medián 100,00 100,00 100,00 100,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

Z výsledků vyhodnocení je patrné, že tento typ úlohy pro žáky není příliš obtížný. 

Domníváme se, že úspěšnost v tomto případě kladně ovlivňovala forma textového úryvku 

(dialog se zřetelným značením linie mluvčích) i typ tématu (osobní téma – rodina), neboť se 

s nimi žáci setkávají v běžném životě, a proto tento typ vysuzování prakticky používají. Žáci 

volili správnou ze tří možností a vysuzovali na základě dvou nezávislých informací v průběhu 

dialogu („…moje ségra je starší než já.“; „Brácha je nejmladší.“). 
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B Vyhodnocení z hlediska skupiny VYT 

Obrázek 16: Výsledky úspěšnosti žáků ve skupině VYT – srovnání ročníků (aritmetický průměr) 
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Tabulka 45: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých úloh ve skupině VYT (aritmetický průměr) 

Průměr úspěšnosti úloh zkoumajících vysuzování z textu (%) 

úlohy ročník U2 U11 U13 U14 U15 U18 U22 VYT – 
celkem 

ročníky 
3 35,15 11,88 43,56 22,77 86,14 34,16 90,10 46,25 
4 35,20 22,28 53,96 24,75 87,13 51,98 91,09 52,34 
5 42,42 22,73 52,53 41,92 90,40 57,83 90,91 56,96 

celková úspěšnost 
úloh 37,59 18,96 50,02 29,81 87,89 47,99 90,70 51,85 

Tabulka 46: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých úloh ve skupině VYT (medián) 

Medián úspěšnosti úloh zkoumajících vysuzování z textu 
úlohy ročník U2 U11 U13 U14 U15 U18 U22 

ročníky 
3 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 
4 50,00 0,00 100,00 0,00 100,00 50,00 100,00 
5 50,00 0,00 100,00 0,00 100,00 75,00 100,00 

celková úspěšnost 50,00 0,00 97,53 0,00 100,00 50,00 100,00 

Tabulka 47: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úloh ve skupině VYT (souhrn výsledků) 

Celková úspěšnost úloh zjišťujících vysuzování z textu 
 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
počet žáků 101 101 198 420 
aritmetický průměr 46,25 52,34 56,96 53,00 
směrodatná odchylka 14,86 17,66 17,53 19,44 
variační koeficient (%) 32,13 33,74 30,78 36,49 
minimum 7,14 0,00 0,00 0,00 
1. kvartil 35,71 42,86 42,86 42,86 
medián 50,00 53,57 57,14 53,57 
3. kvartil 57,14 64,29 71,43 64,29 
maximum 78,57 85,71 100,00 100,00 
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Dílčí diskuze k problematice vysuzování z textu 

Žáci byli nejúspěšnější ve vysuzovacích úlohách, které se tematicky vztahovaly 

k situacím běžného života, a s nimiž tedy žáci mají osobní zkušenost (U15 – 89 %, U22 – 

91 %) – situace v rodině, dialog rodiče – děti, dialog kamarád – kamarád. Toto zjištění je 

v souladu se specifiky rozvoje myšlení u žáků mladšího školního věku, žák se ve svých 

úsudcích ještě velmi opírá o konkrétní myšlení a nejlépe vyhodnocuje situace prožité.  

Úlohy, ve kterých je třeba v textu vnímat a zpracovávat také návodné zmínky, jež teprve 

ve spojení s hlavními informacemi z textu umožňují chápat situaci, jsou pro žáky poměrně 

obtížné (U2 – 39 %, U13 – 51 %, U14 – 33 %, U18 – 51 %).  

Jako nejnáročnější ze zkoumaných typů úloh se dle výsledků jeví úlohy, v nichž žáci 

musí nahlédnout na informace v textu z pohledu někoho jiného (např. z pohledu autora textu – 

U11). 

Celkově poměrně nízká procenta úspěšnosti vysuzovacích úloh by mohla být způsobena 

tím, že žáci 1. stupně vzhledem k teprve rozvíjející se čtenářské zkušenosti nejsou schopni se 

zaměřit na všechny aspekty textu, tj. vnímat vedle explicitně vyjádřených informací v celém 

rozsahu také náznaky, návodné zmínky a informace, které jsou v textu přítomny pouze 

implicitně. 

Je třeba také hledat příčiny nezvykle vysokého procenta úspěšnosti vysuzovacích úloh 

U15 a U22. V úloze 15 šlo o vysouzení prostředí, ve kterém se scéna odehrává. Vzhledem 

k tomu, že jde o rozhovor rodičů a žáka po třídních schůzkách, žáci patrně vysuzovali spíše 

z imaginární představy vlastní reálné situace než z návodné zmínky textu (vím, že něco 

působí pokorně, otázka k mazání chleba). Dialog dvou chlapců v úloze 22 byl zase žákům 

patrně natolik blízký svým tématem a reálností situace (tento typ vysuzování prakticky 

používají v běžném životě), že jim nalezení správného řešení nepůsobilo větší obtíže. 
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4.1.3 Výsledky ve skupině zkoumající vysuzování ze zkušenosti 

V následující tabulce je podán přehled požadované dovednosti žáka pro úspěšné splnění 

úloh zkoumajících vysuzování z textu vyžadující zapojení předchozí osobní zkušenosti žáka 

s tématem. V rámci práce je pro tuto skupinu úloh užívaná zkratka VYZ. 

Tabulka 48: Charakteristika požadované schopnosti a dovednosti žáka v užitých úlohách zkoumajících 
vysuzování z textu ve spojení s osobní zkušeností s tématem 

skupina číslo 
úlohy charakteristika 

úl
oh

y 
V

Y
Z

 

souhrn 
úloh 

V úlohách žák prokazuje schopnost vysuzovat z textu, ale zároveň je třeba opírat se 
o vlastní předchozí zkušenost s tematikou, tzn. úlohy počítají s určitou úrovní znalosti 
daného tématu, jehož propojením s informacemi z textu je možno vysoudit požadovanou 
informaci. 

U3 Ke zcela správné odpovědi žák musí mít základní představu o běžném užití léků 
z „domácí lékárny“, tj. je nutné vědět, co jsou vitaminy, paralen či živočišné uhlí. 

U4 Dle obsahu přímé řeči doplnit osobu, která slova pronáší. Je třeba opřít se o zkušenost 
s konkrétní pohádkou (O dvanácti měsíčkách). 

U8 Je třeba opřít se o zkušenost s českou slovotvorbou jmen činitelských, analogicky pak 
vysoudit zobecněný princip označení včel dle jejich činnosti a role v úlu.  

U17 
Žák si musí uvědomit rozpor mezi obsahem dvou informací –postihnout nesoulad 
v příčinném vztahu, jev a jeho předpokládaný důsledek (neúspěch v pravopise kontra 
povolání spisovatel). 

U19 Žák se musí opřít o zkušenost s přenosy významů na základě obrazných pojmenování, 
kterou získal na základě zkušenosti v dalších typech textů s metaforickým užitím slov 
v češtině. 

U23 Je třeba opírat se o zkušenost s charakteristikou některých materiálů, na jejich základě 
nalézt nesoulad v informacích získaných ze dvou zdrojů textu.  

A Vyhodnocení z hlediska jednotlivých úloh 

Úloha 3 

a) Zadání úlohy 3 (k textu 1) 

Co asi znamená cizí slovo lobotomie? 

b) Charakteristika úlohy 3, popis zkoumané dovednosti 

V úloze 3 žák vysuzuje význam zcela neznámého slova na základě jeho užití v kontextu 

dalších významově souřadných slov, s nimiž by měl mít (dle předpokladu vzhledem k věku, 

běžnosti užití atd.) osobní zkušenost. 



 89 

c) Hodnocení úlohy 3, evaluační škála 

Za zcela správnou lze považovat odpověď obsahově ve smyslu operace, těžší lékařský 

(chirurgický) zákrok, velmi účinná léčba atd. Jako částečně správnou akceptujeme odpověď 

vyjadřující prostě lék, či léčbu, není zde však zdůrazněna silnější/větší/výraznější účinnost 

takovéhoto léku (vysuzování z textu se ubírá správným směrem, žák však nevnímá 

podrobnější nuance). Za nesprávnou považujeme odpověď např. nemoc, problém či jinou 

odpověď, kterou nelze akceptovat jako správnou. Jako nesprávná je hodnocena i chybějící 

odpověď. 

Tabulka 49: Evaluační tabulka úlohy 3 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď  100 
částečně správná odpověď 50 
odpověď obsahově neodpovídá, či chybí  0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 17: Výsledky vyhodnocení úlohy 3 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 3 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 50: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 3 (v %) 

úloha 3 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 11,39 13,86 20,45 15,23 
směrodatná odchylka 25,25 27,36 36,56 35,41 
1. kvartil 0,00 0,00 0,00 0,00 
medián 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. kvartil 0,00 0,00 50,00 14,77 

e) Dílčí diskuze  

Vysoudit význam odborného lékařského termínu z kontextu (zadání: Co asi znamená cizí 

slovo lobotomie?) bylo pro žáky velmi náročné. Jak je patrné z tabulky a grafů, úspěšnost byla 
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poměrně nízká u žáků všech zkoumaných ročníků. Je nanejvýše pravděpodobné, že se s tímto 

slovem žáci setkali poprvé a jeho význam neznali. Nicméně, mohli správný význam vysoudit 

na základě osobní zkušenosti s dalšími zmíněnými léčivy (vitaminy, paralen, živočišné uhlí), 

tj. s jejich běžným „domácím“ použitím, sílou účinku atd., pokud zároveň vnímali hierarchii 

náročnosti léčby (v léčení nezačínat rovnou (lobotomií), ale zkusit nejdříve (vitaminy, 

paralen…). Většina žáků však patrně užití v kontextu nevnímala natolik silně, aby byli 

schopni alespoň částečně naznačit význam slova (škála hodnocení umožňovala i částečně 

správnou odpověď).  

Úloha 4 

a) Zadání úlohy 4 (k textu 2) 

Doplň na volné řádky před textem, kdo slova říká. 

b) Charakteristika úlohy 4, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 4 zkoumá schopnost žáka identifikovat autora slov podle sémantického obsahu 

přímé řeči. 

c) Hodnocení úlohy 4, evaluační škála 

Úloha umožňuje pouze jedinou možnou variantu správné odpovědi. Za zcela správné 

splnění úlohy je považováno správné doplnění všech čtyř mluvčích z úryvku, tj. vypravěč, 

matka, Holena, Maruška (v uvedeném pořadí). Je akceptováno také obecnější vyjádření 

osoby, např. 1. dcera, 2. dcera atd. Hodnocení odpovědí je rozděleno do 5 kategorií: rozlišeno 

dle počtu správně uvedených osob (max. 4). Škálování je rovnoměrně rozděleno dle počtu 

absencí jednotlivých požadovaných osob. 

Tabulka 51: Evaluační tabulka úlohy 4 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
všechny osoby správně vyplněny  100 
1 osoba nesprávně, nebo není uvedena 75 
2 osoby nesprávně, nebo nejsou uvedeny 50 
3 osoby nesprávně, nebo nejsou uvedeny 25 
žádná osoba není správně uvedena nebo úloha není vyplněna   0 
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d) Statistické výsledky 

Obrázek 18: Výsledky vyhodnocení úlohy 4 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 4 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 52: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 4 (v %) 

úloha 4 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 58,42 61,96 65,79 62,06 
směrodatná odchylka 39,06 38,40 38,78 39,10 
1. kvartil 25,00 25,00 27,00 25,00 
medián 75,00 75,00 75,00 75,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

Zadání úlohy se opírá o pohádku O dvanácti měsíčkách, která patří do fondu všeobecně 

známých pohádek, a je tedy vysoký předpoklad, že ji žáci 3.–5. ročníků znají. Zadání úlohy 

(Doplň na volné řádky před textem, kdo slova říká) vyžaduje, aby žák dle přímé řeči 

rozpoznal osobu, která slova pronáší. Je nutné mít zkušenost s dramatizací textu, vědět, jakou 

úlohu má vypravěč, mít zkušenost s rysy přímé řeči v textu, dekódovat osoby stojící za 

osobními zájmeny, rozkazovacím způsobem sloves, přímou otázkou atd. Překvapující je, že 

(oproti předpokladům) 100% úspěšnost nepřesáhla celkově 40 %.  

Úloha 8 

a) Zadání úlohy 8 (k textu 3) 

Podle čeho se včelky označují různě (např. včela matka, kojičky, mladušky, létavky)? 

b) Charakteristika úlohy 8, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 8 zkoumá, jak žák dovede vysuzovat informace na základě zkušeností s principy 

české slovotvorby jmen činitelských. Na základě příbuznosti slovních kořenů označujících 
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činnost se subjektem touto činností se zabývajícím rozpoznat a formulovat princip označení 

těchto jmen. 

c) Hodnocení úlohy 8, evaluační škála 

Hodnocení odpovědí je rozděleno do 5 kategorií rozlišených dle kvality odpovědi 

(100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 0 %). Za 100% správnou považujeme odpověď, která svým 

obsahem vyjadřuje zobecněnou spojitost mezi činností (rolí, stadiem vývoje) včely a jejím 

pojmenováním, tj. včely se označují dle toho, co v úle dělají, jaká je jejich činnost, úloha ve 

společenství včel apod. V hodnocení klademe důraz právě na toto zobecnění, neboť formulace 

zadání úlohy k tomuto zobecnění vybízí. Za adekvátní 75 % považujeme konkrétní výčet jen 

některých činností (rolí) včel, tj. kojička kojí, létavka létá atd. Další procentuální hodnocení je 

přímo úměrné kvalitě odpovědi. 

Tabulka 53: Evaluační tabulka úlohy 8 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď, je vyjádřeno zobecnění vztahu činnosti a 
názvu 100 

správná odpověď vyjádřená alespoň dvěma konkrétními 
příklady spojitosti názvu včely a její činností 75 

odpověď není zcela jednoznačná, nebo se objevuje pouze 
1 konkrétní příklad souvislosti názvu včely s její činností 50 

odpověď je spíše nesprávná 25 
nesprávná odpověď, nebo odpověď zcela chybí 0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 19: Výsledky vyhodnocení úlohy 8 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 8 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 54: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 8 (v %) 

úloha 8 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 26,49 51,49 53,03 43,67 
směrodatná odchylka 40,54 46,78 46,23 46,62 
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1. kvartil 0,00 0,00 0,00 0,00 
medián 0,00 75,00 75,00 48,39 
3. kvartil 50,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

K tomu, aby žák nalezl logickou souvislost mezi názvy včel v určitém stadiu a jejich 

úlohou v úle, musí podvědomě vnímat principy české slovotvorby činitelských jmen, se 

kterou se v životě často setkává (např. prodavačka prodává, herec hraje, učitel učí atd.). 

Analogicky pak mohou vysoudit zobecněný princip označení včel dle jejich činnosti a role 

v úlu. Velmi překvapující je vysoké procento zcela nesprávných odpovědí (hodnoceno 0 %), 

přestože pro úlohu byla vytvořena poměrně citlivá evaluační škála, která reagovala i na velmi 

nepřesné formulace myšlenky. Je možné, že někteří žáci, byť mohli podvědomě vnímat 

spojitost mezi názvem a činností, rezignovali na snahu tento vztah vyjádřit slovně. 

Úloha 17 

a) Zadání úlohy 17 (k textu 6) 

Proč by ti zrovna Andersen mohl říct, že se můžeš stát slavným spisovatelem, i když ti 
nejde pravopis?  

a) protože je dospělý 
b) protože mu nešel pravopis, a přesto je teď spisovatelem  
c) protože neměl pohádkové dětství 
 d) protože musel pracovat v továrně 

b) Charakteristika úlohy 17, popis zkoumané dovednosti 

V úloze 17 prokazuje žák schopnost uvědomit si rozpor mezi obsahem dvou informací –

postihnout nesoulad v příčinném vztahu jevů, tj. stavu reality a jeho předpokládaném 

důsledku. 

c) Hodnocení úlohy 17, evaluační škála 

Jde o úlohu s výběrem odpovědí (4 možností výběru), pouze 1 odpověď je správná – (b) 

nešel mu pravopis, a přesto je teď spisovatelem. Zbývající možnosti odpovědí jsou 

považovány za nesprávné, přestože výroky v nich vycházejí z textového úryvku a jsou 

pravdivé. Obtížnost úlohy tedy spočívá ve správném logickém spojení odpovědi s položenou 

otázkou (Proč by ti zrovna Andersen mohl říct, že se můžeš stát slavným spisovatelem, i když 
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ti nejde pravopis?) Hodnocení odpovědí je rozděleno do 2 kategorií: správná odpověď 

(100 %), nesprávná odpověď (0 %).  

Tabulka 55: Evaluační tabulka úlohy 17 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď 100 
nesprávná odpověď 0 

d) Statistické výsledky 

Tabulka 56: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 17 (v %) 

úloha 17 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 34,65 52,48 49,24 45,46 
směrodatná odchylka 47,59 49,94 49,87 49,97 
1. kvartil 0,00 0,00 0,00 0,00 
medián 0,00 100,00 0,00 0,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

Obrázek 20: Výsledky vyhodnocení úlohy 17 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 17 dle evaluačních škál - CELKEM
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e) Dílčí diskuze 

Správná odpověď vyplývala z uvědomění si rozporu v očekávané realitě (neúspěch 

v pravopise ve školním věku kontra povolání spisovatel v dospělosti). Nabízené možnosti 

odpovědí se lišily logikou příčinného vztahu. Z výsledků v grafech a tabulce je patrné, že 

zejména žáci 3. ročníků tuto kauzalitu ještě příliš nevnímali.  
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Úloha 19 

a) Zadání úlohy 19 (k textu 6) 

Proč se Andersonovi asi říká Král pohádek? 

b) Charakteristika úlohy 19, popis zkoumané dovednosti 

Správným vyřešením úlohy 19 žák prokazuje schopnost vnímat principy použití 

obrazných pojmenování v češtině, se kterými by měl dle předpokladu mít již předchozí osobní 

zkušenosti. 

c) Hodnocení úlohy 19, evaluační škála 

Hodnocení odpovědi je rozděleno do 3 kategorií: 100 % správná odpověď s logickým 

zdůvodněním; za logické zdůvodnění považujeme odpovědi typu protože psal hodně pohádek, 

jeho pohádky byly nějakým způsobem výjimečné (nejoblíbenější, nejzajímavější atd.), tedy 

z odpovědi musí být jasné, že slovní spojení „král něčeho“ vyjadřuje výjimečnou kvalitu či 

kvantitu popisované skutečnosti. Jako 50 % jsou hodnoceny odpovědi tuto výjimečnost 

nevyjadřující, tedy např. protože se mu líbily pohádky, psal pohádky, byl slavný spisovatel 

atd. 0 % jsou hodnoceny odpovědi, které lze považovat za zcela nelogické, nevyjadřující 

jakýkoli náznak pochopení obrazného pojmenování, či odpověď zcela chybí. 

Tabulka 57: Evaluační tabulka úlohy 19 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď s logickým zdůvodněním 100 
nepřesná odpověď, není zcela logická 50 
odpověď je nesprávná, nebo chybí 0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 21: Výsledky vyhodnocení úlohy 19 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 19 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 58: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 19 (v %) 

úloha 19 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 36,63 50,99 58,33 48,65 
směrodatná odchylka 37,16 38,52 37,18 38,95 
1. kvartil 0,00 0,00 50,00 0,00 
medián 50,00 50,00 50,00 50,00 
3. kvartil 50,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

Jak je patrné z výsledků, nalézt spojitost mezi obecně platným obsahem slova „král“ a 

jeho metaforickým užitím v předloženém textu nebylo pro žáky zcela jednoduché. Ke 

správnému splnění úlohy je třeba mít zkušenosti s principy přenosů významů slov na základě 

metafor a metonymií, kterou dle předpokladu žák mohl získat dříve na základě zkušenosti 

s přenosy významů v dalších typech textů. Velké procento „nepřesných“ odpovědí možná 

ukazuje, že žáci ještě dostatečně nevnímají metaforický přenos v plném významu slova, tj. že 

přenesené užití slova „král“ vyjadřuje absolutní výjimečnost, nejvyšší kvalitu atd.  

Úloha 23 

a) Zadání úlohy 23 (k textu 8) 

Panenku Magdu bohužel na radnici nemohli přijmout. Zkus napsat proč.  
Protože ………………………………………………………………………………………… 

b) Charakteristika úlohy 23, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 23 zkoumá schopnost žáka srovnat informace získané ze dvou zdrojů, nalézt 

odlišnosti a na základě poznaného nesouladu informací vyvodit závěry. Žák přitom musí 

vycházet ze své předchozí zkušenosti s druhy a charakteristikou některých (běžně 

používaných) materiálů.  

c) Hodnocení úlohy 23, evaluační škála 

K evaluaci odpovědí je užito 4 kategorií podle počtu uvedených důvodů: 100 % 

hodnoceno je uvedení 3 a více možných důvodů pro odmítnutí panenky: (1) látka byla 

puntíkatá – měla být jednobarevná; (2) jako oči jsou našité korálky – nesmí být nic, co malé 

děti mohou spolknout; (3) vlásky jsou vyrobené z igelitu – na panenku nesmí být použity 

plasty; (4) jako správný důvod lze akceptovat i pokud se žák zmíní o nevhodnosti použít fixu 

na vykreslení obličeje (byť některé fixy již dnes nejsou toxické). Podle počtu absencí údajů je 
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pak škálováno další hodnocení (67 %, 33 %, 0 %), kategorie je snížena s každým dalším 

chybějícím údajem.  

Tabulka 59: Evaluační tabulka úlohy 23 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
uvedeny 3 správné důvody 100 
uvedeny 2 správné důvody 67 
uveden 1 správný důvod 33 
neuveden žádný správný důvod 0 

d) Statistické výsledky 

Tabulka 60: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 23 (v %) 

úloha 23 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 35,34 39,60 47,65 40,86 
směrodatná odchylka 38,69 41,65 40,15 41,05 
1. kvartil 0,00 0,00 0,00 0,00 
medián 33,00 33,00 33,00 33,00 
3. kvartil 67,00 67,00 100,00 67,00 

Obrázek 22: Výsledky vyhodnocení úlohy 23 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 23 dle evaluačních škál - CELKEM
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e) Dílčí diskuze 

Ke správnému řešení úlohy bylo třeba znát jednoduchou charakteristiku některých věcí a 

druhů materiálů (igelit, korálky, fixa, vlna). Na základě této zkušenosti bylo pak možno 

srovnávat informace získané dvěma odlišnými texty a nalézt mezi nimi faktický nesoulad, ze 

kterého mohly být vyvozeny závěry požadované v úloze 23. 

Jak je patrné z tabulky a grafů, 100% správné řešení dosahuje asi pětina žáků a jejich 

počet klesá přímou úměrou s nižším ročníkem. Velké procento žáků nebylo schopno úlohu 

vyřešit ani částečně. Důvodem by mohlo být přílišné zaměření žáka na popisnou část, které 

odvedlo pozornost od hlavního účelu výroby panenky. 
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B Vyhodnocení z hlediska skupiny VYZ 

Obrázek 23: Výsledky úspěšnosti žáků ve skupině VYZ – srovnání ročníků (aritmetický průměr) 
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Tabulka 61: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých úloh ve skupině VYZ (aritmetický průměr) 

Průměr úspěšnosti úloh zkoumajících vysuzování z textu vyžadují osobní zkušenost s tématem (%) 

úlohy ročník U3 U4 U8 U17 U19 U23 VYZ – 
celkem 

ročníky 
3 11,39 58,42 26,49 34,65 36,63 35,34 33,82 
4 13,86 61,96 51,49 52,48 50,99 39,60 45,06 
5 20,45 65,79 53,03 49,24 58,33 47,65 49,08 

celková úspěšnost  15,23 62,06 43,67 45,46 48,65 40,86 42,65 

Tabulka 62: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých úloh ve skupině VYZ (medián) 

Medián úspěšnosti úloh zkoumajících vysuzování z textu vyžadují osobní zkušenost s tématem 
úlohy ročník U3 U4 U8 U17 U19 U23 

ročníky 
3 0,00 75,00 0,00 0,00 50,00 33,00 
4 0,00 75,00 75,00 100,00 50,00 33,00 
5 0,00 75,00 75,00 0,00 50,00 33,00 

celková úspěšnost 0,00 75,00 48,39 0,00 50,00 33,00 

Tabulka 63: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úloh ve skupině VYZ (souhrn výsledků) 

Celková úspěšnost úloh zjišťujících vysuzování z textu vyžadují osobní zkušenost s tématem 
 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
počet žáků 101 101 198 420 
aritmetický průměr 33,82 45,06 49,08 42,65 
směrodatná odchylka 20,06 22,71 24,82 25,30 
variační koeficient (%) 59,30 50,40 50,57 56,53 
minimum 0,00 0,00 0,00 0,00 
1. kvartil 16,67 29,17 28,17 25,00 
medián 33,33 48,67 50,00 45,83 
3. kvartil 47,17 62,50 70,83 65,67 
maximum 86,17 100,00 91,67 100,00 
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Dílčí diskuze k problematice vysuzování z textu vyžadující osobní zkušenost 

s tématem 

Skupina úloh, ve kterých je třeba propojit vysuzovací schopnosti také s osobní zkušeností 

s danou tematikou se dle výsledků jeví jako nejobtížnější ze zkoumaných skupin. Celkový 

průměr úspěšnosti této skupiny úloh je 42,65 %. Je zde však patrný rozdíl v úspěšnosti 

výsledků jednotlivých ročníků. Směrem k vyšším ročníkům stoupá úspěšnost, avšak 

s poměrně velkým odstupem třetího ročníku od ročníků 2. období 1. stupně.  

Z výsledků úloh bychom mohli vnímat velký vliv osobní zkušenosti s tématem (viz např. 

velmi nízkou úspěšnost úlohy U3 (15 %) s tématem léčiv a vitaminů proti úloze U4 (62 %), 

opírající se o známou pohádku.  

Výsledky dalších čtyř úloh byly co do úspěšnosti žáků již poměrně vyrovnané (41–48 %) 

a vyžadovaly zkušenosti s různými typy témat (vývoj včely, život spisovatele, zkušenost 

s materiály aj.). V typech úloh této skupiny je třeba opírat se nejen o zkušenosti z reálného 

světa, ale také o zkušenosti metajazykové, tj. vnímat principy české slovotvorby, obrazných 

pojmenování, dramatických forem atd.  

4.1.4 Výsledky ve skupině zkoumající aplikaci informací 

V následující tabulce je podán přehled požadovaných schopností a dovednosti žáka pro 

úspěšné splnění úloh zkoumajících dovednost prakticky použít získané informace. V rámci 

práce je pro tuto skupinu úloh užívaná zkratka AP. 

Tabulka 64: Charakteristika požadované schopnosti a dovednosti žáka v užitých úlohách zkoumajících 
dovednost aplikovat získané informace 

skupina číslo 
úlohy charakteristika 

úl
oh

y 
A

P 

souhrn 
úloh 

V úlohách žák prokazuje schopnost a dovednost využít informace získané čteným textem 
prakticky, tj. dále je zpracovat pro možnost reálného vyžití získaných informací. 

U6 Dle úryvku textu známé pohádky připravit seznam rolí potřebných pro realizaci pohádky. 

U9 Spojit časové údaje rozepsané v různých částech textu v jednu prakticky použitelnou 
informaci, tj. předpokládanou dobu vylíhnutí nových včel. 

U12 Vybrat informace důležité pro správné plnění úlohy a převést je do grafické podoby, tj. dle 
popisu načrtnout plánek, mapu atd. 

U21 Na základě dialogu dvou osob získat údaje o počtu osob, pro které je třeba zajistit 
vstupenky pro návštěvu kina. 

U24 Dle údajů v návodu na výrobu rozhodnout o možnosti a vhodnosti materiálů. 

U25 Převést do grafické podoby informace dle slovního popisu pracovního postupu. 
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A Vyhodnocení z hlediska jednotlivých úloh 

Úloha 6 

a) Zadání úlohy 6 (k textu 2) 

Představ si, že jsi režisér(ka) a chceš režírovat celou pohádku O dvanácti měsíčkách 
podle textu Z. Svěráka. Sepiš, kolik osob potřebuješ. 

Osoby: Maruška, 
………………………….. 

Celkem bude hrát …….. osob 

 

b) Charakteristika úlohy 6, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 6 navozuje reálnou situaci, ve které má žák prakticky prokázat schopnost připravit 

seznam rolí potřebných pro realizaci známé pohádky. 

c) Hodnocení úlohy 6, evaluační škála 

Evaluace úlohy vyplývá z toho, že za těžiště správného splnění úlohy není považován 

matematický součet osob, ale prokázání schopnosti představit si celkovou situaci v reálném 

životě a zvládnout udělat rozvahu osob potřebných k realizaci představení. Správná odpověď 

je tedy uvedení hlavních postav. Kromě role Marušky (je v zadání ilustrativně uvedena) jsou 

to: Holena, matka, vypravěč, 12 měsíců (nemusí jednotlivě být vypsáni), popř. další vedlejší 

role, které jsou v souladu s příběhem. Hodnocení odpovědí je rozděleno do 5 kategorií, 

rozlišených dle počtu absencí osob (rolí) nutných k realizaci představení. Tolerují se obecnější 

formulace, či drobné nepřesnosti (např. 1. dcera, 2. dcera, bába vypravěčka atd.). Správnost 

součtu osob se nehodnotí. 

Tabulka 65: Evaluační tabulka úlohy 6 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
jsou uvedeny všechny požadované osoby (role)  100 
1 požadovaná osoba (role) není uvedena 75 
2 požadované osoby (role) nejsou uvedeny 50 
3 požadované osoby (role) nejsou uvedeny 25 
není uvedena ani jedna ze 4 požadovaných osob (rolí)  0 
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d) Statistické výsledky 

Obrázek 24: Výsledky vyhodnocení úlohy 6 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 6 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 66: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 6 (v %) 

úloha 6 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 56,19 61,39 62,90 60,16 
směrodatná odchylka 31,94 32,53 29,44 31,57 
1. kvartil 25,00 50,00 50,00 50,00 
medián 75,00 75,00 75,00 75,00 
3. kvartil 75,00 75,00 75,00 75,00 

e) Dílčí diskuze 

V úloze 6 žák prokazuje schopnost zorientovat se ve známé pohádce z hlediska hlavních 

postav příběhu. Úloha navozuje konkrétní představu (představ si, že jsi režisér(ka) a 

potřebuješ …), na jejímž základě žák prakticky koná dle zadání úlohy, tj. vykoná určitou 

sumarizaci (rozvahu počtu herců pro jednotlivé role). Takováto aplikační úloha klade nároky 

na představivost žáka, schopnost vidění celku a výsledku, ke kterému je směřováno, tedy 

stejné vlastnosti, které jsou třeba i v reálném životě. Jak je patrné z tabulky a grafů, 100% 

splnění úlohy nebylo jednoduché. Přestože se žáci opírali o úryvek textu, velmi často 

zapomínali na postavu vypravěče, jehož přítomnost z předloženého textu jasně vyplývala.  

Úloha 9 

a) Zadání úlohy 9 (k textu 3) 

Jak dlouho to trvá, než se vylíhne nová včelka? …………….. 
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b) Charakteristika úlohy 9, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 9 zkoumá, jak žák dovede použít informace dané textem pro potřeby praktického 

života, v případě úlohy 9 spojit časové údaje v jednu prakticky použitelnou informaci – jako 

včelař spočítat předpokládanou dobu vylíhnutí nových včel.  

c) Hodnocení úlohy 9, evaluační škála 

Přestože se nabízí jednodušší řešení v hodnocení správně (100 %) – nesprávně (0 %), 

byla pro potřeby hodnocení této úlohy vložena ještě střední možnost (50 %), neboť cílem není 

získat správný matematický výsledek, ale postihnout dovednost vybrat z textu požadované 

informace a zpracovat je. Z tohoto důvodu je za správnou odpověď (vedle zcela správně 

uvedených 21 dní) považován i nesprávný součet dní (např. 20, 22, 23), neboť se zde dá 

předpokládat chyba numerického charakteru.  

Jako 50% byly hodnoceny odpovědi, které obsahují číslo 9 nebo 12, 18, tj. v součtu došlo 

pravděpodobně k vynechání jedné položky. V těchto případech je hodnocen správný postup, 

který by při větším soustředění žáka zřejmě vedl ke správnému výsledku. 

Tabulka 67: Evaluační tabulka úlohy 9 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď 21 dní, nebo chyba prokazatelně 
numerického charakteru 100 

odpověď obsahuje číslo 9 nebo 12, 18 (sečteny pouze dvě 
položky) 50 

nesprávná odpověď 0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 25: Výsledky vyhodnocení úlohy 9 dle evaluačních škál 

 

Komparace úspěšnosti úlohy 9 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 68: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 9 (v %) 

úloha 9 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 52,97 50,25 52,58 51,93 
směrodatná odchylka 37,77 39,25 39,02 39,18 
1. kvartil 0,00 0,00 25,00 25,00 
medián 50,00 50,00 50,00 50,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

Numerický charakter úlohy není primární, jde spíše o to, zda žák dovede informace, které 

udávají počty dnů potřebné pro vývoj včely v jednotlivých stadiích, vyhledat a v textu vnímat 

jako potřebné pro získání nové informace. Z výsledků můžeme zjistit, že pouze třetina dětí 

zvládla podat úplnou a přesnou informaci. Někteří žáci měli problém rozhodnout, které 

položky do součtu dnů zařadit. Těchto žáků byla téměř polovina. Zajímavé je, že úspěšnost 

v prokázání čtenářské gramotnosti testovaná touto úlohou byla ve srovnání ročníků přibližně 

shodná. 

Úloha 12 

a) Zadání úlohy 12 (k textu 4) 

Načrtni malý plánek, označ kruhem město, menším kruhem centrum města, namaluj, kde 
je asi přehrada a kde Harcovský potok.  

b) Charakteristika úlohy 12, popis zkoumané dovednosti 

Pomocí míry úspěšnosti v úloze 12 bylo zjišťováno, jak kvalitně dovede žák aplikovat 

informace získané čtením textu v praxi, tj. zda a jak je schopen vybrat informace důležité pro 

správné plnění úlohy a zda je dovede dle pokynů převést do grafické podoby, tj. dle popisu 

načrtnout plánek, mapu atd.  

c) Hodnocení úlohy 12, evaluační škála 

Hodnocení odpovědí je rozděleno do 5 kategorií rozlišených dle toho, do jaké míry údaje 

v načrtnutém plánku odpovídají údajům v textu. Za 100% úspěšné řešení považujeme plánky, 

které obsahují všechny 4 požadované informace: 1. město, 2. centrum města, 3. přehradu, 

4. potok, a to následovně: ve větším kruhu menší kruh, tj. město a centrum města (menší kruh 

nemusí být uprostřed), přehrada je zakreslena libovolně v rámci velkého kruhu, tj. je třeba 

vyjádřit, že přehrada je součástí města (viz text: …leží jen několik málo minut chůze od středu 

města…), potok může být zakreslen čarou libovolně, měl by vést přehradou (viz text: … 
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město město 

město město město město 

město město 

potok, který ji napájí…). Plánek celý nemusí být popsán slovně, nicméně z nákresu musí být 

jasné, který údaj je zakreslován. Podle počtu absencí údajů je pak škálováno další hodnocení 

(75 %, 50 %, 25 %, 0 %), kategorie úspěšnosti je snížena s každým dalším chybějícím 

údajem.  
 

Příklad možného řešení plánku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Harcovský potok 

 

 

Tabulka 69: Evaluační tabulka úlohy 12 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
všechny požadované údaje jsou zakresleny správně, vztahy 
mezi jednotlivými objekty jsou zakresleny správně  100 

požadované údaje jsou v zásadě zakresleny správně, 
akceptují se drobné nepřesnosti ve vztazích mezi objekty 
(potok nejde skrz přehradu, přehrada není ve velkém kruhu 
atd.) 

75 

jsou zakresleny alespoň 3 informace správně, akceptují se 
drobné nepřesnosti (potok nejde skrz přehradu, přehrada 
není ve velkém kruhu atd. 

50 

2 informace usouvztažněné k sobě jsou zakresleny správně 
(město–centrum; město–přehrada; přehrada–potok atd.)  25 

údaje na plánku neodpovídají popisované skutečnosti, nebo 
plánek zcela chybí 0 

d) Statistické výsledky 

přehrada 

centrum 
města 

přehrada 

centrum 
města 

přehrada 

centrum 
města 
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Tabulka 70: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 12 (v %) 

úloha 12 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 38,86 61,14 57,83 52,61 
směrodatná odchylka 36,81 39,09 37,21 38,95 
1. kvartil 0,00 25,00 25,00 25,00 
medián 25,00 75,00 75,00 75,00 
3. kvartil 75,00 100,00 100,00 100,00 

Obrázek 26: Výsledky vyhodnocení úlohy 12 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 12 dle evaluačních škál - CELKEM
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e) Dílčí diskuze 

Úloha 12 zkoumá dovednost aplikovat informace dané textem do grafické podoby. Žáci 

měli načrtnout plánek a správně zaznačit čtyři základní informace požadované zadáním úlohy. 

Jak je vidět z tabulky a grafů, v této úloze se výsledky žáků 4. a 5. ročníků významně lišily od 

výsledků žáků 3. ročníků (porovnání výsledků 100 % a 0 % úspěšnosti. Zajímavý je také 

pohled na plánky z hlediska způsobu kresby. Zatímco žáci 3. ročníků velmi často ignorovali 

pokyn v zadání užít kruhy k označení města a jeho středu, starší žáci tento pokyn respektovali 

přímo úměrně směrem k vyšším ročníkům.55

Úloha 21 

 Směrem k nižším ročníkům byla patrná snaha 

žáků značit objekty konkrétněji, tedy např. město ztvárnit domečky, vodu vlnitou čarou atd.  

a) Zadání úlohy 21 (k textu 7) 

Kolik vstupenek by museli oba kluci koupit, kdyby chtěli jít do kina i se svými sourozenci? 

b) Charakteristika úlohy 21, popis zkoumané dovednosti 

                                                 
55 Ve vyhodnocování úlohy bylo po úvaze uznáváno jako správné i řešení plánkem, ve kterém žák označil 
hranice města a jeho střed i jinými možnými způsoby.  

4. ročník

23%

21% 11%

8%

37%

5. ročník

20%

15%27%

9%

29%

3. ročník

38%
28%

15%9%

10%
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Úloha 21 je úlohou zkoumající kvalitu čtenářské gramotnosti v rovině aplikace tak, že 

žák si má na základě mimochodných údajů v rozhovoru udělat představu o počtu lidí 

z rozhovoru a rozhodnout, kolik vstupenek pro návštěvu kina je třeba koupit. 

c) Hodnocení úlohy 21, evaluační škála 

Vzhledem k tomu, že úloha 21 obsahuje pouze jedinou otázku a jedinou správnou 

možnost odpovědi, připadá v úvahu pouze hodnocení na obou krajních pólech (100 % nebo 

0 %). Jako správná je hodnocena odpověď, do které žák zahrne číslo 5 (vstupenek), za 

správné považujeme také, pokud je odpověď rozepsána na oba žáky, tj. že Maty musí koupit 3 

a David 2 vstupenky. Žák se samozřejmě může vyjádřit číselným údajem, celou větou či 

větným ekvivalentem. Nesprávnou odpovědí je jakýkoli jiný číselný údaj, nebo pokud není na 

otázku odpovězeno vůbec.  

Tabulka 71: Evaluační tabulka úlohy 21 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď 100 
nesprávná odpověď 0 

d) Statistické výsledky 

Obrázek 27: Výsledky vyhodnocení úlohy 21 dle evaluačních škál 

 

Komparace úspěšnosti úlohy 21 dle evaluačních škál - CELKEM
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Tabulka 72: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 21 (v %) 

úloha 21 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 74,26 76,83 77,53 76,21 
směrodatná odchylka 43,72 41,79 41,59 42,19 
1. kvartil 0,00 100,00 100,00 95,07 
medián 100,00 100,00 100,00 100,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

4. ročník

23%

77%

5. ročník

22%

78%

3. ročník

26%

74%
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Z tabulek a grafů je zřetelně vidět, že pro cca ¾ žáků úloh a nebyla obtížná. Na základě 

pozorného čtení krátkého dialogu dvou dětí si měl žák udělat představu, kolik sourozenců má 

který z chlapců. Odpověď na otázku je jednoduchým sečtením všech zmiňovaných dětí 

dohromady včetně mluvčích samotných. Ačkoli má úloha numerický charakter, nejde 

o součet samotný (nutné početní úkony jsou velmi jednoduché, žáci sčítají v oboru čísel do 

deseti). Jde tedy spíše o přesné vnímání informací v textu a jejich správné využití. 

Domníváme se, že velká úspěšnost úlohy mohla být dána předmětem dialogu (osobní téma) a 

jeho přehledností (stylisticky jednoduchá forma i obsah), proto navozovala reálný charakter 

dialogu, který žáci nemají problém běžně vnímat.  

Úloha 24 

a) Zadání úlohy 24 (k textu 8) 

Může se tvář panenky vyšít vlnou?  ANO – NE 

b) Charakteristika úlohy 24, popis zkoumané dovednosti 

Úloha 24 zkoumá, jak žák dovede použít informace dané textem pro potřeby praktického 

života. V úloze 24 si žák musí uvědomit, zda by v reálné situaci mohl k výrobě předmětu 

(panenky) použít určitý materiál (zde například vlnu).56

c) Hodnocení úlohy 24, evaluační škála 

 

Vzhledem k tomu, že žák v úloze vybírá odpověď ze dvou protipólných možností (ANO–

NE), je tato úloha hodnocena 100 % (v případě odpovědi ANO) nebo 0 % (v případě 

odpovědi NE). 

Tabulka 73: Evaluační tabulka úlohy 24 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
správná odpověď 100 
nesprávná odpověď 0 

d) Statistické výsledky 

                                                 
56 Slovo vlna není v textu výslovně uvedeno, ale píše se o možnosti obličej panenky vyšít. 
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Obrázek 28: Výsledky vyhodnocení úlohy 24 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 24 dle evaluačních škál - CELKEM

43%
57%

0%
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Tabulka 74: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 24 (v %) 

úloha 24 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 52,97 57,43 59,09 56,50 
směrodatná odchylka 49,66 49,45 49,17 49,39 
1. kvartil 0,00 0,00 0,00 0,00 
medián 100,00 100,00 100,00 100,00 
3. kvartil 100,00 100,00 100,00 100,00 

e) Dílčí diskuze 

Přestože se úloha jeví jako velmi jednoduchá, jak je možné vidět z tabulky a grafů, 

výsledky zdánlivé jednoduchosti otázky neodpovídají. Téměř polovina žáků nerozhodla 

správně, tj. že k vyšití obličeje panenky mohou použít vlnu. Je podivné, že v souvislosti se 

slovem vyšít zamítli vlnu jako jeden z možných materiálů vhodných k vyšití. Výsledky jsou 

mezi ročníky vzácně vyrovnané. 

Úloha 25  

a) Zadání úlohy 25 (k textu 8)  

Nakresli, jak vypadala udělaná panenka. 

b) Charakteristika úlohy 25, popis zkoumané dovednosti 

Kvalitu čtenářské gramotnosti v rovině aplikace posuzujeme v úloze 25 dle toho, zda je 

žák schopen vybrat informace důležité pro správné plnění úlohy a zda je dovede následně 

převést dle pokynů do grafické podoby. 

4. ročník

42%
58%

5. ročník

41%

59%

3. ročník

48%52%



 109 

c) Hodnocení úlohy 25, evaluační škála 

Hodnocení odpovědí je rozděleno do 4 kategorií rozlišených dle toho, do jaké míry údaje 

v kresbě odpovídají údajům v textu. Za 100% úspěšné řešení považujeme kresby, které 

zakreslují tři a více požadovaných informací: (1) na celém těle (nikoli jen na šatech) panenky 

jsou naznačeny puntíky, (2) vykreslení očí naznačuje, že jde o korálky (kulaté, popř. je 

naznačena dírka, jsou vyplněné modře atd., (3) vlasy panenky nějak naznačují, že jde 

o nastříhané průhledné proužky – igelit, (4) Panenka má nakreslený nos a pusu. Podle počtu 

absencí nakreslených údajů je pak škálováno další hodnocení (67 %, 33 %, 0 %), kategorie je 

snížena s každým dalším chybějícím údajem.  

Tabulka 75: Evaluační tabulka úlohy 25 

stručná charakteristika kvality splnění hodnocení (v %) 
jsou zakresleny minimálně 3 požadované údaje dle popisu 
v textu 100 

jsou zakresleny minimálně 2 požadované údaje dle popisu 
v textu 67 

je zakreslen minimálně 1 požadovaný údaj dle popisu 
v textu 33 

panenka neodpovídá popisu v textu 0 

d) Statistické výsledky 

Tabulka 76: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úlohy 25 (v %) 

úloha 25 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
aritmetický průměr 44,91 61,48 58,84 55,08 
směrodatná odchylka 32,42 30,74 34,22 34,07 
1. kvartil 33,00 33,00 33,00 33,00 
medián 33,00 67,00 67,00 67,00 
3. kvartil 67,00 67,00 100,00 67,00 

Obrázek 29: Výsledky vyhodnocení úlohy 25 dle evaluačních škál 

Komparace úspěšnosti úlohy 25 dle evaluačních škál - CELKEM
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e) Dílčí diskuze 

V úloze 25 bylo požadováno aplikovat informace z textu do praxe kresbou jednoduché 

panenky, která zjevně bude mít všechny tři základní rysy v textu popsané.57

V tomto místě je tedy třeba podotknout dvě poznámky: správně pochopit zadání a 

aplikovat je v odpovědi, tj. zde v kresbě, také jistou měrou ukazuje na kvalitu čtenářské 

gramotnosti. Úspěšnost čtenářské gramotnosti v celém zkoumaném didaktickém testu (ve 

všech rovinách) je tedy do značné míry ovlivněna také schopností pozorně a přesně vnímat 

zadání úlohy a zacílit zpracování úlohy tak, aby odpovídalo zadání co nejpřesněji. 

 Jak je patrné 

z tabulky a grafů, většina dětí tento úkol dovedla splnit jen částečně, tj. nakreslená panenka 

obvykle měla pouze některé požadované atributy, ačkoli atributy byly zřetelně a explicitně 

uvedeny v úryvku textu. Domníváme se, že nepříliš úspěšné výsledky mohly být způsobeny 

tím, že žákům nebylo výslovně připomenuto, aby kladli ve své kresbě důraz na shodu popisu 

a kresby. Nicméně požadavek oné shody ze zadání vyplýval.  

                                                 
57 K nákresu panenky nepotřeboval žák pastelky, všechny posuzované parametry bylo možno vyjádřit pomocí 
tužky či propisovacího pera. 



 111 

B Vyhodnocení z hlediska skupiny AP 

Obrázek 30: Výsledky úspěšnosti žáků ve skupině AP  – srovnání ročníků (aritmetický průměr) 
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Tabulka 77: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých úloh ve skupině AP (aritmetický průměr) 

Průměr úspěšnosti úloh zkoumajících dovednost aplikovat získané informace v praxi (%) 
úlohy ročník U6 U9 U12 U21 U24 U25 AP – celkem 

ročníky 
3 56,19 52,97 38,86 74,26 52,97 44,91 53,36 
4 61,39 50,25 61,14 76,83 57,43 61,48 61,42 
5 62,90 52,58 57,83 77,53 59,09 58,84 61,46 

celková úspěšnost 60,16 51,93 52,61 76,21 56,5 55,08 58,75 

Tabulka 78: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých úloh ve skupině AP (medián) 

Medián úspěšnosti úloh zkoumajících dovednost aplikovat získané informace v praxi 
úlohy ročník U6 U9 U12 U21 U24 U25 

ročníky 
3 75,00 50,00 25,00 100,00 100,00 33,00 
4 75,00 50,00 75,00 100,00 100,00 67,00 
5 75,00 50,00 75,00 100,00 100,00 67,00 

celková úspěšnost 75,00 50,00 75,00 100,00 100,00 67,00 

Tabulka 79: Výsledky vyhodnocení úspěšnosti úloh ve skupině AP (souhrn výsledků) 

Celková úspěšnost úloh zjišťujících dovednost aplikovat získané informace v praxi 
 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
počet žáků 101 101 198 420 
aritmetický průměr 53,36 61,42 61,46 58,75 
směrodatná odchylka 19,09 23,67 20,95 22,93 
variační koeficient (%) 35,78 38,53 34,09 38,52 
minimum 0,00 5,50 0,00 0,00 
1. kvartil 40,33 43,00 47,54 44,50 
medián 55,50 62,50 61,17 61,17 
3. kvartil 66,67 79,17 77,83 76,71 
maximum 95,83 100,00 100,00 100,00 
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Dílčí diskuze k problematice aplikace získaných informací v praxi 

Skupina aplikačních úloh v celkovém srovnání úloh se dle výsledků úspěšnosti jeví jako 

skupina, která vykazovala s téměř 60 % poměrně dobrou úspěšnost. Přestože v sobě spojuje 

doslovné porozumění i vysuzování, její spojení s praktickou stránkou je patrně výhodou při 

plnění úloh. Jednak může hrát roli motivace viditelného výsledku, která žákům umožní 

hlouběji se zamyslet a informace z teoretické roviny lépe převést do praxe, a jednak právě 

hmatatelnost výsledku vyvolá konkrétní představu, o kterou se žák může opřít. 

Nejlepší výsledek byl shledán u úlohy U21, která řešila v praxi se často vyskytující úkol 

– kolik vstupenek koupit. Přestože se neobjevovaly matematické údaje, dle zmínek v dialogu 

bylo možno počet osob vysoudit a započíst. K dobré úspěšnosti mohla také přispět tematika 

rodiny, tedy důvěrně známé prostředí. 

Zajímavý je cca 20% odstup obou vyšších ročníků od třetího ročníku v úspěšnosti úlohy 

U12. Náčrt plánku dle zmínek v úryvku textu byl pro třetí ročníky velmi obtížný. Na rozdíl od 

podobně laděné úlohy U25 zde bylo nutno nejdříve použitelnou informaci v rámci úryvku 

nalézt, což splnění úlohy komplikovalo.  

U ostatních aplikačních úloh byla již úspěšnost žáků poměrně vyrovnaná a pohybovala se 

v celkovém průměru mezi 52 % a 60 %. 

4.1.5 Komparace výsledků skupin 

V této kapitole zhodnotíme úspěšnost jednotlivých skupin úloh a pokusíme se hledat 

důvody zjištěných výsledků. Je však důležité připomenout, že námi navržená kategorizace 

úloh do jednotlivých skupin je pouze přibližná. Úlohy do skupin byly děleny dle 

převažujícího typu schopnosti a dovednosti požadovaných při plnění úlohy. Jsme si vědomi, 

že každá snaha o členění tak kompaktního jevu, jakým čtenářská gramotnost bezesporu je, 

s sebou nese jistá úskalí. Tak, jako při rozdělení čtenářské gramotnosti do jednotlivých rovin 

bychom našli hraniční případy, lze je nalézt i v našem pojetí skupin, obzvláště vnímáme-li je 

z více možných úhlů pohledu. Nicméně jsme takovouto kategorizaci považovali za vhodnou 

z hlediska dalšího zkoumání kvality čtenářské gramotnosti a její souvztažnosti s některými 

proměnnými. 
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Tabulka 80: Výsledky vyhodnocení dle skupin úloh (souhrn výsledků) 

zjišťované parametry skupina úloh 
 DP VYT VYZ AP 
počet žáků 420 420 420 420 
aritmetický průměr 75,00 53,00 45,00 57,67 
směrodatná odchylka 19,34 19,43 25,31 22,93 
variační koeficient (%) 25,76 36,49 56,53 38,52 
minimum 16,64 0,00 0,00 0,00 
1. kvartil 65,33 42,86 25,00 44,50 
medián 79,17 53,57 45,83 61,17 
3. kvartil 87,50 64,29 65,67 76,71 
maximum 100,00 100,00 100,00 100,00 

Obrázek 31: Výsledky vyhodnocení jednotlivých ročníků dle skupin úloh (aritmetický průměr) 
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Z grafu a tabulky můžeme pozorovat úspěšnost žáků v jednotlivých skupinách úloh a 

zjistit tak, které typy úloh žákům působily největší obtíže. Čím vyšší nároky klade kategorie 

na vysuzovací schopnosti žáka, popř. jejich spojení s vlastní předchozí zkušeností, tím větší je 

rozdíl mezi 3. ročníkem a ročníky 2. období 1. stupně. 

Sledujeme-li celkovou úspěšnost čtenářské gramotnosti (či úspěšnost v jednotlivých 

úlohách), nalezneme větší vzájemnou shodu výsledků 4. a 5. ročníků (rozdíl mezi ročníky 

směrem k vyššímu je 2,69 %) než 3. a 4. ročníků (rozdíl mezi ročníky směrem k vyššímu je 

7,95 %). Také srovnání mediánu ještě umocňuje předchozí tvrzení, kromě kat VYT, kde se 

tento rozdíl projevil spíše na úrovni kvartilu (Q25 – 35,71 (3.r.), 42,86 (shodně 4. i 5.r.). 

Největší rozdíl mezi 3. a 4. ročníkem je v kategorii VYZ (11,24 %), dále APL (8,06 %), VYT 

a DP (cca 6 %). Rozdíly mezi 4. a 5. ročníkem jsou ve vysuzovacích kategoriích kolem 4 % 

(VYZ 4,02 %, VYT 4,62), u kategorie DP (cca 2,06 %), úspěšnost aplikačních úloh se téměř 

shoduje APL (0,04 %).  
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Tabulka 81: Průměrná úspěšnost 3. a 4. ročníku ve srovnání s 5. ročníkem dle jednotlivých skupin úloh (%) 

 skupina 
úloh DP VYT VYZ AP 

ročníky 
3 89,13 81,20 68,90 86,82 
4 97,36 91,89 91,81 99,93 
5 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dílčí diskuze k problematice 

Námi zjištěné výsledky korespondují s mezinárodními výzkumy, ze kterých obecně 

vyplývá, že doslovné porozumění textu nečiní českým žákům problémy, avšak výsledky úloh 

vyžadujících informace vysoudit, posoudit, porovnat a zhodnotit jsou u našich žáků 

podprůměrné. 

Také si můžeme povšimnout blízkosti výsledků obou ročníků druhého období prvního 

stupně jako údaje podporujícího opodstatněnost kurikulárního dělení 1. stupně na 2 období. 

Otázkou do diskuze by mohlo být pátrání po příčinách tohoto odstupu výsledků. Mohl by být 

jedním z důvodů významnější posun myšlení od konkrétního k abstraktnímu právě kolem 

10 let věku dítěte? Bylo by možné hledat příčiny v obsahu či struktuře školního učiva? Je 

možný také vliv techniky čtení, která se v průběhu 3. ročníku dostává do plynulé úrovně a 

umožňuje dítěti soustředit se více na významové aspekty textu? Odpovědi na tyto otázky by 

mohly být předmětem dalších výzkumů. 

Skupina úloh zjišťujících doslovné porozumění textu byla s celkovým výsledkem 75 % 

(aritmetický průměr úloh DP) žáky nejlépe zvládnutou skupinou úloh. Vyhledání informace 

přímo v textu (i v případech, kdy je vyhledání informace ztíženo nějakým faktorem, např. 

přítomností neznámých slov, netypickou formou, větším počtem linií mluvčích, rozdělení 

informace do různých částí textu aj.) zvládala většina žáků.  

Dle výsledků úspěšnosti v pořadí druhou skupinou (celkově téměř 60% úspěšnost) je 

skupina úloh s praktickým dosahem, tj. úlohy vyžadující schopnost či dovednost aplikovat 

informaci do praxe (dle popisu nakreslit plánek, objekt, vytvořit seznam osob, spočítat počet 

potřebných vstupenek, rozhodnout o vhodnosti materiálu aj.). Přestože úlohy této skupiny 

v sobě zahrnovaly také poměrně obtížné vysuzování, mohlo plnění úloh kladně ovlivnit právě 

spojení s jejich praktickou stránkou.  

Výsledky skupiny úloh, které vyžadovaly vysuzování pouze z údajů textu (VYT), se 

pohybují v průměru mírně pod 52 %. Zdá se, že úlohy, ve kterých je třeba v textu vnímat a 
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zpracovávat také návodné zmínky, jež teprve ve spojení s explicitně podanými údaji umožňují 

vysoudit požadované informace, jsou pro žáky poměrně obtížné. Na základě analýzy výsledků 

této skupiny se jeví pozitivně ovlivňující, pokud je úloha tematicky blízká (rodina, kamarádi 

aj.), naopak požadavek pohlédnout na situaci očima jiné osoby se zdá být náročným.  

Nejméně úspěšní (cca 43 %) byli žáci ve skupině úloh vyžadující nejen vysuzovat 

implicitní informace, ale zároveň při tom vycházet z předchozí osobní zkušenosti (VYZ). 

Výsledky obou vyšších ročníků jsou zde s poměrně velkým odstupem od ročníku třetího 

(průměr 4. a 5. r.: 47 %, 3. r.: 33 %). Otázkou do diskuze by bylo, zda je tento výsledek 

možno přičítat již poměrně vysoké náročnosti vnímat zároveň veškeré aspekty textu a ještě do 

úsudku zahrnout osobní předchozí zkušenost. 

Diskuze k výběru textových úryvků 

Jak jsme již předeslali v kap. 3.6.1, charakter a vlastnosti samotného textu, ze kterého 

jsou požadované informace vybírány, mohou být faktorem výrazně ovlivňujícím úspěšnost 

získávání a potažmo zpracování informací v něm obsažených. V této podkapitole uvádíme 

několik poznámek ke každému textovému úryvku právě z tohoto pohledu.  

Tabulka 82: Specifika použitých textových úryvků 

číslo 
textu 

stručná 
charakteristika poznámky k textu 

text 1 fejeton o českém 
školství 

Vybraný úryvek textu je přes svůj krátký rozsah pro žáky poměrně obtížný. 
Je to způsobeno charakteristickými rysy dospělého textu, kdy jsou užita 
méně známá či neznámá slova a podstata informace je vyjádřena 
obraznými pojmenováními.  

text 2 
veršovaná pohádka 

O dvanácti 
měsíčkách 

Vybraný úryvek textu je veršovaný, rozdělený dle veršů do 4 samostatných 
částí. Text je kromě úvodního čtyřverší vlastně přímou řečí hlavních 
postav. Obsahuje zastarávající česká slova (nelibě, budiž), tato slova však 
nepůsobí překážku v doslovném porozumění textu.  

text 3 
populárně naučný 
text s tematikou ze 

života včel 

Vybraný úryvek textu je přes svoji naplněnost (až přeplněnost) faktickými 
informacemi pro žáky poměrně jednoduchý na porozumění, neboť má 
(v souladu s rysy populárně naučného textu pro mládež) jednodušší 
syntaktickou strukturu (věty jednoduché a maximálně dvouvětá souvětí, 
jednoduché spojovací prostředky (který, když). 

text 4 
populárně naučný 
text o Liberecké 

přehradě 

Vybraný úryvek textu je přes svůj krátký rozsah pro žáky poměrně obtížný, 
neboť je (v souladu s rysy výkladového slohového postupu) naplněn 
faktickými informacemi, má poměrně složitou syntaktickou strukturu, 
obsahuje příčinné a důsledkové vztahy, pro žáky obtížnější slova a slovní 
spojení (stotisícového Liberce, původní jméno vodní nádrže, záměr 
vybudovat byl přímým důsledkem, překonala protipovodňová opatření aj.). 
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text 5 
umělecký text – 

povídka ze života 
chlapce 

Vybraný úryvek textu je uměleckým popisem vykreslujícím autentickou 
rodinnou situaci navozenou prohlídkou žákovské knížky nepříliš úspěšného 
syna. V souladu s napodobením prostě sdělovacího stylu jsou užita 
citoslovce, částice i eliptické věty. Všechna použitá slova jsou dětem 
známá.  

text 6 článek o spisovateli 
H. Ch. Andersonovi 

Vybraný úryvek textu má typické rysy publicistického stylu – navození 
zájmu adresáta, zmiňování názoru autority, užívání tázací formy vět, 
kumulace informací, zvýraznění rozporu, hodnotící adjektiva, obrazná 
pojmenování a fráze. Struktura vět a souvětí je přehledná, slova a slovní 
spojení jsou dětem známá. 

text 7 úryvek dialogu dvou 
dětí 

Textový úryvek byl vytvořen na základě rysů dialogu mezi dětmi. 
V souladu s rysy prostě sdělovacího stylu a informačního postupu je 
stylisticky i syntakticky nekomplikovaný, obsahuje hovorová a slangová 
slova a fráze. Žákům je blízký strukturou dialogu i volbou tématu. 

text 8a 
text 8b 

popis výroby 
panenky 

 

Výchozí text obsahuje dva textové úryvky, které spolu korespondují 
tématem (výroba panenky) i slohotvorným postupem (popisný). První text 
je upravenou verzí popisu výroby panenky z webových stránek organizace 
UNICEF (vzhledem k širokému spektru adresátů je jednoduše psaný). 
Druhá část textu byla vytvořena pro účely výzkumu tak, aby vyhovovala 
požadavkům kladeným na dětský text (srozumitelnost obsahu, jednoduchá 
forma). V souladu s rysy prostě sdělovacího stylu a informačního postupu 
je stylisticky i syntakticky nekomplikovaný, obsahuje hovorová a slangová 
slova a fráze. 
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4.2 Závislost kvality čtenářské gramotnosti na školním prospěchu 

Při rozsáhlých dotazníkových průzkumech o stovkách respondentů (jako byl průzkum 

v této práci) je analýza jejich školního prospěchu základní možností, jak získat informace 

o celkové intelektuální vyspělosti respondentů. Přitom je ale třeba si uvědomit metodická 

omezení těchto informací, z nichž některá dále uvádíme: 

a) Významné rozdíly v hodnocení nejen mezi školami, ale i třídami na jedné škole – vyplývá 

to z rozdílných přístupů jednotlivých učitelů a dále ze srovnávacího efektu v souborech 

žáků různé kvality. Ve školách s nízkou úrovní žáků je i průměrný žák hodnocen jako 

vynikající („Mezi slepými jednooký králem“) a naopak ve výběrových školách je průměrný 

žák hodnocen přísněji. Tyto rozdíly mezi školami jsou velmi dobře patrné i při celostátním 

testování úrovně škol. Jako reakci na tyto diference byl navržen postup na rozdělení žáků 

do tří relativních skupin (lepší, průměrní a horší žáci) – viz kap. 4.2.4. 

b) Rozdíly v hodnocení a ve významnosti jednotlivých předmětů – základní parametr, kterým 

je průměrný prospěch žáka, je určován jako aritmetický průměr známek z jednotlivých 

předmětů. Přitom přístup k hodnocení v jednotlivých předmětech je různý. Estetické 

předměty se na našich školách ve většině případů tradičně hodnotí stupněm 1, takže 

známka neodpovídá reálné kvalitě žáka v těchto předmětech. Proto byl do hodnocení použit 

tzv. korigovaný průměrný prospěch, který v sobě nezahrnoval výsledky hudební a výtvarné 

výchovy. Za základní předměty byly považovány český jazyk a matematika, které byly 

hodnoceny také samostatně (kap. 4.2.2 a 4.2.3). 

c) Rozdíly v hodnocení mezi jednotlivými ročníky ZŠ – základní tendence na 1. stupni ZŠ je 

postupné zpřísňování a objektivizace hodnocení žáků. Snaha o pozitivní motivaci žáků 

v nižších ročnících vede k celkově mírnějšímu hodnocení, a tím k unifikaci prospěchu. 

Teprve ve vyšších ročnících dochází k větší diferenciaci. Důsledkem je velmi malý počet 

respondentů s klasifikací dobrý a dostatečný (zejména v nižších ročnících), což 

znemožňuje objektivní statistické hodnocení. Tento jev tedy značně komplikuje srovnávání 

výsledků žáků mezi ročníky a vyvozování závěrů z pozorování vývoje čtenářské 

gramotnosti v souvislosti s prospěchem. Možnou cestou řešení je výše uvedený postup 

hodnocení relativních prospěchových skupin (kap. 4.2.4). 

d) Rozdíly mezi pohlavími žáků – obecně mají lepší známky na 1. stupni ZŠ dívky ve 

srovnání s chlapci. Tomuto tématu je věnována samostatná kap. 4.3. 
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Při respektování výše uvedených metodických omezení může hodnocení školního 

prospěchu přinést pro posuzování čtenářské gramotnosti použitelné výsledky. 

Vliv školního prospěchu na kvalitu čtenářské gramotnosti je dále hodnocen ve čtyřech 

částech: 

• Závislost na celkovém průměrném prospěchu v rámci celého souboru – kap. 4.2.1 

• Závislost na prospěchu z českého jazyka – kap. 4.2.2. 

• Závislost na prospěchu z matematiky – kap. 4.2.3 

• Závislost na celkovém průměrném prospěchu v relativních prospěchových skupinách 

– kap. 4.2.4 

4.2.1 Závislost na celkovém průměrném prospěchu 

Závislost kvality čtenářské gramotnosti na průměrném prospěchu je prezentována formou 

bodových grafů, které umožňují vytvořit si představu o variabilitě výsledků i o celkovém 

trendu. Grafy jsou doplněny přímkou a rovnicí lineární regrese. Uveden je i koeficient 

determinace (R2), který vynásoben stem udává v procentech, jakou relativní část celkové 

variability výsledků můžeme vysvětlit pomocí hodnocené nezávislé proměnné. 

Takto hodnoceny jsou dvě závislosti: 

• Závislost celkové úspěšnosti na prospěchu pro 3., 4. a 5. ročník – obr. 32 

• Závislost úspěšnosti v jednotlivých skupinách úloh pro 5. ročník – obr. 33 

Obrázek 32: Závislost mezi průměrným korigovaným prospěchem a celkovou úspěšností v testu čtenářské 
gramotnosti (%) pro 3. až 5. ročník  

5. r. - závislost celkové úspěšnosti na průměrném 
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3. r. - závislost celkové úspěšnosti na průměrném 
prospěchu korigovaném

y = -8,4152x + 61,744
R2 = 0,1033
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Obrázek 33: Závislost mezi průměrným korigovaným prospěchem a úspěšností v jednotlivých skupinách úloh 
(%) pro 5. ročník 

5. r. - závislost úspěšnosti DP na průměrném prospěchu  
korigovaném
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5. r. - závislost úspěšnosti VYZ na průměrném prospěchu 

korigovaném
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R2 = 0,2074
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5. r. - závislost úspěšnosti AP na průměrném prospěchu  
korigovaném
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Z předložených grafů vyplývají následující základní závěry: 

a) Jak je patrné z regresních přímek na předložených grafech, lze v průměrném souhrnu žáků 

pozorovat statisticky významnou závislost kvality čtenářské gramotnosti (vyjádřenou 

úspěšností v získávání a zpracování informací z textu) na prospěchu. Průměrná celková 

úspěšnost klesá cca o 10 % na jeden známkový stupeň (cca 11 % u 5. ročníku, 13 % u 4. r. 

a 8 % u 3. ročníku). 
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b) Na druhou stranu však z přiložených grafů vyplývá skutečnost, že hledáme-li potvrzení této 

souvislosti u jednotlivých žáků, ukazuje se, že zdaleka není pravidlem. Ve všech třech 

ročnících se totiž vyskytují žáci, kteří ačkoli jejich prospěch předpokládá vysokou 

úspěšnost v testu, tuto očekávanou úspěšnost svými výsledky nepotvrdili. Totéž platí i 

v opačném případě, tj. nejsou pravidlem pouze slabé individuální výsledky u žáků 

prospěchově slabších. Hodnoty celkové úspěšnosti tedy vykazují velkou variabilitu, což 

dokazují i koeficienty determinace. Z nich vyplývá, že variabilitu v úspěšnosti lze vysvětlit 

průměrným prospěchem pro 3. ročník pouze z cca 10 %, pro 4. ročník z 41 % a 5. ročník 

z 33 %. Ostatní zdroje variability mohou být různé. Příčinou by mohl být rozdíl v předmětu 

hodnocení – zatímco ve školách se často hodnotí a oceňují znalosti a vědomosti,58

c) Výše uvedené základní tendence jsou patrné jak při hodnocení celkové úspěšnosti, tak při 

rozboru jednotlivých typů úloh. Zde se opět potvrzují rozdíly mezi skupinami úloh 

diskutované v kap. 4.1. Teoretická hodnota pro žáky s průměrným prospěchem 1,0 by 

podle regresní přímky byla pro DP 87 %, APL 73 %, VYT 65 % a VYZ 62 %. Nejnižší 

hodnoty skupiny VYZ se logicky objevují i v případě zkoumání dalších souvislostí – tato 

skupina úloh je nejvíce spjata se schopností respondenta vysuzovat jevy na základě 

vlastních předchozích poznatků, je tedy skupinou nejvíce náročnou na metakognitivní 

procesy. 

 námi 

sledované kvality čtenářské gramotnosti vycházely spíše ze schopností a dovedností. Další 

možné příčiny tohoto jevu jsou popsány v metodických omezeních (viz kap. 4.2). 

d) Rozložení bodů ukazuje na nesymetrické známkování žáků, kdy je mnohem větší počet 

žáků s výborným prospěchem nežli s horším. Proto statistické soubory žáků s horším 

prospěchem jsou velmi malé. Evidentní je i rozdíl mezi známkováním ve 3. ročníku, kde 

zcela chybí průměrné hodnoty horší než 3, a dále ve 4. a 5. ročníku. 

4.2.2 Závislost na prospěchu z českého jazyka 

Problematika čtenářské gramotnosti je v úzkém sepětí s mateřským jazykem, a proto je 

logickým krokem porovnávat vliv kvality čtenářské gramotnosti s prospěchem z českého 

jazyka. Zde ale nastává problém s asymetrií klasifikace žáků, kdy nižší klasifikační stupně 

                                                 
58 Tradičně je například některými učiteli za nejvýznamnější součást předmětu český jazyk považována jazyková 
výchova, obsahující velké množství popisů metajazykových struktur, které jsou klasifikací hodnotitelné jako 
znalosti a vědomosti o předmětu. Někteří učitelé naopak kladou důraz na komunikační charakter předmětu, takže 
jsou hodnoceny spíše dovednosti. Hodnocení dovedností ve druhém popsaném případě bude více korespondovat 
s našimi testovými položkami. 
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jsou zastoupené pouze velmi malým souborem respondentů, což omezuje možnosti 

statistického vyhodnocení. Je to patrné z následující tabulky, kde je uvedeno zastoupení 

jednotlivých klasifikačních stupňů (%) v hodnoceném souboru respondentů.59

Tabulka 83: Zastoupení jednotlivých klasifikačních stupňů (%) v hodnoceném souboru 

 

klasifikační stupeň 3. ročník (%) 4. ročník (%) 5. ročník (%) celkem (%) 
1 59 33 33 39,75 
2 28 48 42 39,75 
3 10 11 18 14,25 
4 3 6 7 5,75 
5 0 2 0 0,5 

 

Z uvedeného důvodu jsou zde uvedeny výsledky pouze za 5. ročník, u kterého jsou 

vzhledem k počtu respondentů a přísnější klasifikaci rozsahy jednotlivých dílčích souborů 

přijatelné. Výsledky jsou uvedeny v tab. 84, na obr. 34. Zde jsou uvedeny mediány úspěšnosti 

pro jednotlivé klasifikační stupně seřazené podle skupin úloh. 

Tabulka 84: Závislost mediánu celkové úspěšnosti ve čtenářské gramotnosti na prospěchu z českého jazyka 
(%) 

5. r. – hodnoty mediánu v jednotlivých skupinách úloh v závislosti na prospěchu z českého jazyka 

klasifikační stupeň 
skupina úloh 

celkem (%) 
DP (%) VYT (%) VYZ (%) AP (%) 

1 88,92 64,29 68,75 77,08 73,18 
2 79,17 57,14 46,50 61,17 57,84 
3 82,67 51,79 37,50 49,33 54,50 
4 50,67 39,29 25,00 47,17 38,82 

                                                 
59 Vzhledem k malému počtu respondentů s klasifikačním stupněm 5, nebyl tento stupeň samostatně hodnocen. 
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Obrázek 34: Závislost úspěšnosti v jednotlivých kategoriích úloh na prospěchu z českého jazyka pro 5. ročník 
ZŠ (medián) 

 Průměrná úspěšnost v jednotlivých skupinách úloh v závislosti na 
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Obrázek 35: Závislost celkové úspěšnosti v testu na známce z českého jazyka 

5. ročník - závislost celkové úspěšnosti na známce
 z českého jazyka

y = -9,5923x + 80,289
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Z předložených grafů vyplývají následující základní závěry: 

a) Ve vyhodnocování celku respondentů, či vyhodnocování jednotlivých ročníků je patrná 

zřetelná přímá závislost mezi prospěchem z českého jazyka a úspěšností v testech čtenářské 

gramotnosti – s nižší známkou z českého jazyka klesá úspěšnost v testech, a tedy i kvalita 

čtenářské gramotnosti. 

b) Rozdíly se prohlubují s náročností úloh. Je to patrné na porovnání výsledků DP 

(doslovného porozumění), kde výsledky prvních tří stupňů jsou velmi podobné, a výsledků 

nejobtížnějších úloh VYZ s jasnými odstupy mezi jednotlivými stupni. 

c) Žáci klasifikovaní z českého jazyka stupněm 2 nebo stupněm 3 dosahují vzájemně velmi 

blízkých hodnot výsledků ve všech čtyřech pozorovaných skupinách úloh. Domníváme se, 

že příčinou by mohla být subjektivita hodnocení učitelů (žáci výrazně úspěšní jsou obvykle 
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hodnoceni stupněm 1, žáci výrazně podprůměrní stupněm 4, zbývající žáci se dělí mezi 

prospěchové stupně 2 a 3, kdy rozdíly v klasifikačních definicích těchto stupňů 

u jednotlivých učitelů jsou značně subjektivní.  

d) Přes přímou závislost úrovně čtenářské gramotnosti na prospěchu z českého jazyka ve 

vyhodnocení celku respondentů se vyskytuje nezanedbatelné procento žáků, kde 

klasifikace z českého jazyka neodpovídá výsledkům v testu čtenářské gramotnosti.60

4.2.3 Závislost na prospěchu z matematiky 

 

Matematika je druhým základním předmětem na 1. stupni ZŠ, rozvíjí logické myšlení, 

které je nezbytnou podmínkou pro úlohy vysuzování v rámci testování čtenářské gramotnosti. 

Lze tedy očekávat závislost mezi prospěchem z matematiky a mezi úspěšností v testech 

čtenářské gramotnosti, zejména u vysuzovacích úloh (skupiny VYT a VYZ). Po metodické 

stránce je zde obdobný problém jako u českého jazyka s malými soubory respondentů 

s horšími známkami. Proto i zde jsou prezentovány výsledky pouze z 5. ročníku. Výsledky 

jsou uvedeny v tab. 85, na obr. 36 a 37. 

Tabulka 85: Závislost mediánu celkové úspěšnosti ve čtenářské gramotnosti (%) na prospěchu z matematiky 

5. r. – hodnoty mediánu v jednotlivých skupinách úloh v závislosti na prospěchu z matematiky 

klasifikační stupeň 
skupina úloh 

celkem (%) 
DP (%) VYT (%) VYZ (%) AP (%) 

1 87,50 64,29 66,67 75,00 72,36 
2 82,00 57,14 50,00 61,17 61,68 
3 77,08 50,00 31,92 41,67 48,50 
4 50,67 39,29 25,00 42,33 38,16 

                                                 
60 „To, jak odlišný je přístup k jazykovým kompetencím v české výuce a ve výzkumu PISA, ilustruje i srovnání 
hodnocení našich žáků v hodinách českého jazyka a v testu PISA: ačkoli je zde určitá míra souladu, přesto se 
mezi nejúspěšnějšími absolventy testu PISA (těmi, kdo dosáhli nejvyšší úrovně způsobilosti) vyskytuje více než 
pětina žáků, jejichž prospěch v českém jazyce je ve škole hodnocen trojkou, a objevuje se zde dokonce i určitý 
počet čtyřkařů (2 %). Naopak 2 % jedničkářů a 14 % dvojkařů dosáhlo maximálně "prostřední" úrovně 
způsobilosti v testu čtenářské gramotnosti PISA“ (Procházková, 2006). 
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Obrázek 36: Závislost úspěšnosti v jednotlivých skupinách úloh na prospěchu z matematiky pro 5. ročník 
(medián) 
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Obrázek 37: Závislost celkové úspěšnosti v testu na známce z matematiky 
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 na známce z matematiky
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Z předložených grafů vyplývají následující základní závěry: 

a) Výsledky závislostí v předmětu matematika jsou analogické s výsledky závislostí zjištěné 

v českém jazyce. 

b)  Největší rozdíl v úspěšnosti mezi známkou 1 a 4 je u skupiny VYZ (vysuzování ze 

zkušeností) a činí cca 40 %.  

c) U čtenářské gramotnosti jako celku klesá úspěšnost se zhoršující se známkou velmi 

rovnoměrně, a to v průměru o cca 10 % na jeden stupeň. 

d) Přes přímou závislost úrovně čtenářské gramotnosti na prospěchu z matematiky ve 

vyhodnocení celku respondentů se vyskytuje velké množství žáků, kde klasifikace 

z matematiky neodpovídá výsledkům v testu čtenářské gramotnosti (viz obr. 37, srov. 

poznámka 60). Toto zjištění považujeme za hodnotné, protože ukazuje na to, že schopnosti 
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a dovednosti žáka zvládat potřebné „životní situace“ v souvislosti se zpracováním 

informací nemusí nutně korespondovat s předpokladem úrovně těchto schopností a 

dovedností na základě prospěchu. 

4.2.4 Závislost na prospěchu v rámci relativních prospěchových skupin 

Jednou z možností, jak při analýze výsledků čtenářské gramotnosti omezit vliv různého 

hodnocení prospěchu v jednotlivých ročnících, variabilitu v přístupu jednotlivých učitelů i 

škol a asymetrii v zastoupení jednotlivých známek je rozdělit pro hodnocení soubor 

respondentů na tři relativní prospěchové skupiny. Tento postup vychází z předpokladu, že 

zatímco klasifikace učitele je do jisté míry subjektivní (klasifikace stejného žáka různými 

učiteli by se patrně navzájem často odlišovala, stejně tak se diferencuje (zpřísňuje) hodnocení 

žáků v různých ročnících 1. stupně směrem k vyšším ročníkům), prospěchová pozice žáka 

v rámci celého vzorku žáků podává objektivnější obraz, neboť je relativně stabilní. 

Z praktických skutečností rovněž vyplývá, že v každé třídě (bez ohledu na její celkovou 

úroveň) se žáci vždy diferencují na lepší, průměrné a horší. Toto dělení učitelé automaticky 

využívají při tvorbě úloh a vedení výuky. Je proto vhodné znát parametry těchto skupin i pro 

tvorbu praktického manuálu. 

Podle celkového průměrného prospěchu byl každý hodnocený soubor seřazen vzestupně 

a rozdělen po třetinách na skupiny A, B, C dle své prospěchové pozice v rámci všech 

respondentů. Skupinu A tvoří žáci, kteří se svým prospěchem umístili v první (nejlepší) 

třetině respondentů, skupinu B žáci ve střední třetině a skupinu C žáci, kteří se svým 

prospěchem umístili v poslední třetině respondentů.  

Výsledky jsou uvedeny na následujících obrázcích. Jako srovnávaný parametr je uveden 

medián úspěšnosti v rámci dané skupiny. Pro přehlednost a snazší interpretaci jsou výsledky 

uvedeny v třídění jak podle prospěchových skupin (obr. 38), tak podle kategorií úloh 

čtenářské gramotnosti (obr. 39). 
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Obrázek 38: Závislost úspěšnosti ve skupinách úloh ve 3.–5. ročníku v jednotlivých prospěchových skupinách 
(uvedeny mediány souborů) 
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Obrázek 39: Závislost úspěšnosti žáků prospěchových skupin 3.–5. ročníku v jednotlivých skupinách úloh 
(uvedeny mediány souborů) 
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Při všech hodnoceních je třeba mít na paměti velký rozptyl výsledků, který se při 

porovnávání úspěšnosti v testech čtenářské gramotnosti projevuje. Pro dokumentování této 

skutečnosti je na následujících grafech pro celkovou úspěšnost a pro jednotlivé prospěchové 

skupiny uvedeno jako míra variability mezikvartilové rozpětí (uveden 1. kvartil – medián – 

3. kvartil). Tyto grafy velmi dobře demonstrují vývoj variability v hodnoceném časovém 

období. 
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Obrázek 40: Vývoj variability ve výsledcích celkové úspěšnosti v testu čtenářské gramotnosti pro jednotlivé 
prospěchové skupiny mezi 3. a 5. ročníkem ZŠ 

Prospěchová skupina A

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

3.r. 4.r. 5.r.ročník ZŠ

ce
lk

ov
á 

ús
pě

šn
os

t (
%

)

1.kvartil

medián

3.kvartil

Prospěchová skupina B

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

3.r. 4.r. 5.r.ročník ZŠ

ce
lk

ov
á 

ús
pě

šn
os

t (
%

)

1.kvartil

medián

3.kvartil

 

Prospěchová skupina C

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

3.r. 4.r. 5.r.ročník ZŠ

ce
lk

ov
á 

ús
pě

šn
os

t (
%

)

1.kvartil

medián

3.kvartil

 

 

Z uvedených výsledků lze odvodit následující závěry: 

a) Vývoj čtenářské gramotnosti mezi 3. a 5. ročníkem se významně liší v závislosti na 

prospěchu žáků. Největší pozitivní posun je u nejlepších žáků, menší u žáků průměrných 

a u horších žáků lze hovořit o velmi mírném nárůstu, nebo v podstatě o stagnaci. Je to 

patrné z obou typů grafických vyjádření. Uvážíme-li, že do skupiny C (horší žáci) byla 

zařazena celá třetina žáků, jedná se o velmi závažné zjištění, které je třeba reflektovat 

v přípravě metodických materiálů. 

b) Rozdíly mezi prospěchovými skupinami obecně rostou s obtížností úloh. Např. u 5. ročníku 

je u doslovného porozumění (skupina DP) průměrná úspěšnost skupiny A (lepší žáci) vyšší 

o 14 % než u skupiny C (horší žáci), u úloh vysuzování ze zkušenosti (skupiny VYZ) je 

tento rozdíl již 36 %.  

c) Zatímco ve skupině úloh zkoumajících doslovné porozumění (skupina DP) u prospěchové 

skupiny A se ukazuje, že v této oblasti velmi dosahují vysoké úspěšnosti již od 4. ročníku 

(viz také velký vzestup DP mezi 3. a 4. ročníkem), výsledky žáků skupiny C ukazují vyšší 
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vzestup DP až mezi 4. a 5. ročníkem. Doslovné porozumění žáků skupiny B se zvyšuje 

poměrně rovnoměrně. 

d) Schopnost a dovednost vysuzovat informace z textu (skupina VYT) se u prospěchové 

skupiny A rovnoměrně zvyšuje již od 3. ročníku, u skupin B a C je patrná vzestupná 

tendence až od 4. ročníku.  

e) Ve skupině úloh spojujících vysuzování z textu se zapojením osobní zkušenosti (VYZ) se 

projevuje největší rozdíl mezi jednotlivými skupinami. Domníváme se, že příčinou může 

být úzká souvislost jednotlivých prospěchových skupin s inteligencí, a s tím souvisejícím 

obecným přehledem podpořeným individuálními zájmy (a tedy zkušenostmi), které lze ve 

skupině úloh VYZ dobře zúročit. Opět se potvrzuje výrazný vzestup schopností a 

dovedností žáků již od 3. ročníku ve skupině A, a oproti tomu stagnace skupiny C.  

f) Ve skupině úloh vyžadujících aplikaci informací (AP) se opět potvrzuje velký vzestup 

dovedností žáků prospěchové skupiny A již od 3. ročníku, u skupiny C nastává tento 

vzestup až o rok později (srov. DP – ad c).  

g) Celkově bychom mohli konstatovat, že kvalita čtenářské gramotnosti zejména v úlohách 

vyžadujících zapojení vysuzování a osobní zkušenost se u žáků skupiny A rozvíjí výrazně 

již od 3. ročníku, u skupiny C nastává tento rozvoj přibližně o ročník později a v menší 

míře. 

h) Z uvedených výsledků vyplývá závěr, který byl konstatován již v předchozích částech (a 

předložené výsledky ho podporují), že při procvičování čtenářské gramotnosti formou 

cílených úloh je třeba mít k dispozici vždy sérii úloh různé obtížnosti a aplikovat 

individuální přístup k žákům, aby řešené úlohy byly pro ně přiměřené. 

i) Po metodické stránce se rozdělení žáků na prospěchové skupiny jeví jako vhodné, střední 

hodnoty souborů (mediány) dobře ilustrují hodnocené závislosti. Výhodou použití mediánu 

je skutečnost, že tato hodnota není ovlivněna náhodnými extrémy, což v případě hodnocení 

žáků mohou být aktuální zdravotní i psychické indispozice. Při praktické přípravě 

metodických materiálů je rozdělení úloh a dalších postupů na tři základní na sebe 

navazující skupiny přehledné a dobře realizovatelné. 
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4.3 Závislost kvality čtenářské gramotnosti na pohlaví žáků 

Genderové rozdíly ve vývoji člověka jsou v odborné literatuře trvale zkoumány, vliv 

příslušnosti k určitému pohlaví bývá jedním z obvykle vyhodnocovaných faktorů i v oblasti 

čtenářské gramotnosti.61

Tabulka 86: Zastoupení skupin respondentů z hlediska pohlaví (%) 

 Proto i v našem výzkumu byly tyto údaje vyhodnoceny. Rozložení 

respondentů v našem výzkumu z tohoto hlediska viz tab. 86.  

 ročník celkem 3 4 5 
chlapci 43,5 48,5 44 45 
dívky 56,5 51,5 56 55 

 

Zkoumat závislosti kvality čtenářské gramotnosti žáků na pohlaví však s sebou přináší 

některé jevy, které mohou v konečném důsledku úspěšnost v testu čtenářské gramotnosti 

ovlivňovat a je třeba je třeba brát v úvahu při posuzování výsledků: 

a) Přístup k plnění úkolů – děvčata ve věku respondentů mívají zodpovědnější přístup 

k plnění úkolů, takže je předpoklad, že úlohy mohou vypracovávat pečlivěji, více se 

zaměřovat na detaily atd. 

b)  Zaměření osobnosti – děvčata jsou obecně více humanitně zaměřená, takže úlohy na 

základě textů jim mohou více vyhovovat. 

c) Motivační faktory – děvčata obecně čtou raději než chlapci, proto mohou být 

motivovanější k úlohám založeným právě na čtení. 

d) Čtenářská zkušenost – děvčata ve věku respondentů více čtou (viz např. Gabal 2002), tudíž 

mají větší čtenářskou zkušenost, která pozitivně působí při vnímání všech atributů čteného 

textu. 

Zde jsou uvedeny výsledky vyhodnocení celkové úspěšnosti žáků v testu čtenářské 

gramotnosti v jednotlivých ročnících v závislosti na pohlaví (obr. 41) a výsledky vyhodnocení 

závislosti pohlaví a úspěšnosti žáků v jednotlivých skupinách úloh (obr. 42). V souladu 

s postupem vyhodnocování v předchozích kapitolách a z výše uvedených důvodů jsou opět 

uváděny hodnoty mediánů. 

                                                 
61 Srovnání získaných parametrů dle příslušnosti k pohlaví do svých statistik zahrnují např. mezinárodní 
výzkumy PISA a PIRLS. Rozdíly mezi chlapci a dívkami se zde potvrdily. Čtenářskou gramotnost žáků 
1. stupně ZŠ a vliv školy a učitele na čtenářskou gramotnost zkoumala také Najvarová (2008), v testu 
čtenářských dovedností nezjistila významné rozdíly mezi chlapci a dívkami. 
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Obrázek 41: Srovnání úspěšnosti chlapců a děvčat v testu čtenářské gramotnosti dle ročníků (uvedeny 
mediány úspěšnosti) 
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Obrázek 42: Srovnání úspěšnosti chlapců a děvčat v testu čtenářské gramotnosti dle skupin úloh (uvedeny 
mediány úspěšnosti) 
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Z předložených grafů vyplývají následující základní závěry: 

a) Ve všech ročnících prokazují mírně vyšší úspěšnost dívky. Nejmenší rozdíl hodnot se 

objevuje ve 4. ročníku, nejvyšší rozdíl v ročníku 3.  

b) Ve všech skupinách úloh je opět zřetelně patrná mírně vyšší úspěšnost dívek, nelze však 

vypozorovat téměř žádné rozdíly, posuzujeme-li úspěšnost chlapců a dívek v jednotlivých 

konkrétních skupinách úloh. Přibližně stejné hodnoty rozdílu se objevují, posuzujeme-li 

z hlediska úspěšnosti získávat a zpracovávat informace na nejjednodušší úrovni doslovného 

porozumění (skupina DP), či na nepoměrně obtížnější úrovni vysuzování se zapojením 

osobní zkušenosti (skupina VYZ).  

c) Uvedená zjištění vyšší úspěšnosti dívek ve všech souvislostech (ročník, skupiny úloh) je 

však třeba chápat se zřetelem k poznámkám v úvodu této kapitoly. 
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4.4 Závislost kvality čtenářské gramotnosti na tichém čtení 

Testování rychlosti tichého čtení patří k metodám posuzování čtenářských schopností 

žáků. Nabízí se tedy otázka, zda a nakolik výsledky tohoto testu mohou vypovídat o kvalitě 

čtenářské gramotnosti. Zde je třeba si ale uvědomit základní metodická úskalí hodnocení 

rychlosti tichého čtení. V zásadě jsou zde dvě možnosti: 

a) Hodnocení pouze doby čtení textu bez dalších úkolů pro žáka. Základním problémem je 

skutečnost, že zde není žádná kontrola, zda žák text skutečně čte a s jakou podrobností. 

Výsledek je tedy z velké části ovlivněn individuálním přístupem žáka k danému úkolu. 

b) Hodnocení doby čtení textu při současné kontrole přečtení formou předem daných úkolů či 

otázek. Tento způsob je zde označen jako tiché čtení s porozuměním. Ve skutečnosti jde 

ale vlastně již o určitou formu testování čtenářské gramotnosti. Např. pokud má žák při 

čtení označovat určité kategorie slov, mohla by tato úloha patřit také mezi úlohy 

elementárního doslovného porozumění. 

V rámci výzkumu v této práci bylo rovněž testováno tiché čtení podle metodiky uvedené 

v kap. 3.5. Zvoleným indikátorem byla celková doba čtení tří dílčích textových úryvků 

s kontrolním úkolem. Získané hodnoty byly použity jednak ke sledování vývoje schopnosti 

tichého čtení mezi 3. a 5. ročníkem ZŠ, jednak pro hodnocení vazby mezi rychlostí a kvalitou 

tichého čtení s porozuměním a úspěšností v testech čtenářské gramotnosti. 

4.4.1 Vývoj schopnosti tichého čtení 

Výsledky testů tichého čtení jsou graficky prezentovány na obr. 43. Je zde uveden vývoj 

základních statistických parametrů doby tichého čtení (minimum, 1. kvartál, medián, 

3. kvartál a maximum) od 3. do 5. ročníku. Pro lepší přehlednost jsou výsledky uvedeny 

v procentech střední hodnoty (mediánu) dosažené v 5. ročníku. 
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Obrázek 43: Vývoj doby tichého čtení v jednotlivých ročnících 
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Z prezentovaných výsledků jsou patrné tyto závěry: 

a) K vývoji čtenářských dovedností tichého čtení dochází především mezi 3. a 4. ročníkem, 

kdy došlo ke zkrácení průměrné doby potřebné na tiché čtení z cca 140 % na 100 %. 

Zlepšení v 5. ročníku již není příliš patrné, průměrná hodnota zůstává stejná. 

b) Ve všech souborech je patrná asymetrie maximálních dosažených časů. Maximum 

dosahuje cca 2,5 násobku průměrné hodnoty. To ukazuje, že v každém souboru (ročníku) 

se vždy vyskytuje žák (nebo několik žáků), jejichž dovednosti tichého čtení jsou velmi 

slabé, popř. úkol nepochopí či ignorují. To je třeba respektovat při vyhodnocování souboru 

dat. 

4.4.2 Vztah mezi tichým čtením a čtenářskou gramotností 

Pro analýzu vztahu mezi schopností tichého čtení a úspěšností v testech čtenářské 

gramotnosti byly soubory respondentů jednotlivých ročníků rozděleny podle dosažených časů 

na třetiny, tj. na skupiny označené jako rychlí – průměrní – pomalí. Pro takto vytvořené dílčí 

soubory byly vypočteny mediány dosažených úspěšností v jednotlivých typech úloh. 

Výsledky jsou uvedeny na obr. 44. 
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Obrázek 44. Úspěšnost v jednotlivých typech úloh v závislosti na rychlosti čtení 
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Z výsledků mohou vyplývat následující závěry: 

a) Z provedené analýzy nelze odvodit zřetelnou závislost mezi dobou potřebnou k tichému 

čtení textu a úspěšností v testech čtenářské gramotnosti. Prolínají se zde vždy dvě základní 

tendence: 

• delší doba čtení může souviset s celkovou nižší výkonností v českém jazyce, a tedy i 

v prokazování čtenářské gramotnosti, nebo naopak může být spojena s pečlivějším 

přístupem, a tedy i s lepšími výsledky v testu čtenářské gramotnosti; 

• kratší doba čtení může ukazovat např. na neschopnost soustředit se na text delší dobu, 

neochotu pracovat dle zadaných pokynů aj., a tedy může být spojena s nižší 

úspěšností v testu čtenářské gramotnosti, nebo naopak může ukazovat na velmi 

zběhlého čtenáře s dobrou zkušeností, a tedy být spojena s vyšší úspěšnosti v testu 

čtenářské gramotnosti.  

Současné působení obou tendencí a dalších faktorů vede k nejednoznačným výsledkům. 

b) Obecné závislosti obtížnosti jednotlivých typů úloh a vývojem mezi 3. a 5. ročníkem jsou 

patrné i z výsledků souborů rozdělených dle rychlosti a kvality tichého čtení. Lze shrnout, 
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že testování tichého čtení nepřináší z hlediska posuzování čtenářské gramotnosti žádné 

zásadní informace. Na druhé straně – pokud je hodnocení tichého čtení spojeno 

s kontrolními otázkami, je možné tuto metodu považovat za jeden z nástrojů 

k procvičování čtenářské gramotnosti na úrovni doslovného porozumění. 
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5 REFLEXE VÝZKUMU 

5.1 Zhodnocení hypotéz 

V kapitolách věnovaných praktickému výzkumu jsme se pokusili nahlédnout do 

problematiky čtenářské gramotnosti z několika různých úhlů pohledu (charakter úloh, vývoj 

schopností a dovedností žáka získat a dále zpracovávat informace dané čtením textu, vlivy 

dalších charakteristik respondenta aj.). Jednotlivé aspekty, které jsme v rámci výzkumného 

komplexu sledovali, jsme rozdělili do tematických celků a podrobně popsali v předchozích 

kapitolách. V této kapitole budou na základě zjištěných výsledků zhodnoceny základní 

hypotézy. 

Hypotéza 1: Předpokládáme významný vliv typu požadované dovednosti získávat a 

zpracovávat textové informace, tj. úspěšnost žáků bude klesat s požadavkem vyššího 

zapojení vysuzování z textu a s požadavkem propojit informace s vlastní zkušeností. 

Zhodnocení hypotézy: 

Hypotéza 1 se v našem výzkumu potvrzuje. Úlohy zjišťující doslovné porozumění textu 

byly skupinou úloh, která žákům činila nejmenší obtíže. Vyhledání požadované informace 

přímo v textu, a to i v případech, že vyhledání informace bylo ztíženo nějakým faktorem, 

zvládala většina žáků všech zkoumaných ročníků. Obtížnější byly úlohy požadující získané 

informace aplikovat do praxe, a to i přesto, že jejich praktický aspekt, tj. možnost vytvořit si 

konkrétní představu, mohl ke zvýšení úspěšnosti přispívat. Oproti tomu úlohy, ve kterých je 

třeba v textu vnímat a zpracovávat také návodné zmínky, jež teprve ve spojení s explicitně 

podanými údaji umožňují vysoudit požadované informace, jsou pro žáky již obtížné. 

Úspěšnost získávání takových informací může však pozitivně ovlivňovat např. osobní blízkost 

tématu či jiné příznivé faktory. Nejméně úspěšní byli respondenti v úlohách vyžadujících 

nejen vysuzování implicitní informace, ale zároveň propojení tohoto vysuzování s předchozí 

osobní zkušeností. 

Hypotéza 2: Předpokládáme vliv věkových zvláštností na dovednost získávat a 

zpracovávat informace získané textem, tato dovednost bude směrem k vyššímu ročníku 

stoupat.  
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Zhodnocení hypotézy: 

Hypotéza 2 se v našem výzkumu potvrzuje. Je třeba však konstatovat, že analýzy 

výsledků z různých hledisek ukazují, že rozhodně nelze mluvit o meziročníkově plynulém 

vývoji schopností a dovedností prokazujících čtenářskou gramotnost. Sledujeme-li celkovou 

úspěšnost čtenářské gramotnosti (či úspěšnost v jednotlivých úlohách), nalezneme větší 

vzájemnou shodu výsledků respondentů 4. a 5. ročníků. Největší rozdíl mezi 3. a 4. ročníkem 

je v kategorii úloh, které se v našem výzkumu ukázaly jako nejobtížnější, tedy úlohy, k jejichž 

úspěšnému splnění bylo třeba kromě vysuzování z textu zapojit i předchozí individuální 

zkušenost. 

Hypotéza 3: Předpokládáme, že dovednost žáků získávat a zpracovávat textové 

informace bude přímo úměrně stoupat s jejich školní úspěšností (v našem výzkumu 

zjišťovanou prospěchem v základních předmětech – český jazyk, matematika, předměty 

oblasti Člověk a jeho svět). 

Zhodnocení hypotézy: 

Hypotéza 3 se v našem výzkumu potvrzuje. Z analýz výsledků vyplývá, že v průměrném 

souhrnu žáků lze pozorovat statisticky významnou závislost kvality čtenářské gramotnosti na 

prospěchu (průměrná celková úspěšnost klesá cca o 10 % na jeden známkový stupeň). 

Úspěšnost v získávání a zpracování informací z textu mezi 3. a 5. ročníkem se nejvíce zvyšuje 

u nejlepších žáků (prospěchová skupina A), menší vzestupnou tendenci vykazují žáci 

průměrní (skupina B), u horších žáků (skupiny C) můžeme hovořit o velmi mírném nárůstu, či 

dokonce o stagnaci. Domníváme se, že toto zjištění je poměrně závažné, neboť do skupiny C 

(horší žáci) byla zařazena celá třetina žáků. Dalším zjištěním je, že rozdíly mezi 

prospěchovými skupinami obecně rostou přímo úměrně s obtížností úloh.  

Na druhou stranu však z analýzy výsledků vyplývá skutečnost, že předchozí konstatování 

platí v rámci vyhodnocení výsledků žáků jako celku. Zabýváme-li se výsledky některých 

jednotlivých žáků, nemusí tato souvislost platit bezpodmínečně. Ve všech třech ročnících se 

objevili respondenti, kteří ačkoli jejich prospěch předpokládá vysokou úspěšnost v testu 

čtenářské gramotnosti, tuto očekávanou úspěšnost svými výsledky nepotvrdili, a naopak –

vyskytuje se nezanedbatelné procento respondentů, kteří byli v testu úspěšní přes své horší 

prospěchové skóre. 
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Hypotéza 4: Předpokládáme, že dovednost získávat a zpracovávat textové informace 

bude přímo úměrně stoupat s rychlostí a kvalitou tichého čtení s pozorností. 

Zhodnocení hypotézy: 

Analýzy výsledků našeho výzkumu hypotézu 4 nepotvrdily. Obecné závislosti obtížnosti 

jednotlivých typů úloh a vývojem mezi 3. a 5. ročníkem byly patrné i z výsledků souborů 

rozdělených dle rychlosti a kvality tichého čtení. Při hodnocení příliš rychlých, či naopak 

příliš pomalých čtenářů je třeba brát v úvahu protikladné tendence důvodů popsané 

v kap. 4.4.2. Obecně lze však shrnout, že testování rychlosti a kvality tichého čtení nepřineslo 

z hlediska posuzování čtenářské gramotnosti žádné zásadní informace. 

Hypotéza 5: V souladu s výsledky mezinárodních výzkumů předpokládáme lepší 

výsledky u dívek ve srovnání s chlapci. 

Zhodnocení hypotézy: 

Hypotéza 5 se v našem výzkumu potvrzuje. Analýzy výsledků našeho výzkumu potvrzují 

platnost hypotézy jak ve srovnání úspěšnosti respondentů dle jednotlivých ročníků, tak 

v případě, provádíme-li komparaci úspěšnosti chlapců a dívek v jednotlivých skupinách úloh. 

Ve všech zkoumaných závislostech vykazují dívky mírně vyšší úspěšnost, procentuální 

rozdíly však nejsou statistiky velmi významné a také nebyly prokázány žádné závislosti na 

vyšší, či nižší obtížnosti požadovaného získání či zpracování informací. Domníváme se, že 

uvedené zjištění nelze generalizovat, ale je třeba posuzovat je také vzhledem k dalším jevům 

typickým pro obě genderové skupiny respondentů (přístup, zaměřenost, motivovanost aj.). 

5.2 Diskuze nad problémy gramotnosti 

Zkoumáme-li určitou dobu podrobněji tak komplexní jev, jakým čtenářská gramotnost 

bezesporu je, dojdeme k velkému množství podnětů, na něž bychom v této kapitole rádi 

obrátili pozornost. Bude diskutována čtenářská gramotnost z pohledu výběru textu, úloh 

rozvíjejících čtenářskou gramotnost, z pohledu schopností a dovedností důležitých pro 

získávání a zpracovávání textových informací a dalších jevů souvisejících s problematikou 

čtenářské gramotnosti (věkové zvláštnosti, prospěch, pohlaví aj.). Závěr kapitoly je věnován 

poznámkám k výuce čtenářské gramotnosti na našich školách. 
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Poznámky k výběru textu 

Vzhledem ke skutečnosti, že základem čtenářské gramotnosti je práce s textem, je třeba 

obrátit pozornost právě na text jako výchozí bod rozvoje čtenářské gramotnosti. V našich 

školách se cíleně rozvíjí dovednosti pracovat s textem převážně na textech uměleckých, které 

jsou součástí čítanek nebo různých aktivit a třídních / školních projektů podporujících kladný 

vztah k umělecké literatuře a ke čtení knih. Tyto texty mají bezesporu ve školním kurikulu 

své nezastupitelné místo jako zdroj emočních prožitků, podporují ve velké míře rozvoj 

představivosti a fantazie a v neposlední řadě slouží jako významný činitel rozvoje slovní 

zásoby a jsou příkladem správné a tvořivé stylistiky.  

Tato tendence rozvíjet čtenářské dovednosti prostřednictvím zejména uměleckých textů 

však trochu ignoruje fenomén současné doby, ve které nastal informační boom a v níž se 

objevuje obrovské množství textů vzniklých ryze jako informační zdroj. Tyto texty se svými 

charakteristikami a účelem, pro který byly vytvořeny, od textů uměleckých výrazně odlišují a 

v souvislosti s tím se také výrazně odlišují čtenářské strategie a požadavky na schopnosti a 

dovednosti z těchto textů získávat informace a dále je zpracovávat. Domníváme se tedy, že 

rozvoji čtenářské gramotnosti našich žáků by prospělo více zařazovat texty vyskytující se 

v běžném životě, tedy texty autentické, pojímat je jako zdroj informací a ty pak zpracovávat 

způsobem analogickým běžnému užívání.  

Mezi významné zdroje alternativních textových materiálů patří i internet. Přestože na 

téma přehnaného trávení volného času dětí školního věku u počítačů bylo napsáno tisíce 

kritických příspěvků, nelze nevidět, že vhodně volené aktivity s tímto zdrojem poznatků učí 

děti orientovat se ve větším množství kratších (a často nesouvislých) textů a přispívají 

k rozvoji dovedností cíleně vyhledávat a následně využívat informace. 

Souhrnem lze říci, že rozmanitost textových zdrojů přispívá k rozvoji čtenářské 

gramotnosti žáků, neboť rozmanité texty rozvíjejí rozmanité dovednosti s nimi pracovat a 

získávat a dále zpracovávat informace jimi poskytnuté. 

Poznámky k možnostem rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím 

specifických úloh 

Nejběžnějším způsobem, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, je při práci s texty 

modelovat takové situace, ve kterých se úspěšné získání a zpracování textových informací 

projeví dosažením dílčího cíle, pro který byl text čten, tj. získáním informace čtenář získá 
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„odrazový můstek“ pro úspěšné dosažení svého cíle. Tato „modelace“ běžných situací a 

představa praktického přínosu bývá silným motivačním faktorem. Speciálně žákům na 

1. stupni nedělá problémy zapojit fantazii, vžít se do situace běžného života a představit si 

možné alternativy řešení. V našem výzkumu byl brán zřetel na tento požadavek, takže úlohy 

nejenže vycházejí z autentických textů, ale získávání a zpracování informací je ve značné 

míře podněcováno představou praktického využití.  

Neméně důležité je však úlohy cílit tak, aby byly rozvíjeny různorodé schopnosti a 

dovednosti textové informace zpracovávat. Velmi vhodným východiskem by mohlo být 

vědomí vnitřní členitosti čtenářské gramotnosti, tj. je třeba brát v úvahu např. členění 

čtenářské gramotnosti na roviny (VÚP 2012), členění dle procesů / postupů porozumění 

(PIRLS 2001, 2011), či škálování dle typu činnosti (PISA, 2000, 2009). Rozlišení úloh dle 

typu požadavku získat či dále zpracovat informace do jednotlivých skupin v našem výzkumu 

ukázalo, že některé dovednosti práce s textem jsou pro žáky mnohem obtížnější, než bychom 

předpokládali, a proto by bylo dobré podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti žáků právě typy 

úloh, které více rozvíjejí vysuzovací, hodnotící a metakognitivní schopnosti i aplikační 

dovednosti.  

Celkově bychom mohli konstatovat, že kvalita čtenářské gramotnosti zejména v úlohách 

vyžadujících zapojení vysuzování a osobní zkušenost se u některých žáků62 rozvíjí výrazně již 

od 3. ročníku, zatímco u jiných63

Celkově nejméně úspěšní byli žáci ve skupině úloh vyžadující vysuzovat implicitní 

informace zároveň s propojením s předchozí osobní zkušeností, kde již bylo třeba vnímat a 

brát v úvahu veškeré aspekty, který text přináší. Nejvíce úspěšní byli respondenti v úlohách 

prokazujících doslovné porozumění. 

 nastává tento rozvoj přibližně o ročník později a v menší 

míře. 

Z našeho výzkumu vyplynul také jasný závěr, že pro dosažení co největší efektivity 

rozvoje čtenářské gramotnosti žáků by bylo velmi účelné diferencovat úlohy k textu na 

jednodušší, středně obtížné a obtížně dle relativních skupin žáků v každé jednotlivé třídě.  

                                                 
62 V našem výzkumu byli tito žáci zahrnuti do relativní prospěchové skupiny A. 
63 V našem výzkumu se jednalo o žáky zahrnuté do relativní prospěchové skupiny C. 
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Poznámky k dovednosti tichého čtení 

Tiché čtení je zdaleka nejrozšířenějším způsobem čtení, které je lidmi využíváno 

k získávání informací. Přes nespornou potřebu společnosti rozvíjet dovednost tichého čtení už 

od dětského věku, je českými učiteli v rámci školního vyučování využíváno jen v malé míře. 

Důvodem je patrně horší způsob kontroly žáka, jak kvalitně ve vyhrazeném čase skutečně čte 

(a zda vůbec čte). Na druhou stranu však může učitel zúročit obrovskou výhodu tichého čtení, 

např. možnost individuálního tempa jednotlivých žáků, klidné a tiché prostředí lze využít 

např. k alternativní práci se skupinkou dětí.  

Důležitost „čtení potichu“ je konstatováno i v závěrech mezinárodních výzkumů. 

Z výsledků PIRLS 2001 však také vyplývá, že výuka na 1. stupni se omezuje převážně na 

hlasité čtení žáků s vysvětlováním sémantiky neznámých slov, která se ve čteném textu 

objeví. Je třeba si uvědomit, že tendence učitelů kopírovat způsob výuky osobně zažité 

v pozici žáka je velmi silná, takže ani mladí učitelé nepřinášejí zatím v tomto směru znatelnou 

změnu. Přitom tiché čtení velmi podporuje individuální přístup k žákům, a tím i možnost 

cíleného individuálního rozvoje čtenářské gramotnosti. Výzkum PIRLS prokázal pozitivní 

vliv čtení „pro sebe“ na celkovou úroveň čtenářské gramotnosti desetiletých žáků, ale také 

bohužel zjistil skutečnost, že čeští učitelé na 1. stupni základních škol (ve srovnání s učiteli 

v jiných zemích) dávají žákům málokdy možnost číst v rámci výuky knihu podle jejich 

vlastního výběru (OECD, PIRLS, 2001). 

Přestože v obecné rovině zkoumané vazby tichého čtení s porozuměním na schopnosti a 

dovednosti získávat a zpracovávat textové informace v našem výzkumu potvrdily obecné 

závislosti a nepřinesly žádné zásadní informace, domníváme se, že kvalitativně zaměřený 

výzkum by mohl některé zajímavé jevy odhalit.  

Poznámky k souvislostem s věkovými zvláštnostmi  

Podstatnou součástí našeho výzkumu bylo posouzení rozvoje schopností a dovedností 

žáků prokazujících čtenářskou gramotnost v průběhu tří po sobě jdoucích ročníků ZŠ (3.–5. 

ročník). Jednotlivé ročníky byly vyhodnocovány v souvislosti s dovednostmi žáků v oblasti 

čtenářské gramotnosti v jednotlivých skupinách specifických úloh, v souvislosti s dovedností 

tichého čtení s pozorností, vazeb na školní úspěšnost ve stěžejních předmětech, v souvislosti 

s pohlavím respondentů i vyhodnocovány v rámci relativních prospěchových skupin. Se 

zvyšujícím se ročníkem se zvyšovala úspěšnost respondentů jako celku a v kvalitě čtenářské 
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gramotnosti byla potvrzena stoupající tendence. Tato tendence však nevykazovala plynulou 

progresi. Při vyhodnocování vzorku respondentů jako celku bylo z hlediska různých 

zkoumaných vazeb patrné vzájemné přiblížení výsledků 4. a 5. ročníku oproti ročníku 3. 

Otázkou do diskuze by mohly být příčiny tohoto odstupu výsledků. Mohl by být jedním 

z důvodů významnější posun myšlení od konkrétního k abstraktnímu právě kolem 10 let věku 

dítěte? Bylo by možné hledat příčiny v obsahu či struktuře školního učiva? Je možný také vliv 

techniky čtení, která se v průběhu 3. ročníku završuje a umožňuje dítěti soustředit se více na 

významové aspekty textu? Odpovědi na tyto otázky by mohly být předmětem dalších 

výzkumů. 

Velmi zajímavé výsledky však vyplynuly z porovnávání vývoje schopností a dovedností 

v rámci relativních prospěchových skupin (viz kap. 4.2.4). Výsledkem bylo zjištění a 

doporučení pro praxi, že úlohy rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků by místo diferenciace 

dle ročníků (věku) měly být diferencovány spíše v rámci volných relativních skupin každé 

jednotlivé třídy. 

Poznámky k souvislostem se školním prospěchem 

V našem výzkumu byla souvislostem školního prospěchu žáka s kvalitou jeho čtenářské 

gramotnosti věnována velká pozornost a výsledky zkoumány a vyhodnocovány z různých 

úhlů pohledu. Byly shledány významné souvislosti kvality čtenářské gramotnosti se školním 

prospěchem celkovým i v jednotlivých stěžejních předmětech. Rozdíly mezi žáky se 

prohlubují s náročností úloh. Je to patrné na porovnání výsledků zjišťování doslovného 

porozumění (skupina úloh DP), kde rozdíly výsledků všech tří prospěchových skupin (A–C) 

nepřesahují 20 %, kdežto výsledky skupiny úloh VYZ, či AP ukazují i více než 40% rozdíl. 

Zároveň však z našeho výzkumu vyplynuly dvě významné skutečnosti: 

(a) vyhodnocování vztahů na úrovni individuálních výsledků přineslo poměrně velké 

množství případů, kdy zcela neplatila závislost kvality čtenářské gramotnosti žáka na jeho 

školním prospěchu; (b) vyhodnocování vztahů z hlediska prospěchových skupin přineslo 

zajímavé výsledky a přesnější údaje o stavu a rozvoji kvality čtenářské gramotnosti dle 

nároku na kognitivní procesy potřebné pro vyřešení odlišných skupin úloh (viz kap. 4.2.4). 

Proto je třeba opět konstatovat, že schopnosti a dovednosti čtenářské gramotnosti je třeba 

cíleně rozvíjet v rámci propracovaného systému, který neopomíjí žádnou z rovin čtenářské 

gramotnosti a diferencuje rozvíjené dovednosti dle potřeb relativních skupin žáků. 
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Poznámky k závislostem na pohlaví 

Lze konstatovat, že v našem výzkumu se potvrdily souvislosti úspěšnosti v testu 

čtenářské gramotnosti a pohlaví žáka (kap. 4.3). Je však otázka, nakolik zde působily další 

genderové charakteristiky žáků. Za nejvýznamnější faktor, který mohl ovlivnit výsledky, lze 

považovat motivovanost k námi užitému způsobu zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti, 

který nemusel být pro obě pohlaví stejně atraktivní. Motivace k výkonu pak samozřejmě 

ovlivňuje další faktory, jako je ochota účastnit se aktivity, pozornost, zaujatost, zaměřenost aj. 

Možným řešením by bylo hledat ještě další způsoby rozvoje čtenářské gramotnosti jako 

alternativu k nejčastěji užívanému způsobu, kterým jsou bezesporu úlohy vztahující se 

k přečtenému textu.  

Již výzkum PIRLS 2001 konstatoval relativně malé zaujetí pro čtení právě zejména 

u chlapců, a to již od 1. stupně ZŠ, kde byla zjištěna vůbec nejnižší obliba čtení ve srovnání 

chlapců ze 35 zkoumaných zemí.64

Poznámky k učebním metodám a výuce 

 Domníváme se však, že tomuto faktu je v poslední době 

věnována pozornost a počet programů na podporu čtenářství se zvyšuje. 

Na vysokou úroveň čtenářské gramotnosti má vliv velké množství faktorů. Výsledky 

různě zaměřených výzkumů věnujících se čtenářské gramotnosti však shodně za jeden z velmi 

významných faktorů rozvoje čtenářské gramotnosti žáků považují osobnost učitele a užívané 

učební metody a strategie. Tato problematika nebyla předmětem této dizertační práce, ale 

považujeme za vhodné se k ní v rámci závěrečné diskuze vyjádřit. 

Například ve výuce českého jazyka v našich školách stále ještě převažuje gramatická 

stránka českého jazyka, popisy lingvistického systému a jeho terminologie, zatímco 

komunikační charakter předmětu jak v ústní, tak v písemné formě je podceňován. Dovednosti 

potřebné pro rozvoj čtenářské gramotnosti stále nejsou cíleně rozvíjeny. Výuka literárního 

povědomí je často řešena pouze prostřednictvím čítanek s úryvky děl, žáci nejsou dostatečně 

vedeni k přečtení celých děl a jejich prezentaci před spolužáky. Pokud jsou takové aktivity 

zařazovány, ve většině případů chybí důkladnější rozbor, přemýšlení o díle, jeho posouzení 

z různých úhlů pohledu, hodnocení formy. Nebývá zvykem vést děti k uvědomění si osobního 

přínosu díla a možnosti inspirace pro život. Velmi vhodné je například zařazování 

                                                 
64 Motivace číst hraje významnou roli. Ukazuje se, že pro dosažení vysoké úrovně čtenářské gramotnosti je 
celkově výhodnější být zapáleným čtenářem ze znevýhodněného socioekonomického zázemí než pocházet ze 
zvýhodněného rodinného prostředí, ale nemít o čtení zájem (Procházková, 2006). 
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projektových metod, kooperativních aktivit a s nimi související podpora diskuze žáků. 

Vzájemné srovnávání názorů a poznání různých pohledů, rozvoj vyjadřovacích dovedností a 

(v neposlední řadě) dovednost aplikovat komunikační pravidla a vést dialog je dalším 

přínosem pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Často uváděným důvodem pro nezařazení těchto 

aktivit do vyučovacího procesu je jejich časová náročnost. Uvědomíme-li si, že dle RVP ZV 

je celková týdenní dotace předmětu český jazyk pro 1. stupeň 35 hodin,65

                                                 
65 Srov. vzdělávací oblast Matematika a její aplikace – 20 hodin, Člověk a jeho svět – 12 hodin, Umění a kultura 
– 12 hodin, Člověk a zdraví – 10 hodin (čísla uvádějí týdenní souhrn hodinových dotací pro všech 5 ročníků 
1. stupně ZŠ).  

 zdá se, že na vině 

jsou spíše jiné důvody. Celkově lze shrnout, že i přes zlepšující se situaci máme v tomto 

směru ještě značné rezervy. 
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6 PRAKTICKÝ MANUÁL ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ 

GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ 

Na základě studia problematiky čtenářské gramotnosti a rozboru výsledků předloženého 

výzkumu se pokusíme v této kapitole formulovat některá praktická doporučení a náměty pro 

tvorbu „specifických66

Je třeba si uvědomit, že potřeba učit žáky získávat a zpracovávat informace z textu je 

velmi naléhavá. Jedná se o základní aspekt čtenářské gramotnosti, který formuje dovednosti 

potřebné pro úspěšné začlenění do současné společnosti.  

“ úloh podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, tedy jakýsi 

manuál tvorby úloh, který by rozšiřoval poznatky získané analýzou výzkumných dat 

o praktický rozměr.  

V kapitole 6.1 formulujeme obecné zásady výběru vhodného výchozího textu, kapitola 

6.2 shrnuje zásady tvorby úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost. Poznámky k práci s texty 

a úlohami představuje kap. 6.3. Kapitoly 6.4–6.6 podávají ukázky konkrétních úloh i 

s komentářem, rozdělené dle kvality porozumění a způsobu zpracování informace od 

doslovného porozumění, přes vysuzování až po úlohy procvičující aplikovat získané poznatky 

do praxe. V závěrečné kapitole 6.7 se objevují další tipy a poznámky ke tvorbě úloh 

rozvíjejících další schopnosti a dovednosti potřebné pro čtenářskou gramotnost. 

6.1 Zásady výběru výchozího textu 

Výběr výchozího textu je jedním z důležitých momentů. Vhodným textem podpoříme 

motivovanost a ochotu pro spolupráci. Zde uvádíme některé hlavní zásady výběru vhodného 

textu, na jehož základě dále připravujeme specifické úlohy, pomocí nichž se žáci učí získávat 

textové informace a dále je zpracovávat. 

Zásady výběru textů:  

(a) Jako základ pro tvorbu úloh vycházet z různých typů textů (zařazovat texty všech 

funkčních stylů, slohových postupů i konkrétních útvarů a žánrů). Respektováním 

zásady různosti při výběru textu učíme žáka orientovat se v textech různého 

charakteru, vnímat jeho různé formy a účely užití. 

                                                 
66 Specifičnost těchto úloh spočívá v jejich cíleném zaměření na rozvoj konkrétní oblasti čtenářské gramotnosti. 
Nejedná se tedy v žádném případě o úlohy nahodilé, ale každá skupina úloh je vždy charakterizována svým 
zaměřením na jistou specifickou kvalitu čtenářské gramotnosti. 
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(b) Zařazovat zejména texty autentické, tj. texty, se kterými se žák může setkat v běžném 

životě.  

(c) Zařazovat texty různé obtížnosti – nevyhýbat se formálně neobvyklým, popř. 

nepřehledným textům, textům syntakticky složitějším aj.  

(d) Zařazovat texty různé délky – od textových úryvků po celá díla, vhodné je i zařadit 

několik textů se společným jmenovatelem (téma, forma aj.). 

(e) Zařazovat texty, ve kterých jsou užity různé typy promluvových rovin a pásem 

(přímá, polopřímá, nepřímá řeč, prolínání rovin mluvčích). 

(f) Nevyhýbat se textům, ve kterých se vyskytují neznámé pojmy, termíny, zastaralá 

slova, poetismy atd. Tyto texty nutí žáky přirozeně odhadovat neznámé významy, 

rozvíjí myšlení a fantazii. 

Tabulka 87: Příklady výběru textů splňujících požadavek různosti67

České školství je nemocné. 
Leží v horečkách. Řekl 
nedávno resortní pan ministr. 
Prý ho bude léčit. Možná by 
měl zkusit nejdříve vitaminy, 
paralen a živočišné uhlí. 
Podotýkám já. Nezačínat 
rovnou lobotomií. 

 

 
 
Zdroj: Ona Dnes 10. 1. 2011 / 
č. 2, Veronika Valíková: 
Karibik, koště nebo blázinec, s. 4 

Maty: „Máš bráchu?“ 
David: „Mám, a taky ségru. A ty?“ 
Maty: „Já jen mladší ségru.“  
David: „To máš dobrý, moje ségra     
            je starší než já.“ 
Maty: „A brácha taky?“  
David: „Brácha je nejmladší.“  
 
 
 
 
Zdroj: úryvek dialogu vytvořen 
autorkou pro účely testování 

Návod na sestavení Panenky UNICEF 
(podle internetu) 
• Tělo panenky obkresli 2 × na 

jednobarevnou látku bez vzorku. 
• Oba díly sešij k sobě a vycpi vatou.  
• Namaluj nebo vyšij jí tvářičku – oči, 

nos a ústa a obleč ji. 
Při výrobě nesmí být použity plasty, 
toxické barvy, knoflíky a jiné předměty, 
které malé děti mohou spolknout.  
 
Zdroj: http://www.unicef.cz/download/ 
PANENKA (upraveno) 

Texty se liší funkčním stylem (publicistický, prostě sdělovací, administrativní), slohovým postupem (úvahový, 
informační, popisný), slohovým útvarem (fejeton, dialog, popis pracovního postupu), adresátem (dospělý, dítě), 
formální syntaktickou charakteristikou (převažující věty jednoduché, převažující souvětí). Texty naopak spojuje 
autentičnost (článek z denního tisku, úryvek rozhovoru dvou spolužáků, text z internetu). V textech se vyskytují 
termíny (lobotomie, toxický, paralen…), méně známá slova a pojmy (podotýkat, resortní…), nespisovná čeština 
(brácha, ségra…), přímá řeč a nepřímá řeč (dialog, podotýkám já, prý ho bude léčit…) i různé promluvové 
roviny (autorka, ministr). 

6.2 Zásady tvorby úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost 

Abychom co nejvíce rozvíjeli čtenářskou gramotnost žáků, je třeba texty nejenom 

předkládat, ale také s nimi různými formami pracovat. Časově velmi přijatelným a efektivním 

řešením je k textu připravit různé typy úloh vztahující se k přečtenému textu. Z analýz stavu a 

rozvoje čtenářské gramotnosti žáků v souvislosti s dalšími faktory v našem výzkumu vzešla 

                                                 
67 Příklady textů vycházejí z textů užitých autorkou pro účely výzkumu. 

http://www.unicef.cz/download/�
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skutečnost, že je třeba diferencovat úlohy tak, aby měl každý žák možnost rozvíjet osobní 

čtenářskou gramotnost dle své momentální úrovně, tj. že v ideálním případě by učitel měl 

systém otázek a úloh k textu, rozdělený do dvou až tří stupňů podle obtížnosti. 

Aby efektivita práce s textem byla pro rozvoj čtenářské gramotnosti co největší, pokusili 

jsme se zde shrnout a formulovat některé zásady: 

(a) Úlohy by se měly vždy vztahovat k přečtenému textu, korespondovat s ním 

obsahově a vycházet z něj, zpracovávat ho či na něj navazovat. Žáci by měli vnímat, 

že se mohou opírat o informace právě získané čtením textu. 

(b) Úlohy by měly zahrnovat všechny roviny čtenářské gramotnosti, tj. vycházet 

z úloh pomáhajících rozvíjet doslovné porozumění textu, navazovat úlohami 

kladoucími nároky na vysuzování dalších informací, tj. úlohami, které rozvíjí 

dovednost „číst mezi řádky“, vnímat nevyslovené, implicitně přítomné informace. 

Dále zařazovat úlohy metakognitivní, tj. rozvíjející dovednost volit čtenářské 

strategie, hodnotit a posuzovat z různých hledisek samotný text (forma, účel, vliv na 

adresáta aj.). Připravovat úlohy podporující sdílení, tj. dovednost formulovat své 

myšlenky pro druhé, sdílet prožitky ze společného čtení, diskutovat s dodržením 

komunikačních pravidel, obhajovat své názory a respektovat názory druhých. 

V maximální možné míře zařazovat úlohy aplikující získané informace do praxe 

(nebo alespoň navozující imaginární aplikační situaci. Dobře zpracované úlohy jsou 

pro žáky zajímavé a zábavné a svojí atraktivitou podporují kladný vztah ke čtení a 

další přemýšlení o textu. Informace o rovinách čtenářské gramotnosti viz kap. 2.1.2. 

(c) Je dobré zařazovat úlohy, které nutí žáka vnímat informace textu z více různých úhlů 

pohledu (autor textu, adresát, postavy děje atd.), tj. zařazovat úlohy zpracovávající 

tutéž informaci z různých poloh. 

(d) Úlohy by měly být pestré typově, měly by zahrnovat všechny možné formy úloh a 

zpracování textu a jeho informací, které se nabízejí, tj. úlohy s volbou i tvorbou 

odpovědi, úlohy využívající rozličné myšlenkové operace, tj. úlohy rozvíjející 

schopnost syntézy i analýzy, úlohy komparativní, induktivní, deduktivní a také úlohy 

rozvíjející tvořivost a fantazii. Tato pestrost přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti 

v celém širokém spektru, motivaci a udržení pozornosti směrem k textu. 

(e) Při tvorbě úloh se snažit vytvářet zajímavé, zábavné a netradiční úlohy, které 

motivují žáky do další práce, přispívají k dobré náladě a uspokojení z plnění úloh. 

Učitel brzy sám vypozoruje, které typy úloh mají u jeho žáků úspěch.  
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(f) Ve zvýšené míře zařazovat úlohy, které rozvíjejí schopnost spojit informace právě 

získané čtením textu s informacemi dříve nabytými. Speciální pozornost věnovat 

úlohám, které rozvíjejí schopnost vysuzovat informace explicitně nevyjádřené a 

úlohám, které u žáků podporují schopnost všímat si formální stránky textu (rozvíjí 

strategie čtení, učí globálnímu hodnocení textu). Snažit se vytvářet úlohy, u nichž žák 

vidí praktický smysl a dopad, tj. simulovat takové práce s textem a jeho informacemi, 

se kterými se žák může setkat v běžném životě.  

(g) Pokoušet se jednotlivé úlohy diferencovat pro 2–3 skupiny žáků dle jejich 

předpokládané kvalitativní úrovně čtenářské gramotnosti. Nejde jen o to, vymýšlet 

více nových úloh, ale modifikovat tutéž úlohu pro silnější i slabší žáky. Pro slabší 

žáky mohou být více naznačeny některé souvislosti, podrobněji popsáno, z čeho žák 

může při řešení vycházet, naznačen začátek řešení atd. Tento přístup bychom mohli 

popsat frází „jít žáku v řešení úlohy naproti“. Naopak žákům s dobrou úrovní 

čtenářské gramotnosti lze dát formulací úlohy větší prostor, např. naznačením, že 

úloha by mohla mít za nějakých okolností více řešení, více pracovat s náznaky, 

promluvovými rovinami atd. 

Tabulka 88: Příklad tvorby úloh k úryvku textu splňující požadavek různosti typů a praktického využití68

vý
ch

oz
í t

ex
t 

 

Liberecká přehrada 
Původní jméno této vodní nádrže, která je 

ozdobou stotisícového Liberce a leží jen několik 
málo minut chůze od středu města, je Harcovská 
přehrada. Rozkládá se totiž v údolí Harcovského 

potoka, který ji napájí. 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Velká kniha o Liberci, Dialog Liberec 1996, 
autor úryvku M. Nevrlý s. 626 

……….:   ……………: 
Do pohádky vedou vrátka  Poslyš, Mařeno 
vejdeme a je tu matka  když máš teď navařeno 
která nese nelibě   vlastně se nudíš 
že má doma dcery dvě  tak teda budiž: 
…………:   matičce mé a mně též 
Holena je celá po mně  fialenky přineseš 
bude paní v tomto domě ………..: 
Maruška je nevlastní  Dobíráte si mě? 
skoncovat je třeba s ní.  Fialky teď v zimě? 
 
Zdroj: CD Takovej ten s takovou tou, písničky J. Uhlíře a 
Z. Svěráka; O dvanácti měsíčkách, nahráno ve studiu ČT 
2007/08  

úl
oh

a 
k 

te
xt

u Úloha rozvíjející doslovné porozumění: 
Zakroužkuj správnou odpověď.  
• Přehrada leží blízko centra města. 

Ano-Ne 
• Přehrada se stále jmenuje Harcovská. 

Ano-Ne 

Úloha rozvíjející doslovné porozumění: Vypiš 
přímo z textu, jakou budoucnost plánuje matka pro 
Holenu. 
 

                                                 
68 Příklady vycházejí z textů užitých autorkou pro účely výzkumu. 



 149 

úl
oh

y 
k 

te
xt

u 
Úloha rozvíjející vysuzování: Dá se z textu 
poznat, jestli se autorovi textu přehrada v Liberci 
líbí? Pokud ano, napiš, podle čeho jsi to poznal(a). 
Úloha rozvíjející dovednost aplikace: Načrtni 
malý plánek, označ kruhem město, menším 
kruhem centrum města, namaluj, kde je asi 
přehrada a kde Harcovský potok. 

Úloha rozvíjející vysuzování: Doplň na volné řádky 
před textem, kdo slova říká. 
Úloha rozvíjející dovednost aplikace: Představ si, 
že jsi režisér(ka) a chceš režírovat celou pohádku O 
dvanácti měsíčkách podle textu Z. Svěráka. Sepiš, 
kolik osob potřebuješ. 

Osoby: Maruška, 
………………………….. 
…….……………………………………… 

Celkem bude hrát …….. osob 
 

Úlohy užité jako příklady korespondují s textem, rozvíjejí více rovin čtenářské gramotnosti ( doslovné 
porozumění, vysuzování, aplikaci), pobízejí žáka vnímat postoje druhých (postoj autora v ukázce Liberecká 
přehrada, dle postoje z úryvku pohádky určit mluvčí), jsou pestré typově (otázka s dichotomickou odpovědí, 
volná odpověď, náčrt plánku, vypisování z textu, doplňování do textu, příprava soupisu osob potřebných pro 
realizaci divadla), jsou spojené s potřebami praktického života (náčrt plánku, soupis osob) a dle reakcí žáků 
splňují i zásadu zábavnosti.  

Na předchozí úloze k textu Liberecká přehrada (tab. 88) si můžeme prakticky ukázat, jak 

lze modifikovat úlohu pro různé úrovně obtížnosti tak, aby i slabší žáci mohli úlohu úspěšně 

plnit a prožili také pocit úspěchu. Úroveň A je nejobtížnější, úroveň B středně obtížná, úroveň 

C nejméně obtížná. Domníváme se, že takovéto modifikace úlohy nejsou pro učitele příliš 

časově náročné, neboť každá učitelem vytvořená úloha nabízí nepřeberné možnosti formulací 

téže myšlenky a postupů, jak informace v úloze pojmout.  

Tabulka 89: Příklad kvalitativní diferenciace stejné úlohy k textu 

výchozí text úroveň obtížnosti získání informace 
úroveň A úroveň B úroveň C 

Liberecká přehrada 
Původní jméno této vodní nádrže, která je 
ozdobou stotisícového Liberce a leží jen 
několik málo minut chůze od středu města, je 
Harcovská přehrada. Rozkládá se totiž 
v údolí Harcovského potoka, který ji napájí. 

 
 

 

úl
oh

a 
vy

su
zo

va
cí

 

Dá se z textu 
poznat, jestli se 
autorovi textu 
přehrada 
v Liberci líbí? 
Pokud ano, napiš, 
podle čeho jsi to 
poznal(a).69

Podtrhni v textu 
větu, která 
naznačuje, že se 
autorovi textu 
Liberecká 
přehrada líbí. 

 

Autor textu píše, 
že Liberecká 
přehrada je 
ozdobou Liberce.  
Co asi chce 
slovem „ozdoba“ 
naznačit?  

                                                 
69 Formulace úlohy v úrovni A byla užita pro účely výzkumu. Výsledky byly překvapující: 68 % žáků 3.–
5. ročníků nebylo schopno vůbec nalézt indikátor kladného vztahu autora k přehradě (tj. slovo „ozdoba“), 
odpovědi žáků se vůbec neopíraly o text. Žáci uváděli důvody jako např.: je tam hezky, dá se tam koupat aj.). 
24 % žáků považovalo za indikátor kladného vztahu autora důvody z textu, které obecně jsou jistě důvodem ke 
kladnému postoji, ale zde mohou být považovány také jen za pouhé konstatování skutečnosti (např. přehrada je 
blízko středu města). Pouhých 8 % žáků identifikovalo slovo „ozdoba“ jako vyjádření kladného vztahu. Více viz 
kap. 4.1.2 – úloha 11., tab. 33, 34, obr. 10. 
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Zdroj: Velká kniha o Liberci, Dialog Liberec 1996, 
autor úryvku M. Nevrlý s. 626 

úl
oh

a 
ap

lik
ač

ní
 

Načrtni malý 
plánek, označ 
kruhem město, 
menším kruhem 
centrum města, 
namaluj, kde je 
asi přehrada a 
kde Harcovský 
potok.70

Doplň malý 
plánek. Velkým 
kruhem je 
naznačeno město, 
čarou Harcovský 
potok. Namaluj, 
kde je asi a kde 
centrum města. 
Pozn.: V zadání 
jsou na rozdíl od 
úrovně A některé 
údaje již 
zakresleny.  

 

Plánek pod 
textem je chybný, 
dobře si ještě 
jednou přečti text 
a plánek oprav 
podle popisu.  
Pozn.: V zadání 
je správně 
uvedeno město a 
centrum města, 
v rámci města 
potok a zcela 
mimo přehrada.  

Přestože u nás již několik let probíhají mezinárodní výzkumy PISA a PIRLS, dá se říci, 

že zde naznačená podoba úloh, úlohy použité pro výzkumné účely i podoba úloh v testech 

PISA a PIRLS je pro naše žáky stále poměrně neobvyklá. Aktivní práce s textem ještě není 

příliš využívána, pozornost je často zaměřena na formulování hlavní myšlenky díla a popis 

děje. Proto považujeme za velmi přínosné, aby se učitel seznámil minimálně se vzorovými 

úlohami výkumů PISA a PIRLS, neboť způsoby práce s textem, které se v nich vyskytují, 

mohou inspirovat k vytváření rozličných typů úloh. 

6.3 Zásady při práci s texty a úlohami 

Výsledky našeho výzkumu (v souladu s několikrát zmiňovanými výsledky 

mezinárodního testování PIRLS) ukázaly, že zatímco v úlohách zaměřených na doslovné 

porozumění se většina žáků orientovala, úlohy, k jejichž vyřešení bylo třeba zapojit 

vysuzovací schopnosti či propojit vysuzování s předchozí zkušeností, byly pro žáky obtížné. 

Zajímavá fakta odhalilo porovnání úspěšnosti žáků v testu čtenářské gramotnosti v rámci 

relativních prospěchových skupin (viz kap. 4.2.4). Žáci skupiny C se zlepšovali mezi 3. a 5. 

ročníkem pouze ve skupině úloh zkoumajících doslovné porozumění, v dalších typech úloh 

vykazovali stoupající tendenci pouze mírnou, či zcela stagnovali. Oproti tomu kvalita 

schopností a dovedností prokazujících čtenářskou gramotnost žáků prospěchové skupiny A 

stoupala ve všech zkoumaných skupinách úloh směrem k vyššímu ročníku (výrazný 

vzestupný trend se objevuje zejména ve vzájemném porovnání 3. a 4. ročníků). Úspěšnost 

žáků prostřední prospěchové skupiny B plynule mírně stoupala od 3. do 5. ročníku. Z tohoto 

zjištění vyplývá, že by bylo velmi vhodné diferencovat připravované úlohy dle nároků na 

vysuzovací (metakognitivní, aplikační aj.) schopnosti a dovednosti tak, aby slabší žáci mohli 

postupovat v menších krocích, tzn. měli možnost rozvíjet schopnosti a dovednosti čtenářské 

                                                 
70 Podrobné výsledky a poznámky takto zadané úlohy viz kap. 4.1.4, úloha 12, tab. 69, 70, obr. 26. 
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gramotnosti ve všech rovinách na více jednoduchých úlohách, než přejdou k úlohám 

obtížnějším. Je žádoucí úlohy připravované pro tuto skupinu žáků vždy opírat o doslovné 

porozumění a teprve na jejich základě připravit další náročnější úlohy. Naopak pro žáky 

s dobrou úrovní čtenářské gramotnosti lze připravovat úlohy obtížnější, které intenzivně 

rozvíjejí zejména jejich vysuzovací (hodnotící, metakognitivní, aplikační aj.) schopnosti a 

dovednosti.  

Při samotné práci se žáky je důležité: 

• snažit se vytvořit příjemnou atmosféru, podporovat dobrou náladu, vhodně motivovat 
k práci s textem; 

• podporovat vnitřní motivovanost žáků, některé úlohy zadávat jako dobrovolné, citlivě 
a nenásilně vzbuzovat zájem o práci; 

• zásadně hodnotit na základě individuální vztahové normy, motivovat pochvalou, 
velmi obezřetně a citlivě postupovat, pokud provádíme jakékoli vzájemné srovnávání 
prací a výkonů žáků. 

6.4 Manuál tvorby úloh rozvíjejících doslovné porozumění 

Položit k textu otázky, které by rozvíjely žáka v rovině doslovného porozumění, obvykle 

nebývá pro učitele velkým problémem. Ve své praxi se s tímto typem otázek setkávají velmi 

často. Většina otázek pod textem, které doprovázejí v čítankách ukázku umělecké literatury a 

v učebnicích oborových předmětů didaktický výklad, jsou právě ponejvíce otázkami 

zjišťujícími doslovné porozumění. Také studenti oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ, které jsme 

v rámci semináře požádali o vytvoření několika otázek k textu, vytvářeli ponejvíce otázky 

zjišťující doslovné porozumění, a to i přesto, že po nich bylo výslovně požadováno vytvářet 

otázky „vyšší“ kategorie, tedy otázky cvičící schopnost a dovednost hodnocení, vysuzování či 

aplikaci informací do praxe. Nezvratným důkazem velké „záliby“ učitelů v otázkách 

zjišťujících doslovné porozumění je také to, že naši žáci ve výzkumech PISA a PIRLS 

tradičně vykazují nadprůměrné výsledky v typech úloh požadujících prosté vyhledání 

informací.71

                                                 
71 Úlohy požadující vyhledat informace z textu jsou však v testech PIRLS zastoupeny procentuálně poměrně 
málo – 20 % (PIRLS 2011), 26 %(PIRLS 2001). 

 Porozumění textu je přímo úměrně závislé na zautomatizování techniky čtení, 

neboť proces zpracování grafické informace tvoří jednotu s doslovným porozuměním jeho 

základním informacím. Proto mají úlohy rozvíjející doslovné porozumění významné místo 

zejména v nižších ročnících 1. stupně ZŠ. 
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V rámci úloh rozvíjejících doslovné porozumění textu požadujeme po žácích např. 

(a) vyhledat explicitní informace v textu (např. postavy, prostředí, okolnostní vztahy atd.); 

(b) určit správnost tvrzení vztahujícího se k porozumění explicitně uvedeným informacím; 

(c) rozpoznat základní myšlenku textu; (d) stručně převyprávět obsah textu; (e) objasnit 

významy klíčových pojmů atd. 

Velmi důležitou roli však hraje forma úlohy, jíž doslovné porozumění zjišťujeme. 

Rozhodně není dobré omezovat se pouze na systém otázka – odpověď, ale je žádoucí používat 

různé další zajímavé formy. Pro inspiraci zde uvedeme některé z nich:  

• znovu sestavit dějovou linii ze stručných vět vyjádřených synonymně; 

• doplnit na vynechaná místa v textu vhodná slova (vlastní, popř. z nabídky); 

• vyškrtnou z textu slova, která do textu logicky nepatří; 

• potvrdit, či odmítnout výroky; 

• k výrokům z textu přiřadit stručný komentář; 

• vybrat z textu takové informace, které se týkají pouze určeného jevu. 

Tabulka 90: Příklad vhodných úloh rozvíjejících doslovné porozumění žáka72

výchozí text 

 

úloha k textu 
Včely dělnice se líhnou z vajíček, které nakladla včela matka 
na dno buňky. Po třech dnech se vylíhne larvička. Mladé 
včely v úle (včely kojičky) ji začnou živit kašičkou. Po šesti 
dnech se larva zakuklí a včely kuklu uzavřou v buňce. 
V zavíčkované buňce však pokračuje její další vývoj. Po 
dvanácti dnech přeměna končí a z buňky se prokouše nová 
včelka (včelka mladuška). Když mladuška dospěje, stává se 
včelou létavkou. 
 
Zdroj: Ladislav Hanousek: Začínáme včelařit. Brázda Praha 1991, 
s. 126 

Podtrhni v textu červeně slova, kde je napsáno, 
co dělá včela matka, a modře podtrhni slova, kde 
je napsáno, co dělají ostatní včely pro to, aby se 
vylíhla nová včelka. 

                                                 
72 Příklady v tabulce 90 vycházejí z textů a úloh užitých autorkou pro účely výzkumu. Úloha je určena pro žáky 
2. období 1. stupně. 



 153 

výchozí text úloha k textu73

Frantík je pomocník v obchodě pana Bočana. Před chvílí 
se na něj pan Bočan neprávem rozzlobil a Frantík natruc 
odešel z obchodu. 

 

…Frantík se zastaví na okraji chodníku. Tam se obrátí a dívá 
se na Bočanův krám. Hokynář za ním nevyběhl, jak 
očekával. Kdyby vyběhl, bylo by to ovšem také tak. Frantík 
si z jeho vyhrůžek a hněvu dělá jako z loňského sněhu. Teď 
hokynář zaleze do svého bytu za krámem a bude ještě chvíli 
nadávat a dosvědčovat si se svou ženou, že krom nich dvou 
jsou všichni lidé zlodějská sebranka, která by všechno chtěla 
zadarmo. Jeho žena není o nic lepší než on sám. Celý jejich 
byt je kuchyňka za krámem, kde vaří, jedí a spí. Ačkoliv 
mají tři domy a vilu za Prahou, nechtějí ani slyšet o 
pořádném bytě. Raději vybírají činži*, aby hromada jejich 
peněz byla stále větší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Václav Řezáč: Poplach v Kovářské uličce, 1981, s.10 

Zkus ještě jednou sestavit vyprávění o Bočanovi 
z pěti vět. Do prázdného čtverečku u vět 
UDĚLEJ KŘÍŽEK vždy jen u té věty, kterou 
vybereš jako součást příběhu. Smysl vyprávění 
musí zůstat stejný. 
1.  Frantík myslel, že za ním Bočan vyběhne. 

NEBO  Frantík si nemyslel, že za ním 
Bočan vyběhne. 

------------ 
2.  Vadilo by mu to. NEBO  Nevadilo by 

mu to.  
------------ 
3.  Teď bude Bočan nadávat svojí ženě kvůli 

lidem. NEBO  Teď bude Bočan se svojí 
ženou nadávat na lidi.  

------------ 
4.  Jsou bohatí, i když bydlí v malé místnosti 

za krámem. NEBO  Jsou dost chudí, 
protože bydlí jen v malé místnosti za 
krámem. 

------------ 
5.  Rádi by se přestěhovali do svých domů, 

ale mají tam nájemníky. NEBO  Nechtějí 
se přestěhovat do svých domů, protože takto 
mohou vybírat peníze od nájemníků. 

Doslovné porozumění v první úloze žák prokazuje správným výběrem informací z textu dle pokynů, k čemuž 
využívá žáky oblíbenou práci s pastelkami pro barevně rozlišení informací. Druhá úloha je pro žáky zajímavá 
tím, že sami mohou znovu sestavit původní příběh. Doslovné porozumění informacím z textu žák prokazuje 
správným výběrem z nabídky dvou obsahově antonymních vět.  

6.5 Manuál tvorby úloh rozvíjejících vysuzovací schopnosti 

V každém textu jsou obsaženy informace, které nejsou v textu uvedeny explicitně. 

Nicméně tyto informace lze na základě samotného textu odvodit, k jejich získání je však třeba 

prokázat některé další schopnosti a dovednosti. Úlohy, které by rozvíjely vysuzovací 

schopnosti žáka, jsou tedy úlohami rozvíjejícími schopnost žáka vnímat v textu indikátory 

(jednotlivá slova, návodné zmínky a další náznaky), na jejichž základě lze vysoudit další 

okolnosti textu, např. pocity hlavních hrdinů, prostředí, ve kterém se děj odehrává, charakter 

místa, stupeň důrazu informace, postoj autora textu k popisované skutečnosti aj. Žáci se učí 

rozkódovat implicitně vyjádřené informace. K tomuto „čtení mezi řádky“ je zapotřebí správně 

doslovně porozumět (vysuzování je postaveno na doslovném porozumění textu) a také 

vycházet ze svých osobních zkušeností (s danou tematikou, formou textu aj.), tzn. toto 

doslovné porozumění propojit s již nabytými vědomostmi. 

                                                 
73 Příklad vychází z autorkou vytvořené úlohy v rámci tvorby evaluačních nástrojů čtenářské gramotnosti 
v rámci projektu UK Praha (viz kap. 2.8). Úloha je určena pro žáky 2. období 1. stupně (Vykoukalová, 2012b). 
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V rámci úloh rozvíjejících vysuzování požadujeme po žácích např.: (a) posoudit 

výhodnost / nevýhodnost, spravedlivost / nespravedlivost, efektivnost / neefektivnost určitého 

řešení; (b) vnímat, jak se změnila situace změnou postojů hlavních aktérů; (c) na základě 

návodných zmínek nalézt skryté významy; (d) uvědomit si souvislosti, příčiny a následky; 

(e) posoudit informace získané textem vzhledem k určitým kritériím; (f) porovnat nově nabyté 

informace s dřívějšími zkušenostmi a také (g) oponovat mylnému či nesprávnému názoru a 

svůj názor zdůvodnit a obhájit.  

Možností, jak formulovat tyto úlohy, je nepřeberné množství, pro inspiraci některé z nich 

uvádíme:  

• navrhnout, jak by se dějová linie odvíjela při změně prostředí, osoby či charakteru 
osoby, změně jejích zájmů atd.; 

• identifikovat slova/věty, která nepřímo ukazují na určitý jev či charakter;74

• provádět různé typy komparace (možno také na více úryvcích textů);

 
75

• dávat možnost vybrat z více odpovědí a svůj výběr zdůvodnit; 

 

• doplňovat před text mluvčího (dle charakteru mluvy, obsahu slov atd.). 

Tabulka 91: Příklady vhodných úloh rozvíjejících vysuzovací schopnosti žáka 

výchozí text úloha k textu76

……….:                  ……………: 
 

Do pohádky vedou vrátka   Poslyš, Mařeno 
vejdeme a je tu matka         když máš teď navařeno 
která nese nelibě                  vlastně se nudíš 
že má doma dcery dvě        tak teda budiž: 
…………:              matičce mé a mně též 
Holena je celá po mně        fialenky přineseš 
bude paní v tomto domě      ………..: 
Maruška je nevlastní           Dobíráte si mě? 
skoncovat je třeba s ní.       Fialky teď v zimě?) 

Doplň na volné řádky před textem, kdo slova 
říká.  
 
 
 
 
 
Zdroj výchozího textu: CD Takovej ten s takovou tou, 
písničky J. Uhlíře a Z. Svěráka; O dvanácti měsíčkách, 
nahráno ve studiu ČT 2007/08 

výchozí text úloha k textu77

České školství je nemocné. Leží v horečkách. Řekl nedávno 
resortní pan ministr. Prý ho bude léčit. Možná by měl zkusit 
nejdříve vitaminy, paralen a živočišné uhlí. Podotýkám já. 
Nezačínat rovnou lobotomií. 

 

Zdroj: Ona Dnes 10. 1. 2011 / č. 2, Veronika Valíková: Karibik, 
koště nebo blázinec, s. 4 

Na konci textu se objevuje cizí slovo lobotomie. 
I když toto slovo asi neznáš, zkus odhadnout, co 
by mohlo znamenat. 
Zde by bylo vhodné vyzvat žáka, aby svůj tip 
vysvětlil. 
 

Vysuzování v první úloze je podněcováno identifikací mluvčího slov dle jejich obsahu, žák vepsáním osoby na 

                                                 
74 Lze podtrhávat přímo v textu či vpisovat poznámky na okraj. Z tohoto důvodu je dobré udělat na okrajích 
místo na poznámky, vhodné je nalinkovat zde např. volné řádky. 
75 Za tímto účelem je velmi vhodné k textu připravovat tabulky – komparace je pak dobře čitelná. 
76 Příklady v tabulce 91 vycházejí z textů a úloh užitých autorkou pro účely výzkumu. Úloha je určena pro žáky 
2. období 1. stupně. 
77 Příklad vychází z autorkou vytvořené úlohy v rámci tvorby evaluačních nástrojů čtenářské gramotnosti 
v rámci projektu UK Praha (viz kap. 2.8). Úloha je určena pro žáky 2. období 1. stupně. 
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řádek pod textem kompletuje text jako dramatickou formu.  
Ve druhé úloze žák vysuzuje význam zcela neznámého slova na základě jeho užití v kontextu. Za zcela správnou 
lze považovat odpověď obsahově ve smyslu operace, těžší lékařský zákrok, velmi účinná léčba atd. Jako 
částečně správnou lze akceptovat odpověď vyjadřující prostě lék, či léčbu, není zde však zdůrazněna silnější / 
větší / výraznější účinnost takovéhoto léku (vysuzování z textu se ubírá správným směrem, žák však nevnímá 
podrobnější nuance). Nesprávnou odpovědí je např. nemoc, problém aj. Správný význam lze vysoudit na základě 
osobní zkušenosti s dalšími v textu zmíněnými léčivy, pokud žák zároveň vnímá jejich zařazení v hierarchii 
účinku léčiv (nezačínat rovnou….lobotomií, ale zkusit nejdříve….vitaminy, paralen….).78

6.6 Manuál tvorby úloh podporujících dovednost aplikace poznatků 

 

Dovednost aplikovat informace získané čtením textu je důležité pro jejich praktický 

aspekt. Tyto úlohy vyžadují propojení čtenářské gramotnosti prokazované v jejích různých 

rovinách s jejich praktickým využitím v životních situacích. Úlohy jsou zaměřeny na: 

(a) prokázání praktických dovedností při orientaci v běžných typech textů a zpracování jejich 

informací a také na (b) samostatné vytváření textů pro různé účely. Kromě porozumění 

explicitně i implicitně sděleným informacím a zhodnocení textu po formální stránce vyžadují 

úlohy také žákovu představivost, fantazii, tvořivost a kreativitu. 

Při vytváření úloh je důležité zaměřit se na to, aby žák vnímal praktický aspekt své 

činnosti v úloze a možnosti případného budoucího využití získané dovednosti. Úlohy mohou 

být například následujícího charakteru: 

• dle popisu převést poskytnuté informace do grafické či jiné podoby, tj. nakreslit 
mapu, plánek, jednoduchý objekt, sestavit části, vytvořit jednoduché dílo; 

• vyhledat a umět prakticky využít (i simulovaně) informace udávající časy, počet, 
vzdálenosti, hmotnost atd.; 

• vytvořit jednoduché textové útvary (pozvánka, oznámení, popis atd.); 

• vytvořit jednoduché typy heslových útvarů (tabulka výsledků, seznam atd.); 

• prakticky konat na základě pokynů v textu atd. 

                                                 
78 Dokladem toho, jak je takovéto vysuzování pro žáky náročné, jsou výsledky úspěšnosti této úlohy v kap. 4.1.3 
(úloha 3). Pouze 9 % žáků dovedlo vysoudit správnou odpověď, 77 % žáků nebylo schopno uvést ani tip, který 
by bylo možno považovat za alespoň částečně správnou odpověď. 
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Tabulka 92: Příklady vhodných úloh rozvíjejících u žáka dovednost aplikace79

výchozí text 

 

úloha k textu 
Ahoj Kamčo, 
jsem moc ráda, že sis udělala čas a přijedeš (KONEČNĚ!!!) 
ke mně domů. Popíšu cestu k nám: Autobus ti zastaví 
u mostu přes řeku. Přejdi most. Těsně podél řeky vede úzká 
cestička, půjdeš po ní kousíček po proudu řeky až přijdeš 
k dětskému hřišti. Hned za ním odbočíš doleva přímo do 
naší ulice. Na pravé straně ulice stojí tři domy. Náš dům je 
ten třetí. Stojí uprostřed oplocené zahrady. Moc se na tebe 
těším   
                                                                                  Šárka 
 
PS: Pro jistotu jsem ti nakreslila ještě i plánek 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: fiktivní dopis vytvořen autorkou 

Šárka však bohužel zapomněla slíbený plánek 
domalovat. Zvládl(a) bys to ty? Zkus to. V plánku 
je křížkem označena zastávku autobusu. 
Domaluj: 
1) most   2) cestičku podél řeky 
3) dětské hřiště  4) ulici Květinovou  
5) domy v ulici   6) Šárky dům.  
 
Potom barevnou pastelkou vyznač čárou cestu 
Kamily od autobusu k Šárce.  

Plánek 
 
 
 
 

 zastávka    .    
 

výchozí text úloha k textu 
Matyášův hrad 
Uprostřed stojí kousek od sebe dva žluté kvádry. Vedle nich 
z každé strany je zelená kostka. Na kvádrech je postavený 
červený most. Na červeném mostě uprostřed stojí žlutá a na 
ní zelená kostka. Na zelené kostce je červená stříška. Dvě 
červené stříšky jsou také na zelených kostkách na krajích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: popis vytvořen autorkou 

Určitě znáš stavebnici s barevnými dřevěnými 
kostkami. Obsahuje kvádry a krychle. Když dvě 
krychle postavíš na sebe, jsou stejně vysoké jako 
postavený kvádr. Když kvádr leží, je stejně 
vysoký jako krychle. 

 
 
 

Kostky obsahují ještě mosty a stříšky. Když dáš 
vedle sebe 2 kostky, jsou stejně široké jako most. 
Stříška je špičatá, na tu už se nedá nic postavit.  
Malý Matyáš postavil z kostek hrad. Přečti si, jak 
hrad vypadá a zkus ho pastelkami nakreslit 
přesně podle popisu. 
 

První úloha rozvíjí dovednost aplikovat informace dané textem prakticky, tj. do podoby plánku cesty. Správné 
řešení vyžaduje, aby si žák uvědomil, které informace jsou zásadní pro daný úkol. Mezi tyto informace 
počítáme: (a) je třeba přejít most (informace má vliv na zakreslení celého plánu v horní polovině od řeky); 
(b) cestička vede po proudu řeky (informace má vliv na zakreslení cestičky směrem doprava); (c) cestička vede 
k dětskému hřišti (důležité kvůli zakreslení ulice za hřištěm); (d) ulice vede za dětským hřištěm doleva (důležité 
pro zakreslení ulice vlevo; pokud však žák zakresloval doposud správně, ulici nelze zakreslit vpravo – je tam 
řeka); (e) v ulici vpravo jsou tři domy (je nutné zakreslit domy na pravé straně ulice za sebou), (f) Šárky dům je 
třetí uprostřed zahrady (důležité pro znázornění domu ve středu zahrady). 
Schopnost aplikovat informace dané textem rozvíjíme ve druhé úloze pobídnutím žáka nakreslit jednoduchý 
obrázek dle informací daných textem. Jedná se o 7 informací (kroků), které musí žák postupně aplikovat do 
grafické podoby, aby dosáhl správného řešení, což vyžaduje syntézu doslovného porozumění textu a schopnosti 
zapojit vlastní zkušenost a představivost. 

                                                 
79 Jako příklady jsou použity úlohy autorkou vytvořené v rámci tvorby evaluačních nástrojů čtenářské 
gramotnosti v rámci projektu UK Praha (viz kap. 2.8). Úloha je určena pro žáky 2. období 1. stupně. 

     
    
     



 157 

6.7 Několik poznámek a tipů 

Ve výše představeném praktickém manuálu, zaměřeném na rozvoj čtenářské gramotnosti 

žáků prostřednictvím specifických úloh k textům, byly shrnuty základní zásady výběru textů a 

tvorby úloh. Vzhledem k předmětu výzkumu dizertační práce se manuál zaměřil především na 

rozvoj doslovného porozumění textu, vysuzovacích schopností a aplikačních dovedností. Je 

samozřejmé, že ve školní praxi je však třeba rozvíjet žáky ve všech aspektech čtenářské 

gramotnosti, tzn. také v rovinách, na které se dizertační práce primárně nezaměřovala, tj. 

vztah ke čtení, metakognici, sdílení aj. Obsah jednotlivých kapitol praktického manuálu by 

mohl být zdrojem inspirace pro tvorbu úloh rozvíjejících schopnosti a dovednosti žáků také 

v dalších rovinách. Významným pomocníkem může být též následující tabulka, která uvádí 

vhodná verba či verbální spojení, jež mohou být užita k vytváření dalších úloh ve všech 

rovinách čtenářské gramotnosti. 

Tabulka 93: Verba a verbální spojení podněcující svým sémantickým obsahem rozvoj čtenářské gramotnosti 
v jednotlivých rovinách80

rovina 

 

verbální spojení 
doslovné 

porozumění 
rozpoznej…, rozlišuj…, reprodukuj…, vyhledej…, užívej…, používej…, využívej…, 
obměňuj…, zpracuj…, chápej…, rozuměj…, správně vnímej…, interpretuj… 

vysuzování 
 

vysuzuj…, odvoď…, rozpoznej…., zhodnoť…, vyhodnoť…, posuzuj…, rozvíjej…, 
rozpoznávej…, promítej…, srovnávej …, rozlišuj…, analyzuj…, vyhledávej…, nahlížej na…, 
naplňuj …, třiď…, propojuj…, efektivně využívej…, systematizuj…, zaznamenávej…, 
používej…, tvoř závěry…, identifikuj…, vyjadřuj…, utvářej…, kriticky posuzuj…, rozeznávej 
platnost…, zpracovávej… 

metakognice 
 

posuzuj…, vědomě vol…, objevuj…, řeš…, obhajuj…, srovnávej…, nacházej…, 
vyhledávej…, vysvětluj…, vnímej…, rozlišuj…, rozpoznej…, tvořivě přistupuj…, 
interpretuj…, chápej…, orientuj se…, zaznamenávej…, vytvářej…, určuj… 

sdílení 
 

informuj…, sdílej…, vyjadřuj…, formuluj…, obhajuj…, dokaž…, buď aktivní…, prožívej…, 
reaguj na…, přemýšlej o…, propojuj…, operuj s…, interpretuj…, ovládej základní způsoby 
komunikace…, využívej podněty…, poslouchej…, kriticky přistupuj k…, aktivně se 
zapojuj…, obohacuj…, popiš prožitek…, udržuj odstup…, zhodnoť…., rozlišuj… 

aplikace 
 

aplikuj…, osvojuj si…, získávej…, uč se…, (tvořivě) využívej…, propojuj…, zapamatuj si…, 
přednášej…, vhodně frázuj…, analyzuj z tabulek, diagramů, grafů aj.…, využij podněty…, 
ověřuj…, zabývej se…, pracuj s…, tvoř…, vytvoř…, cíleně vybírej…, sestav… 

 

Analýza učebnic, kterou autorka prováděla v rámci studentského grantu v roce 2011, 

bohužel ukázala na malý počet úloh rozvíjejících u žáků roviny vysuzování, metakognici, 

sdílení a aplikaci v učebnicích a pracovních sešitech určených pro výuku na 1. stupni ZŠ. 

Následující tabulka ukazuje, jaké úlohy by se měly objevovat v učebnicích a pracovních 

sešitech pro žáky 1. stupně ZŠ a jejich vztah k jednotlivým rovinám čtenářské gramotnosti. 

                                                 
80 Tabulky 93 a 94 jsou upravenou verzí tabulek publikovaných v odborné publikaci (Vykoukalová, 2012a). 
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Z analýzy učebních materiálů však vyplynulo, že jejich počet je pro důkladný rozvoj 

čtenářské gramotnosti žáků naprosto nedostatečný. 

Tabulka 94: Typy úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost žáků ve všech rovinách čtenářské gramotnosti 

rovina Typy úloh rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků v dané rovině  

vztah ke čtení 

V této rovině se spíše než o úlohy jedná o dlouhodobou a systematickou podporu čtení a 
čtenářství, prostřednictvím nichž se vztah ke čtení rozvíjí. Je vhodné pobízet žáky k vedení 
záznamů o četbě (v ideálním případě jsou takovéto záznamy součástí žákovského portfolia), 
umožňovat prezentace vlastní četby, zapojit žáky/třídu/školu do projektů, v nichž čtení hraje 
významnou roli a další aktivity. 

doslovné 
porozumění 

• úlohy podněcující vyhledat informace explicitně uvedené v textu 
• úlohy požadující formulovat otázky zjišťující explicitně uvedené informace 
• úlohy vybízející převyprávět děj 
• úlohy požadující objasnit významy pojmů 

vysuzování 
 

• úlohy vybízející formulovat základní myšlenku 
• úlohy požadující odlišit stěžejní a vedlejší informace v textu 
• úlohy podněcující zkoumat kauzální souvislosti 
• úlohy vyžadující syntézu informací 
• úlohy vybízející predikovat děj 
• úlohy motivující konfrontovat myšlenky z textu s dříve nabytými zkušenostmi 
• úlohy podněcující vytvořit si vlastní úsudek vztahující se různými způsoby k přečtenému 

textu 

metakognice 
 

• úlohy podněcující volit vhodnou čtenářskou strategii  
• úlohy vyžadující posoudit text z hlediska adresáta 
• úlohy vyžadující posoudit text z hlediska vhodnosti formy 
• úlohy vyžadující posoudit text z hlediska výběru jazykových prostředků 
• úlohy vyžadující komparaci min. dvou textů z různých hledisek 

sdílení 
 

• úlohy vybízející formulovat srozumitelně a jednoznačně své myšlenky 
• úlohy motivující sdělovat vnitřní zážitky a pocity z četby 
• úlohy podněcující konfrontovat vlastní pohled na text s pohledem ostatních a vnímat 

názorovou a postojovou pluralitu 
• úlohy podněcující dovednost argumentovat 
• úlohy podněcující dovednost komunikovat dle pravidel komunikace 

aplikace 
 

• úlohy podněcující prakticky tvořit různé typy textů 
• úlohy vybízející k různým praktickým úkonům na základě textu 
• úlohy rozvíjející dovednosti práce s různými typy praktických textů užívanými v běžném 

životě (mapy, tabulky, návody, příbalové informace, jízdní řády atd.) 
• úlohy rozvíjející kritický přístup k mediálním informacím určeným veřejnosti 

inspirace81

 
 V této rovině zařazujeme úlohy inspirující k vlastním myšlenkám a úvahám nevztahujícím se 

k pouze k obsahu přečteného textu, ale pro něž je text samotný inspirací a podnětem k dalším 
tvořivým úvahám a činnostem. 

 

                                                 
81 Rovina inspirace byla k rovinám přiřazena autorkou vzhledem k poměrně velkému zastoupení úloh, které 
neodpovídají svým charakterem žádné z rovin z důvodu pouhé inspirace tématem textu, nejedná se tedy přímo 
o získání či zpracování informací ve čteném textu (viz kap. 2.1.2, členění do rovin dle VÚP 2010). 
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7 ZÁVĚR 

V dizertační práci jsme hledali možnosti, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků 

1. stupně základní školy prostřednictvím specifických úloh zacílených na zjištění úrovně 

konkrétní schopnosti či dovednosti získávat a zpracovávat informace poskytnuté textem. 

Hledali jsme vzájemné souvislosti a vztahy aktuálního stavu a vývoje čtenářské gramotnosti a 

jejich vazby s dalšími proměnnými. Získané výsledky jsme zohlednili v praktickém manuálu 

zaměřeném na tvorbu úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost žáků. K dosažení 

definovaných cílů jsme prostudovali naši i zahraniční odbornou literaturu zabývající se 

problematikou čtenářské gramotnosti, jejím výzkumem i dalšími aspekty a realizovali vlastní 

výzkumné aktivity, jejichž prostřednictvím byla zjišťována platnost stanovených hypotéz. 

Teoretická část dizertační práce obsahuje literární rešerše domácích i zahraničních prací, 

zaměřené jak na výsledky výzkumů čtenářské gramotnosti na školách, tak na další aspekty, 

které se čtenářskou gramotností souvisejí. V úvodních kapitolách je podrobně představeno 

pojetí a obsah pojmu, vývoj přístupů ke čtení a porozumění textu a jsou uvedeny přístupy 

k dalšímu vnitřnímu členění čtenářské gramotnosti, jejich specifika a provedena jejich 

komparace. Zvláštní pozornost je věnována počáteční čtenářské gramotnosti, která je 

základem vývoje dalších dovedností žáka v této oblasti. V samostatné kapitole jsou dále 

shrnuty výzkumy zabývající se různými aspekty čtenářské gramotnosti u nás i v zahraničí a 

představeny některé zahraniční pohledy na možnosti práce s textem. Protože jsme si vědomi 

významného vlivu rozvoje čtenářských dovedností a vztahu ke čtení a četbě na rozvoj 

čtenářské gramotnosti žáků, rozhodli jsme se podrobněji zaměřit i na problematiku čtení a 

čtenářství a přestavit některé konkrétní aktivity na podporu jejich rozvoje. V souladu 

s výzkumnými aktivitami představenými v dizertační práci byly zařazeny kapitoly zabývající 

se možnostmi zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti. V jejich rámci byly analyzovány užité 

způsoby a představeny typy úloh užité ve vybraných výzkumech čtenářské gramotnosti 

v souvislosti s námi zjišťovanými dovednostmi. Závěrečné kapitoly teoretické části se 

podrobně zabývají faktory, které ovlivňují čtenářskou gramotnost žáků, jsou přiblíženy 

možnosti evaluace a autoevaluace jejího stavu a rozvoje a představeny výzkumné a další 

aktivity autorky.  

Na teoretickou část jsme navázali kapitolami zabývajícími se metodologickými otázkami 

realizovaného výzkumu. Byla představena metodologie a struktura jednotlivých výzkumných 

materiálů a aktivit, které zahrnovaly dvě stěžejní části – didaktický test, obsahující skupiny 
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úloh rozlišených dle požadované schopnosti či dovednosti získávat a zpracovávat informace 

poskytnuté textem, a materiál pro individuální výzkum dovednosti tichého čtení s pozorností, 

skládající se ze tří samostatných částí. Zároveň byla sbírána další data (údaje o školním 

prospěchu celkovém i ve stěžejních školních předmětech, údaje o ročníku, pohlaví, časové 

údaje trvání testu aj.). Úskalí sběru dat a jejich vyhodnocování včetně omezení, která 

realizovaný výzkum limitovala, jsou představeny v závěrečné kapitole.  

Výzkumný problém dizertační práce byl určován několika základními otázkami: Které 

dovednosti práce s textem (ve výzkumné práci vymezené zařazením k určité skupině úloh) 

jsou pro žáky jednodušší a které obtížnější? Jak se vyvíjí dovednost získávat a zpracovávat 

informace obsažené v textu mezi 3. a 5. ročníkem ZŠ? Lze vysledovat prokazatelný vliv 

některých zkoumaných proměnných faktorů (celkový školní prospěch, školní prospěch ve 

stěžejních předmětech, českém jazyce a matematice, dovednost tichého čtení s pozorností, 

pohlaví, typy úloh aj.) na dovednost žáka různými způsoby získávat a zpracovávat informace 

obsažené v textu? Z výzkumných otázek pak vzešlo pět základních hypotéz, které byly 

v našem výzkumu ověřovány. První hypotéza se týkala charakteru úloh, druhá vývoje v rámci 

cílové skupiny, třetí až pátá charakteristik respondenta. 

Jsme si vědomi, že při výzkumech schopností a dovedností člověka (v jakékoli oblasti) 

ovlivňuje úspěšnost respondenta velké množství faktorů, které nelze zcela eliminovat. Míra a 

důsledky působení oněch faktorů jsou vysoce individuální. Výsledný efekt, tedy zde kvalita 

aktuální čtenářské gramotnosti, je dána jejich momentální kombinací. V závislosti na povaze 

faktorů se mění aktuální čtenářská gramotnost jedince. Povaha jednotlivých faktorů vykazuje 

různou stabilitu, je tedy logické, že i kvalita čtenářské gramotnosti každého jednotlivce je 

částečně proměnlivá veličina. V případě „jednorázového“ výzkumu (byť složeného z více 

částí), jako byl výzkum námi představený, je třeba mít na zřeteli možnost výrazného zkreslení 

momentálního výkonu žáka některými negativními (či pozitivními) faktory, např. momentální 

fyzickou indispozicí, aktuálním psychickým rozpoložením, a s tím související schopností 

koncentrace a pozornosti, motivovaností pro práci aj. Na druhou stranu zároveň s nimi působí 

množství relativně stabilních faktorů, jako jsou osobnostní rysy, inteligence, čtenářská i 

osobní zkušenost, vlivy vzdělávání, rodiny aj., takže souhrnem lze říci, že v rámci širšího 

vzorku celkový souhrn výsledků zhruba odpovídá skutečnému stavu. Nicméně výsledky 

analýz dat získaných z našeho výzkumu prezentujeme s vědomím vlivů výše popsaných. 

Pozornost v našem výzkumu byla věnována také dovednosti tichého čtení s pozorností, 

které bylo pojímáno jako diagnostická metoda zběhlosti respondenta číst potichu při pečlivé 
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pozornosti k obsahu čteného. Tiché čtení s pozorností je však zároveň přechodným stupněm 

k prokázání doslovného porozumění textu vzhledem k zaměřenosti na obsah textu. Je třeba si 

uvědomit, že „čtení potichu“ je na našich školách jednou z dosti opomíjených aktivit, přestože 

nároky na praktické využití tohoto druhu čtení v současné společnosti stoupají a např. výzkum 

PIRLS prokázal pozitivní vliv čtení „pro sebe“ na celkovou úroveň čtenářské gramotnosti 

desetiletých žáků. Přestože v našem výzkumu zkoumané vazby potvrdily obecné závislosti, je 

třeba si uvědomit dvě protichůdné tendence v rychlosti tichého čtení (pomalejší tempo čtení 

může poukazovat na zvýšenou pečlivost čtení – a souviset s vyšší úspěšností v prokazování 

čtenářské gramotnosti, ale také na nedostatečnou dovednost tohoto druhu čtení a souviset 

naopak s nižší úspěšností).82

Je samozřejmé, že při zpracovávání výzkumné problematiky se objevuje celá řada dalších 

podnětů, vyvstávají další otázky, či celistvá témata, probleskují nové možné směry 

výzkumného bádání, které mohou být podnětem dalších diskuzí a úvah. Bylo by škoda tyto 

inspirace v naší práci pominout, proto jako součást všech kapitol i podkapitol výzkumné části 

jsou zařazeny dílčí diskuze jako stimuly k dalším úvahám. Závěrečná diskuze je pak členěná 

tematicky dle diskutované oblasti, např. vlivy textu, tvorba skupin specifických úloh, 

dovednost tichého čtení, věkové a genderové zvláštnosti, vlivy školního prospěchu, vlivy 

učebních metod a osobnosti učitele. 

 Přestože v obecné rovině zkoumané vazby tichého čtení 

s porozuměním na schopnosti a dovednosti získávat a zpracovávat textové informace v našem 

výzkumu nepřinesly žádné zásadní informace, domníváme se, že kvalitativně zaměřený 

výzkum by mohl některé zajímavé jevy odhalit.  

S odkazem na formulované hypotézy můžeme konstatovat, že schopnost a dovednost 

získávat a zpracovávat informace poskytnuté textem se liší dle nároku na požadované procesy 

porozumění, v naší práci škálované do skupin. Nejmenší obtíže působí úlohy zjišťující 

doslovné porozumění textu (a to i v případech, že vyhledání informace je ztíženo nějakým 

faktorem). O něco obtížnější jsou úlohy požadující získané informace aplikovat do praxe 

(např. převést je do grafické podoby, vytvořit seznam, vybrat pouze „potřebné“ informace 

aj.). Přestože v sobě spojují doslovné porozumění i vysuzování, spojení této skupiny úloh 

s praktickou stránkou se jeví jako výhodné. Svoji roli může hrát motivace viditelného 

výsledku, která žákům umožní hlouběji se zamyslet a informace z teoretické roviny lépe 

převést do praxe, tedy právě hmatatelnost výsledku může vyvolat konkrétní představu, 

o kterou se žák může opřít. 

                                                 
82 Obdobné závislosti lze pozorovat (a obdobné dedukce tvořit) v případě velmi rychlého tichého čtení. 
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Můžeme konstatovat, že úlohy, ve kterých je třeba v textu vnímat a zpracovávat také 

návodné zmínky, jež teprve ve spojení s explicitně podanými údaji umožňují vysoudit 

požadované informace, jsou pro žáky obtížné. Nejobtížnější se jevily úlohy vyžadující vedle 

vysuzování implicitních informací také jejich propojení s předchozí osobní zkušeností. 

Celkově poměrně nízká úspěšnost vysuzovacích úloh by mohla být způsobena tím, že žáci 

1. stupně vzhledem k teprve rozvíjející se čtenářské zkušenosti nejsou schopni se zaměřit na 

všechny aspekty textu, tj. vnímat vedle explicitně vyjádřených informací v celém rozsahu také 

náznaky, návodné zmínky a informace, které jsou v textu přítomny pouze implicitně. 

Základní podmínkou vysoké kvality čtenářské gramotnosti v rovině doslovného 

porozumění je samozřejmě doslovně porozumět, jaké informace úloha zjišťuje, tj. nalézt 

souvislost mezi otázkou (výrokem, úkolem atd.) a informací v textu, tzn. uvědomit si, ve 

kterém místě textu hledat odpověď. Tuto základní orientaci v textu by měl žák nabývat již po 

prvním přečtení textu, předmětem dalšího zkoumání by mohlo být, nakolik tomu tak je. 

Námi zjištěné výsledky korespondují s mezinárodními výzkumy, ze kterých obecně 

vyplývá, že doslovné porozumění textu nečiní českým žákům problémy, avšak výsledky úloh 

vyžadujících informace vysoudit, posoudit, porovnat a zhodnotit byly u českých žáků 

podprůměrné. 

Dalším zjištěním je, že nelze mluvit o meziročníkově plynulém rozvoji kvality čtenářské 

gramotnosti v období 3. a 5. ročníku ZŠ. Pozorovali jsme úspěšnost žáků v jednotlivých 

skupinách úloh a zjišťovali, které typy úloh žákům působí největší obtíže. Čím vyšší nároky 

klade kategorie na vysuzovací schopnosti žáka, popř. jejich spojení s vlastní předchozí 

zkušeností, tím větší je rozdíl mezi 3. ročníkem a ročníky 2. období 1. stupně. Menší rozdíl ve 

schopnostech a dovednostech souvisejících se čtenářskou gramotností se tedy projevuje mezi 

žáky 4. a 5. ročníků, naopak největší rozdíl výsledků byl pozorován mezi žáky 3. a 4. ročníků 

ve skupině úloh zaměřených na vysuzování informací se zapojením osobní zkušenosti.  

Na základě analýz výsledků výzkumu můžeme též konstatovat, že schopnost a dovednost 

získávat z textu informace a dále je zpracovávat obecně souvisí se školní úspěšností žáka, 

tedy jeho prospěchem. Je však třeba vnímat důležitou skutečnost: ve všech třech zkoumaných 

ročnících se objevilo významné procento žáků, kteří – ačkoli jejich prospěch předpokládá 
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vysokou úspěšnost v testu čtenářské gramotnosti, tuto očekávanou úspěšnost svými výsledky 

nepotvrdili, a naopak.83

Domníváme se, že jedním z důvodů jsou patrně rozdíly v hodnocení žáků klasifikačními 

stupni nejen mezi školami, ale i třídami, vyplývající z rozdílných přístupů jednotlivých 

učitelů, z celkového zaměření a úrovně školy a také např. z toho, jakou důležitost škola či 

konkrétní učitel rozvoji čtenářské gramotnosti přikládá. Tyto rozdíly mezi školami jsou velmi 

dobře patrné i při celostátním testování úrovně škol.  

 

Dalším úskalím zkoumání vlivu školní úspěšnosti na úroveň čtenářské gramotnosti žáků 

jsou obecně akceptované rozdíly v hodnocení mezi jednotlivými ročníky ZŠ. Základní 

tendence na 1. stupni ZŠ je postupné zpřísňování a objektivizace hodnocení žáků. Snaha o 

pozitivní motivaci žáků v nižších ročnících vede k celkově mírnějšímu hodnocení, a tím 

k unifikaci prospěchu. Teprve ve vyšších ročnících dochází k větší diferenciaci.  

Jako reakce na tyto diference byl navržen postup na rozdělení žáků do tří relativních 

skupin (A – lepší, B – průměrní a C – horší žáci). Zjistili jsme, že úspěšnost v získávání a 

zpracování informací z textu mezi 3. a 5. ročníkem se nejvíce zvyšuje u nejlepších žáků (viz 

prospěchová skupina A), vzestupnou tendenci menšího rozsahu vykazují žáci průměrní 

(skupina B), u horších žáků (skupiny C) můžeme hovořit o velmi mírném nárůstu, nebo 

v podstatě o stagnaci. Domníváme se, že toto zjištění je poměrně závažné, neboť do skupiny 

C (horší žáci) byla zařazena celá třetina žáků. Dalším zjištěním je, že rozdíly mezi 

prospěchovými skupinami obecně rostou přímo úměrně s obtížností úloh.  

Z analýz výsledků našeho výzkumu nevyplynula přímá závislost rychlosti tichého čtení 

s pozorností na úspěšnost v testu čtenářské gramotnosti. Zajímavé výsledky by mohlo přinést 

kvalitativní šetření zaměřené na rozlišení důvodů příliš rychlého, či naopak příliš pomalého 

tichého čtení. Úskalí takového výzkumu však vyplývá již z formy čtení, tj. „čtení pro sebe“, 

neboť je velmi ztížená kontrola jeho kvality. Doplňující úkoly, které by mohly pomoci 

kontrolovat průběh čtení jsou již provázané s dalšími faktory. 

V našem výzkumu byla také potvrzena hypotéza vyšší úspěšnosti dívek, procentuální 

rozdíly však nejsou statistiky velmi významné a nebyly prokázány žádné závislosti na vyšší, 

či nižší obtížnosti požadovaného získání či zpracování informací. Domníváme se, že uvedené 

                                                 
83 Vyskytuje se nezanedbatelné procento respondentů, kteří byli v testu úspěšní přes své horší prospěchové 
skóre. 
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zjištění nelze generalizovat, ale je třeba je posuzovat také vzhledem k dalším jevům typickým 

pro obě genderové skupiny respondentů (přístup, zaměřenost, motivovanost aj.).  

Na základě studia problematiky čtenářské gramotnosti a rozboru výsledků předloženého 

výzkumu jsme se pokusili formulovat některá praktická doporučení a náměty pro tvorbu 

„cvičných“ úloh podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, které jsme shrnuli do 

Praktického manuálu rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Potřeba učit žáky získávat a 

zpracovávat informace poskytnuté textem se jeví jako velmi naléhavá. Jedná se o základní 

aspekt čtenářské gramotnosti, který formuje dovednosti potřebné pro úspěšné začlenění do 

současné společnosti. V jednotlivých podkapitolách formulujeme obecné zásady rozvoje 

čtenářské gramotnosti, věnujeme se výběru vhodného výchozího textu, shrnujeme zásady 

tvorby úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost a podáváme ukázky jako příklady 

konkrétních úloh. Jednotlivé úlohy jsou rozděleny dle kvality porozumění a způsobu 

zpracování informace od doslovného porozumění, přes schopnost vysuzovat implicitně 

poskytnuté informace až po úlohy procvičující aplikaci získaných poznatků v praxi, vždy 

s komentáři a poznámkami. Na závěr uvádíme tipy a poznámky ke tvorbě úloh rozvíjejících 

další schopnosti a dovednosti potřebné pro čtenářskou gramotnost. 

Chceme-li naše žáky připravovat „pro život“ (a to nejen v oblasti čtenářské gramotnosti), 

je jasné, že musíme sledovat měnící se potřeby společnosti a podmínky, za jakých se naši žáci 

mohou úspěšně zapojit do běžného života, a reagovat na ně již v průběhu školního vzdělávání. 

Manuál tvorby úloh pro práci s textem je tedy metodickým materiálem představujícím různé 

způsoby práce s textem vázané k rovinám čtenářské gramotnosti a zohledňuje běžně se 

vyskytující potřeby pracovat s textovými informacemi v reálných životních situacích. Mohl 

by se stát účinným pomocníkem zvyšování čtenářské gramotnosti ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Předpokládáme také, že pomůže učitelům vytvářet další modelové typy úloh 

k textům ke zvyšování čtenářské gramotnosti žáků.  

Myslíme si, že námi získané informace o stavu a rozvoji čtenářské gramotnosti žáků, 

zohledněné v manuálu úloh, by bylo možno využít i v pregraduální přípravě budoucích 

učitelů (nejen) primárního vzdělávání,84

                                                 
84 Wildová (2012b, s. 50) konstatuje, že v evropských zemích se učitelé seznamují s problematikou čtenářské 
gramotnosti již v rámci svého přípravného vzdělávání. V kurikulech 18 zemí je obecně popsáno, jak učitele 
připravovat na rozvoj čtenářské gramotnosti (např. v Irsku existuje již v pregraduálním studiu specializace na 
čtenářskou gramotnost). Dokumenty, ze kterých autorka čerpá, však zároveň uvádějí, že ve skutečnosti se tak 
děje spíše až v rámci celoživotního vzdělávání formou dobrovolných kurzů. 

 či v seminářích dalšího vzdělávání učitelů. 
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Smyslem dizertační práce bylo přispět do diskuze týkající se možností účinného 

zvyšování čtenářské gramotnosti našich žáků. Domníváme se, že analýza dat získaných 

rozsáhlým výzkumem, jeho závěry a praktické aplikace rozšiřují pohledy na zkoumanou 

problematiku a poskytují cenné informace o současném stavu čtenářské gramotnosti českých 

žáků 3.–5. ročníků ZŠ a jejím vztahu k dalším proměnným faktorům.  

Domníváme se, že je velmi důležité přijmout fakt, že dovednost získávat informace 

z textu a dále je zpracovávat by měla být ve výuce cíleně cvičena. Správným vedením žáků 

mohou být eliminovány negativní vlivy, či naopak posíleny vlivy pozitivní. Je tedy žádoucí 

rozvíjet kompetence žáků potřebné pro zvládnutí práce s informacemi, neboť schopnosti a 

dovednosti získávat a zpracovávat informace z textů podstatně ovlivňují úspěšnost člověka 

v běžném životě. 
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RESUMÉ 

Dizertační práce se zabývá problematikou čtenářské gramotnosti. Analyzuje způsoby 

práce s textem v souvislosti s požadovanými schopnostmi a dovednostmi žáků získávat a dále 

zpracovávat informace poskytnuté textem a možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti 

prostřednictvím specifických úloh. Dále se zabývá postihnutím vlivů některých proměnných 

na kvalitu a rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.  

Teoretická východiska práce vychází z domácích i zahraničních zdrojů odborné literatury 

a představují pojetí čtenářské gramotnosti a její vnitřní členění. Pozornost je dále věnována 

počáteční čtenářské gramotnosti, výzkumům zabývajícím se různými aspekty čtenářské 

gramotnosti, problematice čtení a čtenářství, možnostem zjišťování úrovně čtenářské 

gramotnosti, možnostem evaluace a autoevaluace a faktorům ovlivňujícím čtenářskou 

gramotnost žáků.  

V praktické části práce jsou představeny výzkumné aktivity založené na dvou základních 

výzkumných materiálech – členěném didaktickém testu a zjišťování individuální kvality 

tichého čtení s pozorností prostřednictvím tří základních textových bloků. Vlastní výzkum je 

zaměřený na stav čtenářské gramotnosti žáků 3., 4. a 5. ročníků 1. stupně ZŠ z hlediska 

dovednosti získávat a zpracovávat informace obsažené v různých typech textů a na analýzu 

vybraných základních proměnných, které ovlivňují čtenářskou gramotnost žáků. 

Byly hledány odpovědi na otázky, které typy práce s textem jsou pro žáky jednodušší a 

které naopak obtížnější, jak se vyvíjí dovednost získávat a zpracovávat textové informace 

v období mezi 3. a 5. ročníkem ZŠ a zda lze vysledovat vliv některých zkoumaných 

proměnných faktorů (školní prospěch celkový i ve stěžejních vyučovacích předmětech, 

dovednost tichého čtení s pozorností, ročník, pohlaví, typy úloh aj.) na dovednost žáka 

různými způsoby získávat a zpracovávat textové informace. Z výzkumných otázek pak vzešlo 

pět základních hypotéz, které se týkají charakteru úloh, stavu a vývoje čtenářské gramotnosti 

v období 3.–5. ročníku ZŠ a charakteristik respondenta.  

Na základě studia problematiky čtenářské gramotnosti a rozboru výsledků předloženého 

výzkumu byla v Praktickém manuálu pro rozvoj čtenářské gramotnosti formulována 

doporučení a náměty pro tvorbu „nácvičných“ úloh podporujících rozvoj čtenářské 

gramotnosti žáků, v jejichž rámci byly představeny obecné zásady rozvoje čtenářské 

gramotnosti, výběru vhodného textu a shrnuty zásady tvorby úloh rozvíjejících čtenářskou 
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gramotnost od doslovného porozumění, přes schopnost vysuzovat implicitně přítomné 

informace až po úlohy procvičující aplikaci získaných poznatků v praxi. 

Smyslem dizertační práce bylo přispět do diskuze týkající se možností účinného 

zvyšování čtenářské gramotnosti žáků, rozšířit pohledy na zkoumanou problematiku a hledat 

cesty, jak konkrétně rozvíjet schopnosti a dovednosti získávat a zpracovávat textové 

informace.  
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Seznam zkratek 
AP  Úlohy zkoumající dovednost aplikace získaných poznatků do praxe 

CzechRA Czech Reading Association 

ČG  Čtenářská gramotnost 

DP  Úlohy zkoumající doslovné porozumění textovým informacím 

DVD  Digital Video Disc 

ESF  Evropské strukturální fondy 

ICT  Information and Communication Technologies 

IEA  The International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
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PC  Personal computer 

PIRLS  The Progress in International Reading Literacy Study 

PISA  The new Programme for International Student Assessment 

RLS  Reading Literacy Study 

RVP ZV Rámcový vzdělávací program program pro základní vzdělávání 

SGS  Studentská grantová soutěž 

SKIP  Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

ŠVP  Školní vzdělávací program 
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UK  Univerzita Karlova 

UPOL  Univerzita Palackého Olomouc 
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VYT  Úlohy zkoumající vysuzování pouze na základě informací z textu 

VYZ  Úlohy zkoumající vysuzování z textu ve spojení s osobní zkušeností 
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Příloha 1: Výzkumný materiál didaktický test 

 
Číslo:     Ročník:                (zakroužkujte správné): 
 
Úkol číslo 1. Přečti si text a odpověz na otázky 1–3. 
 
České školství je nemocné. Leží v horečkách. Řekl nedávno resortní pan ministr. 
Prý ho bude léčit. Možná by měl zkusit nejdříve vitaminy, paralen a živočišné 
uhlí. Podotýkám já. Nezačínat rovnou lobotomií. 
 

1. Napiš 3 věci, které řekl pan ministr o českém školství 
1 ……………………………….. 2 ……………………….. 3 ……………………………. 
 

2. Autorka chtěla textem říci: 
a) že by pan ministr měl mít doma vitaminy, paralen a živočišné uhlí 
b) že pan ministr nemusí problémy řešit hned velkými změnami  
c) že pan ministr je povoláním lékař 
d) že pan ministr musí něco pro školství udělat      

 
3. Co asi znamená cizí slovo lobotomie? ……………………………………………….. 

__________________________________________________________________________ 
 
Úkol číslo 2. Přečti si text písničky a odpověz na otázky 4–6. 
 
……….: 
Do pohádky vedou vrátka 
vejdeme a je tu matka 
která nese nelibě 
že má doma dcery dvě 
…………: 
Holena je celá po mně 
bude paní v tomto domě 
Maruška je nevlastní 
skoncovat je třeba s ní. 
 
 

 
……………: 
Poslyš, Mařeno 
když máš teď navařeno 
vlastně se nudíš 
tak teda budiž: 
matičce mé a mně též 
fialenky přineseš 
………..: 
Dobíráte si mě? 
Fialky teď v zimě? 

 
4. Doplň na volné řádky před textem, kdo slova říká 
5. Vypiš přímo z textu, jakou budoucnost plánuje matka pro Holenu 

…………………………………………………………………………………………
………………….. 

 
6. Představ si, že jsi režisér(ka), a chceš 

režírovat celou pohádku O dvanácti 
měsíčkách podle textu Z. Svěráka. 
Sepiš, kolik osob potřebuješ.    

Osoby: Maruška, ………………………….. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
…………………………………………… 

  
Celkem bude hrát …….. osob 

žák žákyně čas: žák žákyně čas: žák žákyně čas: žák žákyně čas: žák žákyně čas: žák žákyně čas: žák žákyně čas: žák žákyně čas: 
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Úkol číslo 3. Přečti si text o včelách a odpověz na otázky 7–9. 
 
Včely dělnice se líhnou z vajíček, které nakladla včela matka na dno buňky. Po 
třech dnech se vylíhne larvička. Mladé včely v úle (včely kojičky) ji začnou živit 
kašičkou. Po šesti dnech se larva zakuklí a včely kuklu uzavřou v buňce. 
V zavíčkované buňce však pokračuje její další vývoj. Po dvanácti dnech 
přeměna končí a z buňky se prokouše nová včelka (včelka mladuška). Když 
mladuška dospěje, stává se včelou létavkou. 
 

7. Podtrhni v textu slova, kde je napsáno, co všechno musí udělat včely pro to, aby se 
vylíhla nová včelka. 

8. Podle čeho se včelky označují různě? (např. včela matka, kojičky, mladušky, létavky) 
………………………………………………………………………………………………… 

9. Jak dlouho to trvá, než se vylíhne nová včelka? …………………………..………….. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Úkol číslo 4. Přečti si text o přehradě a odpověz na otázky 10–12. 
 
Liberecká přehrada 
Původní jméno této vodní nádrže, která je ozdobou stotisícového Liberce a leží 
jen několik málo minut chůze od středu města, je Harcovská přehrada. Rozkládá 
se totiž v údolí Harcovského potoka, který ji napájí.  
Záměr vybudovat tuto přehradu byl přímým důsledkem dosud největší povodně, 
která kdy město postihla (30.–31. 7. 1897), když překonala všechna 
protipovodňová opatření. 
 

10. Zakroužkuj podle pravdy Ano, nebo Ne 
a) Přehrada leží blízko centra města  Ano-Ne 
b) Přehrada se stále jmenuje Harcovská.  Ano-Ne 

 
11. Myslíme si, že autorovi textu se přehrada v Liberci líbí. Myslíš si to také? Proč? 

……………………………………………………… 
12. Načrtni malý plánek, označ kruhem město, menším kruhem centrum města, namaluj, 

kde je asi přehrada a kde Harcovský potok. 
Plánek 
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Úkol číslo 5. Přečti si ukázku z knihy a odpověz na otázky 13–15. 
 
Bratr Raul totiž na rozdíl od Zajíce ve všem vyniká. Vždycky se dobře učil. 
Nezlobil. Nikdy nic nerozbil. Byl chápavý. Stačilo jen podívat se na něj a on už 
věděl, co a jak. (Kdežto tobě to říkáme potřetí a ty nic!) 
„Viděl jsem žákovskou. Je to bída. Proč se nesnažíš?“ Rodiče přibzukují jako 
unavené včely. Jo, je to bída, zase trojky, co s tím, co z něj bude, bzzz… bzzz…  
Zajíc sklopil hlavu. Ze zkušenosti ví, že to působí pokorně. „Proč se neučíš?“ 
hřmí Raul. „Co s tebou dál? Co vlastně chceš?“ Zajíc zachytil jen poslední 
otázku „Můžu si jít namazat chleba?“  
 

13. Zakroužkuj správnou odpověď. Jak se asi cítí rodiče zajíce a Raula:  
a) rozčilení b) rozlobení c) zklamaní  d) šťastní 

14. Jak se asi cítí Zajíc, když mu rodina vytýká, že mu to ve škole nejde? 
a) je zdrcený b) je smutný c) je mu to jedno d) je nespokojený 

15. Kde se scéna odehrává?  
a) doma b) před školou  c) ve škole  d) v restauraci  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Úkol číslo 6. Přečti si text z časopisu a odpověz na otázky 16–19. 
 
Chtěl bys napsat nějaký příběh, ale máš strach z pravopisných chyb? Hans 
Christian Andersen by ti mohl říct, že slavným spisovatelem se můžeš stát, 
stejně jako on, i když ti pravopis dvakrát nejde.  
Budoucí král pohádek žádné pohádkové dětství neměl. Pocházel z chladného 
Dánska, a když mu otec v jedenácti letech zemřel, musel místo školy chodit 
pracovat do továrny. 
 

16. Kdo je Hans Christian Andersen? ……………………………………………………. 
 

17. Proč by ti zrovna Andersen mohl říct, že se můžeš stát slavným spisovatelem, i když ti 
nejde pravopis?  

a) protože je dospělý  b) protože mu nešel pravopis, a přesto je teď spisovatelem  
c) protože neměl pohádkové dětství   d) protože musel pracovat v továrně  
 

18. Patří Dánsko mezi severní, či jižní země? …………………………………..Dá se to 
poznat z textu?(Jestli ano, napiš podle čeho). 

…………………………………………………………………………………………..…….. 
 

19. Proč se Andersonovi  asi říká Král pohádek? …………………………………..……. 



 182 

Úkol číslo 7. Přečti si, o čem se bavili dva kluci, a odpověz na otázky 20–23. 
 

Maty: „Máš bráchu?“ 
David: „Mám, a taky ségru. A ty?“ 
Maty: „Já jen mladší ségru.“  
David: „To máš dobrý, moje ségra je starší než já.“ 
Maty: „A brácha taky?“  
David: „Brácha je nejmladší.“  
 

20. Kdo má víc sourozenců? ……………………………….. 
Má Maty sestru? ………………………………………… 

21. Kolik by museli oba kluci koupit  vstupenek, kdyby chtěli jít do kina i se svými 
sourozenci? ………………………………….   

22. Zakroužkuj správnou odpověď. 
David je   a) nejstarší  b) prostřední  c) nejmladší sourozenec 

__________________________________________________________________________ 
 
Úkol číslo 8. Přečti si návod na výrobu látkové panenky a slohovou práci žákyně, jak 
panenku vyráběla, a odpověz na otázky 24–26. 
  
Návod na sestavení Panenky Unicef (podle internetu) 

• Tělo panenky obkresli 2x na jednobarevnou látku bez vzorku.     
• Oba díly sešij k sobě a vycpi vatou.  
• Namaluj nebo vyšij jí tvářičku – oči, nos a ústa a obleč ji. 
• Při výrobě nesmí být použity plasty, toxické barvy, knoflíky a jiné 

předměty, které malé děti mohou spolknout. 
Vyrobenou panenku odevzdej na radnici k prodeji. Výtěžek připadne dětem v nesnázích. 
  
Jak jsem vyráběla panenku Unicef (práce žákyně) 
Babička mi dala růžovou putíkatou látku. Látku jsem přeložila a obkreslila na ni 
obrys panenky a vystřihla ho. Tělo jsem sešila a dovnitř dala vatu. Jako oči jsem 
přišila dva větší modré korálky. Pusu a nos jsem namalovala fixou na textil. 
Neměla jsem žádnou vlnu na vlásky, tak jsem nastříhala igelitový sáček na tenké 
proužky a našila na hlavičku. Panenka vypadala jako víla a moc se mi líbila.   
 

23. Panenku Magdu bohužel na radnici nemohli přijmout. Zkus napsat proč. 
Protože  …………………………………... 
………..…...……………………………… 
…… ……………………………………… 
…….……………………………………… 
…….……………………………………… 
…………………………………….……… 
 

24. Může se tvář panenky vyšít vlnou? 
Ano – Ne 

  
25. Nakresli, jak vypadala udělaná panenka 
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Příloha 2: Záznamový arch pro výsledky didaktického testu 

 
Evaluační tabulka ČG číslo …… / …….. ročník …………….  
 úkol 1 úkol 2 úkol 3 úkol 4 úkol 5 úkol 6 úkol 7 úkol 8 
 písm % písm % písm % písm % písm % písm % písm % písm % 

DP. (1)  (5)  (7)  (10)   (16)  (20)  (25)  

        (21)   

VYS (2)  (4)  (8)  (11)  (13)  (17)  (23)  (24)  

 (3)     (14)  (18)    

     (15)  (19)    

APL  (6) (9)  (12)    (22)  (26)  
 
Poznámky:  

datum 
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Příloha 3: Výzkumný materiál pro tiché čtení s pozorností  

 
Blok A          
 
myje, vede, klub, triko, jih, dort, nosit, vlas, máma, pes, jaro, kláda, zubař, klap, 
kniha, záhon, dub, prádlo, med, maže, film, komín, noc, mapa, hrad, radost, 
svetr, myš, vlezu, oko, stůl, ryje, sýr, teta, vana, píše, téct, budu, sůl, máslo, léto, 
vážit, já, šála, vezmeš, rád, paní, bota, postel, rýže, spí, písek, tvaroh, radost, 
okno, komín, mít, měsíc, vadne, horko, platit, můstek, bunda, kořen, les, deka, 
oheň, postel, hlína, píská, špenát, plavky, roj, náves, on, číst, kostky, most, zima, 
tužka, lov, chléb, kroky, pořad, pas, můj, zuby, vlát, pokus, kolo, slabý, holka, 
drn, doba, list, klopí, muset, ucho, psát, vosa, plot, kolo, rohlík, mlít, pusa, rošt 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Blok B           
 
tiskárna, procházka, vyhazuješ, pohádkový, tepláky, zavazuji, zelenina, politý, 
ponožky, klávesnice, omeleta, fotografovat, sněhulák, kolotoč, učebnice, lavice, 
kupuje, rukavička, počítá, řetízek, jahody, uvařený, okenice, lokomotiva, 
plátěný, prodavačka, paprika, mandarinka, lednice, umyvadlo, uhodím, ospalý, 
marmeláda, květiny, sundávat, čokoláda, pletací, ulovím, pondělí, kapusta, 
karavana, kalhoty, supermarket, ospalý, pohovořit, koleduji, hádanka, konvice, 
pozorovat, válenda, zavírací, houpačka, odbočovat, krokodýl, hranolky, telefon, 
výborná, chraptivý, miminko, propiska, zavazovat, náměstí, vajíčko, filmujete 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Blok C            
 
Rezervace 
Slovo rezervace se poprvé objevilo v jazyce latina. Tam znamenalo něco 
zachránit nebo uchovat. V češtině se nejdříve začalo používat slovo rezerva, to 
znamená zásoba nebo záloha. Když se nad tímto významem zamyslíme, 
k významu zachránit a uchovat má velmi blízko. Slovo rezervace ve významu 
chráněné území se poprvé objevilo v Americe. Označovalo se tak území pro 
Indiány. Dnes můžete slyšet často pojem přírodní rezervace a také pojem 
národní park. V přírodě máme rezervy energií a potravy, proto ji musíme 
chránit. Když jsme se ptali desetiletých žáků, co je přírodní rezervace, řekli 
nám: „Je to třeba chráněný kus lesa.“ „V té přírodě se nesmí lovit zvěř a kácet 
stromy.“ „Když je někde čisté prostředí, udělá se tam přírodní rezervace.“ „Je to 
přírodní místo, kde můžeme odpočívat.“ „Je to místo, kde se lidé snaží obnovit 

číslo: 

Čas: 

Čas: 

Čas: 

Čas: 

Čas: Čas: 

Čas: Čas: 

Čas: 

Čas: Čas: Čas: Čas: 

Čas: Čas: Čas: Čas: 
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přírodu. Třeba když vymírá nějaký strom, snaží se ho tam rozmnožit.“ „Třeba 
Český Ráj je přírodní rezervace, kdo tam táboří, dostane pokutu. „Nesmí se tam 
trhat rostliny a zabíjet zvířata.“ Zkrátka – přírodní rezervace jsou důležité. 
 
 

 
Otázky k Bloku C 
Četl(a) jsi, že Český Ráj je přírodní rezervace?    Ano – Ne 
Četl(a) jsi, že v přírodní rezervaci se nestaví chaty?  Ano – Ne 
Četl(a) jsi, že rezervací se označovalo území pro Indiány? Ano – Ne 

číslo: 
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Příloha 4: Výzkumný materiál pro tiché čtení s pozorností – řešení 

ŘEŠENÍ Blok A          
Pročti celý text a podtrhávej potraviny 
 
myje, vede, klub, triko, jih, dort, nosit, vlas, máma, pes, jaro, kláda, zubař, klap, 
kniha, záhon, dub, prádlo, med, maže, film, komín, noc, mapa, hrad, radost, 
svetr, myš, vlezu, oko, stůl, ryje, sýr, teta, vana, píše, téct, budu, sůl, máslo, léto, 
vážit, já, šála, vezmeš, rád, paní, bota, postel, rýže, spí, písek, tvaroh, radost, 
okno, komín, mít, měsíc, vadne, horko, platit, můstek, bunda, kořen, les, deka, 
oheň, postel, hlína, píská, špenát, plavky, roj, náves, on, číst, kostky, most, zima, 
tužka, lov, chléb, kroky, pořad, pas, můj, zuby, vlát, pokus, kolo, slabý, holka, 
drn, doba, list, klopí, muset, ucho, psát, vosa, plot, kolo, rohlík, mlít, pusa, rošt 

 
ŘEŠENÍ Blok B  
Pročti celý text a podtrhávej potraviny 
 
tiskárna, procházka, vyhazuješ, pohádkový, tepláky, zavazuji, zelenina, politý, 
ponožky, klávesnice, omeleta, fotografovat, sněhulák, kolotoč, učebnice, lavice, 
kupuje, rukavička, počítá, řetízek, jahody, uvařený, okenice, lokomotiva, 
plátěný, prodavačka, paprika, mandarinka, lednice, umyvadlo, uhodím, ospalý, 
marmeláda, květiny, sundávat, čokoláda, pletací, ulovím, pondělí, kapusta, 
karavana, kalhoty, supermarket, ospalý, pohovořit, koleduji, hádanka, konvice, 
pozorovat, válenda, zavírací, houpačka, odbočovat, krokodýl, hranolky, telefon, 
výborná, chraptivý, miminko, propiska, zavazovat, náměstí, vajíčko, filmujete 
 
ŘEŠENÍ Blok C 
Čti pozorně text. Když se v textu objeví pojem přírodní rezervace, podtrhni jej. 
Rezervace 
Slovo rezervace se poprvé objevilo v jazyce latina. Tam znamenalo něco 
zachránit nebo uchovat. V češtině se nejdříve začalo používat slovo rezerva, to 
znamená zásoba nebo záloha. Když se nad tímto významem zamyslíme, 
k významu zachránit a uchovat má velmi blízko. Rezervace ve významu 
chráněné území se poprvé objevila v americké angličtině. Označovalo se tak 
území pro Indiány. Dnes můžete slyšet často pojem přírodní rezervace a také 
pojem národní park. V přírodě máme rezervy energií a potravy, proto ji musíme 
chránit. Když jsme se ptali desetiletých žáků, co je přírodní rezervace, řekli 
nám: „Je to třeba chráněný kus lesa.“ „V té přírodě se nesmí lovit zvěř, kácet 
stromy a tak.“ „V rezervaci jsou různá chráněná zvířata a rostliny. „Když je 
někde čisté prostředí, udělá se tam přírodní rezervace.“ „Je to přírodní místo, 
kde můžeme odpočívat.“ „Je to místo, kde se lidé snaží obnovit přírodu. Třeba 
když vymírá nějaký strom, snaží se ho tam rozmnožit.“ „Třeba Český Ráj je 
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přírodní rezervace, kdo tam táboří, dostane pokutu. „Nesmí se tam dupat a trhat 
rostliny a zabíjet zvířata.“ Zkrátka – přírodní rezervace jsou důležité. 
 
 
ŘEŠENÍ otázky k textu C 
Četl(a) jsi, že Český Ráj je přírodní rezervace?   Ano – Ne 
Četl(a) jsi, že v přírodní rezervaci se nestaví chaty? Ano – Ne 
Četl(a) jsi, že rezervace bylo území pro Indiány?  Ano – Ne 
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Příloha 5: Záznamový arch pro tiché čtení s pozorností 

Záznamový arch pro tiché čtení    ročník:  
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Příloha 6: Záznamový arch prospěchu žáků a dalších údajů 

Záznamový arch prospěchový  ročník…… 
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