
8. PŘÍLOHA

8.1 Čtecí strategie – Grabe a Stoller (2002)

a) předvídání

b) užití žánru – známe povahu textu a můžeme tuto znalost použít k předpovídání formy nebo 

obsahu

c) dotazování

d) skimming – pro základ nebo shrnutí textu

e) scanning – rychlé hledání specifické informace

f) rozpoznávání tématu v textu

g) rozdělení myšlenek na hlavní téma a podpůrné detaily

h) generalizace – určení tamatických vět (vět shrnujících téma)

i) vyjádření hlavní myšlenky věty, odstavce, pasáže nebo vyjádření tématu

j) rozpoznání schématu vztahů nebo myšlenek

k) identifikace signalizačních slov jako např. zaprvé, zadruhé, následně atp.

l) inference (usuzování) hlavní myšlenky

m) rozpoznání a užití zájmen a odkazů – klíče ke kohezi

n) uhodnutí významu neznámých slov z jejich kontextu

o) parafráze

p) shrnutí

q) výtah závěrů

r) vyjádření inferencí a čtení mezi řádky

s) vizualizace toho, co je popsáno v textu

t) kritické čtení – rozlišení faktů od názorů

8.2 Typy otázek podle Grelleta (1981: 218–232)

1. Multiple choice questions (výběr správné odpovědi)

a. Cíl těchto otázek může být různý: zaprvé tak testujeme, zda studenti pochopili text. 

Zadruhé  pomáhají  studentům  v pochopení  toho,  co  by  jinak  bylo  příliš  těžké 

pochopit.  Zatřetí  pomáhají  studentům začít  přemýšlet  o významu daného slova a 

odvodit jeho význam. Pozornost studeta může být směřována k myšlence, kterou by 

jinak nezaregistroval a nepochopil.

b. Funkce se také mohou lišit: základem je zjistit, zda student porozuměl textu. Někdy 



je po studentech vyžadováno číst mezi řádky.

c. Tyto otázky se mohou soustředit na jedno slovo v textu, výraz, větu nebo výpověď, 

určitý odstavec nebo celý text.

d. Je  důležité,  aby student  tyto  otázky pouze  netypoval.  Musíme  třídu  přimět,  aby 

vylučovací metodou vybírali správnou odpověď, soustředili se na vylučování těch 

špatných. Toho můžeme také docílit tak, že studenti budou na odpovědích pracovat 

se skupině.  To vede k diskusi.  Motivaci k diskusi posílíme tak,  že každá skupina 

musí po dokončení své odpovědi vysvětlit.

2. Určení pravdivé či nepravdivé / zprávné či chybné odpovědi

a. Věta může být buď pravdivá nebo nepravdivá. Odpověď najdou studenti v textu.

b. Student musí přidat vysvětlení, proč zvolil danou možnost. Např. může citovat text.

c. Student musí přepsat, opravit tvrzení, která jsou chybná.

d. Můžeme zařadit věty, které nejsou ani správně ani špatně. Nemůžeme je potvrdit ani 

vyvrátit, protože v textu není dostatek informací. Pak student napíše např. Že není 

možné odpovědět.

e. Můžeme  zařadit  správná  tvrzení,  která  ale  neodkazují  k jednotlivé  výpovědi,  ale 

k více různým pasážím textu.

f. Widdowson  v knize  Teaching  Language  as  Communication  navrhuje  zařadit 

výpovědi, které budou muset studenti sami vymyslet tak, že doplní ten daný výraz.

3. Můžete odpovědět...? Student musí zjistit, zda se v textu nachází odpověď na otázku nebo 

ne. Pokud ano, tak odpoví.

4. Najděte důvod. Studentům dáme věty,  které  popisují  nějakou situaci  v textu,  a oni  musí 

vysvětlit,  jak se ta událost stala. Nebo studenti dostanou adjektiva, která musí přiřazovat 

k osobám, událostem apod.

5. Rozšiřování tvrzení. Student musí nahradit jedno adjektivum delším popisem, který najde 

v textu.

6. Najděte spojovací výraz. Studenti doplňují nebo vyznačují spojovací slova.

7. Doplňte shrnutí. Studenti dostanou shrnutí, v němž jsou vynechané některé části. Cvičení je 

zajímavější, pokud shrnutí obsahuje širší kontext textu a vyžaduje tak i širší pochopení

8. Doplňte věty. Studenti musí např. doplnit v textu výpovědi, které by mohly vyslovit postavy 

příběhu. Mohou také doplnit jednostrannou konverzaci. Musíme ale studentům dát výběr 

např. ze 3 možností.

9. Najděte chyby. Studenti dostanou shrnutí textu a v něm jsou chyby o určitém počtu. Studenti 

pak musí přepsat shrnutí bez chyb.

10. Tvoření vět. Studenti seřazují zpřeházené části věty. Můžou dostat také jen klíčové výrazy. 



Mohou také spojovat výrazy z různých sloupečků a stejné cvičení může být vytvořeno i 

s více sloupečky. Studenti pak mohou nejen spojovat, ale i srovnávat části souvětí podle 

významu.

11. Přijděte na to, co se stalo předtím. Studenti v takovém cvičení musí odvozovat informace, 

která nejsou úplně v textu řečena.

12. Mohly to říci? Studenti musí usoudit, zda by určitá postava v textu mohla souhlasit s daným 

názorem nebo ne. V některých případech mohou rozhodnout, že není možné se rozmyslet.

13. Open questions (Otevřené otázky). Pomáhají studentům soustředit se na určitou část textu, 

ale nenutí tolik studenta přemýšlet o textu a klást si otázky. Je plodnější klást takové otázky, 

na něž není jasná odpověď.

14. Vypracování seznamu. Může jít o seznam substantiv, sloves, slov, vět, myšlenek, postav, 

argumentů pro a proti atp. Mohou slova také jen podtrhávat nebo kroužkovat.

15. Klasifikování.  Studenti  mohou dostat  seznam vytvořený ze slov v textu a musí jej  podle 

určitého kritéria seřadit.

16. Výběr slov ze seznamu.

17. Najděte větu se stejným významem.

18. Najděte ekvivalent.

19. Najděte správné slovo. Studenti dostanou definici slova a musí tento výraz najít v textu.

20. Najděte opozitum.

21. Vyberte správné adverbium.

22. Spojování.

23. Najděte odkaz. Zájmena a adverbia, která k něčemu odkazují.

24. Používání sémantických tabulek.

25. Cvičení na slovotvorbu a odvozování.

8.3 Typy otázek podle Nuttallové (1983: 132–134)

1. Doslovné – odpovědi na ně jsou přímo a explicitně dané v textu, a proto na ně může být 

často odpovězeno přesnou citací z textu. 

2. Zahrnující  reorganizaci  a  reinterpretaci  –  student  musí  spojit  různé informace z různých 

částí textu nebo informace reinterpretovat. Nutí studenty uvažovat nad textem více jako nad 

celkem, než jen nad jednotlivými větami, nebo více pochopit a přizpůsobit si informaci, 

kterou z textu získal. 

3. Inferenční – student musí „číst mezi řádky“, zvážit, co není explicitně vyřčeno. Je to těžší, 

než  předešlé,  protože  student  musí  porozumět  textu  natolik,  aby  byl  schopen  rozeznat 



implikace. 

4. Hodnotící – čtenář vynáší soud o textu, o tom, co pisatel zamýšlel a chtěl textem dokázat 

(např.  hodnotí  sílu  argumentů).  Otázky po  tomto  porozumění  jsou  nejsofistikovanější  a 

mnoho studentů s nimi nepřijde do styku vůbec. 

5. Osobní odpověď – závisí hlavně na čtenáři, ne na autorovi. Čtenář uvádí svou reakci na text. 

Jsou pokládány především v návaznosti  na kreativní psaní.  Učitel  se musí přesvědčit,  že 

studentova odpověď je založena na porozumění textu.

8.4 Pět typů čtecích aktivit podle Nuttall (1983: 137–144)

1. úkoly, které většinou nevyžadují použití jazyka

– vytváření, sestavování, doplňování, kontrolování nebo označování neverbálních informací

– sestavování nebo vyznačování diagramu

– text může obsahovat instrukce, které pak student musí následovat (např. pravidla hry apod.). 

Nejefektivnějším výstupem je pak pozorovat, jak úspěšně student instrukce plní.

2. výstupy, které zahrnují mluvený jazyk

– dramatizace a hraní rolí – hodnota je v přípravě, ne v samotném vystoupení. Student hraje 

určitou roli a musí pochopit z textu, jaký charakter ta postava má, jak se má tvářit apod. 

Vyžaduje to tedy velmi pečlivou četbu a plné pochopení. Příprava musí zahrnovat neustálé 

přerušování a odkazy k textu, které podpoří danou interpretaci. Pokud je dobře vedená, je 

tato metoda zábavná a zároveň efektivní, stejně tak je však časově náročná. Vyvstává zde 

také  problém,  jak  daleko  bychom  měli  nechat  studenty  zajít  ve  vytváření  vlastních 

argumentů. To záleží na učiteli a na textu, ale pokud necháme studenty takto postupovat, 

měli bychom pozornost třídy obracet k rozdílnosti jejich osobního názoru a daného textu. 

Studenti by měli být aktivně zapojeni do návrhů, diskuse o interpretacích atd. Jakmile je 

třída na tento způsob práce zvyklá, můžeme začít používat skupinovou metodu. Hlavní je 

mít stále na paměti, že je důležitý samotný proces, ne produkt.

– debata a diskuse – hraní rolí je založené hodně na tom, co je dáno v textu. Debata/diskuse 

jde mnohem dál a může text užívat pouze jako výchozí bod. Nicméně, i když debata nemusí 

vždy přímo odkazovat na text, pomůže studentům text interpretovat. Je to cesta k tomu, jak 

studenty zaujmout pro téma a ukázat jim různé úhly pohledu. Student se soustředí na téma a 

bude číst mnohem efektivněji.

– hlasité čtení – čtení nahlas je ve třídách příliš používáno na úkor čtení pro sebe. Při čtení 

nahlas se zbytek studentů nesoustředí na text, zatímco jeden čte. Zároveň je čtení nahlas 

výrazně pomalejší. Pokud budeme studenty hlasitému čtení vystavovat příliš často, nebudou 



pak schopni pořádně číst v duchu. Hlasité cvičení může být užito při zvyšování intenzity 

práce s textem a zároveň jako metoda při pomáhání začátečníkům, ale lepší je stále číst  

nahlas ve skupinách. Navíc můžeme text rozdělit přibližně po pěti slovech a studenti musí 

číst postupně tak, že si pro sebe přečtou pět slov a pak vzhlédnou a řeknou těch daných pět  

slov zpaměti nahlas už bez odkazu na text. To je přinutí se textu věnovat více, zapamatovat 

si jeho části a navíc vzájemně kontrolovat, jestli si ostatní spolužáci zvládají zapamatovat 

své části. Navíc to prohlubuje dovednost číst smysluplné skupiny slov, takže student začne 

chápat vazby uvnitř věty atd. a nebude číst pouze slovo po slovu odděleně. To zvyšuje jeho 

čtecí kompetenci a rychlost čtení. Při tomto cvičení bychom si neměli dělat starosti s tím, že 

se student odchýlí od originálu, pokud dokáže říci význam svými slovy, protože to je důkaz 

toho,  že chápe text  a  není  závislý  na  papouškování  toho,  co si  přečetl.  Čtení  nahlas  je 

odsuzováno,  jako nepříliš  vhodná metoda,  ale  pokud se jí  přesto rozhodneme použít,  je 

dobré ji užít až poté, co proběhla interpretace textu, a zároveň použít techniku přečtení a 

vzhlédnutí.

– poslech s textem – někdy zjistíme, že pokud student při poslechu nemá text před očima, je 

pro něj příliš těžké sledovat rychlé čtení lepšího čtenáře. Poslech nahrávky zároveň s čtením 

nahraného textu na papíře pomůže čtenáři zrychlit vlastní četbu.

3. výstupy zahrnující psaní

a)  Znovu  složit  a  použít  informace  –  Když  vytvoříme  psací  cvičení,  jednoduše  poznáme,  zda 

student pochopil text. (Např. maplánovat turistickou brožuru pro určité místo, které je popsané v 

textu. Naplánovat scénář pro dokumentární film, který by zachycoval to, co je v textu. Připravit 

reklamu pro program, který odstaňuje problém popsaný v textu.  Napsat pravidla hry popsané v 

textu.  Vypsat  lišící  se  body ve  výpovědích  svědků o  nějaké  nehodě,  atd.)  Psanému a  zároveň 

čtenému slovu se z výukového hlediska věnují White (1980) a Johnson (1981).

b) Používání diagramů – můžeme studentům vzít text a nechat jim jen diagram. Jeho úkolem je pak 

dát dohromady znovu text vlastními slovy. (142) Student také může dostat diagram jiného textu s 

velice podobným tématem a úkol je pak o něco těžší.

c)  Shrnutí  a  vytváření  poznámek – Student  může psát  shrnutí  sám nebo mu můžeme předložit 

shrnutí s vynechanými částmi, které pak doplňuje. Pro toto cvičení se ale student musí být schopen 

pořádně vyjádřit. Ale tato technika trénuje také schopnost dělání poznámek, neboť pokud student 

musí shrnout nějaký odbornější text, nemá často jinou možnost, než si vytvořit vlastní poznámky.

d) Překlad – vyžaduje pochopení textu, schopnost na něj reagovat a také vysokou úroveň znalosti 

obou jazyků.

4. Doplňování jako vyučovací process

Vynechaná místa v textu doplňují studenti buď samostatně, nebo jim můžeme poskytnout varianty, 



ze kterých vybírají vhodná slova pro vynechaná místa. Připravíme text s vynechanými místy. Pak 

dáme studentům čas, aby si celý text přečetli. To je důležité, nemůžeme doplňovat, dokud nemáme 

představu o úplném textu. Učení začíná ve chvíli, kdy začneme se studenty uvažovat o vyplnění 

prázdného místa.  Měli  bychom zvážit  nejen  ty  správné,  ale  zároveň  i  chybné  odpovědi.  Vždy 

bychom měli vyžadovat důvody toho, proč některé odpovědi studenti odmítají a jiné přijímají jako 

správné. Tato technika také poutá pozornost ke specifickým částem textu.

5. Práce ve skupině

Dobře funguje seřazování jednotlivých částí textu ve skupině. S pokročilejšími studenty, s nimiž je 

možné rozvíjet debaty, můžeme použít techniku doplňování. Poté, co každá skupina doplní text, 

celá třída může postup prodiskutovat.

8.5 Čtecí schopnosti studenta podle Nuttall (1983: 146)

Po absolvování kurzu bude student schopen:

a) používat skimming;

b) používat netextové informace;

c) číst různým způsobem podle typu daného textu;

d) dokáže přeskočit slova, kterým nerozumí, a nejsou esenciální pro pochopení významu textu;

e) rozpozná, že dobrý autor si vybírá slova pečlivě a pokud by použil jiné slovo, myslel by tím 

něco jiného;

f) použít systém odkazů;

g) pochopí, že věta se stejným významem může mít jinou hodnotu v jiném kontextu a bude 

schopen identifikovat danou hodnotu;

h) bude schopen užít řečnickou organizaci textu k pochopení složitějšího významu;

i) domýšlet inference;

j) bude chápat, že jeho vlastní předpoklad může ovlivnit jeho interpretaci a rozpozná situace, v 

nichž se autorův úsudek liší od jeho;

k) poznat, když nepochopí text, najde zdroj nepochopení a vypořádá se s ním;

l) reagovat plně na text jakýmkoli možným způsobem;

8.6 Typy textů v běžném užití podle Grelleta (1981: 3–4)

U  Grelleta najdeme  výpis  možných  typů  textů,  ze  kterých  se  jako  vyučující  můžeme 

inspirovat při výběru pro vyučovací hodinu:



- romány, povídky, příběhy; další literární texty a pasáže (eseje, deníky, anekdoty, biografie)

- divadelní hry

- básně

- dopisy, pohledy, telegramy, poznámky

- noviny a časopisy (titulky, články, editorialy, předpovědi počasí, televizní programy)

- specializované články, reportáže, reklamy

- příručky, učebnice, průvodci

- recepty

- reklamy, cestovatelské brožury, katalogy

- instrukce

- komiks, karikatury, legendy (mapy, obrázky)

- statistiky, diagramy, mapy, rozvrhy

- telefonní seznam, slovník

8.7 Použité texty

Zdeněk Svěrák

1.
Zdeněk Svěrák je český humorista, dramatik, scenárista, textař a herec. Úzce spolupracoval s dramatikem, scénáristou, 
režisérem  a  hercem  Ladislavem  Smoljakem (narozen  9.  prosince  1931,  zemřel  6.  června  2010) v  Divadle  Járy 
Cimrmana.  Od  90.  let  spolupracoval  ve  filmu  se  svým  synem,  režisérem  Janem Svěrákem.  A spolupracoval  i  s 
hudebním skladatelem  Jaroslavem Uhlířem na  písních  pro  děti  a  hudbě  ke  svým filmům.  V  70.  letech psal  pod 
pseudonymem Emil Synek i texty k populárním písním; nejznámější  je Holubí dům  Jiřího Schelingera (rovněž na 
Uhlířovu hudbu). Od roku  1988 připravoval spolu s Jaroslavem Uhlířem pořad pro děti  Hodina zpěvu. Své písně i 
neškoleně zpívá.
2.
Narodil se 28. března 1936 v Praze. V roce 1958 vystudoval Vysokou školu pedagogickou, obor Český jazyk, literature 
a stal se učitelem v základní škole. Poté byl redaktorem Československého rozhlasu a později scénáristou ve Filmovém 
studiu Barrandov. V letech 1961–1969 byl členem Komunistické strany Československa (KSČ).  V roce 2005 byl 25. v 
divácké anketě Největší Čech. Opakovaně se objevoval i mezi osobnostmi, které by lidé chtěli za prezidenta.
3.

Společně s  Ladislavem Smoljakem a  Jiřím Šebánkem vymyslel postavu fiktivního českého génia  Járy Cimrmana. S 
Ladislavem Smoljakem napsali pro Divadlo Járy Cimrmana řadu divadelních her. Jára Cimrman je uváděn jako jejich  
autor.

4.

Jako  scenárista se Zdeněk Svěrák podílel na řadě celovečerních  filmů. Ztvárnil hlavní roli ve filmu  Kolja. Zdeněk 
Světák ke Koljovi napsal scénář a zrežíroval ho jeho syn Jan Svěrák. Kolja získal nejen sedm ocenění Český lev, ale i 
dvě prestižní světová ocenění Oscar a Zlatý glóbus za nejlepší zahraniční film. Kromě toho byly na Oscara nominovány 
i Svěrákovy filmy  Obecná škola (1991, režie Jan Svěrák) a  Vesničko má středisková (1985, režie  Jiří Menzel),  ve 
kterých hrál vedlejší role.

5.

Do podvědomí lidu se také dostal díky své charitativní činnosti. V roce 1994 totiž zejména díky němu vzniklo centrum 
pro pomoc lidem s poškozením  míchy a tím pádem ochrnutím, tzv.  paraplegikům, nesoucí název  Centrum Paraple. 
K tomu ho vedl úraz jeho přítele a divadelního kolegy Jana Kašpara, který se po pádu ze stromu dostal nenávratně na 
vozík. Zdeněk Svěrák se tomuto ústavu stále věnuje.
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A co říká pan Svěrák v rozhovoru?

Pane Svěráku, troufnul byste si i dnes učit děti ve škole ? 

Kdybych byl mladej, tak bych to asi zkusil tak, jako kdysi. Ale hrát divadlo mě baví víc než hrát učitele. V  době 
učitelování jsem přišel na to, že učitel musí být aspoň trochu herec a podat ten výkon podobně jako na jevišti.

Blíží se volba nového českého prezidenta, do novin se dostávají jména prvních kandidátů. Podle průzkumů a anket je 
zřejmé, že hodně Čechů by na Hradě viděli vás... 

Na to už jsem několikrát odpověděl záporně. Na takovou funkci musí mít člověk  vlastnosti a já je nemám. Myslím, že 
jsem prospěšnější tím, že hraju divadlo a píšu povídky, které jsou pro zasmání.

Na čem teď pracujete ? Asi vás nejvíc zaměstnává divadlo, zvlášť teď, když Ladislav Smoljak už není. 

Ano,  divadlo  mě  zaměstnává  opravdu  hodně,  ale  dělám  to  rád.  A momentálně  pracuju  na  vzpomínkovém  textu 
Ladislavu Smoljakovi. Chceme vydat knížku, kde budou na Láďu vzpomínat jeho děti, spolupracovníci a všichni, kdo 
ho znali. A já jsem z těch, kteří ho znali dost dlouho a dost dobře.  

Co by Jára Cimrman prohlásil k Čechům prostřednictvím Českého rozhlasu Plzeň v den státního svátku?

Slavte, slavte! Ale taky pracujte. A opovažte se krást, vy Češi! 

 

Add the titles to each paragraph. One paragraph will remain without a title. 

Přiřaďte názvy k jednotlivým odstavcům.
DIVADLO
FILM
PARAPLE
ŽIVOT

Add the pictures to each paragraph (1.-5.). One paragraph will remain without a picture.
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Tom je v České republice



O perníkové chaloupce





Slavní lidé



Zkouška z ČJ pro získání trvalého pobytu



Jaký je Petr? Jaká je Eva?


