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Anotace:
Cílem diplomové práce je srovnat současné přístupy k rozvoji čtenářství na 1. stupni
ZŠ v ČR a v Norsku. V práci jsou vytyčené pojmy čtenářství a čtenářské gramotnosti. Jsou
v ní srovnány výsledky výzkumu PIRLS. Téma je zasazeno do kontextu školské reformy u
nás a v Norsku. Práce obsahuje stručnou charakteristiku norského školství. Práce odpovídá
na otázky: Jaké přístupy volí systém norského a českého školství při rozvoji čtenářství
žáků? Reagují tyto přístupy na úroveň čtenářství žáků? Jsou tyto přístupy funkční? Lze
aplikovat některé přístupy z norských škol do českého prostředí?
The aim of the thesis is to compare current approaches to the development of reading skills
at the primary school level in Czech Republic and Norway. In the thesis are staked out the
terms of reading (čtenářství) and reading literacy. Further there is comparison of the PIRLS
research results. The topic is implanted in the context of the school reform in Czech
Republic and Norway. The thesis includes a brief characterization of Norwegian school
system. It gives answers to questions: Which approaches uses the Norwegian and Czech
school system to develop reading skills of the pupils. Do this approaches react on the
reading skill´s level of the pupils? Are these approaches functional? Is it possible to apply
some of the Norwegian approaches in the Czech environment?

Abstrakt:
Cílem diplomové práce je srovnat současné přístupy k rozvoji čtenářství na 1. stupni
ZŠ v ČR a v Norsku. V práci jsou vytyčené pojmy čtenářství a čtenářské gramotnosti. Jsou
v ní srovnány výsledky výzkumu PIRLS a okrajově také čtenářské části PISA. Téma je
zasazeno do kontextu školské reformy u nás a v Norsku. Práce obsahuje stručnou
charakteristiku norského školství. Východiskem práce je zjištění, že současná úroveň
čtenářské gramotnosti žáků v norských školách je podobná úrovni žáků v ČR. Práce
odpovídá na otázky: Jaké přístupy volí systém norského a českého školství při rozvoji

čtenářství žáků? Reagují tyto přístupy na úroveň čtenářství žáků? Jsou tyto přístupy
funkční? Lze aplikovat některé přístupy z norských škol do českého prostředí? V práci jsou
použity metody analýzy materiálů, pozorování a rozhovorů. Hlavním závěrem práce je, že
největším benefitem norského systému je jeho jednotnost, organizovanost a přítomnost
vize, což jsou složky, které české školství postrádá.

The aim of the thesis is to compare current approaches to the development of reading skills
at the primary school level in Czech Republic and Norway. In the thesis are staked out the
terms of reading (čtenářství) and reading literacy. Further there is comparison of the PIRLS
research results and marginally the PISA-reading literacy part results. The topic is
implanted in the context of the school reform in Czech Republic and Norway. The thesis
includes a brief characterization of Norwegian school system. The foundation of this thesis
is that the current level of reading literacy in Norwegian schools is similar to the Czech
ones. The thesis gives answers to questions: Which approaches uses the Norwegian and
Czech school system to develop reading skills of the pupils. Do this approaches react on
the reading skill´s level of the pupils? Are these approaches functional? Is it possible to
apply some of the Norwegian approaches in the Czech environment? There are used
methods of analysis of the materials, observation and interviews in this work. The main
conclusion of this thesis is that the biggest benefit of Norwegian school system is it´s unity,
orderliness and presence of vision which are the missing factors in Czech school system.
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1.1 Úvod
Cílem diplomové práce je srovnat současné přístupy k rozvoji čtenářství na 1. stupni
ZŠ v ČR a v Norsku. Z dosažených informací o rozvoji čtenářství budu hledat inspiraci pro
rozvoj čtenářství v ČR.
Moje východisko pro tuto práci pochází ze zjištění, že Norsko i ČR se
v mezinárodních výzkumech v kategorii čtenářské gramotnosti v posledním desetiletí
umisťovali shodně v průměru nebo podprůměru zkoumaných zemi. Obě tyto země si
v posledních letech prošly také zásadními změnami školního kurikula. Nabízí se proto
otázka, jakým způsobem obě tyto země reagují na svůj neúspěch, jakým způsobem
postupují při zlepšování úrovně čtenářské gramotnosti svých žáků. Potažmo může-li se
jedna od druhé inspirovat. Svoji práci zakládám na srovnávání výsledků v mezinárodních
výzkumech, srovnání kurikul obou zemí a srovnání dalších podpůrných materiálů. Rovněž
přikládám kapitoly, které uvádí českého čtenáře do obecného povědomí o norském
školství.
Tato práce je překladová a srovnávací. Pracuji proto především metodou srovnávání
českých a norských materiálů, kterou doplňuji o části vzešlé z pozorování praxe ve škole a
rozhovory s učiteli.
Svoji práci jsem se rozhodla nedělit na teoretickou a praktickou část, protože jsou
v tomto případě obě velmi propojené a logika práce postupuje po jiné rovině. Jelikož jsem
však několik norských škol měla možnost navštívit a v jedné dokonce rok pracovat,
vkládám tam, kde to může sloužit jako svědectví či ilustrace daného tématu, ukázky ze
školní praxe nebo části rozhovoru s Kine Antonsen (učitelkou na 2. stupni v Å
Ungdomskole, která je zodpovědná za čtenářský rozvoj žáků na škole).
Pracuji s materiály, které se z větší části vyskytují v angličtině nebo norštině. Všechny
texty jsou mnou přeložené, proto je možné, že především v překladech textů z norštiny
může dojít k menším nepřesnostem v termínech či ve vyznění a důrazech. Proto je tento
překlad určen jen pro účely této práce. Překladové části jsou jasně označeny.
V první kapitole se zabývám pojmem čtenářství a čtenářská gramotnost, jak jsou
uchopeny v současné literatuře či mezinárodních výzkumech. Rovněž formuluji, ke které
definici se v této práci přikláním.
V druhé kapitole seznamuji čtenáře s obecným popisem norského školství,
charakteristikou atmosféry norské školy a základní charakteristikou norského jazyka, což
jsou všechno faktory nezbytné pro pochopení situace rozvoje norského čtenářství.

9

Ve třetí kapitole přistupuji již k přímému srovnávání, a to srovnání především
výsledků výzkumu PIRLS 2011. Ve srovnání se objevují i výsledky výzkumů dřívějších a
také výsledky výzkumu OECD PISA.
Čtvrtá kapitola srovnává historii školských reforem a vůbec vznik současné situace
obou školských systémů a jejich kurikul.
V páté kapitole srovnávám konkrétně kurikulum norštiny a kurikulum češtiny, jejich
obsah, důrazy, cíle aj.
Poslední kapitola je nejobsáhlejší, protože srovnává dva pomocné dokumenty pro
učitele určené k rozvoji čtenářské gramotnosti. Prvním z nich je Leselos, průvodce
čtenářskou gramotností pro učitele a školy, vydané Centrem čtení ve Stavangeru. Druhým
materiálem je Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka vydaná Českou
školní inspekcí jako materiál pro školy, učitele a inspektory.
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Kapitola 2

POJMY ČTENÍ, ČTENÁŘSTVÍ
A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
V této kapitole se budu zabývat základními pojmy této práce, což je čtení, čtenářství a
čtenářská gramotnost. Uvedu několik definic z české i zahraniční literatury a na konci
kapitoly vymezím, s jakým významem pojmu v práci pracuji já.

2.1 Definice z Pedagogického slovníku:
Čtení:
„Druh řečové činnosti spočívající ve vizuální recepci znaků (slov, vět, nejazykových
symbolů), jež jsou podnětem pro myšlenkovou činnost (porozumění významu znaků).
Proces čtení zahrnuje několik fází, jejichž výsledkem má ideálně být porozumění čtenému
textu (angl. Reading comprehension) a vnitřní zpracování příslušné informace.
V pedagogickém aspektu má čtení prvořadou důležitost jakožto součást čtenářské
gramotnosti, základního předpokladu vzdělávání. Proto je výuka čtení začleněna
v povinném učivu od 1. ročníku základní školy, ve vyšších ročnících se kultivuje v rámci
literární výchovy. Poruchy v dovednosti čtení se projevují jako dyslexie.“ 1
Čtenářská gramotnost:
„Anglicky reading literacy. Komplex vědomostí a dovedností jedince, které mu
umožňují zacházet s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi (např.
železniční jízdní řád, návod užívání léku). Jde o dovednosti nejen čtenářské, tj. Umět texty
přečíst a rozumět jim, ale také dovednosti vyhledávat, zpracovávat, srovnávat informace
obsažené v textu, reprodukovat obsah textu aj. Čtenářská gramotnost je považována za
součást funkční gramotnosti. Z pedagogického hlediska je čtenářská gramotnost zkoumána
v mezinárodních měřeních vzdělávacích výsledků zemí OECD, zejm. V projektech PISA
(2000, 2003, 2006) a v projektu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study,
2001). Výsledky PIRLS a PISA dokládají, že čeští žáci různých ročníků ZŠ dosahují ve
srovnání s žáky jiných zemí zhruba průměrné výsledky v čtenářské gramotnosti a největší

1 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd.
Praha: Portál, 2009, 395 s. ISBN 978-807-3676-476. str. 42
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potíže jim činí úlohy vyžadující interpretaci a hodnocení textu. Zároveň je čtenářská
gramotnost českých žáků silně závislá na sociokulturních faktorech rodinného prostředí
žáků.“ 2

2.2 Definice čtenářské gramotnosti podle mezinárodních
výzkumů:
PISA 2009
„Čtenářská gramotnost je schopnost porozumět psanému textu, zabývat se jím,
přemýšlet o něm a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a
potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.“ 3

PIRLS 2011
„Čtenářská gramotnost je schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje
společnost a/nebo oceňují jednotlivci, a tyto formy používat. Mladí lidé mohou odvozovat
význam z široké škály textů. Čtou, aby se učili, aby se začlenili do společenství čtenářů ve
škole i v každodenním životě, a také pro zábavu.“
Vzápětí je tato definice doplněna o toto vysvětlení:
„Toto pojetí čtenářské gramotnosti odráží četné teorie, které čtení chápou jako tvořivý,
interaktivní proces. Čtenáři jsou vnímáni jako osoby, které aktivně vytvářejí význam textu,
ovládají efektivní čtenářské strategie a umějí uvažovat o tom, co si přečetli. Mají ke čtení
pozitivní vztah a čtou si pro zábavu. Čtou různorodé texty a díky tomu se dozvídají mnoho
nejen o světě, ale i o sobě samých. Vedle tradičních textů, jakými jsou knihy, časopisy,
noviny nebo dokumenty, se umějí vypořádat také s texty v elektronické podobě (na
internetu, v e-mailové komunikaci nebo ve formě krátkých textových zpráv), stejně jako
s texty, které jsou součástí různých videí, filmů a televizních pořadů.“ 4
2 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd.
Praha: Portál, 2009, 395 s. ISBN 978-807-3676-476. str. 42
3 PALEČKOVÁ, Jana, Vladislav TOMÁŠEK a Josef BASL. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009: umíme
ještě číst?. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010, 51 s. ISBN 978-80-211-0608-6. str.
12
4 PIRLS 2011: koncepce mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti. 1. vyd. Editor Eva Potužníková.
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011, 101 s. ISBN 978-80-211-0607-9. str. 11
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2.3 Pojetí z české odborné literatury:
Výzkum věnovaný čtenářství:
„Na přelomu roku 2002 a 2003 byl realizován výzkum věnovaný dětskému čtenářství.
Cílem celého projektu byla snaha o zmapování čtenářských motivací a návyků dětí ve věku
10-14 let, které považujeme za jeden ze základních kamenů výhledů vzdělanosti a
možnosti rozvoje lidských zdrojů v ČR v budoucích letech. Od výsledků výzkumu jsme
očekávali především aktuální informaci o četnosti čtení, čtenářském návyku i širokém
kontextu, který čtenářství i ne-čtenářství ovlivňuje.“ 5
Souhrnný popis:
„Čtenářství bývá definováno jako aktivní pozitivní vztah jedince k literatuře.
S pojmem čtenářství bývá zvláště v posledních letech často užíván termín čtenářská
gramotnost, která je definována jako „komplex znalostí a dovedností jedince... etc.“ (viz
definice in Průcha (2009) v této kapitole). Z uvedené definice je tedy patrné, že čtenářská
gramotnost je pojem podstatně širší než pojem dovednost čtení. Předpokládá totiž nejen
osvojení si schopnosti dekódovat při čtení jednotlivé znaky, ale především pracovat
s obsahem čteného a využívat jej v různých reálných situacích.
(…) i když je v České republice věnována tradičně systematická pozornost výuce
čtení, ve skutečnosti žáci sice zřejmě čtou z hlediska „techniky“ dobře, avšak velmi
problematicky využívají čtení ve smyslu práce s informací (a tedy i čtenářské gramotnosti).
Příčiny této skutečnosti byly hledány nejen v nedostatečné zkušenosti českých žáků při
řešení obdobných úloh, ale také ve školní výuce čtení v období povinné školní docházky.
Postupně se zájem soustředil i na analyzování výuky čtení v počátcích školního
vzdělávání.“ 6

5 VÁCLAVÍKOVÁ-HELŠUSOVÁ, Lenka. Dětské čtenářství a prvky, které jej ovlivňují: (výsledky
analýzy sociologického výzkumu). Čtením ke vzdělání: texty z konference Čtením ke vzdělání, pořádané
občanským sdružením Centrum Čítárna, Společností pro podporu a rozvoj čtenářství (CzechRA),
Katedrou primární pedagogiky a Katedrou české literatury UK PedF v Praze dne 28.11.2003. Praha:
Svoboda Servis, 2004. Pro studia, 1. ISBN 80-863-2036-7. str. 16
6 WILDOVÁ, Radka. Rozvoj čtenářství na počátku školní docházky. Čtením ke vzdělání: texty z konference
Čtením ke vzdělání, pořádané občanským sdružením Centrum Čítárna, Společností pro podporu a rozvoj
čtenářství (CzechRA), Katedrou primární pedagogiky a Katedrou české literatury UK PedF v Praze dne
28.11.2003. Editor Radka Wildová. Praha: Svoboda Servis, 2004. Pro studia, 1. ISBN 80-863-2036-7. str.
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2.4 Pojetí v této práci:
Z těchto vybraných definic a citací se jeví souhrnně tyto tři rozdílné přístupy
k dovednosti čtení textů: první je dovednost čtení, tedy technická část procesu čtení,
kódování; druhé je čtenářství, které popisuje spíše vztah čtenáře ke čtenému textu a čtení
obecně, jeho návyky a postoje; třetím pojmem je čtenářská gramotnost, která mluví
především o funkčním porozumění textu, zpracování fakt a jeho interpretaci. V praxi však
nejde tyto prvky oddělit, maximálně jde některý upřednostnit. Především výzkum PIRLS
zjišťuje kromě čtenářské gramotnosti i postoje a návyky čtenářů.
Proto se obsah práce mezi těmito pojmy přelévá, podle každého materiálu a jeho
zaměření. Jelikož se ale nejedná v této práci pouze o čtenářskou gramotnost, ale sledují se
i jiné roviny schopnosti čtení, nechť je tedy pojem čtenářství v tomto případě užit jako
souhrnný pojem pro tyto tři roviny. S tím, že tato práce se specificky nevěnuje ani jedné
z nich, ale snaží se zmapovat jejich zastoupení v různých součástech rozvoje čtenářství.
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Kapitola 3
OBECNÝ POPIS NORSKÉHO SYSTÉMU ŠKOLSTVÍ,
CHARAKTERISTIKA NORSKÉ ŠKOLY A NORSKÝCH JAZYKŮ
Pro porozumění celkové situaci norského školství je třeba v této práci pro českého
čtenáře popsat alespoň stručně obecnou charakteristiku norského systému školství,
atmosféry norské školy a norského jazyka. Na závěr kapitoly uvádím část rozhovoru
o systému rozvoje čtenářství v Norsku jako ilustraci situace z praxe.

3.1 Systém norského školství

Zodpovědnost za školství spadá v Norsku do tří rovin. Ministerstvo vzdělání a
výzkumu (Kunnskapsdepartementet) má celkovou zodpovědnost za všechny složky
vzdělávání. Přímo a jako jediné má zodpovědnost za vyšší školy (høgskolen), vyšší
odborné (fagskole) a univerzity (universitet). Kraje (fylke) mají zodpovědnost za střední
vzdělávání (videregående skole) a učení (lærlingordning). Odpovídají za jejich provoz,
obsazenost žáky a za jmenování učitelů. Okresy (komunne) mají zodpovědnost za
předškolní a povinné školní vzdělávání – barnehage (MŠ) a grunnskole (ZŠ). Kromě běhu,
obsazenosti žáky a jmenování učitelů se starají i o školní budovy a jejich údržbu. 7
Co se týče financování, ministerstvo rozděluje peníze krajům a okresům, a ty je formou
blokových grantů přidělují jednotlivých institucím.
Ministerstvo školství a výzkumu má svoji výkonnou agenturu, kterou je Ředitelství
7 EURYBASE. Organisation of the education system in Norway 2009/2010 [online]. EAC EA, 2009 [cit.
2013-02-15]. Dostupné z:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/NO_EN.pdf
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vzdělávání a výcviku (Utdanningsdirektoratet). Toto ředitelství odpovídá za konkrétní
výkony na mateřských až středních školách – uvádí v platnost jednotlivé zákony, tvoří
kurikula, provádí srovnávací hodnocení a testy, zabývá se výzkumem a sledováním úrovní
škol a znalostí žáků, zprostředkovává mezinárodní testy a výzkumy a hodnotí jejich
výsledky. Výsledky publikuje ve sbornících, knihách a na svých webových stránkách. 8
Zajímavou a pro téma této práce důležitou institucí je Centrum čtení neboli Národní
institut výzkumu a výuky čtení (Lesecenteret) nacházející se při Univerzitě ve
Stavangeru. Jako součást univerzity má zodpovědnost za přednáškovou činnost, výuku a
výzkum, ale především je jedním ze specializované sítě národních pracovišť,
zodpovědných za poradenství, rozvoj výukových materiálů a další vzdělávání učitelů.
Rovněž jako národní institut se zodpovídá přímo Ředitelství vzdělávání a výcviku
(společně s dalšími centry – psaní, matematiky, přírodních věd, cizích řečí).
Nabízí výukové a vzdělávací programy pro učitele, poradenství, produkuje velké
množství didaktických materiálů pro učitele, pořádá konference, má přehled o současné
dětské literatuře, spolupracuje s knihovnami. Řeší konkrétní problematické otázky týkající
se čtení (např. na základě výzkumů) a navrhuje možné způsoby nápravy. V tomto centru
také vzniká komplexní program Leselos, který se zevrubně zaobírá zlepšením kvality
čtenářské gramotnosti na norských školách. Výzkumná sekce tohoto centra se zabývá
dislexií – jejím výzkumem a možnou nápravou, pohyby očí při čtení a teorií jazyka.
V některých projektech sledují i dlouhodobá hlediska čtenářství (v současné době mají ve
sledování asi 1400 žáků z kraje Rogaland).

3.2 Hlavní znaky norské školy
Norská škola se dá charakterizovat jako škola zaměřená na dítě a to v rovném přístupu
k němu.
Velký počet učitelů – 10 žáků na jednoho (v průměru); a to se tento počet během
posledních let zvýšil díky zvyšující se centralizaci škol.
Norská škola se nedá považovat za tichou a autoritářskou, dokonce i dle mínění

8 Our responsibilities. Utdanningsdirektoratet [online]. 2013 [cit. 2013-02-15]. Dostupné z:
http://www.udir.no/Stottemeny/English/A-brief-introduction-to-the-Norwegian-Directorate-forEducation-and-Training/
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některých studentů dle výzkumů PISA je ve třídě příliš hlučno. 9 Někdo by mohl atmosféru
ve třídě považovat za nedostatečně respektující učitele, ale je také možné dívat se na ni
jako na atmosféru rovnosti, pozitivního dialogu mezi učitelem a žáky. Například to, že žáci
oslovují učitele křestním jménem, Norové považují za zcela normální a přirozené.
Od roku 1979 také platí školský zákon o plné inkluzi žáků se speciálními potřebami
(kromě žáků s těžkými poruchami zraku a sluchu), kteří mají být vzděláváni ve svých
místních školách – je jim však zajištěn individuální přístup a potřebná asistence. Jsou dvě
možnosti, jak tyto žáky začlenit do života školy. Buď jsou součástí běžné školní třídy, nebo
mají svoji speciální třídu v rámci školy. Více používaný je způsob první. 10
Na prvním stupni (1.-7. ročník) nedostávají žáci hodnocení ve formě známek. Na
druhém stupni (8.-10. ročník) stále ještě známky jsou, ale i o tom se již vede diskuze, zda
je to nutné. Na střední školu se žák dostává bez přijímacích zkoušek. Rovněž také není
možné během povinné školní docházky (10 let) propadnout. 11
Důležitou součástí života školy je také vztah k přírodě. Mnoho municipalit
(samostatná správní jednotka města a okresu, zřizovatel školy) nařídilo svým školám trávit
jeden den (odpoledne) v týdnu v okolní přírodě v lese nebo na ostrovech děláním ohňů,
lezením po stromech a učením skrze aktivitu ve skutečném prostředí. 12 Prokázalo se ve
výzkumech, že toto opatření nemá sice přímý dopad na výsledky žáků, ale velmi posiluje
vzájemné vztahy a atmosféru ve třídě, ze které potom může učitel těžit.
Norští politici byli velmi zklamaní z výsledků výzkumů OECD, kde se Norsko
v posledních několika letech umísťovalo v průměru nebo dokonce pod průměrem.
Přemýšleli nad tím, jak je to možné, když dokonce například sami Finové se jezdili do
Norska inspirovat jejich spokojenými (well-being) studenty.

9 HANSEN, Arvid. Education in Norway: Equality, Nature and Knowledge. MAAGERØ, Eva et al.
Norway: society and culture. 2. ed. Kristiansand: Portal, 2008. ISBN 978-82-92712-18-4. str. 79-90
10 RÖTHLE, M. Introduction to Norwegian Language and Culture. Přednáška. Stavanger: University of
Stavanger, únor 2010
11 HANSEN, Arvid. Education in Norway: Equality, Nature and Knowledge. MAAGERØ, Eva et al.
Norway: society and culture. 2. ed. Kristiansand: Portal, 2008. ISBN 978-82-92712-18-4. str.79-90
12 RÖTHLE, M. Introduction to Norwegian Language and Culture. Přednáška. Stavanger: University of
Stavanger, únor 2010
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3.3 Specifika norského jazyka
V Norském království jsou tři oficiální psané jazyky: bokmål (většinová varianta
norštiny), nynorsk (menšinová varianta norštiny) a sámština (jazyk laponské minority).
Kromě toho norština oplývá velkým množstvím dialektů, které jsou všechny brány jako
právoplatné verze mluveného jazyka. Povinností všech médií a oficiálních institucí je
poskytovat materiály i mluvené programy ve všech verzích psaného i mluveného jazyka.
Norština patří do skupiny severogermánských jazyků, která dále zahrnuje švédštinu,
dánštinu, islandštinu a faerštinu. Norština, stejně jako dánština a švédština, upustila ve
vývoji od složitého systému skloňování a časování (který má například i současná čeština)
a ustálila se na méně složitém jazyku s pevnějším slovosledem. 13
Z gramatického hlediska je tedy norština velmi jednoduchým jazykem. Při studiu
učebnic norštiny je jasně vidět, že gramatice se věnuje velmi málo času, protože to ani
z hlediska pravopisu není nezbytné (na rozdíl od češtiny). Většina obsahu se tudíž věnuje
čtení jako dovednosti, porozumění textu, literárním žánrům apod.

3.4 Shrnutí
V základním systému zodpovědnosti nebo financování školství není mezi ČR a
Norskem žádný zásadní rozdíl. Rozdíly, které ale stojí za povšimnutí, jsou dva.
První z nich je existence Ředitelství vzdělávání a výcviku, které sice je součástí
ministerstva školství, ale je na něm do určité míry personálně i jinak nezávislé. Nepodléhá
proto tak rychle politickým změnám a může držet jasnou linii v delších časových úsecích.
Tato chybějící politická stabilita se ukázala být problematickou v České republice, kdy se
v posledních letech osazení ministerstva školství měnilo s takovou frekvencí, že nebylo
možné provádět žádné propracované dlouhodobé změny a většina reforem se ukázala spíše
jako jakýsi výkřik do tmy, než jako důsledek dlouhodobých výzkumů a zhodnocení
skutečné situace českého školství.
Druhým bodem je existence centralizovaných výzkumných, poradenských a školících
pracovišť, které ve svém poli úzce spolupracují s Ředitelstvím a ministerstvem (jako je
13 MIKOLÁŠKOVÁ, Lucie, Ivana ŠVEJDOVÁ-PINKASOVÁ a Klára DVOŘÁKOVÁ WINKLEROVÁ.
Norština nejen pro samouky: klíč - slovník. 1. vyd. Voznice: Leda, 2007, 134 s. ISBN 978-807-3350-796.
str. 10
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například Centrum čtení). V České republice je mnoho organizací, sdružení a neziskovek,
které dělají velmi náročnou práci v sektoru školství a především školní praxi, ale nedá se
nepostřehnout, že jejich vliv na oficiální systém je mizivý. Výzkumy pro ministerstvo jsou
často dávány ke zpracování nezávislým agenturám, a to jednotlivě, bez hlubšího vhledu do
problematiky této oblasti. Výzkumný ústav pedagogický, jež měl v minulosti na starost
především politickou angažovanost českého školství a který se po roce 1989 například
zabýval vývojem a hodnocením současného Rámcového vzdělávacího programu, si
v posledních letech prošel několika restruktualizacemi, stěhováním a snížením počtu
zaměstnanců, až byl v červenci 2011 zrušen a spojen s dalšími institucemi pro vzdělávání –
nyní pod společným názvem Národní ústav pro vzdělávání. 14 Je vidět, že ČR v tuto chvíli
nemá žádný zavedený a jednotný systém výzkumu a vyhodnocování stavu a vývoje
českého školství, který by pak účinně uplatňovala při vytváření školních reforem.
Popis atmosféry norské školy se dá tedy shrnout jako prostředí starající se především
o blaho dítěte. Dítě není stresováno velkými nároky, hrozbou špatných známek ani
možností propadnutí. I z toho, co jsem měla možnost sama zažít, vyplývá, že norským
učitelům jde především o to, aby se dítě cítilo dobře a mělo dostatečný prostor pro
seberealizaci (v rámci pravidel). Nárok na výsledky přichází až jako druhý; a to v té
podobě, že je-li žák neúspěšný, potřebuje tedy více pomoci nebo více času.

Příklad z praxe - Lesecenteret
Rozhovor s Kine Antonsen
Ve Stavangeru je Centrum čtení (Lesesenteret). Co tam přesně dělají? Jsou
zodpovědní za výuku čtení v celém Norsku?
Ne, zodpovědní nejsou. Podstatné je naše státní kurikulum, to my musíme naplňovat.
Škola a pak okresy (komunne), resp. okresní rada, jsou zodpovědní za to, jestli to
naplňujeme. Centrum čtení ve Stavangeru má jiný účel. Poskytují různé kurzy, doplňkové
14 Výzkumný ústav pedagogický v Praze: Historie. Národní ústav pro vzdělávání [online]. 2011 [cit. 201302-22]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/vyzkumny-ustav-pedagogicky-vup-1
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vzdělávání, pomáhají, můžeš jim zavolat nebo napsat, poradit se. Zodpovědni ale nejsou.
Někteří z těch lidí ale vytvářejí Národní srovnávací zkoušky ve čtení a taky dávají návrhy,
z čeho by se mělo zkoušet. Ale to je hlavně z toho důvodu, že mají hodně informací a
zkušeností. Jsou cvičení v tom, aby tomuhle tématu rozuměli.
Takže jsou něco jako poradní orgán (ministerstva)?
Ano. Jejich zřizovatelem je Ředitelství pro výchovu (Utdanningsdirektoratet), které je
součástí ministerstva.
A ještě někdo jiný, kdo dělá něco podobného? Můžeš najít materiály, programy, které
nejsou z tohohle centra?
Já jsem sama jiný nezažila ani neviděla. Mají opravdu široký záběr. Jsou lidi, kteří
samozřejmě píšou knížky, jak se zlepšit ve čtení, třeba z pedagogického nebo
psychologického hlediska. Takže když chceš, můžeš se dozvědět víc. Ale to co je napojeno
na systém (kurikulum a zkoušky), to je centralizováno ve Stavangeru.
Pro mě je důležité porozumět tomu systému. Protože alespoň jak se to jeví mně, tak u
nás v Česku mnoho lidí dělá podobnou práci, ale nejsou nijak dobře organizovaní,
centralizovaní. Není žádný systém, na který by se člověk mohl spolehnout.
Tak to já si myslím, že tohle v Norsku přesně máme. Protože Centrum čtení je
napojené na ministerstvo, tak dává podněty k úpravám kurikula apod. A rovněž je
zodpovědné za ty Národní srovnávací zkoušky a vyhodnocování jejich výsledků, takže
vlastně dávají odpovědi na to, co norští žáci umí či neumí.
Co je dneska ale komplikované, tak je nynorsk (druhý norský jazyk). Řeší se, jestli se
mají dávat z norštiny dvě známky (nynorsk a bokmål) nebo jen jedna, za oba jazyky.
Existuje Centrum pro nynorsk, ti slouží jako poradna pro výuku nynorsk. V tom jsou dost
podobní Centru čtení ve Stavangeru. Ale jejich největší specializace je především na to, jak
vyučovat nynorsk jako druhý jazyk. Každopádně Ředitelství pro výchovu teď kvůli tomu
dělá nové kurikulum norštiny.
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Kapitola 4

SROVNÁNÍ DLE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU PIRLS
V této kapitole se věnuji srovnání výsledků České republiky a Norska především ve
výzkumu PIRLS 2011. Všechny uvedené tabulky jsou z materiálu České školní inspekce 15.
Nejkomplexnějším

srovnáním

dosažených

výsledků

v čtenářské gramotnosti žáků prvního stupně jsou bezpochyby
výzkumy PIRLS (IEA).

16

Šetření probíhala v roce 2001, 2006

a 2011, Norsko se účastnilo všech, ČR pouze v rocích 2001 a
2006. Poslední šetření, které probíhalo v roce 2011 a podle
Národní zprávy České školní inspekce 17, zkoumalo tyto tři
aspekty: účely čtení, postupy porozumění (pomocí testu) a
čtenářské chování a postoje (pomocí dotazníku). Srovnávalo
Čtení pro získávání literární zkušenosti (čtení souvislých
textů ve formě vyprávění) a Čtení pro získávání a používání
informací (čtení informativních textů) a v nich sledovalo tyto
čtyři postupy porozumění: vyhledávání informací, vyvozování
závěrů,

interpretace,

posuzování

textu.

Z

celkového

prozkoumání výsledku lze k situaci Norska a Česka vysledovat
tyto závěry:

4.1 Kde ČR překonává Norsko
Norsko i ČR se v celkových výsledcích umístily nad
průměrem

zkoumaných

zemí,

přesto

Norsko

dosáhlo

(statisticky významného) nižšího výsledku, a to o celých 38
bodů (viz Tabulka 1).
Tabulka 1

15 KRAMPLOVÁ, Iveta, Vladislav TOMÁŠEK a Martina VERNEROVÁ. Národní zpráva PIRLS 2011.
1. vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2012, 32 s. ISBN 978-80-905370-3-3.
16 Progress in International Reading Literacy Study organizace International Association for the Evaluation
of Educational Achievement
17 KRAMPLOVÁ, Iveta, Vladislav TOMÁŠEK a Martina VERNEROVÁ. Národní zpráva PIRLS 2011.
1. vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2012, 32 s. ISBN 978-80-905370-3-3.
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Tabulka 2

Rovněž lepšího výsledku dosáhla ČR porovnáváme-li výsledky podle škály pro Čtení pro získávání
literární zkušenosti a Čtení pro získávání a používání
informací (viz Tabulka 2). Velmi podobný výsledek
bychom viděli, i kdybychom se podívali na porovnání
škály podle jednotlivých postupů porozumění.

4.2 Kde jsme si rovni
Norsko i ČR dosáhli téměř shodného podstatného
zlepšení vzhledem k celkovým výsledkům minulým
(viz Tabulka 3).

Tabulka 3
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Zajímavé je porovnání počtu žáků na jednotlivých úrovních čtenářských dovedností
(charakteristiku jednotlivých úrovní vidíme na obrázku (Tabulka 4).

Tabulka 4
Jak lze vidět, ČR se zlepšila oproti minulým letům především v posílení procenta žáků
na střední a vysoké úrovni. Citujeme-li zprávu ČŠI doslova, pak:
„Na celkové škále dosáhlo první – nejvyšší úrovně 8% českých žáků, druhé úrovně
42%, třetí 37% a čtvrté 11%. Necelá 2% českých žáků nedosáhla ani nejnižší – čtvrté
úrovně. Česká republika se na všech úrovních umístila nad mezinárodním mediánem,
s výjimkou nejvyšší úrovně, kterou tvoří nejlepší žáci a kde dosáhla pouze úrovně
mezinárodního mediánu. To znamená, že Česká republika má ve srovnání s řadou zemí
poměrně nízké procento žáků, kteří ovládají dovednosti nejvyšší obtížnosti.“
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Podle zprávy ministerstva se „v České republice se zvýšil podíl žáků na vysoké a na
střední úrovni. V roce 2001 dosáhlo alespoň vysoké úrovně 45 % žáků a minimálně střední
úrovně 83% žáků, v roce 2011 činil tento podíl na vysoké úrovni 50 % a na střední úrovni
87 % žáků.“ 18
Norsko si nejvíce polepšilo u slabších žáků, tzn. žáků, kteří nedosahují ani nejnižší
úrovně. Podle norské ministryně školství Kristin Halvorsen se snížil rozdíl mezi nejlepšími
a nejhoršími žáky a Norsko se tak dostalo mezi země s nejmenším rozdílem v této
oblasti. 19 Bohužel to ale znamená i to, že si Norsko pohoršilo mezi žáky na nejvyšší
úrovni.

Tabulka 5

18 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Výsledky mezinárodních šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 [Tisková
zpráva]. Praha, 2012 [cit. 11.2.2013]. Dostupné z: www.msmt.cz
19 De internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS: Betydelig framgang for norske elever.
Kunnskapsdepartementet [online]. 2012 [cit. 2013-02-11]. Dostupné z:
http://www.regjeringen.no/en/dep/kd/press-contacts/Press-releases/2012/-de-internasjonaleundersokelsene-timss-.html?id=709617
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Srovnáme-li škálu podle postupu porozumění (Tabulka 5), pak si ČR pomohla ve
všech postupech, kromě vyhledávání, Norsko se zlepšilo v postupech vyhledávání
informací a interpretace.

Tabulka 6
Lze tedy říci, že Norsko i ČR se obě posouvají dopředu
a přibližně stejným tempem. Jak Norsko, tak ČR mají
společné nejnižší procento žáků na nejvyšší úrovni čtenářství. A kromě literární oblasti se
zlepšují ve stejných stupních porozumění. Přesto však podle celkových i dílčích škál je ČR
ve srovnání s ostatními zeměmi stále výrazně nadprůměrná, kdežto Norsko dosahuje
nejvýše průměrné úrovně (Tabulka 6).
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Tabulka 7
Zajímavé je srovnání, kdy žáci
v Norsku ve škole dostávají mnohem více
příležitostí k četbě vlastní literatury než
žáci v ČR (Tabulka 7).
Přesto ale srovnání používání této
literatury jako učební pomůcky neukazuje žádný velký rozdíl (Tabulka 8).
Jak v Čechách, tak v Norsku je učebnice
nejzákladnější

vyučovací

pomůckou.

Když porovnáme země, kde mají žáci čas
na vlastní četbu, země, kde se dětské
knihy používají jako základní pomůcky, a
celkový žebříček úspěšnosti ve výzkumu,
je

vidět

(tam,

kde

jsou

dostupné

výsledky), že ve většině zemí z předních
příček celkové úspěšnosti žáci čtou jak
vlastní literaturu, tak je dětská kniha
základní vyučovací pomůckou (USA, Kanada, Austrálie, Švédsko, Irsko atd.)

Tabulka 8
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4.3 Výzkum OECD PISA
Tento průzkum už sice věkem žáků neodpovídá rozsahu této práce, ale rozdílnost jeho
výsledků je tak výrazná, že je třeba ho zmínit.
V posledním zatím zpracovaném roce 2009 se Česká republika ve čtenářské
gramotnosti umístila pod průměrem zkoumaných zemí (s 478 body na 27. místě) a Norsko
se naopak umístilo na vrcholu tabulky (s 503 body na 9. místě) 20.
Jak vznikl tento markantní rozdíl by vyžadovalo hlubší studii zkoumaných dovedností
a procesu výzkumu jako takového. Přesto ale lze poznamenat, že navzdory dobrým
výsledkům žáků ve 4. třídách (viz PIRLS) jejich čtenářské dovednosti nejsou dostatečné,
dostatečně udržitelné nebo dostatečně dále rozvíjené, aby obstály nárokům pozdějších
ročníků (viz PISA).
Hlubší studii by vyžadovalo i zlepšení výsledků norských žáků. Může-li ale mluvit
moje roční zkušenost z norského druhého stupně, bude velkou roli hrát příjemná a
respektuplná atmosféra školy, celkově pozitivní přístup celé společnosti ke vzdělávání a
četbě a na praktický život zaměřené školství.

4.4 Vztaženost reforem k výzkumům
Podstatné je, jak dané země na výsledky tohoto výzkumu zareagovaly. Dle stránek
norského ministerstva školství „Norsko vzalo chabé výsledky prvního výzkumu vážně a
podstoupilo v posledních deseti letech rozsáhlé změny. Výsledky PIRLS (a současně
i TIMMS) 2011 ukázaly, že skrze reformu Knowledge promotion se podařilo obrátit
negativní trend a zlepšit studentské výsledky.“ 21 Rovněž samotný PIRLS píše, že:
„Norsko od roku 2000 používá výsledky těchto výzkumů pro zlepšení kvality norských
škol, především: základní dovednosti ve čtení, matematice a vědě, zlepšení vzdělání učitelů
a Systém národního hodnocení kvality. 22 Norsko použilo výzkumy TIMSS a PIRLS a jiné
20 PALEČKOVÁ, Jana, Vladislav TOMÁŠEK a Josef BASL. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009: umíme
ještě číst?. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010, 51 s. ISBN 978-80-211-0608-6.
21 De internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS: Betydelig framgang for norske elever.
Kunnskapsdepartementet [online]. 2012 [cit. 2013-02-11]. Dostupné z:
http://www.regjeringen.no/en/dep/kd/press-contacts/Press-releases/2012/-de-internasjonaleundersokelsene-timss-.html?id=709617
22 National Quality Assessment System
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mezinárodní výzkumy k zhodnocení dovedností a kompetencí norských žáků v porovnání
s dalšími zeměmi, aby vytvořilo měřítko pro národní strategii. Např. výzkum PIRLS 2006
vedl Nory k dřívějšímu zahájení vyučování čtení, rané intervenci pro slabé žáky a
pokračujícímu důrazu na čtení v rámci celého prvního stupně.“ 23
V České republice žádnou takovouto systematickou reakci nenalezneme. Určitým
znakem nedůležitosti těchto výsledků, či spíše neschopnosti na ně systematicky reagovat,
může být to, že se ČR tohoto výzkumu v roce 2006 ani neúčastnila. Při vypracovávání
dokumentů školní reformy je na výzkumy PIRLS brán naprosto minimální zřetel 24. Co se
týká výzkumů PISA, byl v Bílé knize brán zřetel na doporučení OECD 25 a přímo se píše,
že „Účast na projektu PISA umožní ve srovnávací perspektivě posoudit výsledky, jichž
budou dosahovat patnáctiletí žáci ve čtenářské gramotnosti, matematice a přírodních
vědách. Projekt se stane jedním z hlavních nástrojů monitorování výsledků vzdělávání
v ČR a jejich srovnávání s jinými zeměmi.“ 26 V další analýze Bílé knihy ani v konkrétních
RVP o tomto projektu však nenajdeme zmínku a ani nikde jinde nejsou kromě výsledků
k dohledání konkrétní reakce nebo plány ministerstva.
S takto systematickým a jasně zaměřeným přístupem se dá očekávat, že Norsko bude
ve své zlepšující se tendenci ve výsledcích výzkumů nadále pokračovat. Co čeká školství
české, se dá v tomto ohledu jen špatně odhadnout.
Je-li takovýto výzkum průkazným měřítkem čtenářské dovednosti, je samozřejmě
sporné, nicméně některé aspekty vzdělávání ukazuje zcela jasně a brát ho v potaz (spolu
s dalšími mnoha aspekty) při tvoření kurikula se jeví jako moudré.

23 TIMSS and PIRLS—Informing Educational Policy for Improved Teaching and Learning [online].
2011[cit. 2013-02-11]. Dostupné z: http://timssandpirls.bc.edu/home/pdf/TP_Impact_Statement.pdf
24 Více viz: Podkladové studie k analýze naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České
republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání [online]. 2008[cit. 201302-11]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/analyza-naplnovani-cilu-vzdelavani
- Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice v roce 2001 [online].
2009[cit. 2013-02-11]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/analyza-naplnovanicilu-vzdelavani
25 Konkrétně: Zprávy o národní politice ve vzdělávání: Česká republika. Editor Ladislav Čerych. Praha:
Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996, 197 s. ISBN 80-211-0215-2.
26 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve
vzdělávání, 2001, 98 s. ISBN 80-211-0372-8.
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Kapitola 5

SROVNÁNÍ VÝVOJE REFOREM ŠKOLSTVÍ
Pro pochopení současné situace norského školství a jeho vývoje je potřeba zmínit jeho
počátky, výchozí situaci a vývoj reforem. V této kapitole porovnávám tento vývoj
s vývojem českým a opět uvádím příklad z norské praxe, tentokráte na téma nového
školního kurikula.

5.1 Norský vývoj
5.1.1 Historie vzdělávání
Povinná školní docházka byla v Norsku zavedena v roce 1739 se záměrem položení
základů pro křesťanskou víru. Děti se neučily psát ani počítat, ale pouze číst a byly
vzdělávány v náboženských otázkách. Systém vzdělávání byl ale převzat od Dánů a
Němců, takže nebyl adaptován na drsné podmínky Norska, jeho velké vzdálenosti a
špatnou finanční situaci.
V roce 1814 Norsko nabylo nezávislosti na Dánsku, a proto vznikla potřeba upravit
vzdělávání podle potřeb nového demokraticky konstitučního státu. V roce 1860 proto
vzniká nový školský zákon, podle kterého je za finanční dotace pro školy zodpovědný stát.
Jsou ustanoveny nové předměty jako matematika, historie a věda. Učitelkami se mohou
stát i ženy, ustavila se délka školního roku a zvětšil se počet vyučovacích hodin. O něco
později byla zavedena myšlenka obecné školy, kde byl přístup ke vzdělání zdarma
umožněn všem, bez ohledu na jejich sociální zázemí. 27

5.1.2 Reformy 20. století
Důležité období nastává po první světové válce, kdy pod vlivem celosvětových
pedagogických obrodných změn (Montesorri, Steiner, v Norsku pak především Dewey,
Kerschensteiner ad.) vchází v roce 1939 v platnost nové kurikulum (v praxi se zavedlo až v
roce 1946). V poválečném optimismu v nezvyklé shodě pedagogických odborníků a
politiků vzniká národní koordinační rada pro vzdělávání (Coordinating Committee for
schooling), která během následujících let přichází s podrobnými studiemi, věnujícími se

27 HANSEN, Arvid. Education in Norway: Equality, Nature and Knowledge. MAAGERØ, Eva et al.
Norway: society an culture. 2. ed. Kristiansand: Portal, 2008. ISBN 978-82-92712-18-4. str. 79-90
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každému aspektu školského systému. Z těchto studií vzniká v roce 1974 národní kurikulum
pro (teď již) devítiletou školní docházku.
Po roce 1970 pod vlivem celosvětových snah o větší práva menšin v roce 1976 vzniká
zákon o plné inkluzi všech žáků. Rovněž se začínají uplatňovat snahy o větší nezávislost
jednotlivých norských oblastí při výběru obsahu a způsobu vzdělávání. Proto v roce 1987
přichází nová reforma, která poprvé neurčuje přesně obsah pro jednotlivé roky vzdělávání,
ale dává výstupy pouze v tříletých blocích (1-3, 4-6, 7-9). Tímto umožňuje lokálním
institucím (municipalitám, školám) a učitelům převzít zodpovědnost za obsah vzdělávání a
učit to, co považují oni sami za nejdůležitější. Objevuje se také celá řada kritik tohoto
systému. Z řad politiků zaznívá, že tento systém je dobrý pouze pro venkovské školy, z řad
učitelů se objevují námitky na vzrůstající nároky na osobu učitele. 28

5.1.3 Současné kurikulum
Další reformní záměr nastal v devadesátých letech, kde se cíle vzdělávání zaměřily
opět na znalosti a společné národní kurikulum. Děti začínají školní docházku již v roce,
kdy dosáhnou věku šesti let. Základní vzdělávání se tedy stává desetiletým. Nové
kurikulum (tzv. Core curriculum) vydané v roce 1993 obsahuje poprvé společnou
platformu pro základní vzdělávání, střední vzdělávání a vzdělávání dospělých. Jeho
hodnoty jsou vyjádřeny skrze šest idealistických portrétů (někdy se mu proto také přezdívá
poetické): Duchovní lidská bytost, kreativní lidská bytost, pracující lidská bytost, svobodně
vzdělaná lidská bytost, společenská lidská bytost, bytost uvědomělá životního prostředí a
jako shrnující obraz integrovaná lidská bytost. Popis končí takto: „Základním cílem
vzdělávání je podněcovat jedince k realizaci jejich možností a to způsobem, který bude
sloužit společnému dobru a který bude podporovat lidskost v rozvoji společnosti.“29
Národní kurikulum pouze pro základní vzdělávání vychází v roce 1997. 30
Zatím poslední reforma v roce 2006 31 vychází z povšechného Core curriculum pro
celkové vzdělávání, ale upravuje plány a cíle pro jednotlivé předměty základního
28 HANSEN, Arvid. Education in Norway: Equality, Nature and Knowledge. MAAGERØ, Eva et al.
Norway: society an culture. 2. ed. Kristiansand: Portal, 2008. ISBN 978-82-92712-18-4. str. 79-90
29 THE ROYAL MINISTRY OF EDUCATION, Research and Church Affairs a [text and illustration editor:
Randi HAGNESS]. Core curriculum: for primary, secondary and adult education in Norway. Oslo:
National Centre for Educational Resources, 1997. ISBN 82-772-6435-6.
30 EURYBASE. Organisation of the education system in Norway 2009/2010 [online]. EAC EA, 2009 [cit.
2013-02-15]. Dostupné z:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/NO_EN.pdf
31 V účinnost vchází v roce 2006, platná je od roku 2004.

30

vzdělávání (nahrazuje tak plány z roku 1997). Reforma se nazývá Kunnskapsløftet
(Knowledge promotion) neboli Podpora znalostí. Je to norská Bílá kniha základního
vzdělávání. Jak z názvu vyplývá, reforma má přesněji určit výstupy pro jednotlivé
předměty a definovat finální status žáka. Je vytvořeno v reakci na soudobé trendy ve
vzdělávání, které se odrážejí právě např. ve srovnávacích světových zkouškách OECD
PISA a výzkumech TIMMS a PIRLS apod.
Byly definovány nástroje k dosahování znalostí a základní dovednosti, které je třeba
rozvíjet ve všech předmětech. Ty jsou definovány jako schopnost:
− vyjádřit se slovně
− vyjádřit se písemně
− číst s porozuměním
− používat čísla a počítat
− používat digitální nástroje 32
V současné době si někteří učitelé přejí přestávku od reforem, ale vláda pracuje na
dalších změnách. Tentokrát se dokonce mluví o centralizovaném kurikulu se společným
obsahem pro celý národ a vybraná témata, kterým je třeba se věnovat.
Je vidět, že norské reformy se v historii pohybují tam a zpátky na ose mezi na jedné
straně blahem dítěte, důležitostí atmosféry školy, samostatností jednotlivých okresů a škol
a vlastní zodpovědností učitele a na druhé straně nárokem na přesněji dané znalosti a
dovednosti (měřené např. v mezinárodních testech) a centralizací. První strana je
v současnosti prezentovaná Core curriculum a jeho vznešenými ideály a druhá strana
poslední nejaktuálnější reformou Knowledge promotion. Obě jsou nyní v platnosti. „Je to
trochu jako snažit se najít odpověď Medvídka Pú na otázku, jestli by chtěl raději med nebo
mléko.“ 33

32 Kunnskapsløftet: – reformen i grunnskole og videregående opplæring. Utdannings- og
forskningsdepartementet, 2006. Dostupné z:
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ufd/prm/2005/0081/ddd/pdfv/256458kunnskap_bokmaal_low.pdf
33 HANSEN, Arvid. Education in Norway: Equality, Nature and Knowledge. MAAGERØ, Eva et al.
Norway: society an culture. 2. ed. Kristiansand: Portal, 2008. ISBN 978-82-92712-18-4. str. 90
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5.2 Srovnání s českou historií reforem
Historii českého školství není třeba tolik připomínat. Stručně lze tedy jen říci, že od
roku 1948 se kromě světlého okénka v 60. letech, kdy vešel v platnost Zákon o soustavě
výchovy a vzdělávání a kdy „znakem 60. let byla snaha o modernizaci vzdělávání a
o přejímání zkušeností ze zahraničí, což bylo spojeno s určitou liberalizací“ 34, se cíle
vzdělávání měnily pouze v otázkách politických, otázkách délky školní docházky a jiných
podobných praktických tématech. Obsahově se kurikulum orientovalo na množství a
odbornost znalostí, bez ohledu na pedagogické a psychologické otázky a specifika žáků.
Poslední reforma proběhla v roce 1984 zákonem O soustavě základních a středních škol
(školský zákon) 35
„Společným znakem všech reformních kroků komunistického režimu bylo soustředění
se na samotný proces bez specifikace očekávaných dopadů. Byť byl obsah vzdělávání
mnohem striktněji než dnes definován

centrálními osnovami a velký rozsah

memorizovaných faktů umožňoval nepoměrně snadnější sledování výsledků vzdělávacího
procesu než dnes, a to jak mezi školami, tak v rámci celého systému, ex post vyhodnocení
dopadů reforem na vzdělanost v podstatě absentovalo, stejně jako dnes.“ 36
Po revoluci (v roce 1989) dochází k řadě dílčích změn, jako zbavení osnov politického
obsahu, zrušení povinnosti výuky ruštiny a změna organizace (změna délky školní
docházky, zavedení víceletých gymnázií, otevření prostoru církvím a soukromníkům atd.).
Velké školní reformy se ČR dočkala až v roce 2001, kdy vychází Národní program rozvoje
vzdělávání v České republice neboli Bílá kniha, na níž v roce 2005 navazuje zavedení
nového školního kurikula, tedy Rámcových vzdělávacích programů (pro ZŠ; střední školy
2007 a dále). Tato reforma se otevírá mnohým evropským a světovým trendům, pracuje
s pojmy jako jsou výstupy, klíčové kompetence a dovednosti, opouští důraz na prosté
memorizování faktů. Reforma dlouho očekávaná a nutná přesto sklidila mnoho kritiky –
pro její nejednoznačnost, v některých případech přílišnou obecnost, neprovázanost s praxí,

34 MÜNICH, Daniel, Peter ONDKO a Jan STRAKA. Dopad vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a
deficity důchodového systému: projekt IDEA při CERGE-EI. Praha, 2012. Dostupné z: http://idea.cergeei.cz/documents/Studie_2012_02_Vzdelanost.pdf. Studie. Národohospodářský ústav AVČR. str. 36
35 Zákon č. 29/1984 Sb. Federálního shromáždění.
36 MÜNICH, Daniel, Peter ONDKO a Jan STRAKA. Dopad vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a
deficity důchodového systému: projekt IDEA při CERGE-EI. Praha, 2012. Dostupné z: http://idea.cergeei.cz/documents/Studie_2012_02_Vzdelanost.pdf. Studie. Národohospodářský ústav AVČR. str. 37
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špatnou návaznost na připravované národní hodnocení (maturity etc.) a vůbec vcelku na
přílišnou rozrůzněnost, co se týče výstupů jednotlivých žáků z konkrétních škol. Rovněž se
také kritizuje nedostatečná informovanost a srozuměnost jednotlivých škol s obsahem a
záměrem reformy. Mezinárodní výsledky (především PISA) také ukazují zhoršující se
vzdělanost českých žáků.
Je-li možné provést srovnání dvou takto odlišných vývojů reformních snah, především
v oblasti politické, ale i společenské a geografické, pak je třeba zmínit několik bodů:
Rozvolňující tendenci si Norsko prožívalo již od roku 1987, kdy se uvolňuje obsah
výuky pro jednotlivé ročníky a rovněž se uvolňují ruce jednotlivým školám a učitelům, co se
týče obsahu a náplně výuky. Tento trend je zakončen velmi vznešeným Core curriculum
v roce 1993. Poté následuje opět návrat k jasněji definovaným cílům a obsahům – především
v důsledku špatných výsledků mezinárodních srovnání po roce 2000. ČR svůj rozvolňující
moment zažívá právě od roku 2001. A má-li si vzít poučení z vývoje v Norsku, neměla by se
touto rozvolněností nechat dát unést a neměla by zapomenout dávat důraz na konkrétní
výstupy i obsahy vzdělávání. Avšak vzhledem k současné kritice kurikula to je scénář spíše
nepravděpodobný, protože většina učitelů zvyklá na přesně dané osnovy spíše neví, jak
s takovouto rozvolněností zacházet a volá po přesněji definovaných závěrech.
Co je ale na reformním vývoji v Norsku možné ocenit a vzít jako vzor, je kontinuální
vývoj hbitě reagující na potřeby společnosti, jednotné vedení a hlavně vize, kterou se
vzdělávání řídí. V České republice je zcela jasně patrná absence vzdělávací vize, spíše se
ví, co už „se nechce“, než kam se směřuje. Velkou roli sehrává (překvapivě) i poplatnost
školství rychlým změnám v politice, politickým tlakům a časté střídání ministrů školství
(díky nestabilnosti vlády). Z vývoje posledních let snad ale vyvstává naděje, že se školství
konečně dostává (stejně jako v Norsku) do popředí národních zájmů.
Příklad z praxe - reformy
Co si myslíš o poslední úpravě norského kurikula – Knowledge promotion?
Je velmi široce formulované. Jak jsem ti už před chvílí řekla, tak už pracují na novém,
protože když se Knowledge promotion tvořilo, norština vyšla jako první. A teď se říká, že
to je ta nejhorší, takže se teď snaží předělat. Udělat to víc kompaktní. Protože máme ty dva
jazyky (bokmål a nynorsk), a není jasné, co se kdy v kterém má učit. Píše se tam třeba
„čtěte různorodé texty jak v bokmål, tak nynorsk“, ale když je nynorsk tvůj druhý jazyk, se
kterým se začíná až v osmém ročníku, tak jaké nároky máš na svoje studenty mít?
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Dokonce si můžeme vybrat a známkovat je za ústní a psanou norštinu zvlášť. Ty cíle pro
konec základního vzdělávání jsou příliš široké a nekonzistentní. A jako učitel je musíš
analyzovat. A taky záleží na vydavatelství učebnice, kterou používáš. Jednotlivé učebnice
můžou být dost podobné, ale taky úplně jiné.
Toho jsem si všimla, když jsem procházela učebnice od 1. do 5. třídy, že se hodně liší
v tom, jestli se třeba zaměřují na gramatiku nebo mnohem víc na texty a porozumění
jim. A taky jsem si všimla, že učitelé se hodně řídí tím, co je v učebnici (alespoň v těch
školách, které jsem navštívila).
Samozřejmě, pak učitelé řeší, na co se mají zaměřit. Je gramatika to nejdůležitější?
Nebo čtení? V plánu, který teď naplňuji já, je napsáno: Neřiďte se učebnicemi, podívejte se
do kurikula, co žáci mají umět a podle toho se řiďte. Učebnice používejte jako pomůcku.
Ale mnoho učitelů to takhle nedělá, takže já doufám, že to nové kurikulum bude
jednodušší k porozumění. Že ti jasněji řekne, co máš dělat.
Kdy bude to nové kurikulum hotové?
Právě teď je to ve fázi, kdy můžeš jít na stránky Ředitelství pro výchovu (udir.no) a
podívat se tam na návrh a vyjádřit se k tomu, protože oni se zajímají o to, co si o tom
učitelé myslí. A podle toho to pak předělají. Hotové by to mělo být v roce 2013, v srpnu by
podle toho měli začít učit.
To mi zní jako pohádka. U nás v Česku se nedávno taky zavádělo nové kurikulum, a
nevím, kde se stala chyba, protože ho dávali dohromady odborníci, a na školách, kde
se zkoušelo, mělo celkem úspěch. Ale pak když se zavedlo do všech škol, tak hodně
učitelů bylo dost rozčarovaných a zmatených, nevěděli, co s ním vlastně mají přesně
dělat, jak s ním pracovat. Možná se podcenila ta fáze zaškolování, nebo právě chyběla
ta zpětná vazba. Anebo to možná je takovou obecnou českou nedůvěrou v jakýkoliv
systém. Co jsem si všimla nejvíc tady v Norsku, tak je, že máte systém, máte peníze, a
učitelé v ten systém věří.
Když věříš systému, je jednoduché být jak kritický, tak zároveň uspokojený. Protože
můžeš být a jsi vyslyšen. A když nechceš sledovat vývoj toho kurikula a nechceš k tomu
nic říct, tak si potom prostě nemůžeš stěžovat. Takže je to vlastně i tvoje zodpovědnost,
přečíst si to, zjistit, co se ti líbí a co ne, čemu nerozumíš. Prostě máš hlas.
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Myslím, že u nás je velká propast mezi učiteli a těmi, kdo o nich rozhodují. Nebo
třeba taky mezi univerzitami a praxí. Učí nás, jak bychom měli učit, ale pak přijdeš
do praxe, a ta situace je většinou úplně jiná. A hodně začínajících učitelů se cítí
nepřipraveno na praxi.
Ale to myslím, že je v Norsku podobné. Máme málo praxe, asi jenom 3 nebo 4 týdny.
Nebo to tak bylo, když jsem studovala já (asi před 7 lety). Teď už je to lepší, snaží se
mnohem víc o to propojení univerzity a praxe.
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Kapitola 6
SROVNÁNÍ KURIKULA NORSKÉHO
A ČESKÉHO JAZYKA
V této části se budu zabývat srovnáním textů z národních kurikul týkajících se výuky
norského a českého jazyka, v kapitole cílů vzhledem k zaměření této práce srovnávám
pouze ty, které se týkají českého 1. stupně ZŠ. Budu uvádět vždy text norského kurikula37
nebo jeho zjednodušenou verzi (označeno) a poté provedu srovnání s českým 38. Text
českého kurikula považuji za známý, budu uvádět jen konkrétní citace. Plný text českého
kurikula, pracovní překlad norského kurikula a anglická plná verze norského kurikula jsou
v přílohách. V kapitole uvádím pozorování z praxe na téma používání učebnic.

6.1 Obecný úvod
(přeformulováno, zkráceno)
Tento předmět naplňuje prostor mezi historickým a současným, národním a globálním.
Má žáky vést k porozumění společnosti, ve které žijí, včetně mezinárodní perspektivy. Má
vést tedy ke kulturnímu porozumění, toleranci a respektu ke kultuře ostatních jedinců. Má
rozvíjet víru ve vlastní kulturu, aktivní účast ve společnosti a celoživotní vzdělávání.
Do obsahu kurikula norštiny patří všechny psané verze obou norštin (jedna v roli
prvního jazyka, druhá jako doplňková – jde-li o bokmål nebo nynorsk záleží na volbě
studenta (rodičů), škola má povinnost poskytnout materiály v obou jazycích). Sámština má
svoje vlastní kurikulum.
Součástí jazykové výchovy je i seznámení s dalšími nordickými jazyky (dánština,
švédština etc.) a vlastními dialekty norštiny.
Práce s jazykem se dělí do skupin podle textů, se kterými se pracuje, a to s texty
37 Všechny texty z: Norwegian subject curriculum. In: Knowledge promotion [online]. 2006 [cit. 2013-0221]. Dostupné z:
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Norwegian_s
ubject_curriculum.doc
38 JEŘÁBEK, Jaroslav. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005, 126,
92 s. ISBN 80-870-0002-1. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-programpro-zakladni-vzdelavani-verze-2007
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mluvenými, psanými a složenými (kde se doplňují texty s obrázky, hudbou apod.). Žák má
získat přehled o těchto textech a možnost je prožít, zreflektovat a posoudit. Kromě kritické
reflexe by žák měl být rovněž motivován k další četbě a psaní a rovněž by si měl ustavit
dobré čtecí a psací návyky.
Na základě svých možností a talentů má dítě rozvíjet své myšlenky, objevovat nové
světy a vyjádřit své osobní názory a soudy již v raném věku. Ve fiktivní i faktické próze má
žák rozvíjet svůj osobní přístup v návaznosti na historickou skutečnost a podmíněnost
textu. 39

6.1.1 Srovnání s českým úvodem
V mnoha či méně slovech se v obecných úvodech (v českém případě včetně pasáže
Cílové zaměření vzdělávací oblasti) ke kurikulům jazyka vyjadřuje v podstatě to samé.
Jazyk je popsán jako nositel kultury, kulturního a v návaznosti interkulturního porozumění,
prostředek k osvojování a předávání poznatků. Je to nástroj k mezilidské komunikaci,
nástroj ke kultivovanému a funkčnímu projevu. Slouží také jako nástroj k uměleckému
prožívání a interpretaci slovesného umění a jeho ovládnutí umožňuje celoživotní
vzdělávání.
V norském kurikulu jsou ještě zmíněny dobré čtecí a psací návyky, motivace ke čtení a
psaní, učební strategie a schopnost myslet kriticky. Rovněž také rozvoj myšlenek,
osvojování si nových slov a vyjádření svého názoru.
Kromě pasáže, kde se norské kurikulum věnuje dvěma různým norským jazykům,
sámštině a ostatním nordickým jazykům je obecný úvod o něco obsáhlejší a rovněž
konkrétnější. Větší rozdíly v interpretaci, co tyto poněkud všeobecné pojmy říkají,
vyplynou až při konkrétním porovnání vyučovacích cílů a záměrů.

39 Norwegian subject curriculum. In: Knowledge promotion [online]. 2006 [cit. 2013-02-21]. Dostupné z:
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Norwegian_s
ubject_curriculum.doc str. 1
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6.2 Srovnání počtu hodin
Výpočtová tabulka 40:
ČR

Norsko

roce

39

38 (190 dní)

Počet hodin týdně na 5 let

35

-----

1365

-----

----

1296 (60 min)

Počet

týdnů

v

(průměr)

základního vzdělávání
Počet hodin celkem v 5
letech základního vzdělávání
Počet hodin celkem v 7
letech základního vzdělávání

1729 (45 min)

Počet hodin ročně (průměr)

185 (60 min)
273

Počet hodin týdně (průměr)

246 (45 min)
4,9 (60 min)

7

6,5 (45 min)

Z těchto čísel vyplývá, že v norském kurikulu nejsou vyučovací hodiny vázány na
týden, ale na celek primárního vzdělávání. Umožňují tak školám větší variabilitu při
výstavbě plánu. V českém kurikulu je zase možné pro výuku mateřského jazyka použít
disponzibilní časovou dotaci (např. v kombinaci s průřezovými tématy). Počet hodin
v týdnu nevykazuje zásadní rozdíl, v naskládaném součtu už ale rozdíl v počtu hodin na
rok stoupne na 27, v pěti letech pak na 135 hodin, což už čísla zanedbatelná nejsou. Lze
tedy říci, že v českých plánech má výuka českého jazyka dáno více prostoru než v kurikulu
norském.

40 Norwegian subject curriculum. In: Knowledge promotion [online]. 2006 [cit. 2013-02-21]. Dostupné z:
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Norwegian_s
ubject_curriculum.doc str. 3
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6.3 Základní dovednosti
Norské kurikulum má u každého předmětu popsány Základní dovednosti (basic skills)
– dovednost vyjádřit se v mluveném projevu, dovednost vyjádřit se v psaném projevu,
dovednost číst, dovednost používat matematiku, dovednost používat digitální nástroje.
(překlad)
Základní dovednosti jsou součástí cílových kompetencí (competence aims), kde
přispívají k rozvoji kompetencí v předmětu, současně jsou však součástí předmětových
kompetencí samotných.
V norském jazyce jsou to tyto:
Dovednost vyjádřit se v mluveném projevu znamená schopnost naslouchat a mluvit a
hodnotit prvky v komplexní mluvní situaci. To je nezbytný požadavek pro komunikaci
s druhými při socializaci, pracovním životě a participaci v životě veřejném. Mluvení a
naslouchání jsou základní lidské aktivity, které jsou v předmětovém kurikulu norštiny
rozvíjeny skrze systematické vyučovací aktivity v různých mluvených podobách a žánrech.
Dovednost vyjádřit se v psaném projevu je rovněž součástí kurikula norštiny, a to od
počátečního vyučování psaní skrze celých 13 let vzdělávání. Užití psaného jazyka ve
společnosti se zvyšuje, neposledně také díky rozvoji digitálních komunikačních technologií,
takže požadavek na ovládnutí psaného projevu v různých žánrech vzrůstá. Psaní je způsob
rozvoje a strukturování nápadů a myšlenek, ale také komunikační forma a metoda učení.
Dovednost číst v norštině je základní dovednost, za kterou kurikulum norštiny bere
největší zodpovědnost, od počátečního čtení skrze dalších 13 let vzdělávání. Čtení je
dovednost, ale rovněž i kulturní kompetence. Čtení závisí na kulturním porozumění a rovněž
samo kulturní porozumění rozvíjí. Skrze čtení žáci mají podíl na kultuře v písemné podobě a
mohou tak rozvíjet schopnost interpretovat a rozumět různým textům. Tak získávají
zkušenosti, které umožňují žákům učit se a chápat a porozumět tak sobě i společnosti.
Dovednost používat matematiku v norském jazyce znamená dovednost, která
předpokládá porozumění jinému jazyku než je slovní (verbal). Tyto jazyky ale mají společnou
vědomostní základnu spojující rozvíjení konceptů, logické zdůvodňování a řešení problémů.
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To se používá na porozumění formě, systému a kompozici. Když žáci čtou složené texty a
literaturu faktu, jejich porozumění je zlepšeno pomocí grafů, tabulek a statistik.
Dovednost používat digitální nástroje v kurikulu norštiny je nezbytné pro zvládnutí
nových textových forem a způsobů jak se vyjádřit. To otevírá nové okruhy a zpřístupňuje
nové možnosti ve výuce čtení a psaní, jakož i v produkci, kompozici a editování textů.
V tomto kontextu je nezbytné rozvíjet schopnost kriticky posuzovat a používat zdroje.
Používat digitální nástroje může podpořit a rozvinout komunikační a prezentační
dovednosti žáků. 41
Tyto dovednosti nemají žádný obecný výklad, vysvětlení, nalezneme je pouze ve
vztaženosti ke každému předmětu. Nabízelo by se srovnání s klíčovými kompetencemi, ale
ty směřují k méně konkrétním cílům. Kompetence k učení, řešení problémů,
komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní by se dali spíše přirovnat k cílům,
které popisuje norské všeobecné Core curriculum – Člověk duchovní, člověk kreativní,
člověk pracující, člověk svobodně vzdělaný, člověk vědomý svého okolí, a z toho všeho
Člověk integrovaný. Tyto cíle pro člověka jsou však rozpracovány mnohem obsáhleji,
ideověji a jejich popis tvoří vlastně obsah celé této části kurikula a jsou vlastně takovou
vizí celého norského vzdělávání.
Něco podobného formulaci základních dovedností tedy v českém kurikulu nenajdeme.
Je to jakýsi průřez nejpodstatnějších dovedností, které je třeba žáky naučit. Toto učení se má
dít v každém předmětu a v každém předmětu však nabývá trochu jiné podoby. Učitel dostává
do ruky materiál, který mu konkrétně vysvětluje, jakou podobu má mít tato dovednost v jeho
předmětu. Obsah předmětu v kurikulu tak není omezen na učivo a konkrétní výstupy, ale je
tak rovněž popsána souvislost s nadřazenými cíli. Je jasně řečeno, kam jednotlivé výstupy
mají směřovat. Popis základních dovedností tvoří jakousi spojnici mezi všeobecnými cíli
kurikula, ostatními předměty a náplní toho kterého konkrétního předmětu.
Výše popsaný prvek je něco, co českému kurikulu chybí. V úvodu do RVP je sice
řečeno, že „Na charakteristiku (myšleno vzdělávací oblasti) navazuje Cílové zaměření
vzdělávací oblasti. Tato část vymezuje, k čemu je žák prostřednictvím vzdělávacího obsahu
veden, aby postupně dosahoval klíčových kompetencí. Praktické propojení vzdělávacího
obsahu s klíčovými kompetencemi je dáno tím, že si škola na základě cílového zaměření
41 Norwegian subject curriculum. In: Knowledge promotion [online]. 2006 [cit. 2013-02-21]. Dostupné z:
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Norwegian_
subject_curriculum.doc , str. 9-10
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vzdělávací oblasti stanovuje ve ŠVP výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích
předmětů.“ 42 Když ale čteme text Cílového zaměření v kapitole Jazyk a jazyková
komunikace 43, tak ačkoliv text na začátku praví, že rozvíjí klíčové kompetence, souvislost
mezi ním a konkrétními klíčovými kompetencemi zcela jistě není na první pohled či
přečtení zřetelná. Můžeme vidět např. souvislost mezi Kompetencemi komunikativními
v bodech jako „zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního
prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace“ nebo
„získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama“. Ale třeba již naplnění výuky kompetence k řešení
problémů lze v textu Cílového zaměření vidět už hůře, snad ještě tak v „…samostatnému
získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními
prameny i s texty různého zaměření“. Je však poměrně jasné, že v předmětu, v jehož náplni
může být zkoumání funkce jazyka a jeho použití (např. volba typu mluvy při komunikaci),
kritické čtení textů a dalších informačních zdrojů, způsoby čtení textů za daným účelem
apod. je mnohem větší prostor pro konkrétní naplňování klíčové kompetence k řešení
problémů, než co obsahuje text, jež by se i touto kompetencí měl zabývat. Tímto způsobem
bychom mohli pokračovat i u dalších kompetencí a došli bychom k podobnému závěru.
Bílá kniha i úvodní části k RVP obsahují ideje a cíle, ale jak se tyto konkrétní cíle
projevují v tom kterém předmětu již v kurikulu formulováno není. Není jasně popsáno, jak
se mají (mohou) klíčové kompetence naplňovat při výuce toho kterého konkrétního
předmětu. Když budeme jednotlivé výstupy a učivo studovat podrobně, naplnění některých
kompetencí tam můžeme nalézt, ale kompaktnost celého kurikula tím jistě trpí.
Stejně tak průřezová témata mají souvislost s ostatními předměty řečenou ve svém
vlastním popisu, ale v popisu konkrétního předmětu již uplatnění průřezových témat
nenalezneme. Je to možné pokládat za jednu ze známek, že místo toho, aby se ze základu
změnil přístup k výuce, jen se k dosavadní náplni přidalo „něco navíc“, přidaná hodnota,
kterou učitelé můžou naplňovat, když jim zbyde čas po naplnění konkrétních výstupů a
učiva jejich předmětu.

42 JEŘÁBEK, Jaroslav. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005, 126,
92 s. ISBN 80-870-0002-1. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-programpro-zakladni-vzdelavani-verze-2007, str. 10
43 JEŘÁBEK, Jaroslav. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005, 126,
92 s. ISBN 80-870-0002-1. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-programpro-zakladni-vzdelavani-verze-2007, str. 13
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6.4 Učivo
Norské kurikulum nemá definované učivo, a to v žádném předmětu. Obsah předmětů
je vždy naplňován cíli, dovednostmi a kompetencemi. Norská vláda tak umožňuje svým
školám a učitelům vybírat si učivo, které považují za podstatné, pro svoje žáky nejvíce
vhodné a blízké. Souvisí to s velkou autonomií, kterou jednotlivé oblasti v Norsku vždy
měly (vzhledem k velké rozloze státu). Tudíž nabývají-li žáci jednotlivých dovedností a
cílů, není třeba definovat přesné učivo, ani vědomosti, kterých žáci mají dosáhnout, chtějíli úspěšně projít procesem vzdělávání. Výuka se tedy soustředí na nabývání dovedností, a
vědomosti a učivo, které při tom žák zpracuje, jsou až jako druhotný prvek ve službách
kompetencí.
„Učivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat,
činností) a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Pro svoji
informativní a formativní funkci tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu. Učivo,
vymezené v RVP ZV, je doporučené školám k distribuci a k dalšímu rozpracování do
jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. Na úrovni ŠVP se stává učivo
závazné.“ 44
Dle RVP je učivo pouze doporučené a škola si sama může určit rozsah a zpracování.
Mělo by být tedy chápáno jako směrovka a jeho obsah do určité míry dobrovolný.
Zaměření je jasně stanoveno na naplnění očekávaných výstupů. V tom se české kurikulum
od norského příliš neliší. Jak ovšem tato teorie vypadá v praxi, je otázka na další diskuzi.
Někteří Norové jsou ale toho názoru, že by se měly stanovit alespoň základní okruhy
znalostí, kterými by se žáci při výuce měli zabývat. Tento názor se objevil především po
výsledcích PISA 2006, kde se Norsko neumístilo tak, jak si Norové představovali. Za jeden
z možných důvodů se uvádí právě přílišná volnost učiva norského kurikula.

44 JEŘÁBEK, Jaroslav. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005, 126,
92 s. ISBN 80-870-0002-1. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-programpro-zakladni-vzdelavani-verze-2007, str. 10
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Prvek z praxe – Učebnice
Zde bych ráda zmínila jedno pozorování z praxe. Na všech školách, které jsem
v Norsku navštívila, je vidět velká role učebnic, které škola používá. Učitelé povětšinou
pracují jenom s nimi. Za správnost učebnic ale odpovídají vydavatelé. To znamená, že jsou
odpovědni za to, jestli jsou v souladu se státním vzdělávacím plánem. Volba tematického
obsahu záleží ovšem také jen na nich. Takže se učebnice v praxi mohou po obsahové
stránce velmi lišit. V důsledku to pak znamená, že o tématech a přesném učivu rozhodují
vydavatelé.

6.5 Hlavní předmětové okruhy
Předtím než provedu přesné srovnání jednotlivých výstupů, chtěla bych se ještě
zastavit u dělení předmětových okruhů. Norské kurikulum používá pro rozdělení okruhů a
cílů jiný systém než Česká republika. Tam, kde ČR volí Komunikační a slohovou výchovu,
Jazykovou výchovu a výchovu Literární, norské kurikulum staví svoje okruhy na formě
textu, který je žákům předkládán. A to jsou texty Psané, Mluvené a Složené a okruh Jazyk
a kultura.
Hlavní předmětové okruhy:
(přeloženo)
Mluvené texty
Předmětový okruh Mluvené texty se zaměřuje na mluvenou komunikaci – poslech,
mluvení a prozkoumávání mluvených textů. Klíčovým bodem je rozvoj různých jazykových
rolí, variant a žánrů a porozumění jak jazyk a forma jsou přizpůsobeny posluchačům a
záměru textu. Poslech a mluvení jsou součástí denní socializace a jsou klíčovou součástí
pro sociální a kulturní kompetence a pro estetický rozvoj a schopnost ocenění.
Psané texty
Předmětový okruh Psané texty se zaměřuje na komunikaci písemnou, tedy čtení a
psaní v norštině. Čtení a psaní jsou chápany jako paralelní procesy v procesu učení
každého žáka. Žák rozvíjí kompetenci ke psaní čtením a kompetenci ke čtení psaním. Toho
dosahuje skrze práci s různými žánry v obou oficiálních jazycích. Žáci se setkávají se
zvyšujícími se požadavky vzhledem k porozumění vztahu mezi formou a funkcí textu. Žáci
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jsou stimulováni, aby pro ně čtení a psaní bylo potěšením a aby svoji dovednost ve čtení a
psaní rozvíjeli během celých 13 let vzdělávání. Je také věnována pozornost vlastnímu
porozumění žáků jejich vývoji jako čtenářů a pisatelů.
Složené texty
Předmětový okruh Složené texty se zaměřuje na rozšířené vnímání textových konceptů,
kde textový celek může být složen ze slov, zvuků a obrázků. To znamená práci s texty, jako
jsou obrázkové knihy, komiksy, noviny, reklama, webové stránky, texty písní, film a divadlo.
Tento předmětový okruh zahrnuje jejich vytváření, vnímání a kritický rozbor a analýzu.
Jazyk a kultura
Předmětový okruh Jazyk a kultura se zaměřuje na norštinu a nordické jazyky a
textovou kulturu v mezinárodní perspektivě. Důraz je kladen na to umožnit dětem rozvoj
nezávislého porozumění norskému jazyku a literatuře a vhled do toho, jak se jazyk a texty
změnili a mění v průběhu času. Žáci musí nabýt znalost o jazyku jako systému a taky
jazyku, jak je používán v různých starých i nových textových formách. Dostávají příležitost
k prozkoumání a prožití textů norských i světových uznávaných autorů. Vyrovnávají se
rovněž s tradicemi v norské textové historii se srovnávacím náhledem, kde přítomné i
minulé je ukazováno ve vztahu k vnějším impulzům. 45
České kurikulum
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení,
číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo
slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a
kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku
textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování
spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková
výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem
jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a
dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.

45 Norwegian subject curriculum. In: Knowledge promotion [online]. 2006 [cit. 2013-02-21]. Dostupné z:
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Norwegian_s
ubject_curriculum.doc str. 2
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dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek
a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem
získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí
se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a
produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou
pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní
život. 46

Jelikož norské kurikulum volí předmětové okruhy úplně jiným systémem, není
jednoduché hledat mezi nimi přímé paralely.
Můžeme říci, že oddíl Mluvených textů částečně souvisí s oddílem Komunikační a
slohová výchova, a to v části komunikační, tedy mluveného slova a jeho použití.
Oddíl Psaných textů s Jazykovou výchovou, co se týče správného a srozumitelného
písemného projevu.
Složené texty jsou okruhem, který je o něco specifičtější, protože se přímo zabývá
multimédii, obrázkovými knížkami, komiksy nebo třeba divadlem a jinými podobnými
druhy jazykového projevu. V tomto je norské kurikulum o něco blíže skutečnému světu
dětského čtenáře a posluchače, který se denně (a můžeme říct, že čím dál tím více) s těmito
texty setkává.
V oddílu Jazyk a kultura norské kurikulum dává důraz na porozumění vlastní jazykové
skupině (tedy dalším nordickým jazykům) a historickým formám jazyka. Toto v českém
kurikulu chybí, ačkoliv jako jedni z mála evropských jazyků bychom mohli rozvíjet
porozumění dalším jazykům jako je slovenština, polština apod., stejně jako mohou Norové
rozvíjet porozumění dánštině a švédštině.
Můžeme zde ale vidět i aspekty, které jsou zdůrazněné v kurikulu českém, a v norském
je nenajdeme. Jedním z nich je velký důraz v Komunikační a slohové výchově na mediální
46 JEŘÁBEK, Jaroslav. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005, 126,
92 s. ISBN 80-870-0002-1. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-programpro-zakladni-vzdelavani-verze-2007 str. 12
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výchovu a kritické nahlížení textů. V Jazykové výchově je to pak do určité míry logický
důraz na správnost písemného projevu, která je v češtině mnohem náročnější. V literární
výchově je to pak důraz na estetično a důležitost literárního prožitku.
V obou případech jde ale o velmi povšechné formulace a jde spíše o to, jak jsou
dotaženy v konkrétních cílech a výstupech a jak poté také vypadá praxe.

6.6 Srovnání cílů 47
V této části budu srovnávat konkrétní cíle kurikul jazyků. Kvůli odlišné struktuře cílů
a také jiným ročníkům výstupů je to poněkud obtížné. Z českých cílů jsem spojila cíle za
první i druhé období a tam, kde to bylo obsahově možné, jsem je sjednotila. Z norského
kurikula jsem vzala výstupy po druhém a čtvrtém ročníku a opět jsem je sjednotila. Nebylo
možné vzít výstupy z pátého ani šestého ročníku, protože další blok norské školy končí
ročníkem sedmým, a to už je již výstup natolik vzdálený, že by porovnání ztrácelo na
smyslu. Je však třeba říci, že v cílech sedmého ročníku nepřichází žádná zásadní změna,
dosavadní cíle jsou pouze důkladněji propracovány, obsahově rozšířeny a zkonkretizovány,
nasměrování však zůstává stejné. 48

6.6.1 Mluvené texty:
Žáci by měli být schopni:
− hrát si, experimentovat a
improvizovat s rýmem, rytmem,
hláskovými zvuky a smysl nesoucími
prvky

- rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
- rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou a koncovku

− říci ostatním o svých zážitcích a
- na základě vlastních zážitků tvoří
zkušenostech v soudržném projevu
krátký mluvený projev
47 Všechny norské cíle jsou z Norwegian subject curriculum. In: Knowledge promotion [online]. 2006 [cit.
2013-02-21]. Dostupné z:
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Norwegian_s
ubject_curriculum.doc str. 4-5; české cíle jsou z JEŘÁBEK, Jaroslav. Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání: s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005, 126, 92 s. ISBN 80-870-0002-1. Dostupné z:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani-verze-2007 str.
14-16
48 Překlad výstupů dalších ročníků je dostupný na přiloženém DVD

46

− mluvit o tom, že volba slov,
- volí vhodné verbální i nonverbální
intonace a způsob užití hlasu může změnit prostředky řeči v běžných školních i
význam textu
mimoškolních situacích
− poslouchat a odpovídat ostatním
během konverzace, při prezentacích a při
čtení nahlas

− Respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru

− spolupracovat s ostatními skrze
- vede správně dialog, telefonický
hru, dramatizaci, konverzaci a diskuzi a
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
cvičit pravidla pro skupinovou konverzaci
− vyprávět příběhy, vysvětlit, dávat a
- seřadí ilustrace podle dějové
přijímat zprávy
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
- sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti
- reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z něj
podstatná fakta
− vysvětlit, jak se může jedna osoba
druhé dotknout během konverzace skrze
užitou řeč
− vyjádřit svoje vlastní myšlenky,
vjemy z dětské literatury, dramatu, filmů,
počítačových her a televizních pořadů
− prezentovat text spolužákům
− vyjádřit svůj názor a pocity
−
−

- porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené složitosti
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace

−

pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

−

- v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

−

- posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

−

užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
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V Norštině se část Mluvené slovo týká především komunikace, a to pravidel
komunikace ve třídě i jinde (naslouchání, odpovídání, volba slov, intonace), schopnosti
vyjádřit vlastní názor nebo prožitek, pocit, schopnost vyprávět příběhy a improvizace
s rytmem apod.
České kurikulum v mnohém norskému kurikulu odpovídá (pravidla rozhovoru,
vyjádření vlastního zážitku aj.), větší důraz klade na správné tvary slov, správnou
výslovnost a techniku řeči.
Tento rozdíl je do určité míry logický, protože v norštině prakticky neexistuje správná
výslovnost (všechny dialekty mají právo na rovnocennou existenci). Přesto se dá říci, že je
české kurikulum v tomto ohledu detailnější a neponechává při technice mluveného projevu
nic náhodě. Z norského kurikula o něco více dýchá přirozená atmosféra mluvních situací –
nejde ani tak o techniku, přesnost, ale abychom si společně rozuměli a uměli spolu
komunikovat.

6.6.2 Psané texty
Žáci by měli být schopni:
− používat jednoduché strategie pro
porozumění textu, který sami čtou a
reflektovat přečtené

- vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je

− mluvit o vztahu mezi zvukovou a
psanou stránkou jazyka

- rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

− plynule číst literaturu pro děti a
- plynule čte s porozuměním texty
faktickou prózu pro děti se souvislým
přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozuměním obsahu, popsat osobní volbu
- čte s porozuměním přiměřeně
literatury
náročné texty potichu i nahlas
- rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
− psát funkčním a plynulým
rukopisem

- píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev

− psát příběhy, básně, dopisy a
faktickou prózu

- tvoří vlastní literární text na dané
téma

− napsat text s titulem, úvodem a
závěrem

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti
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− ovládnout lingvistické techniky
jako repetice, kontrast, jednoduchá
metafora a obraz

- při jednoduchém rozboru
literárních textů používá elementární
literární pojmy

− posoudit a porovnat svůj text s
texty ostatních
− ovládnout informační zdroje,
vytvářet, uchovávat a získávat texty za
pomoci digitálních nástrojů
− najít zdroje materiálů pro svoje
vlastní úkoly v knihovně a na internetu
− používat písmenka, experimentovat
se slovy v psané i tištěné podobě
(klávesnice)
− používat textový editor k psaní
textů
− najít v knihovně smyšlenou i faktickou prózu pro svoje vlastní čtení
− zvládnout slovní zásobu,
která umožní adekvátní vyjádření
znalostí, zkušeností, vjemů, emocí
a osobních názorů
−

porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

−

zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním

−

rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro daný věk,
podstatné informace zaznamenává

−

reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z něj
podstatná fakta

−

porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
porovnává významy slov, zvláště
slova stejného nebo podobného významu
a slova vícevýznamová

−

porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost

−

rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru
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−

spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy

−

rozlišuje v textu druhy vět podle
postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí
vhodné jazykové i zvukové prostředky

−

odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách i po
obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů,
bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev;
velká písmena na začátku věty a
v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování

−

vyhledává základní skladební dvojici
a v neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty

−

pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností

−

odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

−

užívá vhodných spojovacích výrazů,
podle potřeby projevu je obměňuje

−

zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu

−

rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění

V sekci psaných textů se kurikula protínají již méně.
V norském kurikulu se zaměřují především na čtení a psaní různých druhů textů
(básní, dopisů, příběhů). Jde o funkčnost, užitnost a krásu psaného textu. Navíc jsou zde
zmíněné strategie čtení, slovní zásoba, elektronické zdroje, práci s knihovnou, používání
textových editorů aj.
Český text často pracuje s pojmy jako je „správný“. U rukopisu nejde o to, jestli je
funkční, ale jestli je správný. Kurikulum hlídá správné hygienické návyky. Žák má
používat vhodné spojovací výrazy. Značná část cílů je věnovaná gramatice. Žák musí
zvládnout správný pravopis i/y, měkkých slabik i velkých písmen, vyhledává základní
skladební dvojici, rozlišuje všechny slovní druhy, odlišuje větu jednoduchou a souvětí a
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zvládá základy syntaktického pravopisu. Porovnává a třídí slova podle různých kritérií.
Společné mají kurikula plynulé čtení a porozumění obsahu, rozlišování grafické a
zvukové stránky, členění textů, psaní vlastních textů a práci s různými žánry a útvary. Je
však zcela zřetelné, že české kurikulum se orientuje více na správnost, korektnost, než na
funkčnost a tvořivost. Opět to vychází z podstaty jazyka, kdy český žák musí zvládnout
velké množství gramatiky, aby mohl vůbec správně česky psát. Nabízí se ovšem logická
otázka, je-li gramatická správnost takovou hodnotou, aby tak zásadně přebíjela schopnost
vyhledávat a třídit informace, pracovat s nimi, umět psát obsahově, stylisticky i umělecky
kvalitní texty a umět je také dobře prezentovat. Žák je sice veden k tomu, aby určoval
důležité a nedůležité informace nebo aby reprodukoval obsah, nikde ale nejsou zmíněny
podstatné termíny pro dobré čtenářství, jako jsou strategie čtení nebo rozvoj slovní zásoby,
není přímo veden k tomu, aby uměl vyhledávat informace v knihách, knihovnách a na
internetu. Nikde není zmíněná technická úprava textů. Je možné namítnout, že tyto
dovednosti mohou spadat do jiných předmětů, ale neměl by i tento předmět důsledněji
naplňovat klíčové kompetence, jako je například kompetence k učení, k řešení problému
nebo komunikativní? Dá se téměř říci, že i cíle norského kurikula naplňují naše klíčové
kompetence víc než konkrétní cíle kurikula našeho.

6.6.3 Složené texty
Žáci by měli být schopni:
− kreativně pracovat se psaním a

−

kreslením ve spojitosti s četbou
− vyjádřit

svoje

vlastní

zážitky

pomocí slov, obrázků, kreseb, hudby a
pohybu
− mluvit o tom, jak se vzájemně
ovlivňují slova a obrázky v obrázkových
knížkách a jiných podobných médiích
− vytvářet příběhy kombinací slov,
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zvuků a obrazů
− hodnotit a rozpracovávat estetické
techniky ve složených textech
seřadí
posloupnosti

ilustrace
a

podle

vypráví

dějové

podle

nich

jednoduchý příběh
Jak je vidět, nemá oddíl o složených textech v českém kurikulu téměř žádnou přímou
paralelu. Jediný cíl, který zmiňuje jinou formu než je samostatný jednolitý text, je cíl
o řazení ilustrací, a ten má především za úkol učit žáky dějové posloupnosti. Domnívám
se, že tento stav je velká chyba, protože žáci se čím dál tím víc setkávají právě se
složenými texty, a to nejen s obrázkovými knížkami, které jsou především míněny na této
věkové úrovni, ale později i s novinovými články s fotografiemi, grafy a jinými grafickými
prostředky k vyjadřování informací, nemluvě o webových stránkách, které informace čím
dál tím více podávají mnoha informačními kanály, od textu, přes fotografie, až k hudební
složce a videu.

6.6.4 Jazyk a kultura
− vyjádřit jak rozumíme některým
známým rčením a frázím a vysvětlit původ
běžných slov a výrazů
− mluvit o vybraných písních,

rozlišuje vyjadřování v próze a ve

básních, říkankách, příbězích a pohádkách verších, odlišuje pohádku od ostatních
z minulosti i přítomnosti v obou norských vyprávění
jazycích (jazyk první i druhé volby)
− vyjádřit názor na jazyk, postavy a
zápletky v textech z denního života i
fiktivních z různých dob a kultur
− popsat shody a rozdíly v
mluvených podobách norštiny
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− zběžně rozumět mluvené dánštině
a švédštině
− popsat jazyk, jeho užití, části
promluv a jejich funkci
− obměňovat syntax
−

rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě

V tomto oddíle můžeme vidět velkou norskou hrdost na jejich jazyk a kulturu. České
kurikulum o textech mluví všeobecně, bez větší vztaženosti k naší historii a kultuře.
Norské kurikulum přímo nasměrovává na norské tradiční příběhy, písně a básně, ustálená
slovní spojení a rčení. Rovněž od začátku dává svůj jazyk do spojitosti s širší severskou
kulturou (švédštinou a dánštinou).
Pokud bychom kromě obsahu srovnali i činnosti (tedy slovesa), které jsou od žáků
očekávány, můžeme si všimnout, že všichni žáci mluví, píší, zvládají a používají, čeští žáci
více rozlišují, porovnávají, řadí, odůvodňují, rozpoznávají, rozumí a reprodukují, zatímco
norští žáci více vypráví, poslouchají, spolupracují, ovládají, posuzují, nachází, pracují,
vyjadřují a vytvářejí. Je možné to srhnout tak, že české cíle jsou více analytické, kdežto
norské více syntetické. Nebo také, že české cíle spadají více do nižší kategorie Bloomovy
taxonomie (pochopení, aplikace, analýza), kdežto norské do vyšší (syntéza, hodnocení).
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Kapitola 7

SROVNÁNÍ POMOCNÝCH PROGRAMŮ
PRO ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ

V následující části budu srovnávat dva materiály, a to český materiál Čtenářská
gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka 49, vydaný Českou školní inspekcí a
norský materiál Leselos vydaný Centrem čtení 50. Oba dva tyto materiály jsou pomocné
materiály pro školy a učitele k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.
Český materiál přikládám v elektronické příloze, norský materiál je v českém značně
zkráceném překladu uveden přímo v práci – graficky oddělen, v norské plné verzi je opět
v elektronické příloze. V překladové části je tam, kde je to z hlediska srovnání výhodné a
přehledné, doplněna informace/poznámka o české praxi, českém jazyce apod.
Postupuji vždy po kapitolách norského projektu a srovnávám ho s českým. Na začátku
každé kapitoly jsou v tabulce vyznačeny cíle, podle kterých je kapitola strukturována.
(Slouží rovněž jako dílčí cíle pro naplnění dané dovednosti a zároveň jsou součástí online
tabulky hodnocení /Leselosdraftet – Ilustrace 1/ ). Následuje obecný popis celé dovednosti,
a pak postupně popis každého jednotlivého cíle, možnosti jeho rozvoje a možnosti jeho
pozorování a hodnocení v praxi. Na závěr každého oddílu srovnávám materiál norský
s materiálem českým.

49 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS a Miloš ŠLAPAL. ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha, 2010.
Dostupné z: www.csicr.cz
50 ENGEN, Liv a Lise HELGEVOLD. LESECENTERET STAVANGER. Leselos. Stavanger: Universitetet i
Stavanger, 2009. ISBN 978-82-7649-071-8. Dostupné z: www.lesesenteret.no
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Ilustrace 1: Příklad hodnotící tabulky

7.1 Obecné srovnání:
Srovnáme-li tyto dva dokumenty podle toho, odkud pochází a jaký mají cíl, adresáta,
záběr apod., pak je opět jasně vidět, že Leselos pochází z norského Centra čtení, které je
pevným stanovištěm s jasně určeným účelem. Tento materiál je jedním z jejich stěžejních
produktů k zlepšení čtenářské situace v Norsku, je doplněn internetovými aplikacemi a
především vzdělávacími kurzy pro učitele, aby věděli, jak s tímto materiálem pracovat.
Účast v tomto projektu je pro školy dobrovolná, avšak doporučená. O kurzy je zájem,
takže kromě centra ve Stavangeru vznikají ještě místní jednotky, které toto vzdělávání
umožňují.
Materiál České školní inspekce svým původem nepochází z této instituce, je jí pouze
zaštiťován. Autoři jsou především lektoři kurzů Kritického myšlení, jejichž filozofie je
jasně patrná v celém materiálu. Je určena pro školy, učitele i inspektory. Jelikož však ČŠI
nemá jasný plán či filozofii (stejně jako české školství), tak se tento jinak kvalitní materiál
opět stal jedním z mnoha, bez nároku na autoritu, podepřenou systémem (institucemi,
kurikulem), výzkumem a zkušeností.
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7.2 Obecná metodologie

7.2.1 Leselos
Termín Leselos se doslova přeloží jako „čtecí pilot“ a je tím vyjádřeno, že má být něco
jako navigátor, průvodce k funkční gramotnosti. Je určen pro školní děti, zaměřený na
práci s psanými texty, především čtení. Slouží jako kontrolní seznam (checklist) pro
plánování vzdělávání, pozorování kvality rozvoje čtenářství žáků a pomoc pro učitele při
dosahování odbornosti ve čtení. Leselos se snaží zmapovat terén funkční gramotnosti,
ukázat cesty k ní a zároveň upozornit na obtíže, komplikace, důležitá místa, kde je třeba se
zastavit. Nabízí rovněž i názorný systém, jak s programem pracovat (graf, týdenní schůzky
učitelů, kooperace na škole apod.). Celý koncept vychází z dlouhodobých výzkumů čtení
Lesecenteret Stavanger ve spolupráci s množstvím škol a učitelů.
Filosofie projektu vychází z toho, že čtení s porozuměním je velmi komplexní
záležitost – žák si musí utřídit, co už ví o tématu, musí umět dekódovat jazyk, mít širokou
slovní zásobu. V tom všem je třeba náročnost postupně zvyšovat. Leselos postupuje po
všech složkách současně (zvyšuje postupně náročnost), protože nelze složky zcela oddělit,
všechno souvisí se vším. Dělí svůj postup na šest částí – kapitol: zacílení, předporozumění,
kódování, slovní zásoba, čtení s porozuměním a metakognice.
Vychází ze dvou teorií – teorie kognitivní, tzn. „Jak probíhá proces porozumění“ a
teorie sociálně-kulturní, tzn. Čtení/čtenářství jako proces, který nevyžaduje pouze techniku
čtení, ale vyžaduje sociální vnímání – porozumění čtenáři i kontextu jeho života. Celkově
jde tudíž o rozvoj kognitivních komponentů v sociálním prostředí, skrze učitele a později
vrstevníky.
Pokud jde o spojitost s norským kurikulem, pak Leselos přímo reaguje na cíle
kurikula, které rozvíjí a naplňuje. Čtení patří do výuky norštiny, ale zároveň je jednou
z klíčových (cílových) kompetencí. Leselos se zakládá právě na této dovednosti (nikoliv
výuce norského jazyka).
Leselos se dá použít v případě, že chcete, aby vaši žáci: aktivovali vlastní předchozí
znalosti a zkušenosti, naučili se/seznámili se s kódovacím systémem, byli dobře
obeznámeni s cíli čtení, identifikovali a prozkoumali slova v textu, našli, analyzovali a
hodnotili smysl textu a reflektovali své vlastní porozumění a vlastní činnosti.
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V použití vypadá Leselos tak, že:
1) vymodelujete pro žáky nové strategie, způsoby myšlení a nástroje pro písemnou a
ústní práci
2) dáte žákům možnost si nové dovednostní komponenty vyzkoušet – v nových
situacích, předmětech, kontextech, individuálně i ve skupinách
3) diskutujete s žáky, na co se zaměřit a v jakých situacích to pozorovat (metakognice)
Toto ale neprobíhá kapitolu po kapitole, ale souběžně na všech rovinách.
Tabulka/graf (jenž je i v online verzi), která je nezbytnou součástí použitelnosti
projektu, má sloužit jako přehledné zhodnocení stavu čtenářských dovedností žáků. Cílem
je, aby žák mohl zaškrtnout v hodnotícím archu „zvládá sám“. V případě, že je třeba
učitele nebo ostatních žáků, aby připomínali, pomáhali, ukazovali, naváděli, pak je třeba
zaškrtnout „zvládá s pomocí ostatních“. Když musí učitel ukazovat, jak s texty pracovat,
jak vybírat strategii a další, pak je třeba zaškrtnout „zvládá s modelováním“. Jakým
způsobem je každá dovednost sledovatelná a hodnotitelná, je popsáno u každé dovednosti
zvlášť. Tyto části přímo neuvádím. Z části pozorování uvádím pouze způsoby, jak je
možné danou dovednost sledovat, jaké otázky klást apod., a to pouze v případě, kdy to není
naprosto zřetelné.
V celé publikaci najdeme mnoho příkladů z praxe, které dobře ilustrují probíranou
metodiku. Tyto příklady zde z důvodu jejich velkého rozsahu rovněž neuvádím.
Leselos rovněž vychází z norské praxe, kdy za jeden ročník je zodpovědná skupina
učitelů (projevuje se především na druhém stupni), která spolu úzce spolupracuje. V každé
kapitole je zmíněno, jak má s daným tématem skupina pracovat, a že spolupráce je velmi
důležitá a výhodná.
Lze tedy říci, že Leselos je nejen teoretickým přístupem, ale spojuje výzkum, teorii a
praxi v metodologii, která má přesné uplatnění na půdě školy. 51

7.2.2 Srovnání obecné metodologie
Je vidět, že Leselos je opravdu komplexním spojením teorie a výzkumů s praxí
s jasným cílem. Metodologie je komplexní a lze se v ní velmi jednoduše orientovat.
K jednotlivým aspektům dobrého čtenářství jsou vždy přidány o praxi a výzkum opřená

51 ENGEN, Liv a Lise HELGEVOLD. LESECENTERET STAVANGER. Leselos. Stavanger: Universitetet i
Stavanger, 2009. ISBN 978-82-7649-071-8. Dostupné z: www.lesesenteret.no str. 1-14
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východiska, popis dané dovednosti, možnosti jejího rozvoje včetně názorných příkladů a
rovněž systém pozorování a hodnocení ve školní praxi.
Ačkoliv má materiál ČŠI také určitá obecná východiska a předpoklady, nejsou přímo
navázány na příklady metod z praxe, které jsou hlavní součástí materiálu. Ačkoliv v úvodu
píší autoři, že „se nejen snaží naznačit, jak se metoda provádí, ale hlavně co se její pomocí
rozvíjí v žákově rozvoji a co je třeba v provádění metody dodržovat“ 52, ve srovnání
s Leselos jsou tato vysvětlení a spojitosti minimální. Metody předkládané v českém
materiálu jsou sice osvědčené v praxi, ale působí dojmem, že to je „to, co vidíme, že
funguje, ale přesně nevíme jak.“ Nenabízí přesný soubor dovedností, jejich stupňování,
sledování, hodnocení. Přesto, podíváme-li se na jednotlivé metody apod., najdeme mnoho
podobností s norským materiálem. Metody samotné jsou popsány podrobněji a názorněji.
Je jich více a jsou pestřejší a zábavnější. Je to takový sborník toho, co všechno lze dělat
pro rozvoj čtenářství. Můžeme to shrnout tak, že norský materiál přesně ví, co chce
rozvíjet, a říká, že v praxi to jde přibližně takhle. Český materiál přesně ví, co a jak lze
dělat v praxi a říká, že to rozvíjí přibližně toto. Vzhledem k omezeným prostředkům a
příležitostem k výzkumu, omezenému času autorů, kteří projekt tvořili spíše na dobrovolné
bázi z vlastní iniciativy, a menšímu rozsahu českého projektu jsou tyto rozdíly
pochopitelné.

7.3 Zacílení
 Určit si cíl čtení
 Vybrat metodu
 Účelně změnit metodu

Zkušení čtenáři využívají spontánně různé metody čtení (čtou důkladně nebo text jen
prohledávají, čtou pomalu či rychle, nahlas nebo potichu) a umí tyto metody přizpůsobit
cíli čtení. Někteří čtenáři ovšem potřebují v tomto vedení.

52 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS a Miloš ŠLAPAL. ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha, 2010.
Dostupné z: www.csicr.cz, str.2

58

7.3.1 Určit si cíl čtení
Žáci často nevědí, proč vlastně čtou, často se spokojí s tím, že to dělají proto, že jim to
učitel řekne. Nemají zacílení. Učitel často počítá s tím, že žáci cíl automaticky vidí (stejně
jako on), ale ve skutečnosti tomu tak není.
7.3.1.1 Rozvíjení cíle: Určit si cíl čtení
Když pozorujeme cíle, které se vyskytují v učebnicích, většinou narazíme na úkoly
typu: Mluvte o komunitách, které se vyvinuly kolem velkých řek v Egyptě a Mezopotámii.
Uveďte příklady, jak se dnes můžeme dozvědět něco o komunitách žijících podél velkých
řek apod.
Takovéto úkoly z učebnic jsou samozřejmě použitelné, nicméně sledují ty cíle, které
považuje za důležité autor učebnice. Cílem Leselos je, aby si žáci dokázali cíle určit sami
(náročnost, detailnost cíle a délka textu se samozřejmě může lišit vzhledem ke zkušenosti
čtenářů a tématu). Proto je lepší zadávat úkoly typu: Přečti, napiš, vysvětli a použij klíčové
pojmy ústně a písemně, Napiš věty s fakty, Polož k textu otázky, Popiš a vysvětli aktéry,
děj, místo a čas, Porovnej obsah s tím, co už jsi věděl předtím.
Tímto způsobem si konkrétní učební cíle a obsahy určuje sám žák a sám je naplňuje.
Jak žáci čtou, mohou si uvědomit, že cíle se mohou rozšiřovat nebo měnit – objevují nové
pojmy, nová nebo jiná klíčová slova, která se potom naučí vysvětlit apod. Po čtení mají mít
možnost, aby diskutovali o cílech, jejich naplnění, a proč jsou pro hodnocení jejich učení
tyto cíle důležité.
7.3.1.2 Pozorování: Určit si cíl čtení
Učitel musí sledovat (skrze rozhovory se žáky) jestli žáci umí: vysvětlit, co je učení,
vysvětlit účel učení, sledovat svoje učení, stanovit si své vlastní učební cíle. Lze k tomu
dojít otázkami jako: Jaké učební cíle sis dal? Co se budeš učit/dělat/číst teď? Co to
znamená mít cíl pro svoje učení? Otázky mohou být následovány náročnějšími cíli jako:
Proč je výhodné vědět, co se učit/vědět/zapamatovat si předtím než začneš číst? apod.
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7.3.2 Vybrat si metodu čtení a podle potřeby ji změnit
Je mnoho metod/strategií, které se při čtení dají používat. Známější je používání
takovýchto metod u faktických textů, ale i texty čtené pro potěšení se mohou číst různým
způsobem. Klasická chyba nezkušených čtenářů je číst všechny texty stejnou metodou.
Trápí se s každým písmenkem a slovem a přitom si neuvědomují, že někdy je legální, ba
přímo doporučené, některé části textu například přeskočit.
7.3.2.1 Rozvíjení cíle: Vybrat si metodu čtení a podle potřeby ji změnit
Zde nabízíme seznam metod, které je možné používat.

Prolétnutí (Skimming)
Používá se v případě, kdy potřebujeme pouze přehled o textu. Vyžaduje vyšší úroveň
čtenářství. Čtenář hledá nositele významu v titulcích, frázích, prvních větách odstavců,
jednotlivých slovech. Tato metoda je často používána např. při pročítání webových stránek
nebo většího množství materiálu, ze kterého potom vybíráme části na důkladnější čtení.
Průzkumné čtení (Letelesing)
Průzkumné čtení se používá v situaci, kdy v textu hledám odpovědi na konkrétní
otázky. Tuto dovednost můžeme trénovat v případě, že zadáváme otázky na detaily z textu.
Př. Tento text je o kraji Rogaland. V které části textu se můžeme dozvědět o tom, jak se
tento kraj dělí, kde najdeme něco o jeho zemědělství, ropném průmyslu a jak přišel
Rogaland ke svému jménu?
Důkladné čtení (Nærlesing)
Důkladné čtení znamená číst a zpracovávat text různými způsoby učení. Všechny části
této publikace se zabývají důkladným čtením. Na mnoha místech popisujeme potřebné a
vhodné postupy.
Lineární čtení (Lineær lesing)
Lineární čtení znamená čtení od jasně definovaného začátku do jasně definovaného
konce. Používá se v případě, kdy žáci dostanou čas a příležitost soustředit se na větší
textové celky. Předpokladem je, že všichni mají přístup k textům, které jsou inspirativní a
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motivující. Delší celky vyžadují také schopnost delšího soustředění. Používáním
soustavného čtení se zvyšuje schopnost pozornosti a koncentrace.
Nelineární čtení (Ikke-lineær lesing)
Nelineární čtení znamená čtení textů bez jasného začátku či konce. Používá se při
čtení webových stránek, ale také učebnic. Je to vždy v takovém případě, kdy potřebujeme
žáky naučit schopnosti udržet soudržnost v případě, že je text nesouvislý (obsahuje grafy,
tabulky, ilustrace obsahující informace, audio, video apod.). Především při čtení webových
stránek je důležité je naučit, aby uměli posuzovat relevantnost informací a neztratili se
v bludišti titulků a popisků. Žáci se musí naučit strategie, jak rozpoznat různé vědecké
texty a zhodnotit svoje vlastní čtení: Jakou informaci hledám? Co jsem udělal? Co
fungovalo? Co nefungovalo? Proč?
Tiché čtení (Stillelesing)
Tiché čtení znamená číst si sám pro sebe. Nejčastěji se používá při čtení pro zábavu,
ale také ve škole. Tiché čtení je široce používaná metoda, ale ne vždy má výsledky.
V každé třídě jsou žáci, kteří nepochopí obsah, když čtou potichu. Někteří čtou jen trochu
nebo vůbec, bez cíle skáčou z jedné části na druhou. Někteří se více zajímají o obrázky než
o text, jiní zase čtou tak, aby měli „hotovo“, ale ne, aby porozuměli a učili se. Když učitel
vybere tiché čtení, je důležité doplnit je následnou diskuzí o porozumění, záznamem,
pracovními listy apod., kde mají žáci příležitost ukázat, co se naučili.
Sborové čtení (Korlesing)
Sborové čtení znamená číst nahlas s ostatními. Probíhá tak, že učitel nebo zkušenější
žák vede sborové čtení. Takové čtení tlačí pomalejší žáky kupředu. Dostávají ve svém čtení
oporu pro čtení složitějších slov nebo čtení s přirozenými pauzami. Když vedoucí čtenář
čte dostatečně vnímavě, pomůže to také k většímu oživení textu. I pro zkušenější čtenáře
může být sborové čtení pomocí při čtení náročnějších textů. Zkušenějším čtenářům by měl
učitel také vysvětlit, proč se tato metoda používá. Teď budeme číst náročnější text, proto
vám, když ho budeme číst poprvé, pomůžu. Potom je důležité dát přesné instrukce. Všichni
budou sledovat moje tempo čtení. Budu číst od titulku k titulku. Potom se zastavíme,
abychom zjistili vaši rychlost čtení, a budeme mluvit o tom, co jsme přečetli. Všichni
budou... Sborové čtení může vypadat zvláštně, zvlášť pro žáky, kteří se považují za dobré
čtenáře. Některé to bude znervózňovat. Výhoda této metody je, že všichni mají tu samou
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zkušenost ze čtení textu. Čtou to samé, stejně rychle, simultánně. Sborové čtení by se mělo
zkoušet v různých předmětech a hodnotit jeho výhody a nevýhody. Zde, stejně jako
v jiných metodách, mají mít žáci možnost zvážit svoji volbu.
Čtení nahlas (Høytlesing)
Čtení nahlas se většinou používá, když učitel žákům předčítá. Žáci mohou z tohoto
způsobu komunikace hodně načerpat. Učitel modeluje vzorové čtení a všichni žáci mají
stejný přístup k probírané látce. Čtení nahlas v tomto kontextu ale znamená především, že
žáci čtou nahlas sami pro sebe. Mnoho žáků může mít užitek z tohoto způsobu čtení. Musí
totiž přizpůsobit rychlost čtení obsahu a zároveň se lépe učí, když text současně slyší.
Zážitkové čtení (Opplevelseslesing)
Zážitkové čtení (volnočasové, pro zábavu) je čtení, kdy si žák čte sám pro sebe, pro
zábavu, faktickou literaturu i beletrii a sám si volí prostředky (způsob, čas), jakými čte.
Zážitkové čtení by mělo být upřednostňovaným čtecím způsobem. Mělo by mu být
věnováno mnoho času, protože zkušeného čtenáře dělají tisíce přečtených stran. Všechny
školy by měly mít postupy, které poskytují čas pro zážitkové čtení. Mnoho učitelů
například zážitkovým čtením začíná den a mají s tím velmi pozitivní zkušenosti. Někteří
jsou spokojeni se systémem, kdy žáci čtou, když dokončí jinou práci. Problém je, že to
může vysílat signál, že čtení je něco, co děláme, když jsme udělali všechno „důležité“.
Navíc se může stát, že někteří žáci (a to většinou ti, kteří to nejvíc potřebují), se ke čtení
nedostanou vůbec, protože nestíhají dokončit ostatní práci.

Při výběru metod je třeba pracovat ve skupině učitelů, protože jiné metody se budou
používat při výuce norštiny a jiné při výuce sociálních věd nebo přírodních věd. Bude třeba
se také dohodnout, jestli se ve všech předmětech bude dělat to samé, nebo se různé čtecí
metody budou učit v různých předmětech, a zda dovolit žákům diskutovat o tom, které
metody se lépe uplatní v kterém předmětu.
7.3.2.2 Pozorování: Vybrat si metodu čtení a podle potřeby ji změnit
Metody žáků se dají poměrně jednoduše sledovat při denní práci žáků (jestli čtou
nahlas nebo potichu, zda text pročítají nebo důkladně studují – podle času, který nad ním
stráví apod.) Důležité je vědět, jestli žáci přemýšlejí nad výběrem strategií, nebo je vybírají
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spíše náhodně. To lze zjistit tázáním se: Vidím, že sis vybral... Můžeš nám říci, proč sis
vybral tuto metodu právě teď? apod. Učitel má za úkol připomínat různé metody, dávat
žákům možnost výběru, vést ve vybírání, zakládat na jejich vlastních učebních cílech apod.
Zároveň má žáky vést k metakognitivní diskuzi o tom, proč které prostředky volit, jak
fungují, co se osvědčilo apod. 53

7.3.3 Srovnání s českým materiálem:
Určit si cíl čtení: Když procházíme všechny metody v českém materiálu uvedené,
můžeme najít důraz na svobodu žáků při výběru materiálů nebo dílčích informací, které si
z daného tématu vyberou jako podstatné. Pouze v popisu rovin čtení najdeme v bodě
Metakognice, že součástí čtenářské gramotnosti je schopnost reflektovat vlastní způsoby
čtení a podle potřeby je přizpůsobit. Pokud jde ale o stanovování konkrétních cílů učení a
metod nebo chápání toho, proč se něco učím, za jakým účelem, pak bohužel nenajdeme
téměř nic. Ani v kapitole Čtenářská gramotnost a její složky54 nenajdeme cíl typu „Žák ví,
proč čte, co tím sleduje“. Značnou složku této metodiky tvoří důraz na vnitřní motivaci a
to, že žák čte s potěšením. Není právě ale vědomí si toho, proč čtu a za jakým účelem,
základním faktorem vnitřní motivace? Je možné, že tato dovednost probíhá při těchto
metodách do určité míry automaticky – metody k tomu více vybízejí než klasičtější
frontální výuka, přeci jen nutí žáky k aktivnímu přemýšlení nad probíraným tématem. Je
ale možné, že do určité míry se čeští učitelé dopouštějí té chyby, že vedou žáky k tomu,
aby naplňovali cíle, které si určí učitel nebo učebnice. Vzhledem k tomu, že učitelé mají
povinnost naplňovat s žáky některé konkrétní učební cíle i témata, je to celkem logické, ale
až opustí žák školu, schopnost zacílení (tzn. vědět, proč čtu, za jakým účelem) je jedna
z nejnezbytnějších složek vyspělého čtenářství.
Vybrat si metodu čtení a podle potřeby ji změnit: Opět v kapitole Čtenářská
gramotnost a její složky 55 můžeme najít cíle vzhledem k Vyhledávání informací v textu –
53 ENGEN, Liv a Lise HELGEVOLD. LESECENTERET STAVANGER. Leselos. Stavanger: Universitetet i
Stavanger, 2009. ISBN 978-82-7649-071-8. Dostupné z: www.lesesenteret.no str.15-24
54 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS a Miloš ŠLAPAL. ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha, 2010.
Dostupné z: www.csicr.czstr. 14-17
55 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS a Miloš ŠLAPAL. ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha, 2010.
Dostupné z: www.csicr.cz, str. 15
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má umět odpovědět na konkrétní otázky, porovnávat je, vyhledávat je v různých typech
textů apod., nicméně jakým způsobem toho co nejefektivněji dosáhnout se v příručce
přímo nepíše. Mnoho z popsaných metod se věnuje tomu, jak informace třídit,
zpracovávat, prohlubovat apod. Mnoho z popsaných metod různé přístupy automaticky
využívá (tiché čtení, čtení nahlas, důkladné čtení i jiné). Popis přístupů k textu samotných
zde však bohužel nenajdeme. S jedinou výjimkou, a to je Zážitkové čtení, které má
v příručce velký prostor v Dílně čtení, kde se oba materiály shodnou, že na tuto aktivitu je
třeba dostatek času, klid, a že je v podstatě zásadní. Je ale třeba zdůraznit, že právě
neschopnost odlišovat různé způsoby čtení textu může mnoha (především čtenářsky
slabším) žákům komplikovat jejich proces porozumění a připravovat je o vnitřní motivace.

7.4 Předporozumění:
 Schopnost orientovat se v textu
 Využívá vlastní znalosti k předvídání obsahu
 Zhodnotí (potvrdí nebo změní) vlastní předpoklady
Předporozumění znamená vhled, který mají čtenáři do textu předtím, než ho začnou
číst. Aby čtenáři pochopili co nejlépe smyslu textu, musí si srovnat v hlavě vědomosti
o sobě a o životě. Je zdokumentováno, že čím více si do textu přinesete, tím více si z něj
můžete odnést. Tato metodika vychází např. z čtení titulků, obsahu, sledování obrázku,
videí a jiných znaků, které nás informují o textu a jeho tématu. Rovněž jsou zde zahrnuty i
aktivity, které se dají nazvat motivační. Cílem je žáka co nejvíc vtáhnout do textu. Nejde
však pouze o předpoklady před čtením, ale i jejich další rozvoj a úpravu během čtení textu.
Dovednost předporozumění má tři součásti. Nejdřív se žák musí naučit pracovat
s takovými prvky, jako jsou nadpisy, titulky, fotografie a jejich popisky, obrázky (grafy,
mapy, diagramy, modely, symboly) a texty v rámečcích. Potom musí aktivovat svoje
znalosti vzhledem k informacím z těchto prvků získaných. A zatřetí musí umět tyto znalosti
použít, a to před, při i po čtení.
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7.4.1 Schopnost orientovat se v textu
Schopnost orientovat se v textu je dovednost, kterou je třeba rozvíjet hned od prvního
ročníku.
7.4.1.1 Rozvíjení dovednosti: Schopnost orientovat se v textu
Orientovat se v textu je možné těmito způsoby:
Titulky a nadpisy:
– Přemýšlet, co název (kapitoly, knihy) může obsahovat
– Najít a prozkoumat strukturu textu a získat přehled o obsahu
– Najít a prozkoumat nadpisy a zjistit, jak je text strukturován
– Jak se dají jednotlivé části porovnat, srovnat
– Vytvořit myšlenkové mapy a obsahy s různými úrovněmi struktury
Fotografie a popisky:
– Použít popisek jako podporu porozumění
– Spojit obrázek s textem
– Určit, zda je obrázek rozšířením textu nebo přináší novou informaci
Nespojité informace:
– Přečíst a pochopit grafy, tabulky, diagramy, modely a symboly
– Určit, zda tato informace je rozšířením textu nebo přináší novou informaci
Doplňkový text:
– Využívat texty v rámečcích jako podporu čtení s porozuměním
– Vidět spojitost mezi rámečkem a textem samotným
Učitel může například používat otázky jako: Jak text vypadá? Jak je strukturován?
Jakou informaci můžeme získat tím, když budeme studovat to, co budeme číst? Jaké
podnikl autor kroky, aby nám pomohl v porozumění?
Je možné vytvořit plakáty s vhodnými aktivitami a vystavit jej ve třídě. Žáci pak sami
mohou tyto strategie uplatňovat.
7.4.1.2 Pozorování dovednosti orientovat se v textu:
Je třeba studovat, co žáci skutečně dělají, a také co si zapisují do svých poznámek
nebo myšlenkových map.
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7.4.2 Využívá vlastní znalosti k předvídání obsahu a zhodnotí (potvrdí
nebo změní) vlastní předpoklady
V hodnotících cílech je tato dovednost rozdělena na dvě, ale tyto dovednosti jsou tak
úzce spojeny, že je zde budeme prezentovat dohromady.
Pro některé děti může být předporozumění spíše blokem, protože pak už nehodnotí,
jestli je třeba toto předporozumění upravit. Proto je třeba klást si otázky: O čem jsem si
myslel, že text bude? Jak je to doopravdy? V čem je to jinak?
7.4.2.1 Rozvoj dovednosti: Využívá vlastní znalosti k předvídání obsahu a zhodnotí
(potvrdí nebo změní) vlastní předpoklady
Je to velmi namáhavý kognitivní proces, který potřebuje trénink a není se čemu divit,
že to mnoho učitelů nedělá. Nicméně to pomáhá v dalším studiu. Žáci musí:
– Brát na vědomí jejich vlastní znalosti a znalosti textu
– Činit předpoklad/udělat hypotézu založenou na předchozí znalosti a zkušenosti
– Během získávání nových informací zhodnotit, jestli předpoklad/hypotéza souhlasí
Učitelé také často dělají tu chybu, že předkládají žákům svoje vlastní předpoklady a
hypotézy, místo toho, aby nechali žáky utřídit si svoje vlastní hypotézy.
Účelem je, aby si žáci čím dál tím více uvědomovali, co si s sebou již do textu
přinášejí, jak to mohou rozšířit a obohatit o nové myšlenky.
V praxi je možné o této oblasti psát, mluvit, kreslit (výhodné např. pro ty, co mají
problémy s psaním). Je třeba tuto aktivitu udělat co nejrychlejší a nejefektivnější.

Před čtením: Věřím, že text bude pojednávat o..., protože...
Vidím, že...

Můžu říci, že...

Závěr: Věřím, že text bude Souhlasí závěr?
pojednávat o..., protože...
Vysvětli.

Při čtení: Věřím, že text bude pojednávat o..., protože...
Čtu o tom, že...

Můžu říci, že...

Závěr: Věřím, že text bude Souhlasí závěr?
dále
pojednávat
o..., Vysvětli.
protože...

Po čtení: Jaké závěry jsem udělal? Souhlasí/Nesouhlasí?
Myslel jsem si, že Text pojednával Co jsem se naučil: Z obsahu...; O dělání závěrů...
text bude pojednávat o ...
o...
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7.4.2.2 Pozorování: Využívá vlastní znalosti k předvídání obsahu a zhodnotí (potvrdí
nebo změní) vlastní předpoklady
Myšlenkové procesy se těžko pozorují, ale špatný úsudek vidět je. Čtenáři, kteří
nedostávají potvrzení svého úsudku, se začínají rychle nudit, ztrácejí nadšení i důslednost.
Pokud toto u žáků pozorujeme, je třeba se jich ptát: O čem právě teď přemýšlíš? K jakým
závěrům jsi dospěl během čtení? Jak si myslíš, že to bude pokračovat? O čem to bude?
Když žáci umějí provádět předpovědi, je někdy dobré vyvolat debatu o tom, jestli tyto
předpoklady jsou dobré, nebo spíše ne a z jakého důvodu. V 1. a 2. ročníku se spíše
neočekává, že tuto dovednost bude zvládat někdo jiný než sám učitel. 56

7.4.3 Srovnání s českým materiálem:
Schopnost orientovat se v textu: Tato schopnost se objevuje jako cíl ve složce
gramotnosti. Žák předvídá, kdy se pracuje i s různými grafickými prvky textu a odhadem
obsahu nebo vztahu čtenáře k textu. Do určité míry se schopností orientovat v textu zabývá
„Čtení s předvídáním“, které k první předpovědi také může využít celek textu jako takový.
Konkrétně se podobnými tématy zabývá Hausenblas 57 v kapitole o činnostech před, při a
po čtení, v oddíle „Co dělat před čtením“, kde vyjmenovává aktivity spojené se schopností
orientovat se v textu, jako je prohlížení obrázků, zvýrazněných slov, knížky nebo webové
stránky aj.
Využívá vlastní znalosti k předvídání obsahu a zhodnotí (potvrdí nebo změní)
vlastní předpoklady: Obsáhle se touto dovedností zabývá celá kapitola Čtení
s předvídáním 58 včetně Čtení s tabulkou předpovědí, která částečně odpovídá tabulce
v Leselos. Můžeme říct, že tato dovednost je v českém materiálu dobře pokryta.

56 ENGEN, Liv a Lise HELGEVOLD. LESECENTERET STAVANGER. Leselos. Stavanger: Universitetet i
Stavanger, 2009. ISBN 978-82-7649-071-8. Dostupné z: www.lesesenteret.no str. 25-32
57 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS a Miloš ŠLAPAL. ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha, 2010.
Dostupné z: www.csicr.cz, str. 51-56
58 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS a Miloš ŠLAPAL. ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha, 2010.
Dostupné z: www.csicr.cz, str. 25

67

7.5 Kódování
Zvládá s jistotou kódování v rovině písmen
 Zvládá s jistotou kódování v rovině skupin písmen
 Zvládá s jistotou kódování v morfematické rovině
 Čte plynule
 Čte ve spojitosti s charakteristikou jednotlivých textů
Kódování znamená čtení na rovině porozumění písmenům, skupinám písmen,
morfému, ale také porozumění celým textům, ustáleným spojením, větám, odstavcům a
žánru.
Stejně jako čeština se norština zakládá na abecedním principu, kdy foném ani grafém
není přímým nositelem významu. Kódování je tedy obtížné, protože při čtení je třeba slovo
analyzovat a poté zase spojit, aby člověk rozluštil jeho význam. Tvary písmen jsou
v podstatě náhodné, aniž by připomínaly zvuk, který zastávají. Rovněž grafém neodpovídá
přesně fonému. K porozumění textu tedy musí žáci rozumět jak grafickému znázornění, tak
tomu, jaký význam nese.
Nedá se říct, že by některá ze složek čtení byla ta nejdůležitější, přesto dobré kódování
je nezbytnou prerekvizitou k dobrému čtení. Z výzkumů je patrné, že právě nedostatek
kódovacích schopností je základní brzdou dobrého čtenářství. Proto sledovat tuto oblast je
jednou z nejdůležitějších úkolů školy.
Kódování má pět komponentů. První tři jsou spojeny s porozuměním písmenům,
skupině písmen a morfému. Druhé dvě jsou spojeny s porozuměním větším textovým
celkům, čtenářskou plynulostí a čtení ve spojitosti s charakteristikou textu.
Leselos dává i porovnání s jednotlivými cíli v kurikulu (jak je tyto požadavky
naplňují). Norština jako předmět nese samozřejmě primární zodpovědnost za složku
kódování. Ale jelikož se čtení dostalo do cílových kompetencí, přesouvá se částečná
zodpovědnost i do jiných předmětů. Například jako jedna ze základních položek skupinové
diskuze a práce se může objevit mluvení o zpozorovaných zvláštnostech/rozdílech
v kódování mezi žáky, posuzování vzdálenosti mezi textem a kódovací schopností žáků
(jak moc je text pro žáky obtížný) nebo vytvoření závazné smlouvy o tom, co se má udělat
pro to, aby se žáci zlepšili ve svých kódovacích schopnostech – kdo, kde, jak a za co bere
zodpovědnost.
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7.5.1 Zvládá s jistotou kódování v rovině písmen, skupin písmen
a morfematické rovině
Norština se ve většině případů píše stejným způsobem, jakým se vyslovuje (není např.
jako angličtina, v tomto je podobná češtině), přesto se ale žák musí naučit číst některé
skupiny písmen, rozdělená slova apod. Číst plynule a souvisle je cíl pro 4. ročník.
7.5.1.1 Rozvoj dovednosti: Zvládá s jistotou kódování v rovině písmen, skupin písmen
a morfematické rovině
Leselos nabízí tyto zásady: Je třeba pracovat cílevědomě a systematicky. K usnadnění
procesu je třeba používat hry a objevování a rovněž by měli žáci vidět souvislost mezi tím,
co dělají, a mezi praxí. Během procesu učení se kódování by měli žáci zažívat úspěch.
Žáci by se nejprve měli seznamovat s více používanými skupinami písmen, poté by se
měli učit využívat slovo nebo jeho část k hledání významu. Je důležité uvědomit si, že
špatné čtení koncovek (v češtině i předpon) slov může komplikovat porozumění například i
v matematice.
I v jiných předmětech než je norština/čeština lze např. vyhledávat určitá krátká slova
(skupinu písmen). Žáci si pak uvědomují jejich význam a učí se je opakovaně správně číst.
Ukázalo se totiž, že někteří žáci měli problém nejen s porozuměním dlouhým slovům, ale i
slovům krátkým, a proto bylo třeba je více trénovat. Asi polovina každého textu je složena
ze slov s vysokou frekvencí použití. Tato slova je třeba procvičovat primárně, usnadní
porozumění celku, lze se pak soustředit na slova složitější.
Více než dělení na slabiky k porozumění přispívá rozdělování slov na
přeponu/kořen/příponu/(v češtině i koncovku) a z toho návazné hledání původu slova apod.
7.5.1.2 Pozorování: Zvládá s jistotou kódování v rovině písmen, skupin písmen a
morfematické rovině
Pozorování této dovednosti se odvíjí od správného čtení a porozumění, které je velmi
snadno pozorovatelné v běžné výuce.
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7.5.2 Čte plynule
Žák čte plynule, když: dává při čtení přirozený akcent tam, kde to významově je
správně, sleduje při čtení větnou interpunkci, mění hlas vzhledem k významu textu a dělá
přirozené pauzy. Rychlost čtení není sama o sobě indikátorem (faktické a nezáživné texty
téměř každý čtenář čte pomaleji), tuto dovednost je nutné hodnotit vzhledem k typu a
obsahu textu.
7.5.2.1 Rozvoj dovednosti: Čte plynule
Tuto dovednost je možné rozvíjet tak, že učitel dává sám dobrý příklad plynulé četby,
tzn. jak to zní, když se čte plynule. Dále je třeba diskutovat o tom, jak např. interpunkce
mění význam apod. Je třeba zadávat žákům ke čtení přiměřeně složité texty. Někdy
pomáhá také uplatňování sborového čtení.
7.5.2.2 Pozorování: Čte plynule
Při pozorování této dovednosti je dobré si u žáka dělat poznámky o množství špatně
přečtených slov, zaváháních, opakování, tendenci k odhadování slova apod. Toto není třeba
dělat pečlivě u všech žáků (např. jen u špatných čtenářů), ale poskytne to učiteli dobrý
přehled.
U žáka je možno sledovat, jestli čte pomalu a váhavě, nebo rychle a nepřesně, má
potíže s výslovností, opakuje krátká slova nebo slabiky, zaměňuje nebo vynechává
vysokofrekvenční krátká slova, má potíže se čtením neznámých slov, čtení nahlas zní jako
mechanické kódování (hláskuje, slabikuje) nebo se zdá při čtení nešťastný. Toto všechno
mohou žáci zjišťovat a vylepšovat sami, například s použitím nahrávky svého čtení.
Je třeba zdůraznit, že vyvinutí této dovednosti chce čas (v plánu je plynulost čtení
zmíněna až ve 4. ročníku, ale je třeba na ní pracovat celý 3. a 4. ročník).
Když mají žáci problémy, je možné, že nejsou úspěšní v některé z předcházejících
třech úrovní, nemají dostatek zkušeností s typem čteného textu, nerozumějí obsahu, neznají
klíčová slova ani fráze z textu nebo nerozumějí jazyku nebo žánru textu, který čtou.

7.5.3 Čte ve spojitosti s charakteristikou jednotlivých textů
Žák se musí orientovat v opravdu širokém spektru textů různého typu (vyprávěcí,
popisný, argumentační...), různých formátů – nelineární: grafy, tabulky, mapy..., a lineární:
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báseň, příběh, vyprávění, román a prezentovaném na různých typech médií . V sedmém
ročníku jim má žák rozumět, v desátém už je i sám vytvářet.
7.5.3.1 Rozvoj dovednosti: Čte ve spojitosti s charakteristikou jednotlivých textů
Žáky je třeba postupně vystavovat zvyšujícím se nárokům různých druhů textu. Co
žákům může dělat problémy, je rozlišování mezi fakty a fikcí (např. u fiktivních příběhů
s vyučovacími fakty je pravděpodobné, že si žáci spíše zapamatují jména a zápletku,
nikoliv však odborná fakta). Dovednosti žáků v tomto okruhu by byly pravděpodobně
lepší, kdyby se učitelé více věnovali v aktivitách, diskuzích před čtením některým z těchto
témat: text nebo některá jeho část je vyprávěcí, vysvětlující, obhajující nebo poučná aj;
některé součásti textu – jako obrázky, grafy, poznámky, diagramy – mohou použít jako
pomoc před, při a po čtení; titulky aj. se mohou použít jako vedení při rekapitulaci obsahu
textu; klíčová slova jsou často označená tučným písmem nebo kurzívou; počáteční cíle,
úvody a shrnutí často poskytují dostatek informací.
7.5.3.2 Pozorování: Čte ve spojitosti s charakteristikou jednotlivých textů
Tyto dovednosti je třeba studovat opět v každodenním použití. Pokud žáci potřebují
pomoc, je možné je nabádat těmito otázkami: Jak můžeš využít titulků a podtitulků?
Nepřečetl sis text pod obrázkem a přeskočil jsi poznámky na okraji, to není dobré, dokážeš
vysvětlit proč? Některé části textu jsou napsané tučným písmem, dokážeš říci proč? Jakou
další informaci k textu můžeme najít v grafu? Jak rozumíš tomuto souboru informací? Kdo
publikoval tento text a proč? Jak se v textu projevuje jeho forma? 59

7.5.4 Srovnání s českým materiálem:
Zvládá s jistotou kódování v rovině písmen, skupin písmen a morfematické
rovině a Čte plynule: Obě tyto dovednosti najdeme zmíněné v bodě o doslovném
porozumění v části o rovinách čtenářské gramotnosti. 60 Přímý rozvoj této dovednosti
v příručce už nenajdeme. Domnívám se, že důvodem je vycházení autorů z toho, že
dovednost číst a psát je něco, co se považovalo vždy za základ čtenářství, respektive
59 ENGEN, Liv a Lise HELGEVOLD. LESECENTERET STAVANGER. Leselos. Stavanger: Universitetet i
Stavanger, 2009. ISBN 978-82-7649-071-8. Dostupné z: www.lesesenteret.no str.33-44
60 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS a Miloš ŠLAPAL. ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha, 2010.
Dostupné z: www.csicr.cz, str. 14
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gramotnosti 61 a v českých školách měl tento pohled výsadní ne-li výhradní postavení.
Proto není v tuto chvíli primárním zájmem rozšiřovat povědomí o této dovednosti.
Čte ve spojitosti s charakteristikou jednotlivých textů: Tato dovednost je podobná
dovednosti „Orientace v textu“ v části „Předporozumění“. Zde je ovšem zdůrazněno, že
samotné porozumění grafické úpravě textu nám pomůže k dekódování obsahu a smyslu.
Ani tento aspekt není v příručce popsán.

7.6 Slovní zásoba
 Umí se zastavit a rozpoznat nové slovo
 Používá strategie k naučení nových slov
 Používá nová slova ve vlastní práci
Malá slovní zásoba se může stát zásadním blokem v čtenářství, protože přestože čtenář
správně rozkóduje shluk písmen a slovo přečte, ve chvíli, kdy nerozumí jeho obsahu, stává
se pro něj pouze obrázkem, popř. zvukem. Rozšiřování slovní zásoby spočívá ve vytváření
spojení mezi slovy a sociálními, kulturními a akademickými zkušenostmi. Žáci musí
pocítit potřebu učit se nová slova (jak psaná tak slyšená), mít příležitost je prozkoumávat, a
příležitost používat je.

7.6.1 Zastavení se a rozpoznání nových slov
Často se u žáků vyskytuje problém s nerozpoznáním vlastní nevědomosti při čtení.
Chybí jim dovednost zastavit se a zhodnotit, jak textu rozumím a v čem spočívá problém.
Největší výzvou pro učitele se stávají žáci, kteří nemají norštinu jako svůj první jazyk a
mluví s ní jen pár let. – Mají ve zvyku číst text a při prvním slově, které je jim cizí se
zastavit a přestat číst, protože nerozumí – nemají ten návyk, že většinou porozumění textu
nezávisí na porozumění jednomu slovu, a že třeba dalším čtením mohou tomu slovu
porozumět z kontextu.

61 Viz KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS a Miloš ŠLAPAL. ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha, 2010.
Dostupné z: www.csicr.cz, str. 14
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7.6.1.1 Rozvoj dovednosti: Zastavení se a rozpoznání nových slov
Učitelé by měli modelovat, jak se na začátku každého nového tématu dá zastavit,
označit neznámá slova a najít jejich význam – pomáhá to k porozumění důležitých frází a
výrazů.
Kdykoliv čtenáři čtou stránku v knize (nebo na internetu) a objeví neznámé slovo,
ohnou jeden prst. Ve chvíli, kdy se jim takto postupně ruka zatne v pěst (najdou na jedné
stránce minimálně pět neznámých slov), znamená to, že se text může stát celkově
nesrozumitelným a složitým. Aby se v tomto zjištění ujistili, mají v celém
textu/knize/webové stránce najít jinou stranu a udělat to samé. Když se to stane i při
kontrole, je text pravděpodobně moc náročný a je dobré vybrat jiný. Kdo si chce tento text
přečíst i tak, musí tyto pěsti vynulovat, tzn. vyhledat význam neznámých slov.
7.6.1.2 Pozorování: Zastavení se a rozpoznání nových slov
Při pozorování této dovednosti lze sledovat, jestli žáci používají některá ze slov při
rozhovoru nebo ve svých vlastních textech.
Ke správnému posouzení této dovednosti je třeba také hodnotit důvody, proč se žáci
při čtení u jednotlivých slov zastavují. Důvodů totiž může být mnoho a mohou být velmi
rozličné. Může to být například důvod, že: slova jsou jednoduchá a žáci si je zvládnou
sami odvodit, nebo že žáci nemají motivaci pro zadané úkoly ve čtení, jejich kódování není
pro text dostačující, jejich slovní zásoba není dostačující, nejsou dostatečně seznámeni
s touto technikou, nemají odvahu číst dál, i když nerozumí aj.

7.6.2 Používá strategie k naučení nových slov a používá nová slova ve
vlastní práci
Tyto dva aspekty jde od sebe v praxi těžko oddělit. Žáci by měli nová slova
vysvětlovat, popisovat, vyjadřovat a diskutovat o nich, při čemž je rovnou již používají.
Je třeba zmínit, že každý předmět má svoje specifická slova, která se žáci musí naučit.
Učitel by si je měl uvědomit a podle toho poté stavět svoji výuku.
7.6.2.1 Rozvoj dovednosti: Používá strategie k naučení nových slov a používá nová
slova ve vlastní práci
Na všech úrovních by měli učitelé v učebních textech zdůrazňovat nová slova,
vysvětlovat jejich výslovnost, gramatiku, pravopis, s jakými slovy jsou příbuzná (jaká je
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skladba slova) nebo upozorňovat na slova s více významy. Žáci by si pak měli dělat
slovníček, kde si budou psát význam daného slova, asociace, synonyma, antonyma, užití
ve větě, kreslit ilustrace nebo schémata apod. Myšlenkové mapy a jiné způsoby grafického
znázornění také ze zkušenosti napomáhají zapamatování si významu slova. Podobný
slovník může viset i ve třídě na viditelném místě.
Také by měli žáci dostat recept, jak s neznámým slovem naložit předtím, než se
mohou zeptat učitele. Např.: Když se objeví slovo, které neznám tak...
...ho přečtu ještě jednou, abych zjistil, že ho čtu správně. Když to nepomůže tak:
...přečtu celou větu ještě jednou. Když to nepomůže tak:
...budu číst dál, třeba se to slovo vysvětlí později. Když to tak není, tak:
...můžu se podívat do slovníku nebo se zeptat spolužáka. Když to nepomůže:
...mohu se zeptat učitele.
V pravidelných intervalech by se žáci měli scházet k metakognitivním setkáním, kde
reflektují práci s novými slovy, rozvoj jejich čtenářských dovedností a vztah k učení.
V každém ročníku je dobré ustanovit několik týdnů, které se budou věnovat této
dovednosti, ve které se 2-3x týdně bude věnovat 10-15 min práci s novými slovy. Je možné
také používat metodu OFP (v norštině 3F) a to je „očekávání, forma, použití“.
Očekávání – je možné vybrat jedno slovo z více předmětů, na to předem žáky
upozornit a nechat je přemýšlet, co by mohlo znamenat – oni na něj pak v předmětech
čekají a lépe si tvoří souvislosti.
Forma – je možné zavést diskuzi o novém slově a jeho tvarech, případně variantách
(např. Je ponorka skutečně loď? (ubåt x båt), jaký je rozdíl mezi štěstím, neštěstím,
nehodou a zraněním (lykke, ulykke, ulykken, ulykker).
Použití – poté, co žáci zjistí význam slov, mohou je používat ve větách. K tomu se
může vztahovat forma diktátu slov, kdy mají žáci dané slovo použít ve větě.
7.6.2.2 Pozorování: Používá strategie k naučení nových slov a používá nová slova ve
vlastní práci
Je jednoduché zjistit, jestli žáci chápou nová slova sledováním jejich užití. Např.
používá-li žák věty typu – Ta věc, jak jsme.../Jak tam předtím dělali tamto... apod., je vidět,
že určitá nová slova nezaznamenal, nezjistil jejich význam nebo si je nezapamatoval. 62

62 ENGEN, Liv a Lise HELGEVOLD. LESECENTERET STAVANGER. Leselos. Stavanger: Universitetet i
Stavanger, 2009. ISBN 978-82-7649-071-8. Dostupné z: www.lesesenteret.no str. 45-52
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7.6.3 Srovnání s českým materiálem:
Zastavení se a rozpoznání nových slov: Tato dovednost je popsána v složce
čtenářské gramotnosti označené jako „Žák si vyjasňuje při čtení“ 63. A to v bodech
„rozpozná, že slovu nebo myšlence nebo pasáži textu neporozuměl“ a „pozná, zda
vyjasnění potřebuje nebo může číst i bez něho“. Přímo se rozvíjí v metodě I.N.S.E.R.T.,
kde při čtení označujeme otazníkem informace, kterým nerozumíme nebo k nim máme
nějaké otázky. Cílem této metody je, aby žák s tímto přístupem (třídění informací) četl
automaticky všechny texty. Metoda se ale nevztahuje přímo k rozvoji slovní zásoby jako
takové, i když ta do ní spadá jako její součást. Rovněž se tato dovednost může rozvíjet
v metodě QAR (question-answer-relationship), kde je možné zkoumat doslovné
porozumění a klást ke slovům otázky.
Používá strategie k naučení nových slov a používá nová slova ve vlastní práci:
Opět v oddíle českého materiálu „Žák si vyjasňuje při čtení“ najdeme bod „[žák si]
význam nejasného slova vyjasňuje odvozením, rozložením, z kontextu (teprve když toto
vyzkouší, ujistí se u spolužáka, u učitelky nebo ve zdroji – slovník apod.)“, který
v podstatě shrnuje navrhovaný postup norského materiálu popsaný v bodě „Používá
strategie k naučení nových slov“. Rovněž o tomto bodě mluví Hausenblas v oddílu
Aktivity čtenáře během četby, kdy zmiňuje to, jak žák luští neobvyklá slova apod. Pokud
jde o konkrétní rozvoj části „používá slova ve vlastní praxi“ nějakou aktivitou, pak
můžeme náznak toho najít v aktivitách, které vyžadují následnou práci se získanými
informacemi, jako je třeba Skládankové učení.

63 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS a Miloš ŠLAPAL. ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha, 2010.
Dostupné z: www.csicr.cz, str. 16
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7.7 Čtení s porozuměním
 Strukturuje informace z textu
 Vytváří otázky k textu
 Reprodukuje obsah textu
 Interpretuje text
 Hodnotí formu a obsah textu
První dva z cílů ukazují především možnost, jak demonstrovat vlastní porozumění,
další tři cíle souvisí přímo s třemi aspekty chápání textu – rekapitulace, reformulace a
evaluace. Číst s porozuměním je cíl 2. ročníku, ale je jasné, že tato dovednost se nadále
stupňuje.

7.7.1 Strukturuje informace z textu
Textu je možno lépe porozumět, když se informace z něj vsadí do nějaké struktury.
Existuje mnoho metod jak toho docílit, např. v Americe se používá mnoho grafických
metod jako třeba myšlenkové mapy apod. (mnoho z nich se už používá i v Norsku).
Není podstatné jakým způsobem žáci organizují informace, ale že je organizují, třídí a
sbírají. Cílem této kapitoly je naučit je některé strategie, v rozšíření pak také jak je vybírat
za účelem nejlepších výsledků.
7.7.1.1 Rozvoj dovednosti: Strukturuje informace z textu
Způsobů, jak třídit informace je v učebnicích spousta, ale je důležité, aby žáci nevěděli
pouze jak, ale také proč, aby zkoumali vlastní techniky a jejich užitečnost, zaměření
vzhledem k textu etc. (což je cílem v 10. ročníku).
Literatura faktu vyžaduje jiné metody než krásná literatura. Různé variace zapisování
faktů do sloupečků jsou vhodné pro popisné texty, myšlenková mapa je vhodnější pro texty
lyričtější s nezřetelnou strukturou. Pro některé texty se hodí písemné shromáždění faktů,
o některých je nejlepší diskutovat nebo je prezentovat pouze ústně. Výzvou pro učitele je
najít na všech úrovních a ve všech oborech vhodné metody pro různé texty (lyrické,
učební, mediální) a pro různé žáky. Je důležité připomínat, že metoda není cílem, ale pouze
pomůckou k lepšímu učení.

76

7.7.1.2 Pozorování dovednosti: Strukturuje informace z textu
Pozorovat se dá při učebním procesu, jestli žák dává informace do grafických struktur
(sloupců, map, řad, skupin etc....) nebo jestli vědecké koncepty zapisuje do poznámek či do
kreseb. Jeho úroveň se dá poznat také podle ústní nebo písemné prezentace na základě
těchto poznámek, je-li jasná, přehledná a spořádaná. Především od 4. ročníku výše je třeba
pozorovat, jestli nejenom žák umí použít tu kterou strukturovací metodu, ale jestli ji užívá
účelně – používá ji v učebních situacích a dosahuje s ní požadovaných výsledků.

7.7.2 Klade otázky k textu
Tento oddíl začíná citací, že „když dojde na otázky, mladí lidé se naučili neptat se.“ Na
většině škol v Norsku to vypadá tak, že učitel iniciativně klade otázky (I – jako iniciative),
na které žáci odpovídají (R – jako response) a jsou za ně hodnoceni (E – jako evaluate) =
IRE. Je to struktura do určité míry osvědčená a funkční. Žáci by se také měli naučit ptát
sami sebe, navzájem, učit se dialogu.
I keep six honest serving-men.
They taught me all I know.
Their names are What and Why and When
and Who and Where and How.
R. Kipling 64
Já poctivých mám sluhů šest
Za vše, co vím, jim patří čest
Zvláštní jména mají však:
Co, Proč, Kdo, Kdy, Kde a Jak!
Tato básnička může sloužit jako pomůcky při fázi před čtením i po něm (při kladení
otázek). Od první třídy se žáci musí naučit význam tázacích slov (zájmen) – co, proč, kdo,
kdy, kde a jak. Musí se také naučit, že některé otázky mohou směřovat přímo k textu,
kdežto některé vyžadují jejich vlastní uvažování, zkušenosti ve spojitosti s textem. Také se
musí naučit rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou otázkou.

64 KIPLING, Rudyard. KIPLING. Just so stories. Mineola, N.Y.: Dover, 2001, ix, 99 p. ISBN 04-864-17220.
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7.7.2.1 Rozvoj dovednosti: Klade otázky k textu
Učebnice stále mají centrální postavení při vyučování, jsou jistotou pro učitele, žáky i
rodiče. Představují sběr materiálů uzpůsobených jak ke kurikulu, tak různým oblastem
předmětu, je poměrně jednoduché s ním zaujmout žáky a shrnout obsah. Avšak některé
úkoly nebo otázky, které jsou k těmto textům pokládané, se však ukazují být nesmyslnými.
K učení kladení otázek však tyto texty jsou více než vhodné.
Jak je možné postupovat: Učitel přečte určenou pasáž v textu nahlas, zastaví se a klade
otázky k neznámým slovům, o tom Kdo udělal Co, proč nastala tato situace. Vyzývá žáky,
aby přemýšleli, co se bude dít dál. Pak čte učitel dál a žáci pozorně poslouchají, aby mohli
zodpovědět otázky. Po této fázi modelování žáci pracují v párech nebo malých skupinách,
přečtou např. další odstavec, zastaví se a kladou otázky vlastní. Některé otázky se napíšou
na tabuli a skupiny hledají odpověď.
Další možností je, že každý ve skupině vytvoří otázku na jedno svoje tázací zájmeno,
skupina pak odpovídá a tázající hodnotí odpověď (v tomto případě podle vzoru IRE),
iniciativní a hodnotící je však sám žák.
Je třeba také mluvit o tom, že na některé otázky se odpověď v textu najít nedá nebo
proč a jak takováto procedura může pomoci procesu učení. Je dobré mít někdy vyvěšené
ve třídě ta tázací slova.
Hodně učitelů hlásí, že díky těmto metodám úplně přestali připravovat otázky
k textům. Žákům to pomáhá rozvíjet jejich lingvistické, akademické a metakognitivní
porozumění.
7.7.2.2 Pozorování: Klade otázky k textu
Dovednosti v tomto okruhu je možné zjišťovat např. tak, že se ohlásí jeden z textů
jako určený k prezentaci otázek. Žáci mají za úkol vytvořit např. pět otázek k textu.
Komplikovanější zadání by mohlo být – vytvořit otázku s Co, Kdo a Jak, vytvořit jednu
otevřenou a jednu uzavřenou otázku, dvě otázky, kde odpověď je v knize a dvě, kde
informace z textu musí být zkombinována s tvými myšlenkami.

78

7.7.3 Reprodukuje obsah textu
Dříve se ve výuce dával důraz na reprodukování, teď se výuka (včetně mezinárodních
výzkumů) kloní spíše k interpretaci a vlastní tvorbě. Ale reprodukce je důležitá (např.
u jízdních řádů nebo receptů) a to ve chvílích, kdy je třeba přesně sledovat uvedené
informace.
Přečíst text a reprodukovat z něj informace může být jak lehké tak složité. Lehké je to
v krátkých textech, kde je informací málo, složité v situacích, kdy text obsahuje mnoho
informací, které soutěží o čtenářovu pozornost. Zároveň to vyžaduje schopnost oddělit
informace od dalších součástí textu, speciálně náročné je to v textech, které kombinují
fakta s fikcí. Celkově tato dovednost vyžaduje přesnost a jasné stanovení cíle.
Je zajímavé, že právě v tomto úkolu ve výzkumech PISA mnozí norští žáci selhali 65.
7.7.3.1 Rozvoj dovednosti: Reprodukuje obsah textu
Norské kurikulum je plné dovedností směřujících k reprodukci textu: řekni, diskutuj,
reflektuj, popiš, předveď, vysvětli, prezentuj. Úkolem učitele je vymyslet, jak tyto
dovednosti rozvíjet v různých předmětech, na různých textech, písemně i ústně etc.
Jak lze tuto dovednost rozvíjet:
Učitel čte vybraný odstavec větu po větě (nahlas), přemýšlí nad ním (nahlas) a klade si
společně se žáky otázky, jako které slovo je z dané věty nejdůležitější. Když žáci pracují
v párech, jeden žák čte a druhý hledá nejdůležitější slovo a obráceně. Ve větších skupinách
diskutujte o vámi vybraných slovech. Příště, až bude skupina pracovat na tomto tématu,
použijte seznam důležitých slov jako pomoc při shrnutí, rekapitulaci, evokaci apod. Také
diskutujte o tom, jak a proč je užitečné používat tento seznam slov, když máte poreferovat
o tomto tématu.

65 Po přezkoumání tohoto údaje v aktuálních výsledcích výzkumu PISA 2009 (výsledky z roku 2012 ještě
nejsou k dispozici) se ukazuje, že žáci Norska dosáhli v tomto úkolu průměrných 502 bodů ve Zpracování
informací (v Získávání informací to bylo dokonce 512), čímž se jejich výsledek ukázal nadprůměrný,
pouze 13 zemí dosáhlo lepších výsledků, průměr všech zemí OECD je 493 (v Získávání informací lepších
výsledků dosáhlo pouhých 11 zemí, průměr všech zemí je 495.) Česká Republika dosáhla ve Zpracování
informací 488 bodů a v Získávání informací pouhých 479, čímž se dostala v obou případech pod průměr
OECD. Převzato z http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/PISA/PISA2009/narodni-zprava.pdf
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7.7.3.2 Pozorování: Reprodukuje obsah textu
V národních testech a podobně se v této dovednosti používají často otázky s výběrem
odpovědi z více možností (tzv. multiple-choice). V učebnicích se vyskytuje mnoho otázek,
které mohou jednoduše ověřit, jak dobře žáci rozumí informacím z textu.

7.7.4 Interpretuje text
Tato část vychází z tvrzení, že čtenář se musí podílet na díle i jako spoluautor, který je
aktivní, kreativní a spolupracující s prvotním autorem čteného textu.
Toto přesně vyžaduje interpretace textu – žák musí rovněž vyjádřit svoje myšlenky,
názory, pocity a znalosti. Vyjádřit to vyžaduje sebedůvěru a odvahu. Je důležité, aby to
atmosféra ve třídě umožňovala.
Interpretace vyžaduje umění dedukce, hledání spojitostí v textu, spojování obsahu
s vlastní zkušeností, čtenářskou zkušenost a znalosti. Rovněž je třeba také umět
sumarizovat a adaptovat/rozvíjet obsah, vymýšlet a prozkoumávat nové hypotézy a
akademické problémy. Žák se musí naučit obhajovat svoje stanovisko a používat věty jako
„Já si myslím, shledávám, věřím...., protože...“.
7.7.4.1 Rozvíjení dovednosti: Interpretuje text
Jednou metodou pro interpretaci může být například úkol „zmenšit“ text – udělat
shrnutí, které zahrne všechno podstatné. Je možné procházet text větu po větě a odebírat
všechna přebytečná slova a hledat fráze, které je možné nahradit jedním slovem. Cílem je
mít v každé větě např. maximálně 15 slov.
Tříminutové úkoly jsou úkoly, kdy má žák sumarizovat obsah, najít nejzajímavější
údaj, položit otázku k textu a odhadnout další vývoj textu, poskytují výborný prostor pro
interpretaci a to během tří minut.
Žáci mohou sumarizovat vědecký obsah do pětiveršové básně. První řádek je téma,
druhý dvě slova na popis subjektu, třetí jsou tři klíčová slova, čtvrtý řádek jsou čtyři slova
obsahující pocity a myšlenky – podmínkou je, že alespoň dvě budou pozitivní, poslední
řádek je stejný jako první.
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Abeceda je metoda, kdy žáci ve skupině hledají klíčové slovo textu ke každému
písmenu abecedy. Toto slovo musí umět rovněž vysvětlit. Klíčová slova se pak mohou
vyvěsit ve třídě a je možné se k nim vrátit, když se bude o tématu mluvit znovu.
Čtení s různými klobouky (brýlemi):
Žák čte text „nosíc“ na hlavě jeden z klobouků.
Bílý klobouk: Najdi fakta a informace.
Zelený klobouk: Reflektuj, co už víš.
Modrý klobouk: Najdi hlavní myšlenky a interpretuj/sumarizuj.
Žlutý/Černý klobouk: Najdi vztah mezi obsahem a formou – je tón textu pozitivní,
negativní, provokující...?
Především ve vyšších ročnících může být „rolová hra“ velkou pomocí při skupinové
konverzaci. Každý má roli, při které čte text a z její pozice odpovídá (role jsou jednotlivé
úkoly, které jsou zde dříve vyjmenovány). Není to pak on, kdo mluví, ale ta jeho role –
pomáhá to s ostychem. Je dobré mít vyvěšené ve třídě postery s motivačními frázemi jako:
„Zajímá mě, jestli...“, „Souhlasím/Nesouhlasím s...“, „Já věřím, myslím, míním...“ apod.
Na závěr je třeba reflektovat diskuzi otázkami jako: „Jak ses připravil na diskuzi?“, „Jaký
byl rozhovor?“, „Jak se ti líbilo být v roli?“, „Co ses z rozhovoru naučil?“, „Jakou roli bys
chtěl mít příště a proč?“
Zápisky do sloupečků se skládají z tabulky o dvou nebo třech sloupcích s určitými
úkoly. Jejich obsah závisí na tématu, úrovni žáků, textu etc. Příklad:
Referát: Četl jsem o...
Reflexe: Já myslím, věřím, míním, že...
Tohle je dobré: S tímto jsem spokojený...
Toto udělám příště jinak...
Toto jsem se naučil...
Zajímá mě...
Vennův diagram je určen k porovnávání dvou textů. Skládá se ze dvou vzájemně se
protínajících kruhů, které vytvoří tři pole. Do těchto polí vkládáme informace: Které patří
pouze do jednoho textu, které patří pouze do druhého textu, které mají oba společné
(průnik množin).
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Poznámky se mohou dělat jako text, ale také jako myšlenkové mapy nebo jako
záznamy ve sloupečku. V modelovací fázi se musí zdůraznit, že zapisování je také součástí
poznávacího procesu, proto není tak důležitý finální produkt – může obsahovat škrtání a
přepisování apod.
7.7.4.2 Pozorování: Interpretuje text
Není třeba, aby produkt, který žák vytvoří, byl perfektní, jde o to, že sám vytváří
iniciativu a umí argumentovat pro svoje názory.

7.7.5 Hodnotí formu a obsah textu
Tato dovednost závisí na třech věcech: znalost formy, znalost obsahu, schopnost najít
spojitost mezi nimi. Rovněž to vyžaduje velkou spojitost s dalšími články Leselos
hodnocení. Žák se musí naučit rozeznávat takové věci jako je téma, použití, autorův styl,
kontext, struktura textu. Musí zjistit, jak je text pro něj použitelný, k čemu je vhodný, musí
umět ohodnotit jeho spolehlivost (to především u webových textů apod.)
Je třeba umět si klást otázky jako: Kdo publikoval tento text a za jakým účelem? Kdo
je autor – jakou informaci nám text dává o něm? Jaká je cílová skupina tohoto článku? Kdy
tento text byl vydán/změněn?
Sociologická studie může mít sarkastickou formu, text o produkci ropy může mít
formu reklamy, osobní dopis může obsahovat důležitá fakta, ve vtipu může být ukryto
hlubší sdělení. Toto vše je třeba odhalit. Některé novější knížky prezentují vědecká a
historická fakta pomocí zábavných otázek a překvapivých vhledů. Takový typ knížky může
být provokující, upoutávající, vzdělávací, ovšem ne v případě, že žáci nepochopí formu a
skrze text neproniknou ke skutečnému obsahu a sdělení.
7.7.5.1 Rozvoj dovednosti: Hodnotí formu a obsah textu
Tato dovednost je samozřejmě více aktuální ve vyšších ročnících než u začínajících
čtenářů. Ale i mladší čtenáři si můžou klást otázky.
Je mnoho typů otázek, které je možné si s žáky klást: K čemu slouží obrázek u textu?
Proč je tam vložen? Je to dekorace? Toto je faktický text – můžete mi říci, co to znamená?
Tučné písmo a kurzíva značí jiný typ informace (důležitá, podružná)? Co udělal autor, aby
zdůraznil důležité informace v textu? Co udělal autor, aby vám připomněl, co už víte? Jaké
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prostředky použil autor a nakladatel, aby zdůraznil klíčová slova a odborné termíny?
Jestliže je text ilustrovaný, jakou funkci mají ilustrace? Z jaké části textu jste se nejvíc
naučili? Proč? Která část textu je ta nejvíc zajímavá a proč? Proč si myslíte, že autor zvolil
toto.... Co byste udělali vy? Co dělá tento text pro vás ne/zajímavým?
Fotografie, ilustrace mohou být doplňkem k textu, ale zároveň mohou obsahovat
důležité informace. Strukturu textu nám můžou pomoci odhalit určitá slova jako:
Zaprvé/zadruhé, nejprve/dále, na jednu stranu/na druhou stranu, proto, následně aj.
7.7.5.2 Pozorování: Hodnotí formu a obsah textu
Mnoho srovnávacích testů má takovéto zjišťovací otázky: Proč ti obrázek pomáhá
k tomu, abys věděl, co máš v pokusu dělat? Proč má každý projekt svůj Co a Proč kolonku
(box)? Jaký je důvod čtení těchto dopisů? Který s pisatelů napsal nejlepší dopis? Vysvětli
svoji odpověď vzhledem ke způsobu, jakým byl dopis napsán? aj. 66

7.7.6 Srovnání s českým materiálem:
Strukturuje informace z textu: Tuto dovednost můžeme do určité míry zachytit ve
složce čtenářské gramotnosti v bodě „Žák vyhledává v textu informace“, ale jedná se zde
především pouze o vyhledávání, na strukturizaci se zde neklade takový důkaz. V kapitole
o metodách najdeme však přímo oddíl „Grafická témata (grafické organizátory) různých
typů.“ 67 Leselos však tyto metody vyjmenovává až v oddílu „Interpretace textu“, zde
pouze zmiňuje, že je výhodné informace strukturovat. I metoda I.N.S.E.R.T. spadá nejvíce
do metod strukturování informací.
Klade otázky k textu: Dovednost kladení otázek má přímou paralelu v jedné složce
čtenářské gramotnosti, a to „Žák si klade otázky“ k lepšímu porozumění textu. A to stejně
jako v Leselos otázky směřující přímo k textu, tak i otázky, na které v textu odpověď není,
na které je třeba hledat odpovědi ve zkušenostech čtenáře apod. Také přímo metoda „Čtení
s otázkami“ patří k tomuto okruhu, rovněž „Debata s autorem“ (QtA) a metoda QAR.
Metodika je v obou materiálech podobná, Leselos ale nabízí navíc návod, jak žákům
pomáhat v případě, že otázky sami formulovat nedovedou (báseň na tázací zájmena, jasné
66 ENGEN, Liv a Lise HELGEVOLD. LESECENTERET STAVANGER. Leselos. Stavanger: Universitetet i
Stavanger, 2009. ISBN 978-82-7649-071-8. Dostupné z: www.lesesenteret.no str.53-70
67 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, Ondřej HAUSENBLAS a Miloš ŠLAPAL. ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha, 2010.
Dostupné z: www.csicr.cz, str. 20
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označení typů otázek etc.). Na druhou stranu je ale možné, že spojí-li se tvorba otázek
jenom s těmito tázacími zájmeny, o mnoho zajímavých otázek se ochudíme.
Reprodukuje obsah textu: Ve složkách čtenářské gramotnosti můžeme najít cíl, že
„Žák shrnuje“, pod což spadá odlišení důležitosti informací, shrnutí, hledání klíčových
slov, sledování logického sledu informací aj. Nebo také v „Žák zachytí základní složky
příběhu“, kde se po žákovi chce, aby uměl příběh převyprávět, shrnout hlavní zápletku
apod., ale zároveň odlišit informace z textu od jeho interpretace. Tyto procesy můžeme
najít například v „Čtení s tabulkou předpovědí“, kdy žáci musí shrnout, co už přečetli.
Můžeme je najít i v druhém použití metody „Klíčových slov“, kdy žáci tato slova sami
vyhledávají; ve „Skládankovém učení“, kdy žák musí do určité míry shrnout informace
z přečteného textu pro svoje spolužáky nebo přímo ve fázi „Shrnutí“ musí reprodukovat to,
co se naučil. Rovněž některé části čtenářského deníku nebo portfolia vyžadují a cvičí tuto
dovednost. A opět, zmíněné metody tuto dovednost vyžadují, cvičí, ale nevysvětlují
(v případě, že si s ní žák sám neví moc rady), na rozdíl od metod vysvětlených v Leselos
(např. sice až v interpretaci textu zmíněné „zmenšování“ textu – dle mého názoru je to
metoda spíše reprodukční než interpretační).
Interpretuje text:
V Leselos se v tomto oddíle zmiňují aktivity, které by se dle českého materiálu hodily
spíše do kapitoly strukturování informací. Ukazuje se zde, že interpretace je poměrně
komplexní záležitost, která se bez předchozích bodů porozumění textu neobejde. V českém
materiálu jsou také vyjmenované podobné metody jako v Leselos, např. myšlenková mapa,
Vennův diagram, srovnávací tabulka a mnohé další. Metody jsou však pouze vyjmenované,
nikoliv šíře rozpracované či vysvětlené.
Rovněž vezmeme-li v potaz jednu ze složek čtení z českého materiálu, a to „Žák
vyvozuje, vysuzuje nebo posuzuje“, těžko se hledá předěl mezi interpretací a hodnocením.
Nicméně rozhodně by do tohoto oddílu patřil cíl „Žák hledá a nalézá souvislosti“. Metody,
kromě již výše zmíněných organizačních, bychom nalezli například tyto: Čtení
s předvídáním a jeho argumenty pro předpokládaný vývoj děje; některé části Dílny čtení
vyžadující od čtenáře interpretace přečtené knihy; Literární dopisy, kdy žák vyjadřuje svoje
dojmy, myšlenky a úvahy nad textem, postavami, zápletkami atd.; Podvojný deník, kdy se
interpretují určité krátké části textů; Poslední slovo patří mně, kdy žák přímo spojuje text
se svým názorem; modelovací aktivitou pro tuto dovednost může být Řízené čtení a
myšlení, kdy učitel vede porozumění a interpretaci konkrétními otázkami.
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Hodnotí formu a obsah textu: Ve složce „Žák vyvozuje, vysuzuje a posuzuje“
najdeme body: Rozpozná přiznané autorovy záměry – chtěl nás pobavit, informovat,
přesvědčit, instruovat k něčemu a Odhaduje zastřené autorovy záměry a svoje závěry
zdůvodňuje. V metodách k tomuto oddílu přímo spadá metoda Debata s autorem
(Questioning the author – QtA), která je obsahově téměř shodná s postupem zmiňovaným
v Leselos.

7.8 Metakognice
 Kontroluje svoje porozumění
 Reflektuje použité strategie čtení
Žáci, kteří mají dovednost metakognice, regulují a přizpůsobují svoje porozumění a
čtecí procesy. Při čtení pracují se zacílením a vědí, jak číst a pracovat, aby tohoto cíle
dosáhli. Pracují s předporozuměním, ale rovněž upravují svoje znalosti během a po čtení.
Mají vžité kódovací schopnosti. Vědí, kdy obsahu textu rozumí a kdy ne a vědí, co dělat,
když porozumění nepřichází. Umějí strukturovat informace, pokládat otázky, reflektovat,
vybavovat si svoje vědomosti a reflektovat svoje myšlení a obsah textu. V podstatě termín
metakognice zahrnuje všechny dovednosti, které jsme v Leselos popsali. Všechny tyto
kroky zlepšují umění metakognice.
K dosažení rozvoje metakognice musí být žák vtažen do diskuze (metakognitivní
konference), proč jsou tyto metody užitečné, a to ve všech předcházejících oblastech.
Než se vyvine takovéto porozumění, trvá to dlouho, a proto je důležité začít včas.
Mohly bychom se domnívat, že u slabších čtenářů dovednost metakognice nenalezneme,
ale průzkum v 5. třídách ukázal, že všichni žáci mají alespoň částečně rozvinutou tuto
dovednost. Tuto dovednost je třeba rozvíjet postupně, jednoduchými otázkami, ve
vztaženosti k obrázkům, vlastním zkušenostem apod., teprve posléze ji lze převést k textu.
Všichni žáci musí dostat příležitost k tomuto procesu – když iniciativu a hlavní
aktivitu převezme učitel, žáci ztrácejí příležitost vyjádřit své myšlenky k tématu.
Je důležité zdůraznit, že ačkoliv se tato kapitola nedá v praxi vyučovat samostatně bez
předchozích kapitol, tak tato dovednost je klíčová. Nesmí být přehlušena všemi ostatními.
Tím, že ji rozebíráme podrobněji, chceme ukázat, že i tato dovednost má být sledována a
hodnocena.
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7.8.1 Kontroluje svoje porozumění
První krok k metakognitivnímu čtenářství je schopnost zkontrolovat svoje vlastní
porozumění. Mnoho čtenářů tak příliš zápasí s kódováním, že zapomínají hledat význam.
Od úplného počátku by si měli čtenáři opakovat mantru: „Čtu, abych rozuměl. Nedostávej
se do situace, kdy čteš něco, čemu nerozumíš.“ Od prvního ročníku by si měli žáci klást
otázky: Co jsem přečetl? Co jsem se naučil? Co znamená... ?
7.8.1.1 Rozvoj dovednosti: Kontroluje svoje porozumění
Žák by si měl před čtením klást otázky: Proč bych měl tento text číst? Jak ho budu
číst? Jak budu pracovat, abych dosáhl vytyčených cílů? Žáci se musí naučit během čtení
rozlišovat, kdy rozumí, kdy skoro rozumí a kdy nerozumí vůbec. Musí se naučit zastavovat
v místech, kde je to pro ně přirozené, a přemýšlet nad tím, co četli. Tyto body k zastavení
mohou být slova, fráze a věty, kterým nerozumí; názory, pohledy, které je udivují nebo
které je zaujaly, vyprovokovaly.
Zastav se a: přemýšlej o tom, co jsi přečetl, o čem to bylo; zjisti, čemu rozumíš a čemu
nerozumíš; zamysli se nad tím, co ti to připomíná; vytvoř si v hlavě otázky; přemýšlej nad
tím, co se bude dít dál.
Metakognitivní vhled se rovněž vyvíjí, když si žák během čtení vede poznámky –
pomáhá to utřídit a organizovat postřehy, znalosti. Stejně jako při rozhovoru, mysl se tím
pročistí. Je třeba rozlišovat tento typ poznámek od zápisu určeného k hodnocení, veřejné
prezentaci apod.
Většina z nás zažila, že je těžké psát nebo mluvit o věcech, kterým nerozumíme, proto
jsou vítány průběžné poznámky a stejně tak i rozhovory mezi žáky. Žáci si procvičují svoje
porozumění a dostávají okamžitou reakci na svoje myšlenky. Proto se porozumění může
hned rozšířit nebo přizpůsobit.
7.8.1.2 Pozorování: Kontroluje svoje porozumění
Kontrolovat myšlenkové procesy, které popisujeme výše je obtížné. Co se ale
kontrolovat dá, je, jestli se žáci kontrolují sami.
Při zadávání křížků do grafu platí stejná pravidla jako vždy. Pokud ale žák nezvládá
tuto dovednost ani s pomocnými otázkami učitele jako: Co si myslíš o...? Co se domníváš?
Co si myslíš, že se mohlo stát? Pamatuješ si, jak jsme mluvili o...?, pak není možné dát
křížek nikam. Znamená to, že žák potřebuje ještě větší vedení od učitele.
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7.8.2 Reflektuje použité strategie čtení
Mít jasno v tom, jestli rozumím nebo nerozumím textu je jen první krok. Dalším
krokem je zamyslet se nad tím, jak budu dále postupovat, abych porozuměl.
Mnoho nezkušených žáků nedosahuje úspěchu, protože se jim často nedostává
opravných strategií v případě, že nerozumí.
Často používají strategie jako že: Přečtou text ještě několikrát se stále zmenšujícím se
zájmem. Nebo se zeptají učitele či jiného dospělého. V tomto případě dostanou
jednorázovou odpověď, ale až tato situace nastane znovu, nebudou ji umět opět řešit.
Úkolem pro tyto žáky je zjistit, proč neporozuměli, a naučit je být si vědomi dalších
strategií k porozumění textu.
7.8.2.1 Rozvoj dovednosti: Reflektuje použité strategie čtení
K rozvoji je třeba učit žáky všechno, co se popisuje v této publikaci a zároveň je
naučit tyto strategie a přístupy reflektovat.
Co jsem se naučil? Naučil jsem se, co jsem měl? Jak pracuji? Mohl bych se toho
naučit víc, kdybych pracoval jinak?
Tyto otázky můžeme vyvěsit někde ve třídě:
Přečetl jsem text, ale nerozumím mu. Teď můžu:
− Zkontrolovat cíl. Co je to, co hledám?
− Orientovat se v textu lépe mi může pomoci: prohlédnout obrázky, nadpisy,
zvýrazněné texty apod. To všechno mi může napovědět.
− Prolistovat učebnici nazpátek, podívat se, co jsme probírali minulý týden. Možná
mi pomůže lépe porozumět to, když si připomenu, co už vím.
− Zjistit si význam neznámých slov v textu – zeptat se spolužáků nebo učitele. Možná
je text nesrozumitelný, protože nerozumím (špatně chápu) významu některých slov v textu.
− Možná jsem přečetl některé ze slov špatně. Možná by bylo lepší některá slova
přečíst znovu a přeslabikovat je a zamyslet se nad strukturou slova, třeba mi pomůže lépe
porozumět.
− Možná bude dobré, když si utřídím informace – ty co už vím, a ty nové. Vytvoř
myšlenkovou mapu (aj.), možná získáš lepší přehled.
− Můžeš mluvit s někým o tom, co jsi četl. Třeba vám oběma pomůže, když
shromáždíte svoje znalosti.
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7.8.2.2 Pozorování: Reflektuje použité strategie čtení
Žáci, kteří nemají dostatek opravných strategií, práci velmi rychle vzdají, to je celkem
jednoduše pozorovatelné.
Z rozhovoru nejlépe vyplyne, jak žák tuto dovednost zvládá. Rozhovor dává žákovi
nejlepší příklad, jak sám může lépe porozumět. Pokud žák nedokáže vyjádřit to, co se po
něm požaduje, pak je na učiteli, aby vstoupil do konverzace. Proto musí být učitel aktivním
pozorovatelem této dovednosti. 68

7.8.3 Srovnání s českým materiálem:
Kontroluje svoje porozumění a Reflektuje použité strategie čtení:
Pojem metakognice můžeme najít v popisu rovin čtení, kde se popisuje jako reflexe
záměru vlastního čtení, dovednost seberegulace, volba přiměřených textů, způsobu čtení,
sledování a vyhodnocování záměrů vlastního čtení atd. Je jasné, stejně jako z Leselos, že
nelze tuto dovednost procvičovat samu o sobě, ale že je třeba ji rozvíjet ve spojitosti se
všemi ostatními postupy. V materiálech Leselos je v každé kapitole zmíněna potřeba tzv.
„metakognitivních diskuzí“ o účinnosti metod a posunu jednotlivých žáků. V českých
materiálech tomu tak není, i když je zřejmé, že v některých metodách se to předpokládá
nebo dokonce i zmiňuje. Český materiál ale nabízí v podstatě metakognitivní metodu,
kterou je Čtenářské portfolio, kde se shromažďují žákovy výtvory, které má potom
možnost rozebrat, hodnotit, komentovat a na základě toho i pomáhat s vlastním
ohodnocením. Je to jakási platforma pro metakognici čtenářství.

7.9 Závěrečné shrnutí:
Je vidět, že největší část materiálu České školní inspekce Čtenářská gramotnost jako
vzdělávací cíl pro každého žáka tvoří aktivity směřující k interpretaci textů. Je to jedna
z nejdůležitějších a cílových složek čtenářské gramotnosti. Je však třeba zdůraznit, že bez
dostatečného zvládnutí předchozích složek není možné této dovednosti dosáhnout. Většina
těchto složek (cíleni, předporozumění, kódování etc.) je v českém materiálu do určité míry
68 ENGEN, Liv a Lise HELGEVOLD. LESECENTERET STAVANGER. Leselos. Stavanger: Universitetet i
Stavanger, 2009. ISBN 978-82-7649-071-8. Dostupné z: www.lesesenteret.no str. 70-82
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přítomna, ale ve větší části spíše dílčím způsobem, jakoby mimochodem. Pokud by se
tento materiál chtěl stát skutečně komplexním, pak by tyto složky neměl opomíjet.
Je třeba zmínit, že materiál České školní inspekce Čtenářská gramotnost jako
vzdělávací cíl pro každého žáka má i svoje specifika, která Leselos neobsahuje.
Prvním z nich je stať o procesu učení nových metod ve škole, která má pomoci
učitelům s jejich zaváděním. Zdůrazňují např. důležitost toho, aby učitel tuto metodu sám
někdy zažil nebo použil, a také že je třeba tyto metody používat přesně, jinak není možné
zaručit jejich plnou funkčnost.
Dalším ze specifických bodů je popis školy, která je příznivá pro rozvoj čtenářství.
Zmiňují se body jako koordinace učitelů, čas na čtení ve škole a čtení celých textů (nikoliv
jen čítanek), vedení k samostatnému výběru materiálů a jejich přítomnost ve škole, znalost
dětské literatury učitelem, učitel jako vzor čtenáře a přítomnost aktivit před i po čtení.
Domnívám se, že důvod, proč tyto body nejsou v Leselos zdůrazněny, je, že naprostá
většina z nich je v Norsku již samozřejmostí. Jednotlivé body a ukázku z praxe přikládám
v příloze.
Posledním zásadním rozdílem je přítomnost jedné ze složek gramotnosti, která se
nazývá „Žák vyjadřuje svou bezprostřední reakci na četbu“, která zahrnuje pocity žáků při
četbě, jejich vztah k čtenému textu a jejich vlastní zaujetí. V Leselos tento prvek
nenajdeme. Možným důvodem je i to, že ani ve výzkumech PIRLS a PISA se tato složka
nezkoumá (snad kromě radosti ze čtení nebo celkového vztahu k němu). Přesto je tato
složka jednou z nejdůležitějších při čtení pro potěšení, relaxaci či duševním obohacení
z četby, což je všechno součástí čtenářského zážitku a tím pádem čtenářství jako takového.

89

Příklad z praxe – metody
Přinesla jsem ti materiál, který používáme – Faglog (ukazuje papír a pomáhá mi
s překladem, vysvětlením).
Tabulka, kterou každý žák používá při četbě textu:
Četl jsem, že... / Četl jsem o....
Naučil jsem se, že.../ Naučil jsem se o...
Co se stalo s.../ Co se stalo, když...
…. (další otázky)
Vytvoř stručný přehled...
Používám k tomu malé kapitoly (4-5 stránek). A přikládám další otázky. Třeba otázku
„Co se budu učit?“ Žáci zkoumají obrázky, obsah. Slova, kterým nerozumí (mohli by
nerozumět). Můžou si vybrat informace, co se naučí. Pak si můžou vybrat, jak se budou
učit. Udělají si plán (i časový), jak budou pracovat doma – nemusejí ho dodržovat. Určí si
cíle. Ale hlavní je otázka Proč se budu tohle učit? Proč to potřebuju?
Co se stane, když nenajdou odpověď?
Pomůžu jim. Většinou jsou zvyklí tyto důvody hledat. Já jim dám zadání, co mají
dělat, a pak chodím mezi nimi a ptám se: Jak ti to jde? Tohle je tvůj cíl? Jsi si jistý? Je
tohle to nejdůležitější v této kapitole? Podívej se do knihy. A pak uznají, že to možná není
to nejdůležitější, to, na co by se měli zaměřovat. Je to v podstatě jednoduchá cesta, jak se
studenty mluvit. Většinou na to spotřebujeme jednu hodinu, tu první, vždycky když
začínáme novou kapitolu. A pak v těchto otázkách pokračujeme dva až tři týdny. Teď už
jsou na to zvyklí, ze začátku to samozřejmě trvalo mnohem déle. Zlepšují se. Protože to
není jenom moje zodpovědnost. Oni se musí zamyslet nad tím, co se budou učit, proč se to
budou učit etc.
Kde ses tuhle metodiku naučila?
Mám knihu „101 ways how to read your homework“ (101 cest jak číst svůj domácí
úkol). Nepoužívám to ale na domácí úkoly, ale přímo ve třídě.
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Taky používám jiné metody, když mají žáci za úkol přečíst třeba jen pár odstavců,
v náboženství nebo i v norštině, kterou taky učím. Například mají napsat krátké shrnutí
o tom, co právě četli. Musím vždycky vybrat, co se lépe hodí, protože kdybych používala
jen tuhle jednu metodu, tak by to brzy bylo nudné.
Na konci některých lekcí používám tohle vlastní hodnocení (egenvurdering):
−

3 důležité věci, co jsem se naučil tuhle hodinu

−

Proč si myslím, že to bylo důležité?

−

2 věci, kterým bylo těžké porozumět

−

1 věc, kterou ještě zjistím o...

Ta poslední je nejtěžší, protože to vždycky vypadá, že se nic nového nechtějí naučit. Ale
musí ji vyplnit. Z toho, o čem jsme mluvili, co tě nejvíc zaujalo? Někdy to bývají úplné
hlouposti, ale někdy vybírají velmi zajímavé věci. Používám to pro ně samotné, ale někdy
to taky používám jako reflexi pro mě, jestli rozuměli, o čem jsme se tady celou dobu
bavili.
Slyšela jsi někdy o RWCT?
Slyšela, ale nepoužívám to. Zatím.
Protože mně přijde, že v Leselos používají možná trochu jiné způsoby, ale ten proces
za tím je v podstatě stejný.
Ten proces za touhle metodou je, že chceme, aby ty děti samy myslely. A byly kritické
k tomu, co čtou. Měla jsem jednu studentku, která měla napsat shrnutí o jednom norském
spisovateli, a ona přišla asi s 13 stránkami. Tak se jí ptám: Je tohle shrnutí? Musíš najít to,
co je o nich nejdůležitější. No, nedostala dobrou známku. Řekla mi: Ale všechno je
důležité! Tak říkám: Ne! To není. Je důležité, že měl zahradu se stromy a že měl kočku a
psa? Je to tohle důležité? Tak s ní teď cvičíme, že musí psát krátké, ale dobré odpovědi. Už
jí to celkem jde.
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8.1 Závěr:
Jakým problémům tedy čelí obě země? Jsou jejich reakce v oblasti rozvoje čtenářství
účelné a funkční? Mohou si jedna z druhé vzít příklad?
Je zřejmé, že obě země vychází z jiné situace, a to jak historicky, tak ekonomicky,
kulturně nebo jazykově. Vývoj kurikurálních reforem na rozdíl od České republiky
v Norsku probíhal kontinuálně. Norská ropou dotovaná ekonomika umožňuje vládě
vkládat do školství nemalé finance, což se v mnoha aspektech pozitivně projevuje, např.
menší počet dětí na jednoho učitele. Rovněž norská rovnostářská společnost velmi
podporuje např. slabší rodiny či jinak znevýhodněné členy společnosti, a to i ve vzdělání,
tudíž se zbytečně neprohlubují rozdíly mezi žáky. Vzdělání je jednou z národních priorit.
Také norština patří k jedněm z gramaticky nejprostších jazyků z germánské jazykové
skupiny. Přesto však je možné si vzít z norského vývoje v některých aspektech příklad.
Mezinárodní výsledky Norska ukazují, že úroveň jejich čtenářské gramotnosti
především v minulých letech není vysoká. Možným důvodem může být jejich velmi
rozvolněné obecné kurikulum a i ne zcela konkrétní kurikulum předmětové, které se skládá
z cílů a kompetencí, ale postrádá definované učivo. Dalším důvodem může být i větší
důraz na sociální a osobnostní výchovu v primárním vzdělávání než tlak na konkrétní
výsledky (projevuje se například nepřítomností známkování nebo možností propadnout).
Norsko však na tyto výsledky zareagovalo a v současnosti se ve výzkumu PISA dostává do
první desítky, ve výzkumu PIRLS je stále v průměru, ale oproti minulým letem dosahuje
statisticky významného zlepšení.
Česká republika ve výzkumu PIRLS dosahuje statisticky významně lepšího výsledku
než Norsko, pohybuje se ve vrchní části tabulky a dokonce se v posledních letech o něco
zlepšila, nicméně výsledky PISA ukazují zhoršující se tendenci, v této chvíli je ČR
dokonce pod průměrem zemí OECD.
To, co činí největší rozdíl a také ukazuje potenciál ke zlepšení, je, jak obě země na
dané výsledky reagují.
Především z rozboru kurikul, ale také z mého pozorování praxe je vidět, že Norsko
mělo čtenářství (myšleno čtenářství jako vztah k literatuře – viz kapitola 2) v kurikulu
zakotveno již dávno. Proto se současný vývoj směřuje spíše k rozvoji čtenářské
gramotnosti, a to tak, jak ji definují mezinárodní výzkumy (viz definice v kapitole 2), to je
patrné z rozboru posledního předmětového kurikula Kunnskapsløftet a rovněž z rozboru
pomocného materiálu Leselos. Česká výuka čtení se dříve zaměřovala především na
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dovednost čtení jako techniky, popřípadě na přímé získávání informací z textu. Tyto
dovednosti zaručují poměrně dobré výsledky v PIRLS výzkumech (jak ukazují jednotlivé
škály v kapitole 4). Tento směr Česko ve svém kurikulu ještě zcela neopustilo, důraz na
správnou techniku aj. nalezneme jako dominantní prvek i v RVP. Pokud jde ale o hlubší
rozvoj čtenářské gramotnosti (např. interpretace nebo hodnocení textů) nebo rozvoj
čtenářství (opět myšlen vztah k literatuře etc.), předmětové cíle RVP tyto okruhy příliš
nenaplňují nebo k nim přímo neodkazují. Tuto mezeru se snaží naplnit pomocné programy,
jako je výše rozebraný materiál ČŠI Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého
žáka. Dle rozboru v kapitole 7 obě tyto složky jsou v materiálu znatelně přítomny a mohou
skutečně sloužit mnohým učitelům jako dobrý zdroj metod. Bohužel je nutné zkonstatovat,
že tento materiál nemá zdaleka takovou šíři, záběr a hlavně platnost (není součástí
uceleného systému jako např. norský Leselos), takže jeho využití pravděpodobně nenaplní
svůj potenciál.
Můžeme-li tedy shrnout vývoj čtenářství v Norsku, pak lze vidět, že Norsko vzalo
špatné výsledky výzkumů vážně, a také na ně zareagovalo – systematickým výzkumem,
účelnou změnou kurikula, pomocnými materiály a dalším vzděláváním učitelů v této
oblasti (programy jako Leselos aj.). Je vidět, že i norský systém školství tento proces
umožnil a nadále umožňuje, a to přehlednou správou, kontinuálním vedením a vizí a svými
dlouhodobými výzkumnými a poradenskými centry. Proto lze očekávat, že je-li čtenářská
gramotnost v cílech a vizích norského ministerstva školství, pak na sebe další lepší
výsledky nenechají dlouho čekat.
Česká republika čelí poněkud složitější situaci. Ve svých reformách se snaží dohnat
téměř čtyřicetileté vakuum. Nestabilní politická situace, stálý nedostatek financí a absence
jasného plánu a vize znemožňuje dlouhodobý funkční výzkum, podle kterého by se daly
dělat závěry, tvořit a upravovat reformy a uplatňovat jasná metodika. Celé kurikulum se
ukazuje jako nekompaktní materiál a je (např. narozdíl od norského) obtížné převádět ho
do praxe. Jednotlivé iniciativy zabývající se rozvojem čtenářské gramotnosti trpí
nenavázaností na oficiální systém, tudíž jejich práce zdaleka nepřináší takový užitek, jaký
by mohla.
Docházím tedy k závěru, že největším problémem školství ČR se jeví jeho
roztříštěnost a absence jednotné vize. V tomto si Česká republika může od Norska vzít
příklad a inspiraci – v jejich systematičnosti, ucelenosti a celkové důvěře v systém. Kdyby
se jednotlivé postřehy odborníků spojily do funkčního, přehledného a pro běžného učitele
srozumitelného kurikula, mohly by se výsledky ČR velmi rychle opět napravit a zlepšit.
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Otázkou zůstává, je-li cílem výuky češtiny (potažmo celého školství), čtenářská
gramotnost tak, jak ji definuje PISA a PIRLS. Není-li podstatnější čtenářství jako vztah
k literatuře, čtenářské návyky či snad výchova k oceňování hodnotné literatury? Či snad je
nejpodstatnější to, podle norské filosofie, aby se žáci ve škole cítili především dobře a
přirozeně? „Obojí.“ 69

69 MILNE, Alan Alexander. Medvídek Pú: Pro čtenáře od 6 let. 8. vyd. v Albatrosu. Překlad Hana
Skoumalová. Ilustrace Jaromír Zápal. Praha: Albatros, 1993, 201 s. Klub mladých čtenářů. ISBN 80-0000236-1.
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