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ÚVOD 

Dnešní doba klade na jedince veliké nároky. Člověk dnešní doby je vystaven 

požadavku orientovat se v řadě informací, které buď může pasivně přijímat, kriticky o 

nich rozvažovat, nebo některé, pro něj důležité, dokonce aplikovat do svého života. 

Řadu informací získává jedinec prostřednictvím textů, od těch, které jsou mu 

předčítány, po takové, které si sám přečte. Proto považuji za přínosné, se nyní více než 

kdy dříve zabývat cestami, které vedou k tomu, aby se z jedince stal dobrý a kvalitní 

čtenář. Jedním z prostředků, jak se člověk může stát kvalitním čtenářem, by mohla být 

metoda prvopočáteční výuky čtení.  

Téma diplomové práce jsem zvolila na základě potřeby ověření si dosud 

získaných teoretických poznatků o genetické metodě prvopočátečního čtení v praxi. 

Chtěla jsem prací ověřit, zda teorie pojednávající o počáteční pozitivní motivaci dětí ke 

čtení při výuce genetickou metodou může mít oporu i v malém výzkumu. Ten by mohl 

naznačit, že tato počáteční pozitivní motivace bude východiskem pro úroveň dalšího 

rozvoje čtenářství, například u dětí třetích tříd. Práce sleduje vlivy výuky čtení 

genetickou metodou, ale i tradiční metodou analyticko-syntetickou, na čtenářství dětí. 

Cílem diplomové práce je porovnání výsledků dětí v jednotlivých čtenářských 

složkách, které lze u dětí sledovat, a to jak u dětí vyučovaných dříve metodou 

analyticko-syntetickou, tak metodou genetickou a sledování vlivu obou metod na tyto 

výsledky. Na základě výsledků navrhuji kroky, které by mohly vést k dalšímu rozvoji 

čtenářství dětí v jednotlivých třídách.  

Při tvorbě diplomové práce postupuji od obecných ke konkrétním informacím. 

Diplomová práce obsahuje teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části uvádím 

kapitoly, které přímo souvisejí s vytyčeným tématem. V kapitole 1 „Proč se vůbec 

zabývat čtenářstvím a čtenářskou gramotností“ pojednávám o významu čtení knih 

v dnešní době. Kapitola 2 „Předčítání“ by měla být uvedením do problematiky 

předčítání a vlivu rodiny na pozdější čtenářství, která se úzce pojí z další kapitolou, 

která na ni tematicky navazuje. Kapitola 3 „Spolupráce rodiny a školy“ je kapitolou, ve 

které uvádím některé příklady toho, jak by spolupráce rodiny a školy mohla vypadat. 

Následující kapitola 4 „Role školy“ vymezuje školu jako instituci, která má velký vliv 

na čtenářství, přičemž však navazuje na předchozí vliv rodiny. Kapitola 5 
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„Charakteristika vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace“ vymezuje vzdělávací 

oblast, která si klade za cíl čtenářství rozvíjet. V této kapitole se zabývám stěžejní 

oblastí vzdělávání, do které je čtenářství zahrnuto. Kapitola 6 „Čtenářská gramotnost a 

čtenářství“ uvádí definice pojmů přímo plynoucích z názvu kapitoly a poukazuje na 

výsledky žáků ve srovnávacích testech. Kapitolu 7 „Chybí motivace, dovednosti, 

postoje“ považuji za stěžejní, protože v ní uvádím čtenářské složky, které lze u dětí 

sledovat, a jimiž se dále podrobněji zabývám ve výzkumné části. Kapitola 8 „Psaní“ 

pojednává o významu psaní a motivaci k psaní, dále se zabývá technikou psaní a 

písemným vyjádření myšlenky. Kapitola 9 „Metody výuky čtení na prvním stupni ZŠ 

pojednává o dvou metodách prvopočátečního čtení a psaní, kterými se hlouběji 

zabývám ve výzkumné části, o metodě analyticko-syntetické a metodě genetické. 

Kapitola 10 „Dobrá výuka počátečního čtení a psaní“ je kapitolou, v níž se zabývám 

programem RWCT a typologií žáka. V kapitole 11 „Dyslexie, porucha učení 

komplikující čtenářství“ nastiňuji některé druhy překážek, které dyslektikům v cestě ke 

čtenářství stojí v cestě. V kapitole 12 „Metoda Sfumato a Globální metoda“ se zaměřuji 

hlavně na příklady z praxe, které prokazují dobré výsledky při aplikaci do výuky i 

jiných metod prvopočátečního čtení než jsou výzkumem diplomové práce sledované 

metody, metoda analyticko-syntetická a metoda genetická.  

Ve výzkumné části se zabývám porovnáním vlivu obou sledovaných metod. 

Výzkumnou součástí porovnání jsou dále rozhovory s vyučujícími, kteří vyučovali 

prvopočáteční čtení a psaní genetickou metodou ale i těch, kteří se rozhodli 

prvopočáteční čtení vyučovat tradičně. Zajímají mě především důvody na straně učitelů 

pro volbu vyučování jednotlivou metodou. Samotné sledování efektivity výuky čtení 

genetickou metodou bude zahrnovat srovnání čtenářství dětí ve třídách, kde vyučující 

tuto metodu uplatňují s třídami vyučovanými tradiční, tj. analyticko-syntetickou 

metodou. Srovnání budu vyvozovat na základě dětmi vyplněného dotazníku. Dotazník 

pro děti je sestaven tak, aby na základě odpovědí dětí v něm mohly být následně po jeho 

vyhodnocení sledovány u dětí ty složky čtenářství, které lze u dětí prostřednictvím 

vyplněných dotazníků sledovat. Výsledky dětí budou dány do souvislosti s výpověďmi 

učitelů. Ze srovnání výsledků sledovaných tříd budu jednak vyvozovat možné 

souvislosti mezi zvolenou metodou výuky čtení a čtenářskými dovednostmi a motivací 

ke čtení žáků, kteří mají problémy se čtenářstvím, ale i těch, kteří je nemají. Pro tuto 
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práci si stanovuji hypotézu: Žáci ve třetích a čtvrtých třídách učených genetickou 

metodou budou prokazovat lepší výsledky z hlediska čtenářské motivace, postojů  

a dovedností než žáci, kteří byli vyučování metodou analyticko-syntetickou, 

přičemž vycházím z níže stanoveného předpokladu: 

Učitelé genetické metody rychlý rozvoj čtení a psaní u žáků při vyučování 

genetickou metodou využijí k dalšímu rozvoji čtenářství a také předpokládám, že 

by děti s tradiční výukou čtení a psaní, od počátku zatíženi čtyřmi druhy písma a 

s pomalým nástupem vlastního čtení a psaní nedoženou to, co ve třetí třídě pro 

třídy s genetickou metodou bude již samozřejmostí.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
1. PROČ SE VŮBEC ZABÝVAT ČTENÁŘSTVÍM A 

ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOSTÍ 
Od dnešních babiček a dědečků často slýcháváme nostalgické vzpomínky na to, 

jak se za jejich mládí a dětství četla krásná literatura, a že ta dnešní mládež už o knihy 

nemá zájem a co oni by za to dali, kdyby měli takový výběr knih, jaký máme my, ale 

naše generace si četby nedokáže vážit. Kladu si otázku, zda mají tito starší moudří lidé 

pravdu. Dále se mi nabízí otázka, co si „nečtenáři“ mohou myslet o čtenářích, jaké tedy 

existují předsudky na obou stranách. 

Pro ilustraci níže uvádím data Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, která 

uvádí některé předsudky vůči českým čtenářům a výsledky výzkumu. 
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Tabulka 1: Předsudky vůči čtenářům v konfrontaci s výzkumem uvádí Trávníček[19]: 

Předsudky Výsledky šetření 

Běda, nečte se, čtení knih upadá. 
Není tomu tak: Češi stále milují knihy. 

„Výkonové parametry čtení jsou u občanů ČR 
vysoko nad průměrem EU 

Ach ta mládež! Nečte, sedí to jen u televize, 
videa, počítače, internetu 

Mladá generace (15-34) se drží na úrovni 
ostatních dvou generací. Jde o nejčastější 

návštěvníky knihoven. 

Kam to jen dospělo! Knihám zůstali věrní už 
jen ti nejstarší. 

Ano i ne, v nejstarší generaci je nejvíce 
nečtenářů, ale i čtenářů vášnivých, těch, kteří 

za rok přečtou 50 a více knih. 

Čtenáři jsou pavouci: bledí, sedí doma, nikam 
nechodí, o nic se nezajímají, jen čtou. Ani na 

kolo neumí sednout. 

Čtenáři jsou všeobecně aktivnější lidé, než 
nečtenáři, a to jak ve vztahu ke kultuře, jiným 

zájmům i ke sportu, dokonce i ke sportu ve 
formě aktivní. 

Na venkově se nečte, lidé tam běhají kolem 
baráků, zahrad, slepic, králíků… 

Na venkově se čte o něco méně než ve 
městech, ale rozdíl není nijak výrazný. 

Tolik peněz! Knihy jsou moc drahé, kdopak 
by si je mohl dovolit koupit. 

Z toho, kolik lidí je kupuje, to tak nevypadá. 
Nebo to vypadá, že jsme na tom ekonomicky 

poměrně dobře. 

Televize okrádá lidi o čas na čtení knih. 
Ano, ale byly doby, kdy to bylo horší. Asi by 

se dnes už nemohlo uvažovat o „souboji“ 
médií, ale o jejich „souhře.“ 

Ten internet! Čert nám ho byl dlužen. Další 
zloděj čtení. 

Internet u nás nejde proti čtení, ani nejde se 
čtením. Jinde ve světě však platí, že silní 

uživatele internetu jsou i silní čtenáři. Internet 
daleko více ubírá televizi, novinám a 

časopisům. 

Pokud se čte, tak samý škvár a brak. Fuj! 
Máme sice nejraději současnou beletrii 

zábavnou (detektivky, romance, thrillery atd.), 
ale její převaha v celkové skladbě četby není 

nijak výrazná. 

Do knihoven chodí hlavně mladí, protože je 
k tomu nutí škola a povinnosti. 

Chodí tam i značné procento starší generace. 
Je ale pravda, že lidé starší 25 let do knihoven 

chodí výrazně méně. 

Čtou jen „inkousti“, ti študovaní, protože na to 
mají čas a nutí je k tomu jejich zaměstnání. 

Ano, čtení jde výrazně za vzděláním, ale silné 
čtení je už také zálibou či vášní. Čtení knih 

tedy není bytostně intelektuálním podnikem. 
  



 
 

13 
 

1.1 NENÍ ČTENÍ KNIH PŘEŽITKEM? 

 Další otázkou je, zda v dnešní době není čtení knih a příběhů přežitkem? Žijeme 

přece v uspěchané době, kdy se lidé kolem nás snaží svůj čas efektivně využívat. 

Informace můžeme přece získat i jiným, rychlejším způsobem, například z různých 

médií, a to stručně a jasně.  

Nestačilo by čtení omezit na přečtení si sms či krátkého e-mailu a informace o 

aktivitách kamarádů na sociálních sítích? Tyto otázky je, myslím, dobré si položit dříve, 

než se budu zabývat tím, která metoda je pro výuku čtení vhodná. Bylo by asi zbytečné 

se zabývat metodou výuky čtení a zkoumat vliv genetické metody na čtenářství, kdyby 

bylo zřejmé, že dnes je čtení a čtenářství něčím, co již vlivem doby ztrácí na významu, 

anebo je neužitečné a skoro již nepotřebné. 

Podle příručky Gramotnosti ve vzdělávání[26] jsou nároky na jedince v praxi 

mnohem vyšší než jen přečíst si text a zpaměti jej odříkat. Dokonce ani popsat jej 

vlastními slovy často nestačí. Doba většinu z nás vystavuje nárokům na komplexnější 

rozvoj již od dětství a způsob přístupu k písemným zdrojům pomáhá nebo naopak 

ztěžuje, případně znemožňuje tyto nároky zvládnout.  

Níže uvedu citaci, kterou uvádí příručka Gramotnosti ve vzdělávání[26], která 

může napomoci pochopení toho, proč je důležité se zabývat čtenářstvím, zároveň 

nahrává tomu, proč se zabývat čtenářstvím právě u žáků třetích tříd. 

„…dovednost porozumět textům v různých situacích a kontextech, vyvozovat z 

přečteného závěry a posuzovat texty z různých hledisek (včetně sledování autorových 

záměrů), to je pak základem úspěšného života každého jednotlivého člověka a 

prosperity celé společnosti. Na zvládání čtenářských dovedností závisí výsledky učení 

žáků: jsou k dispozici průkazné doklady o tom, že žáci, kteří jsou na konci třetího 

ročníku nedostatečně kompetentními čtenáři a zaostávají také v psaní, už nikdy 

nedohoní své vrstevníky ve výsledcích učení.“  

Jak ale zajistit, aby žáci ve školách již ve třetí třídě byli kompetentními čtenáři? 

Možná by pomohlo učit je takovou metodou čtení, která by jejich proces učení 

nebrzdila zbytečným slabikováním, ale zajistila přirozený průběh. Možná by budoucím 

kompetentním čtenářům pomohlo, kdyby učitel zařazoval do výuky takové činnosti, 

které podporují čtenářství. Tím vším se budu dále v diplomové práci zabývat. Dříve, 
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než však k uvedeným tématům přistoupím, budu se zabývat tématy, která mají na 

čtenářství dětí předchozí vliv. Takovými vlivy jsou předčítání a působení rodiny na 

čtenářství dítěte. Uvést vliv rodiny na čtenářství dětí považuji za důležité z důvodu, aby 

bylo zřejmé, že učitel dříve, než začne vyučovat čtení jakoukoli metodou, přebírá děti 

právě z rodiny, na jejíž vliv navazuje a dále s ní spolupracuje. 
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2. PŘEDČÍTÁNÍ 

2.1 VLIV RODINY 

Různé pojetí rodiny a různé definice nabízí nespočet autorů. Nabízím alespoň 

některé, které vyjadřují vliv rodiny na čtenářství dítěte. 

I v dnešním moderním světě ovlivňuje čtenářství dětí nejvíce rodina. 

Sociologická studie Jak čtou české děti [29] uvádí:  „Rodina vytváří nejpevnější základ 

čtenářských návyků dítěte“  

Lederbuchová[6] se zabývá rodinnou literární výchovou jako nejúčinnější ze 

všech výchov. Zdůrazňuje vliv přirozeného prostředí, které, pokud je čtenářské, má jistě 

pozitivní vliv na děti zde vyrůstající. 

2.1.1 MŮŽE TELEVIZE NAHRADIT PŘEDČÍTÁNÍ? 
V předškolním věku, ještě dříve, než dítě samo začne číst, je konfrontováno 

s řadou zajímavých pořadů v televizi. Některé děti se již setkávají s knihami, které jim 

čte někdo jiný, většinou blízká osoba. Martina Nováková [9] doporučuje rodičům, aby 

s nástupem školní docházky nepřestávali předčítat, ale vytrvali ve čtení dětem až do 

doby, kdy budou zcela samostatnými čtenáři. Opět se ptám, proč raději nepustit dětem 

televizi a nenechat je sledovat své pořady i s vizuální ukázkou. Proč tolik námahy s 

předčítáním?  

Autoři projektu Celé  čte dětem[24] odpovídají na otázku předčítání dětem takto:  

„Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Každý z nás si 

uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do 

malého člověka.“ 

Poskierová[41] uvádí aktivitu sledování televize jako nejčastější aktivitu volného 

času, ačkoli pohybová aktivita v prvních letech života je tak důležitá, že se 

rozhodujícím způsobem podílí na formování mozku. Uvádí, že 25 procent českých 

rodin se denně dívá společně na televizi. Varuje, že dlouhodobé sledování televizní 

obrazovky má neblahé následky, ubíjí v dětech snahu, aby samy cokoli vymýšlely a 

vytvářely, výsledkem je pak pouhá konzumace. Děti, které tráví příliš času nad 

sledováním televize, se hůře vyjadřují a mají slabší matematické výkony. Je to 

způsobeno nadbytkem informací, které jedinec pasivně u sledování TV přijímá, což 
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nejen, že potlačuje jeho fantazii, ale také otupuje jeho paměť a schopnost soustředit se. 

Při sledování mnohých programů může dítě uvěřit tomu, že násilí je v tomto světě 

něčím zcela běžným, nebo dokonce může nabýt dojmu, že páchání násilí je cosi 

vzrušujícího. Když rodiče sledování televize neregulují, vede to k tomu, že děti ve 

volném čase knihu do ruky nevezmou. Poskierová[41] však z poznatku, že děti nečtou, 

neviní tolik televizi jako takovou, ale rodiče, kterými je čtenářství potlačeno nebo 

přinejmenším nepodporováno. 

2.1.2 VÝZNAM PŘEDČÍTÁNÍ 
Na otázku, co oproti sledování televize přináší pravidelné čtení dítěti, pohlížejí 

autoři projektu „Celé Česko čte dětem“ dále takto:  „..uspokojuje nejdůležitější emoční 

potřeby dítěte, vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; podporuje psychický rozvoj 

dítěte; posiluje jeho sebevědomí; rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve 

vyjadřování;  formuje čtecí a písemné návyky; učí samostatnému myšlení - logickému a 

kritickému; rozvíjí představivost; zlepšuje soustředění, uklidňuje; trénuje paměť; 

přináší všeobecné znalosti; ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole; učí 

děti hodnotám a rozlišování dobra od zla; rozvíjí smysl pro humor; je výbornou 

zábavou; zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači; je to únik od nudy, 

neúspěchů a problémů; chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury; je prevencí 

patologických jevů; formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další 

život; je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.“. 

Poskierová[41] o rodině uvádí, že rodina je pro čtení přibližně dvojnásobně 

významnější než škola. Pokud rodiče věnují čas tomu, aby si s dětmi společně četli již 

od raného věku, ovlivní tím pozitivně jeho další vývoj. Sebekrásnější pohádka v televizi 

nerozvíjí dětskou řeč, fantazii a duševní kvality dítěte tak, jako právě pohádka 

vyprávěná nebo přečtená. Na rozvoj čtenářství v rodině mají podle Poskierové[41] vliv i 

socio-ekonomické podmínky rodiny, ale i vzdělání rodičů, případně jejich zaměstnání. 

Je vhodné přizpůsobit se okamžitému stavu dítěte, tomu, na co se ptá, co ho zajímá, aby 

dítě vědělo, že se ho vyprávění týká. Pro dítě bude přirozené si povídat o čtenářských 

zážitcích, odebírat časopisy, kupovat knihy, pokud takové chování uvidí u svých rodičů. 

Předčítání jako výchovně-vzdělávací prostředek tak může přispět nejen k rozvoji 

budoucích dobrých čtenářů, ale i celkově kultivovaných osobností. 
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Předčítáním se zabývá Zarzycká[52], která uvádí, že by si rodiče měli uvědomit, 

že jsou to právě oni, kdo ovlivňují vztah svých dětí k četbě a ke knížkám. Pokud také 

rodiče chtějí, aby slovní zásoba jejich dětí byla co nejbohatší, měli by začít 

s předčítáním již od útlého dětství. Zarzycká[52] doporučuje, aby se pravidelné čtení 

rodičů dětem stalo oblíbeným večerním rituálem, při kterém může dojít například i 

k dlouhým rozhovorům. Jde tedy nejen o to, že rodiče působí na jazykový a inteligenční 

vývoj dítěte, ale jde i o budování vztahu mezi dítětem a rodiči. Z hlediska zdravého 

emocionálního rozvoje dítěte je společné čtení významné pro chvíle, kdy má dítě rodiče 

a rodič dítě jen a jen pro sebe. 

2.1.3 NEJČASTĚJI ČTOU MAMINKY A BABIČKY 
Zarzycká[52] odkazuje na průzkum, které provedlo nakladatelství Egmont. 

Tento výzkum byl zaměřen na žáky I. stupně základních škol. Děti odpovídaly na 

otázky týkající se čtecích návyků ve svých rodinách. Do ankety se zapojilo pět 

vybraných základních škol z různých krajů, odpovídalo celkem 262 dětí z druhých, 

třetích a čtvrtých tříd. 

Graf 1 Odpovědi dětí na anketní otázku: Kdo ti nejčastěji čte knížku před spaním? 

 

Zdroj: Zarzycká[52] 

Výsledky průzkumu ukázaly, že nejvíce čtou dětem knížku jejich maminky (58 

%) a pak babičky (19 %). Tatínkové, kteří svým dětem čtou pouze v 16 procentech 

případů, by se nad sebou měli zamyslet, protože toto už podle psychologů není úplně 
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ideální situace. Čtení je jednou z těch příjemných aktivit, kterou se rodiče svým dětem 

přibližují, a tatínkové by tak měli v zájmu hezkého vztahu s dítětem předčítat mu 

nejrůznější příběhy. Závěr výzkumu nebyl naštěstí takový, že by vyšlo najevo, že děti 

nerady čtou. Právě naopak, děti čtou rády, ale je jim potřeba věnovat denně minimálně 

dvacet minut na společné čtení.  

Jaké knihy a v jakém období se tedy mají dětem předčítat? Předpokládám, že 

takové, které jsou motivující právě pro určitý věk dítěte. O významu motivace dále 

pojednávám v kapitole „Chybí motivace, dovednosti, postoje.“ 

Výběr knih pro předškoláky vymezuje Peterka[11] takto: „Předškolnímu věku 

odpovídají zvl. říkadla, leporela, prostorové knížky, jednoduché pohádky se zvířecím 

hrdinou, krátká vyprávění.“ Dále by podle Peterky[11] měl převažovat kladný postoj 

dítěte a předčítajícího k četbě a dovednost dítěte alespoň základně vnímat, o co v textu 

jde. O vhodných knihách pro školní věk se dále zabývám v kapitole Spolupráce rodiny a 

školy. 

Významem předčítání se zabývá Nováková [9], uvádí, že se dětem nemá přestat 

předčítat, i když už umějí samy číst. Vyplývá mi z toho, že neexistuje lomící čára mezi 

nasloucháním předčítanému textu a vlastním čtením. Proto i v dalších kapitolách se tato 

dvě témata budou prolínat. 

Následující kapitola Spolupráce rodiny a školy obsahuje mimo jiné podkapitolu 

Rady pro rodiče. Z uvedených rad vyvozuji důležitost spolupráce rodiny a školy ve 

vztahu ke čtenářství, proto pak právě spolupráci rodiny a školy věnuji celou kapitolu. 
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3. SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY 

3.1 ROZDĚLENÍ ZODPOVĚDNOSTI 

V šestém nebo sedmém roce věku dítěte nastává pro dítě v jeho cestě ke 

čtenářství něco zcela nového. Vliv rodiny již tu není jediný a hlavní, i když i mateřské 

školy mohou mít svou roli při vytváření vztahů dětí ke knihám. Od vstupu do školy 

zodpovědnost za vedení dětí ke čtenářství na sebe z velké části bere škola, přičemž 

rodina má stále velký vliv. 

Níže uvedu návod pro rodiče, který zveřejnila ve státě Kanada Síť státních 

knihoven[43], jak s dětmi číst a vést je k lásce k četbě. Cenné rady uvádím, protože 

považuji za důležité, aby je učitel znal a mohl nezasvěceným rodičům předat. Jako 

nejvýznamnější pak považuji níže uvedenou devátou radu pro rodiče, která podle mě 

může pro pedagoga být výzvou, aby se zamyslel nad způsobem, jak navést rodiče 

k tomu, aby mu pokládali otázky.  

3.1.1 RADY PRO RODIČE 
1. Mluvte se svým dítětem 

Když mluvíte s dítětem, učíte ho to, jak jazyk zní, což mu pak pomáhá při čtení 

Povídejte dětem příběhy vaší rodiny, různých členů vaší rodiny. 

Říkejte dítěti, co právě děláte, sdělujte mu vaše myšlenky. 

Povídejte dítěti o vašich zážitcích, zkušenostech. 

2. Ať četba baví 

Čtení nahlas zabaví celou rodinu. 

Čtěte oblíbený příběh dítěti pořád dokola a nechte ho, ať pasáže, které už samo 

umí zpaměti, vypráví. 

Vybírejte takové příběhy, které jsou o něco málo těžší, než na co dítě dokonale 

stačí. Obohatí si tak slovní zásobu při setkání se s novými slovy, jejich 

objevováním může tak prožít radost ze společné četby. 

3. Čtěte každý den 

Vaše dítě miluje rutinu. Je důležité každý den číst v podobný čas. 

Čtěte dětem nejméně 15 minut denně. Zapojit se mohou všichni členové rodiny. 

Čtěte, recitujte a zpívejte společně. 
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4. Buďte vzorem 

Když vás dítě uvidí často číst, dojde mu, že čtení je potřebné.  

Jste nejdůležitějším vzorem pro dítě.  

Čtěte recepty, návody, etikety na potravinách, jízdní řády. 

Čtěte nápisy obchodů a restaurací. 

Vyhledávejte v telefonních seznamech, atlasech a ve slovnících. 

Čtěte spolu blahopřání, dopisy od rodiny a přátel. 

Povídejte dětem, co vy sami čtete kvůli práci a co jen tak pro své potěšení. 

5. Mluvte o knihách, které čtete 

Mluvit o četbě je stejně důležité, jako čtení samotné. 

Když dítě mluví o tom, co četlo, pomáhá mu to propojovat příběh s jeho vlastní 

zkušeností a též obohacovat slovní zásobu.; 

Mluvte s dítětem o tom, jakou knihu jste měli oblíbenou jako malí, a nabídněte 

mu, že si ji spolu přečtete. 

Dívejte se s dítětem na nadpisy a obaly knih a ptejte, o čem si myslíte, že kniha 

bude, co se v příběhu odehraje. 

Mluvte o tom, co vás při četbě napadá, a povzbuzujte dítě, aby to zkusilo také. 

6. Nechte si od svého dítěte nahlas číst 

Dejte mu najevo, že rádi posloucháte čtené příběhy. 

Pro přečtení těžkých slov mu ponechejte dostatek času, ukažte mu, jak se poučit 

z vlastních chyb. 

Nechte dítě, ať doma klidně čte jednodušší texty, než ty, které jsou mu 

předkládány ve škole, a neznepokojujte se výběrem nenáročných knih. 

Povzbuďte ho, ať čte samo. 

7. Vytvořte si doma vlastní knihovnu 

Nemusí nutně okupovat všechny vaše místnosti. 

Nechte dítě rozhodovat alespoň o některých knihách, kde budou mít své místo. 

Nechte dítě, ať se samo rozhodne, které knihy si vystaví na poličku. Nebuďte 

nemile překvapeni, že si dítě vybírá neustále tu stejnou knihu, je to pro něj něco 

jako nejlepší přítel. 

Nechte dítě být neustále v kontaktu s knihami, aby si k nim vytvořilo vztah na 

celý život. 
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8. Uvědomte si, co rádi čtou dívky a co chlapci 

Dívky si vybírají jinou literaturu než chlapci, tak přemýšlejme o tom, které knihy 

komu nabízíme. 

Dívky obecně čtou více, mají rády romány a povídky. 

Chlapci o knihy obvykle ztrácejí zájem po té, co se setkají s knihami ve škole, na 

prvním stupni. Vybírají si sami především komiksy, dokumenty, mají rádi 

pravdivé příběhy, akce, dobrodružství. 

9. Pokládejte otázky učiteli/ učitelce dítěte 

Co od mého dítěte očekáváte? Jakou úroveň? 

Jak mám vybírat témata pro čtení mému dítěti? 

Se kterými knihami přijde dítě lehce do styku a které bude obtížně hledat? 

Které knihy a autory by mohlo dítě upřednostňovat? 

Jak moc dítě zajímá ve škole četba? 

Které čtenářské strategie by mohly pomoci mému dítěti ve čtení? 

 

Na závěr: Nikdy není příliš brzy na to začít s dětmi číst. (A není nikdy pozdě na 

to, začít mu přečítat!) 

3.2 CO ČTOU DĚTI MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

A co se bude dít v období, kdy se dítě bez předčítání již obejde a vystačí si 

s knihou samo? Co ho bude zajímat? V období, kdy již umí samo číst, mohou si tedy 

rodiče a pedagogové oddechnout, že už je to nejdůležitější naučili a ostatní je na nich? 

Matějček[35] uvádí, že: 

 „Po osmi či devíti letech přijde už nová vývojová epocha a všechno bude 

vypadat jinak. To se našim dětem otevře další životní prostor a do jejich četby vstoupí 

dramatický děj a dobrodružství na pokračování. Akce, zápas, výboj, ale také hrdinství v 

obraně a ochraně těch slabších, pomoc, solidarita, obětavost, věrnost, to jsou hodnoty, 

které teď bude dítě poznávat v životě i v knížkách. Ale aby do této životní etapy mohlo 

dobře vstoupit a dobře ji prožít, musí být na to neméně dobře připraveno v etapě 

předchozí, tj. v době předškolní a časně školní – v době intimity a citové jistoty při 

poslouchání pohádek. V té době, kdy hrdinství v neotřelé fantazii našich dětí 

předznamenává jejich hrdinství v pozdějším životě“  
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Peterka[11] píše o výběru knih pro mladší školní věk poněkud stručněji: 

„Mladšímu školnímu věku odpovídají pohádky, pověsti, rytmické verše s pointou, zvířecí 

komiksy, vyprávění ze života dětí, z přírody či historie“ Peterka[11] však pouze dává 

doporučení, jaké typy knih číst, nepodává informace o předčítání či samostatném čtení 

dítěte. 

Je to právě mladší školní věk, kdy se dítě naučí číst a může se považovat za 

čtenáře. Rodiče by tedy měli přestat s předčítáním až tehdy, kdy se z dítěte stane čtenář. 

Co to ale dnes znamená, stát se čtenářem? Z mé vlastní zkušenosti je zcela samozřejmé, 

že dnešní člověk žijící v České republice umí číst a psát. To však ještě neznamená, že je 

opravdovým, respektive dobrým čtenářem. 

3.3 DESET PRÁV ČTENÁŘE 

Pro čtenáře, kteří již čtou knihy sami, vymezuje autor knihy Jako román D. 

Pennac[13] deset práv čtenáře, které považuji za podnětné pro čtenáře, rodiče i učitele. 

Uvádí, že jsou to práva, která si my, dospělí dopřáváme, a tedy bychom je měli dopřát i 

dětem.  

1. „Právo nečíst.  

2. Právo přeskakovat stránky. 

3. Právo knihu nedočíst. 

4. Právo číst tutéž knihu znovu. 

5. Právo číst cokoli 

6. Právo na bovarysmus 

7. Právo číst kdekoli 

8. Právo jen tak listovat. 

9. Právo číst nahlas. 

10. Právo mlčet.“ 

Následující kapitola se bude věnovat vlivu role školy na čtenářství dětí. 
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4. ROLE ŠKOLY 

4.1 ŠKOLA JAKO NADĚJE PRO DĚTI BEZ DOMÁCÍHO 
ČTENÁŘSKÉHO ZÁZEMÍ 

Roli školy uvádí příručka Gramotnosti ve vzdělávání[26], která uvádí, že jedním 

z hlavních vzdělávacích cílů, který by si základní školy měly vytyčit, je to, aby každý 

žák byl rozvíjen ve čtenářské gramotnosti a dosáhl potřebné úrovně. Dobře postavená a 

realizovaná výuka je taková, která se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti. Taková 

výuka pak může nabídnout pomocnou ruku zejména žákům, kterým se nedostalo toho 

štěstí domácího čtenářského zázemí. Na základě uvedené skutečnosti příručka 

Gramotnosti ve vzdělávání vymezuje školu takto: „Škola pak pro takové žáky 

představuje jedinou naději pro to, aby se handikapy, které způsobilo nepodnětné 

rodinné prostředí, vyrovnaly.“  

4.2 PRVNÍ KNIHA, PRVNÍ TEXTY 

Pojetí učení a rozvoje dítěte je podle Poskierové[41] významné pro růst a 

proměny dětského čtenářství a utváření vztahu dítěte ke knize. Škola může počáteční 

čtenářský výběr dítěte do značné míry ovlivnit. První knížka by měla být taková, na niž 

je dítě vnitřně naladěno. Četba se stává předmětem konverzace. Četba pomáhá 

upoutávat pozornost na delší dobu, a také přispívá k výchově vlastnosti vůle. Soustavná 

četba by měla být součástí školní práce a s jejím významem by se měly děti postupně 

seznamovat. Zájem dospělých o práci dítěte zlepšuje jeho vztah ke škole a učení.  

Wildová[21] se zabývá vztahem dítěte k četbě. Uvádí, že je třeba, aby děti co 

nejdříve četly texty souvislé, jinak se jejich zájem o čtení dlouho neudrží. K výběru 

knih uvádí, že by dospělí měli nabízet dětem knihy s blízkými tématy pro děti, 

poutavým jazykem, ale i pro děti přitažlivou grafikou. Dále kritizuje pedagogy za to, že 

se jim často stává, že opomíjejí správný metodický nácvik četby nového článku. Nový 

článek je totiž podle Wildové[22] jakousi symbolickou branou k vnímání čtení ne jako 

cíle, ale jako prostředku poznávání a zdroje zábavy. Upozorňuje, že vhodný metodický 

nácvik je důležitý, protože vede k porozumění čtenému a k získání prožitku, při němž si 

žák vytváří kladný vztah ke čtení. Při nácviku čtení nového článku pak Wildová[22] 
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doporučuje, aby nácvik obsahoval následující fáze: motivace, nácvik obtížných slov, 

vysvětlení méně známých slov, vzorové čtení či poslech části článku, čtení po větách 

nebo delších úsecích, rozvoj porozumění a další aktivity – orientace v textu; 

dramatizace, výtvarné zpracování či obměny článku. Doporučuje, aby učitelé žáky 

opravovali až na konci vět, díky takovému způsobu opravování pak mohou chybu 

vyhledat a uvědomit si ji, a to podle smyslu věty. To je podle Wildové[22] dobré pro 

jejich vlastní sebekontrolu. I přesto žák nemusí chybu objevit, pak mu má učitel pomoci 

ji nalézt.  

 Literární výchovu zaštiťuje významná vzdělávací oblast, kterou je JAZYK A 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE  
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5. CHYBÍ MOTIVACE, DOVEDNOSTI, POSTOJE 

5.1 MOTIVACE  

O motivaci jakožto vedení dětí k tomu, aby milovaly četbu, jsem psala už výše 

v kapitole Rady pro rodiče, kde bylo uvedeno několik praktických rad. Nyní uvádím 

poznatky z teorie. Čáp[1] definuje motivaci takto: :Motivaci chápeme jako souhrn 

hybných momentů v osobnosti a v činnosti: souhrn toho, co člověka pobízí, aby něco 

dělal, nebo co mu v tom zabraňuje.“ 

Motivací dětí ke čtení se ve své metodické příručce pro učitele zabývá 

Wagnerová[20] : „Cílem první etapy čtení je vzbudit zájem dětí o čtení, motivovat je a 

vyvolávat v nich radost z toho, co dělají. Úzkost a strach totiž působí na všechny 

pochody nepříznivě a rušivě, negativně celkově ovlivňují osobnost dítěte. Radost ze 

čtení je velkou hybnou silou, pozitivní motivací, která vede efektivněji k cíli.“  

Zájmem o knihu a zálibou dítěte v četbě se zabývá Chaloupka[28]: „Dnes se 

můžeme často setkat s novým termínem čtenářské kompetence. Slovo „kompetence“ 

obvykle chápeme jako rozsah pravomoci, zde bychom ale asi nejpřesněji jeho význam 

odvodili od výchozího latinského slovesa „competo,-ere“, které mj. znamená - být 

schopen něčeho, stačit na něco. Čtenářské kompetence tudíž znamenají „být schopen 

číst a stačit na to, co je čteno“ Rozhodujícím východiskem pro utváření a rozvoj 

čtenářských kompetencí je zcela základní zájem o knihu, záliba dítěte v četbě, jeho 

vlastní otevřenost v tomto směru.“ 

5.1.1 JAK TEDY DĚTI SPRÁVNĚ MOTIVOVAT? 
Staňková[14] uvádí jako demotivující přílišné cvičení techniky čtení na úkor 

čtení pro poznávání. Uvádí příklad  dobré praxe, kdy se žáci shodli na tom, že se 

potřebují naučit číst pro získávání informací. V procesu čtení jim samotným vadilo, že 

při hledání v encyklopedii je k získání informací brzdila neznalost některých písmenek. 

Zmiňuje, jak je opravdu důležité, aby děti chápaly, že čtený text má pro ně smysl. Proto 

tvrdím, že pro motivaci dětí je velmi důležité vybrat poutavé texty již od počátku a 

techniku čtení na nějakou dobu odsunout do pozadí. Dále se ptám po metodě 

prvopočáteční výuky čtení, která umožňuje, aby právě poutavé texty byly tím, co je 

možné nabídnout dětem od počátku nebo alespoň co nejdříve. 
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Na uvedenou myšlenku poukazuje i následující úryvek z článku  

Peutelschmiedové.[40] „Nejen v učitelské, ale i rodičovské veřejnosti je dost zakořeněn 

názor, že číst se začínáme učit na jednoduchých větách typu: Máme mámu… Máma má 

mísu… My máme maso… My se máme.   

Staňková[14] dále jako příklad dobré motivace uvádí svou vlastní zkušenost 

jakožto kantorky, které nastoupila do třídy dyslektická dívka s pramalým zájmem o 

četbu. Učitelka nejdříve vybrala vhodnou knihu (což je důležité pro motivaci), kterou si 

dívka četla sama potichu ve čtenářské dílně (rozvoj dovednosti tichého a soustředěného 

čtení). V následném kroku po ní bylo vyžadováno psát podvojný deník (k rozvoji 

dovednosti vést záznamy o četbě), díky kterému měla možnost sdílet spolužákům své 

zážitky (ke zvýšení dovednosti sdílet se a k motivaci) z četby. V závěru byla dívka 

spolužáky pochválena (samotná pochvala je jedním z nejúčinnějších motivačních 

prostředků). Na konci školního roku přečetla pět knih, dokonce si začala číst doma před 

spaním (dosáhla požadovaného postoje, návyku). V souvislosti s těmito aktivitami se 

zlepšovala i v technice čtení. Při výzkumu jsem si vytyčila otázky týkající se poměru 

hlasitého a tichého čtení ve vyučovací hodině, začleňování čtenářských dílen do výuky, 

možnosti písemně sdělovat postoj k přečtenému a sdílení četby. Otázky budou směřovat 

i k tomu, zda děti dobrovolně sahají po knize ve volném čase.  

Staňková[14] dále uvádí, že je třeba o knihách hovořit (se zaměřením na rozvoj 

této dovednosti). Upozorňuje však na poznatek, že nestačí jen převyprávět text, ale že je 

důležité například i popisovat pocity hlavního hrdiny, někdy se s ním možná ztotožnit, 

vyprávět příběh se spojením s vlastní zkušeností. Domnívá se, že s rozvojem uvedených 

dovedností se musí začít již v první třídě. 

V článku od Staňkové postrádám popsání významu návštěvy knihovny jakožto 

motivační aktivity. Sama jsem se na praxi setkala s dětmi, které se třídou pravidelně 

knihovnu navštěvovaly, a jejichž zájem o knihy a knihovnické prostředí byl ve spojení 

se zážitkem návštěvy knihovny ohromný. Otázka, zda učitelé navštěvují s dětmi 

knihovnu, zazní pak ve výzkumné části diplomové práce.  

Tématem knihovny jakožto faktorem ovlivňujícím čtenářství se zabývá 

Poskierová[41]. Podle ní knihovnu můžeme považovat za další instituci, která se podílí 

na podpoře čtenářství. Knihovna může ve spolupráci se školou sehrát velice důležitou 

roli v získávání dítěte pro četbu. Partnerství knihovny a školy je z hlediska přivedení 
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dítěte ke knize velmi účinné. Knihovna by neměla soustředit pozornost jen na své 

čtenáře, ale měla by se zaměřit na děti, které nečtou. Získat a zaujmout čtenáře od 

předškolních dětí po adolescenty je pro pracovníky dětských oddělení náročné a 

zavazující. Knihovník by se měl zajímat o to, co se dětem v předškolním věku předčítá 

a napomáhat tomu, aby četba a navykání dítěte na knížky se staly nezbytnými 

potřebami. Knihovník by se měl zajímat o společenské vztahy dítěte, o jeho prostředí, 

zabývat se jeho zájmem o učení, vztahem ke knihám. 

Jak je patrné z předešlého textu, motivace dětí ke čtení je základem pro rozvíjení 

čtenářských dovedností a formování kladných postojů k četbě. Z ní teprve můžeme 

odvíjet postupné osvojování dětských dovedností a postojů. 

5.2 ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI  

Níže uvedu dovednosti, kterými se dále budu zabývat a které ke čtenářství 

přispívají v případě, že jsou aktivně rozvíjené:  

a) vedení si záznamů o četbě, 

b) hovoření o četbě a sdílení se, 

c) tiché čtení. 

5.2.1 VEDENÍ SI ZÁZNAMŮ O ČETBĚ 
Běžný způsob vedení záznamu o četbě zná moje generace ze školy pouze jako 

vedení si čtenářského deníku, kde žák po přečtení si knihy shrne, o čem kniha byla, 

zachytí základní složky příběhu, v lepším případě dokonce připojí ke knize svůj názor. 

Autorka Kateřina Šafránková[15] upozorňuje však na poznatek, že žáci, kteří píší o 

přečtené knize až po jejím přečtení, se zbavují možnosti písemně reflektovat například 

to, jak se vyvíjí příběh nebo jak se mění jejich názor na jednotlivé postavy. Jí samotné 

se při čtení osvědčil podvojný deník, díky kterému o knize více přemýšlela a 

intenzivněji ji mohla prožívat. Její studenti efektivnost tohoto způsobu záznamu často 

nedocenili, psali jej právě až po přečtení celé knihy. Autorka zde tedy navrhuje jiné 

osvědčené metody. Jednou z metod je metoda Před a po, která spočívá v pěti záznamech 

při čtení knihy. První záznam obsahuje vysvětlení žáka, proč si knihu vybral a 

očekávání od knihy ve chvíli, kdy ji žák drží v ruce, listuje si v ní, zná autora, název 

díla. Ostatní záznamy jsou o tom, že žák své aktuální očekávání porovnává s dřívějšími, 
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neboli komentuje vývoj svých očekávání. Konečně poslední záznam rekapituluje, vrací 

se k prvnímu záznamu, popisuje, proč se kniha líbila nebo nelíbila. Tato metoda podle 

mě může být účinná a vést k vyjasňování si dosud přečteného již v průběhu čtení a 

rovněž k předvídání. Šafránková[16] nabízí i jiný způsob záznamu, který je určen pro 

ty, kdo z jakéhokoli důvodu záznamy během četby prostě psát nebudou, a přesto by 

měli mít možnost o knize přemýšlet. Podle autorky tento alternativní způsob záznamu 

k přemýšlení vede. Jedná se o Dopis hlavnímu hrdinovi. Až po přečtení knihy žáci píší 

dopis hlavnímu hrdinovi, přičemž mu mohou napsat cokoli, co by mu chtěli sdělit nebo 

na co se chtějí zeptat. Šafránková[16] sděluje přesvědčení, že uvedený způsob záznamu 

vede k přemýšlení stejně dobře, jako ostatní jí navrhované způsoby. Podle mého názoru 

vede hlavně k rozvoji následujících dovedností: žák vyjadřuje svou bezprostřední reakci 

na četbu, je schopný vyhledat v textu informace, dokáže sám sobě klást prostřednictvím 

interakce s hrdinou otázky k lepšímu porozumění textu, i když až po přečtení knihy.  

Šlapal[48] také využívá ve čtenářské dílně záznamy v podobě dopisů. Na rozdíl 

od předešlého modelu však žák napíše dopis spolužákovi, na který od něj dostane 

odpověď. Tento přístup velmi oceňuji, protože podle mého názoru se téma knihy 

snadno dostane do psaného dialogu, ale kladla bych zvláštní důraz na sledování obsahů 

dopisů, které by se měly opravdu týkat výhradně vztahu ke konkrétní četbě. 

Šafránková[16] tvrdí, že osvědčenou metodou vedení záznamu je metoda, kterou 

nazývá Plakáty, reklamy a tak dál. Je určena především pro žáky, kteří neradi píší. Žáci 

si vybírají z možností: vytvořit ze základního děje knihy komiks (to ale podle autorky 

nedává prostor žákovu názoru na knihu), anebo píší pozitivní či negativní text jako 

reklamu na knihu, což podporují svými argumenty a podáním základních informací o 

knize. Autorka uvádí možnost prezentace reklamních výtvorů třídě nebo i škole, 

mladším spolužákům, kteří si podle nich mohou vybírat, co budou číst. Dále zmiňuje, že 

i učitel může připsat svůj komentář s doporučením a odhadem, jakou skupinu žáků by 

kniha mohla zaujmout. Já se ovšem přikláním k přístupu nechat tuto aktivitu na dětech, 

ať právě děti doporučují knihy a odhadují, koho zaujmou. Ostatní spolužáci se po 

přečtení mohou k původnímu doporučení písemně vyjadřovat. 

Nakonec Šafránková[16] připouští, aby si žáci vedli své originální záznamy 

způsobem, který si sami vymyslí. Podle Šafránkové [16] „Trvá poměrně dlouhou dobu 
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(i několik let), než se záznamy o četbě stanou tím, čím mají být – tedy písemným 

zaznamenáním procesu přemýšlení o textu.“ 

O psaní jakožto podporujícím prvku k učení pojednávám dále v kapitole Psaní. 

5.2.2  HOVOŘENÍ O ČETBĚ A SDÍLENÍ SE  

O významu hovoření o četbě píše Hausenblas0 „ Právě to je život uměleckého 

díla a jeho význam, vliv na národ atd. - že totiž se o něm lidi baví, že si vy, který/á jste 

přečetl/a prima knihu, najdete někoho, s kým se o ní bavíte, nebo dokonce ji čte po vás, 

a vy napjatě čekáte, co tomu řekne, jaká budou jeho očekávání na rozdíl od vašich. 

A taky ovšem z té četby děláte všelijaké závěry, radši ne životní, spíš estetické, je to 

jenom literatura, ne? A o nich se bavíte u vína nebo kde.“ 

5.2.3 TICHÉ ČTENÍ 
Alberto Manguel[8] ve své knize Dějiny čtení uvádí, že tiché čtení nebylo vždy 

samozřejmostí. Ve středověku údajně měli čtenáři tiché čtení zakázané, mohli číst 

pouze nahlas, tiché čtení nebylo obvyklé, protože se církev bála, že čtenáři Bible by při 

tichém čtení přemýšleli a začali o textu pochybovat. Manguel[8] uvádí příklady ale i ze 

starověku, kde nejspíše tiché čtení nebylo obvyklé. Dále zajímavě uvádí případ 

starověkého Julia Caesara, který si v senátu v roce 63 před Kristem četl milostné 

psaníčko a příklad svatého Izáka Syrského, který měl v 6. století ve zvyku číst potichu, 

aby ho četba naplnila radostí z porozumění. To mě zaujalo v souvislosti s informací od 

Pedagožky Silvie Kratochvílová[33], která ve své anotaci na kapitolu O tichém čtení 

zmiňuje fakt, že dnes bohužel většina učitelů vyžaduje po dětech, aby četly nahlas. Proč 

to tedy pedagogové dělají? Je to proto, že při pomalém nástupu tichého čtení u dětí 

s analyticko-syntetickou metodou si už pedagogové za ten dlouhý čas prostě navyknou 

na to, že děti nejsou schopné číst potichu, a pak neodhadnou chvíli, kdy je jim třeba 

tiché čtení nabídnout? Nebo mají pocit, že když čtou děti nahlas, mají nad nimi lepší 

kontrolu? Anebo prostě kopírují vzor svých učitelů, kteří je vyvolávali pro čtení nahlas? 

Každopádně ono přemýšlení o textu a pochybování o něm, přičemž při pochybování si 

čtenář často klade otázky, považuji já i autorka článku u tichého čtení za zásadní. Dále 

mě zaujala myšlenka v souvislosti s tichým čtením, kterou uvádí Kratochvílová[33], že 
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negramotný dav se snadno ovládá, a proto je třeba textu dobře rozumět, nejen ho 

technicky správně přečíst. Tím je nejspíš vyjádřeno přání, aby čtenáři mysleli kriticky. 

Na hlasité a tiché čtení jako na dva rozdílné pochody pohlíží Wagnerová[20]: 

„Hlasité a tiché čtení jsou z psychologického hlediska dva rozdílné pochody. Hlasité 

čtení se dostává do vnější řeči čtenáře, tiché do jeho vnitřní řeči.“  

Na výzkumy PIRLS, které prokázaly, že státy, které dosahují nejlepších 

výsledků ve čtenářské gramotnosti, dávají v hodinách více prostoru tichému aktivnímu 

čtení, se odkazuje Kratochvílová[33], uvádí, že je k tichému čtení potřeba předkládat 

různé typy psaných textů a to nejen z učebnice. 

5.2.4 DOVEDNOSTI, KTERÉ OČEKÁVÁME OD DOBRÝCH ČTENÁŘŮ 
Je třeba si nejprve ujasnit, k čemu je třeba děti vést a poté až volit vhodné 

motivační prostředky. Cílem by podle mého názoru mělo být vychovat v dětech dobré 

čtenáře s celoživotním zájmem o čtení. Podle jakých kritérií můžeme posuzovat, zda je 

žák čtenář? Košťálová[32] se zabývá tématem čtenářská gramotnost a uvádí složky 

čtenářské gramotnosti, které lze u žáků sledovat. První složka je čistě motivační, ostatní 

jsou podle mého názoru vybrané dovednosti, i když s motivací a postoji jistě souvisí. Ke 

každé čtenářské složce náleží i její krátké vysvětlení, protože v praktické části zkoumám 

výsledky čtenářských složek u dětí za možného vlivu genetické či analyticko-syntetické 

metody výuky prvopočátečního čtení a možného vlivu učitele na rozvoj těchto 

čtenářských složek. 
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Čtenářské složky podle Košťálové[32]: 

„Žák je k četbě motivovaný“ tato čtenářská složka vyjadřuje postoj žáka ke 

čtení 

četba patří mezi jeho oblíbené činnosti, při nabídce různých činností často volí 

četbu, 

rád o ní referuje, 

vybírá si, co bude číst; 

bere si rozečtené knihy a další texty domů; 

do čtenářského portfolia si zapisuje i domácí četbu; 

pokud knihu nedočte, vysvětlí své důvody. 

Žák se soustředí na četbu (vlastní čtení) 

tiše čte po celou stanovenou dobu 

nechá se vtáhnout do textu; 

nereaguje na rušení spolužáků 

Žák vyhledá v textu informace (vlastní čtení) 

odpovídá na otázky učitele, používá k tomu danou část textu,  

vyhledá odpovědi v celém textu nebo ve více zdrojích; 

rozhodne, které informace jsou důležité, důvěryhodné a které potřebují ověřit 

nebo doplnit. 

Žák shrnuje (vlastní čtení) 

podle potřeby (například úkolu nebo na základě jiné motivace) odliší hlavní 

sdělení od dílčích informací 

při čtení textu formuluje shrnutí, zaměřuje se jen na podstatné; 

při shrnutí dodrží logický sled informací nebo myšlenek. 

Žák si vyjasňuje při čtení 

rozpozná, že určité pasáži textu neporozuměl; 

tvoří hypotézy o významu slov a myšlenek; 

své domněnky a hypotézy ověřuje. 

Žák si klade otázky k lepšímu porozumění textu 

Žák předvídá 
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odhaduje před čtením podle obálky, autora textu, obsahu apod., zda se mu bude 

kniha líbit, jde o postoj ke čtení 

formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; 

předpovědi zdůvodňuje: vodítky z textu či vlastní zkušeností, předvídání tedy 

vzhledem k vlastnímu čtení 

Žák zachytí základní složky příběhu 

převypráví příběh ve shodě se čteným;  

odliší to, co o postavách říká příběh, od (své) interpretace; 

vyjádří, jaké závěry si z textu pro sebe odnáší 

Žák vyvozuje, vysuzuje nebo posuzuje 

odpovídá na takové otázky učitele, na které v textu � nelze přímo najít odpověď; 

domýšlí text na základě jiných textů a vlastní � zkušenosti; 

vyvozuje z textu závěry, dokáže např. změnit svůj postoj k určitým jevům, 

souvislostem apod.; 

hodnotí text, srovnává jej s jinými texty, s vlastní zkušeností, s potřebami, které 

má, apod.; 

odhaduje otevřený i zastřený autorský záměr, své domněnky zdůvodňuje. 

Žák hledá a nalézá souvislosti s jinými texty a vlastními poznatky 

Žák vyjadřuje svou bezprostřední reakci na četbu 

vyjadřuje slovem, kresbou a dalšími prostředky, co ho při četbě napadá, jaké 

obdobné příběhy nebo životní situace mu příběh připomíná a co při čtení cítí; 

vypráví o přečtené knize se zaujetím, neomezuje se na fráze.“ 

5.3 ČTENÁŘSKÉ POSTOJE  

Průcha[12] uvádí definici postoje takto: „Postojem se rozumí hodnotící vztah 

zaujímaný jednotlivcem vůči okolnímu světu, jiným subjektům i sobě samému. Zahrnuje 

dispozici chovat se či reagovat určitým relativně stabilním způsobem. Postoj je získáván 

na základě spontánního učení v rodině a v jiných sociálních prostředích. Ve vztahu 

dítěte a knihy to bude znamenat, že dítě bude vnímat knihu jako něco, co pro něj má 

význam a bude tíhnout k pravidelnému čtení.“ 
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Další kapitolu s názvem psaní uvádím pro zdůraznění významu psaní jakožto 

velmi důležitého podpůrného prvku pro čtení. Téma psaní již bylo částečně uvedeno 

v kapitole čtenářské dovednosti v souvislosti se záznamy o četbě, které jsou pro 

čtenářství důležité. Nyní uvedu téma psaní jako takové, které je spjato s tím, jak ho 

učitel již od počátku prvního ročníku vyučuje. Způsoby výuky prvopočátečního čtení, 

ale právě i psaní a jejich vliv na pozdější čtenářství dětí jsou tím, čím se zabývám pak 

dále v praktické části diplomové práce.  

  



 
 

34 
 

6. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLASTI JAZYK 

A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je považována tvůrci Rámcově 

vzdělávacího programu[44] za oblast, která zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu 

stěžejní postavení. Na otázku, proč právě tato oblast je oblastí stěžejní, argumentují 

autoři rámcově vzdělávacího programu[44] tím, že k podstatným znakům všeobecné 

vyspělosti absolventa základní školy je právě dobrá úroveň jeho jazykové kultury.  

Jde o to, že ty dovednosti, které si žák osvojí v rámci vzdělávacího oboru český 

jazyk a literatura, využije nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro to, aby si 

osvojil poznatky v dalších oblastech vzdělávání. To, jak se společnost vyvíjela 

společensky a kulturně, pozná a pochopí žák také prostřednictvím češtiny jako 

mateřského jazyka právě tehdy, když tento náš jazyk užívá v jeho mluvené i písemné 

podobě. 

Pro přehlednost je Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru český jazyk rozdělen 

do tří složek, i když má přeci jen komplexní charakter. Mezi tyto tři složky patří: 

komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se 

však jednotlivé složky vzdělávacího obsahu vzájemně prolínají. 

V Literární výchově mají žáci za úkol poznávat prostřednictvím četby základní 

literární druhy, měli by se naučit vnímat znaky, které jsou pro různé literární druhy 

specifické. Žáci by také měli odhadovat autorův záměr pro napsání díla a po vlastním 

přečtení vyjadřovat a formulovat vlastní názory. Co se dále žáci učí, je to, aby uměli 

rozlišit literární fikci od skutečnosti. Rok od roku, měsíc od měsíce, ale i den ode dne 

žáci postupně získávají a rozvíjejí dovednosti, odborně nazývané jako čtenářské návyky 

i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Poznatky a 

prožitky, ke kterým žáci postupně dospívají, mohou pak kladně ovlivnit nejen jejich 

postoje, ale i životní hodnotové orientace, a také mohou vést k obohacení jejich 

duchovního života. 

6.1 LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

To, co má žák na konci prvního období povinné školní docházky znát, jaké má 

mít dovednosti a co se od něj očekává, to definuje Rámcově vzdělávací program[44] 
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takto: „Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, rozlišuje vyjadřování v próze a 

ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem 

podle pokynů učitele a podle svých schopností“ 

Minimetodika výzkumného ústavu pedagogického[45] nabízí desatero zásad, 

které podporují čtenářství žáků.  

6.1.1 ZÁSADY PODPORUJÍCÍ ČTENÁŘSTVÍ VE ŠKOLE 
1. „Čtení je ve škole důležité. 

2. Knihy jsou dostupné všem. 

3. Žáci čtou často, pravidelně a ve všech naukových předmětech. 

4. Žáci si mohou vybírat texty podle vlastní volby. 

5. Žáci čtou celé knihy a texty. 

6. Žáci ve výuce sdílejí dojmy z četby. 

7. Žáci tvoří texty o knihách a vlastní autorské texty. 

8. Žákům se ve škole často předčítá, i tehdy, když už sami čtou. 

9. Učitelé ovládají čtenářské strategie a vhodné metody výuky, motivují žáky ke 

čtení a poskytují vhodnou zpětnou vazbu. 

10. Učitelé sami čtou, sledují knižní novinky a doporučují jednotlivým žákům knihy a 

texty, které jsou pro ně vhodné.“ 
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7. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A ČTENÁŘSTVÍ 

7.1 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

Níže uvedu několik používaných definic čtenářské gramotnosti 

Ivana Procházková[42] definuje čtenářskou gramotnost takto: „Čtenářská 

gramotnost již proto nemůže být ve světě chápána jako prostá schopnost číst v 

technickém slova smyslu, tedy jako dovednost, kterou jsme získali v dětství a která slouží 

k jednoduchému dešifrování a porozumění textu. Současné pojetí čtenářské gramotnosti 

v sobě zahrnuje schopnost porozumět mnoha různým typům textu vztahujícího se k 

nejrůznějším situacím ve škole i mimo školu, přemýšlet o jejich smyslu a umět jej 

vyložit.“ 

Příručka Gramotnosti ve vzdělávání[26] nabízí jiné pojetí čtenářské gramotnosti: 

„Čtenářská gramotnost staví na dovednosti dekódovat psané texty a se zapojením 

dosavadních znalostí a zkušeností budovat porozumění na doslovné úrovni.“ 

Další pojetí je pojetí Výzkumného ústavu pedagogického[50], které definuje 

čtenářskou gramotnost takto: „Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející 

vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami 

potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních 

kontextech“ 

Česká školní inspekce[25] uvádí definici výzkumu PIRLS, která čtenářskou 

gramotnost pojímá takto: „schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje 

společnost a/nebo oceňují jednotlivci, a tyto formy používat. Mladí čtenáři mohou 

odvozovat význam z široké škály textů. Čtou, aby se učili, aby se zapojili do společenství 

čtenářů a pro zábavu.“  

V další ze sledovaných definic, kterou uvádí Sárkozi[46], a kterou pro svůj 

výzkum použila PISA v roce 2009, se objevuje myšlenka: „Čtenářská gramotnost není 

jen elementární dovedností číst a psát, ani v ní nejde primárně o čtení dětských knížek, 

jak si mnozí mohou z názvu chybně domýšlet – je to dovednost, která je svázána s 

hloubkou myšlení při čtení i psaní různorodých textů a s dosahováním cílů skrze texty!“  
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Průcha[12] pojímá definici čtenářské gramotnosti takto: 

„Čtenářská gramotnost je komplex znalostí a dovedností jedince, které mu 

umožňují zacházet s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi (např. jízdní 

řád, návod na použití výrobku). Jde o dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst 

a rozumět jim, ale také dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace obsažené 

v textu, reprodukovat obsah textu apod. Čtenářská gramotnost je považována za součást 

funkční gramotnosti.“  

Ještě jiná definice, kterou nabízí Šebesta[17], je definicí počáteční čtenářské 

gramotnosti: „Počáteční čtenářská gramotnost je širším pojmem než počáteční 

(prvopočáteční, elementární) čtení, neboť zahrnuje vedle rozvoje dovednosti čtení také 

rozvoj psaní, vyjadřování a aktivního poslechu.“ 

Otázkou pochopení definic čtenářské gramotnosti se zabývá Doubrava[3]: 

I kdyby definice byla sebelepší a přesná, je to málo. Doubrava[3] upozorňuje na to, že 

samotná definice nestačí. Doubrava[3] navíc uvádí, že definice jsou psané často tak, že 

obsahují pojmy, kterým nerozumějí ti, kterým jsou definice adresovány, tedy rodiče 

čtenářů či samotní učitelé.  

7.2 ČTENÁŘSTVÍ 

Čtenářství TDKIV[49] definuje takto: „Záliba ve čtení. Čtenářství se liší od 

čtení tím, že je vždy spojeno se záměrnou dobrovolnou činností, se zálibou.“ 

Příručka Gramotnosti ve vzdělání[26] uvádí, že pro rozvíjení čtenářství nestačí 

s žáky jen číst a využívat texty jako zdroje informací, ale je třeba čtenářství cíleně 

a nenahodile vyučovat, postupně a promyšleně rozvíjet čtenářské dovednosti i postoje, 

předkládat žákům nejrůznější typy textů a učit je s nimi pracovat, učit je rozumět 

čtenářství jako procesu a sobě samým jako čtenářům.   

Dále budu citovat studii, kterou také uvádí Výzkumný ústav pedagogický 

v publikaci Gramotnosti ve vzdělávání[26]. Je o tématu, jak jsou na tom čeští žáci se 

čtenářskou gramotností. Uvedená fakta by podle mého názoru měl znát každý učitel na 

prvním stupni, aby si uvědomil vážnost podpory čtenářství u dětí v dnešní době. 

S těmito znalostmi by mohl učitel možná více než bez nich přemýšlet o činnostech, 

které ve výuce podpoří čtenářství dětí, ale i o vhodné metodě prvopočátečního čtení pro 

své žáky, proto je níže uvádím.   
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7.3 ČEŠTÍ ŽÁCI V TESTECH ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

V příručce Gramotnosti ve vzdělávání[26] je uvedeno: „Čtenářská gramotnost 

patnáctiletých žáků je měřena na základě testových úloh, které jsou orientovány na 

získávání informací z textu, na jejich interpretaci a jejich následnou využitelnost mimo 

vlastní text, tzn. například hledání souvislostí mezi informacemi z textu a čtenářovou 

osobní znalostí světa nebo souvislostí s informacemi z jiného zdroje.  

Čeští žáci dosáhli v testech Čtenářské gramotnosti pouze podprůměrných 

výsledků. Česká republika se rovněž nachází mezi pěti zeměmi OECD, ve kterých došlo 

OD ROKU 2000 K VÝZNAMNÉMU ZHORŠENÍ VÝSLEDKŮ (Austrálie, Švédsko, 

Rakousko a Irsko). Čeští žáci mají největší problémy s posuzováním obsahu a formy 

textu. Lépe na tom jsou s vyhledáváním informací v textu a jejich zpracováním, nicméně 

i v tom jsou podprůměrní.   

V České republice vzrostlo zastoupení žáků s nedostatečnou úrovní čtenářských 

kompetencí, kteří by mohli mít problémy při dalším studiu nebo při uplatnění se na trhu 

práce. Podíl těchto žáků je nyní nad mezinárodním průměrem a činí 23 %. Přitom se 

ukázalo, že na celkovém zhoršení výsledků českých žáků se podílejí zejména chlapci.  

Od roku 2000 do roku 2009 se významně zhoršily výsledky žáků základních škol 

a žáků v maturitních a nematuritních programech středních odborných škol. Prohloubil 

se tak rozdíl mezi výsledky těchto žáků a žáků gymnázií, jejichž výsledky se prakticky 

nezměnily. Výsledky žáků speciálních škol naopak doznaly v uvedeném období 

významného zlepšení“. 
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8. PSANÍ 

8.1 VÝZNAM PSANÍ A MOTIVACE K PSANÍ 

Významem psaní se zabývá Hausenblas: [4] Podporujícím prvkem pro učení se 

je rovněž psaní, zpočátku zapisování přečteného a zapisování primitivních myšlenek. To 

umožňuje rychlý nástup společného sdílení zážitků a přečteného. „Je důležité, aby se 

psaní co nejdřív spojovalo s radostí ze společného vyprávění. Podstata lidského 

sdělování, že moudrost si předáváme vyprávěním, se patrně neproměňuje, leda snad 

ubývá. Předškolní a raně školní věk dítěte je pro psaní ještě významnější než dřív.“  

Wildová[22] uvádí o psaní informaci, že před rokem 1989 se kladl důraz na to, 

aby žáci především dovedli napodobovat tvary písmen při psaní slov a vět. Individuální 

přístup k žákovi v počáteční výuce psaní se dříve spíše neuplatňoval, ale ani potom se 

na rozdíly mezi dětmi v průběhu 1. ročníku příliš nepamatovalo. Výsledkem takového 

přístupu bylo podle Wildové[22] kladení nepřiměřených požadavků na výkon žáka, 

který psal s nechutí a strachem z neúspěchu. 

Vzdělávací programy se shodují v koncepci, že žák by měl v prvním ročníku 

psát nejen tak, aby po něm šlo písmo přečíst, ale také správně a přiměřeně rychle. Ihned 

na počátku výuky psaní se nezapomíná na pěstování správných písařských návyků, 

které jsou fundamentem pro pozdější rozvoj vlastního rukopisu. Při počáteční výuce 

psaní je dnes kladen důraz také na to, aby měl žák možnost i prostor pro vlastní utváření 

pozitivního vztahu k psaní. Psaní by se pro žáka nemělo stát pouhým cílem vzdělání, 

nemělo by být tedy pro žáka cílem krasopisně psát jakékoli bezobsažné texty, ale stejně 

jako čtení by psaní mělo být nástrojem pro další vzdělávání a komunikaci s okolním 

prostředím. Na to by měl učitel pamatovat již v 1. ročníku a podle toho také s žáky při 

rozvoji psaní pracovat. Daný požadavek však předpokládá, že učitel bude osobnost 

schopná volit takové metody práce, organizaci vyučování a způsoby hodnocení, které 

by ke stanovenému cíli směřovaly. (Vhodně motivovat, jít příkladem, volit zajímavé 

metody práce, které podporují zájem a aktivitu žáků, zadávat netradiční, pro žáky 

zajímavé úkoly při psaní atd.  
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8.2 TECHNIKA PSANÍ VERSUS PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ MYŠLENKY 

Jarmila Wagnerová [20] se ve své metodické příručce k učebnici Učíme se číst 

pro 1. ročník základní školy, která je sestavená pro vyučování prvopočátečního čtení 

genetickou metodou, odkazuje na pedagoga Josefa Kožíška, který údajně tvrdí, že i 

laikovi je zřejmé, že malá psací abeceda je pro elementární psaní pro žáky náročná. 

Nelze se prý spokojit s technikou, kvůli které je myšlenka (věta) postavena do pozadí. 

Jako první úkol při svém experimentu zadával žákům, aby něco napsali, protože jeho 

konečným cílem je čtení cizí myšlenky, přičemž myšlenkou respektive jejím zápisem 

vše začíná. 

U nás má v současnosti učitel svobodu ve volbě vhodných prostředků k 

podnícení a rozvíjení vztahu dětí ke čtenářství. Jedním z prostředků je učitelem nebo 

školou zvolená metoda výuky čtení. V naší zemi se používají nejčastěji dvě metody 

vedoucí k výuce čtení. Jedním z prostředků dosažení tohoto cíle je metoda analyticko-

syntetická, nejrozšířenější, druhou je metoda genetická. Další kapitola se zabývá 

popisem a srovnáním obou metod. 
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9. METODY VÝUKY ČTENÍ A PSANÍ NA PRVNÍM 
STUPNI ZŠ 
Metodami výuky prvopočátečního čtení a psaní se zabývá Wildová[51], uvádí, 

že v dnešní době probíhá výuka počátečního čtení a psaní v prvních ročnících ZŠ 

realizována za pomocí dvou hlavních metod. Jako hlavní metody uvádí metodu 

analyticko-syntetickou a metodu genetickou. V praxi to podle Wildové vypadá tak, že 

se rodiče i učitelé rozhodují a volí mezi těmito dvěma metodami. 

Spilková[13] vysvětluje, že v dnešní době si učitel může vybrat metodu, kterou 

bude prvopočáteční čtení vyučovat. Učitelé mohou dle svých zkušeností a na vlastní 

zodpovědnost metody obměňovat a rozvíjet tak, aby vyučování přispělo více k naplnění 

individuálních potřeb žáka, aby byl žák motivován k práci i vlastní kreativitě. Čtení je 

dnes vnímáno jako významný komunikační prostředek, a tak by se mělo také využívat. 

Nejde tedy pouze o snahu čtení procvičovat a nacvičovat, ale používat je k tomu, co žák 

potřebuje.  

9.1 ANALYTICKO-SYNTETICKÁ VÝUKA PRVOPOČÁTEČNÍHO 
ČTENÍ 

Průcha[12] definuje analyticko-syntetickou metodu takto: „metoda výuky čtení, 

pro většinu dětí zřejmě v českém jazyce nejvhodnější, v minulém období prezentována 

jako jediná správná, díky tomu je velmi propracovaná. Výuka čtení je při ní rozvržena 

do tří etap: 1. etapa jazykové přípravy; 2 etapa slabičně analytického způsobu čtení; 3. 

etapa plynulého čtení slov.“  

Pohled kritiků na metodu analytickou syntetickou uvádí Wildová[22]: „Na 

začátku druhé poloviny minulého století byla centrálně zavedena analyticko-syntetická 

hlásková metoda, jejíž název již napovídá, že kombinuje postup analytický a syntetický. 

V této metodě je při nácviku nového písmene (struktury slova) vyvozeno příslušné slovo 

z mluvené řeči, dále je analyzováno na slabiky a hlásky, ke kterým jsou následně 

přiřazována písmena. Proces syntézy pak znamená spojování písmen do dalších slabik a 

slov a pozdější psaní těchto slov. Tato metoda se jeví jako úspěšná a to, co jí bývá 

vyčítáno, se netýká metody samotné, ale především způsobu jejího využití učitelem. 
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Kritici upozorňují například na nesprávnou (mechanickou, stereotypní a zdlouhavou) 

práci se slabikou, kterou žáci často vnímají pouze jako jednotku čtení bez jakéhokoli 

významu (při výuce chybí spojení slabika-slovo)“.  

Následným problémem takto nevhodně aplikované metody může být přecenění 

technického výcviku ve čtení, jeho nepřiměřeného upřednostnění před rozvojem čtení s 

porozuměním a zprostředkováním čtenářského zážitku. Za výhodu této metody bývá 

naopak považováno systematické procvičení všech písmen a slovních struktur. V 

současné době je touto metodou zpracováno celkem dvanáct učebnic počátečního 

čtení.“  

Křivánek[5] zajímavě píše: „V Československu se pod sovětským vlivem zavedla 

v 50. letech jako jediná povolená metoda výuky čtení v prvním ročníku základní školy 

(stejně tak i na zvláštní škole) analyticko-syntetická zvuková metoda. Ovšem paradoxně 

tato metoda vznikla v samotném Sovětském svazu ve 30. letech jako reakce na neúspěch 

masově zavedené globální metody ve 20. letech. Mezi různé počiny kulturní revoluce po 

revoluci bolševiků v r. 1917 patřila snaha nahradit v kultuře všechno z doby carského 

Ruska novým, revolučním. To se promítlo i do školství.“  

Wagnerová [20] sice uznává velké množství pomůcek, které jsou při výuce 

analyticko-syntetickou metodou k dispozici, ale tvrdí, že někteří učitelé mají zkušenost, 

že metoda analyticko-syntetická není vhodná pro všechny děti a vyznačuje se svou 

náročností a také tím, že je zdlouhavá. Dále zmiňuje, že číst dobře znamená mimo jiné 

schopnost, že se čtenář soustředí na obsah textu, který čte. Tvrdí, že skutečnost, že děti 

velmi dobře slabikují, neznamená, že čtou dobře, ale právě naopak. Slabika podle ní 

brzdí porozumění. Je potřeba se zaměřit na slovo a větu. Slovo a věta nesou myšlenku, 

kterou má čtenář pochopit. Wagnerová[20] poukazuje na přeceňování slabiky při výuce 

analyticko-syntetickou metodou, aniž by zohledňovala náš mateřský jazyk, který není 

založen na principu slabičném, ale hláskovém. Výjimku tvoří slabiky, o kterých píše, že 

jsou úskalím při nácviku čtení. Jedná se o jakýsi zbytek principu slabičného. 

Dohromady jako slabiku je třeba učit: Di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě mě. Slabika tedy 

nemá stát v popředí, ale jen na okraji. 
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9.2 GENETICKÁ METODA VÝUKY PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ 

Pavel Melichar[36] se ke genetické metodě vyjadřuje způsobem: „V roce 1997 

k jediné používané metodě v té době, kterou byla metoda analyticko-syntetická, přibyla 

metoda genetická, která byla u nás vyučována již v první polovině dvacátého století. Za 

autora genetické metody je považován J. Kožíšek. Ve variantě, kterou zpracovala J. 

Wagnerová, se žáci naučí všechna velká tiskací písmena během prvního měsíce školní 

docházky. Děti čtou nová slova tak, že hláskují, v žádném případě neslabikují, jak je 

tomu u analyticko-syntetické metody. Čtení nového slova je uvedeno na příkladu slova 

nosíme. Žák nečte slovo po slabikách (NO-SÍ-ME), ale slovo vyhláskuje, až poté ho 

přečte celé (N-O-S-Í-M-E, NOSÍME). Zhruba šest týdnů je zachována pouze tato jedna 

obtížnost, čili čtení pouze velkých tiskacích písmen. Asi po šesti až osmi týdnech díky 

přirozenému transferu žáci spontánně přecházejí ke čtení malých tiskacích písmen 

abecedy a postupně se seznamují s psacím písmem a jeho tvary. Nácvik 

prvopočátečního čtení se neobejde bez psaní, důležitým prostředkem je psaní velkým 

tiskacím písmem.“  

I Wildová[22] se domnívá, že zastánci genetické metody argumentují tím, že děti 

tato metoda vede rychle ke čtení smysluplných textů, proto žáky pak čtení více baví. 

Wildová[22] uznává, že nelze vyvrátit poznatek, že díky genetické metodě dostávají 

žáci šanci, aby velmi brzy četli jednoduché texty v dětských knihách a časopisech. Ke 

genetické metodě byla prozatím zpracována jen jedna jediná učebnice počátečního 

čtení, a to učebnice Jarmily Wagnerové[20]. Dále autorka uvádí, že jednoznačně říci, 

která metoda je vhodnější, nelze. Každou metodu jednotlivý učitel aplikuje jinak. Jako 

důležité ovlivňující faktory Widová [22] uvádí: „především schopnosti žáků, jejich 

vnitřní motivace pro čtení, podnětnost prostředí, z něhož do školy přicházejí, úroveň 

spolupráce s rodiči, ale i osobnost učitele, včetně úrovně jeho didaktického 

mistrovství.“ Východisko, z jakého prostředí žáci přicházejí, učitel ovlivnit 

pochopitelně nemůže. Co ale jistě ovlivnit může, je motivovanost dítěte. Jak již jsem 

psala výše, motivovanost dítěte lze ovlivnit vhodným výběrem textů. Melichar [36] 

genetickou metodu čtení velmi doporučuje. Rozvíjí názor, že skutečnost, že děti 

vyučované genetickou metodou velmi brzy čtou nápisy kolem sebe v běžném životě, je 

velmi silně motivuje k tomu, aby se dále učily. Uvádí, že žáci opravdu lépe vnímají 
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obsah vět, a tím podle něj již od počátku čtou s porozuměním. Další výhodu vidí 

v rychlém nástupu psaní velkým tiskacím písmem, což jde ruku v ruce s tím, že dítě má 

možnost uspokojit svou potřebu, aby čtení mělo smysl. S tím pak souvisí další 

motivační aktivity, také již výše uvedené, jako jsou hovory o četbě, sdílení se, možnost 

psát o četbě a psané sdělovat. 

Ačkoli Wildová [21] klade důraz spíše na aplikaci metod do výuky, shledávám 

výhody genetické metody jako je motivace dětí ke čtení a okamžité čtení s 

porozuměním natolik převažující nad výhodami analyticko-syntetické metody, že bych 

ráda ověřila svoji hypotézu, že žáci ve třetích a čtvrtých třídách učených genetickou 

metodou budou prokazovat lepší výsledky z hlediska čtenářské motivace, postojů a 

dovedností než ti, kteří byli vyučování metodou analyticko-syntetickou. Součástí 

ověřování bude také aplikace metod do výuky. Vzhledem k tomu, že genetická metoda, 

jak jsem již uvedla, nástup samostatného čtení nebrzdí, spíše naopak, má učitel možnost 

dříve děti motivovat tím, že ony jsou schopny si pak přečíst nápisy, návody i poutavé 

příběhy. Díky tomu děti mohou dříve pořizovat psané záznamy o četbě, na základě nich 

je sdílet se spolužáky, mohou chodit do knihovny a půjčovat si pro ně zajímavé knihy, a 

v neposlední řadě hledat informace v encyklopediích či na internetu. Mohou dříve zažít, 

že četba má pro ně smysl. Nepředpokládám tedy, že by učitelé genetické metody tento 

rychlý rozvoj nevyužili k dobrým výsledkům žáků, ani nepředpokládám, že by děti 

s tradiční výukou čtení a psaní, od počátku zatíženi čtyřmi druhy písma a s pomalým 

nástupem vlastního čtení a psaní, dohnaly ve třetí a čtvrté třídě to, co je pro třídy 

s genetickou metodou již samozřejmostí.  

Pro zdůvodnění svých domněnek ještě doplňuji některé údaje z metodiky, které 

uvádí Wagnerová[20]: „Dobré a rychlé čtení je závislé na metodě. Bylo prokázáno, že 

rychlí čtenáři i rychleji chápou. Nácvik čtení analyticko-syntetickou metodou je náročný 

na čas, čtení je pomalé, vyžaduje mnoho fixací, ne vždy přináší dětem uspokojení.“ Dále 

Josef Kožíšek říká, že již pouhý pohled na malou psací abecedu poučí i laika, že jsou to 

tvary pro elementární písmo příliš složité. Měla-li v popředí zájmu stát myšlenka (věta), 

nehodilo se písmo, jehož technika pohlcuje všechnu pozornost a energii. Proto první 

úkol, který dával, nezněl: Přečti!, ale: Napiš! Čtení a psaní jsou činnosti tak vzájemné, 

že učit jednomu bez druhého by nemělo smysl. Písaři je písmo prostředkem, aby vyjádřil 

své myšlenky, čtenáři je prostředkem, aby cizí myšlenky objevil. Písařský výkon tedy 
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počíná myšlenkou a končí tam, kde čtenářský výkon začíná. Pro písaře je myšlenka 

východiskem, pro čtenáře cílem. J. Kožíšek se rozhodl uvést žáka nejdříve do funkce 

písaře a přecházet k funkci čtenáře.“ 

Kožíšek sice tehdy sám nepropagoval genetickou metodu jako jedinou, správnou 

a nejlepší. Tvrdil, že není nejlepší metody. Proč tedy přesto rozpracoval právě metodu 

genetickou, i když klidně mohl používat jinou, například metodu, která by se podobala 

dnešní tradiční analytickou syntetické metodě? Na tuto otázku zřejmě nebude možné 

nalézt jednoznačnou odpověď.  

9.3 VÝHODY A NEVÝHODY SLEDOVANÝCH METOD 
PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ 

Níže uvedu srovnání analyticko syntetické metody s metodu genetickou,  

Obrázek 1: Váhy 

 

Zdroj: Kolková[31] 

Shrnutí a porovnání obou metod uvádí Kolková [31]: pokud chceme tedy shrnout 

a porovnat obě metody počátečního čtení, jako výhoda metody genetického čtení je 

v literatuře uváděno, že čtení ve větách pomocí symbolů přichází u dětí téměř okamžitě. 

Písmena velké tiskací abecedy jsou probrána do konce prvního ročníku, přičemž celou 

velkou tiskací abecedu umí žák číst a psát. Od počátku děti rozumí tomu, co čtou, což 

podporuje jejich aktivní zájem o další četbu knih, časopisů, komiksů a jakýchkoli 

dalších psaných textů objevujících se v životě dítěte. 

Pokud chceme tedy porovnat rychlost nástupu čtení a psaní metody genetické s 

tím, jak rychle respektive pomalu nastupuje čtení a psaní u klasické výuky čtení 

analyticko-syntetickou metodou, velký rozdíl nalézáme v zjištění, že poslední písmeno 

abecedy je probíráno až na konci třetího ročníku. Při probírání každého nového písmene 

se děti učí najednou čtyři jeho varianty, tj. velké tiskací, malé tiskací, velké psací a malé 



 
 

46 
 

psací. Tím se logicky doba, kdy žáci začnou číst plynule a prožívají radost 

z porozumění textům, oddaluje.  

Na velkou tradici analyticko-syntetické metody jakožto na její výhodu, 

poukazuje Kolková [31], když uvádí v souvislosti s tradicí nespočet materiálů, které má 

učitel při výuce k dispozici. Jako další výhodu uvádí, že žáci, kteří přicházejí z tříd 

vyučovaných tradičně do tříd vyučovaných genetickou metodou, nemají potíže s tím, 

aby se doučili zbývající velká tiskací písmena. Je tedy vhodná jak pro většinu dětí, které 

se pomocí analyticko-syntetické metody učí číst po celou dobu, tak pro ty, které se 

vzhledem k určitým okolnostem přeučují číst pomocí metody genetické. 

Podle Kolkové [31] se však na materiály nelze spoléhat, je k nim třeba 

poučeného učitele. Pokud si učitel nebo učitelka neuvědomuje riziko, že žáci často při 

vlastním čtení nevnímají obsah, protože jsou plně soustředěni na skládání slabik do 

slov, pak tento učitel nebo učitelka pravděpodobně nebude umět s metodou dobře 

pracovat. To pak může způsobit značnou demotivaci žáků.  

Výhody zkušenosti, že téměř od začátku školní docházky jsou děti vyučované 

genetickou metodou schopny cokoli zapsat, si podle Kolkové[31] chválí učitelé, kteří 

touto metodou učí nejen v hodinách psaní, ale téměř ve všech předmětech. Od druhého 

pololetí první třídy například v prvouce zapisují děti názvy zeleniny, ovoce, názvy 

zvířat apod. V tomto čase v matematice čtou děti samy jednoduché slovní úlohy.  

Za stinnou stránku genetické metody považuje Kolková[31], že metoda 

genetická patří mezi metody méně rozšířené, a když chce pak dítě, které se učí slova číst 

tak, že hláskuje, přestoupit například v prvním roce školní docházky na jinou školu, 

musí se často přeorientovat na metodu, při které bude místo hláskování slabikovat, což 

mu může činit problém, a to hlavně se sluchovou analýzou a syntézou, na kterou je u 

genetické metody kladen důraz a která je v genetických třídách od počátku intenzivně 

procvičována, protože se považuje za základní princip čtení genetickou metodou. 

Spilková[13] sledovala učitelé prvních tříd základních škol a zjistila, že učitelé, 

kteří vyučují genetickou metodou, využívají ve výuce více dětské knihy, ale i třídní a 

školní knihovny, než učitelé, kteří vyučují metodou analyticko-syntetickou. 

Ve výzkumné části se budu na využívání různých textových materiálů ve výuce i 

na využívání knihovny dotazovat. 
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10. DOBRÁ VÝUKA POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ 

10.1 CO JE RWCT 

Jedním ze známých programů, který podporuje psaní a čtení s porozuměním, je 

program RWCT neboli Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Programem RWCT se 

zabývá Tomková [18]. Uvádí, že i díky tomuto programu zjišťujeme, že čtení a psaní 

nemusejí žáci používat jen v určitých předmětech, ale že čtení a psaní prostupuje téměř 

všemi předměty. Program RWCT umožňuje, aby se jazyk stal pro žáky komunikačním 

a jazykovým prostředkem pro jejich tvorbu. Je potřeba myslet na to, že děti 

prostřednictvím psaní vyjadřují hlavně nějaké sdělení, nosnou myšlenku. Je proto dobré 

být k dětem zejména mladšího školního věku tolerantní, co se gramatických chyb týče 

v rámci zachování jedné obtížnosti. Pokud se dětem k zadání úkolu písemně sdělit 

obsah přidá ještě soustředění se na gramatickou správnost, jedná se o dva požadavky 

naráz, což je pro řadu dětí velmi obtížné.  

Podle Doležalové [2] je způsob výuky prvopočátečního čtení a psaní velmi 

důležitý pro budoucí učení, a to nejen v prvním roce, ale i v letech dalších. Doležalová 

[2] uvádí, že je třeba hledat, ověřovat a popularizovat nové teorie a metody výuky čtení 

a psaní, které by mohly být vhodnější nejen pro různé typy jedinců z rozličných 

hledisek (o jednotlivých typech pojednávám v kapitole Typologie žáka), ale mohly by 

také lépe navazovat na již dosažený stupeň gramotnosti, na vývoj chápání řeči a písma 

dítětem.  

Nyní uvedu důležitost propojení čtení a psaní podle Doležalové[2]. Její tvrzení, 

že je třeba čtení a psaní propojovat je jednou z inspirací pro výzkumnou část diplomové 

práce. Učitelé budou dotazováni, zda se děti ve výuce písemně mohou vyjadřovat 

k přečtenému a u odpovídání na otázky směřující k výhodám a úskalím genetické i 

analyticko-syntetické metody bude přínosné sledovat odpovědi, které se psaní budou 

týkat. 

Jana Doležalová[2] je též autorkou, která vymezuje základní rysy moderní výuky 

elementárního čtení a psaní na základě analýz některých alternativních vzdělávacích 

programů a projektů např. Začít spolu nebo RWCT. Jedním ze základních rysů, je podle 

Doležalové[2] Propojení výuky čtení a psaní (ale také mluvení a poslechu) 
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Doležalová[2] se zabývá tématem, jak se čtení a psaní navzájem pozitivně 

ovlivňují. Čtení se rozvíjí podle Doležalové[2] ruku v ruce s psaním a vzájemně spějí 

tyto dvě činnosti k porozumění textům. Při psaní musí žák přemýšlet o tom, co napíše a 

jakou dá obsahu formu. Čtení podněcuje psaní a díky tomu, že žák píše, je pak lépe 

motivován k četbě. Dále zdůrazňuje, jak je pro žáky důležité mluvit o tom, co čtou a 

píšou. Při komunikaci o čtení a psaní si žák také ujasní, jaký byl jeho původní záměr, 

než něco začal psát a jaký má asi záměr autor. Považuje souběžnou výuku psaní a čtení 

za pestřejší a nabízející rozmanitější zážitky.  

Při dobré výuce je tedy třeba čtení a psaní propojovat. Při výběru metody výuky 

prvopočátečního čtení a psaní se učitel nebo vedení školy, které metodu výuky vybírá, 

rozhoduje, kterou metodou je bude čtení a psaní vyučovat. V rámci výzkumu jsou 

učitelé dotazováni, pro které děti a kolik procent dětí ze třídy je genetická či analyticko-

syntetická metoda vhodná a proč a co nabízejí dětem, pro které vhodná není. Kritickým 

myšlením se dále zabývá i Wildová[23], která uvádí, že dnes je právě při čtení 

zdůrazněn význam rozvoje kritického myšlení. 

10.2 POVĚDOMÍ O TYPOLOGII ŽÁKA 

Křivánek[5] se zabývá výzkumy, které ukazují, že patrně existují typy učení 

čtení. Tyto rozdíly je prý možno vidět u jednotlivých dětí, které vstupují do prvního 

ročníku. To podle něj znamená, že každému bude vyhovovat jiná metoda, kterou se 

bude učit číst. Podle něj lze odlišit typy z různých hledisek.  

Praktická část mé diplomové práce bude sledovat mimo jiné i důvody, proč 

učitelé učí tou či onou metodou. Bude zajímavé zjištění, zda při výběru metody uvažují 

nad znalostí, že různí žáci se potřebují učit číst různě. Křivánek[5] totiž dále píše o 

takzvané druhé cestě, na které by pedagog nejdříve zjistil, diagnostikoval, který 

smyslový orgán (sluchový nebo zrakový) umí žák používat lépe, je tedy výkonnější a 

podle této diagnózy by byl zařazen do třídy s výukou, která více klade nárok na 

zapojení výkonnějšího orgánu. Křivánek[5] uvádí i možnost v rámci jedné třídy žáky 

rozdělit podle původní diagnózy a podle dispozic a provést takzvanou metodickou 

diferenciaci, a to v jedné třídě. Čili učit čtení v rámci jedné třídy například dvěma 

metodami.  
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V malém výzkumném vzorku diplomové práce jsou pouze děti, které se všechny učily 

stejnou metodou, buď tedy jen analyticko-syntetickou anebo jen genetickou. Jistě Bude 

zajímavé si povšimnout, zda učitelé tradičních tříd při odpovídání na otázky 

v dotazníku, který je součástí výzkumu, zmíní či nezmíní jimi vyučovanou metodu čtení 

a psaní jako vhodnou pro žáky, které vyučují, anebo ji spíše za vhodnou pro tyto žáky 

budou považovat učitelé vyučující genetickou metodou. 

  



 
 

50 
 

11. DYSLEXIE 

V této kapitole se budu zabývat dyslexií – poruchou učení komplikující 

čtenářství 

11.1 DYSLEXIE A JEJÍ PŘÍZNAKY 

Krejčová[34] definuje dyslexii takto: „Dyslexie je pokládána za poruchu čtení, 

někdy ale také označuje celou kategorii tzv. specifických poruch učení, které se podle 

svých projevů rozdělují na dyslexii (poruchu čtení), dysortografii (poruchu pravopisu), 

dysgrafii (poruchu psaní)“.  

Krejčová[34] uvádí, že pokud se setkáme s jedincem, který má pouze obtíže ve 

čtení, ale psaní je u něj zcela v pořádku, jedná se spíše o vzácnost. Většinou prý porucha 

čtení jde ruku v ruce s poruchou psaní a totéž platí obráceně. Jakožto výhodu českého 

jazyka spatřuje Krejčová[34] v jeho jednoduchosti při čtení (v češtině čteme stejně, jako 

píšeme), proto se nakonec skoro všichni čeští dyslektici číst naučí a může to pak 

vypadat, jako by žádné potíže vlastně neměli. Často se ale ukazuje, že i dospělí lidé 

s poruchami čtení čtou pomaleji a hůře se jim čtou texty, které drží v ruce poprvé nebo 

texty komplikované. Dále i dospělí dyslektici mohou mít problém s tím, že nahlas sice 

čtou hezky a plynule, ale vydají na to tolik energie, že už jim nezbývá na vnímání 

obsahu přečteného, natož aby mu stihli porozumět. 

Ve škole se podle Krejčové[34] mohou objevit i takové děti, do kterých by 

v mateřské škole nikdo neřekl, že budou mít poruchu čtení. Teprve po nástupu do školy 

se obtíže projeví. Někdy je dyslexie objevena později, dokonce až v průběhu školní 

docházky. Důvodem může být i okolnost, že je paní učitelka šikovná a schopná, umí 

děti velmi dobře motivovat ke čtení a pracuje s nimi velmi dobře, dokonce tak, že 

dokáže drobné obtíže snadno eliminovat. Jiné vysvětlení toho, proč se na dyslexii 

nemusí přijít hned, je, že žák je velmi šikovný a chytrý a svými intelektovými 

schopnostmi poruchu čtení tak zvaně kompenzuje. Někdy se stává, že takový žák se jeví 

jako zcela běžný a průměrný, přitom při správném vedení by se mohlo ukázat, že jsou 

oblasti, ve kterých dosahuje nadprůměrných výsledků nebo je dokonce velmi nadaný – 

ze svého nadání bere energii na kompenzaci obtíží, které mu klade do cesty dyslexie, 

což s přibývajícími nároky, které škola žákům předkládá, jde stále hůř. Krejčová[34] 
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upozorňuje na to, že taková situace může vést ke zkreslenému postoji. Učitel má pocit, 

že když se dítě více snaží, tak čtení zvládá, těžko si ale dovede představit, jak moc se 

musí žák snažit, jak velké úsilí vynakládá. Obtíže s dyslexií poznává učitel ve výuce 

většinou při osvojování čtení a psaní, někdy ale až tehdy, když se čtení a psaní stane pro 

žáka náročné v tom, že děti už nečtou a nepíšou jen pro samotný proces, ale obě tyto 

aktivity se stávají prostředkem pro žákovo učení a pro sebevyjádření. 

 Dyslexie je zátěž celoživotní, a je proto potřeba nastolit jediné řešení situace, 

kterým je podle Krejčové[34] intenzivní práce s dětmi – doma i ve škole. Dyslektici se 

učí jinak než lidé, kteří poruchami čtení netrpí.  Proto je třeba intenzivně hledat postupy, 

které by jim vyhovovaly při učení se, a současně s nimi procvičovat ty dovednosti, které 

jim jdou ve škole méně, a které se čtením a psaním úzce souvisejí (učitel se může 

naštěstí v současné době inspirovat množstvím pomůcek a učebnic, které se k tomuto 

dají využít).  

11.2  DYSLEXIE A ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Významný psycholog Mertin[37] nezapomíná na čtenáře dyslektiky. Věnuje jim 

například článek, ve kterém uvádí, že učitelé zanedbávají výuku u těchto žáků 

především tím, že je nevedou k porozumění textům. Porozuměním a snažením se o něj 

by se mohla čtenářská gramotnost dyslektického žáka rozvíjet, ale bohužel tomu tak 

nebývá, protože učitelé často podle Mertina[37] omezí vyučování takového dítěte na 

výuku pravopisu. Špatný čtenář je špatně připraven do života, protože další stupeň 

vzdělávání je realizován především prostřednictví textů. Dále je ochuzen o to, čím se 

dobří čtenáři obohacují, to je například vlastní kultivace, příjemné zážitky s knihou. 

 Mertin[37] se nechce příliš zabývat příčinami, tvrdí, že ty jsou více méně 

lhostejné, důležité je vědět, že dítě prostě špatně čte. Důraz je potřeba klást na prevenci, 

závislé především na rodičích, kteří jsou částečně zodpovědní za slovní zásobu dítěte, 

široké znalosti důležité pro porozumění textům a hlavně radost ze čtení. Pokud dítě 

z rodiny přijde bez těchto prevenčních opatření, škola pak má před sebou velmi nelehký 

úkol. V možnostech školy je například i navýšit počet hodin pro čtení, protože k tomu, 

aby čtenář přečetl alespoň 60 slov za minutu, potřebuje několik set hodin, dyslektik 

několik tisíc. Těchto šedesát slov za minutu nám pedagogům ukazuje, že žák má 

zvládnutou techniku čtení. Nemyslí se tím technika v tom smyslu, že by dítě mělo číst 
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krásně, ale mělo by číst bez obtížného luštění jednotlivých písmenek. Škola je pak 

zodpovědná za to, aby dětem předala radost ze čtení. Mertin[37] upozorňuje na to, že 

často právě škola je tou příčinou, která, byť ne vědomě, dítěti čtení znechutí. 

Pedagogové údajně totiž často nutí děti ke čtení, vnucují jim své knihy, nedají dítěti 

možnost výběru a stresují děti tím, že jim neumožní individuální, dyslektikům velmi 

pomalé, tempo čtení. Také mohou dětem znepříjemnit čtení tím, že děti nutí knihu 

kriticky posuzovat.  

Po přečtení prvního dílu učebnice Čteme s porozuměním každý den od Kateřiny 

Šafránkové[15] jsem dospěla k názoru, že by učitelé při výuce prvopočátečního čtení a 

psaní mohli pro dyslektické žáky jako motivačního prostředku využít právě zmiňovanou 

publikaci, která je určena nejen pro žáky s dyslexií, ale i pro ostatní žáky 1. třídy. 

Zejména dyslektické děti však mohou zažívat úspěch, kterého se domnívám, že by 

vlastním čtením v prvních dvou letech školní docházky jen těžko dosáhly. Jedná se o 

publikaci, která je určena učitelům prvních a druhých tříd. Všechny texty čte učitel 

dětem, čili předčítá. Na každý den je pro děti připravený text s otázkami, každý týden se 

cvičí jedna čtenářská dovednost. 

Zdeňka Michalová[38] z pedagogicko-psychologické poradny v Plzni uvádí 

specifické chyby při čtení: snížená schopnost spojovat psanou a zvukovou podobu 

hlásek• odchylky v zrakovém vnímání - nedostatek schopnosti diferencovat optické 

obrazy; obtížné rozeznávání tvarů, záměna podobných písmen – tf, se, zrcadlově 

podobné útvary, pbd.• záměna zvukově blízkých hlásek, znělosti, měkké – tvrdé slabiky 

(di – dy), neroz1išení sykavek• nedodržení pořadí, nedostatečná schopnost pravolevé 

orientace, inverze, sen – nes. Nedostatečná analyticko-syntetická schopnost, obtíže při 

spojování písmen do slabik a slov, vynechávání písmen, slabik, částí slov, problém číst 

skupiny souhlásek, nedodržení délek, vynechání interpunkce, dvojí čtení, nejistota, 

těžkopádnost, domýšlení – kompenzace (umí text zpaměti, orientuje se podle k1íčových 

slov), neporozumění, čtení bez porozumění, odlišné oční pohyby při čtení, odchylky ve 

sluchovém vnímání• deficit v oblasti jazyka  
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11.3 DYSLEXIE A METODY VÝUKY ČTENÍ 

11.3.1GENETICKÁ A ANALYTICKÁ METODA PRO DYSLEKTICKÉ ŽÁKY 
V předchozích kapitolách jsem uvedla úskalí, ale i výhody genetické a analytické 

výuky čtení. Je zajímavé, že jsem nenašla autora, který by dospěl k závěru, že se pod 

jednou z výše zmiňovaných metod nenajdou dyslektici. Zajímá mě, zda tedy existuje 

metoda, u které se dyslexie neprojeví. Metodou, u které se v průběhu výuky 

prvopočátečního čtení neprojeví dyslexie, se zabývá Navrátilová[39], uvádí, že takovou 

metodou je metoda Sfumato neboli metoda splývavého čtení. 

Uvádím tuto metodu jako možnou alternativu pro učitele, kteří se plně 

neztotožňují ani s metodou analyticko-syntetickou ani s metodou genetickou. 
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12. SFUMATO A GLOBÁLNÍ METODA  

Cílem diplomové práce není nabídnout teoretický výčet toho, co metody 

Sfumato a metoda globálního čtení nabízejí. Proto se níže zaměřuji hlavně na příklady 

z praxe, které považuji za přínosné vzhledem k rozvoji čtenářství dětí. 

12.1 SFUMATO – METODA, U KTERÉ SE DYSLEKTICI 
NEVYSKYTNOU 

Navrátilová[39] cituje psychologa Matějčka: „Technika Splývavého čtení je ve 

své podstatě revoluční. S potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak 

odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, 

pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu 

k počáteční výuce čtení. Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, 

zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 

150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení.“  

 Mária Navrátilová[39], autorka metodiky Splývavé čtení je toho přesvědčení, že 

Splývavé čtení je pro všechny děti, které mají zrak, sluch a hlas. 

12.1.1ZKUŠENOSTI S VÝUKOU ČTENÍ METODOU SFUMATO NA ZÁKLADNÍ 

ŠKOLE 
Praxe základní školy ZS k Dolům[47] potvrzuje, že u metody Sfumato neboli 

metody splývavého čtení nevznikají specifické poruchy učení, zejména dyslexie, 

dysgrafie a dvojité čtení. Děti téměř nezaměňují písmena při čtení. Metoda se inspiruje 

přirozeným fungováním centrální nervové soustavy, takže vede žáka k tomu, aby při 

výuce čtení zapojil téměř všechny smysly. Základní princip spočívá v tom, že se děti učí 

číst písmena, slabiky a slova nahlas. To, co čtou, si ukazují prstem a ukazovátkem. 

Nejdříve čtou vše dlouze a pomalu.  Učí se správnému dýchání a také písmena, slabiky 

a slova správně tvořit. Jedná se o takzvané klouzání z jednoho písmenka na druhé, dále 

děti plynule písmena spojují. Z toho pak plyne název metody. Dvojité čtení se 

neobjevuje. Děti čtou jen jedním směrem, nikdy se nevracejí okem zpátky. Prý takový 

nácvik čtení umožňuje, aby děti četly s porozuměním. 
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12.2 GLOBÁLNÍ METODA ČTENÍ 

Další metodou, která slibuje, že děti dobře povede ke čtenářství a ke čtení 

s porozuměním, je metoda globální. Globální metoda podle Jiříka [30] je metoda 

analytická, což znamená, že výuka  je vedena od celku k částem. 

Jiřík[30] za pedagoga, který metodu zavedl, považuje Ovida Decrola, který ji 

zavedl pro děti mentálně retardované a pro děti předškolního věku. Decroly Našel 

inspiraci na konci 20. let 20. století v tvarové psychologii, která vychází z poznatku, že 

přirozeně vnímá čtenář celky, části jsou pak celku podřízeny. Na základě toho tedy 

učitel vyučující globální metodou nabízí dítěti celek (větu nebo slovo). Celek zachovává 

dítě tak dlouho, dokud sám nedojde vlastním tempem a přirozeným vývojem k analýze 

věty nebo slova. Žáci ještě předtím, než znali písmena, si opakovali obrazy tištěného 

písma, takže jim byla dána možnost rozumět textu,  aniž by písmena znali.   

Globální metodě byla podle Jiříka[30]věnovaná tak veliká pozornost z důvodu, 

že v Praze byla ve školním roce 1933/1934 na všech školách povinně zavedena jednotná 

učebnice elementárního čtení, která uplatňovala právě globální metodu. Tím se 

přerušilo právo učitele i školy, aby si svobodně zvolili metodu, kterou budou 

elementární čtení a psaní vyučovat. Toto právo pak neměl učitel ani v padesátých letech 

při plošném zavedení analyticko-syntetické metody. 

12.2.1ZKUŠENOSTI S VÝUKOU ČTENÍ V POMOCNÉ ŠKOLE /1930/ 
Velice zajímavou zkušenost nabízí Jiřík[30], když uvádí zkušenost učitele 

Václava Kozáka, který si jako pokusnou třídu pro výuku globální metodou zvolil třídu 

na pomocné škole. Uvádí, že globální metoda vyučovaná tímto učitelem vedla děti od 

začátku k porozumění toho, co četly. Předtím, než učitel konkrétním dětem nabídl 

výuku pomocí globální metody, tak se tyto děti nebyly schopny naučit číst často 

více než jen pouhé znaky /písmena, slabiky/. Učitel při výuce využíval spojení slov s 

obrázkem pro jejich lepší zapamatování. Tím se jeho výuka lišila od pedagogů, kteří 

sice využívají globální metodu, ale učí na běžných školách. Pan učitel uvedl jako 

příklad žáky, jejichž IQ bylo 38,40 /středně těžká mentální retardace/ a 62/lehká 

mentální retardace/. Předtím, než je začal vyučovat globální metodou, tyto děti nečetly 

slova ani věty, znaly pouze některá písmena. Do pomocné školy nastoupily poté, co 
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byly několik let marně vyučovány elementárnímu čtení na běžné škole. Učitel nejprve 

vybral vhodná slova tak, aby dítě mělo pocit, že se jej slova týkají. Taková slova 

týkající se dítěte a jeho prostředí pak zpracoval do takzvaných obsahových celků tak, 

aby se vztahovala k ostatnímu učivu. Na co však narážel, byla téměř nulová materiální 

podpora speciálně vytvořená pro pomocné školy. Chyběly učebnice, a tak musel 

využívat čítanky napsané pro školy obecné, analyticko-syntetické slabikáře. Potřeboval 

pro svou výuku i řadu obrázků, výuka byla náročná na přípravu. Přes to všechno mohl 

učitel  uvést, že děti projevovaly díky zavedení této metody radost ze čtení, z toho, co 

dokázaly, protože od začátku mohly číst slova, ale i krátké věty, a tím rozumět tomu, co 

čtou. Děti si časem poradily i s analýzou slov. Nejprve si všímaly stejných částí/písmen/ 

ve slovech. Dále se postupně naučily poznávat písmena, žákyně s lehkou mentální 

retardací se naučila všechna písmena. Pan učitel považoval globální metodu za 

motivační a právě pro její názornost ji předkládá jako takovou, která je dětem velice 

blízká. Děti, které dříve čtení nebavilo, a četly třeba jen některá písmena, byly najednou 

schopny číst samostatně více slov.  

Jiřík[30] uvádí, že Globální metodou se u nás učilo až do roku 1951. V tomto 

roce pak bylo vydáno usnesení  o učebnicích,  které u nás dále nedovolovalo vyučovat 

globální metodou. Důvodem byl základ metody, která byla inspirována idealistickou 

tvarovou psychologií. Od roku 1951 byla jako jediná oficiálně schválená metoda, která 

je u nás dodnes nejrozšířenější a díky velkému množství podpůrných materiálů 

pravděpodobně ještě několik let nejrozšířenější bude, metoda analyticko-syntetická, 

jejíž vliv na čtenářství dětí třetích tříd budu porovnávat s vlivem genetické metody 

společně s vlivy, které do výuky vnáší učitel. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 
13. ČTENÁŘSTVÍ DĚTÍ TŘETÍCH TŘÍD 

13.1 CÍL, PRACOVNÍ HYPOTÉZA, METODY ŠETŘENÍ, 
HARMONOGRAM VÝZKUMU 

Cílem výzkumu bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že žáci ve třetích třídách 

učených genetickou metodou výuky čtení budou prokazovat lepší výsledky z hlediska 

čtenářské motivace, postojů a dovedností než ti, kteří byli vyučováni metodou 

analyticko-syntetickou. Hypotéza byla založena na předpokladu, že učitelé genetické 

metody tento rychlý rozvoj čtení a psaní, které vyučování dětí genetickou metodou 

provází, využijí k dosažení dobrých výsledků žáků a předpokladu, že děti s tradiční 

výukou čtení a psaní, od počátku zatíženi čtyřmi druhy písma a s pomalým nástupem 

vlastního čtení a psaní nedoženou to, co ve třetí a čtvrté třídě bude z hlediska kvality 

čtenářství dětí již samozřejmostí. To, zda se hypotéza potvrdila či vyvrátila je v závěru 

výzkumu shrnuto na základě odpovědí dětí v dotazníku a odpovědí učitelů, které jsou 

s výsledky dětí dávány do souvislostí. Dotazník pro děti je sestaven tak, aby pojmul ty 

složky čtenářské gramotnosti, které se dají u dětí sledovat, (viz teoretická část 

diplomové práce 5.2.4, „Dovednosti, které očekáváme od dobrých čtenářů“). Je určen 

pro děti 3. tříd, které byly vyučovány jak metodou analyticko-syntetickou, tak metodou 

genetickou. Dotazník vyplňovaly dvě třídy dětí s tradiční výukou a dvě třídy dříve 

vyučované genetickou metodou. Z každé třídy byl vybrán náhodný vzorek 20 dětí. Jsem 

si vědoma, že vzhledem k vymezenému rozsahu diplomové práce a malému počtu 

respondentů nemůže mít výzkum statisticky vypovídající hodnotu, co se výsledků dětí 

týče, ani si to neklade za cíl. Mohl by však být inspirací pro navazující výzkum, 

případně disertační práci. Spolehlivost dat jsem se snažila alespoň do určité míry zajistit 

tím, že jsem se snažila děti motivovat při zadávání dotazníku a v průběhu jeho 

vyplňování děti ujišťovat, že dotazník není na známky, je anonymní a je pro mě velkou 

pomocí, když ho vyplní. Zároveň jsem zdůrazňovala, že žádná odpověď není špatná či 

dobrá, že kvalitní je každá, která je podle pravdy. U odpovědí na otevřené otázky, v 

nichž se měly děti rozepisovat, jsem dětem poskytla slovní povzbuzení, že mě opravdu 

zajímá, co si děti myslí a každá jejich odpověď je pro mě přínosná. Před úkoly, které se 
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přímo týkaly textů, jsem upozorňovala žáky, že je třeba odpovídat na otázky vždy 

vzhledem k textu, který právě četli. Uvedené texty jsem dětem vždy nejdříve nahlas 

přečetla, poté děti četly samostatně, potichu, aby mohly textům lépe porozumět. O 

významu tichého čtení jako prostředku k porozumění se zmiňuji v teoretické části 5.2.3 

„Tiché čtení“ Vzhledem k tomu, že jsem připouštěla možný vliv přílišného soustředění 

se žáků na pravopis a úhlednost písma na úkor obsahu odpovědí, jsem žáky ujistila, že 

mi na pravopise ani úpravě toho, co napíší, nezáleží. Pouze jsem žáky poprosila, aby 

psali čitelně. Děti dostávaly po zadání dotazníku i v průběhu jeho vyplňování prostor na 

své dotazy. Během vyplňování dotazníku dětmi jsem kontrolovala, zda správně chápaly 

zadání.  

Výsledky dětí u každé čtenářské složky zapisuji do tabulky. Třídy o počtu 20 

dětí jsou v tabulce a dále i v textu označeny těmito zkratkami: 

1AS… třída vyučovaná dříve metodou analyticko-syntetickou 

2AS… třída vyučovaná dříve metodou analyticko-syntetickou 

3GM… třída vyučovaná dříve metodou genetickou 

4GM… třída vyučovaná dříve metodou genetickou 

Do tabulky vždy uvádím příslušnou třídu, která vyplňovala dotazník, přičemž 

z každé třídy jsem vybrala náhodný vzorek 20 dětí, sledované složky čtenářství a počet 

dětí z každé třídy, u kterých se odpověď jevila jako uspokojivá. Výsledky tříd u 

jednotlivých složek záměrně dávám do souvislostí s činnostmi, které dětem na rozvoj 

těchto složek nabízí učitel. Spolehlivost tohoto propojování je ovlivněná částečně tím, 

že činnost učitelů je zjišťována pouze na základě jejich výpovědí. Pro vyšší spolehlivost 

by tedy bylo potřeba si uvedené výpovědi pozorováním ověřit. Za další vliv považuji, že 

třídy 4GM a 1AS mají nyní ve třetí třídě jiného vyučujícího, než měly v 1. a 2. třídě, 

tudíž v jejich výpovědích týkajících se toho, od kdy činnosti na podporu čtenářství děti 

ve výuce dělají, mohou být jisté odchylky vzhledem k informovanosti současného 

učitele. V závěru výzkumu navrhuji na základě výsledků dětí a odpovědí učitelů kroky 

k dalšímu rozvoji čtenářství pro jednotlivé třídy. 
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13.2 SLEDOVANÁ KRITÉRIA – SLOŽKY ČTENÁŘSTVÍ 

13.2.1 MOTIVACE – ŽÁK JE K ČETBĚ MOTIVOVANÝ, ČETBA PATŘÍ 

MEZI JEHO OBLÍBENÉ ČINNOSTI (POSTOJ KE ČTENÍ) 
Motivací se také zabývám v teoretické části (viz 5.1, „Motivace“). 

Obsah zadání:  

První otázka směřovala k tomu, jak jsou žáci motivovaní k četbě. Motivace byla 

zjišťována na základě tří různých odpovědí každého žáka na to, co ve svém volném čase 

nejraději dělá. 

Ve všech třídách jsem vysvětlila, co je to volný čas a ujistila se, že žáci chápou. 

Děti pak psaly do zadání, každý své tři odpovědi. 

Způsob vyhodnocení:  

Pokud žák do jednoho ze tří řádků napsal „čtu si“ nebo „čtu si knihu, uznala 

jsem, že se jedná o žáka motivovaného k četbě. Jako plnohodnotná byla uznaná i 

odpověď „píšu knihu,“ a to vzhledem k těsnosti propojení čtení a psaní, které jako téma 

prochází teoretickou částí diplomové práce (viz kapitola 10Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. „Dobrá výuka počátečního čtení a psaní“). 

Výsledky tříd:  

I přes snahu učitelů třídy 2AS a 3GM, kteří uvedli, že s dětmi pravidelně 

navštěvují knihovnu, aby tak podpořili čtenářství dětí i ve volném čase, zdá se být 

motivace dětí tříd 2AS a 3GM ke čtenářství téměř srovnatelná jako s třídami 1AS a 

4GM, kde vyučující s dětmi do knihovny nechodí vůbec. Ověřování vlivu návštěvy 

knihovny jakožto motivačního prostředku ke čtenářství ve sledovaných třídách by 

mohla být spolehlivější, pokud by byla zjišťována motivace žáků ke čtení například 

před návštěvou knihovny a po její návštěvě anebo pokud by byly k dispozici odpovědi 

dětí na otázku jejich motivace předtím, než kdy začaly navštěvovat knihovnu a poté, 

například v období, kdy již knihovnu pravidelně navštěvují. Souvislost s motivací dětí 

by se také dala spojovat s tím, jak učitel zařazuje do výuky i jiné materiály než 

učebnicové. Avšak ani tady se neprokázal přímý vliv vzhledem k různosti odpovědí 

učitelů a podobnosti odpovědí žáků. Učitelé tříd 1AS a 2AS zařazují i jiné materiály 
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dvakrát do měsíce, 3GM denně a 4GM jen výjimečně. Ani vliv zařazování čtenářské 

dílny do výuky na motivaci dětí číst ve volném čase se nepotvrdil. 1AS nezařazuje 

čtenářskou dílnu do výuky, 2AS dvakrát do měsíce, 3GM denně a 4GM nezařazuje. 

Vážné hovory o četbě, které se také nepotvrdily jako vlivné na motivaci dětí, zařazují 

do výuky třídy 2AS dvakrát do měsíce, 4GM čtyřikrát ročně a třídy 1AS a 3GM 

nezařazují. Na malém vzorku dětí nelze z toho, že se u nich vliv těchto motivačních 

činností nepotvrdil, vyvozovat, zda tyto činnosti jsou obecně k výběru četby ve volném 

čase opravdu motivační či nikoli. 

Odpovědi dětí ukázaly, že pro dotazované děti nepatří kniha mezi preferované 

činnosti v jejich volném čase, a sice bez ohledu na to, kterou metodou byly vyučovány. 

Ve třídě 4GM je pro 3 děti z 20 čtení ve volném čase náplní, v ostatních sledovaných 

třídách pro 4 děti z 20. Na výsledky lze brát zřetel jen do té míry, že děti uvádějí pouze 

tři preferované činnosti, z dotazníku tak nevyplývají činnosti, které děti dělají jako 

čtvrté, páté či například osmé v pořadí oblíbených činností. Z odpovědí také nelze 

zjistit, kolik času děti nad četbou tráví. Takové odpovědi dětí by vyžadovaly ověření 

dospělé osoby vzhledem k nespolehlivosti dětských odhadů třeťáků na časové úseky. I 

na odpovědi dospělých by bylo potřeba brát zřetel do té míry, na kolik je v možnostech 

dospělé osoby mít o trávení volného času dítěte nad knihou přehled. Dotazník také 

nezjišťuje, které děti ve svém volném čase nečtou vůbec a kolik takových dětí dotazník 

vyplňovalo.  
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Tabulka 2: Motivace  

 Ve svém volném čase nejraději:  

a) 

b) 

c) 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 18 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 4 třídy po 20 dětech) 
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13.2.2SOUSTŘEDĚNÍ – ŽÁK SE SOUSTŘEDÍ NA ČETBU (SOUVISÍ S 

MOTIVACÍ, ALE HLAVNĚ SCHOPNOSTÍ POROZUMĚT TEXTU). 
Tato čtenářská složka sleduje schopnost soustředění se žáků na četbu při vnějších 

rušivých vlivech.  

Obsah zadání:  

Děti si měly vybrat a zakroužkovat, zda se přes různé rušivé vlivy z okolí 

soustředí dobře nebo zda jim soustředění činí potíže. Pokud bylo pro ně těžké se 

rozhodnout, byly povzbuzeny přesto vybrat, co je vystihuje více. 

Způsob vyhodnocení:  

Do tabulky uvádím ke každé třídě vždy počet dětí, které zakroužkovaly odpověď 

b), které tedy uvedly, že se spíše dobře soustředí.  

Výsledky žáků:  

Nejvíce dětí se zdá být soustředěných ve třídě 3GM - 13 dětí, nejméně ve třídě 

4GM - pouze 6 dětí. Z odpovědí dětí však nevyplývá, do jaké míry se kdo při rušivých 

vlivech soustředí či nesoustředí. Takové hlubší výsledky o soustředění dětí by mohly 

být získány například získáním záznamů dětí, případně i pozorovatelů z jejich okolí o 

soustředění se v delším časovém období na texty různého typu. Z odpovědí pouze 

vyplývá subjektivní pocit dětí z toho, zda je více vystihuje, že se při rušivých vlivech 

soustředí či nesoustředí, přičemž z dotazníku nevyplývají možné odchylky v sebe-

náhledu dítěte na to, jak se soustředí. Třída 3GM, ve které se zdají být děti při čtení 

během vyučování nejvíce soustředěné, bude mít pravděpodobně největší zkušenost se 

čtením při vyučování. Paní učitelka třídy 3GM zařazuje denně do výuky čtenářskou 

dílnu, třída 2AS ji zařazuje dvakrát do měsíce, třídy 1AS a 4GM ji nezařazují vůbec. 

Děti třídy 3GM také denně čtou ve vyučování i jiné texty než učebnicové, mají tak 

oproti jiným třídám výhodu zkušenosti se čtením různých typů textu ve vyučování, na 

kterých mohou právě soustředění trénovat. Třídy 1AS a 2AS dvakrát do měsíce 

Vyučující třídy 4GM jako jediná z dotazovaných jiné materiály než učebnicové do 

výuky téměř nezařazuje. Pro spolehlivost výpovědí o vlivu jiných materiálů než 

učebnicových na soustředění dětí by kromě frekvence jejich používání ve výuce bylo 

potřeba také zjišťovat, do jaké míry a jakými způsoby s materiály děti pracují. Výsledky 



 
 

63 
 

poukazují na přímou souvislost mezi soustředěním a používáním různých textových 

materiálů ve výuce. 

Tabulka 3: Soustředění 

Zakroužkuj odpověď, která Tě více vystihuje: 

a. Většinou se špatně soustředím na to, co ve škole čteme. Nechám se vyrušit 

například tím, že si spolužáci povídají nebo venku projede auto… 

b. Během vyučování čtu nějaký text, většinou se plně soustředím na to, co čtu. 

Když si kamarádi povídají nebo je zvenku slyšet hluk, nevadí mi to. 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 18 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 4 třídy po 20 dětech) 
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Předvídání 

Tato složka čtenářské gramotnosti sleduje u dětí míru schopnosti předvídat, jak 

bude text pokračovat na základě vodítek z textu, který zatím přečetly. (Viz teoretická 

část diplomové práce 5.2.4, „Dovednosti, které očekáváme od dobrých čtenářů“) 

Obsah zadání:  

Příběh, který byl dětem nabídnut, je o malé rosničce, která nechce nosit to, co jí 

rodiče vnucují – montgomerák – kabát do deště. Jako aktivita před četbou bylo zvoleno 

vzpomínání dětí na to, do čeho je rodiče nutili a dětská reakce na nátlak rodičů. V každé 

třídě pak nahlas zazněly některé příklady i toho, jak děti rodiče neposlechly nebo se 

snažily rodičům odmlouvat či je dokonce přemlouvat. Po sdílení se ve třídě přečetly děti 

část příběhu Rosnička od Miloše Macourka,[7] a po přečtení psaly, jak by mohl příběh 

pokračovat.  

Rosnička 

S dětmi je vždycky trápení, narodí se například malá rosnička, tatínek 

s maminkou ji chtějí mít slušně oblečenou, jdou jí tedy do konfekce koupit hezký 

montgomerák, ale víte, že se to malé nezdá, chtěla by modrý kabátek s kdovíjakým 

zapínáním a tatínek říká, měj rozum, všechny rosničky nosí zelené montgomeráky, a 

malá křičí, co mi tohle povídáte, na obloze ani mráčku, budu chodit jako blázen, matka 

ale řekne, mlč, tohle vždycky uneseš, dá se do deště a co potom, je třeba myslet na zadní 

kolečka. 

Způsob vyhodnocení:  

Děti píší pokračování textu o rosničce. Jde o to zjistit, zda jsou schopné 

předvídat a napsat své pokračování textu. Odpovědi, které byly uznány za uspokojivé, 

byly takové, které navazovaly na text a vycházely z vodítek v textu. 

Příklady částečně uspokojivých odpovědí:  

Níže uvádím některé příklady odpovědí, které byly uznány za částečně 

uspokojivé tím, že žáci napsali sice pokračování textu, ale nenapsali ke svému 

pokračování zdůvodnění., do tabulky jsem pak k předvídání připsala půl bodu:  

„Myslím, že si rosnička prosadí modrý kabát.“ 
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„Rosnička se bude trápit, ale nakonec poslechne.“ 

„Rodiče vyhoví rosničce a koupí jí, co chce.“ 

„Rosnička bude přemýšlet.“ 

Příklady plně uspokojivých odpovědí:  

Níže jsou uvedeny odpovědi, které byly vyhodnoceny jako plně uspokojivé 

vzhledem k vysvětlení, které žák napsal ke svému pokračování příběhu.  

„Rosnička potká jiné rosničky, které mají montgomerák, a už nebude chtít jen 

kabát.“ 

- to, že žák napsal, že rosnička už nebude chtít jen kabát, vysvětluje tím, že potká 

jiné rosničky s montgomerákem 

 „Rosnička uteče z domu, než aby nosila ten hrozný montgomerák.“ 

- pokračováním příběhu je v této odpovědi útěk rosničky z domu, což je 

vysvětleno odporem rosničky k nutnosti nosit montgomerák. 

Příklady neuspokojivých odpovědí:  

Jako neuspokojivé bylo vyhodnoceno, když žák nic nenapsal. Nelze se však 

spoléhat na to, že takový žák předvídat neumí, mohlo se například jednat o žáka, který 

nerad své myšlenky sdílí na papír anebo který u jiných textů předvídat umí, jen k textu o 

rosničce ho právě nic nenapadlo. V odpovědích se nevyskytla žádná, která by měla být 

označena za neuspokojivou pro to, že by se netýkala textu.  

Výsledky dětí:  

Ukázalo se, že děti dobře předvídaly, ať byly vyučovány jednou či druhou 

metodou.  Nejvíce dětí dokázalo písemně předvídat ve třídě 3GM, nejméně ve třídě 

2AS. 

U předvídání jsou uspokojivé výsledky všech tříd, jejich vyučující s dětmi 

předvídají každý měsíc, vyučující třídy 4GM čtyřikrát do roka. Vyučující třídy 3GM 

začala s dětmi předvídat nejdříve, od října 1. třídy, třída1AS a 4GM začaly 

s předvídáním na konci 1. třídy a třída 2AS, která dopadla nejhůře, předvídá až letos, tj. 

několik měsíců. Z uvedených výsledků dětí ve spojitosti s délkou zkušeností, kterou 

mají děti v jednotlivých třídách s předvídáním, se zdá být délka zkušenosti klíčová pro 

výsledky dětí. Výsledky by se však více blížily jejich spolehlivosti, kdyby se u 
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respondentů zkoumaly i zkušenosti s předvídáním v mateřských školách, kde sice ještě 

většina dětí neumí číst a text by neuměla dopsat, ale texty by mohla číst paní učitelka a 

zapisovat odpovědi dětí. Schopnost předvídat u dětí však nelze podložit výsledky 

odpovědí pouze na jeden text. Ke zvýšení spolehlivosti by bylo potřeba zjišťovat 

předvídání u dětí na základě toho, jak by předvídaly u různých textů, a pro spolehlivost 

by bylo potřeba předložit a vyhodnotit velký počet takových testů. 

Tabulka 4: Předvídání 

Napiš, jak by mohl příběh o rosničce pokračovat a proč. 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 18 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 20 dětí) 

13.2.3VYJASŇOVÁNÍ - ŽÁK SI VYJASŇUJE PŘI ČTENÍ  
Obsah zadání:  

Děti dostaly za úkol napsat, proč rodiče chtěli koupit rosničce právě 

montgomerák namísto třeba obyčejného kabátu.  

Způsob vyhodnocení: Záměrem bylo, aby se ukázalo, zda děti z textu pochopily, že 

montgomerák je něco jako pláštěnka do deště. Jako uspokojivé byly uznány odpovědi, 

ze kterých vyplynulo pochopení montgomeráku, jako kabátu do deště a rodičů, kteří 

rosničce chtějí koupit montgomerák, aby nezmokla. 

Příklady částečně uspokojivých odpovědí: 
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„ Protože nosit montgomerák byla rodinná tradice.“ – zde žák odpověděl na 

úrovni doslovného porozumění. Z důvodu, že nenapsal v odpovědi nic o tom, že by 

montgomerák byl do deště, čímž by došel vysuzováním, je jeho odpověď hodnocena za 

0,5 bodu. 

„Protože rodiče hlavně chtěli, aby byla oblečená slušně.“-zde žák také odpověděl 

na úrovni doslovného porozumění, proto je za odpověď hodnocena za 0,5 bodu. 

Příklady uspokojivých odpovědí: 

„Aby nezmokla.“ 

„Aby byla chráněna před deštěm.“  

„Aby nebyla mokrá“ 

„Aby nenastydla z deště“ 

Příklady neuspokojivých odpovědí, ze kterých lze poznat, že žák z textu 

nepochopil, co je montgomerák: 

 „Protože rodiče víc myslí na to, aby rosnička nedělala ostudu, než aby jí bylo 

teplo.“ – Z textu nevyplývá, že by rodičům více záleželo na slušném oděvu rosničky, 

než na to, jestli je jí teplo. 

„Protože rodiče chtějí, aby se oblékala jako dítě ne jako dospělá.“ - Z odpovědi 

nelze vyvodit, zda žák do rosničky projektuje svou zkušenost nebo zná například 

podobný příběh, ze kterého by mohla logicky vyplynout žákova odpověď. I přesto je 

odpověď hodnocena 0 body, protože z textu nevyplývá, že by dospělé rosničky nenosily 

montgomerák. 

Výsledky dětí:  

Nejlépe vyjasňovaly děti třídy 1AS, nejhůře dopadla při vyjasňování třída 4GM, 

ve které si ani jeden žák nedokázal podle textu vysvětlit, co to ten montgomerák vlastně 

je.  

Je třeba brát v úvahu, že vyjasňování u dětí bylo zkoumáno pouze na jednom 

slově z jednoho textu. Důvody toho, proč většina dětí třídy 1AS dovedla při dotazování 

vyjasňovat a většina dětí tříd 2AS a 3GM vyjasňovat nedovedla, nelze určit, na to by 

bylo potřeba zkoumat dále kvalitu a způsoby vyjasňování.  
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Učitelé všech tříd kromě třídy 4GM uvedli, že si s dětmi vyjasňují slova a věty 

během čtení, a to denně od první třídy. Děti třídy 4GM, které se zdají být dětmi, které 

vůbec neumějí vyjasňovat, (to vyvozuji z toho, že se v této třídě nevyskytla jediná zcela 

uspokojivá odpověď, pouze jedna odpověď byla částečně uspokojivou), mají zkušenost 

s vyjasňováním teprve od druhé třídy, vyjasňují nejméně často - jedenkrát týdně, ostatní 

denně. Jako jediní téměř nepoužívají v hodinách jiné materiály než učebnicové. Lze 

tedy předpokládat, že budou mít omezenější zkušenost s různými typy textů, ve kterých 

je vyjasňovat si, třeba.  

Tabulka 5: Vyjasňování  

Napiš, proč si myslíš, že rodiče chtějí koupit rosničce právě montgomerák 

namísto třeba obyčejného kabátu 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 18 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 4 třídy po 20 dětech) 

13.2.4REAKCE O POSTOJI – BEZPROSTŘEDNÍ REAKCE NA ČETBU (O 

POSTOJI)  
Tato složka čtenářské gramotnosti zkoumá, zda jsou děti schopné vyjádřit svůj 

postoj k přečtenému, vysvětlit, proč se jim příběh líbil či nelíbil. (Viz teoretická část 5.3 

„Čtenářské postoje“) 
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Obsah zadání:  

Děti si dočtou příběh rosničky tak, jak jej napsal Miloš Macourek [7], a poté 

mají napsat, zda se jim příběh líbil a proč.  

Rosnička 

S dětmi je vždycky trápení, narodí se například malá rosnička, tatínek 

s maminkou ji chtějí mít slušně oblečenou, jdou jí tedy do konfekce koupit hezký 

montgomerák, ale víte, že se to malé nezdá, chtěla by modrý kabátek s kdovíjakým 

zapínáním a tatínek říká, měj rozum, všechny rosničky nosí zelené montgomeráky, a 

malá křičí, co mi tohle povídáte, na obloze ani mráčku, budu chodit jako blázen, matka 

ale řekne, mlč, tohle vždycky uneseš, dá se do deště a co potom, je třeba myslet na zadní 

kolečka, a tak se tedy montgomerák koupí, ale malá je od toho dne hubatá, chodívá ven, 

jenom když má pršet, je to k nevydržení, otec říká, seď doma, bude lít jako z konve, ale 

ta malá hubatá rosnička povídá, tak nač ten montgomerák vlastně mám, a jde si klidně 

ven, jde si klidně na procházku, a kdo ji vidí, ten si říká, vypadá to, že bude pršet, ta 

malá rosnička jde už zase na procházku.  

Jako uspokojivé byly uznány jen ty odpovědi, které obsahovaly i odpověď na 

otázku proč, kromě odpovědi, líbil, protože je hezký, která neposkytuje informaci o tom, 

proč se příběh zdál hezký. Ve výzkumné části pak, když se dotazuji učitelů, zda děti 

písemně reagují na to, co čtou, vysvětluji, že tím myslím i to, zda dovedou důvod svých 

postojů zdůvodnit, zda jim zadávají úkoly takové, aby nestačilo, že děti napíšou jen: líbí 

se mi příběh, protože je to pěkný příběh. I Proto takové typy odpovědí nepovažuji za 

uspokojivé. Takové typy odpovědí byly tedy vyhodnoceny jako neuspokojivé, stejně tak 

jako bylo za neuspokojivé považováno, pokud žák nic nenapsal. Děti byly předem 

upozorněny na to, že je důležité, aby napsaly důvod toho, proč se jim příběh líbil nebo 

nelíbil. 

Příklady uspokojivých odpovědí: 

„Líbil se mi, protože rosnička byla v příběhu hubatá.“  

„Líbil se mi, protože rosničku chápu, rodiče je někdy těžké přesvědčit.“ 

„Nelíbil se mi, protože to je pro malé děti, rosničky mě už nezajímají.“ 
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Výsledky dětí:  

Děti dovedly dobře po přečtení reagovat písemně na četbu a vyjádřit tak svůj 

postoj k přečtenému. Nejlépe reagovaly děti obou genetických tříd, tj. 3GM a 4GM, 

nejhůře děti třídy 2AS. Děti třídy 3GM, které všechny dovedly vysvětlit a napsat svůj 

postoj k přečtenému textu o rosničce, dostávají několikrát týdně ve výuce příležitost 

vyjádřit písemně svůj postoj k četbě, několikrát ročně vedou ve třídě vážné hovory o 

četbě. Ostatní děti píší svůj postoj k přečtenému pouze čtyřikrát do roka prostřednictvím 

zápisu do čtenářského deníku, kde zapisují, zda se jim kniha líbila a svůj postoj mají i 

zdůvodnit. Důvody, proč děti třídy 4GM všechny dovedly vysvětlit svůj postoj 

k přečtenému, nelze ze sledovaných činností, které učitel třídy 4GM zařazuje do výuky, 

vyvodit. Učitel třídy 4GM dává příležitost dětem se písemně vyjadřovat k četbě pouze 

čtyřikrát do roka prostřednictvím čtenářského deníku a děti ve vyučování vůbec 

nevedou vážné hovory o četbě. Výsledky tedy dopadly nezávisle na činnostech učitele, 

se kterými by bylo možné výsledky spojovat. Nelze však tvrdit, že děti opravdu postoj 

k přečtenému nevyjadřují. Učitelé byli tázáni, zda se děti o postoji vyjadřují písemně, 

nebyly však zkoumány všechny činnosti učitele a činnosti žáků, které by poukázaly na 

to, zda učitel podporuje či nepodporuje například slovní vyjádření dětí k přečtenému a 

tady mohlo dojít jen čistě hypoteticky k transferu ze slovního vyjádření postoje na 

písemný. 
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Tabulka 6: Reakce o postoji 

Napiš, jestli se Ti příběh líbil a proč 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 18 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 4 třídy po 20 dětech) 
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13.2.5ZÁKLADNÍ SLOŽKY PŘÍBĚHU – ŽÁK ZACHYTÍ ZÁKLADNÍ SLOŽKY 

PŘÍBĚHU 
Obsah zadání:  

Prostřednictvím tabulky postav byla u dětí zkoumána složka čtenářské 

gramotnosti, která pohlíží na to, jak jsou děti schopné zachytit základní složky příběhu. 

Děti dostaly text o rosničce a měly v textu dohledat odpovědi na otevřené otázky 

z tabulky.  

Způsob vyhodnocení:  

Níže je tabulka 7 vyplněna některými příklady uspokojivých odpovědí. 

V odpovědích se nevyskytly takové, které by bylo nutné považovat za neuspokojivé 

vzhledem k tomu, že by se netýkaly textu. Prázdné okénko v tabulce bylo hodnoceno 

jako neuspokojivá odpověď. 

Tabulka 7: Základní složky příběhu 

Vyplň tabulku postav 

POSTAVA CO ŘÍKÁ CO DĚLÁ JAKÁ JE 

Rosnička 
Budu chodit jako blázen. 

Nač ten montgomerák 
vlastně mám. 

Chodí ven, jen když má 
pršet. Odmlouvá. 

Trucuje. Předvádí se. 

Hubatá. Tvrdohlavá. 
Nespokojená. Umíněná. 

Maminka 
Mlč. Je třeba myslet na 
zadní kolečka. Dá se do 

deště a co potom? 

 Vysvětluje, že se dá do 
deště. Napomíná 
rosničku. Kupuje 

montgomerák 

Taková, že nerada 
ustupuje své rosničce. 

Starostlivá. Zodpovědná. 

Tatínek 
Měj rozum. Všechny 
rosničky nosí zelené 

montgomeráky. 

Domlouvá rosničce. 
Kupuje montgomerák. Je 
na straně maminky. Říká 
rosničce, ať sedí doma. 

Je takový, že mu záleží 
na rosničce. Je 

přesvědčený o své 
pravdě. Je zapojený do 

nakupování. 

Kdo jí vidí. 
Ostatní rosničky 

Bude pršet. Ta malá 
rosnička jde už zase na 

procházku 

Dívají se na rosničku. 
Říkají o rosničce, že je 

na procházce. Předvídají 
počasí. 

Zvědaví. Zamyšlení. 
Takoví, že věří, že bude 
pršet. Vystrašení z deště. 

Zdroj: Zadání vlastní, inspirováno semináři k literární výchově vedené PhDr. Ondřejem 

Hausenblasem, cit. 6. 8. 2012, vyplněno příklady uspokojivých odpovědí dětí. 
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Výsledky dětí:  

Tabulku postav vyplnily třídy velmi podobně, s minimálním rozdílem. Ve 

frekvenci zachycování základních složek příběhu se shoduje třída 1AS se třídou 3GM, 

které základní složky příběhu zachycují 1krát týdně. Dále se ve frekvenci zachycování 

základních složek příběhu shodují třídy 2AS a 4GM, které zachycují čtyřikrát do roka, 

což je významně méně oproti třídám 1AS a 3GM. Nelze proto potvrdit souvislost mezi 

tím, jak často děti zachycují základní složky příběhu ve vyučování a jak vyplnily 

tabulku postav. Z uvedené  nemožnosti takto zjišťovat schopnost žáků vyplnit tabulku 

postav vyplývá potřeba hledání jiných prostředků pro tato zjištění. Jedním z nich je 

sledování, jak skutečnost, jak často učitel nabízí či nenabízí dětem ve výuce úkoly na 

zachycení základních složek postav, ovlivňuje pak schopnost dětí základní složky 

příběhu zachytit například právě v tabulce postav. Pro spolehlivost a kvalitu výsledků 

by možná bylo užitečné provést i zkoumání způsobů, jakými děti základní složky 

příběhů zachycují. Vzhledem k velmi podobným výsledkům dětí a různých odpovědí 

učitelů na otázku, odkdy základní složky příběhu s dětmi zachycují, 1AS od druhé třídy, 

2AS od 1. třídy 2. pololetí, 3GM od listopadu první třídy, 4GM od 1. třídy 2. pololetí, 

nelze vyvodit souvislost mezi tím, odkdy děti zachycují základní složky příběhu na 

základě zadání učitele a tím, jak děti vyplnily tabulku postav. Z faktu, že se na základě 

dotazníků nepodařila najít přímá spojitost mezi častostí i časností zaváděním činností na 

zachycení základních složek příběhu do výuky a výsledky dětí, by mohl být učitelům 

inspirací pro to, aby hledali a nalézali jiné prostředky, kterými by pokrok dětí 

v zachycování základních složek příběhu mohli sledovat.  
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13.2.6REAKCE O SMYSLU – BEZPROSTŘEDNÍ REAKCE NA ČETBU – O 

SMYSLU TEXTU 
Tato složka čtenářské gramotnosti je důležitá pro pochopení smyslu textu (viz 

teoretická část diplomové práce. 5.2.4 „Dovednosti, které očekáváme od dobrých 

čtenářů). 

Obsah zadání:  

Děti měly za úkol z textu o rosničce poznat, že rosnička v příběhu vůči rodičům 

trucovala. V každé třídě jsem poprosila děti, ať zakroužkují z nabízených odpovědí jen 

jednu, tj. ten nejdůležitější důvod toho, proč rosnička chodí ven jen tehdy, když má 

pršet.  

Způsob vyhodnocení: 

Jako uspokojivé byly uznány jen odpovědi c), viz tabulka 9.  

Výsledky dětí:  

Na otázku o smyslu odpovědělo správně nejvíce dětí ze třídy 3GM, nejméně dětí 

ze třídy 4GM.  

Děti třídy 3GM shrnují podstatné myšlenky textu několikrát týdně, paní učitelka 

třídy 3GM s dětmi začala shrnovat nejdříve, od října 1. třídy. Nejčastěji shrnuje 

podstatné myšlenky třída 1AS-denně, zato až od druhé třídy. Třída 2AS zatím podstatné 

myšlenky neshrnuje. Třída 4GM shrnuje dvakrát do měsíce od 2. třídy. 

 Nejlepší výsledky třídy 3GM při reakci dětí o smyslu textu se zdají být 

ovlivněné nejdelší  

a častou zkušeností s písemnými reakcemi o smyslu textu ve výuce, častým 

shrnováním podstatných myšlenek textu. Z výsledků třídy 1AS s porovnáním výsledků 

3GM by se dalo uvažovat o vyvození závěru, že délka zkušenosti bude mít větší vliv na 

výsledky dětí než frekvence shrnování. Obojí se zdá být ovlivňujícím, v těchto 

případech pozitivně, a o tom, že frekvence a zkušenost se shrnováním by mohla mít vliv 

na výsledky dětí, svědčí i výsledky třídy 4GM, která shrnuje pouze dvakrát do měsíce 

až od druhé třídy. U třídy 2AS se neukázalo, že by se to, že učitelka s dětmi 

neshrnovala, projevilo na výsledcích dětí. Většina dětí ve třídě 2AS uměla shrnout 
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podstatnou myšlenku textu. U tří ze čtyř tříd se ve výsledcích dětí ukázala možná 

spojitost s činností učitele - jak často a odkdy s dětmi shrnuje podstatné myšlenky textů. 

Pro spolehlivost výsledků by bylo potřeba o dětech vědět, nakolik se každého z nich 

podstatná myšlenka textu-trucování vůči rodičům, týká, jakou mají s takovým chováním 

sami zkušenost a míru zkušenosti zohlednit.  

Tabulka 8: Reakce o smyslu textu  

Rosnička chodí ven jen, když má pršet: 

a) aby ostatní podle toho poznali, že má pršet 

b) aby se pochlubila koupeným montgomerákem 

c) natruc rodičům  

d) aby montgomerák co nejvíce využila a neležel doma zbytečně 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 18 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 4 třídy po 20 dětech) 
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13.2.7VYVOZOVÁNÍ – ŽÁK VYVOZUJE, VYSUZUJE NEBO POSUZUJE 
Tato složka čtenářské gramotnosti hledí na dovednost vyvozování, vysuzování 

nebo posuzování informací, které nejsou v textu napsané doslova a přemýšlení, proč 

autor text napsal. 

Obsah zadání:  

Děti měly napsat, proč asi autor napsal text o sloním údělu. Děti byly ve všech 

dotazovaných třídách schopné psát názor na to, proč asi autor text napsal. Děti jsem 

povzbudila, ať se nad textem zamyslí a zkusí podle sebe napsat, proč mohl autor textu 

Sloní úděl text napsat. Ujistila jsem je, že žádný jejich nápad, není nepřijatelný.  

Způsob vyhodnocení:  

Vzhledem k tomu, že jsem nezaznamenala odpověď, která by se netýkala textu, 

za přijatelnou jsem považovala každou odpověď. Jako nepřijatelné bylo hodnoceno jen 

to, když žák nenapsal nic. 

Příklady uspokojivých odpovědí:  

„Protože chtěl upozornit lidi na hrůzu pytlačení.“ 

„Protože miluje slony“ 

„Protože se doma nudil, tak psal, co se mu právě honilo hlavou“ 

„Protože se chtěl zamyslet nad něčím příjemným, aby se netrápil.“ 

„ Protože o slonech už dlouho předtím přemýšlel.“ 

Výsledky dětí:  

Nejvíce vymyslely děti třídy 2AS, nejméně 4GM. Z tabulky je zřejmé, že nejvíce 

dětí napsalo svůj názor na to, proč autor text napsal ve třídě 2AS, kde ještě paní učitelka 

dětem takovýto úkol na přemýšlení nikdy nezadávala. Nejméně nápadů, proč by autor 

mohl text napsat, se vyskytlo ve třídě 4GM, kde děti takovéto úkoly dostávaly zadané 

již ve druhé třídě. Zde se tedy neukazuje možné propojení mezi tím, jak žák přemýšlí 

nad autorem při výuce na základě zadání učitele a tím, jak odpovídal v dotazníku. Nelze 

však tvrdit, že to mezi sebou nesouvisí vzhledem k malému počtu dotazovaných dětí 
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Tabulka 9: Vyvozování 

Napiš, proč si myslíš, že autor text napsal: 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 18 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 4 třídy po 20 dětech) 

13.2.8OTÁZKY K POROZUMĚNÍ- ŽÁK SI KLADE OTÁZKY K LEPŠÍMU 

POROZUMĚNÍ TEXTU  
Složka čtenářské gramotnosti, která hledí na zvídavost dítěte, ale také potřebu 

rozumět textu. 

Obsah zadání:  

Dětem jsem v každé třídě přečetla text o sloním údělu, poté si ho potichu 

přečetly samy a po přečtení mohly napsat, zda je napadají nějaké otázky k textu. Děti 

byly předem povzbuzeny, že žádná otázka není hloupá nebo trapná, že se mohou zeptat 

na cokoli, čemu v textu nerozuměly nebo co by je ještě zajímalo. Mohly položit otázku 

samy sobě nebo komukoli, čemukoli, co se vyskytuje v textu. 

Známý ochránce divokých slonů John MacAtlafous nám řekl: "Stopoval jsem 

stáda sloních samic v keňském národním parku, abych zjistil, zda se liší ochlazování 

slonic a slonů.  Slon africký má větší uši než indický. Jedno jeho ucho je skoro tak velké 

jako prostěradlo. Ale slonice jsou menší než samci a žijí ve stádech. Víme, že samci se 

ovívají ušima jako obrovskými vějíři. Vedro je nezaskočí. Slonice také znají způsoby, jak 

svá těla ochladit. Vyvalují se v bahně, polévají si vzájemně kůži vodou nebo na sebe 
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navzájem sypou prach. Já, milovník slonů, jsem tímto pozorováním chtěl na chvíli 

uniknout od kruté skutečnosti, která mě již mnoho let tíží a která ukazuje, že dokonce i 

ve velmi dobře chráněném prostředí, které sloní populaci bedlivě sleduje, se sloní samci 

i samice kvůli svým dlouhým klům stávají cílem pytláků. Obří sloní kly jsou pro pytláky 

jedním z nejvýhodnějších artiklů. Kel velkého samce může mít hodnotu vyšší než je roční 

plat hlídače parku. Když pytlák prodá dva sloní kly na černém trhu, je schopen z toho 

pak platit mzdu až několika dělníkům po celý rok. Není tedy nadto se občas bezstarostně 

zabývat sloním ovíváním. V některých zemích je sloní populace na pokraji vyhynutí a 

sloní kly mají i samci, i samice. (Zdroj: vlastní, začátek příběhu inspirován PhDr. 

Ondřejem Hausenblasem, 16. 11. 2012). 
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Způsob vyhodnocení: Jako uspokojivé byly uznány všechny otázky, které se textu 

týkaly, neuspokojivá otázka nebyla žádná, všechny napsané otázky se týkaly textu. 

Příklady uspokojivých odpovědí:  

„Kolik slonů už pytláci takto ulovili?“ 

„Jak by se sloni ovívali v pytli?“ 

„Proč jsou pytláci tak moc zlí?“ 

„Kdy je opravdu John?“ 

Výsledky dětí: Nejzvídavější děti byly při kladení otázek k textu ve třídě 2AS, které 

kladly nejvíce otázek, nejméně v 1AS.Většina dětí bylo zvídavých ve třídě 3GM, ve 

třídě 4GM většina dětí zvídavých nebylo. Pouze ve třídě 3GM si děti kladou otázky 

k lepšímu porozumění mezi sebou, v ostatních třídách nikoli.  

U tříd 1AS, 3GM a 4GM lze pozorovat u dětí jistou spojitost mezi kladením si 

otázek navzájem k lepšímu porozumění textu ve výuce a zvídavostí, která se projevila 

při kladení si otázek v dotazníku k textu Sloní úděl. Třída 2 AS se jeví však mimořádně 

zvídavou i přesto, že si žáci navzájem otázky k lepšímu porozumění textu navzájem 

nekladou. Dala by se jistě vidět souvislost mezi zvídavostí dětí třídy 2AS a kvalitou 

vyjasňování si během čtení, na to by bylo potřeba rozsáhlejšího pozorování, z odpovědi 

učitelky třídy 2AS je pouze zřejmé, že děti vyjasňují denně.  
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Tabulka 10: Otázky k porozumění 

V tuto chvíli mě:  

a) nenapadají žádné otázky k textu 

b) napadají mě k textu tyto otázky: 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 18 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 4 třídy po 20 dětech) 
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13.2.9HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ – ŽÁK HLEDÁ A NALÉZÁ SOUVISLOSTI 
Sledováním této složky čtenářské gramotnosti jsem si kladla za cíl zjistit, jak 

jsou žáci schopni hledat a nalézat souvislosti mezi tím, co je pro děti důležité a známé a 

mezi tím, co se dočetly nového, ale považují to také za důležité. 

Obsah zadání:  

Děti měly podtrhávat 

a) pro ně důležitou, ale již známou informaci  

b) důležitou, ale novou informaci  

Dětem jsem zadávala úkoly a) a b) postupně tak, že jsem nejprve zadala v každé 

třídě instrukci, ať si všechny děti vezmou do ruky zelenou pastelku a podtrhnou, co 

v textu považují za důležité a takové, že už o tom věděly. Teprve až všechny děti buď 

zelenou pastelkou podtrhly anebo úkol vzdaly, že je pro ně těžký, jsem dětem zadala 

druhou instrukci. 

Způsob vyhodnocení:  

Vzhledem k tomu, že neznám jednotlivé děti a nemám o jednotlivcích informace, 

které by poukazovaly na informovanost dětí o slonech, pytlačení a sloním ovívání, které 

se objevují v textu, jako uspokojivé jsem považovala všechny červeně a zeleně 

podtržené odpovědi, neuspokojivé tam, kde nebylo příslušnou pastelkou nic podtrženo. 

Vzhledem k tomu, že ve sledované čtenářské složce hledání a nalézání souvislostí byly 

zadány dva úkoly, každý jsem bodovala zvlášť a do tabulky pak vepsala vždy průměr 

výsledků obou úkolů. 

Výsledky dětí:  

S tímto úkolem podtrhávání si pěkně poradily všechny třídy, nejlépe pak třída 

3GM, která má sice jistou zkušenost s hledáním a nelézáním souvislostí, ale to mají i 

ostatní třídy kromě 4GM. Proto se domnívám, že jsou výsledky dětí tak vyrovnané. 

Všechny třídy pak mají jistou zkušenost s vyhledáváním věcných informací z textu. 

Z toho by mohla vyplývat souvislost s tím, že si děti všech tříd s hledáním a nalézáním 

souvislostí, při kterých bylo nutno informace v textu vyhledat, poradily. Spolehlivost 

tohoto tvrzení by jistě byla větší za většího počtu respondentů. Hlavně z ověření jejich 

znalostí. 
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Tabulka 11: Hledání a nalézání souvislostí  

a) Podtrhni v textu zelenou pastelkou to, co myslíš, že je hodně důležité, ale ty to už 
znáš 
b) Podtrhni červenou to, co je taky důležité, ale pro tebe je to nová věc 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 18 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 4 třídy po 20 dětech) 

Vyhledávání informací – Žák vyhledá v textu informace  

Sledovaná složka čtenářské gramotnosti, která hledí na orientaci dítěte v textu, 

důležitá v dnešním světě. 

Obsah zadání:  

Žáci mají podtrhávat v textu informaci, která uvádí cenu sloních klů.  

V každé třídě jsem se zeptala, zda děti rozumí zadání a před plněním úkolu bylo 

vždy vysvětleno, že mají podtrhávat perem to, co uvádí cenu sloních klů z hlediska 

jejich hodnoty, toho, kolik mohou stát. 

Způsob vyhodnocení:  

Jako uspokojivé splnění úkolu bylo považováno, když žáci podtrhli alespoň 

jedno tvrzení v textu, které se ceny sloních klů týkalo. Při sběru dat jsem zvažovala, jak 

by mohlo být částečně vyhodnoceno, pokud by žák jako informaci o ceně klů podtrhl 
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věty, které by z hlediska dalšího kontextu textu o ceně také vypovídaly. Myslela jsem 

na věty:  

- „Sloní samci i samice kvůli svým dlouhým klům stávají cílem pytláků.“ 

- „Obří sloní kly jsou pro pytláky jedním z nejvýhodnějších artiklů.“ 

Ti žáci, kteří tyto informace podtrhli, zároveň podtrhli i věty, které lze považovat 

za příklady uspokojivých odpovědí, proto nebyl žádný žák ohodnocen jako ten, který by 

úkol splnil pouze částečně. Neuspokojivé splnění úkolu bylo takové, kde žák nepodtrhl 

nic.  

Příklady uspokojivého plnění úkolu: 

Žák podtrhl alespoň jedno z těchto tvrzení:  

„Kel velkého samce může mít hodnotu vyšší než je roční plat hlídače parku.“ 

„Když pytlák prodá dva sloní kly na černém trhu, je schopen z toho pak platit 

mzdu až několika dělníkům po celý rok“ 

Výsledky dětí: Vyhledávání informace se dařilo nejlépe třídě 3GM, nejhůře 

třídě 4GM. Zatímco třída 3GM vyhledává informace denně a začala již v 1. třídě v říjnu 

jako první mezi dotazovanými, třída 4GM začala vyhledávat informace nejpozději, až 

ve druhé třídě a vyhledává informace v textu nejméně často. U třídy s nejlepšími a 

nejhoršími výsledky vychází zde tedy přímá souvislost mezi frekvencí vyhledávání 

informací při výuce a délkou zkušenosti s vyhledáváním s výsledky žáků při 

vyhledávání. Ale i u tříd 1AS i 2AS, které vyhledávají denně a začaly vyhledávat na 

konci 1. třídy, lze podle výsledků dětí činnost dětí vyhledávání informací ve výuce 

spojovat s výsledky.  Pro spolehlivost tvrzení, že když učitel dětem dává příležitost co 

nejdříve a často vyhledávat informace v textu při výuce, děti pak vyhledávat umějí, by 

bylo však potřeba rozsáhlejšího výzkumu. 
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Tabulka 12: Vyhledávání informací 

Podtrhni v textu informaci, která uvádí cenu sloních klů. 
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1AS 4 12 18 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 16 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 19 0 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 4 třídy po 20 dětech) 

I když vzorek 80 dětí je pro závěry o vlivu genetické metody na pozdější čtenářství dětí 

malý a pro spolehlivost výsledku by bylo třeba vzorku daleko většího, pokusím se 

přesto níže shrnout, co vyplynulo z odpovědí dětí vzhledem k jejich čtenářství a jaké 

souvislosti lze najít mezi vyučováním metodou genetickou i tradiční analyticko-

syntetickou. Dále uvedu souvislost mezi odpověďmi učitelů na otázky, jak vyučují, jaké 

činnosti na podporu čtenářství dětem při výuce nabízejí a tím, jakými se děti v jejich 

třídách na základě odpovědí v dotazníku zdají být čtenáři. Viz teoretická část 

Dovednosti, které očekáváme od dobrých čtenářů. V závěru shrnutí výsledku každé 

třídy s propojením jednak metody prvopočátečního čtení a jednak činnosti učitele 

navrhnu možnou nápravu čtenářství u těch čtenářských složek, které v každé třídě vyšly 

tak, že k nim většina dětí nenabídla uspokojivou odpověď. Učitel takové rady může brát 

jako inspiraci, ale pro komplexnost dalšího rozvoje by bylo třeba, aby se zamýšlel i nad 

tím, jak rozvíjet i složky, které dětem vycházejí jako ty, které polovina nebo většina dětí 

zvládá. 
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13.3 DĚTI VYUČOVANÉ GENETICKOU METODOU 

13.3.1TŘÍDA 3GM 

Na základě odpovědí dětí se ze sledovaných čtenářů ve třídách zdají být 

nejlepšími čtenáři děti třídy 3GM, vyučované dříve genetickou metodou. Považuji za 

důležité zmínit, že na základě jednoho dotazníku nelze u dětí žádné z níže uvedených 

faktů jednoznačně tvrdit. Na základě toho, co vyplynulo z dotazníku i přes malý počet 

respondentů se zdá, že děti této třídy:  

a. jsou podobně málo motivované k četbě ve volném čase jako děti 

v ostatních sledovaných třídách 

b. nejlépe ze sledovaných dětí se soustředí při rušivých vlivech  

c. nejlépe předvídají 

d. nejlépe vyjadřují postoj k přečtenému, všechny děti ve třídě jsou schopné 

vyjádřit postoj k přečtenému  

e. přibližně srovnatelně s ostatními třídami vyplňují tabulku postav a tím 

zachycují základní složky příběhu 

f. nejlépe reagují na četbu-reakce o smyslu textu, 

g. jako druzí si kladou otázky k porozumění textu  

h. jsou druzí ve vyvozování 

i. jsou nejlepší v hledání souvislostí 

j. jsou nejlepší ve vyhledávání informací 

 



 
 

86 
 

Tabulka 13: Třída 3GM 
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1AS 4 12 18 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 16 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 19 0 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 20 dětí) 

I přes malý vzorek dětí vyšly najevo, vlivy, které působily na úroveň rozvoje 

čtenářství ve sledovaných složkách:  

Vlivy, které působily na úroveň rozvoje čtenářství 

a. Postoj učitele 

Paní učitelka třídy 3GM se pro vyučování genetickou metodou rozhodla sama 

poté, co absolvovala školení na výuku čtení genetickou metodou. Sama je o metodě 

přesvědčená, považuje ji za motivační pro děti. Děti jsou podle ní motivované rychlým 

nástupem čtení. Pro volbu vyučovat touto metodou neuvedla jako důvod žáky 

nastupující do první třídy s převažující typologií, viz 10.2, „Povědomí o typologii 

žáka.“ 

b. Vědomé propojení metody prvopočátečního čtení s rozvojem čtenářství za 

použití aktivit na rozvoj čtenářství již začátkem 1. třídy. 

Pedagog využívá od první třídy učebnici se zajímavými texty pro děti. Do výuky 

přináší i jiné textové materiály. Děti čtou ihned s porozuměním, na konci října jsou díky 

genetické metodě téměř všechny schopné číst jakýkoli text a jakoukoli myšlenku i 

zapsat. Děti pracují s různými, neučebnicovými texty každý den. Díky tomu, že 

genetická metoda umožňuje rychlý nástup čtení, mohla paní učitelka již od této chvíle 
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využít a již velmi brzy zapojit do výuky některé činnosti podporující čtenářství. Již od 

října 1. třídy děti vyhledávaly věcné informace z textu, shrnovaly podstatné myšlenky 

(to mohou i děti, kterým paní učitelka předčítá), vyjasňovaly si, čemu v textu 

nerozuměly, (to také lze i u „nečtenářů“, avšak čtenáři mají i vizuální vjem tištěného 

slova), předvídaly, co následuje potom, co si přečetly úryvek textu (opět mohou i 

„nečtenáři“), brzy písemně reagovaly na přečtené, vyjadřovaly svůj postoj. Paní učitelka 

toho, že děti velmi brzy cokoli četly, využila i aktivitu, kdy si děti kladly navzájem 

otázky k lepšímu porozumění textu, a to již od první třídy. V první třídě v listopadu již 

děti načetly více různých textů, zachycovaly z nich spolu s paní učitelkou klíčové 

momenty. Letos jsou již děti schopné porovnávat a nalézat souvislosti například mezi 

dvěma texty.  

Z mého pohledu tak v této třídě genetická metoda pomohla žákům v motivaci ke 

čtení, ve čtení s porozuměním, v rychlém nástupu vyjadřování se prostřednictvím 

psaného projevu. 

Poskytla tedy dobrý start pro děti i pro paní učitelku, která se pak dalšího 

vzdělávání těchto motivovaných dětí dobře zhostila. Genetická metoda měla tedy ve 

třídě velmi dobrý vliv na čtenářství, ale je třeba ji dobře aplikovat do výuky a 

nezapomenout na to, že cesta ke čtenářství bude symbiózou metody a dalších činností, 

které nabízí učitel včetně jeho postojů.  

c. Navazující mimoškolní akce, zapojení specifické metody k rozvíjení čtenářství: 

Děti každý měsíc v rámci školy navštěvují knihovnu.  

d. Používání modernějších metod ve výuce 

Děti denně čtou knihy ve čtenářské dílně. O přečtených knihách vedou děti 

vážné hovory 4x do roka prostřednictvím prezentace přečtených knih s dotazy od dětí  

Dále se po absolvování pedagogické fakulty vzdělávala směrem k rozvoji čtenářství 

dětí. 

e. Osobnost učitele 

Vzdělání učitele:  

Dále se po absolvování fakulty vzdělávala směrem k rozvoji čteářství dětí: 

Školení programu začít spolu, Centra aktivit čtení, Mentoring činnostní učení: Nová 

škola Brno – vícekrát, Hodně literatury o čtenářské gramotnosti, o tom, jak čtení 

pomáhá. 
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Míra aktivity v zapojování činností do výuky na rozvoj čtenářských složek, 

činnosti, na které byl učitel dotazován a jsou již dány do souvislostí s výsledky dětí u 

jednotlivých čtenářských složek.  

Návrh kroků pro třídu 3GM pro rozvoj čtenářství.  

a. Z hlediska dalšího rozvoje čtenářských složek, které se ukázaly být těmi, které 

většina dětí ve třídě nezvládá 

Zlepšit motivaci dětí pro to, aby četly ve volném čase – zjistila bych důvody na 

straně dětí, které je vedou k tomu, že pro tak málo z nich je čtení to, co preferují ve 

svém volném čase a na základě získaných poznatků se zamyslela, jak je namotivovat 

k tomu, aby četba byla pro ně jednou z preferovaných činností. Vycházet z jejich 

aktuálně preferovaných činností a propojit je s četbou. I když se ve výzkumu neprokázal 

vliv návštěvy knihovny či vedení vážných hovorů o četbě, doporučila bych zvážit, jak 

tyto činnosti zkvalitnit, aby byly více motivační. 

Zaměřit se na složku čtenářské gramotnosti vyjasňování, protože si většina dětí 

neporadila s úkolem, který vyjasňování vyžadoval. Paní učitelka vyjasňuje denně od 

října 1. třídy, nepůjde tedy zřejmě o to vyjasňovat častěji a nebude se zde řešit otázka 

toho, že měla začít s vyjasňováním dříve, spíše o otázku po způsobech a kvalitě 

vyjasňování v hodinách. 

b. Z hlediska změny metody výuky prvopočátečního čtení 

Respektovat návrh pedagogicko-psychologické poradny pro děti, u nichž je 

vhodnější přejít na slabikování, zvláště u delších slov. 

13.3.2TŘÍDA 4GM 
Na základě odpovědí se zdají být nejslabšími čtenáři děti třídy 4GM. Pro 

spolehlivost výsledku by opět bylo potřeba se opřít o větší počet dotazovaných a získat 

možnost brát v potaz i vlivy, které hrají roli na dosahování výsledků v jednotlivých 

čtenářských složkách. Pokud by tyto předpoklady byly splněny, dalo by se spolehlivěji 

konstatovat, že děti třídy  

4GM: 

1. jsou podobně málo motivované k četbě ve volném čase jako děti v ostatních 

sledovaných třídách 

2. nejhůře se soustředí při rušivých vlivech 
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3. předvídají srovnatelně s ostatními dětmi 

4. nejhůře vyvozují 

5. všechny děti ve třídě jsou schopné vyjádřit postoj k přečtenému  

6. přibližně srovnatelně s ostatními třídami vyplňují tabulku postav, a tím zachycují 

základní složky příběhu 

7.  nejhůře reagují na četbu - reakce o smyslu textu.  

8. jsou nejhorší v hledání souvislostí 

9. jsou nejhorší ve vyhledávání informací 

Tabulka 13: Třída 4GM 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 19 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 20 dětí) 

Typy vlivů, které působily: 

a. Postoj učitele:  

Výsledky dětí si vysvětluji mimo jiné tím, že pan učitel si výuku čtení 

genetickou metodou nevybral dobrovolně, dokonce mu byla přidělena vedením proti 

jeho vůli. Ke genetické metodě přistupoval tedy od počátku s nechutí a nedůvěrou, sám 

na ní spatřuje více nevýhod jak výhod.  

b. Chybí vědomé propojení metody prvopočátečního čtení s rozvojem čtenářství 

za použití aktivit na rozvoj čtenářství již začátkem 1. třídy:  
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Učitel sice uznává, že genetická metoda může děti motivovat v tom, že již velmi 

brzy mají pocit, že umějí číst a psát. Sám však tuto chvíli, kdy děti nabydou tohoto 

pocitu, nevyužije pro podporu čtenářství. Nenabízí dětem ke čtení více pro ně 

zajímavých, neučebnicových textů. Nenavštěvuje s dětmi knihovnu, nezařazuje do 

výuky čtenářské dílny, Nevede s dětmi vážné hovory o četbě. 

Není čtenářské činnosti, kterou by pan učitel s dětmi procvičoval již od října či 

listopadu první třídy. Genetická metoda díky rychlému nástupu čtení a psaní byla 

v první třídě u dětí jistou motivací, avšak kvůli špatné aplikaci neměla na pozdější 

čtenářství dětí tak dobrý vliv, jak by mohla mít. Z mého pohledu v tomto případě došlo 

k tomu, že metoda nebyla dobře aplikována do praxe, protože nešla ruku v ruce 

s činnostmi podporujícími čtenářství do jisté míry i vlivem nemotivovanosti samotného 

pedagoga. Děti sice mohly mít díky rychlému nástupu čtení a psaní (to pan učitel 

potvrdil) zkušenost s více materiály při výuce, mohly se písemně vyjadřovat 

k přečtenému. Další činnosti, které genetická metoda umožňuje zavádět do výuky dříve 

než analyticko-syntetická, jako například rozvoj dovednosti dobře rozumět textům, 

nebylo pro budoucí čtenáře využito. Činnosti, které pan učitel uvádí, že zavádí již 

v první třídě, ale na konci, jsou předvídání a od druhého pololetí první třídy zapisují 

žáci čtyřikrát do roka postoj k přečtenému do čtenářského deníku. 

Závěr týkající se aplikace je však vyvozen z porovnání třídy 4GM s třídou 3GM, 

která byla také vyučovaná genetickou metodou, ale vychází jako třída, kde učitelka 

metodu dobře aplikovala do výuky. Pokud by však na rozvoj čtenářství u dětí právě 

třídy 4GM měla vliv dobrá aplikace do výuky a třída by pak dosáhla lepších výsledků, 

nebylo možné nijak z dotazníků zjistit. Lze to pouze předpokládat na základě porovnání 

s třídou 3GM. 

c. Nenavazuje mimoškolní akce, zapojuje specifické metody k rozvíjení 

čtenářství: 

Pan učitel s dětmi nenavštěvuje knihovnu 

d. Modernější, poučené metody používá výjimečně, velmi zřídka. 

Nezařazuje do výuky čtenářskou dílnu. Děti nevedou vážné hovory o četbě. 
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e. Osobnost učitele 

Vzdělání učitele: Dále se po absolvování pedagogické fakulty nevzdělával 

směrem k rozvoji čtenářství dětí. Neabsolvoval žádná další školení, nepročetl další 

odbornou literaturu. 

- Míra aktivity v zapojování činností do výuky na rozvoj čtenářských složek, 

činnosti, na které byl učitel dotazován a jsou již dány do souvislostí s výsledky dětí u 

jednotlivých čtenářských složek. 

Návrhy kroků pro třídu 4GM pro rozvoj čtenářství: 

a. Z hlediska dalšího rozvoje čtenářských složek, které se ukázaly být těmi, které 

většina dětí ve třídě nezvládá  

Pozornost bych opět zaměřila na rozvoj hlavně těch čtenářských složek, které se 

ukázaly být takové, že většina dětí v nich dosahuje neuspokojivých výsledků. Do 

budoucna by mohlo být přínosné sledovat vliv způsobu výuky uvedeného pedagoga na 

čtenářství u žáků dalších tříd. 

Zlepšit motivaci dětí pro to, aby četly ve volném čase – zjistila bych stejně jako 

u všech tříd důvody na straně dětí, které je vedou k tomu, že pro tak málo z nich je čtení 

preferovanou aktivitou ve volném čase a na základě toho se zamyslela, jak je 

namotivovat k tomu, aby četba byla pro ně jednou z preferovaných činností. V této třídě 

4GM bych panu učiteli dále doporučila hledat jistou souvislost mezi motivací dětí a 

svou vlastní demotivací učit děti číst genetickou metodou a zvážit kroky, které by jeho 

demotivaci mohly zmírnit či zvážit, zda by děti nebyly více motivované, kdyby on sám 

učil metodou, které věří, a to probrat s vedením školy, které mu genetickou metodu 

proti jeho vůli nařizuje (což neplatí pouze pro GM). Dále navrhuji zvážit zvýšení 

motivace dětí ke čtení ve volném čase činnostmi, které se sice ve výzkumu jako 

motivační nepotvrdily, ale teorie na ně jako na motivující poukazuje. Navštěvovat 

knihovnu, častěji než jen výjimečně do výuky zařazovat i jiné než učebnicové 

materiály, a tím získat děti pro to, co by ve volném čase mohly číst. Dále navrhuji 

k podpoření motivace dětí zařadit do výuky čtenářskou dílnu, protože děti by v tom, co 

rozečtou ve čtenářské dílně, mohly pokračovat doma a také navrhuji zvážit vážné 

hovory dětí o knihách ve výuce jakožto motivačního prostředku. 
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Zlepšit soustředění žáků. Výsledky odpovědí žáků na jejich schopnost 

soustředění se poukazují na souvislost mezi zařazováním různých materiálů do výuky a 

jejich soustředěním, v přímé návaznosti na snahu pedagoga učinit text pro děti 

atraktivním. Zamyslet se nad osobnostními příčinami, které způsobují špatné 

soustředění při rušivých vlivech u konkrétních dětí a pokusit se je eliminovat. U dalších 

prvňáků pak zvážit souvislost mezi dřívější a častou zkušeností s více materiály na 

pozdější soustředění. 

Zlepšit vyjasňování.  Zvážit možnost častěji vyjasňovat a při výuce jiných tříd 

začít s vyjasňováním dříve, i když se v kontextu spojitost mezi tím, jak vyjasňovaly děti 

ostatních tříd a toho, jak odpovědí učitelů, jak často a odkdy vyjasňují, nepotvrdila 

Zlepšit kladení si otázek k lepšímu porozumění textu 

Ve výzkumu se našla spojitost mezi odpovědí učitele třídy 4GM, který uvedl, že 

dětem dává prostor na to, aby si vzájemně kladly otázky k lepšímu porozumění textu a 

výsledky toho, jak žáci kladli otázky. Proto navrhuji zvážit umožnění takového prostoru 

dětem na kladení si otázek k lepšímu porozumění textu. 

Rozšířit vzdělání 4GM. Navrhuji, aby pan učitel zvážil školení na podporu 

čtenářství u dětí, ze kterého by čerpal inspiraci pro činnosti do výuky. Zvážit možnost 

nechat se proškolit v metodě genetické a objevit její možnosti.  

b. Z hlediska změny metody výuky prvopočátečního čtení  

Také nabízet dětem, o kterých si pan učitel myslí, že pro ně není metoda vhodná, 

slabikování - pokud to navrhne pedagogicko-psychologická poradna. Dále dětem, které 

mají problémy se čtenářstvím nabízet ve výuce například jednodušší texty nebo úkoly, 

nenechávat handicap dohnat pouze domácí přípravou. 

13.4 DĚTI VYUČOVANÉ ANALYTICKO-SYNTETICKOU METODOU 

Na základě odpovědí dětí se zdají být děti třídy 1AS čtenáři podobně kvalitními 

jako čtenáři třídy 2AS viz 5.2.4, „Dovednosti, které očekáváme od dobrých čtenářů.“ 

13.4.1TŘÍDA 1AS 
1. jsou podobně málo motivované k četbě ve volném čase jako děti v ostatních 

sledovaných třídách 

2. soustředí se jako druzí nejlepší 
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3. jsou třetí v předvídání 

4. jsou nejlepší ve vyjasňování 

5. jsou druzí a třetí v reakci o postoji 

6. přibližně stejně jako ostatní třídy vyplnili žáci tabulku postav, a tím zachytili 

základní složky příběhu 

7. jako druzí reagovali o smyslu textu  

8. nejhůře si kladli otázky k porozumění 

9. nejhůře vyvozují 

10. nejhůře hledají souvislosti 

11. jako třetí vyhledávají informace 

Tabulka 14: Třída 1AS 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 19 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 20 dětí) 

Typy vlivů, které působily: 

a. Postoj učitele:  

Metoda paní učitelce vyhovuje, je přesvědčená, že je pro všechny žáky vhodná. 

Do výuky alespoň dvakrát do měsíce zařazuje i jiné materiály než učebnicové.  

b. Pozdější možnost propojení metody prvopočátečního čtení s rozvojem 

čtenářství za použití aktivit na rozvoj čtenářství již začátkem 1. třídy  
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Činnosti, které vedou ke čtenářství, jsou v této třídě rozvíjeny nejdříve na konci 

první třídy. V důležitých činnostech podporující čtenářství má tedy třída 1AS více než 

půlroční deficit oproti třídě 3GM, například ve vyhledávání věcných informací v textu 

nebo shrnování podstatné informace textu. Děti písemně reagují na četbu až ve druhé 

třídě, až tehdy, kvůli dlouhému nácviku psaní analyticko-syntetickou metodou, jsou 

schopné všechny děti psát. Tuto dobu pak, kdy jsou všechny děti schopné napsat postoj 

k přečtenému, paní učitelka využívá alespoň čtyřikrát ročně.  

Děti podle tvrzení paní učitelky nikoli od začátku, ale od konce první třídy 

shrnují podstatné myšlenky textu, na tvrzení paní učitelky nelze zcela spoléhat, nevíme, 

zda shrnování: 

 Dělají opravdu (například zda paní učitelka neříká „shrnují“ tomu, když děti 

převyprávějí text)  

Dovedou dělat přiměřeně dobře. A nevíme, jaká část třídy to zvládá, kolik jich to 

pořád neumí. K tomu by paní učitelce mohlo pomoci například vedení žákovských 

portfolií s pracemi žáků, ve kterých písemně shrnovali. 

Podobně je potřeba na tvrzení paní učitelky nahlížet, když odpovídá, že od konce 

první třídy vyhledávají věcné informace, vyjasňují si slova a věty při čtení., předvídají.  

Podle tvrzení paní učitelky až od druhé třídy jen jedenkrát za čtvrt roku děti 

bezprostředně reagují na četbu - zápis do čtenářského deníku.  

c. Nenavazuje mimoškolní akce 

Paní učitelka s dětmi nenavštěvuje knihovnu 

d. Modernější, poučené metody nepoužívá vůbec 

Nezařazuje do výuky čtenářskou dílnu., Děti nevedou vážné hovory o četbě. 

e. Osobnost učitele 

Dále se po absolvování pedagogické fakulty vzdělávala směrem k rozvoji 

čtenářství dětí. Absolvovala studium spousty učebnic, doplňkových textů k analyticko-

syntetické i genetické metodě, také spoustu materiálů pro děti se specifickými 

poruchami učení, semináře a kurzy kritického myšlení. Účastní se přednášek z oboru 

speciální pedagogiky i vzdělávání týkající se genetické metody. Realizuje oponenturu u 

diplomových prací. 
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Míra aktivity v zapojování činností do výuky na rozvoj čtenářských složek, 

činnosti, na které byl učitel dotazován a jsou již dány do souvislostí s výsledky dětí u 

jednotlivých čtenářských složek.  

Návrh na podporu čtenářství ve třídě 1AS:  

a. Z hlediska dalšího rozvoje čtenářských složek, které se ukázaly být těmi, které 

většina dětí ve třídě nezvládá  

Zlepšit motivaci dětí pro to, aby četly ve volném čase. I zde je potřeba, stejně 

jako u všech tříd, zjistit důvody na straně dětí, které je vedou k tomu, že pro tak málo 

z nich je čtení jednou z prioritních činností ve volném čase a na základě toho se 

zamyslet, jak je namotivovat k tomu, aby četba byla pro ně jednou z preferovaných 

činností. V této třídě 1AS dále navrhuji zvážit zvýšení motivace dětí ke čtení ve volném 

čase činnostmi, které se sice ve výzkumu jako motivující nepotvrdily, ale nelze je na 

základě výzkumu v žádném případě vyvrátit. Jedná se o návštěvu knihovny, kterou děti 

s paní učitelkou nenavštěvují, zařazování i jiných než učebnicových materiálů (zařazují 

dvakrát do měsíce), popřemýšlet, zda by bylo přínosné je zařazovat častěji, čtení ve 

čtenářské dílně, které nemají zavedené, vedení vážných hovorů o četbě (nevedou). Více 

popřemýšlet, zda je opravdu důvod toho, že analyticko-syntetická metoda byla pro děti 

vhodná ten, že se všechny děti touto nakonec naučily číst. Paní učitelce bych 

doporučila: 

Zlepšit kladení otázek k porozumění: Zvážit, zda by k tomu, aby děti kladly 

otázky k lepšímu porozumění textu nepomohlo, kdyby si kladly v hodinách otázky 

navzájem právě pro lepší porozumění, i když se z výzkumu neukazuje možné propojení 

mezi tím, jak žáci kladli otázky v dotazníku a tím, jak si kladou otázky ve výuce. 

b. Z hlediska změny metody výuky prvopočátečního čtení 

Dále navrhuji při příštím vyučování první třídy analyticko-syntetickou metodou 

se zamyslet nad tím, zda by pro některé žáky  se silnou potřebou umět rychle číst a psát 

nebyla vhodnější metoda genetická, anebo provést reflexi toho, jak si s dětmi o tom, co 

je jim předčítáno, povídá.   
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13.4.2TŘÍDA 2AS 
Na základě odpovědí dětí shledávám děti třídy 2AS jako čtenáře podobně 

kvalitní se čtenáři třídy 1AS  

Děti třídy 2AS: 

1. jsou podobně málo motivované k četbě ve volném čase jako děti v ostatních 

sledovaných třídách 

2. jako třetí se soustředí 

3. jsou třetí v předvídání 

4. jsou třetí ve vyjasňování 

5. jako třetí reagují o smyslu textu  

6. nejlépe kladou otázky k lepšímu porozumění textu 

7. jsou nejlepší ve vyvozování 

8. jsou druzí v hledání a nalézání souvislostí spolu s třídou 4GM 

9. jsou druzí ve vyhledávání informací 

Tabulka 15: Třída 2AS 
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1AS 4 12 17,5 14 14 16 12 2 16 17 16 13 
2AS 4 9 15,5 4 12 15 11 18 20 18 18 13 
3GM 4 13 20 7 20 16 14 14 17 19 20 15 
4GM 3 6 19 0,5 20 16 5 5 15 18 12 11 

Zdroj: zpracování vlastní (zkoumaný vzorek = 20 dětí) 
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Typy vlivů, které působily: 

a. Postoj učitele: 

Paní učitelka si metodu sama nevybrala, je jí přidělena vedením. Nikdy se dříve 

nezamýšlela nad tím, zda má metoda nějaká úskalí. Když se po mém dotazu, pro koho 

metoda není vhodná, zamyslela, napadlo ji, že analyticko-syntetická metoda brzdí děti 

s chutí brzy číst, je to pro ně zdlouhavé.  

b. Pozdější možnost propojení metody prvopočátečního čtení s rozvojem 

čtenářství za použití aktivit na rozvoj čtenářství již začátkem 1. Třídy 

Činnosti, které vedou ke čtenářství, jsou v této třídě rozvíjeny nejdříve na konci 

první třídy. V důležitých činnostech podporující čtenářství má tedy třída 2AS stejně 

jako třída 1AS více než půlroční deficit oproti třídě 3GM, například ve vyhledávání 

věcných informací v textu nebo zápisu do čtenářského deníku. Z těchto důvodů i 

možnosti vyjádření postoje k přečtenému začínají až od konce první třídy vzhledem k 

pomalému nástupu psaní u analyticko-syntetické metody.  

c. Navazuje mimoškolní akce, zapojuje specifické metody k rozvíjení čtenářství: 

Paní učitelka navštěvuje s dětmi knihovnu 7x ročně, do výuky zařazuje dvakrát 

měsíčně čtenářskou dílnu, po které si pak vždy děti povídají, o čem četly. 

d. Modernější poučené metody používá 

2 x do měsíce učitelka realizuje s dětmi čtenářskou dílnu a vážné hovory o četbě 

e. Osobnost učitele 

Dále se po absolvování pedagogické fakulty nevzdělávala směrem k rozvoji 

čtenářství dětí.  Žádná školení, jak tuto metodu vyučovat, paní učitelka neabsolvovala. 

Písemně se k přečtenému, kvůli pomalému nástupu psaní u analyticko-syntetické 

metody, děti mohly vyjadřovat až na konci první třídy.  

Míra aktivity v zapojování činností do výuky na rozvoj čtenářských složek, 

činnosti, na které byl učitel dotazován a jsou již dány do souvislostí s výsledky dětí u 

jednotlivých čtenářských složek.  

Návrhy kroků pro zlepšení čtenářství ve třídě 2AS 

a. Z hlediska dalšího rozvoje čtenářských složek, které se ukázaly být těmi, které 

většina dětí ve třídě nezvládá. 
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Zlepšit motivaci dětí pro to, aby četly ve volném čase, stejně jako u všech tříd 

navrhuji zjistit důvody na straně dětí, které je vedou k tomu, že pro tak málo z nich je 

čtení jednou z preferovaných činností ve volném čase a na základě toho se zamyslet, jak 

je namotivovat, aby četba byla pro ně jednou z preferovaných činností. V této třídě 2AS 

dále navrhuji pokusit se o zvýšení motivace dětí ke čtení ve volném čase rozvahou o 

tom, zda by způsob návštěvy nemohl být ještě více motivující; zařazování i jiných než 

učebnicových materiálů (zařazují dvakrát do měsíce), popřemýšlet, zda by bylo 

přínosné je zařazovat častěji, dále zvážit provedení reflexe efektivity současné 

frekvence a metody, jakou je čtenářská dílna vedena, což se vztahuje i na vedení 

vážných hovorů o četbě. 

Zlepšit soustředění žáků. Výsledky toho, jak žáci odpovídali, že se soustředí, 

poukazují na souvislost mezi zařazováním různých materiálů do výuky a jejich 

soustředěním. Navrhuji zamyslet se nad příčinami, které způsobují špatné soustředění 

při rušivých vlivech a pokusit se je eliminovat. U dalších prvňáků pak zvážit souvislost 

mezi dřívější a častou zkušeností s více materiály na pozdější soustředění. 

Zlepšit vyjasňování Stejně tak, jako třídám 3GM a 4GM doporučuji zvážit 

možnost častěji vyjasňovat a při výuce jiných tříd začít s vyjasňováním dříve, i když se 

v kontextu spojitosti mezi tím, jak vyjasňovaly děti ostatních tříd a toho, jak odpovídali 

učitelé, jak často a odkdy vyjasňují, spojitost nepotvrdila, na výsledky nelze spoléhat, 

anebo zvážit způsob a kvalitu vyjasňování. 

d) Rozšířit vzdělání: Třídě 2AS navrhuji, aby paní učitelka zvážila svou účast na 

školení k podpoře čtenářství u dětí, ze kterého by čerpala inspiraci pro zařazení dalších 

činností do výuky.  

b. Z hlediska možné změny metody výuky prvopočátečního čtení: 

Děti třídy 2AS se ukázaly být nejzvídavějšími, všechny děti ze třídy se zajímaly 

o to, co čtou tak, že kladly otázky k textu, když dostaly příležitost k textu o sloním 

údělu napsat po jeho přečtení, zda je napadají nějaké otázky, nejvíce dětí otázku, která 

se textu týkala, položilo. Zároveň se paní učitelka domnívá, že metoda analyticko-

syntetická není vhodná pro ty děti, které mají chuť rychle umět číst. Navrhuji, aby se 

paní učitelka ptala, zda tato zvídavost nemůže být u dětí to, co by potřebovaly podpořit 

dříve jinou metodou čtení, například metodou genetickou, u které by mohly děti dříve 
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číst a své otázky zapisovat anebo udělat reflexi toho, jak se ptají i slovně, když ještě 

nepíší, což pak nezávisí na vyučované metodě.  

Takovým zvídavým dětem bych již od začátku školní docházky nabídla 

genetickou metodu, jejímž prostřednictvím by zažívaly větší radost z porozumění 

textům. Možná by pak více dětí uvedlo četbu jako preferovanou činnost ve volném čase. 

Za úvahu stojí předpoklad, že by dětem v této třídě ještě k lepším výsledkům 

pomohlo, kdyby paní učitelka absolvovala nějaké školení na podporu čtenářství žáků. 
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13.5 ZÁVĚR VÝZKUMU 

Cílem výzkumu bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že žáci ve třetích a 

čtvrtých třídách učených genetickou metodou výuky čtení budou prokazovat lepší 

výsledky z hlediska čtenářské motivace, postojů a dovedností než ti, kteří byli 

vyučováni metodou analyticko-syntetickou. Hypotéza byla založena na předpokladu, že 

učitelé genetické metody tento rychlý rozvoj čtení a psaní, které vyučování dětí 

genetickou metodou provází, využijí k dosažení dobrých výsledků žáků a z toho 

plynoucího předpokladu, že děti s tradiční výukou čtení a psaní, od počátku zatíženi 

čtyřmi druhy písma a s pomalým nástupem vlastního čtení a psaní nedoženou to, co ve 

třetí a čtvrté třídě bude z hlediska kvality čtenářství dětí již samozřejmostí. 

Hypotéza se potvrdila jen částečně, a to u sledované třídy 3GM, u třídy 4GM 

vyšel výsledek opačný. Genetická metoda, jak se ukázalo při efektivní aplikaci do 

výuky ve třídě 3GM, vytváří prostor k tomu, aby ty činnosti, které učitel dětem pro 

rozvoj čtenářství nabízí, byly u nich rozvíjeny dříve. Často právě tato delší zkušenost se 

u dětí ukázala jako důležitá pro rozvoj jejich čtenářství. Tyto děti mají pak šanci být ve 

třetí třídě lepšími čtenáři než děti vyučované dříve tradičně, u kterých se se čtenářskými 

činnostmi většinou začíná později, jinak řečeno, genetická metoda umožňuje začít dřív s 

různými aktivitami, které rozvíjejí čtenářství a čtení, a tudíž rozvíjet dítě déle a z délky 

plyne více zkušenosti dítěte. 

 Jak se ale ukázalo z výsledků třídy 4GM, sama metoda nestačí. Tam, kde učitel 

nepodchytí správnou dobu pro rozvoj čtenářských dovedností a nenabídne často žákům 

činnosti k jejich rozvoji, přičemž u genetické metody lze, jak je patrné z odpovědí paní 

učitelky třídy 3GM, většinu čtenářských činností zavádět již v 1. třídě po necelých dvou 

měsících výuky, tam se dobří čtenáři z dětí nestávají. Jako optimální se tedy ukázalo 

propojení vyučování prvopočátečního čtení metodou genetickou s častým a časným 

zařazením aplikačních činností, které rozvíjejí čtenářství. 

Z výzkumu vyplynul významný vliv práce učitele na čtenářství dětí. Většina 

činností na rozvoj čtenářství, které učitel s dětmi potvrdil, že ve výuce dělá, se pak 

ukázaly jako ty, které děti umějí aplikovat.  

U jednotlivých složek čtenářství pak jsem se zabývala vlivy na rozvoj jejich 

úrovně, včetně vlivu zvolené metody výuky čtení. 



 
 

101 
 

Motivace 

Z vlivů na motivaci dětí se nepotvrdily žádné ze sledovaných aktivit, kterými 

byly návštěva knihovny, čtení ve čtenářské dílně, zařazování do výuky i jiných než 

učebnicových materiálů, ani vedení vážných hovorů o četbě. Nebyl vysledován 

významný rozdíl vlivu použité metody výuky čtení na motivaci žáků k preferenci 

výběru čtení jako volnočasové aktivity. Všechny sledované skupiny respondentů 

dosahovaly srovnatelných výsledků. 

Soustředění žáků 

Zařazování do výuky i jiných než učebnicových materiálů a zavedení čtenářské 

dílny se ukázalo být pozitivním vlivem na úroveň soustředění žáků. V průběhu 

výzkumu vyvstala i úvaha nad vlivem samotné motivace učitele k používání metody, 

kterou děti vyučoval, jeho vzdělání v oboru aplikace této metody a rovněž jeho 

osobnostních rysů, zahrnujících zejména aktivitu, snahu o dosažení co nejlepších 

výsledků, přístupu k moderním způsobům výuky, schopnosti věnovat se potřebám dětí a 

jiných, což však nebylo obsahem této diplomové práce.  

Míra dovednosti předvídání žáků  

Ukázala se být ve spojitosti s délkou zkušeností, kterou mají děti v jednotlivých 

třídách s předvídáním. Na základě výzkumu se zdá být délka zkušenosti s předvídáním 

klíčová pro výsledky dětí v předvídání, vliv častosti předvídání se nepotvrdil, i když je 

nutné zmínit, že všichni sledovaní učitelé s dětmi předvídají a ve všech třídách většina 

dětí, více než tři čtvrtiny dětí, si s úkolem na předvídání poradila. Vzhledem 

k uvedenému faktu, že při použití genetické metody výuky čtení lze začít získávat 

některé zkušenosti dříve, než u použití analyticko-syntetické metody lze predikovat 

výhodu GM při s naze učitele uvedenou dovednost rozvíjet. 

Vyjasňování  

Je složka čtenářství, u které se přímo nepotvrdil vliv učitele tím, jak často a 

odkdy s dětmi vyjasňuje. Spíše se ukázalo být varovným negativním vlivem to, když 

učitel do výuky téměř nezařazuje jiné než učebnicové materiály a děti tak nemají 

příležitost samy vyjasňovat. 
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Reakce na četbu o postoji  

Je činnost, u které se nepotvrdil vliv učitele z hlediska častosti ani časnosti toho, 

jak dětem dává příležitost písemně postoj k přečtenému vyjádřit. 

V každém případě z tabulky 1 rozdíl ve prospěch genetické metody výuky čtení 

na postoje čtenářů k textu. 

Základní složky příběhu  

Je činnost, u které se nepotvrdil vliv činnosti učitele ani používané metody 

výuky čtení 

Reakce o smyslu  

Je činností, u které se potvrdil přímý vliv činnosti učitele na to, zda děti umějí 

bezprostředně reagovat na četbu. Potvrdil se vliv časnosti i častosti toho, když učitel ve 

výuce dává prostor pro písemné reagování na četbu, přičemž se zdá být délka 

zkušenosti důležitější než frekvence toho, jak často děti takto reagují, i když frekvence 

se ukázala být také důležitá. 

Otázky k porozumění 

Jistá spojitost mezi činností učitele a tím, zda dává dětem ve výuce příležitost 

klást otázky k lepšímu porozumění, se potvrdila, ovšem pouze částečně. Potvrdila u tříd 

1AS, 3GM a 4GM, u 2AS nikoli, tam děti nejlépe kladly otázky, ačkoli paní učitelka 

odpovídala, že si děti vzájemně otázky k lepšímu porozumění, nekladou. 

Vyvozování:  

Neukazuje se možné propojení mezi tím, jak žák vyvozoval a jak často a odkdy 

vyvozuje při výuce na základě zadání učitelem. Nejlepší výsledky dosáhli žáci 

vyučovaní analyticko-syntetickou metodou 

Hledání souvislostí 

Vyplynula možná souvislost zkušenosti dětí s vyhledáváním informací, když 

učitel umožňuje je vyhledávat a tím, že si děti všech tříd s hledáním a nalézáním 

souvislostí, při kterých bylo nutno informace v textu vyhledat, poradily. To, jak často 

děti hledají souvislosti a od kdy na základě zadání učitele se jako vliv na to, jak děti 



 
 

103 
 

hledaly a nalézaly, nepotvrdil. Nepotvrdil se rovněž vliv výběru metody výuky čtení na 

tuto dovednost. 

Vyhledávání informací  

Je činností, u které se potvrdil vliv učitele na schopnost žáků vyhledávat 

z hlediska častosti i časnosti. Ačkoliv nejlepších výsledků dosáhli žáci vedení 

genetickou metodou, na 2. místě je třída se žáky vedenými analyticko-syntetickou 

metodou. 

Vlivy plynoucí z důsledků, které genetická metoda do výuky vnesla, (ne však 

vlivy metody samé bez přímého vlivu učitele, jak se ukázalo u třídy 4GM) jsou vlivy 

časnosti zařazování některých činností do výuky již v prvních měsících školní 

docházky. Z výzkumu vyplynul pozitivní dopad těchto vlivů z hlediska časnosti 

aplikace těchto činností do výuky: předvídání, reakce o postoji, reakce o smyslu, otázky 

k porozumění-jen částečně, vyhledávání informací. U ostatních se vliv časnosti jako 

pozitivní nepotvrdil. Negativní vliv časnosti na čtenářství nebyl součástí výzkumu. 

Záměrně neuvádím vliv časnosti jako vliv samotné genetické metody, ale ráda 

bych poukázala na skutečnost, že se potvrdilo, že to, co genetická metoda do výuky 

vnesla, bylo u některých složek shledáno jako to, co přímo ovlivnilo dobrý výkon dětí. 

Z výsledků však nelze potvrdit ani vyvrátit, že by takovou časnost činností, které by 

pozitivně čtenářství ovlivnily, nemohla nabídnout i analyticko-syntetická metoda. To, 

zda by takové důsledky analyticko-syntetická metoda vnést mohla i přes metodiku, 

která je sepsána tak, že se se čtením a psaním začíná později, našel učitel, který by 

takové činnosti i přesto dříve zavedl například tím, že by se u některých ukázalo, jsou 

rozvíjet i jinak než čtením a psaním, například nasloucháním předčítaného nebo 

povídáním, anebo i uměl například některé etapy urychlit, aby mohly děti dříve začít 

číst a psát, anebo je třeba přeskočit a vrátit se k nim jindy, to už by bylo pro další 

výzkum.  

Vlivy pozitivně ovlivňující čtenářství plynoucí z častosti zavádění činností, 

závisejících na učiteli nikoli na metodě:  

Zařazování různých textových materiálů do výuky, zavedení čtenářské dílny, 

předvídání, poskytování prostoru na písemné reagování na četbu. Částečně se potvrdil i 

pozitivní vliv na to, když učitel dává prostor dětem, aby si kladly otázky navzájem 
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k lepšímu porozumění textu - potvrdila u tříd 1AS, 3GM a 4GM, nepotvrdila u 2AS, 

hledání souvislostí, vyhledávání informací. U ostatních sledovaných vlivů, které mohly 

působit, se nepotvrdil pozitivní vliv na čtenářství. Výzkum nesledoval možnost 

negativního vlivu častosti používání činností učitelem na čtenářství.  

Z uvedených závěrů vyplynulo, že cesta ke čtenářství třeťáků bude symbiózou 

vlivů, které genetická metoda do výuky vnesla a vlivů učitele a činností, které do výuky 

časně a často zavádí. 

  



 
 

105 
 

ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou čtenářství dětí třetích 

tříd z hlediska vlivu prvopočáteční výuky čtení a psaní genetickou metodou na jeho 

rozvoj. V teoretické rovině jsem uvedla i téma významu čtení knih v dnešní době a 

zabývala se otázkou, zda čtení knih již není přežitkem. Po objasnění významu čtení knih 

jsem pojednávala o vlivu předčítání na rozvoj úrovně čtenářství dětí, které předchází to 

samotné výuce ve školním prostředí. Dále jsem se věnovala problematice rodiny a školy 

a následně roli školy při případné eliminaci handicapů v oblasti vztahu dětí ke čtení 

vzniklých v rodině. Dalším významným tématem je Charakteristika vzdělávací oblasti 

jazyk a jazyková komunikace, které se zabývá stěžejní oblastí vzdělávání, do níž také 

patří výchova ke čtenářství. Na základě pramenů z literatury osvětluji termíny čtenářství 

a čtenářská gramotnost, která se čtenářstvím úzce souvisí. Následně se zabývám 

motivací, dovednostmi a postoji jakožto kritérii dobrých čtenářů. Uvádím i význam 

dovednosti, která úzce souvisí se čtením, tj. dovednost psaní. Následně rozebírám dvě 

sledované metody prvopočátečního psaní, metodu genetickou a metodu analyticko-

syntetickou. Obě metody pak porovnávám. Dále se zabývám příklady dobré výuky 

prvopočátečního čtení a psaní. Zmiňuji dyslexii jakožto poruchu čtení komplikující 

čtenářství. Uvádím rovněž příklady metod prvopočátečního čtení, které slibují dobré 

výsledky čtení u dětí, metody Sfumato a Globální metody.  

Cílem diplomové práce bylo porovnání výsledků dětí v jednotlivých čtenářských 

složkách, které lze u dětí sledovat, a to jak u dětí vyučovaných dříve metodou 

analyticko-syntetickou, tak metodou genetickou a sledování vlivu obou metod na tyto 

výsledky. Na základě výzkumu úrovně jednotlivých složek čtenářství u dětí 3. tříd bylo 

provedeno vyhodnocení vlivů, které genetická metoda do výuky může vnést, ale i těch, 

co může vnést metoda tradiční, analyticko-syntetická. Tyto vlivy byly dávány do 

souvislosti s činností učitele pro rozvoj čtenářství dětí.  

V závěru výzkumu vyplynuly návrhy neboli kroky pro rozvoj čtenářství 

v jednotlivých sledovaných třídách. Z výzkumu vyplynulo, že dobrými čtenáři se stávají 

děti tam, kde učitel zavádí konkrétní činnosti na rozvoj čtenářství. Vyučovaná metoda 

genetická se ukázala být tou, která sice sama o sobě není spásnou, ale za využití jejích 

výhod učitelem prostřednictvím činností, které učitel sám do výuky zavádí, má na 
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čtenářství dětí v tomto konkrétním výzkumu nejlepší vliv. Opačné výsledky u dětí se 

ukázaly být tam, kde učitel učí genetickou metodou proti svoji vůli a nezařazuje často a 

díky vlivům genetické metody i časně činnosti na rozvoj čtenářství dětí. Z výzkumu 

nevyplynul závěr, že by děti, které byly dříve vyučovány genetickou metodou měly pak 

automaticky dosahovat lepších výsledků ve čtenářství. Z výzkumu vyplynulo, že nelze 

obecně předpokládat, že všichni učitelé genetické metody rychlý rozvoj čtení a psaní u 

žáků při vyučování genetickou metodou využijí k dalšímu rozvoji čtenářství. Dále 

vyplynulo, že nelze předpokládat, že by děti s tradiční výukou čtení a psaní, od počátku 

zatíženi čtyřmi druhy písma a s pomalým nástupem vlastního čtení nemohly dohnat to, 

co pro děti s  genetickou metodou je ve třetí třídě samozřejmostí, protože zmiňovaná 

samozřejmost nebyla potvrzena.  

Výsledky dětí v souvislosti s tím, jak učitel s dětmi pracuje, by současně 

s návrhy kroků pro rozvoj čtenářství v každé ze sledovaných tříd mohly být inspirací 

pro učitele, se kterými jsem pracovala, ale i pro ostatní, kterým na čtenářství dětí záleží. 
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ABSTRAKT 

Diplomová práce sleduje vliv genetické metody prvopočátečního čtení na 

pozdější čtenářství dětí třetích tříd. Cílem diplomové práce je porovnání výsledků dětí 

v jednotlivých čtenářských složkách, které lze u dětí sledovat, a to jak u dětí 

vyučovaných dříve metodou analyticko-syntetickou, tak metodou genetickou a 

sledování vlivu obou metod na tyto výsledky. Získaná data byla dána do souvislosti 

s vlivy, které do výuky vnáší učitel. Následně byly předloženy návrhy kroků pro 

jednotlivé sledované třídy k zefektivnění rozvoje čtenářství. Teoretická rovina obsahuje 

témata, která úzce souvisejí se čtenářstvím dětí. Praktická rovina je založena na 

výzkumu vedoucímu k naplnění cíle práce. K získání dat pro výzkum byl použit 

dotazník pro děti a pro učitele. Závěr práce shrnuje, čím se diplomová práce zabývá a 

poukazuje na výsledky výzkumu, které ukázaly pozitivní vliv na čtenářství v případě 

vyučování genetickou metodou v kombinaci s konkrétními činnostmi, které do výuky 

zavádí učitel. V závěru se odkazuji také na jednotlivé kroky navržené pro každou ze 

sledovaných tříd na rozvoj čtenářství, které se mohou stát inspirací pro všechny učitele, 

kterým na čtenářství dětí záleží. 
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ABSTRACT 

This thesis explores the influence of so called "genetic method of initial reading 

learning" for further readership of children in the third class of elementary school. The 

aim of this thesis is to compare children's results in individual monitored elements at 

both children taught earlier by so called "analytic-synthetic method" and those taught by 

the "genetic method" monitoring the impact of both methods on these results. The data 

obtained has been linked with the effects brought by individual teachers. Subsequently, 

proposals for each of the monitored classes were presented to optimize the reading skills 

development. The theoretical part contains the topics that are closely related to 

children's reading skills development. The practice part is based on the research leading 

to the fulfillment of the thesis objectives. A questionnaire for children and teachers was 

used as the main source of data. The conclusion summarizes the thesis learnings and 

points out its results showing positive impacts of "genetic method" combined with 

specific activities used by the teacher. In the conclusion, I refer also to the steps for 

further reading skills development proposed for each of the classes monitored, which 

can become an inspiration for all teachers who care about the children's reading. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍK PRO DĚTI 

Třída: 

Učená metodou: 

A) Ve svém volném čase nejraději:  

1) 

2) 

3) 

B) Zakroužkuj odpověď, která Tě více vystihuje: 

a) Většinou se špatně soustředím na to, co ve škole čteme. Nechám se vyrušit 

například tím, že si spolužáci povídají nebo venku projede auto… 

b) Během vyučování čtu nějaký text, většinou se plně soustředím na to, co čtu. 

Když si kamarádi povídají nebo je zvenku slyšet hluk, nevadí mi to. 

C) a) Vzpomeň si na situaci, kdy Tě rodiče do něčeho nutili. (Nepiš, jen potichu 

vzpomínej.) 

b) Jak ses potom zachoval a proč? (Jen potichu vzpomínej.) 

c) Jestli chceš, můžeš se o to podělit s ostatními 

D) Přečti si úryvek z textu Rosnička 

Rosnička 

S dětmi je vždycky trápení, narodí se například malá rosnička, tatínek 

s maminkou ji chtějí mít slušně oblečenou, jdou jí tedy do konfekce koupit hezký 

montgomerák, ale víte, že se to malé nezdá, chtěla by modrý kabátek s kdovíjakým 

zapínáním a tatínek říká, měj rozum, všechny rosničky nosí zelené montgomeráky, a 

malá křičí, co mi tohle povídáte, na obloze ani mráčku, budu chodit jako blázen, matka 

ale řekne, mlč, tohle vždycky uneseš, dá se do deště a co potom, je třeba myslet na zadní 

kolečka, 

E) Napiš, jak by mohl příběh o rosničce pokračovat a proč 

F) Napiš, proč si myslíš, že rodiče chtějí koupit rosničce právě montgomerák 

namísto třeba obyčejného kabátu. 

G. Přečti si celý příběh rosničky 



 
 

117 
 

Rosnička 

S dětmi je vždycky trápení, narodí se například malá rosnička, tatínek 

s maminkou ji chtějí mít slušně oblečenou, jdou jí tedy do konfekce koupit hezký 

montgomerák, ale víte, že se to malé nezdá, chtěla by modrý kabátek s kdovíjakým 

zapínáním a tatínek říká, měj rozum, všechny rosničky nosí zelené montgomeráky, a 

malá křičí, co mi tohle povídáte, na obloze ani mráčku, budu chodit jako blázen, matka 

ale řekne, mlč, tohle vždycky uneseš, dá se do deště a co potom, je třeba myslet na zadní 

kolečka, a tak se tedy montgomerák koupí, ale malá je od toho dne hubatá, chodívá ven, 

jenom když má pršet, je to k nevydržení, otec říká, seď doma, bude lít jako z konve, ale 

ta malá hubatá rosnička povídá, tak nač ten montgomerák vlastně mám, a jde si klidně 

ven, jde si klidně na procházku, a kdo ji vidí, ten si říká, vypadá to, že bude pršet, ta 

malá rosnička jde už zase na procházku.  

H. Napiš, jestli se Ti příběh líbil a proč 

I. Vyplň tabulku postav 

POSTAVA CO ŘÍKÁ CO DĚLÁ JAKÁ JE 

rosnička       

        

        

        

 

J. Zakroužkuj správnou odpověď: 

 Rosnička chodí ven jen, když má pršet: 

a) aby ostatní podle toho poznali, že má pršet 

b) aby se pochlubila koupeným montgomerákem 

c) natruc rodičům  

d) aby montgomerák co nejvíce využila a neležel doma zbytečně 
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K. Sloní úděl 

Známý ochránce divokých slonů John MacAtlafous nám řekl: "Stopoval jsem 

stáda sloních samic v keňském národním parku, abych zijstil, zda se liší ochlazování 

slonic a slonů.  Slon africký má větší uši než indický. Jedno jeho ucho je skoro tak velké 

jako prostěradlo. Ale slonice jsou menší než samci, a žijí ve stádech. Víme, že samci se 

ovívají ušima jako obrovskými vějíři. Vedro je nezaskočí. Slonice také znají způsoby jak 

svá těla ochladit. Vyvalují se v bahně, polévají si vzájemně kůži vodou nebo na sebe 

navzájem sypou prach. Já, milovník slonů, jsem tímto pozorováním chtěl na chvíli 

uniknout od kruté skutečnosti, která mě již mnoho let tíží a která ukazuje, že dokonce i 

ve velmi dobře chráněném prostředí, které sloní populaci bedlivě sleduje, se sloní samci 

i samice kvůli svým dlouhým klům stávají cílem pytláků. Obří sloní kly jsou pro pytláky 

jedním z nejvýhodnějších artiklů. Kel velkého samce může mít hodnotu vyšší než je roční 

plat hlídače parku. Když pytlák prodá dva sloní kly na černém trhu, je schopen z toho 

pak platit mzdu až několika dělníkům po celý rok. Není tedy nadto se občas bezstarostně 

zabývat sloním ovíváním. V některých zemích je sloní populace na pokraji vyhynutí a 

sloní kly mají i samci, i samice.  

L). V tuto chvíli mě:  

a) nenapadají žádné otázky k text 

b) napadají mě k textu tyto otázky: 

M) Proč si myslíš, že autor tento text napsal? 

N) a) Podtrhni v textu zelenou pastelkou to, co myslíš, že je hodně důležité, ale 

ty to už znáš  

b) Podtrhni červenou to, co je taky důležité, ale pro tebe je to nová věc 

O) Podtrhni v textu informaci, která uvádí cenu sloních klů.  

Děkuji za vyplnění 
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PŘÍLOHA 2: DOTAZNÍK PRO UČITELE  

Otázky pro učitele byly procházeny slovně a zapisovány viz níže. Cílem 

dotazníku bylo zjistit vliv dosud použité metody na aktuální čtenářství žáků 3. tříd, 

zmapování motivace žáků ke čtení a jejich schopnosti práce s texty. Proto dotazník pro 

učitele obsahuje otázky, které směřují přímo k metodě, ale i takové, které si kladou za 

cíl zjistit, jestli učitelé do výuky zapojují činnosti na rozvoj čtenářství a případně jaké. 

Na otázky odpovídali dva učitelé učící genetickou metodou a dva učící metodou 

analyticko-syntetickou.  

 

1) Zakroužkujte metodu, kterou používáte (jste používal/a) pro výuku čtení 

 

a) analyticko-syntetická b) genetická c) jiná metoda 

1AS: a) 

2AS: a) 

3GM: b) 

4GM: b) 

 

2) Proč jste se rozhodl/a k vyučování této metody? 

 

1AS: Na škole jsou pomůcky a materiály k této metodě, na nákup jakýchkoli 

jiných nejsou finance. 

2AS: Metoda je dána vedením, tak proč to měnit. 

3GM: Dříve učila analyticko – syntetickou, ale na základě videoukázek školení 

programu Začít spolu, kde viděla, že děti již v říjnu první třídy čtou, se dohodla 

s týmem učitelů na škole, že přejdou na vyučování metodou genetickou.  

4GM: Metodu nařídil pan ředitel proti vůli vyučujícího. 

 

3) V čem spatřujete úskalí metody? 

 

1AS: Žádná úskalí, metoda vyhovuje. 

2AS: Žádná úskalí nevidím, nikdy jsem se nad tím nezamýšlela, metoda je OK. 
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3GM: U silně dyslektických žáků problém s analýzou delších slov, projevuje se 

to při psaní. 

4GM: Pan učitel nedůvěřuje novinkám, metoda není dostatečně vyzkoušená, 

metoda jde proti přirozenosti lidské řeči – řeč je slabičná, stírá se u dětí cit pro slabiky a 

rytmus řeči, řeč pak postrádá rytmizaci. Další úskalí: pozdě se děti učí psát psacím 

písmem, (tříměsíční deficit oproti dětem, které se učí AS metodou), pak je málo času se 

do konce prvního ročníku nacvičit všechna psací písmena, horší úprava dětských sešitů. 

 

4) V čem spatřujete výhody metody? 

 
1. AS: Užíváme všechny smysly, mám k dispozici hodně materiálů pro sebe i 

pro děti. 

2. AS: Děti se učí číst systematicky podle učebnice krok po kroku, je tím pádem 

velmi vhodná pro pomalé žáky, učitelka nemá ale srovnání s jinými metodami, jiné 

neučila ani o nich moc neví, nikdy se nad touto otázkou předem nezamýšlela. 

3. GM: rychlý nástup čtení, brzy zapisují své myšlenky, v učebnici najdeme 

slova, věty a texty hned s obrázky, ihned děti čtou s porozuměním. Texty jsou o něčem, 

nejen o tom, že Ema má maso, ale děti mohou přečíst cokoli, tak je čtení pro ně 

motivující. 

4. GM: Děti mají dříve pocit, že umějí číst, dříve mohou psát myšlenky psanou 

formou 

 
5) Doplňte:  

 

Metoda, kterou vyučuji, je vhodná pro_______% dětí ze třídy, protože……… 

……………………………………………………………………………………………

… 

Pro ______% dětí ze třídy však není vhodná, 

protože……………………………………... 

……………………………………………………………………………………………

… 
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Děti, pro které metoda vhodná není, těm nabízím 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…. 

Výsledky:  

Metoda 

 % dětí, 
pro které 
je metoda 
vhodná 

Odůvodnění 

% dětí, 
pro které 

není 
metoda 
vhodná 

Odůvodnění 
Děti, pro které 
není vhodná, 
těm nabízím 

1AS: 
analyticko-
syntetická 

100% 

Všechny děti 
ze třídy jsem 

touto metodou 
naučila číst, 
včetně těch 
s poruchami 

učení 

0% Je vhodná pro 
všechny 

Nic, je vhodná 
pro všechny 

2AS: 
analyticko-
syntetická 

75% 
Vyhovuje 

jejich tempu 
učení se 

25% 

Tyto děti buď 
umí číst v MŠ 
nebo potřebují 

rychlejší 
tempo, AS 

metoda je brzdí 

Nabízím těžší 
texty nebo 

úkoly 

3GM: 
genetická 85% 

Tyto děti jsou 
motivované 

rychlým 
nástupem čtení  

15% 

Pro dyslektika 
je slovo 

dlouhé, když se 
má rozložit na 

písmena 

Nabízím 
možnost 

slabikování 

4GM: 
genetická  25% 

Děti 
s krátkodobou 

pamětí, pro 
které je těžké si 

pamatovat 
hlásky i 

slabiky, mají 
tak při čtení o 1 

krok navíc 

25% 

Některé děti 
spotřebují 

hodně energie 
na to, aby ta 

písmenka daly 
dohromady, 

hlavně u 
delších slov  

Nic nenabízím, 
ale požaduji, 
aby s nimi 
rodiče četli 

nahlas 
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6) Uveďte, zda do výuky zařazujete tyto činnosti a jak často: 

 

a) S dětmi několikrát ročně navštěvuji knihovnu 

b) Do výuky zařazuji čtenářskou dílnu 

c) Děti čtou ve výuce (kromě knih ve čtenářské dílně) i jiné texty než 

učebnicové. 

d) Děti vedou ve výuce vážné hovory o četbě  

1AS: a) nenavštěvuji, b) nezařazuji vůbec, c) ano – 2 krát do měsíce, d) ne 

2AS: a) 7krát, b) ano – 1krát za 14 dní, c) ano – 2 krát do měsíce d) ano – 

povídají si 2krát do měsíce, o čem četly 

3GM: a) 1krát měsíčně b) zařazuji denně c) ano, denně d) 4 krát do roka 

prezentace přečtených knih s dotazy od dětí 

4GM: a) nenavštěvuji, b) nezařazuji vůbec, c) ne, jen výjimečně d) ne 
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7) Doplňte tabulku 

Čtenářská činnost Používám ve výuce  
(ANO, NE) 

Jak často děti používají  

Odkdy 

a)denně 
b)víckrát za týden 

c)1krát týdně 
d)2krát do měsíce  
e) 1krát měsíčně 
f) jiná odpověď 

Vyhledávání věcné 
informace v  textu 

1AS: ANO 1AS: a) denně 1AS: 1. třída, na konci 

2AS: ANO 2AS: a) denně 2AS: 1. třída na konci 

3GM: ANO 3GM: b) vícekrát za 
týden  3GM: od 1. třídy od října  

4GM: ANO 4GM: d) 2 krát do 
měsíce 4GM: od 2. třídy 

Shrnování podstatné 
myšlenky textu 

1AS: ANO 1AS: a) denně 1AS: 1. třída, na konci 

2AS: NE 2AS: f) to neděláme 2AS: ještě neděláme 

3GM: ANO 3GM: b) víckrát za týden  3GM: 1. třída říjen 

4GM: ANO 4GM: d)2krát do měsíce  4GM: od 2. třídy 

Vyjasňování si slov a vět 
během při čtení 

1AS: ANO 1AS: a) denně 1AS: 1. třída, na konci 

2AS: ANO 2AS: a) denně 2AS: 1. třída, na konci 

3GM: ANO 3GM: a) denně 3GM: 1 třída, říjen 

4GM: ANO  4GM: c) 1 krát týdně 4GM: od 2. třídy 

Vzájemné kladení otázek 
k lepšímu porozumění 
textu, (děti mezi sebou) 

1AS: NE 1AS: ne - 
2AS: NE 2AS: ne - 

3GM: ANO 3GM: ne od 1. třídy, listopad 

4GM: NE 4GM: b) vícekrát za 
týden  - 

Předvídání 

1AS: ANO 1AS: e) 1krát měsíčně 1AS: 1. třída na konci 

2AS: ANO 2AS: e) 1krát měsíčně 2AS: letos 

3GM: ANO 3GM: e) 1krát měsíčně  3GM:od 1. třídy od října  

4GM:ANO 4GM: f) 4 krát ročně 4GM: 1. třída na konci 
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Zachycení základních 
složek příběhu 

(například vyplnění 
tabulky postav nebo 
diskuze o poučení se 

z textu, třeba i zachycení 
klíčových momentů)  

1AS: ANO 1AS: c) 1krát týdně 1AS: 2. třída 

2AS: ANO 2AS: f) jedenkrát za čtvrt 
roku 2AS: 1. třída, 2.pololetí 

3GM: ANO 3GM: c) jedenkrát týdně  3GM: 1. třída, listopad 

4GM: ANO 4GM: f) 4 krát ročně 4GM: 1. třída, 2. pololetí 

Vyvozování, vysuzování 
nebo posuzování 

informací, které nejsou 
v textu napsané doslova, 
přemýšlení, proč autor 

text napsal 

1AS: ANO 1AS: c) 1krát týdně 1AS: letos (3 měsíce) 

2AS: NE 2AS: f) to neděláme 2AS: zatím ne 

3GM: NE 3GM: f) jsem zvyklá toto 
dělat až u čtvrťáků 3GM: zatím ne 

4GM:ANO 4GM:f) 1krát za čtvrt 
roku 3GM: od 2. třídy 

Hledání a nalézání 
souvislostí například 

mezi dvěma texty 

1AS: ANO 1AS: e) 1krát měsíčně 1AS: letos, 3 měsíce 

2AS: ANO 2AS: e) 1krát měsíčně 2AS: 2. třída 

3GM: ANO  3GM: e) jedenkrát 
měsíčně  3GM: letos, 3 měsíce 

4GM: NE 4GM: f) neděláme  4GM: neděláme 

Bezprostřední reagování 
na četbu, kdy žák může 

vyjádřit svůj postoj 
k přečtenému ( písemně)  

1AS: ANO 
1AS: c) 1krát za čtvrt 

roku, zápis do 
čtenářského deníku 

1AS: 2. třída 

2AS: ANO 2AS: f) 4krát ročně zápis 
do čtenářského deníku 2AS: 1. třída, konec 

3GM: ANO  3GM: b) vícekrát za 
týden  3GM: od 1. třídy, říjen 

4GM: ANO 
4GM: f) 4krát ročně 
zápis do čtenářského 

deníku 
4GM od 2. třídy  
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8) Jaké vzdělání jste pro rozvoj čtenářství u dětí absolvovala? (Popř. jakou 

literaturu jste přečetla). 

 

1AS: Spoustu učebnic, doplňkových textů k analyticko-syntetické i genetické 

metodě. Také spoustu materiálů pro děti se specifickými poruchami učení. Hodně 

seminářů a kurzů kritického myšlení. Přednášky na speciální pedagogice i vzdělání ke 

genetické metodě. Oponentura u diplomových prací.  

 

2AS: Před třemi lety seminář ke kritickému myšlení, jinak nic 

 

3GM: Školení programu začít spolu, Centra aktivit čtení, Mentoring činnostní 

učení: Nová škola Brno – vícekrát, Hodně literatury o čtenářské gramotnosti, o tom, jak 

čtení pomáhá. 

 

4GM: Žádné další školení ani vzdělání pro učitele. 


