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ÚVOD A CÍL PRÁCE
Problematikou, jíž se ve své práci zabývám, je recepce a produkce
odborného textu na střední odborné škole (SOŠ). Své zkoumání jsem omezila na
konkrétní typ střední odborné školy, a to na střední zdravotnickou školu (SZŠ), kde
v současné době vyučuji.
Tento typ střední odborné školy představuje v síti středních odborných škol
zcela svébytný kontext. Střední zdravotnická škola (přesně SZŠ a VZŠ Alšovo
nábřeží Praha 1), na které jako učitelka působím, vychovává a vzdělává budoucí
zdravotnické pracovníky nelékařských oborů - tj.oční techniky, dále farmaceutické a
zdravotní laboranty a zubní techniky (poslední ročníky tohoto studia) a nově
laboratorní asistenty a asistenty zubního technika (obory vzniklé ve školním roce
2005/2006).
Pozornost jsem ve svém výzkumu věnovala práci s odborným textem,
v užším pojetí rozvíjení receptivních dovedností, a to jednak porozumění textu,
osvojování odborné terminologie, metodám a technikám racionálního studia
z textu a jednak žákovské produkci odborného textu. Těžištěm celé práce se
však stala recepce odborného textu na SOŠ, neboť na rozdíl od probádaného a
odborně

zpracovaného

tématu

produkce

(Čechová,

1998)

není

tato

problematika zatím systémově zpracovaná.
Práce s odborným textem na střední odborné škole je v hodině českého
jazyka významný komunikační proces, který má povahu kooperativního vyučování,
tedy propojení jazykové výuky s výukou profilových předmětů. Nutnost takové
kooperace je podpořena základním cílem jazykového vyučování na tomto typu
střední školy; naučit žáky správnému, výstižnému a kultivovanému vyjadřování
v oblasti jejich profesionálního i osobního styku.
Předmět mé práce vychází z

obecně pozorovatelného jevu. V průběhu

praktického života se setkáváme s velkým množstvím různých druhů textů, které
čteme a jejichž informace nutně potřebujeme. Jsou to příbalové informace o užívání
léků, návody k obsluze určitých přístrojů, texty reklam, novin a časopisů, úřední
formuláře a dopisy, odborné nebo popularizační knihy, středoškolské učebnice a
vysokoškolská skripta. Ve století informací, v době přetížení informacemi vzniká
naléhavá potřeba umět s nimi efektivně pracovat a využívat je k dalšímu sdělování,
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umět porozumět sdělované skutečnosti i záměru autora textu, tzn. nedat sebou
manipulovat, umět odlišit účelové manipulace od závažných informací, umět
rozeznat výzvu nebo rozhořčení od upřímně míněné pomoci. Interpretace textů je
v mnoha všedních situacích každého člověka nevyhnutelná.
Cílem mé práce je s využitím zvolených výzkumných metod zjistit, jakým
způsobem pracují žáci střední odborné školy s odborným textem v domácí
přípravě nebo při vyučování a jak z něj zpracovávají informace. Na základě dat,
které zjistím výzkumem a studiem příslušné odborné literatury, navrhnu způsob
práce s odborným textem v hodině českého jazyka pro konkrétní studijní obor
(příloha č. 4) s tímto základním cílem: vytvořit účinnou vazbu předmětu český jazyk
s předměty odbornými

a s budoucími

praktickými

potřebami žáků,

kultivovat

komunikační dovednosti žáků, vést je k přesnému odbornému vyjadřování a
k efektivní práci s odborným textem vůbec.

POUŽITÉ METODY ZPRACOVÁNÍ
Ve svém zkoumání jsem použila několik pedagogických výzkumných metod a
technik. Jejich výběr byl determinován povahou práce.
Pro získání základních informací o pojetí výuky, o profilu jednotlivých
studijních oborů a o soustavě vyučovacích předmětů a jejich vzájemných vazeb na
SZŠ, kde jsem provedla řadu svých výzkumných šetření, jsem nejdříve využila
obsahovou analýzu pedagogické dokumentace, v užším smyslu analýzu školské
dokumentace. Zdrojem informací pro mou práci byla analýza učebních plánů a
osnov jednotlivých studijních oborů.
Pro první fázi svého zkoumání jsem zvolila jako pedagogickou výzkumnou
metodu didaktický test. Test pro středoškolské žáky byl zaměřen na čtení
odborného textu s porozuměním, na vyhledání informací z textu a na vlastní
interpretaci. Test jsem zadala malému vzorku respondentů na svém pracovišti.
Přípravu testu, zejména jeho zpracování, jsem vzhledem k odbornému tématu
konzultovala s příslušným odborníkem, tj. mikrobiologem.
V

hlavní části výzkumného šetření jsem zadala jednu z nejpoužívanějších

technik pedagogického výzkumu - dotazník. Smyslem této výzkumné metody bylo
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zjistit receptivní dovednosti středoškolských žáků při studiu z odborného textu, tzn.
schopnost náležitého porozumění, schopnost najít informační jádro textu, dovednost
zpracovávat textové informace a vytvořit vlastní text. Pro snadné zjištění těchto
schopností a postojů respondentů ke zkoumané problematice, pro možnost zahrnout
do výzkumu velký vzorek dotazovaných i pro výhodu relativně přesné statistické
kvantifikace zjištěných údajů se mi právě dotazník jevil jako metoda nejvhodnéjší.
Nezanedbatelným přínosem pro celý výzkum je má několikaletá učitelská
praxe na uvedené střední škole. Ve svém výzkumu jsem také uplatnila vlastní
zkušenosti a zjištěné poznatky získané cíleným a soustavným pozorováním práce
žáků s odborným textem. Zdrojem pro výzkum produkce odborných textů byly
analýzy žákovských slohových prací.
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1

TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Český jazyk a jeho místo v systému vzdělávání
na střední odborné škole

Předmět český jazyk a literatura patří na všech typech středních škol a
učňovských učilišť k základním, všeobecně vzdělávacím předmětům. Vzhledem
k tématu své práce se zaměřím na jazykovou a komunikační složku tohoto předmětu.
Hlavní cíl a další úkoly ve vyučování českému jazyku na všech školách, jak je
specifikovali M. Čechová a V. Styblík (Čechová - Styblík, 1998, s. 10), směřují
především k rozvoji komunikačních schopností žáků.
Na středních odborných školách je nutné také prosazovat tzv. diferenciaci
jazykového vyučování. Podle profilace jednotlivé školy upravujeme výuku jazyka tak,
abychom věnovali náležitou pozornost ústnímu a písemnému vyjadřování se
zřetelem k budoucí profesi žáků.
Jazyková a komunikační výuka na střední odborné škole má mezi ostatními
všeobecně vzdělávacími předměty a mezi předměty odbornými svůj význam. Čeští
didaktici vysvětlují funkci tohoto předmětu jako odborně průpravnou. Český jazyk je
zasadni komunikační nástroj, kterým se vyučují i ostatní předměty. Nízká nebo
dokonce zcela nedostatečná komunikační schopnost žáků, jazykové nedostatky,
omezená slovní zásoba a neschopnost tvořit souvislý text zásadním způsobem ztíží
zvládnutí daného odborného předmětu. Vytvořením účinné vazby mezi českým
jazykem a odbornými předměty můžeme u žáků dosáhnout žádoucí připravenosti pro
odbornou komunikaci a zároveň kultivovat jejich komunikační schopnosti jak
v pracovním, tak i v osobním styku.

1-1.1 Cíl vyučování českému jazyku na střední zdravotnické škole

Specifickým cílem vyučování českému jazyku na SZŠ je (v rámci jazykové
složky předmětu) důkladné a systematické osvojování terminologie příslušného
studijního oboru a nácvik odborného vyjadřování. Za předpokladu, že se žáci budou
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po ukončení střední školy věnovat své profesi, na kterou je škola odborně připravila,
je nácvik odborného vyjadřování velmi užitečný.
Společným požadavkem pro všechny zmiňované studijní obory uvedené SZŠ
je osvojení odborných názvů pro různé přístroje, nástroje a pomůcky užívané
v laboratoři a názvů pro jednotlivé metody laboratorní práce. Bez přesné znalosti
významu základních termínů, ať jde o laboratoř v lékárně, v nemocnici nebo o dílnu a
prodejnu oční optiky, je dobrá práce prakticky nemožná.
Ještě jeden aspekt je třeba začlenit do specifického cíle vyučování českému
jazyku na SZŠ. I v hodinách mateřského jazyka vychováváme žáky k tomu, aby ve
své budoucí profesi a v osobním životě zachovávali důstojnost pacienta, vzděláváme
je proto, aby uměli pacientům sdělovat závažné informace a aby svou péči
v komunikaci s pacientem nebo zákazníkem uměli poskytovat s úctou a s potřebnou
mírou empatie. I tyto etické zásady by se měly zřetelně promítnout do jazykové a
komunikační výuky na SZŠ (Železná, 2004-2005, s. 222-227).

1-1-2 Vazby mezi předmětem český jazyk a odbornými
předměty vyučovanými na SZŠ
Jednotlivé studijní obory na SZŠ Praha 1 mají v rámci osnov své specifické
odborné předměty, které spolu s předměty všeobecně vzdělávacími tvoří jednotnou
soustavu vzdělávacích předmětů. V následující tabulce (tab. č.1) uvádím jejich
přehled. Odborné předměty jsou hodnoceny jako předměty profilové, jejich zvládnutí
se považuje za základní teoretickou připravenost budoucího absolventa této SZŠ.
Tyto odborné předměty vyučují na uvedené škole příslušní odborníci z řad interních
učitelů nebo externích lékařů.

10

Tabulka č. 1

Přehled odborných předmětů stávajících studijních oborů SZŠ

(kromě společenskovědních, jazykových a matematicko-přírodovédných předmětů)
.
m

\

Studijní obory
zdravotní

farmaceutický

zubní technik (i

laborant (ZL)

laborant (FL)

_______________________________________

Analytická chemie

Mikrobiologie,

Somatologie a

epidemiologie, hygiena

stomatologie

------------------------------------ ----

Fyzikální chemie

První pomoc

Biochemie

Somatologie

Kreslení a modelování
Mikrobiologie, epidemiologie

oční technik

Psychologie

Ekonomika
Ňauk^ozraku

a hygiena
Laboratorní technika

Patologie

První pomoc

a vlnová optika

a klinika nemocí
Vybrané laboratorní

Laboratorní technika

Geometrická

Základy veřejného

Technologie

zdravotnictví

metody
Somatologie

Farmaceutická botanika

Patologie

Anaľýza léčiv

První pomoc

Farmakologie

Stomatologické protézy
Protetická technologie
Zhotovování

Optické přístroje
Brýlová optika
Brýlová technika

stomatologických protéz
Optické laboratoře
Veřejné zdravotnictví

Příprava léčiv

Histologie a

Chemie léčiv

histologická technika
Klinická biochemie

ZdTavotnické potřeby

Hematologie a

Žákía^dyveřejného

krevní transfuze

zdravotnictví,
organizace farmacie

Mikrobiologie,

Farmakognózie

imunologie a
epidemiologie
Pozn.: Rozdíly v počtu odborných předmětů jednotlivých oborů jsou způsobeny rozdílnou přípravou na
budoucí povolání. U oborů zubní (ZT) a oční technik (OT) je zvýšená hodinová dotace v předmětech

zhotovování stomatologických protéz a optické laboratoře.

Svou prací bych chtěla přispět ke zvýšení zájmu o jazykové vyučování na
SOŠ, k podpoře myšlenky zásadního významu jazykové a komunikativní výchovy,
důsledného a efektivního využívání mezipředmětových vztahů. Tuto potřebu se
pokusím podpořit vlastní analýzou mezipředmětových vztahů na svém pracovišti.
Odborné předměty spolu s předměty všeobecně vzdělávacími tvoří na SOŠ
jednotnou soustavu vzdělávacích předmětů. Mezipředmětovými vztahy nazýváme
vazby mezi jednotlivými odbornými předměty a předměty všeobecně vzdělávacími.
Jejich fungování, účinná provázanost a důsledná aplikace v praxi vytváří předpoklady
pro žádoucí profil absolventa příslušné školy. To znamená, že absolvent je schopen
přemýšlet v souvislostech, umí pracovat s dílčími poznatky, tříbí je a vhodně jich
využívá.
Na SZŠ Praha 1 se téměř u všech studijních oborů (ZL, FL, ZT) vyučuje v I.
ročníku studia latinský jazyk. Žáci se učí v hodinách latiny pojmenovávat části
lidského těla, rostliny a jejich části, základní přístroje a pomůcky pro praktický výcvik
záků v laboratoři. Tyto znalosti pak uplatňují při nauce o stavbě lidského těla a
činnosti orgánů (somatologie) a v nauce o chorobách dutiny ústní (stomatologie),
stejně tak v nauce o rostlinách (botanika) a mikroorganismech (mikrobiologie).
Latinský jazyk má tedy odborně průpravnou funkci, jakou má na středních odborných
školách český jazyk.
Příkladem propojenosti poznatků v různých předmětech může být latinské
slovo dens (gen. dentis), jehož význam a pádové tvary se žáci studijního oboru zubní
technik (příp. oboru asistent zubního technika) učí v hodinách latiny, a užití termínů
nebo terminologických sousloví typu dentista, dentin, dentála, dentálni laboratoř
utvořených z tohoto latinského základu v předmětech somatologie a stomatologie.
Jaká je vazba mezi českým jazykem (jazykovou a slohovou složka předmětu)
a jednotlivými odbornými předměty? Začněme složkou jazykovou. Pokud jde o
terminologii příslušného studijního oboru, je vhodné procvičovat pravopisnou stránku
těchto názvů zejména v pravopisných cvičeních a diktátech, a to pouze v takovém
případě, kdy si žáci dané odborné učivo již osvojili. Sémantiku termínů, jejich tvoření
1 deklinaci lze uplatnit v jazykové výchově. Žáci se v průběhu studia seznamují
s novými odbornými předměty a učí se užívat jejich názvy, většinou složené. Měli
bychom je poučit o tvoření takových slov, vysvětlit význam jednotlivých komponentů
(např.

mikrobiologie,

somatologie

apod.),

poukázat

např.

farmakologie - farmacie (stejně tak např. psychologie -
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na

rozdíl

názvů

psychika, ekonomie -

ekonomika). V takových případech je třeba důsledně podporovat samostatnou práci
žáků se slovníkem i s jinými odbornými příručkami.
V

komunikační a slohové výchově můžeme uplatnit mezipředmětové vazby

nejúčinněji. Přímé propojení existuje u předmětů psychologie, estetika, první pomoc,
management a v rámci předmětu brýlová technika také brýlová estetika jako
zajímavá a důležitá partie učiva z hlediska přístupu k zákazníkovi. V těchto výše
uvedených odborných předmětech získávají žáci poznatky o vhodném chování
zdravotnického

pracovníka

k pacientovi

i k široké veřejnosti,

o jeho

vztahu

k pacientovi, popř. klientovi, o správném zacházení s lékařskými informacemi. Umět
dobře a vhodně vést profesní rozhovor s pacientem, klientem nebo nadřízeným je
základní předpoklad pro dobrou práci zdravotnického pracovníka. Kromě toho by měl
zdravotnický pracovník podle Etického kodexu umět pečlivě a spolehlivě vést
zdravotnickou dokumentaci, podporovat zásady zdravého a kvalitního života. To jsou
základní témata, jimž je třeba v hodinách češtiny v rámci kooperativního vyučování u
konkrétního studijního oboru věnovat náležitou pozornost.
Na zcela konkrétním případě - u studijního oboru oční technik - si můžeme
demonstrativně ukázat, jak důležitá je mezipředmětová spolupráce zaměřená na
speciální komunikační cíle. Absolvent SZŠ ve studijním oboru oční technik v pozici
odborného prodejce v oční optice komunikuje každodenně s mnoha typy zákazníků.
Kromě odborné průpravy je ještě nutné, aby byl připraven tuto komunikaci efektivně
zvládnout. Podle vzdělávacího programu tohoto oboru (dříve učební osnovy) by měl
budoucí absolvent ovládat tzv. psychologii prodeje, do které je zahrnuta komunikace
se zákazníky různých věkových skupin, dále také specifická komunikace se zrakově
postiženými,

schopnost odhadnout specifický typ zákazníka a zvolit vhodné

komunikační strategie.
Komunikativní dovednosti můžeme rozvíjet v hodinách českého jazyka v
komunikační a slohové výchově právě se zřetelem k budoucím praktickým potřebám
záků a s využitím mezipředmětových vztahů. Je užitečné nacvičovat např. různé
varianty dialogických textů (např. farmaceutický laborant a zákazník/pacient, oční
technik v pozici odborného prodejce a zákazník/pacient, zubní technik a zubní lékař,
případně pacient), ve kterých trváme na vhodné míře užití terminologie příslušného
oboru, na respektování komunikačního partnera.
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Kooperace jazykové výuky s odbornými předměty přispívá k obohacování
slovní zásoby žáka, vytváří při efektivní realizaci dobré předpoklady pro komplexní
kultivaci odborného vyjadřování středoškolských žáků. Přímá vazba mezi předmětem
český jazyk a odbornými předměty na SOŠ by měla primárně existovat v rovině
práce s textem, a to jak v jazykovém vyučování, tak v hodinách odborných předmětů.
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1.2

Text a jeho charakteristika

1.2.1

Problematika definice textu

Výklad pojmu text není v zásadě vůbec jednoznačný a jednoduchý. Text
vysvětluji různí autoři různým způsobem. Odlišná pojetí textu vycházejí ze zcela
diferenčních

hledisek,

která

autoři

v

přístupu

k

textu

volí

(např.

přístup

psycholingvistický, pragmatický, textověgramatický apod.). V této kapitole si nekladu
za cíl shromáždit veškeré dosavadní úvahy o funkci, podstatě a významu textu.
Účelem je vybrat a utřídit ta pojetí textu, která zohledňují určité specifické kritérium a
v konečné vlastní úvaze interpretovat základní společné východisko.
V

obecné rovině vnímáme text jako komplexní jazykový projev psaný nebo

mluvený. Do 70. let 20. století neoznačoval termín text obě dvě formy promluvy,
textem se chápal jen psaný, resp. tištěný projev monologického rázu. Pro mluvenou
formu projevu se užíval termín dialog. Dnešní lingvistika užívá kromě termínu text i
výrazy promluva nebo diskurz (srov. Encyklopedický slovník češtiny, s. 489.).
Užívaný

termín

komunikát

někdy

s termínem

text

splývá,

zvláště

tehdy,

zdůrazňujeme-li úlohu textu v komunikaci. Komunikát je vymezen jako pojem
komplexnější povahy než text (Tamtéž, s. 220).
Podle autorů Mluvnice češtiny III jsou texty „základními útvary, jimiž se
realizuje lidská komunikace, sdělování informací“ (Daneš - Hlavsa - Grepl, s.622). O
textu se vyjadřují jako o znaku a zdůrazňují jeho význam v realizaci komunikačního
al<tu: ... je to komplexní jednotka znakového charakteru, reprezentující odraz
nějakého většího či menšího úseku skutečnosti, tedy složité obsahy lidského vědomí,
ve formě komunikátu, sdělení, tj. obsahově i formálně relativně úplné, uzavřené a
spojité jednotky, sloužící k dosažení určitého komunikačního cíle” (Daneš - Hlavsa Grepl, s. 624).
Text jako strukturu znaků vysvětluje F. Čermák (1994, s. 70). Text se podle
Čermáka
individuální

vyznačuje

kombinacemi,

tedy

syntagmaty

povahou

a lineárností.

Lineární

systémových

povaze textu

jednotek,

předchází

několik

následujících operací. Proces identifikace vysvětluje Čermák jako „nalezení žádané
jednotky jakožto prvku některého z paradigmat“ (1994, s. 70), procesem selekce
rozumí výběr této jednotky a konkatenací lineární uspořádání a následné sřetězení.
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Podle Příruční mluvnice češtiny brněnského autorského kolektivu jsou texty
charakterizovány „jako celistvé (komplexní) a zpravidla též soudržné (koherentní)
jazykové útvary, jejichž prostřednictvím mluvčí realizuje různé komunikační cíle“
(Nekula, 1995, s. 652).
Nad nejrůznější funkční zapojeností textu s jeho specifickým charakterem
v případě textu učebního uvažuje J. Kasal (Kasal, 1995, s. 185). Text jako základní a
komplexní komunikát zkoumá z hlediska jeho fungování a ve vztahu k jeho uživateli.
M. Čechová (2000, s.355-356) se zabývá vztahem pojmu text ke komunikátu
a uvádí, že se termínu text užívá pro tři různá označení: a) pro označení řečového
jednání, b) častěji pro označení výsledku komunikace a c) pro označení určité vnitřní
struktury, schématu, vztahů uvnitř komunikátu.
V

prvním případě chápe text jako nástroj ke sdělování a předávání informací,

jako prostředek ke komunikaci, ve druhém případě rozumí textem již vytvořený
jazykový projev - komunikát, popř. jazykový projev či promluva. Sama dává přednost
užívání termínu text ve třetím způsobu, tj. pro označení struktury jazykového projevu.
Text definuje jako „strukturu

komunikátu,

spjatou tématem,

popř.

vzájemně

návaznými tematickými prvky“ (Čechová, 2000, s. 365).
Na základě výše uvedených pojetí zmiňovaných autorů je tedy možné říct, že
text je ve své celistvosti tvořen určitým věcným obsahem spjatým s tématem, který je
určen ke sdělení. Jednotlivé informace na sebe navzájem logicky navazují, jsou
sPolu spojeny nejen obsahově, ale i jazykovými prostředky, tzv. konektory. Spojitost
a Propletenost jednotlivých textových jednotek naznačuje i U. Engel (1989, s. 84) ve
svém pojetí textu: „Texte sind Geflechte von Äußerungen“ (v překladu: Texty jsou
Pletiva výroků).
Ve

velmi

zjednodušeném

modelu

obecného

pojetí

textu

lze

text

charakterizovat jeho dvěma aspekty: obsahem (Co se v textu říká?) a funkcí (Proč se
to v textu říká?). Pojem text, jeho výklad a opozice k termínu diskurz byl jedním
2 hlavních diskusních bodů vídeňské konference Text a kontext konané 14. až 15.
listopadu 2002, jejíž závěrem je právě rozmanitost a pestrost ve výkladu termínu
text!kontext (Kaderka, 2003, s.160).
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1.2.2 Rysy textu

Podle Příruční mluvnice (1995, s. 652) nebo nověji podle Encyklopedického
slovníku češtiny (2002, s. 490) je základní vlastností textu textovost (textualita), která
mu zajišťuje textovou povahu. Je představována určitými aspekty zachovávajícími
obsah,

strukturu

situativnost,

i funkci textu.

intertextovost,

Těmito aspekty

intencionálnost,

rozumíme tyto

akceptabilitu,

rysy textu:

informativnost,

koherenci a kohezi. Podle dominance těchto aspektů textu se utváří specifický
přístup k textu, jeho specifické pojetí.

1.2.2.1 Situativnost

Tento rys textu vyjadřuje také jeho zapojenost do určitého kontextu a
náležitost k určité komunikační situaci. Na utváření některých textů má právě tento
jeho rys velký vliv, text nabývá smyslu právě teprve tehdy, pokud je začleněn do
adekvátní situace. Vázanost textu na určitou komunikační situaci je patrná hlavně
v textech dialogického rázu.
Situativnost učebních textů, které jsou předmětem zkoumání v mé práci, má
svůj specifický ráz. Tyto texty jsou tvořeny vždy pro určitý věkový stupeň žáka, pro
konkrétní typ školy.

1.2.2.2 Intertextovost

V

souvislosti s intertextovostí označujeme další konstitutivní rys textu jako

mtertextualitu. Text vedle svého informačního jádra v sobě skrývá i vázanost na jiné
texty, na všeobecné hodnoty, na další informace a znalosti, které mohou z tématu
textu i z jeho obsahu vyplynout, ke kterým mluvčí nepřímo referuje nebo které autor
textu předpokládá, že je adresát chápe. Vztahem intertextovostí je také odkaz
produktora určitými komentáři k textu samému.
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I

u

textů

odborných,

publicistických,

uměleckých

i

textů

stylu

prostěsdělovacího se v různé míře uplatňuje intertextovost, tedy reakce na již vzniklé
texty (např. citace, odkazy, parafráze apod.), a anticipace, proces předjímání ještě
nevzniklého nebo nehotového textu. Pak tedy lze - s ohledem na předchozí tvrzení text pojmout jako výsledek cyklického propojování jiných textů nebo snad jako
relativné dokončený projev již dříve započatých textů.
Intertextovostí se poměrně podrobně zabývá J. Homoláč, ovšem v textech
umělecké povahy. Podle Homoláče (1996, s. 108) je intertextovost vztahem a její
podstatou je to, „že se vztah k jinému textu podílí na konstituování smyslu textu.“
Interpretovi, příjemci textu, J. Homoláč nepřisuzuje zásadní schopnost vazbu
k jinému textu odhalit, ale schopnost účelně ji zapojit při interpretaci navazujícího
textu (Tamtéž).
Intertextovost se výrazně uplatňuje i v učebnicích českého jazyka, a to
zapojováním textů z různých stylových oblastí a jejich úpravou. Např. P. Hauser
(1996, s. 17) dokládá intertextovost právě na učebním textu, konkrétně na
provázanosti

všech

textových

typů

učebnice:

typu

výchozího,

výkladového,

cvičebního a dokladového.
Mezitextové vztahy se velmi široce uplatňují např. v slohovém vyučování. Žáci
reagují svými texty na již existující texty, např. odpovědí na dopis, recenzí či kritikou
nebo jen odkazem na jiné texty, na jeho autora nebo popř. odkazem na všeobecné
známé hodnoty a znalosti.
V

učebních textech odborných předmětů, které jsou předmětem výzkumu této

Práce, je intertextovost zastoupena mnoha způsoby, např. citací příslušného autora,
účelovou reprodukcí již uvedených výpovědí, souhrnným opakováním nového učiva
jako odkaz k textu samotnému apod.

1-2.2.3 Intencionálnost

Intencionalita je zaměřenost k určitému obsahu a k funkci textu. V textech,
které vytváříme, vyjadřujeme určitý druh svého vnitřního (tj. intencionálního)
zaměření k jejich obsahu. Jedná se tedy o takovou zaměřenost, kdy mluvčí v textu
vyjadřuje např. svou prosbu, přání, stížnost nebo jen pouhé sdělení. Funkci i druh
daného textu je možné rozpoznat užitými výrazovými prostředky (např. nadpis textu,
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konektory). Intencionálni stav naši mysli, tj. zaměřenost mysli k obsahu a cíli určitého
textu, je součástí produkce textu.
Některé typy komunikace jsou bez intence, tj. bez záměru komunikující osoby
něco sdělit. Jedná se většinou o případy bezmyšlenkovitých reakcí, bezobsažných
projevů apod. Podle Vybírala (2000, s. 40) se mnohdy „jen složitě dopátráváme
intence. To když nás nenapadá odpověď na otázku: Co nám vlastně onen člověk
chce říci?

Proč nám to

říká?“ Nutné tedy je,

aby v učebním textu

byla

intencionálnost zcela jasná, aby recipient věděl, co si má osvojit a nad čím se
zamyslet.

1.2.2.4 Akceptabilita

Akceptabilitu textu vnímáme jako určitý ohled ze strany autora na jeho
adresáta-příjemce při vnímání a pochopení textu. „Míra ohledu mluvčího na adresáta
prozrazuje mj. pečlivost výslovnosti, volba příslušného útvaru národního jazyka i
zřetelná a diferencovaná strukturace textu, která adresátovi usnadňuje porozumění
záměru mluvčího“ (Nekula, 1995, s. 677). Lze říct, že autor vždy při tvorbě textu již
svého adresáta vnímá a akceptuje ho.
Akceptabilita
principem

představuje zajímavý

komunikačního

srozumitelnosti

aktu

je

třeba

a logické struktury textu

rys textu.

V souladu

připomenout
pro jeho

a

se

základním

zdůraznit

nutnost

pochopení a interpretaci.

Specifikem typů textů podle dominantní funkce - textů kontaktových - je úzký
kontakt s adresátem, jeho ovlivňování a přesvědčování, pochválení i kritika.
v případě textů učebních je zásadním projevem akceptability ze strany autora ohled
na věk čtenáře a na jeho odborné nebo jiné, dříve získané vědomosti.

1.2.2.5 Informativnost

Text je vedle své funkce charakterizován také svým obsahem a jeho
informacemi. Nejde ovšem o jednu sdělovanou skutečnost. Při práci s textem si
všímáme jeho obsahu, informačního jádra, tématu i smyslu textu.
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Obsahem rozumíme informační náplň textu. Informační jádro tvoří tu část
obsahu textu, která se jeví jako nejdůležitější, která z něj vystupuje a ke které
bychom měli podrobnou analýzou textu dospět. Téma vzniká jako první, je součástí
komunikační strategie autora. Téma není uvedeno jen v titulu nebo nadpisu textu, ale
při psaní dochází k jeho neustálému posunu a modifikaci. Smyslem textu není jen
informační přínos pro adresáta, ale i předání jistého komunikačního záměru autora
textu. Každý typ textu přináší v očekávání adresáta jinou informaci. V každém
případě záleží na příjemci, zda je schopen v textu informaci najít a porozumět jí.

1.2.2.6 Koherence a koheze

Jak uvádí autoři Příruční mluvnice češtiny (1995, s. 681), koherenci chápeme
jako obsahovou souvislost mezi dvěma a více výpověďmi, jako soudržnost dvou
nebo více textových jednotek tvořících a konstituujících text. Je to svým způsobem
nejdůležitější vlastnost textu, protože bez ní by text nebyl jednotou.
Koherence

se

uplatňuje

v rovině

morfologicko-syntaktické

a

lexikální.

Mluvíme tak o formální soudržnosti - o kohezi (např. lexikální koheze, spojková
koheze). Prostředky této soudržnosti jsou označeny konektory, které chápeme také
jako prostředky návaznosti a odkazu. Z hlediska slovnědruhového jde hlavně o
zájmena, příslovce, spojky a částice, které vzhledem k zmiňované koherenci plní
funkci anafory, katafory nebo exofory. Na bázi konektorů zajišťují kontinuitu textu
také tzv. kontextualizátory, časové a prostorové orientátory, restriktory, lexikální a
gramatické konektory, kontaktové prostředky nebo komentář.
Při tvorbě textu je velmi nezbytné uspořádat všechny textové roviny takovým
způsobem, aby byl text jako celek dokonale obsahově i formálně propojen a
Provázán a aby při procesu recepce i percepce textu nedošlo ke ztrátě souvislostí,
nepravé interpretaci, k omylu a nebo dokonce k úplnému nepochopení. Nezvládnutí
tohoto aspektu při produkci textu vede pak jednoznačně k zamítnutí textu, což se u
recipienta projevuje různě - přestane číst, poslouchat atd.
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1.2.3 Rozrůznění textových typů

Dnes je jistě obtížné jednotně a systémově utřídit všechny textové typy, styly
nebo žánry. Většinou je možné klasifikovat texty podle určitého kritéria (např.
kritérium komunikační oblasti, zvoleného slohového postupu, kritérium dominantní
funkce apod.).
O

problematice typologie textů bylo napsáno již mnoho příspěvků. Na

minimální pozornost typům textu stylu odborného (a publicistického) upozornila J.
Světlá (2003, s. 88-106). Autorka si všímá typologických rozdílů především mezi
texty informativními a apelativními, v rámci stylu odborného se zaměřuje na texty
teoreticky a prakticky odborné a popularizační. U těchto textů vymezuje jejich
primární, dominantní funkci, dále komunikační záměr autora ve vztahu k příjemci a
klasifikuje jednotlivé útvary u každého druhu.
V

současné době, v souvislosti se společenským vývojem, se utvářejí nové a

nové typy textů, které podléhají určitým vývojovým tendencím (např. vývoj jazyka
elektronických médií). Texty se objevují na reklamních informačních tabulích, texty se
tvoří jako krátké zprávy zasílané prostřednictvím mobilních telefonů (tzv. SMSzprávy), kde dochází k markantní tendenci: s co nejmenším počtem slov vyjádřit co
největší obsah sdělení. Je zajímavé si všimnout, že vlivem masivního nárůstu
nejnovějších informačních komunikačních systémů tyto texty začínají převažovat nad
původní

soukromou

epistulární

formou.

Obchodní

korespondence

naopak

zaznamenává vzestup.
Tendenci ve vývoji klasifikace textů zaznamenáváme nejsilněji u textů
apelativních. Jde většinou o texty reklamní a propagační, jejímž základním cílem je
přimět čtenáře/posluchače k verbální či neverbální reakci, tj. k okamžité slovní reakci,
k nákupu určitého výrobku, ke změně postoje či chování. Příjemce je při recepci
těchto textů konfrontován s persvazivní a manipulativní komunikační strategií autora
(Světlá, s. 88-106). Výsledkem této komunikace, záměrem autora je cílené získání
adresáta textu pro určitou věc.
Manipulace je v naší komunikaci velmi častým jevem. Manipulativní texty
vznikají jako texty mluvené i psané, nástrojem manipulace může být i neverbální
chování (Machová a kol., 2005). Obraně před nevhodnou, účelovou manipulační
strategií v textech běžného života by právě škola měla vytvořit dostatečný prostor.
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Pro výuku interpersonální manipulace pro střední školy stanovuje S. Machová (2005,
s.106) tři základní cíle: a) schopnost žáka/studenta manipulaci odhalit, b) vybrat
odpovídající strategii a c) s využitím vhodných verbálních i neverbálních prostředků
realizovat svůj komunikační záměr příp. v roli manipulátora.

1.2.4 Text ve vztahu s komunikační situací

Text je takový jazykový útvar, kterým se uskutečňuje proces komunikace.
Význam slova komunikace vysvětlujeme latinským slovesem communicare, které
překládáme jako dorozumívat se. Celý komunikační proces má své složky tj.
jednotlivé účastníky a prostředky jejich komunikace, a určité fáze. Text v tomto
pohledu pojmenováváme jako komunikát, jako výsledek komunikační události.

Schéma komunikačního procesu by mohlo vypadat takto:

PROCES KOMUNIKACE
ÚČASTNÍCI KOMUNIKACE (komunikanti):

recipient/čtenář/
posluchač
záměr autora,

_r

téma a smysl textu

KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY:
kód (jazyk)
prostor pro komunikaci (kanál)
médium komunikace (hmotný materiál)
KOMUNIKÁT:
verbální jazykový projev mluvený, psaný, tištěný
neverbální komunikát
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Z výše uvedeného schématu komunikačního procesu lze vyvodit tři jeho fáze:
1. etapa koncepce a vlastního plánování
2. etapa transferu a vlastního komunikování
3. etapa recepce komunikátu a jeho interpretace.
V

první fázi komunikačního procesu dochází ke genezi, ke vzniku textu. V této

přípravné fázi si autor důkladně promýšlí plán, do kterého zahrnuje nejdříve svůj cíl a
konkrétní podmínky pro svou práci. Potom přesně specifikuje svůj záměr a tomu
podřizuje výběr látky, všech komunikačních prostředků a postupů.
Ve druhé etapě už autor rozhoduje o volbě komunikačních prostředků.
Vychází z komunikačního prostředí, ve kterém prostřednictvím kódu (jazyka) a s
využitím určitého média vysílá k adresátovi své sdělení.
Třetí etapa komunikace už probíhá na straně příjemce. Ten vzniklý komunikát
vnímá pohledem,

poslechem,

přečtením

a

porozuměním,

popř.

hodnocením

autorova záměru.
Na průběh i na výsledek komunikačního aktu, tedy na podobu utvořeného
komunikátu má také vliv způsob kontaktu komunikantů, jejich vzájemné vztahy a
vztah účastníků komunikace ke sdělované skutečnosti. Ke komunikaci tak dochází
Při přímém kontaktu - tzv. tváří v tvář, nepřímo - prostřednictvím psaných nebo
tištěných

textů, zprostředkovaně - telefonem, zasláním SMS-zpráv nebo pomocí

elektronické pošty (e-mailem).
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1.3

Specifika odborného stylu

1.3.1 Charakter jazykového vyjadřování
Odborný styl je ve stylistice češtiny označován jako styl funkční. Je mu
připisována úplnost, celistvost, vnitřní uspořádanost, věcnost a jednoznačnost
(Čechová a kol., 2003). Čeští lingvisté charakterizují odborný styl jako styl veřejné
komunikace (Tamtéž).
Podle J. Krause (1994, s.14-19) je charakteristickým rysem současného
odborného vyjadřování tzv. diferenciace, jejíž podstatou je množení stále více
specializovaných okruhů. S ohledem na stále novější možnosti médií se utvářejí
nové typy odborných textů, jejichž styly se teprve klasifikují. Autor poukazuje také na
praktické a užitečné využití počítačů pro relativně snadné kompoziční a grafické
zpracování odborného textu.
Zásadní funkcí odborného textu je věcně, nezaujatě, jednoznačně a přímo
informovat čtenáře o poznatcích z určitého oboru. Základní funkce odborného stylu
můžeme definovat jako poznávací a odborně zpravovací. Smyslem odborného
sdělování je podle Čechové (Čechová a kol., 2003, s. 178) „zveřejnění získaných
poznatků, jejich uvedení do praxe širšího okruhu vnímatelů.“
Jeden z řady podstatných determinantů je forma. Odborné texty vznikají
hlavně jako projevy primárně promyšlené, psané (např. diplomová a dizertační práce,
studie, odborný článek, pracovní návod, kritika, recenze, posudek atd.), možná je i
forma ústního přednesu monologického (př. referát, koreferát, přednáška) nebo
dialogického charakteru (diskuse, polemika, debata). V obou případech se autor
snaží o naprosto přesnou, dobře připravenou a srozumitelnou formu svého textu.
Odborný text je především projev exaktního myšlení autora s minimem prostředků
vyjadřujících subjektivitu a emocionalitu. Výjimkou jsou útvary, kde se sice subjektivní
pohled autora víceméně stírá, ale jazyk nabývá emotivních prvků (např. kritika).
Dále je třeba upozornit na interakční povahu textu (srov. kap. 1.2.2.4). Text je
generován pro určitou komunikační situaci. Autor uvažuje o svém čtenáři už ve fázi
koncepce textu. U odborného textu je ale typické, že autor-vědec do kontaktu se
čtenářem nevstupuje a ani tento kontakt v textu žádnými prostředky nenaznačuje.
Specifičností v tomto ohledu je učební styl, kde je v odborných textech učebnic
kontakt autora se čtenářem-žákem v zásadě důležitou součástí didaktické informace.
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Odborný text nemá povahu obrazného a dvojakého textu, je pouhým věcným
sdělením a postrádá jakoukoli implicitní, nejednoznačnou informaci, která by vedla
k pochybnostem o srozumitelnosti a pravdivosti sdělení.

1.3.2 Slovní zásoba odborných textů
Lexikální stránka odborného stylu, tzn. slovní zásoba odborného vyjadřování,
je určujícím rysem tohoto stylu. Odborné texty se vyznačují terminologizovaností.
Nejcharakterističtější lexikální prvky odborného stylu jsou termíny, odborné názvy.
Z hlediska slovnědruhového jsou zastoupeny nejvíce substantivními pojmenováními,
víceslovnými pojmenováními (tzv. terminologickým souslovím), méně adjektivy,
slovesy, případně jinými slovními druhy.
Odborný název - termín - je vymezen jako specifický, v daném oboru statický
výraz, který je v textu užitý pouze pro svůj jednoznačný význam. Porozumění
významu termínu je velmi důležité, je to podstatné pro pochopení věcného významu
celého textu. K zásadním vlastnostem termínu jako pojmenovávacího prostředku
odborného vyjadřování patří spisovnost, dále ustálenost, systémovost, přesnost a
jednoznačnost, nosnost a ústrojnost (podle ESČ, heslo termín, s. 488). Termíny mají
ještě jednu specifickou vlastnost. Jsou totiž konstituovány tak, že jsou typické právě
jen pro zvláštní skupinu uživatelů jazyka a že kvůli specifické tematice slouží
k zvláštnímu účelu sdělování (Bremerich-Vos, 1989).
V

souvislosti s vývojem české slovní zásoby dochází u terminologie také

k řadě vývojových změn. Zánik určitého oboru souvisí se zánikem jeho užívané
terminologie. Při procesu opačném - při vzniku nových oborů - se utvářejí nové
soustavy pojmenování pro určitou specifickou oblast. K vývojovým změnám se počítá
i posun termínů do jiných komunikačních oblastí, kde dochází k jejich oslabení nebo
ke ztrátě povahy odborných názvů.
Zvláštní je vztah termínu ke konkrétnímu textu. Odborný název potvrzuje
stylovou příslušnost textu, termín zapojený např. do textu uměleckého už není
dominantním a determinujícím prvkem při určení stylové charakteristiky textu. Ve
vztahu odborný text-čtenář je nutné zdůraznit, že si termíny (a text sám) v podstatě
vyžadují odborně erudovaného, kompetentního čtenáře. Termín má totiž ještě jeden
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další charakteristický rys - není všem čtenářům „otevřený a přístupný“. Pro vyřešení
nejasnosti a nečitelnosti významu jednotlivých termínů podává proto autor jejich
vysvětlení a uvádí konkrétní příklady. Ve vědeckých pracích se většinou užívají
termíny mezinárodní, v textech určených širší a méně vzdělanější čtenářské obci
preferujeme spíše odborné názvosloví české.
Vedle termínů rozlišujeme také tzv. profesionalizmy a pojmenování slangová, i
když někdy stěží přesně vymezíme jejich významy v konkrétním případě užití. Pokud
hovoříme o zcela specifické slovní zásobě odborných textů, stojí ještě za zmínku tzv.
termíny mezioborové se slabou terminologizací. Tato slova (např. systém, operace,
výraz apod.) jsou sice pro příslušné odborné projevy příznačné a určující, ale
vzhledem k jejich polysémii se pro svůj konkrétní význam používají v jednom určitém
oboru.

(Slovo

operace

použijeme

v textech

oboru

lékařského

nebo

také

v matematice či dokonce v teorii řízení.)
Dalším a velmi podstatným rysem odborné slovní zásoby jsou procesy
nominalizační a multiverbizační. V prvním případě jde o vysoký podíl jmen (převážně
substantiv a adjektiv v textu). Multiverbizací rozumíme užití slovesa ve spojení se
substantivem obecnějšího významu místo slovesa konkrétního (např. provést
analýzu - analyzovat).
Z hlediska míry zastoupení slovních druhů typických pro odbornost textů je
třeba také zdůraznit roli sekundárních prepozic, které se v těchto textech objevují
velmi často a jsou prostředkem nominalizace (např. se zřetelem k, ve snaze,
v souvislosti, ...), deiktických zájmen a spojek. Specifikum slovní zásoby odborných
textů doplňuje také časté užívání zkratek, značek, symbolů a vysvětlivek.
Odborné jazykové projevy mají z hlediska slovní zásoby tu nejvyšší míru
normovanosti spisovného jazyka. Autor vytváří odborný text jako projev závažný.
V současné době je spisovnost nejvíce přítomna právě v odborných projevech. Tím
se mimo jiné texty odborného stylu liší od projevů jiných funkčních stylů, které jsou
běžně mluveným jazykem ovlivňovány. Je-li hlavním úkolem vyučování českému
jazyku (nejen na SOŠ) vyjadřování spisovným jazykem a jeho kultivace, považuji
nácvik odborného vyjadřování ústního i písemného za úkol sice obtížný, ale
v konečném důsledku pro školu velmi důležitý. Právě při práci s odborným textem je
Příležitost posílit přesnost žákova myšlení a výstižnost jeho vyjadřování, což vede
k tomu, že žák produkuje obsahově srozumitelné texty se zřetelnou funkcí.
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1.3.3 Kompoziční výstavba odborného textu
Kompoziční

výstavba

je

také

důležitý

determinant

odborného

textu.

Kompozice textu je označována jako „uspořádání (a uspořádávání) či organizování
jednotlivých složek textu podie určitého plánu (zčásti vypracovaného předem, zčásti
dotvářeného a přetvářeného v průběhu produkce textu“ (čmejrková - Daneš - Světlá,
1999, s. 148).
Autor si při vytváření textu klade otázku, jakým způsobem má čtenářům
připravený obsah sdělit? Charakteristickým znakem je pevná kompozice, předem
důkladně promyšlená textová výstavba odborných projevů. Kompozice odborného
textu totiž vzniká v tzv. přípravném stadiu, kdy autor teprve shromažďuje a začíná
zpracovávat veškeré informace, data a materiál.
V

souvislosti s již uvedenou propracovanou linií textu se autor snaží odborný

text správně členit. Segmentace, členění textu, čtenáři napomáhá snazší orientaci
v textu a jeho důkladnému porozumění věcnému obsahu. Ktomu, aby byl odborný
text dokonale kompozičně připraven, musí splňovat řadu relevantních podmínek
konstituujících odborný styl jako takový.
Jde o členění horizontální (lineární), o segmentaci textu tak, jak autor projev
Přirozeně tvoří. Ve velmi obecné linii se text dělí na úvod, vlastní teoretický výklad
s možným vnitřním členěním a na závěr. Horizontální členění textu se také uplatňuje
v ještě detailnějších segmentech, v jednotlivých významových částech textu, jako
jsou kapitoly (příp. podkapitoly) a odstavce. Toto členění textu by odpovídalo
relativně krátkým a obsahově jednodušším textům.
U delších celků se složitá textová struktura rozděluje na daleko menší a
detailnější části, většinou na bázi celek -

díly -

kapitoly -

oddíly kapitoly

(podkapitoly) - odstavcové skupiny - odstavce. Každý jednotlivý, graficky vyznačený
segment je v textu hierarchicky začleněn, vypovídá o určitém obsahu a významu a je
logickým navázáním, explikací, generalizací, konkretizací, exemplifikací, klasifikací či
konkluzí toho předešlého.
Druhým typem členění odborného textu je členění vertikální (např. blok
Poznámkového aparátu,

věcný nebo jmenný rejstřík, odkazy na literaturu a

normovanou citaci, typ a druh písma atd.). Vystupuje nápadně z textu, je poznatelné,
text doplňuje a odkazuje ho na jiné texty, na autory-vědce apod.
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Vedle dvou zmíněných typů členění existují také způsoby či prostředky
jazykového a nejazykového charakteru, kterými se čtenář v textu snáze orientuje.
Z jazykových prostředků jsou to mezititulky, poznámky na okrajích textu, tzv.
marginálie, vlastní resumé na konci textu, důležitá upozornění uvnitř i na konci textu,
klíčová slova, dále způsob desetinného třídění, rejstříky na koncích publikací a tzv.
orientátory,

výrazy větného

i nevětného charakteru

(např.

výše,

dále

pak,

v následující kapitole, jak jsem již uvedl/a v 1. kapitole, vraťme se ale k původnímu
problému, ...). Nejazykovými prostředky jsou barva textu, typ použitého písma,
řádkování a jiné grafické úpravy textu. Oba typy jsou důležité právě v učebnicích.
Výše uvedený způsob a postup textové výstavby platí pro odborné projevy
psané i mluvené. U mluvených odborných projevů si prezentace odborného tématu
vyžaduje zcela odlišný přístup k adresátovi-posluchači. Ve velké míře (a hlavně
účelově) využívá autor-mluvčí kontaktové prostředky s cílem posluchače oslovit,
zaujmout, s cílem navázat s ním kontakt a případnou spolupráci, vyvolat diskusi.
Ktomu může mluvčí využít nejen specifické verbální prostředky a výrazy kontaktu,
ale i moderní technické pomůcky a přístroje v závislosti na tématu odborného
výkladu.

1.3.4 Základní aspekty textů vědeckých, prakticky odborných,
popularizačních a učebních

U odborného stylu se tradičně diferencují tři základní oblasti odborného
projevu: styl vědecký

(teoretický),

prakticky odborný, populárně naučný

(popularizační) a esejistický. Vedle těchto stylových rovin někteří teoretici uvádí
ještě jeden specifický typ - učební styl. I jednotlivé typy nebo druhy zmíněných
odborných stylů se vyznačují určitou rozrůzněností a specifičností.
U vědeckého stylu se nabízí v prvé řadě dílčí kategorizace podle jednotlivých
oblastí a podoblastí (např. oblast humanitních a společenských věd na jedné straně
a oblast přírodovědná, technická a lékařská na straně druhé). Vzniklé vědecké texty
z těchto uvedených oborů se pochopitelně markantně liší v celkové strukturaci textu,
ve výběru lexikálních prostředků, ve snaze o exaktnost vyjádření.
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Texty

odborné

popularizační

nabývají

svou

povahou

různých

stupňů

populárnosti. Právě u této oblasti odborných projevů se často jedná o tzv.
pyramidální strukturu popularizace (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s. 39).

1.3.4.1 Vědecký styl

Vědecký styl je nejnáročnějším odborným stylem ve všech ohledech. Má často
přesně, ale složitě propracovanou koncepci. Vlastní text je doplňován dalšími
doprovodnými texty, podle charakteru a tématu i grafy, tabulkami, schématy nebo
obrazovými přílohami. U vědeckých textů se setkáváme se silnou kondenzací ve
vyjádření, s velkou mírou mezinárodní terminologie. Pro tyto typické rysy je zájem o
vědecké texty omezen na nejužší okruh čtenářů, prakticky jen na specialisty v daném
oboru.

1.3.4.2 Styl prakticky odborný

Styl prakticky odborných textů se od výše zmíněného stylu vědeckého
v mnohém liší. Je především čtenáři obecně přístupnější, v celkové strukturaci textu
uvolněnější a nemá tak složitou stylizaci. U těchto typů odborného textu je zřejmá
míra pozornosti a tolerance ke čtenáři jako k zájemci o sledovaný obor. Vzhledem
k snazší dostupnosti těchto textů je i rozsah čtenářské obce větší. Příkladem
takového typu jsou různé praktické návody.
Příjemci učebních textů, v našem případě žáci středních odborných škol,
s takovými texty přicházejí ve školní praxi velmi často do styku, jsou právě jejich
recipienty a v praktickém vyučování i samotnými autory.

1.3.4.3 Styl odborně popularizační

V

textech odborně popularizačních je míra přístupnosti a ohledu ke čten

nejvyšší. Autor počítá s částečně poučeným čtenářem a tomu podmiňuje i výběr
termínů a přejatých slov, které redukuje na nezbytné minimum. Ve snaze oslovit co
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nejširší oblast populace autor zjednodušuje textovou konstrukci, snaží se především
o srozumitelné

vysvětlení dané

problematiky a o přiblížení

se

ke čtenáři

prostřednictvím kontaktových prostředků a tzv. prostředků komunikačního souladu.
Autor textů zaměřených populárně vždy prezentuje svůj problém pokud možno
atraktivně. Využívá tak „počáteční navazování na společnou znalosť (čmejrková Daneš - Světlá, s. 51) se čtenářem, což je první příznak autorova komunikačního
souladu se svým čtenářem. Často se také v rámci autorova prvotního kontaktu se
čtenářem objevuje nějaký konkrétní příklad, citát, krátké zamyšlení, příběh či zážitek.
Z pohledu čtenáře se pak tento typ odborného textu i s minimálním zastoupením
termínů spíše jeví jako text publicistický nebo se dokonce blíží k beletrii.
Na SZŠ jsou

populárně odborné texty např. v tematicky zaměřených

časopisech nebo v příslušných popularizačních publikacích

přirozenou součástí

výuky (např. při zpracování referátu, při výkladu určité problematiky) i individuální
odborné průpravy žáka a prohlubování jeho zájmu o daný obor.

1.3.4.4 Styl učební

Učební texty představují velmi zvláštní kategorii. Vzhledem k účelu a zaměření
této práce považuji za důležité tento typ odborných textů blíže charakterizovat.
Učební texty reprezentují všechny školní učebnice i vysokoškolská skripta. I tady je
zdůrazněn ohled a tolerance autora ke čtenáři. Podle K. Hausenblase (1972, s.150158) jsou dominantními faktory těchto textů právě jejich dvě funkce: funkce
zpravovací s aspektem vysvětlování a funkce řídicí, jejímž smyslem je evokovat u
žáka zájem, podněcovat jeho aktivitu a kontrolovat míru osvojení učiva.
Pokud přistoupíme k oběma funkcím učebního stylu, je nutné je specifikovat.
Zpravovací (nebo také odborně zpravovací) funkce má své místo jak v učebnicích
Pro základní školu, tak pro učebnice středoškolské. Text s funkcí odborně zpravovací
Přináší krátké poučky a vysvětlení látky, ve větší míře a pro vyšší formu studia
podává stručné nebo i obsáhlejší výklady.
Řídicí funkci textů vymezuje i N. Kvítková (1996, s. 193-196) na příkladu
učebnic českého jazyka. Zdůrazňuje její dominanci nad funkcí zpravovací, ale
Připomíná těsnost a propojitelnost vztahu obou funkcí. Řídicí funkce s odkazem na
didaxi se u odborných výkladů projevuje velmi zřetelně, a to různými grafickými
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prostředky (rámeček, podtisk jinou barvou, různé druhy písma odlišující důležitost
sdělení, segmentace textu, marginálie, grafy, tabulky, přehledy dat apod.). Svou roli
má také v textech cvičebních, tedy ve slovních formulacích pokynů pro jednotlivá
cvičení, je zdánlivě skryta v doprovodných ilustracích, fotografiích, vystupuje v
použitých symbolech i zkratkách. Význam řídicí didaktické funkce lze usoudit také z
textů řazených na konci lekce, tematického celku. Texty mají charakter závěrečného
shrnutí a opakování učiva, autoři se často na čtenáře obracejí s kontrolními
otázkami.
Pro texty učebnic je tedy nezbytné, aby se obě uváděné funkce propojovaly a
aby vytvářely účelný systém. Jestliže učební styl může v rámci odborného stylu
vytvářet zcela svébytnou kategorii, je pak didaktický zřetel takových textů důležitým
faktorem. Učební text je pro žáka/studenta nezbytná studijní příručka. Z textů
učebnic se žák/student pravidelně připravuje na vyučování, s učebnicí se pracuje i ve
vyučovacích hodinách. Učebnice je první kniha, která jeho uživateli zprostředkovává
základní informace o daném oboru a která strukturuje jeho dosavadní znalosti.
Zásadní funkce učebních textů pojmenoval P. Hauser (1996, s. 20-21):
»Učební texty musí vyhovovat zásadě přiměřenosti. Musí vycházet z psychologických
a pedagogických dat zjištěných o žácích, kterým jsou určeny. Učebnice musí
respektovat zásadu soustavnosti, musí být založena na didaktickém a jazykovém
systému. Učivo musí být soudržné.“
Na procesech geneze a fungování učebního textu se podílejí tři subjekty:
produktor (autor textu), recipient (žák/student) a zprostředkovatel (učitel). Role učitele
je při této didaktické komunikací (při učení z textu) klíčová, učitel v zásadě rozhoduje
o recepci i percepci textu žákem, je odpovědný za osvojení nových poznatků žáky.

1-3.4.5 Styl esejistický

Zvláštností

tohoto

velmi

specifického

odborného

stylu

je

výrazný

interdisciplinární charakter. Esejistické texty přesahují většinou do jiných stylových
oblastí, většinou do stylu publicistického a uměleckého. Specifickým prvkem těchto
textů je také nápadný estetický prvek spojený se zvýrazněním osobnosti autora,
mnohem uvolněnější kompozice a potlačení formálního členění textu.
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Dnes je chápání esejistického stylu ve školní praxi poněkud širší. Pod vlivem
angloamerické tradice, kde je psaní esejů na středních i vyšších školách již
dlouhodobě podporováno (srov. Čmejrková a kol., 1999, s.33), se i v českém školství
začíná žákovská produkce esejů uplatňovat (Čechová a kol., 2003, s. 190).

1.3.5 Důležité subjekty odborného textu

Prvním subjektem odborného textu je jeho produktor, tedy autor. Se zřetelem
na typ odborného textu můžeme od sebe kategoricky odlišit autora-vědce a autorapisatele vědeckého textu. U konkrétních typů odborných textů - např. u textů
popularizačně zaměřených nebo u textů vědeckého charakteru - vystupuje autor ve
zcela jiných dimenzích, se zcela jiným záměrem a přístupem k adresátovi.
V každém případě je možné u všech typů písemných odborných projevů
uvažovat o všeobecném subjektu autora. Jak se tato kategorie subjektu v textu
projevuje? Především se autor-pisatel v textu identifikuje ve svém vyjádření s 1. os.
pl. v tzv. autorském plurálu, kde může být naznačen i posun směrem ke čtenáři, kde
autor svého čtenáře do své promluvy zahrnuje a počítá s ním (tzv. plurál inkluzivní).
Tím nejčastějším způsobem vyjadřování autora vědeckého textu je vyjádření
neosobní, s použitím pasivních konstrukcí, bez jeho přímé účasti při řešení nějakého
konkrétního problému.
V některých odborných textech - obzvláště v úvodních částech prací - se
autor může vyjádřit v 1. os. sg. Není to ale tak častý jev v autorově prezentaci svých
myšlenek a názorů, neboť touto mluvnickou osobou se zříká možnosti spolupráce
s ostatními vědci, uvádí jen svůj komentář, nepřipouští žádné další alternativy a je za
svůj postoj odpovědný. Stručně řečeno, vystupuje a promlouvá ke čtenáři sám za
sebe, nerozhoduje spolu s vědeckým kolektivem.
Druhým důležitým subjektem v procesu komunikace, procesu recepce textu je
příjemce, adresát, čili čtenář. Čtenář a autor spolu vstupují do interakce. Zajímavý je
ten fakt, že každý z nich se svým druhým komunikačním partnerem vlastně tzv.
»,vyjednává“, oba se totiž osobně nesetkávají. Autor přemýšlí nad svým potenciálním
čtenářem a nad jeho možnou úrovní už při genezi textu. Čtenářovým možným
schopnostem tak přizpůsobuje celý text, volí vhodnou slovní zásobu, téma
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zpracovává vzhledem ke čtenáři,

tzn.

akceptuje

ho.

To je zásadní princip

přiměřenosti, přiměřené náročnosti pro adresáta.
I

čtenář vnímá při recepci textu svého komunikačního partnera, autora text

prostřednictvím řady kontaktních prvků, které autor využívá ke kontaktu se čtenářem
a jimiž je čtenář v obecném smyslu slova osloven. Přímým kontaktem čtenáře textu
sjeho

autorem je

adresátova

odpověď

na otázku

autora,

čtenářův

projev

(ne)souhlasu nebo promyšlený komentář k věci. V souvislosti s akceptabilitou textu
se vymezuje kategorie čtenářů znalých dané problematiky a čtenářů nezasvěcených,
kategorie laické veřejnosti. U textů vědeckých se s laickou čtenářskou obcí nepočítá.
Autor proto pro svůj styl a způsob vyjadřování a prezentace myšlenek volí „specifický
komunikační kód.“
Třetím subjektem v odborném textu je tzv. vědecká obec (Čmejrková - Daneš
-

Světlá,

1999, s. 56-57), která je formálně zastoupena autorovými citacemi

erudovaných vědců a odkazy na jejich díla. Jejich názory a stanoviska dokreslují a
zpestřují nejen autorův text, ale nabývají i kritické hodnoty a nemusí vždy vyjadřovat
souhlasné stanovisko.
V

případě

učebních textů je subjektem autor,

popř. autorský kolekti

Příjemcem odborného textu (učebnic) je specifická skupina uživatelů - žáci.
V takovém případě by měla být interakce autor-uživatel co nejtěsnější a zároveň
nejsrozumitelnější. Je třeba, aby míra neosobnosti a zastřenosti autora v textu
nebyla tak nápadná.
Uživatelé učebnic, žáci středních škol, nejsou jednotní. Ukázalo se, že práce
s široce zaměřenou učebnicí, tedy pro gymnázia, střední odborné školy a učiliště, je
obtížnější pro konkrétní typ střední školy. Ideální je pochopitelně jedna učebnice pro
konkrétní typ školy. U SOŠ, kde se respektuje odborné zaměření, to není tak
jednoduché. Řešení je pak na učiteli.
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1.4 Důležité faktory textové analýzy, význam práce
s textem ve škole
Při

zkoumání textu je

nutné

vycházet

ze

dvou

přístupů:

z přístupu

propozičního a z přístupu komunikačního. Oba dva přístupy v bádání textu jsou
žádoucí. Je tedy třeba při práci s textem vycházet od elementárních textových
jednotek, věnovat se studiu textové syntaxe a také sledovat komunikační cíle autora,
všímat si komunikační situace, zaměřit se na komunikační pojetí textu různého stylu.
N. Kvítková oba zmíněné přístupy k textu vedle sebe zdůrazňuje: „Při práci
s odborným textem je žádoucí uplatňovat jak pohled vycházející od věty a chápající
text jako útvar nadvětný, tak pohled komunikační, orientovaný na fungování textu
v řečovém jednání“ (Kvítková, 1999/2000, s. 63). Právě druhé pojetí textu komunikační - se dnes pro školní praxi velmi často doporučuje a upřednostňuje,
neboť bývalo velmi často zanedbáváno a nezdůrazňováno.
Práce s textem jako verbálním komunikátem v jazykovém vyučování by
měla jednoznačně směřovat k nácviku komunikace. Smysl a důležitost práce
s textem také ve svém příspěvku upřesňují autoři Hrdlička - Hrdličková: „Lze říci, že
text - jeho pochopení a vytváření - je předpokladem pro komunikaci, a tedy cílem
jazykového vyučování“ (Hrdlička - Hrdličková, 1996, s.44).
Prací s textem

můžeme

u žáků systematicky

pěstovat strukturaci a

systematizaci jejich starých poznatků a usouvztažňování s nově získanými. Máme-li
žáky naučit pracovat s textem, musíme jim ukázat, co je v textu hlavní a co vedlejší,
kde je objasněn neznámý pojem, kde jsou uvedena pravidla a jak je lze aplikovat v
praxi apod. Lze říci, že neexistuje univerzální klíč k tomu, jak pracovat s textem v
hodinách českého jazyka. Úspěšnost textových analýz tkví především v dobré
teoretické přípravě učitele a ve volbě efektivní metody.
O

textových analýzách se také zmiňuje ve svém příspěvku Emílie Demlov

Říká, že „textové analýzy jsou náročnější než učení napodobováním podle vzoru,
neboť vyžadují

tvůrčí činnosť

(Demlová,

2000/2001,

s.21). Analýzám

textu

v jazykové složce výuky je také věnována část stati J. Hrbáčka (1999/2000, s.109). O
Práci s textem se vyjadřuje jako o módní záležitosti, vyzdvihuje prioritní úkol jazykové
výchovy, a to naučit komunikovat, tvořit texty, chápat je a pracovat s nimi v širších
souvislostech. Zmiňuje také všechny důležité aspekty textu, tj. připomíná otázku
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členění textu a při konkrétní práci s textem, při textové analýze, zdůrazňuje čtyři fáze
rozboru: komunikační, funkční, obsahový a vlastní rozbor jazykový.
K. Šebesta zdůrazňuje tzv. argumentační analýzu textu ve škole (Šebesta,
2004/2005, s. 168-173). Vysvětluje její užitečnost pro výuku předmětu český jazyk a
literatura a pro ostatní společenskovědní předměty. Smyslem této specifické analýzy
textu je naučit žáka argumentovat, formulovat jasně a srozumitelně své stanovisko
k dané problematice, vyznat se v argumentaci druhých.
V

současné době většina autorů-teoretiků apeluje na komunikační zřete

v jazykovém vyučování a výchově. Je to do jisté míry logické, pouhá fixace
jazykových jevů ve znakovém systému nestačí.

Nesmíme ale opominout tu

skutečnost, že právě bez znalosti těchto „základních kamenů“ jazykového systému
není

možné

dobře

komunikovat.

Toto

hledisko

připomíná

i

M.

Čechová:

„Komunikačně zaměřené vyučování, není-li systémové, ztrácí na efektivnosti pro
svou nahodilost až chaotičnosť (Čechová, 1998, s. 22).
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1.5

Recepce odborného textu, zvláště ve vyučování

1.5.1 Obecné principy recepce textu

Termín recepce vysvětluje např. Vybíral (2000, s. 48) jako „přijímání a
dekódování sdělení a jejich převádění do adresátových mentálních struktur“ . Recepci
označuje za „aktivní proces, který se vyznačuje výběrovostí, rychlostí (tempem),
investicí energie, intencionalitou, zkreslením (stereotypy, atribučními chybami) apod.“
(Tamtéž, s.48).
Proces recepce doprovází i tzv. percepce. Při percepci, ve fázi vnímání,
komunikuje příjemce textu s grafickou i zvukovou stránkou sdělení. Vnímání auditivní
i grafické kultivujeme zejména při didaktické interpretaci uměleckého textu, při
recepci odborného textu je dominantní vnímání grafické, protože odborný text tištěný
vnímáme zpravidla tichým čtením.
Recipovat text znamená náležitě mu porozumět. Tento proces začíná už na
straně

autora.

Úspěšnému

porozumění textu

předchází

promyšlený

způsob

generování textu, nutná předvídavost úrovně potenciálního čtenáře. U příjemce textu
se vyžaduje také řada znalostí a dovedností. Jedině čtenář s nacvičeným čtením
textu,

znalý oboru a zasvěcený do problematiky a posluchač s dovedností

soustředěného naslouchání a s pochopením slyšeného projevu úspěšně zvládne
porozumění textu, je schopen ho interpretovat a sám se zapojit bucf do vlastní tvorby
textů nebo je kompetentní k vyslovení námitky, protestu, příp. k zapojení se do
diskuse. Takové způsoby individuální iniciace a identifikace s komunikátem jsou
nejvyšším stupněm přístupu k textu při jeho studiu a porozumění.
Při studiu textu ve škole zajišťuje kontakt žáka s textem učitel. Ovlivňuje žákovo
primární přijetí písemného komunikátu i pozdější fungování textu v procesu
vyučování. Porozumění je předpokladem pro osvojení textu. Jak rozumíme pojmu
porozumění? Co všechno tomuto procesu předchází? Co je jeho výsledkem?
Porozumění textu je velmi složitý proces a je limitován řadou faktorů, např. úrovní
mentálních předpokladů čtenáře, jeho motivací něčemu se naučit a něco pochopit,
jazykovou vyspělostí apod. Proces porozumění vysvětluje J. Průcha souhrnně
dvěma teoriemi: teorií inferencí a elaborací (Průcha, 1987). Termínem elaborace
chápe takovou operaci v mozku uživatele textu, která usouvztažňuje textovou
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informaci

s již

vzniklou

poznatkovou

strukturou

subjektu.

Způsoby

tohoto

usouvztažňování nazývá procesy inferenční (jako např. dedukce, vyvození závěrů,
formulování otázek apod.), které jsou výsledkem této operace. Podle Průchy (1987,
s. 39) je text „tím lépe pochopen a naučen (zapamatován), čím více inferencí člověk
při zpracování textu produkuje.“

1.5.2 Výchova k porozumění odbornému textu
Základním cílem při výchově k porozumění odbornému textu je jeho
důkladné věcné pochopení. Důležité jsou ovšem také další úkoly:

•

zvládnutí pozorného a soustředěného čtení odborného textu,

•

nácvik studijního čtení v odborném textu (vyhledání terminologie,
klíčových

slov,

výkladu

pojmů,

porozumění

cizím

slovům

a

internacionalizmům, porozumění grafům, vyhledání informací z tabulek
a přehledů, z poznámkového aparátu),
•

nácvik výpisků nebo abstraktu z odborného textu.

Práci s odborným textem ve vyučování češtině na střední odborné škole bylo
věnováno v didaktických odborných

publikacích zatím velmi málo pozornosti

(Skoupil, 1971/1972, s.60-66; Tejnor, 1980/1981, s.256-260). Konkrétní rozbor textu
z odborné oblasti publikované v časopise Český jazyk a literatura (Devátová, 1982/
1983, s. 368-372) je dnes již poněkud zastaralý a vyhovuje spíše jen jednomu typu
středních škol (SOU).
Při výchově k porozumění odbornému textu vycházíme od elementárních
jednotek.

Základem

odborných

projevů jsou termíny.

Ve spolupráci

s učiteli

odborných předmětů vedeme žáky k tomu, aby si odborné názvy v průběhu celé
odborné přípravy důkladně osvojovali. Prakticky můžeme procvičit zvládnutí a
osvojení terminologie určitého oboru různým způsobem. Věnujeme se zvukové i
grafické stránce termínů, je vhodné upozornit na problém složenin, na proces tvoření
odborných názvů apod. Systematické osvojování terminologie příslušného oboru se
zřetelem na typ střední školy má především tento zásadní význam: žáky cíleně
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vedeme k přesnému vyjadřování, k jasné a srozumitelné formulaci určitého
požadavku či sdělení, připravujeme je k osvojení odborné složky vzdělávání,
pomáháme jim ke zvládnutí jejich profesní orientace. N. Kvítková (1980/1981, s.
99-105) v tomto smyslu hodnotí význam a poslání českého jazyka na střední odborné
škole jako odborně průpravné.
Schopnosti plně vnímat a chápat věcný obsah textu pochopitelně předchází
řádné osvojení tématu.

Jestliže jsme

u odborných textů zdůraznili

atributy

pojmovosti, přesnosti a mode/ovosti, a naopak elimilovali expresivitu, emocionalitu a
nahodilost, musí i interpretace či analýza těchto textů být systémová a cílená.
V

kategorizaci

odborných

projevů

je

čtenáři

pravděpodobně

nejvíce

srozumitelný text popularizační. Příjemce textu je schopný identifikovat jeho základní
myšlenkové jádro, s odkázáním na malý potenciál odborné slovní zásoby a přesně
definovaných pojmů je možné nebo spíše optimální začít se studiem a s analýzami
právě těchto textů.
U prakticky odborných textů je už nutné počítat se „vstupním vkladem čtenáře“.
Tento typ odborného textu totiž vyžaduje čtenářovu základní znalost problematiky
bez hlubšího proniknutí do podstaty věci. S tímto textem je v hodinách možné
pracovat tehdy, je-li učitel přesvědčen o tom, že žáci tématu rozumějí a že jsou
schopni o tom diskutovat na přiměřené úrovni.
Vědecký styl je v hierarchii jednotlivých typů odborných projevů na nejvyšší
pozici. To znamená, že pro studium těchto textů je třeba velkých dispozic a kvalit
čtenáře, který se dokáže v textu orientovat a který v případě nevědomosti a
neznalosti jevu ví, na jaký jiný text je tento výchozí vázán. Vědecký styl na SOŠ své
místo víceméně nemá, lze jej pěstovat spíše individuálně, u studentů s hlubším
zájmem.
Komunikativně

pojatá

vyučovací

hodina

českého

jazyka

by

měla

jednoznačně směřovat ke dvěma základním komunikativním činnostem, a sice
k činnosti receptivní, tedy k přijímání sdělovaných skutečností poslechem
nebo čtením, a k činnosti produktivní, tzn. k uvědomělému vytváření nových
sdělení v písemné nebo ústní formě. Se zřetelem na téma a konečně také na typ
odborného textu musí být komunikace s textem a s mimotextovou zkušeností cílená
a učitelem dobře vedená. Zejména texty s popularizací, u kterých se tak zdůrazňuje
fatická (kontaktová) funkce, mohou navodit komunikační prostředí, evokovat snahu
neustálého zapojení se do diskuse.

38

Princip komunikačně orientovaného jazykového vyučování je založen na
primárních komunikačních dovednostech. Tyto dovednosti, ať už v rovině auditivně
nebo vizuálně produktivní a receptivní, jsou přímou součástí textových analýz. Záleží
ovšem na tom, do jaké míry je zmiňovaná činnost využívána. Komunikativní
kompetenci žáka posuzujeme tedy podle toho, zda je schopen text auditivně nebo
vizuálně přijmout a zda zvládá v obou rovinách text nebo sdělení přetvářet svou
vlastní produkcí.
Při studiu odborného textu vycházíme především z věcného zaměření
komunikace. Znamená to, že žák by měl být schopen odbornému textu hlavně
věcně porozumět a při vlastní analýze identifikovat základní myšlenkové jádro
sdělení, které je pak schopen objektivně posoudit, nebo najít jiné alternativy
komunikačního přístupu k obsahu textu, jako např. transfer věcného obsahu
komunikátu do jiných textových rovin v podobě odkazu na jinou oblast
poznatků nebo na příslušného adresáta/autora. Kontakt žáka/čtenáře s textem
v této rovině je už přímým dokladem toho, že žák je schopen zaujmout
k danému sdělení své hodnotící stanovisko, a to je právě nejdůležitější.
Jaké konkrétní komunikační dovednosti můžeme u žáka při práci s odborným
textem rozvíjet? Bude jistě důležitější podporovat činnosti produktivního charakteru,
a to v ústní formě zejména diskusi na dané téma, polemiku, dialog mezi žáky, referát,
eventuálně modelovou situaci s popisem, ve formě písemné vlastní komentář, výklad
klíčových otázek apod.
Hledisko komunikatívnosti nenáleží jen textům z oblasti prostěsdělovací nebo
umělecké. I prostřednictvím odborného textu můžeme i přes náročnost procvičovat
komunikační kompetence žáků. Jde o komunikaci specifickou, věcnou, ale na
střední odborné škole, které v této práci věnuji pozornost, zcela klíčovou.
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2

VÝZKUMNÁ ČÁST

2.1 Formulace výzkumného problému

Ve svém výzkumu se zabývám

především recepcí a zčásti produkcí

odborného textu na střední odborné škole. V širším úhlu pohledu na celou
problematiku v první části výzkumu zjišťuji, zda žáci střední odborné školy umí
racionálně pracovat s odborným textem v domácí přípravě i při vyučování, zda
ovládají techniku studijního čtení, zda jsou tedy schopni připravovat se na
vyučování na základě důkladné analýzy textu. Ve druhé části výzkumu, která je
zaměřena na produkci odborného textu, hodnotím na základě analýz vybraných
textů schopnost žáků osvojit si terminologii příslušného oboru a zpracovat
určité odborné téma jako slohovou práci.
Práce s odborným textem je pro žáka činnost náročná, ale v obecném pojetí
výuky na SOŠ zcela zásadní. Odborný text učebnice má ve vyučování odbornému
předmětu

nezastupitelnou

roli.

Zprostředkovává

žákovi

věcné

informace,

je

východiskem žákova učení i učitelova vyučování. Složité jevy, jejich provázanost a
logická souvislost, nebo naopak výlučnost některých jevů, mnohdy vykládaných v
grafech a tabulkách, náročná tematika oboru a vysoká terminologizace v odborném
vyučovacím předmětu si pro jeho úspěšné zvládnutí nutně vyžadují srozumitelný
výklad v textu. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí stanoveného učiva a pro
samostatnou a tvořivou analýzu daného problému je důkladné osvojení a pochopení
textu jako takového.
Základní otázky, které si na počátku svého výzkumu kladu, souvisí s
přístupem žáků k odbornému textu:

•

Jak se žáci SOŠ seznamují s obsahem neznámého odborného textu při jeho

samostatném studiu?
•

Jak probíhá u žáků osvojování odborného textu?

O potřebě takto zaměřeného výzkumu

mě přesvědčila vlastní pedagogická

zkušenost na SOŠ a také fakt, že recepce odborného textu u českých žáků středních
odborných škol není zatím tolik probádána.
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Při několikaletém pozorování žáků při jejich samostatné práci s textem jsem
vysledovala tyto nejčastější jevy:

•

Pro žáky bývá obtížné soustředěně poslouchat mluvený odborný text (výklad,

přednáška) a provést náležitý zápis do sešitů.

•

Žáci velmi obtížně zpracovávají osnovu zadaného textu. Problematické je pro

žáky věcně a stručně formulovat - ať už písemně nebo ústně - základní myšlenku
jednotlivých odstavců textu. Lze říci, že zhušťování textu ve formě abstraktu nebo
resumé představuje pro některé žáky úkol velmi obtížný.

•

S ohledem na aktuální členění výpovědi je pro žáky také obtížné pracovat s

textovou informací známou (východisko) a s informací novou (jádro). Žáci nedokáží
rozlišovat jevy podstatné od vedlejších, z obsahu textu se jim vytrácí základní
informace.

•

Zcela

nedostatečné je

samostatné zpracování výpisků nebo

výtahu ze

studovaného textu (obzvláště u žáků 1. a 2. ročníků). Žáci buď jen doslova opisují
autorovy myšlenky, někdy dokonce i polovinu textu, nebo je jejich obsahové
zpracování textu naprosto nesystémové.

Smyslem mého výzkumu je na základě tohoto stavu zjistit úroveň
receptivních

dovedností

středoškolských

žáků,

schopnost

porozumět

odbornému textu, schopnost efektivně zpracovat jeho obsah. S odkazem na
výsledky nejnovějšího rozsáhlého průzkumu Organizace pro ekonomickou spolupráci
a rozvoj, který přinesl zjištění, že patnáctiletí čeští žáci jsou v porozumění textu
daleko za vyspělými zeměmi, je třeba tomuto problému věnovat náležitou pozornost
(MF Dnes, 7.12.2004, s.1).
Na základě vlastní pedagogické praxe, na základě pozorování zkoumaného
jevu a studia odborné literatury jsem stanovila tyto výzkumné otázky:

Výzkumná otázka č. 1: V jaké míře používají středoškolští žáci při studiu odborné
texty učebnic pro odborné předměty?
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Výzkumná otázka č. 2: Jakým způsobem, jakou technikou se žáci seznamují s
obsahem neznámého odborného textu při studijním čtení?
Jak chápou dobré porozumění odbornému textu?

Výzkumná otázka č. 3: Jak žáci překonávají případné obtíže s porozuměním
odbornému textu?

Výzkumná otázka č. 4: Jak žáci postupují při samostatné produkci vlastního
odborného textu (referátu)?

2.2

Předvýzkum
Předvýzkum jsem realizovala na svém pracovišti (SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží

Praha 1) v květnu a v červnu školního roku 2000/2001 ve dvou třídách - v prvním a
třetím ročníku studijního oboru oční technik. Žáci čtvrtých ročníků se v té době
připravovali na vykonání maturitní zkoušky, žáci druhých ročníků se účastnili
sportovně-turistického výcviku. Celkem se tohoto předvýzkumu zúčastnilo 41 žáků.
Jako výzkumnou techniku jsem zvolila didaktický test s výchozím textem se
zaměřením na problematiku brýlové estetiky. Soubor testových úloh obsahoval
celkem 14 otázek, z toho 9 úloh s výběrem odpovědi a 5 úloh dichotomických. Test
byl zaměřen na porozumění odborně popularizačnímu textu. Při vymezení účelu a
obsahu testu jsem vycházela z předpokladu, že středoškolští žáci pracují ve škole i
v domácí studijní přípravě zpravidla se třemi typy odborných textů, a to s texty
učebními, s texty prakticky odbornými a popularizačními. Styl vědecký je pro žáky
především nižších ročníků náročný a těžko přístupný.
Mým záměrem bylo v obecné rovině sledovat schopnost žáka-čtenáře
pracovat s textem, tzn. porozumět věcnému sdělení odborného textu, pojmenovat
funkci textu, pochopit záměr autora, rozlišit kontaktní prostředky a tzv. prostředky
komunikačního souladu, cizí slova a termíny. Úkolem bylo také zjistit, zda dotazovaní
žáci popularizaci textu rozumí, zda chápou její funkci a jsou schopni dokázat, které
jazykové prostředky napomáhají popularizaci textu.
Výsledky testu u obou tříd přinesly zajímavá zjištění. Některé otázky se
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ukázaly jako velmi snadné, některé jako velmi obtížné. Žáci obou tříd rozeznali velmi
spolehlivě termíny svého oboru od pojmenování neterminologické povahy a termíny
přejaté od termínů domácích. Lze říci, že většina žáků porozuměla sdělovaným
informacím v textu.
Nejvyšší stupeň obtížnosti jsem zaznamenala u úlohy, kde měli žáci vybrat ten
nejvhodnější titulek pro výchozí text. (V textu jsem záměrně neuvedla původní
nadpis.) Vystihnout stručně a přesně hlavní myšlenku textu, zásadní téma se
nepodařilo většině žáků u obou tříd. Obtížné bylo pro žáky také uvést, kterému
adresátovi je text vlastně určen.
I

když byl předvýzkum realizován na velmi malém vzorku respondentů

pomohl mi velmi významně při realizaci dalšího výzkumu. Výsledky testu odkryly
některé chyby a nedostatky vzniklé při jeho přípravě a celou problematiku tak zúžily
na vlastní výzkumné pole.
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2.3

Didaktická analýza odborného textu se zřetelem
na jeho čteni, porozumění a interpretaci

2.3.1 Východiska výzkumu - informace o výzkumném vzorku
a stanovení cíle
Malé výzkumné šetření jsem provedla ve dvou etapách, a to v červnu ve
školním roce 2001/2002 a v listopadu školního roku 2002/2003 na svém
pracovišti, na Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole na Alšově
nábřeží v Praze. Podle možností jsem vybrala žáky druhých a třetích ročníků, tedy
celkem čtyři třídy. Vzorek testovaných obsahoval celkem 82 žákíi, z toho 25 žáků
studijního oboru oční technik (OT), 50 žáků oboru zdravotní laborant (ZL) a 17 žáků
studijního oboru farmaceutický laborant (FL). Testy jsem ve třídách zadávala vždy
osobně. Na zpracování testu včetně úvodních instrukcí bylo vymezeno 20-30 minut.
Mým cílem bylo pomocí didaktického testu zjistit schopnost žáků SOŠ
pracovat s odborným textem. V užším pojetí tohoto problému jsem sledovala
schopnost:

•

obecného porozumění textu,

•

vyhledat podstatné informace z textu,

•

interpretace, přesné a srozumitelné formulace vlastních odpovědí.

2.3.2 Metody výzkumu
Jako výzkumnou metodu jsem zvolila didaktický test (viz příloha č.1). Pojala
jsem ho jako test vstupní, kterým zjišťuji údaje na počátku vlastního výzkumu.
Předložený test se skládal z výchozího textu

s názvem

Očkování (z oboru

imunologie) a ze čtyř testových úloh. Vzhledem k povaze celé práce a k
sledovanému záměru jsem stanovila celkem 4 testové otázky, a to 1 uzavřenou
otázku s výběrem odpovědi a 3 otevřené úlohy se stručnou odpovědí
produkčního charakteru.

44

Prvním úkolem pro žáky bylo soustředěné čtení textu a následné zodpovězení
čtyř testových otázek. Výchozí text se z hlediska horizontálního členění skládal z
titulku a z vlastního souvislého textu složeného ze dvou odstavců. V textu byl použitý
záměrně jen jeden typ písma bez jakéhokoli grafického vyznačení některých slov.
Pokud jde o skórování, vyhodnocovala jsem jednotlivé práce žáků podle
poměru procentuální úspěšnosti/neúspěšnosti. U jedné z otázek (č.4) jsem pro její
náročnost zvolila i mezistupeň částečně správné odpovědi.
Po první etapě výzkumu jsem zjistila některé věcné nedostatky práce. Zároveň
jsem si znovu uvědomila náročnost práce učitele českého jazyka, pokud pracuje s
odborným textem mimo oblast své aprobace. Z tohoto důvodu jsem ve druhé části
výzkumu

spolupracovala

s odborníkem,

tj.

mikrobiologem,

se

kterým

jsem

konzultovala zejména znění testových otázek.
Po poradě s odborníkem-mikrobiologem jsem upravila počet a výběr klíčových
slov z původních patnácti na pět. Další změna se týkala znění testových otázek. U
první, druhé a čtvrté otázky jsem upravila zadání úlohy. Zvolila jsem poněkud
jemnější výrazy, které mají v zadání specifickou funkci: nevnucují čtenáři strohou
dikci výzvy ( Vypište 5 klíčových slov), naopak se snaží čtenáře-testovaného příjemně
oslovit a přímo podpořit rozvahu a klid při řešení problému (Zamyslete se nad
pojmem ...) i nenásilně formulovat požadovaný úkol (Pokuste se zodpovědět ...). U
otázky č. 3

jsem navíc rozšířila počet nabízených distraktorů ze tří na pět. S

ohledem na všechny provedené změny v didaktickém testu je druhá část tohoto
výzkumu daleko propracovanější a v konečném důsledku i přínosnější.
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2.3.3 Analýza výsledku testu

2.3.3.1 Úloha č. 1

V první úloze jsem zjišťovala schopnost žáků vyhledat pět klíčových slov,
tedy tzv. informační jádro textu. Tento úkol vlastně sleduje, do jaké míry jsou žáci
schopni učit se z odborného textu. Za úspěšné řešení bylo (ve druhé části výzkumu)
považováno označení všech

pěti správných

klíčových slov.

Je nutné ještě

podotknout, že žáci nebyli předem poučeni o tom, co je klíčové slovo.

Správné odpovědi: imunita, očkovací látka, lymfocyty B, protilátky, imunitní systém.
(znění výchozího textu a jednotlivých testových otázek v příloze č. 1, s.99)

Výsledky odpovědí v 1. části výzkumu

Tabulka č. 2

Schopnost vyhledat 15 klíčových slov
IIL B ZL

II. OT

Třída
správná odpověď

12%

57%

nesprávná odpověď

88%

43%

0

0

nezodpovědělo

Na základě rozboru jednotlivých testů obou skupin jsem zjistila, že téměř
polovina žáků třídy II. OT a čtvrtina žáků z druhé sledované skupiny uváděly jako
klíčové slovo téma textu - očkování. Domnívám se, že nedošlo k tak zásadní chybě
v tomto úkolu. Žáci jen „uchopili” toto slovo jako první, i když je v celém textu
posouváno a různě modifikováno (napr. očkovací látka, pasivní očkování).

Příklady chvbnvch odpovědí u obou skupin (vždy bez jazykové úpravy):

1.

mikroorganismus

2.

exotické země

3.

ja k je podána vakcína
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4.

dětská obrna

5.

opakovat očkování

6.

nemoci, choroby

7.

sérum

8.

krevní oběh

9.

ochrana těla

10.

Očkování je vhodné i pro ty, kteří cestují do exotických zemí.

Vvsledkv odpovědí ve 2. části výzkumu

Tabulka č. 3

Schopnost vyhledat 5 klíčových slov
III. FL

III. A ZL

6%

5%

nesprávná odpověď

82%

95%

nezodpovědělo

12%

0

správná odpověď

Také u těchto skupin se ve výběru klíčových slov poměrně často objevovalo
slovo očkování. U třídy III. FL se uvedené slovo objevilo celkem desetkrát, u druhé
skupiny šestkrát.
U těchto dvou skupin se na počtu nesprávných odpovědí zřetelně prokazuje,
že se oběma testovaným skupinám tento úkol nepodařilo zvládnout.

Počty

nesprávných odpovědí jsou mnohem vyšší než v první etapě výzkumu. V tomto
případě jsem odpovědi této úlohy hodnotila měřítkem odborníka. U první testované
skupiny stojí jistě za povšimnutí procentuální vyjádření počtu nezodpovězených
otázek.

Příklady chvbnvch odpovědí u obou skupin:

1.

nemoc = choroba

2.

prevence

3.

stimuluje
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4.

chránit

5.

předcházet

6.

chráněno

Jednotlivé výsledky obou částí výzkumu ukazují, že řešení této úlohy bylo pro
všechny testované velmi obtížné. V čem tedy žáci nejčastěji chybovali?
Zásadním problémem žáků je obtížnost správného výběru požadovaných
klíčových slov. Většina žáků považovala za klíčová, hlavní a určující ta slova, která
v textu netvoří žádné informační jádro, nevystupují jako pojmy svým významem a
funkcí nadřazené. Zajímavé je také zjištění, že někteří žáci nechápou podstatu
samotné otázky. Místo klíčových slov uváděli spojení několika slov, popř. celé věty.
Analýza těchto chyb ukázala ještě jeden negativní jev: žákům činí potíže
čtení odborného textu, jeho důkladné zpracování a analýza důležitých
informací. Tato skutečnost naznačuje, že žáci při studiu nedokáží odborné texty
analyzovat,

např.

pomocí výpisků a hesel.

Pravděpodobně

k tomu

nejsou

systematicky vedeni, ve výuce patrně chybí prostor pro práci s odbornými texty.
Zároveň se ve výsledcích odhaluje další závažný problém: někteří žáci nejsou
schopni diferencovat termíny od neutrálních slov, a to ani v jednoznačných
případech.

2.3.3.2 Úloha č. 2

V

úloze č. 2 byla položena otázka Co je to očkování? V této otázce je vlastně

připomenuto obecné téma textu, tzv. hypertéma. Smyslem této úlohy bylo zjištění
stupně obecného porozumění danému jevu. Žáci měli správnou odpověď vybrat
z nabízených variant.

Správná odpověď: umělé vytvoření získané imunity podáním očkovací látky.
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Výsledky odpovědí v 1. části výzkumu

Tabulka č. 4

Obecné porozuměni

m da
správná odpověď

60%

67%

nesprávná odpověď

40%

33%
0

0

nezodpovědělo

Výsledky odpovědí ve 2. části výzkumu
Tabulka č. 5

Obecné porozumění
III. A FL

III. A ZL

správná odpověď

82%

84%

nesprávná odpověď

18 %

16%

Třída

0

0

nezodpovědělo

Více než polovina všech dotázaných žáků v obou fázích výzkumu zadané
otázce sice porozuměla, ale poměrně vysoký počet nepřesných odpovědí (hlavně u
tříd II. OT a II. B ZL) poukazuje na to, že někteří žáci hlavní téma nechápají,
nerozumějí mu, a tudíž se jim zřetelně vytrácí smysl celého textu.
Důvodem nepochopení zásadní otázky může být nepozorné a povrchní
čtení textu, nezvládnutí obecné roviny tématu nebo dokonce nedostatečná
schopnost pracovat s odborným textem. Ukazuje se také, že žáci nevnímají text
jako koherentní písemný komunikát, neorientují se v jednotlivých tematických
posloupnostech,

při analýze jednotlivých výpovědí nepřemýšlí v rovině

obsahově-logických vztahů.
Ve výpovědích (1) Avšak některým infekcím lze předcházet umělým navozením
získané imunity. (2) Toho se dosahuje podáním očkovací látky vyrobené z mrtvých
nebo oslabených mikroorganismů, které již nemohou vyvolat chorobu je čtenářům
předloženo réma, které je v následující větě tematizováno. Při pečlivém studiu tohoto
textu a s využitím znalostí jeho výstavby by měli žáci na zadanou otázku správně

49

odpovědět. Toho je možné docílit systematickou prací s odborným textem.
Z chybných odpovědí na otázku Co je očkování? se téměř nejčastěji v pracích
žáků obou skupin objevovala výpověď vyrábění látek z mrtvých nebo oslabených
organismů. Žáci se pro tuto odpověď rozhodovali zřejmě s vědomím, že jde o „nějaký
proces”,

nebo na položenou otázku neuměli najít tu správnou odpověď, a proto

zvolili právě tu skutečnost, která procesu očkování vlastně předchází.
Ve výsledcích druhé části výzkumu je zřetelný nižší počet chybných odpovědí
než u prvních skupin. Rozšíření počtu distraktorů v zadání této úlohy, jak jsem výše
uvedla, pravděpodobně ovlivnilo i výsledky druhé verze výzkumu.

2.3.3.3 Úloha č. 3

Tato testová úloha je založena na schopnosti čtenáře vyhledat potřebnou
informaci z textu. Žáci měli uvést tři příklady nemocí, proti kterým v minulosti nebyly
očkovací látky. Znění z textu: Existují už i očkovací látky proti mnoha dříve
nebezpečným chorobám, například dětské obrně, spalničkám a záškrtu (příloha č. 1).

Úspěšné řešení je správné uvedení všech tří příkladů:
záškrt.

Výsledky odpovědí v 1. části výzkumu

Tabulka č. 6

Hledání informací v textu
II. 0 7

Třída

II. B ZL

správná odpověď

68%

95%

nesprávná odpověď

32 %

5%

nezodpovědělo

0

0

Příklady chvbnvch odpovědí z obou skupin (bez úprav):

1.

chřipka, tubera, klíšťová encifalítída

2.

vzteklina
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dětská obrna, spalničky,

3.

tetanus

4.

nemoci z exotických zemí

5.

žloutenka

6.

mor

Výsledky odpovědí ve 2. části výzkumu
Tabulka č. 7

Hledání informací v textu
III. A FL

III. A ZL

správná odpověď

82%

53%

nesprávná odpověď

18 %

47 %

m /a

1

nezodpovědělo

0

0

Příklady chybných odpovědí z obou skupin:

1.

žloutenka, klíšťová encefalitida, obrna

2.

klíšťová encefalityda, chřipka

3.

žloutenka, tetanus, vzteklina

4.

černý kašel

5.

AIDS, leukémie, tuberkulóza

6.

mor

7.

plané neštovice

8.

pravé neštovice, cholera, chřipka, klíšťová encefalitýda

Z výsledků je evidentní, že vyhledat žádanou informaci z písemného
odborného komunikátu je schopna většina dotázaných žáků, i když procenta
nesprávných odpovědí nejsou zanedbatelná.
Proč byly výše uvedené odpovědi žáků označeny za chybné? V zadání této
úlohy jsem určila požadavek na tři příklady nemocí, o kterých se autor v textu
zmiňuje, a přesto někteří žáci - asi ve snaze napsat co nejvíce informací - uváděli
více příkladů. Někteří žáci všech vybraných skupin uváděli nesprávné údaje tím
způsobem, že zaznamenali příklad jakékoli nemoci, o které se autor v textu zmínil,
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ovšem ve zcela jiné souvislosti (např. tetanus, vzteklina). Za chybné odpovědi jsem
považovala také uváděné příklady nemocí, proti kterým sice dříve neexistovaly
očkovací látky, ale v textu o nich není zmínka (např. mor, cholera). Tito žáci sice
prokázali věcnou znalost, ale na zadanou otázku neodpověděli přesně a podle
pokynů. Důvodem neúspěšného řešení může být např. nepozorné, povrchní čtení
nebo nedůslednost při řešení testové úlohy nebo celého projektu. V zadání
testu je totiž výrazným písmem uvedeno, že všechny úlohy se vztahují k výchozímu
textu.

2.3.3.4 Úloha č. 4

U této testové úlohy žáci měli prokazovat schopnost vlastní interpretace,
dovednost přesné formulace problému. Žáci měli vysvětlit rozdíl mezi pasivním a
běžným očkováním. Před vlastní analýzou jednotlivých odpovědí bylo nejprve nutné
stanovit určitý „vzorec” správných odpovědí. Ve vysvětlení rozdílu mezi pasivním a
běžným očkováním měli žáci uvést tyto dvě skutečnosti:
a/ při pasivním očkování nedochází ke stimulaci imunitního systému,
b/ a používá se k okamžité ochraně před nemocí.
Žáci, kteří ve svých odpovědích respektovali obě stanoviska, řešili správně.
Odpovědi, ve kterých se žáci dobře zmínili jen o jedné skutečnosti, byly správné jen
částečně. Za nesprávné byly označeny takové odpovědi, které byly celkově
nepřesné a neúplné.

Výsledky odpovědí v 1. části výzkumu

Tabulka č. 8

Schopnost interpretace

Třída

r

n. o t

\l. B ZL

4%

28%

částečně správná odpověď

68%

57%

nesprávná odpověď

24%

5%

4%

10%

správná odpověď

nezodpovědělo
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Odpovědi ve čtvrté úloze založené na vlastní interpretaci jsou u obou
testovaných skupin poněkud rozlišné. Celkem 28 % z celkového počtu žáků třídy 11.
OT neuvedlo správnou odpověď včetně nezodpovězených otázek, u žáků třídy II. B
ZL to bylo jen 15 %.
Zarážející je ovšem ta skutečnost, že u obou testovaných skupin alespoň
jeden žák neuměl odpovědět na poslední otázku. (Vyjádřeno konkrétními čísly, u II.
OT si s otázkou č. 4 nevěděl rady 1 žák, u druhé skupiny II. B ZL 2 žáci.) Vzhledem k
tomu, že u ostatních testových úloh žáci vždy ať už správně, nebo nesprávně
odpověděli a že na tuto otázku u všech testovaných skupin dokázalo odpovědět
zcela správně nejméně žáků, považuji tuto úlohu za nejtěžší.

Příklady správných odpovědí (bez úprav):

1.

Očkuje se až po vypuknutí choroby, nestimuluje imunitní systém.

2.

Pasivní o. nestimuluje imunitní systém a působí okamžitě.

3.

Pasivní očkování je okamžitá ochrana těla před nemocí, chrání pacienta před
nemocí, která by ho mohla zabít před tím, než by imunitní systém zareagoval.

Příklady částečně správných odpovědí:

1.

Pasivní očkování se používá k okamžité ochraně např. injekce proti vzteklině.

2.

Je podávané a účinné ihned, pokud ještě není na pokraji smrti.

3.

Pasivní očkování nemusí stimulovat imunitní systém.

Příklady zcela nesprávných nebo iinak nevhodně formulovaných odpovědí:

1.

Pasivní je

podání očk.

látky

vyrobené

z

mikroorganismů.
2.

Pasivní je vrozené - vytváří se při vývoji plodu.

3.

Pasiv, očkování je jako předběžné (preventivní).

53

mrtvých

nebo

oslabených

Vvsledkv odpovědí ve 2. části výzkumu

Tabulka č. 9

Schopnost interpretace
» I
lil.
M« rr ui

'

III. A ZL

správná odpověd

35%

16%

částečně správná odpověď

47%

68%

nesprávná odpověď

12%

11 %

6%

5%

nezodpovědělo

I ve druhé části výzkumu se ve výsledcích čtvrté testové otázky opakuje stejný
jev: většina žáků je schopna tuto otázku zodpovědět jen částečně, tedy z poloviny.
Relativní počty zcela nesprávných i nezodpovězených odpovědí obou tříd jsou téměř
stejné.

Příklady správných odpovědí obou tříd:

1.

Pasivní očkování - je podání protilátky, která nevyvolá vlastní imunitní
ochranu - používá se k okamžité ochraně.

2.

Pasivní očkování je injekce protilátky z jiného zdroje, které nestimuluje
imunitní systém a používá se k okamžité ochraně v případech, kdy by se
aktivní imunita nerozvinula.

3.

Používá se k okamžité ochraně organismu, neovlivňuje imunitu. Aktivní
imunita se provádí preventivně.

Příklady částečně správných odpovědí:

1.

Pasivní očkování se používá tehdy, když hrozí riziko infekce v organismu a
aktivní imunita ještě nestihla zareagovat.

2.

Pasivní očkování chrání organismus okamžitě po podání séra.

3.

Pasivní očk. vpravení I. do org. bez ovlivnění imunitního systému.
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Příklady zcela nesprávných nebo iinak nevhodně formulovaných odpovědí:

1.

Pasivní očkování - protilátka se vpraví do organismu v čas potřeby.

2.

Běžné očkování je povinné a každý je k němu povolán od obvodního lékaře.
Musíme se dostavit narozdíl od pasivího kdy je očkování dobrovolné např.
proti žloutence, chřipce, klíšťové encefalitydě.

3.

Pasivní očkování je...

Pasivní očkování člověk prodělává v průběhu

života.

Co tedy vyplývá z analýzy chybných odpovědí všech skupin? I když
úplných a věcně správných odpovědí všech skupin nebyla většina, je třeba vzít také
v úvahu počty částečně správných odpovědí, kterých bylo nejvíc. Zdá se, že žáci
zadané otázce věcně porozuměli, ale svou odpověď neobratně formulovali.
Příčina zcela nesprávných odpovědí spočívá pravděpodobně v tom, že
žák na jedné straně položené otázce nerozumí, případně neumí a třeba ani
nechce formulovat jasnou a srozumitelnou odpověď, komplikované otázce se
zřejmě vyhýbá, nesnaží se hledat uspokojivé řešení, na straně druhé nepracuje
důkladně, nepřemýšlí v souvislostech a nedokáže se orientovat v textu tak, aby
chápal všechny jevy, jejich příčiny i následky. Vynechané odpovědi potvrzují
buď obtížnost této

úlohy nebo vypovídají o osobnosti žáka:

o nízké

intelektuální kvalitě a také o nezájmu.
Tato čtvrtá úloha je mezi ostatními nejnáročnější. Vyžaduje si nejvyšší míru
pozornosti a soustředěnosti při studiu textu. Hlavním cílem této úlohy bylo ověřit,
jestli je žák schopný problém pochopit a na základě analýzy textu jej dobře
specifikovat.

To

se

žákům

většinou

nedaří.

Lepších

výsledků

dosáhneme

pravidelnou a důkladnou interpretací textů ve vyučování.

2.3.4 Interpretace dat zjištěných výzkumem

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit schopnost žáků pracovat s písemným
odborným komunikátem, porozumět mu a vytvořit vlastní interpretaci. Dotazovaní
žáci v podstatě prokazovali, zda se z odborných textů učebnic dokáží učit nebo zda
dokáží najít po důkladném čtení v neznámém odborném textu po důkladném čtení
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informaci, kterou potřebují.
Do vzorku testovaných jsem v obou částech výzkumu zařadila žáky studijních
oborů zdravotní a farmaceutický laborant, kteří se s tímto učivem podrobně
seznamují v rámci svých odborných předmětů a pro které je toto učivo jednou
z požadovaných odborných znalostí, a třídu očních techniků, kteří se s problematikou
očkování seznamují v průběhu svého studia jen okrajově. Svým výzkumem jsem také
chtěla zjistit kvality vybraných skupin a případně ověřit, zda jsou laboranti, pro které
je text vlastně hlavně určen, v práci s předloženým textem úspěšnější.

Jaké výsledky tedv tento výzkum přinesl?

Nejmenší potíže působilo všem žákům hledání potřebných informací
v textu (testová úloha č. 3). Více než polovina všech žáků byla schopna na tuto
otázku odpovědět. Je to svým způsobem přirozené a logické. Žák nad problémem
nepřemýšlí, neobjasňuje ho, nesrovnává ho s jinou skutečností.
Naopak jako velmi obtížné se ukázaly otázky č. 1 a 4, tzn. hledání
klíčových slov a schopnost interpretace. Výsledky u první úlohy jsou u všech
skupin sice rozdílné (je třeba vzít v úvahu nestejné počty žáků ve skupině), ale
kromě třídy II. B ZL se u všech ostatních skupin více než 80 % žáků z celkového
počtu nepodařilo tuto úlohu zvládnout. U poslední testové úlohy dokázala správně
odpovědět slabá třetina všech dotázaných. Jako negativní jev hodnotím také počty
neuvedených odpovědí, které jsem zaznamenala u všech čtyř tříd.

Jaké výsledky přinesla upravená druhá část výzkumu?

Nejdříve je nutné připomenout, že ve druhé fázi se výzkumu zúčastnilo méně
žáků. Při vyhodnocování otázky č.1 (klíčová slova) byly stanoveny přísnější nároky
na odpovědi. Správných odpovědí bylo v porovnání s výsledky v první fázi ale
podstatně méně. Také úprava nabízených variant v otázce č. 2 (vysvětlení pojmu
očkování) ovlivnila výsledky této části, a to pozitivně, protože se zvýšil počet
správných odpovědí.
V

celkovém hodnocení se neprokázaly významné rozdíly ve výsledcích me

oběma fázemi výzkumu. Lze jen říct, že druhá verze výzkumu - po řádné poradě
s odborníkem - je serióznější.
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Prokázaly se kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými skupinami?

V

první části výzkumu prokázala větší schopnost při řešení všech úloh skupin

laborantů (II. B ZL). Ve druhé části výzkumu byla o trochu lepší skupina
farmaceutických laborantů (III. FL) než třída zdravotních laborantů (III. AZL).
Rozdíly v úspěšnosti u těchto tříd jsou způsobeny několika faktory. Zvolené
téma výchozího testu očkování je u oboru zdravotní laborant součástí učiva
v předmětu mikrobiologie, imunologie a epidemiologie, který je profilový a který je
zařazen do povinně volitelných maturitních předmětů. Žáci se již od 2. ročníku s tímto
předmětem seznamují v teoretickém i praktickém vyučování. Předpokládá se tedy, že
si tito žáci základní termíny tohoto oboru průběžně osvojují. Příčinou méně zdařilých
výkonů u třídy III. A ZL stejného oboru byl celkově velmi slabý prospěch této třídy.
Přehled klasifikace z jednotlivých předmětů jsem si ověřila u třídního učitele této
třídy.
Relativní úspěšnost v řešení jednotlivých testových úloh třídy farmaceutických
laborantů je dána tím, že žáci tohoto oboru byli v přijímacím řízení na naši školu
(naposledy

v

dubnu

2004)

pečlivě

vybíráni,

základním

požadavkem

bylo

vyznamenání na základní škole. Během studia většinou vykazují ty nejlepší studijní
(ale i kázeňské) výsledky v porovnání s ostatními obory. U těchto žáků se - podle
mých zkušeností - často projevovaly (a u současných posledních ročníků čtyřletého
studia projevují) studijní předpoklady, zájem o vyučovaný předmět nejen ve vztahu
k předmětu český jazyk a literatura, snaha o samostatnost při práci.

K iakvm závěrům jsem tedv došla

po

důkladné analýze všech výsledků?

Většina testovaných žáků střední odborné školy je schopna vyhledat v
odborném textu určitou informaci. Ale více než dvě třetiny žáků neumí v
odborném textu vyhledat a zaznamenat klíčová slova, zhruba necelá třetina jich
vůbec nedokáže pochopit zadanou otázku a formulovat správnou odpověď. Z toho
závěru tedy vyplývá, že je pro žáky obtížné rozlišovat v textu podstatné od
nepodstatného, přemýšlet v souvislostech, hledat příčiny a následky jevů a
interpretovat jednotlivá fakta. Obtížnější je pro žáky objasnit vlastními slovy a
v několika souvislých větách daný problém, protože tato činnost si vyžaduje již
větší nároky na přemýšlení o úkolu a na stylizaci její odpovědi.
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2.4 Recepce odborného textu
2.4.1 Východiska výzkumu - informace o výzkumném vzorku a
stanovení cíle

Výzkum jsem realizovala v březnu, dubnu a květnu 2005 na svém
pracovišti (SZŠ a VZŠ Praha 1) a na pěti středních zdravotnických školách v
krajských městech České republiky, a to na SZŠ a VZŠ v Plzni, SZŠ a VZŠ
v Brně, SZŠ a VZŠ v Českých Budějovicích, na SZŠ a VZŠ v Ústí nad Labem a
na SZŠ a VZŠ v Pardubicích (příloha č.3). Výzkumu se zúčastnili žáci následujících

studijních oborů:
•

zdravotní laborant,

•

farmaceutický laborant,

•

oční technik,

•

zubní technik,

•

zdravotnický asistent,

•

dietní sestra,

•

všeobecná sestra.
Dotazníky (příloha č. 2) byly zadávány na příslušných školách vždy stejnou

osobou, aby byly dodrženy stejné podmínky vyplňování. Učitel byl ve třídě většinou
přítomen, ale do práce žáků nijak nezasahoval. Školy začleněné do výzkumu byly
vybrány se záměrem získat co největší vzorek respondentů. Výzkumný soubor tak
reprezentuje vzorek středoškolských žáků z krajských měst a přilehlých obcí
středních, západních, jižních, východních a severních Čech, a to přibližně vždy 100
respondentů z každého regionu.
Celkem se výzkumu zúčastnilo 596 žáků středních zdravotnických škol,
z toho 61 chlapců a 535 dívek (příloha č. 3). Do výzkumu byly zahrnuty všechny

ročníky čtyřletého studia, nejvíce však první a druhé ročníky, u kterých jsem chtěla
zjistit především počáteční návyk práce s odborným textem. Na některých školách
byl výběr tříd omezen konáním maturitních zkoušek a odborných praxí. Před
vyplňováním dotazníku byly žákům podány základní instrukce, doba na vlastní
vyplňování byla stanovena na 15 minut a většinou byla dodržena.
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Na všech uvedených školách byl ze strany učitelů i vedení vyjádřen zájem o
realizaci mého výzkumu a také o prezentaci jeho výsledků. Žáci přistupovali
k dotazníkům většinou svědomitě a seriózně, jen v ojedinělých případech jsem
zaznamenala určitou lhostejnost nebo snahu o recesi. Takové chování žáků této
věkové skupiny (15 až 19 let) je však přirozené a vypovídá o mentalitě a chování
současných pubescentů.
Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit následující postoje žáků ke zkoumanému
jevu:

•

míra pravidelnosti studia z odborných textů učebnic odborných předmětů,

•

recepce obsahu neznámého odborného textu, technika studijního čtení a

zpracování poznámek z textu,
•

problém neporozumění neznámému slovu (termínu) v textu, problém obtížnosti

textu jako celku,

•

porozumění obsahu a smyslu textu,

•

plánování vlastní produkce odborného textu (referátu).

2.4.2 Charakter výzkumné metody
Jako metodu svého šetření jsem zvolila nejběžnější výzkumnou techniku dotazník. Tento druh empirické metody v pedagogickém výzkumu byl zcela

adekvátní povaze zkoumané problematiky. Předností této výzkumné techniky byla
možnost plné kvantifikace a poměrně snadného statistického zpracování.
Na počátku konstrukce dotazníku jsem si nejdříve ujasnila jeho účel, smysl.
Součástí koncepce dotazníků bylo vytýčení jednotlivých témat, ze kterých jsem
chtěla získat potřebná data. Nejnáročnější částí byla konstrukce testových otázek s
ohledem na věk i intelekt respondentů a sestavení jednotlivých distraktorů.
Ve finální podobě a po poradě s odborníkem jsem vzhledem ke zkoumanému
jevu stanovila 7 otázek, z toho 6 uzavřených s výběrem odpovědi (včetně
možnosti volby odpovědi na otevřenou otázku se stručnou odpovědí u jedné úlohy) a
1 úlohu otevřenou

produkčního charakteru.

Poslední, sedmá úloha, byla

hodnocena podle poměru správných, částečně správných a nedostatečných
odpovědí.
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2.4.3 Analýza výsledku a jejich interpretace
Získaná data jsem u každé úlohy zpracovala nejprve do tabulky, která ukazuje
odpovědi všech respondentů. Graf spolu s druhou tabulkou (resp. legendou)
zobrazuje výsledky jednotlivých škol a jejich porovnání. Porovnání výsledků mezi
chlapci a dívkami nebylo v této kapitole zpracováno, neboť počet chlapců (61)
vzhledem k počtu dívek (535) je ve velkém nepoměru. Porovnávání zjištěných
výsledků mezi nimi by bylo neobjektivní. Analýzou jednotlivých dotazníků jsem
zjistila, že odchylka zjištěná při pohledu na celkové zpracování dotazníku u dělení na
chlapce a dívky je statisticky nevýznamná.

2.4.3.1 Otázka č. 1

V

prvním úkolu jsem se žáků dotazovala na pravidelnost studia z učebni

pro odborné předměty. V této otázce jsem také zjišťovala obecnou schopnost

práce s odborným textem, míru využití doplňkové literatury (výkladový slovník,
encyklopedie, slovník cizích slov, ...), poměr mezi učením z tištěného textu,
osvojováním látky poslechem, tj. prostřednictvím učitelova výkladu, a studiem z
vlastních poznámek žáka.

Tabulka č. 10

Odpovědi žáků na otázku č. 1 (tučně je vyznačen modus)
Četnost

P ravidelnost studia
z učebnic odb. předm ětů

absolutní

relativní

pravidelně

28

4, 7 %

pravidelně + odb. literatura

50

8, 4 %

nepravidelně

332

55, 7 %

téměř vůbec

181

30, 4 %

5

0, 8 %

nezodpovězeno
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Tabulka č. 11

Odpovědi žáků jednotlivých škol
pravidelně
+odb.lit.

pravidelně

Škola
Brno
České
Budějovice
Pardubice
Plzeň
Praha
Ustí n. L.
Průměr

nepravidelně

nezodpovězeno

téměř vůbec

7

4

63

21

0

4

2

48

41

0

0
7
6
4
4,67

12
10
13
9
8,33

47
56
77
41
55,33

34
32
24
29
30,17

1
2
2
0
0,83
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□ pravidelně

□ pravidelrě+odb.lit.

□ téměř vůbec

H nezodpovězeno

V

□ nepravidelně

otázce č. 1 nejvíce dotazovaných žáků (55,7 %) odpovědělo, že

z odborného textu neučí pravidelně a že raději sleduje učitelův výklad látky. Tento

zjištěný údaj lze vysvětlit tím, že osobnost učitele, jeho kvalitní odborná průprava a
pedagogicko-psychologické zkušenosti jsou v interakci učítel-žák í v procesu učení
nezpochybnitelné. Odborný výklad látky v učebnici může být napsán jakkoliv dobře a
srozumitelné, ale úspěšný přenos informací k žákovi a jejich zpětná kontrola je však
dílem dobrého učitele.
30, 4 % dotazovaných žáků z odborných textů učebnic nestuduje téměř
vůbec. Tento získaný údaj vypovídá o tom, že se tito žáci na vyučování nepřipravují

důsledně a

že

učebnici

k přípravě téměř vůbec
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nepoužívají.

V odborných

předmětech je učivo často náročné, jevy se vykládají v souvislostech, s odkazy na
příslušné grafy, tabulky, obrázky či na jinou literaturu. Odborný text (učebnice)
v tištěné podobě by měl být pro žáka v takovém případě velmi nutný.
Pravidelnou práci s učebnicí pro odborné předměty a časté využití
odborných příruček přiznalo jen 8, 4 % žáků. Tento tristní výsledek mne vede

k zamyšlení nad tím, jaký vztah mají žáci-uživatelé ke své základní učební pomůcce
- k učebnici? I když jsem v první otázce výzkumného dotazníku konkrétní učebnici
pro odborné předměty nepojmenovala a vztah žáka k učebnici přímo nedefinovala, je
z tohoto údaje pravděpodobné, že odborný text středoškolských učebnic je pro žáky
víceméně nepřijatelný, obtížný a nemotivující.
V

této

souvislosti

vzniká

také

pochybnost,

zda

role

učitele

zprostředkovatele mezi učebnicí a žákem je ve vyučovacím procesu dobře
zvládnuta. Učitel rozhoduje v tomto případě nejen o percepci a recepci textu v rovině
procesuálni, ale i o výsledku, o získání nových poznatků žáky v rovině rezultativní.

2.4.3.2 Otázka č. 2

Druhá testová úloha byla zaměřena na způsob seznámení s neznámým
obsahem souvislého odborného textu. Žáci vybírali ze tří možností. V případě, že

jim ani jedna z nich nevyhovovala, mohli napsat svoji vlastní odpověď. Žáci většinou
uváděli drobné nuance od předchozích výběrů možností. Často shodně zdůrazňovali
opakované čtení textu nahlas, vypisování poznámek do sešitu (na další způsob
práce s textem - vypisování poznámek - je v dotazníku zaměřena otázka č.3),
opakování nebo segmentace textu.
Pro názornost uvádím některé výpovědi žáků, jež můžeme považovat za
vhodné (vždy bez jazykové úpravy):

1.

Celý text si nejprve přečtu, pak si ho pozorně pročítám a důležité věci si
vypisuji na papír.

2.

Text si přečtu jednou a podtrhám si to důležité a pak si ho čtu ještě jednou.

3.

Text si čtu a zároveň podtrhávám věci pro mě důležité a zajímavé a dělám si
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jak

někde vedle poznámky.

Následující samostatné výpovědi poukazují na určitou neobratnost žáků,
případně na systémovou chybu při studijním čtení textu:

1.

Text si čtu a přitom ho přepisuji na papír.

2.

Texty z knih téměř vůbec nečtu.

3.

Pomalu si pročítám text a opakuji ho po určitých úsecích v duchu.

4.

Text si čtu a opakuji stále dokola.

Tabulka č. 12

Odpovědi žáků na otázku č. 2

Způsob čtení a studia

Četnost
absolutní

relativní

1. čtení, 2. podtrhávání

183

30, 7 %

čtení bez podtrhávání

120

20, 1 %

čteni s podtrháváním

251

42, 1 %

42

7, 1 %

obsahu textu

vlastní způsob

Tabulka č. 13
Škola
Brno
České
Budějovice
Pardubice
Plzeň
Praha
Ustí nad Labem
Průměr

Odpovědi žáků jednotlivých škol
1. čtení,
2. podtrhávání
19

čteni bez
podtrhávání
22

čtení
s podtrháváním
50

32

20

37

6

31
41
35
25
30,5

29
8
25
16
20

30
51
47
36
41,83

4
7
15
6
7

63

vlastní
způsob
4
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Jak se žáci seznamují s obsahem neznámého souvislého textu v učebnici
nebo v jiném studijním materiálu? Nejčastěji (42,1 %) daný text čtou a zároveň
podtrhávají nebo zvýrazňují důležité informace. Téměř 31 % dotazovaných žáků

si text nejprve pozorně přečte a pak podtrhává.
V

této druhé otázce dotazníku jsem sledovala způsob čtení textu. Každ

uživatel textu využívá svůj vlastní způsob čtení ve fázi orientační, studijní i kritické.
Pro zapamatování jednotlivých sdělovaných skutečností používáme při čtení různou
míru pozornosti, koncentrace, objevují se i psychologické a pragmatické faktory, jako
jsou paměť, zkušenost a znalost, vždy se zřetelem k individuálním dispozicím jedince
- k věku i k mentální úrovni. Zcela zásadní je ale číst s porozuměním.

2.4.3.3 Otázka č. 3

V

otázce č. 3 jsem se respondentů ptala na konkrétní způsob zpracován

obsahu odborného textu po prvním čtení, zejména na „poznámkový aparát“

čtenáře textu.
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Tabulka č. 14

Odpovědi žáků na otázku č. 3
Četnost

Zpracování obsahu textu
absolutní
hesla nebo vlastní poznámky
na okrajích

vlastní úvahy
bibliografické odkazy
žádný z těchto způsobů

Tabulka č. 15
Škola
Brno
České
Budějovice
Pardubice
Plzeň
Praha
Ustí nad
Labem
Průměr

relativní

252

41, 2 %

129

21, 1 %

37

6, 1 %

193

31,6%

Odpovědi žáků jednotlivých škol
hesla nebo poznámky
na okrajích
43

vlastní
úvahy

bibliografické
odkazy
21

4

žádný z těchto
způsobů
31

36

25

6

31

36
36
60

20
29
19

7
10
5

37
21
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41

15

5

27

42

21,5

6,17

32,83
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15

m

Při studijním a kritickém čtení (otázka č.3), tj. ve fázi zaujetí souhlasného,
nebo nesouhlasného stanoviska a ve fázi důkladnější analýzy textu, si žáci
nejčastěji (41,2 %) zapisují na volný okraj textu stručná hesla (marginálie) nebo
poznámky. Odkazy na jinou odbornou literaturu uvedlo nejméně žáků (6,1 %). Tento

zjištěný fakt souvisí také s minimální snahou žáků používat při domácí přípravě vedle
učebnice i další odborné příručky, jak bylo zjištěno v otázce č. 1. Nezanedbatelný je
také údaj o tom, že žáci po přečtení textu žádný další způsob kromě podtrhávání
a zvýrazňování důležitých informací neuplatňují (31, 6 %). Je to pochopitelné,
protože většina žáků nepokračuje v dalším studiu.

2.4.3.4 Otázka č. 4

Otázka č. 4 byla zaměřena na řešení neporozumění významu určitého
termínu v textu. I v této úloze jsem žákům v jednom z nabízených distraktorů opět

zdůrazňovala užitečnost i nutnost práce s různými příručkami při studiu z odborného
textu.

Tabulka č. 16

Odpovědi žáků na otázku č. 4
Četnost

Zjišťování významu
neznámého termínu v textu

absolutní

relativní

273

45, 8 %

22

3, 7 %

298

50, 0 %

nezodpověděli

2

0, 3 %

špatně označili otázku

1

0, 2 %

práce s odbornými příručkami
nedůležité
odhad

66

Tabulka č. 17

Odpovědi žáků jednotlivých škol

Škola
Brno
České
Budějovice
Pardubice
Plzeň
Praha
Ustí nad
Labem
Průměr

zjišťování významu
v odborné literatuře
30

bez zjišťování
významu
3

35

nezodpovězeno

vlastní odhad
62

0

4

56

0

53
42
53

1
6
6

40
58
62

0
1
1

60

2

21

0

45,5

3,67

49,83

0,33
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□ vlastni odhad

□ nezodpovězeno

V

1

otázce č. 4 řešili respondenti problém neznámého slova (termínu) při čte

textu. Polovina dotazovaných (50 %) zvolila jako řešení odhad na základě věcné
souvislosti. Svým způsobem odpovídali žáci vhodně, uvědomují si závažnost a

významovou důležitost termínů v odborném textu. Způsob jejich dekódování
v odborném textu na základě odhadu nemusí být ale vždy ten nejspolehlivější.
Pro práci s příslušnými odbornými knihami se vyslovilo 45, 8 %
respondentů.

Tento výsledek sice ukazuje snahu a zájem žáků využít v případě

neporozumění příslušné jazykové příručky, vztahuje se však k případu ojedinělému.
Využití odborných příruček však není u žáků soustavné, jak ukázaly výsledky
v otázce č.1.
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2.4.3.4 Otázka č. 5

V

této otázce zjišťuji, jak žáci postupují v případě, je-li pro ně odborný text, z

kterého se připravují, příliš obtížný. Žáci zde mají prokázat zájem a také schopnost
překonat případné obtíže s pochopením věcného obsahu textu, popř. vyhledat
odbornou pomoc.

Tabulka č. 18

Odpovědi žáků na otázku č. 5
Ceinost

Neporozumění textu
absolutní

relativní

samostatná analýza

165

20,25 %

pomoc učitele

170

20,86 %

417

51,16 %

žádné studium

61

7,48 %

nezodpovězeno

2

0,25 %

pomoc spolužáka nebo
známého

Tabulka č. 19

Škola
Brno
České
Budějovice
Pardubice
Plzeň
Praha
Ustí nad
Labem
Průměr

Odpovědi žáků jednotlivých škol
samostatná
analýza
27

pomoc spolužáka
nebo známého

s

žádné
studium

nezodpovězeno

23

72

14

0

16

30

69

7

0

28
30
42

29
30
~~ 30 '

72
68
91

9
10
13

0
0
2

22

28

45

8

0

27,5

28,33

69,5

10,17

0,33
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této dotazníkové otázce jde o problém nesrozumitelného, obtížného text

Výzkumem jsem zjistila, že žáci v takovém případě hledají pomoc nejčastěji u
spolužáků nebo známých (51,16 %). Téměř shodně (20,25 a 20,86 %) žáci

odpovídali na tuto otázku v prvních dvou možnostech: vlastní analýza problému a
pomoc učitele. Na těchto odpovědích se projevuje především ta skutečnost, že
dotazovaní žáci mají zájem a odhodlání tento problém řešit, ať už prostřednictvím
zkušenějšího člověka nebo vlastním úsilím.
7, 48 % žáků zvolilo rezignaci na jakékoli řešení nesrozumitelnosti textu,
raději se neučí. Zajímavé je zjištění, že v případě studijních neúspěchů není pro

žáka důvěryhodná osobnost učitele, který by měl obtížný výklad látky v textu žákovi
vysvětlit přirozeně jako první. I přes tento fakt považuji výsledek této otázky za
příznivý.
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2.4.3.6 Otázka č. 6

Žáci měli objasnit, jak chápou dobré porozumění učebnímu textu. Tuto
otázku považuji v problematice učení z textu za klíčovou. Porozumění textu může
žák projevit různým způsobem, a to jeho reprodukcí vlastními slovy, formulací
základních tezí, konfrontací se svým vlastním věděním o dané problematice,
odkazem na jiné texty.
Chápe-li žák porozumění jako mechanické opakování daného textu, nedokáže
rozumět jevům v souvislostech, není pravděpodobně schopen určitý jev nebo pojem
vysvětlit při zkoušení nebo spolužákovi a získaný poznatek aplikovat na jiném
příkladu. Takové učení bývá zbytečné.

Tabulka č. 20

Odpovědi žáků na otázku č. 6

nncf
Ce inosi

Porozum ění textu
aosoiutni

na základě

učení zpaměti
reprodukce

znalost významu termínů
a cizích slov
základní myšlenka textu

Tabulka č. 21
Škola
Brno
České
Budějovice
Pardubice
Plzeň
Praha
Ustí nad
Labem
Průměr

relativní

21

2,40 %

526

60,04 %

94

10,73 %

235

26,83 %

Odpovědi žáků jednotlivých škol

2

88

13

základní myšlenka
textu
32

4

85

11

40

7
3
2

89
97
109

10
13
33

43
32
62

3

58

14

26

3,5

87,67

15,67

39,17

text
zpaměti

reprodukce

znalost významu
termínů a cizích slov
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Jak žáci chápou dobře rozumět textu v učebnici? Nejčastějšími odpověďmi
byla schopnost stručné vlastní reprodukce (60, 04 %), dále pak způsob
formulace základní myšlenky textu (26, 83 %). Toto zjištění je v souladu

s všeobecným didaktickým pojetím středoškolského studia, které vede žáky SOŠ při
jejich studiu k samostatnosti, k vlastnímu úsudku, k upevnění komunikačních
schopností a k uvědomělému návyku k přirozené diskusi a věcné argumentaci. Pro
porozumění psaného/tištěného textu je to činnost z hlediska mentálních operací
nenáročnější.
Porozumění na základě učení textu zpaměti bylo označeno 21 odpovědmi
(2,40 %). Je to nejmenší procento odpovědí. Prostřednictvím paměti si uchováváme
své zkušenosti, návyky i prožitky, vštěpujeme určité konkrétní údaje. Dobrá paměť je
pro naše učení jistě nezbytná. Odborný text jako celek se neučíme jen mechanickou
pamětí, tu potřebujeme při zapamatování např. básnického textu nebo při studiu
cizích jazyků. Využíváme i paměti logické (při pochopení vzájemných vztahů) a
názorné (poslech odborného výkladu, přednášky, televizního nebo rozhlasového
pořadu, vnímání tabulky nebo grafu).
Pro znalost významu odborných názvů a cizích slov jako předpoklad dobrého
porozumění textu se vyslovilo necelých 11 % respondentů. Žáci si dobře uvědomují,
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že je nutné rozumět klíčovým pojmům (termínům) odborného textu. Není to však ten
jediný předpoklad pro pochopení obsahu celého textu.

2.4.3.7 Otázka č. 7

V poslední testové úloze dotazníku jsem u žáků zjišťovala způsob přípravy
odborného textu (referátu). Žáci měli co nejpřesněji popsat postup při zpracování

referátu na určité odborné téma ještě před tím, než jej budou psát v konečné podobě.
Vzhledem k povaze úlohy jsem stanovila třístupňové hodnocení: odpověď vyhovující,
částečně vyhovující a zcela nevyhovující.
Tato úloha byla v dotazníku zařazena proto, aby byl poskytnut prostor pro
vlastní tvořivost žáků.

Úloha č.

7 je vlastně shrnutím

předešlých otázek.

V odpovědích žáků jsem hodnotila způsob jejich vyjadřování a popis pracovního
postupu - věcnost, srozumitelnost, přesnost, systematičnost a logické uvažování.
Za správnou a dostatečnou odpověď na tuto otázku lze považovat tento
způsob přípravy odborného textu - referátu na SOŠ:

1) výběr a shromáždění potřebného studijního materiálu (odborné knihy,
učebnice , noviny, časopisy, internet),
2) důkladné a pozorné studium nashromážděného materiálu, snaha o pochopení
dané

problematiky,

případné

využití

příslušných

jazykových

příruček

(např.slovník cizích slov),
3) po prostudování tématu základní osnova práce,
4) pečlivý výběr nejdůležitějších informací získaných studiem a jejich utřídění
s vlastními poznatky a vědomostmi,
5)

formulace textu.

Podle tohoto kritéria - ovšem vzhledem k věku a mentální úrovni žáků - jsem
hodnotila veškeré získané odpovědi.
V

částečně správných odpovědích žáci zpravidla dobře chápou přípravnou fázi

své práce. Všichni respondenti považují za nutné pracovat s příslušnými zdroji
(odborná literatura, internet, učebnice, časopisy), obtížně ale zpracovávají získané
informace, postupují ve své práci spíše nesystematicky.
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Odpovědi nesprávné, nedostatečné a nevhodné odhalují nejen neschopnost
systematické, samostatné a důsledné práce s odborným textem, ale i povrchnost,
ledabylost a bezradnost takové práce. Odpovědi označené za nevyhovující byly
často formulovány jako nesouvislý, nelogický zápis jednotlivých činností (v některých
případech bylo zadání úkolu ironizováno). Řešením zadaného úkolu v otázce č. 7 je
u některých žáků opis již hotového textu bez jakéhokoli vlastního úsilí.

Tabulka č. 22
Vlastní

tvorba

Odpovědi žáků na otázku č. 7
Četnost

odborného

.

rciduvni
relativní

absolutní

textu (referátu)

58

9, 7 %

částečně vyhovující

361

60, 6 %

nevyhovující

172

28, 9 %

5

0, 8 %

vyhovující

nezodpovězeno

Tabulka č. 23
Škola
Brno
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Praha
Ustí nad Labem
Průměr

Odpovědi žáků jednotlivých škol
vyhovující

částečně
vyhovující
69
58
56
47
87
44
60,17

11
12
11
7
11
6
9,67
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nevyhovující

nezodpovězeno

15
24
26
53
22
32
28,67

0
1
1
0
2
1
0,83
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Příklady vyhovujících odpovědí (textv isou bez úprav):

1. Vyhledám si na internetu, nebo v literatuře co nejvíce informací o tématu. Materiál
pročtu a vyznačím důležité informace. Informace seřadím. Napíšu text a popřípadě
doplním nebo vyškrtám informace.

2. Nejdříve si připravím příslušné texty např. z internetu, encyklopedie, učebnic, čí
poznámek. Všechny texty si podrobně přečtu. Zhodnotím jaké informace jsou
nejdůležitější, které jsou vypsány ve většině textů. Vypíšu si je na papír. Zformuluju si
podle sebe celý text na základě informací, které jsem si vypsala na papír. Případně
k textu pňdám nějaké příslušné obrázky.

3. Shromažďuji si všechny dostupné informace, prostuduji si je. V hlavě si srovnám a
zařadím (propojím) informace z různých zdrojů. Vytvořím si jednoduchou osnovu.
Jednotlivé body osnovy rozvíjím, vytvářím souvislý text.
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Příklady částečně vyhovujících odpovědí:

1. Budu shromažďovat všechny potřebné informace zodb. literatúry, internetu
apod. Vypíšu si nejdůležitější informace. Zeptám se spolužáků co tam mají a co bych
tam mohla ještě připsat.

2. V knihovně si vypůjčím odbornou literaturu a vypíšu si to nejdůležitější. Podívám
se na internet. Pak vše zpracuju dohromady a vytvořím daný referát.

3. Nejprve bych se podívala do odborně literatury a našla nějaké texty o zadaném
tématu. Podívala bych se na Internet a vybrala bych určitý text. Oba texty bych
spojila v jeden co nejobsáhlejší a nejstručnější referát.

Příklady nevyhovujících odpovědí:

1. Myslím, že raději ihned tvořím text.

2. Vše si zjistím na internetu a pak si to vytisknu a vše je hotové.

3. Zjistím, kdo takový referát již dělal, nebo četl knihu. Od dotyčného si referát
půjčím. Opíšu nebo okopíruju referát. Odevzdám,

nebo přednesu ve škole.

Vypůjčený referát vrátím.

Poslední dotazníková úloha byla svým charakterem nejnáročnější jak pro
samotné respondenty, tak pro následné vyhodnocování. Byla pojata jako samostatná
část, kde měli žáci prokázat schopnost vytvořit vlastní odborný text a popsat přímo
generování textu před jeho formulací.
Jen 9, 7 % žáků z celkového počtu je schopno správně, věcně a
srozumitelně,

s logickým

uvažováním

a

systematicky

popsat

přípravu

odborného textu (zadaného referátu). Více než polovina žáků (60, 6 %) prokázala

pouze částečnou schopnost. Z jejich odpovědí vyplývá, že si na počátku své práce
dokáží vytvořit určitý plán -

shromáždit potřebnou literaturu a prostudovat ji.
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Obtížnější je ale získané informace zpracovat, utřídit, využít.
Necelá třetina dotazovaných žáků (28, 9 %) si s takovým úkolem buď neví
rady, nebo se snaží uplatnit takový způsob práce, který jednak nevyhovuje

zadanému úkolu v dotazníku (vytvořit vlastním úsilím a samostatně určitý text) a
jednak prozrazuje skutečný přístup žáka ke studiu.
Tato tvořivá část se zaměřením na produkci odborného textu odkryla řadu
pozitivních i negativních skutečností vypovídajících o mentální úrovni žáků, o jejich
přístupu ke studiu, o způsobu jejich práce.

Jak žáci tvoří zadaný (odborný') text ve své domácí studijní přípravě?

Na základě podrobné analýzy všech odpovědí lze shrnout tyto zjištěné
skutečnosti:

•

Obecně se ukázalo, že žáci obtížně a poměrně neobratně popisují postup své
vlastní práce.

•

Potřebné zdroje informací hledají v knihovnách a na internetu, jen velmi
zřídka používají další média, jako jsou časopisy a noviny, minimálně
učebnice.

•

Při studiu nashromážděného materiálu přiznávají spíše zběžné, povrchní a
nedůsledné čtení.

•

Důležité je pro žáky více formální úprava textu a správnost pravopisu než
sdělnost, srozumitelnost, výstižnost a logická souvislost textu.

Jen ve velmi ojedinělých případech žáci vyjádřili:

•

potřebu ohledu na adresáta svého textu a úvahu nad účelem práce,

•

snahu o vlastní kritický postoj ke zpracovanému tématu,

•

snahu o zpřesnění odborného textu použitím grafů,
obrazového materiálu.
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tabulek, případně

2.5

Produkce odborného textu

2.5.1 Příprava produkčních slohových prací se zaměřením
na odborný styl na střední zdravotnické škole
Ve slohovém vyučování na střední zdravotnické škole věnuji odbornému stylu a
jeho příslušným útvarům a postupům zvýšenou pozornost, zvláště tedy mluvenému
a písemnému referátu, popisu odbornému a popisu pracovního postupu,
(odborné) úvaze a výkladu (tab. č. 24). Pozornost právě těmto útvarům zdůvodňuji

budoucími komunikačními potřebami našich absolventů v profesním písemném i
ústním styku.
Absolventi naší školy budou při výkonu svého povolání vysvětlovat určitý jev
(např. symptomy určité nemoci, účinek léku, typ brýlí apod.) zejména v přímé
komunikaci se zákazníkem, příp. s pacientem nebo i s neodbornou veřejností,
popisovat např. funkci určitého přístroje nebo vzhled nějakého předmětu (např.
brýle), diskutovat o své práci, např. formou aktivní účasti ve veřejné osvětě, v dialogu
s dalšími odborníky. Kultivace ústního a písemného odborného vyjadřování našich
žáků patří do jejich komplexní odborné průpravy (Čechová, 1998, s.107).
Během své pětileté pedagogické praxe na naší škole (SZŠ a VZŠ Praha 1)
jsem se postupně v rámci svých příprav seznámila s jednotlivými studijními obory (viz
tab. č. 1). Na základě průběžné konzultace s jednotlivými vyučujícími odborných
předmětů a s vedoucími těchto oborů jsem získala základní odborné znalosti včetně
terminologie příslušných oborů.
Přípravu slohové práce v hodinách češtiny nikdy nepodceňuji. Vždy se snažím
o to, aby přípravná fáze byla realizována a vedla žáky k jejímu smyslu, a to
k úspěšnému jazykovému zpracování daného projevu. V následujícím popisu
přípravy slohových prací, jak jsem ji s žáky na naší škole prováděla, uvádím u
jednotlivých útvarů konkrétní způsoby práce. Nácviku vždy v jednotlivých třídách
předcházel důkladný výklad odborného stylu se zřetelem na jeho funkci, základní
charakteristiku a kompozici.
Chtěla bych v této souvislosti podotknout, že stylizační i kompoziční přípravy
slohových prací z odborného stylu se vyvíjely během mé pětileté praxe postupně a
v souladu s tím, jak jsem se seznamovala s obsahem studia jednotlivých oborů i s
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požadovanými výstupními znalostmi a dovednostmi našich budoucích absolventů. To
znamená, že krátké ukázky školních prací žáků z přípravných vyučovacích hodin
nejsou zastoupeny u všech útvarů. Výběr žákovských slohových prací uvádím
v přílohách č. 9 -13.

Tabulka č. 24

Přehled příkladů zadávaných odborných témat na SZŠ Praha 1

pro kontrolní slohové práce (případně i pro cvičné texty) z českého jazyka s důrazem
na mezipředmětové vztahy; názvy označené indexem 1)jsou zatím návrhy pro budoucí
realizaci.

Název práce

Zvolený útvar

Naše školní laboratoř

popis odborný

Příjemný zákazník v

popis (charakteristika)

Jak správně nasadit a vyjmout kontaktní
čočky (rady zákazníkům)

popis pracovního postupu

Jak si správně čistit zuby

popis pracovního postupu

Zubní kaz a jeho prevence

výklad (referát)

Strach ze zubaře - předsudek nebo

úvaha

skutečnost?
Brýle nebo čočky?

úvaha

Je zrak nejcennějším lidským smyslem?

úvaha

Etika zdravotnického pracovníka

úvaha

Daruj krev a pomoz v

úvaha

Profil zdravotního/farmaceutického

výklad

laboranta (očního technika)
Lékárna

výklad
článek (např. do školního časopisu)

Brejle 2004 1)
Vy ještě nemáte nové brýle? v

o účasti žáků ve středoškolské soutěži

návrh reklamního textu
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2.5.1.1 Referát

Referát v mluvené i písemné podobě je začleněn do slohového vyučování
v prvním ročníku. Již od prvního roku studia na střední odborné škole žáky vedu
k tomu, aby byli schopni písemně připravit věcný, srozumitelný, dobře promyšlený
projev (referát) určený pro přednes, např. v hodinách literatury nebo odborných
předmětů. Smyslem takové práce je naučit žáka hned na počátku studia pracovat
s odbornou literaturou, vyhledávat a zpracovávat informace.
Kompozici

i jazykové

prostředky

referátu

nacvičujeme

zpravidla

na

jednoduchých cvičeních - žáci referují o přečtené knize, o nových vědeckých
objevech apod. U mluvených referátů (projevů) dbáme vždy na adresáta, ke kterému
se obracíme. Žáci připravují texty pro různé posluchače (např. spolužáci, mladší žáci,
odborná veřejnost) a přizpůsobují tomu volbu kontaktových prostředků, popř. míru
užití termínů.
Pro kontrolní slohovou práci si žáci připravují i odborný referát, kde informují o
tématu, které již v odborných předmětech zvládli. Téma, ale i případné věcné chyby
při opravě odborného referátu vždy konzultuji s vyučujícími příslušných odborných
předmětů. Výborně napsané (nebo i jinak podnětné) práce žáci v hodinách oprav
předčítají a ve společné diskusi práce hodnotíme. Žáci např. poukazují na
nesrozumitelnost, nepřesnost a nezajímavost pro čtenáře nebo posluchače.
(Ukázka žákovského textu v příloze č. 9, rozbor na s. 110)

2.5.1.2

Popis pracovního postupu a popis odborný

S tímto útvarem odborného stylu se žáci seznamují ve slohové složce
předmětu český jazyk a literatura nejdříve ve druhém ročníku svého studia. Znají již
velmi dobře prostředí školní laboratoře, umí pojmenovat základní pomůcky a přístroje
nezbytné pro praktický výcvik, jsou schopni vykonávat základní laboratorní práce.
Se žáky jsem nejdříve nacvičovala popis pracovního postupu. V běžném
praktickém životě se velmi často setkáváme s texty pracovních návodů a jsme nuceni
(nebo chceme) jim rozumět a správně podle nich postupovat. Žáci nejdříve sami
sestavovali návody k běžným činnostem, které sami doma provádějí (např. postup při
přípravě určitého jídla). Žáky jsem rozdělila do čtyř skupin tak, aby návody
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zpracovávali se slovesnými tvary v různých osobách. Na jednotlivých zpracovaných
ukázkách žáků jsme si vysvětlovali funkci a smysl takového textu-, přesnost,
názornost, úplnost, srozumitelnost.

Reakce žáků na jednotlivé textv:

1. návod psaný neosobně:

Je to normální, neutrální.
Připadá mi, že se to udělá samo.

2. návod psaný ve 2. os. sg. (tykání):

Je to drzé, ponižující.

3. návod psaný v 1. os. pl.:

Někdo mi s tím pomůže, nebudu to muset
udělat sám.

4. návod psaný ve 3. os. pl. (vykání):

Je to jakési nařízení, přikazují mi to.
Nutí mě to k tomu, abych to udělala.

V závěrečném hodnocení většina žáků vyjádřila názor, že v textech pracovních
návodů je nejvhodnější užit slovesné tvary v 1. osobě množného čísla.
V

další práci měli žáci za úkol sestavit návod k některé činnosti z jejich oboru

Vybrané ukázky jsem zadala v příslušných třídách jako cvičné texty ve školní (ukázka
č.1) a v domácí přípravě (ukázka č.2).

Ukázka č. 1 - Práce ve školní laboratoři

(průměrná žákyně II. ročníku oboru zdravotní laborant, školní rok 2001/2002)

Než začneme pracovat připravíme si důležité pomůcky, které budeme potřebovat. Jsou to
např. skúmavky,

chemikálie a jiné. Zkumavky si nejprve umyjeme saponátem a

propláchneme destilační vodou. Po umytí je dáme do stojanu a nalijeme do nich asi 1 ml
vzorku. Jestliže je vzorek neznámý, pňdáme k němu skupinová činidla. Podle nich zjistíme
kam patří. Tedy jestli je to aniont nebo kationt jaká třída. Dále se řídíme specifickými
reakcemi, jež patří k určitému vzorku. Vždy lijeme jen pár kapek, jelikož některé vzorky se
v nadbytku okamžitě rospustí a ani nezaregistrujem tu reakci, která proběhla. Připadá nám,
že činidlo se vzorkem nereagovalo.
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hodnocení:

Žákovská práce má několik podstatných chyb. Jde o chyby pravopisné (př.
skúmavky, rospustí - správně: zkumavky, rozpustí; chybná interpunkce), tvaroslovné
(př. aniont, kationt - správně: anión, katión, ale anionty a kationty; destilační správně destilovaná), stylizační (př. lijeme pár kapek - správně: přiléváme malé
množství) i stylistické. Věcnou správnost textu jsem konzultovala s příslušným
vyučujícím odborného předmětu (v tomto případě s učitelem analytická chemie).

Ukázka č. 2 - Nasazení a vyjmutí kontaktních čoček

(žákyně s chvalitebným prospěchem, II. ročník, obor oční technik, školní rok 2001/2002)
Před manipulaci s čočkami musíme mít vždy čité ruce. Čočky by měly být ve sterilním
prostředí v pouzdře.
1) Bříšky prstů nám poslouží k tomu, abychom jemně vyndali čočku z roztoku. Lehce ji
otřeme o hřbet ruky, abychom se zbavili přílišného množství roztoku. Čočka však
nesmí být úplně vysušená.
2) Čočku položíme opatrně na bříško ukazováčku správnou stranou nahoru.
Prsteníčkem té samě ruky stáhneme dolní víčko. Druhou rukou vytáhneme horní
víčko nahoru. Teď máme oko v pozici, kdy je připraveno na vsazení. Čočku pomalu
pňsajeme na panenku. Zahýbeme okem aby se čočka pořádně přisála, případně
vytlačíme uvězněné bublinky.
3) Když po nasazení cítíme, že nás čočka škrábe a oko nám slzí, vyjmeme ji z oka a
zkusíme to znovu.
VYJMUTI: Rozevřeme jednou rukou oko a čočku stáhneme směrem k temporálnímu koutku
oka, kde se čočka nařasí. Poté ji lehce vindáme a uložíme do roztoku.

hodnocení:

Žákovská práce byla ve spolupráci s vyučujícím odborného předmětu (brýlová
technika) zhodnocena jako poměrné zdařilá. Z jazykového hlediska je třeba upozornit
na některá nedopatření i na pravopisné chyby (např. čité - správně: čisté, dále
hovor, vindáme - správně: vyndáme, lépe však vyjmeme; interpunkční nedostatky),
které vznikly spíše z nepozornosti.
Pracovní postup dané činnosti byl podle odborníka sestaven správně a
v zásadě přesně. V oblasti terminologie odborník upozornil na některé nepřesnosti.
Např. ve větě Čočky by měly být ve sterilním prostředí v pouzdře je nutné doplnit
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údaj ve fyziologickém roztoku, i když to autorka v textu později připomíná. Ve větě
Zahýbeme okem aby se čočka pořadně přisála odborník doporučuje užít vhodnější

termín přilnula.
(Další žákovská ukázka odborného popisu v příloze č. 10, s. 111)

2.5.1.3

(Odborná) úvaha

Úvaha jako slohový útvar je zařazována ve třetím ročníku čtyřletého studia. Na
střední odborné škole má své místo i odborná úvaha. Žáci tohoto ročníku mají
zpravidla již více zkušeností, větší rozhled, dokáží se již orientovat v problematice
svého oboru.
Příprava (odborné) úvahy ve slohovém vyučování je poměrně náročná.
Témata pro kontrolní slohové práce volím nejen obecná, ale i s příslušným odborným
zaměřením. Do volby vhodného tématu slohové úvahy (ale i ostatních slohových
útvarů) zapojuji i samotné žáky, obzvláště při zpracování odborného tématu. Podíl
žáků na vymezení tématu úvahy, popřípadě určitá tematická volnost podporuje jejich
účelné zapojení do vyučování, podněcuje jejich samostatnost a tvůrčí přístup
k řešení problému již na začátku vlastní práce.
V

přípravné fázi jsem žákům naší školy zadala téma lidské lhostejno

(Železná, 2003/2004, 222-227). Sami žáci měli lhostejné chování lidí ve svých
úvahách pojmenovat. Velmi často žáci odsuzovali lhostejný přístup lidí k neštěstí
druhých, citlivě se vyjadřovali k problematice postižených i týraných lidí. V těchto
pracích žáci dokázali využít nejen své získané znalosti z odborných předmětů při
odborné analýze zkoumaného problému, ale i schopnost uvažovat nad takovými
problémy již v roli budoucího zdravotnického pracovníka.
(Ukázka žákovské práce v příloze č. 13, její rozbor na s. 87).

2.5.1.4

Výklad

Tento slohový útvar je začleněn do slohového vyučování ve čtvrtém ročníku.
Smyslem výkladu je přesné a věcně objasnit určitý jev, tedy popsat jednotlivé
zákonitosti, vztahy mezi určitými jevy. Výklad určitého tématu ve vyučování na
střední škole je vlastně pro žáky tím nejpřirozenějším jazykovým projevem. Jak
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v teoretickém, tak i v praktickém vyučování jsou žáci při průběžném zkoušení a
opakování žádáni o výklad konkrétního tématu, o objasnění zadané otázky.
S postupným vývojem žáka a s nabýváním odborných znalostí i praktických
zkušeností se zvyšuje kvalita jeho projevu. Žák v tomto posledním ročníku svého
studia zná své budoucí pracovní prostředí (ve lil. ročníku je povinná měsíční praxe
v nemocnicích), osvojil si více či méně terminologii svého oboru.
Před zpracováním slohové práce pracujeme s cvičným odborným textem
zvoleným v souladu s odborným zaměřením dané třídy. Součástí přípravy je co
nejlepší zvládnutí odborného textu v rovině věcné i v rovině jazykové. Na začátku
odborné práce se žáci nejdříve důkladně seznamují s věcným obsahem textu. Žáci
se učí vypisovat základní pojmy a jejich významy, hledají jednotlivé termíny,
zpracovávají osnovu. Nezanedbatelná je také práce s příslušnými odbornými
knihami, které žáci využívají nejen při práci s předloženým textem, ale i při vlastním
tvorbě výkladu.
Žák není jen recipientem odborných textů učebnic, stává se sám i
produktorem. Žáci jsou již od prvního ročníku vedeni k tomu, aby zpracovávali
přehledné zápisy z jednotlivých laboratorních prací v rámci praktické výuky (tzv.
laboratorní protokoly), aby při studiu odborných (i společenskovědních) předmětů
samostatně zpracovávali výpisky z učebnic nebo zadané referáty apod. K této práci
je nutné žákům vysvětlit některé kompoziční postupy i vhodné grafické členění textu.
I přes snahu dnešních žáků samostatně zpracovávat na počítači zadané referáty,
maturitní otázky nebo i své vlastní studijní materiály považuji za užitečné zabývat se
v hodinách českého jazyka (a v kooperaci s předmětem informační a komunikační
technologie) úpravou odborného textu z hlediska jeho členění do odstavců i
z hlediska vhodné míry užití různého typu a velikosti písma. Jedině v přehledném,
logicky uspořádaném a vhodně graficky upraveném odborném textu je žák schopen
zpracovávat odborné informace.
Třem vybraným žákům čtvrtého ročníku jsem v hodinách příprav zadala úkol
(viz přílohy č. 5-9), aby graficky (na počítači) upravili předložený text s tématem
z jejich oboru tak, aby byl pro ně dobrým učebním textem. Úpravy se měly týkat
členění textu, zvýraznění důležitých slov tučným písmem, podtrhnutím, případně
užitím jiného typu písma.
Všechny tři práce se svým zpracováním liší. Při vyhodnocení jsem zjistila
neúčelné užití různého typu písma či zvýrazňování termínů stejného druhu (příloha
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č.6), chaotičnost a nahodilost při výběru klíčových pojmů (příloha č.7). Jako poměrně
uspořádaný text vhodný pro studijní účely (i když s některými výhradami) se mi jeví
práce poslední (příloha č. 8).
(Ukázky žákovských slohových prací v přílohách č. 11 a 12)

2.5.2

Rozbor a hodnocení vybraných slohových prací

Hodnocení žákovských slohových prací a jejich následnou opravu považuji
v hodinách češtiny za velice užitečné. Rozhodně nestačí, aby byl žák seznámen jen
s výslednou známkou své práce, případně i se slovním komentářem učitele. Je třeba,
aby byl žák přímo zapojen do nápravy svých chyb. Opravám slohových prací věnuji
minimálně

jednu

vyučovací

hodinu.

Žákům

předkládám

namnožené

texty

s jednotlivými chybnými příklady vět a ty pak společně opravujeme.
Rozbor slohové práce se zaměřením na odborný styl jsem pro účel své
dizertační práce provedla jen na několika žákovských pracích. Vybrala jsem jen
několik

ukázek

prací žáků,

které jsem

měla v době zpracování dizertace

k dispozici (příloha č. 9-13). Hodnocení těchto prací je velmi náročné, vedle jiných
aspektů je třeba sledovat (ve spolupráci s vyučujícími odborných předmětů) i věcnou
správnost práce.

Práce č. 1: Zubní kaz a ieho prevence - referát (příloha č. 9)
(Pro zpracování odborného referátu si žáci ve své domácí přípravě zvolili příslušné téma ze své
odbornosti, které si před vlastní prací zopakovali. Jejich úkolem bylo vytvořit písemný odborný referát
pro ústní přednes. Téma práce si každý žák upřesnil sám.)

Slohovou práci jsem zhodnotila jako velmi zdařilou. Kompozice textu je
v zásadě uspořádaná. Žák se v úvodu práce přímo obrátil ke čtenáři, resp. k
posluchači a seznámil nás s jevem, o kterém referuje. Dobře a vhodně zvládl míru
užití odborných názvů. Závěr práce je sice poněkud nedostatečný, ale vtipný a
v podstatě splňuje svůj účel, a to zhodnotit daný jev, oslovit opět konkrétního
adresáta a podnítit jeho zájem.
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V textu jsem opravila drobné pravopisné jevy, převážně interpunkční. Práce
byla klasifikována mírně, s ohledem na celkový prospěch (velmi slabý) dané třídy.

hodnocení: výborně

Práce č. 2: Profil zdravotního laboranta - vyklad I (příloha č. 10Î
(Žáci dostali za úkol zpracovat si v domácí přípravě osnovu k tomuto tématu. Při přípravě mohli využít
svých poznámek v sešitech, případně i učebnic pro zopakování terminologie svého oboru.)

Žákovská slohová práce byla zpracována poměrně zdařile. Žák zvládl zadané
téma a dodržel požadovaný slohový útvar (výklad). Prokázal dobrou schopnost
orientace v dané problematice. Věcnou podstatu problému vyložil jasně, stručně a
srozumitelně.
Osvojenou terminologii svého oboru dokázal využívat vhodně a s mírou. Žák
volil vytříbené jazykové prostředky, jen v jednom případě nevhodně stylizoval svou
větu (... studium na diplomovaného zdravotního laboranta). Z hlediska členění textu
byla první polovina práce více přehlednější a tematicky uzavřenější. Pravopisná
stránka textu byla téměř bez chyb.
V celkovém posouzení se práce jevila jako zdařilá, ale obsahově poněkud
stručná, rozsahem vyhovovala spíše domácí práci, a to i s přihlédnutím k drobnému
typu písma.

hodnocení: chvalitebně

Práce č. 3: Profil zdravotního laboranta - vyklad II (příloha č. 11)

Tuto slohovou práci jsem zhodnotila jako velmi nezdařilou. Žákyně práci
zpracovala

velmi

povrchně,

s minimální

snahou

objasnit zadané

téma

ve

stanoveném rozsahu.
Text nevyhovuje jak v rovině jazykové, tak v rovině věcné. Kromě četných
syntaktických a pravopisných chyb je zcela nevyhovující stylizační' úroveň textu.
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Autorka se vyjadřuje velmi neobratně, často až nesrozumitelně (např. Studijní obor
zdravotní laborant, jakož i ostatní studia zabývající se zdravotnictvím, jsou pro
studenty velmi zajímavými obory, které uplatňují i v životě obyčejného člověka.).

Nesrozumitelnost, vágnost textu zvyšuje tím, že nepojmenovává dané skutečnosti
přesně vymezenými výrazy (a to se týká i termínů), velmi často zaměňuje některé
pojmy (např. vyučujícímy předměty - správně vyučovanými předměty, maturitní
zkouška složená z teoretické a odborné praxe - správně maturitní zkouška složená

z praktické a teoretické části, studenti poznávají tajnosti krve - správně studenti
poznávají složení krve).

hodnocení: dostatečně

Práce č. 4; Školní laboratoř - odborný popis (příloha č. 12)

Přednostmi této slohové práce jsou srozumitelnost, výstižnost a funkční popis.
Žák během popisu postupoval logicky, tedy od celku k jednotlivým částem. Přesnost
a určitost u popisovaných předmětů žák vhodně vyjádřil zvýšeným užitím přídavných
a podstatných jmen (např. podlouhlá bílá skříňka, velký plechový stůl, vysoce
moderní digitální vypalovací pec, výkonný horizontální leštící box) a odborných

názvů jednoslovných (např. mikromotor, pískovač, fizurky , kyvety) i víceslovných
(např. pryskyřičné náhrady, licí kroužky, keramické náhrady, zatmelovací hmoty).
Práce má drobné stylizační nedostatky (např. Když vejdeme, tak si určitě
nejdříve všimneme velkého plechového stolu - správně: Když vejdeme do místnosti,

určitě si nejdříve všimneme velkého plechového stolu) a pravopisné chyby (např. raní
slunce -

správně: ranní slunce, každému pracovníkovy -

správně: každému

pracovníkovi), ale jako celek (a s přihlédnutím k volbě tohoto tématu) byla
zhodnocena jako zdařilá.

hodnocení: chvalitebně
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Práce č. 5: Strach ze zubaře - předsudek nebo skutečnost? - odborná úvaha
(příloha č.13)

(V hodině českého jazyka jsem žákům zadala úkol, aby si každý promyslel téma pro odbornou úvahu
v souladu se zaměřením na jejich studium. Zvolené téma měli žáci vypracovat v domácí přípravě
v rámci nácviku slohové práce.)

Předložená úvaha

byla zpracována svědomitě a poctivé.

Obsahovou

kompozici textu autorka náležitě rozdělila na tři základní části. V úvodu obecně
charakterizovala zadaný problém a kladením několika otázek dané téma otevřela
k hlubší analýze v hlavní části textu. V závěrečném shrnutí se autorka pokusila o
vlastní odpověď na zadanou otázku. Téma - byť jakkoli nepříjemné - dokázala
poměrně účinně zpříjemnit, a to zejména v závěru, kde jako budoucí absolventka
oboru zubní technik potvrzuje svoji budoucí spoluúčast při léčbě pacienta (...m y jim
to spolu s lékaři můžeme pouze ulehčit.).

Autorka se snažila začleňovat příslušné odborné názvy (extrakce, plomba,
práh bolesti, zubařská ordinace, zákrok, zubní kaz, zubařské křeslo). Markantní

nedostatky

a

chyby

jsou

v syntaktické

i

pravopisné

stránce.

Vzhledem

k diagnostikované dysfunkci žákyně nejsou četné pravopisné chyby (zejména
interpunkce) posuzovány jako zásadní. Žákyně často volí příliš složité konstrukce vět
a nenáležitý pořádek slov ve větě a to snižuje srozumitelnost a myšlenkovou
uspořádanost textu.
Vzhledem k zadané formě (domácí, cvičná) nebyla práce klasifikována. Slovní
hodnocení práce bylo žákyni sděleno ve vyučovací hodině a následně byla
provedena oprava příslušných chyb a nedostatků.
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3 ZÁVĚR
Klíčovým pojmem celé práce je termín text.

Studiem domácí i zahraniční

(německé) odborné literatury jsem ověřila poměrně značnou diferenciaci ve výkladu
tohoto termínu u jednotlivých lingvistů. Důvodem této rozmanitosti je zcela
individuální, vyhraněný přístup vědců k podstatě a smyslu textu. Na jistou zatíženost
termínu text a na jeho alternativy diskurz/promluva upozorňuje Karel Šebesta ve
svém příspěvku v časopise Český jazyk a literatura (Šebesta, 2004, s. 4) Vhodně
zdůrazňuje nutnost ustálení a zachování termínu text pro středoškolskou didaktiku.
Text, chápaný jako souvislý jazykový projev, vzniká cíleně pro konkrétní
komunikační situaci. Německý lingvista přisuzuje základní význam textu tehdy, je-li
vůbec využitelný a přináší-li užitek (Bremerich-Vos, 1989). Porozumění textu si
vysvětlujeme

jako

pedagogickými,

složitý

kognitivní

sociologickými,

proces

lingvistickými

s mnoha
(Průcha,

dalšími

1987).

aspekty

-

Rozumět textu

znamená zpracovat jeho obsah, umět text převést do jiné, vlastní formy, umět po
důkladné obsahové analýze tvořit otázky k tématu. Interpretačnímu umění se učíme
v běžném životě, ptáme se např. otázkou svého komunikačního partnera při
nepochopení jeho promluvy.
Při čtení a studiu odborných textů je naše schopnost interpretace závislá na
některých faktorech - na našich odborných znalostech, na věku, na mentální úrovni.
Recepce a produkce odborného textu zvláště ve školní praxi je nejvyšší, ale také
nejnáročnější forma vzdělávání.
Cílem mého hlavního výzkumu bylo zjistit, jak žáci SOŠ pracují
s odborným textem, zvláště s učebním textem učebnic pro odborné předměty.

Jednotlivá výzkumná šetření byla primárně zaměřena na receptivní dovednosti žáků
SOŠ, tzn. na vnímání odborného textu a na jeho věcné porozumění.
Výzkumem a interpretací jednotlivých dat jsem zjistila následující skutečnosti:

•

Žáci SOŠ jako specifičtí příjemci odborných textů učebnic neovládají
v uspokojivé míře efektivní způsoby racionálního studia textu.

•

Jednou

z příčin

neúspěšného

studia

z odborného

textu je

nepozorné čtení a nedůsledná práce při zpracování jeho obsahu.

88

povrchní,

•

Odborné vyjadřování (písemné nebo ústní) je činnost velmi náročná, která si
vyžaduje velkou míru soustředění, znalost příslušné terminologie, orientace
vdaném oboru a současně také komunikační vyspělost. Nácvik odborného
vyjadřování je primárním úkolem jazykového vyučování na SOŠ vzhledem ke
specifickému vyučovacímu cíli.

•

Žáci v rámci své přípravy nevyužívají pravidelně učebnice pro odborné
předměty a třetina všech respondentů se z tištěného odborného textu neučí
téměř vůbec.

•

Velmi překvapivé je zjištění, že při náročném a obtížném studiu odborného
učiva žáci velmi málo (téměř 21 %) využívají odbornou pomoc příslušného
vyučujícího.

Výzkum přinesl i jiná, pozitivní zjištění. Současní žáci středních škol využívají
pro své studium ve velké míře internet. Je to přirozené, předmět komunikační a
informační technologie (dříve nazvaný výpočetní technika) je dnes součástí osnov
na každé škole a schopnost psaní na počítači a uživatelská znalost běžných
programů se považují u dnešních absolventů středních i vysokých škol za zcela
samozřejmé. V mnoha odpovědích žáků se také ukázalo, že internet nepovažují při
samostatné přípravě referátu za jediný zdroj informací, je potěšitelné, že základním
zdrojem informací pro ně nadále zůstává kniha.
Využití internetu ve vyučování i při vlastní domácí přípravě žáků je v dnešní
době velmi přínosné a užitečné. Měli bychom ale žáky vést k tomu, aby informace z
internetu využívali ke svému studiu tak, aby je sami dále zpracovávali, a nikoliv tak,
aby

se

použití

internetu

pro

ně stalo vlastně

nejjednodušším

způsobem

řešení úkolu bez vlastního úsilí, jak se ukázalo v některých odpovědích dotazníku.
Pozitivně hodnotím i druhou stránku výzkumu - postoj žáků a ředitelů škol
kjeho realizaci. Většina středoškolských žáků zapojených do výzkumu projevila
ochotu spolupracovat a výzkumné dotazníky vyplňovala s vážností a se zájmem.
Žáků, kteří pojati výzkum spíše recesivně, bylo velmi málo. S takovým přístupem
dnešních žáků jsem do jisté míry počítala. Celkový obraz chování a vztahu
současných žáků ke studiu je tak věrohodnější.
Vybrané a oslovené školy projevovaly vždy souhlas s uskutečněním mého
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výzkumu, realizaci dotazníkové metody umožňovali s ochotou jak ředitelé a zástupci,
tak i jednotliví vyučující daných škol. Některé školy vyjadřovaly i zájem o výsledky
tohoto šetření při případném zveřejnění. I přes uvedené příznivé podmínky pro
pedagogický výzkum na českých středních školách musím podotknout, že je to úkol
nesnadný a ne vždy uskutečnitelný. Někdy musíme počítat i s neochotou ze strany
školy.
Závěrem mého výzkumného šetření je fakt, že dovednost recipovat odborný
text s náležitým porozuměním a použít získané textové informace je zcela zásadní
způsob

učení

i vyučování

na

střední

odborné

škole.

Na základě

svých

pedagogických zkušeností vím, že práce s učebnicí (popř. se studijním materiálem,
se skripty) je pro žáky spíše nezajímavá. Potřeba nových odborných učebnic
obzvláště pro některé klinické obory je velmi naléhavá. Pracovní texty a skripta (i
když obsahově kvalitní) vznikající z řad erudovaných odborníků většinou nemají
aspekty didaktické informace. Výsledkem složité a náročné práce s odborným textem
na SOŠ je dovednost klást v diskusi otázky a konfrontovat je se svým vlastním
věděním o dané problematice.
Analýza výzkumného materiálu a úvaha nad zjištěnými skutečnostmi mi
přinesly

řadu

dalších

výzkumných

otázek

souvisejících

se

zkoumanou

problematikou:

•

Jaký je vztah současných středoškolských žáků k učebnici?

•

Která učebnice pro odborné předměty je u žáků nejoblíbenější a proč?

•

Ovlivňuje žákova oblíbenost konkrétní učebnice jeho zájem o daný vyučovací
předmět?

•

Jsou žáci na středních školách seznamováni s technikami racionálního
studijního čtení učebních textů?

•

Co je pro žáky při učení z textu nejobtížnější?

Studiem získaných poznatků jsem dospěla k úvahám o další perspektivě
tohoto výzkumu - bylo by zajímavé opakovat výzkum na jiných typech středních
odborných škol v časovém odstupu, vhodné by bylo realizovat tento projekt na
vyšších odborných školách, popř. vysokých školách, kde je nutnost samostatné
zpracovávat odborné texty ještě větší.
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Druhá část výzkumu věnovaná přípravě a také analýze žákovských
slohových prací z odborného stylu byla výsledkem především mé pětileté
pedagogické praxe na střední zdravotnické škole. Nácvik produkce žákovských

slohových prací se zaměřením na specifický studijní obor a jejich následné
hodnocení hodnotím podle svých zkušeností jako velmi náročnou pedagogickou
činnost, a to jak ze strany učitelovy přípravy, tak ze strany žákovy realizace. Je to
ovšem způsob, jak ve výuce českého jazyka podporovat vznik účinné vazby mezi
mateřským jazykem a předměty odbornými.
Všechna uváděná témata pro domácí i pololetní kontrolní slohové práce
(viz kap. 2.5) jsem v hodinách příprav svým žákům zadávala s vědomím, že by
je mohli zpracovávat nejen pro zlepšení svého jazykového vyjadřování, ale i
pro podpoření jejich zájmu o profilové odborné předměty. Ukázalo, že se žáci
se zájmem zapojovali do tvořivé práce s textem a více si uvědomovali její
vážnost a důležitost I přes vysokou náročnost takto zaměřeného slohového
vyučování na SOŠ považuji tuto práci za potřebnou a užitečnou.
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RESÜMEE
Das Thema der Dissertation betrifft die Rezeption und Produktion des
Fachtextes an der mittleren Fachschule. Der Schwerpunkt liegt überwiegend in der
Rezeption des Fachtextes. Das Ziel der Dissertation ist es, das Niveau der
rezeptiven Fähigkeiten der tschechischen Mittelschüler beim Lesen des Fachtextes
und bei seiner Analyse festzustellen. Die Forschung wurde an 6 tschechischen
medizinischen Fachschulen realisiert.
In dem theoretischen Teil der Dissertation wird die Kooperation des Sprachund Fachunterrichts an der konkreten medizinischen Fachschule erwähnt. Dieser
Teil behandelt auch die Problematik des Textes, insbesondere die mehrdeutige
Begriffsbestimmung, die spezifischen Aspekte der Fachsprache (die Fachwörter, der
Textaufbau, die Subjekte des Textes - der Autor und der Empfänger), die
Textanalyse und ihre Bedeutung im Sprachunterricht. Prinzipiell ist die Frage der
Erziehung zum Textverständnis und zu seiner Interpretation.
Der praktische Teil der Dissertation (die Forschung) geht vor allem davon aus,
wie die Empfänger - in unserem Fall die Mittelschüler - den Inhalt eines neuen
Fachtextes kennen lernen und wie dieser Prozess von der Rezeption bis zur eigenen
Interpretation verläuft. Aufgrund der Forschung wurde festgestellt, dass nicht alle
gefragten Mittelschüler die rationellen Techniken der Arbeit mit dem Fachtext
beherrschen. Die Fähigkeit, einen Fachtext mit gehörigem Verständnis zu rezipieren
und erworbene Informationen weiter zu applizieren, ist prinzipielle Weise des
Lernens und auch Lehrens an der mittleren Fachschule.
Die Analyse des Forschungsmaterials brachte eine Reihe von weiteren
Erkennungen. Die Mittelschüler sind nicht fähig, die Fachtexte aufmerksam zu lesen
und den Inhalt effektiv zu verarbeiten. Diese Merkmale können die Schwierigkeiten
besonders beim Studium der klinischen Fächer verursachen. Die Forschung hat
auch gezeigt, dass der Internet bei der Schulvorbereitung, beim Selbststudium und
bei der Textproduktion der Schüler eine sehr bedeutende Rolle spielt.
In dem zweiten Teil der Forschung habe ich mich mit der Textproduktion der
Schüler im Aufsatzunterricht beschäftigt. Die Vorbereitung des Lehrers und auch
eigene Textproduktion der Schüler ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Die
Verbarbeitung eines Fachthemas im Unterricht der Muttersprache führt aufgrund
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meiner Erfahrungen dazu, dass die Schüler die Hauptfachterminologie ihres Faches
lernen, die Fachsprache üben und kommunikative Kompetenzen für das Gebiet ihres
zukünftigen Berufes erhöhen.
Die Arbeit mit dem Fachtext im Sprach- und Fachunterricht an den mittleren
Fachschulen wird bisher nicht regelmäßig und systematisch eingereiht. Mit Rücksicht
auf den zukünftigen Sprachbedarf der Absolventen ist die regelmäßige Arbeit an den
Fachschulen sehr nötig.
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Příloha č. 1
Test pro žáky SOŠ se zaměřením na čtení odborného textu s porozuměním

Očkováni
Při získávání specifické imunity se u člověka vyvíjejí příznaky nemoci. Avšak
některým infekcím lze předcházet umělým navozením získané imunity. Toho se
dosahuje

podáním

očkovací

látky

vyrobené

z

mrtvých

nebo

oslabených

mikroorganismů, které již nemohou vyvolat chorobu. Pokud je vakcína vpravena do
kůže nebo do krevního oběhu (nebo spolknuta - jako u vakcíny proti dětské obrně),
stimuluje lymfocyty B k tvorbě protilátek, ale nezpůsobí žádné zvláštní příznaky
choroby. Je-li poté tělo napadeno skutečnými choroboplodnými mikroorganismy, je
už chráněno před rozvojem infekce, neboť jeho paměťové buňky začnou hned tvořit
protilátky. Někdy je nutné opakovat očkování s určitým časovým odstupem, aby byla
zajištěna dostatečná aktivní imunita. Existují už i očkovací látky proti mnoha dříve
nebezpečným chorobám, například dětské obrně, spalničkám a záškrtu. Očkování je
vhodné i pro ty, kteří cestují do exotických zemí, kde by pro ně mohly být smrtelné
choroby, se kterými se dosud nesetkali.
Někdy může injekce protilátky (sérum) z jiného zdroje zachránit tělo, do
kterého je vpravena, aniž ovšem stimuluje imunitní systém. Tomuto postupu se říká
pasivní očkování a používá se k okamžité ochraně, pokud by nemoc mohla pacienta
zabít ještě před tím, než by se rozvinula jeho aktivní imunita. Příkladem je gama
globulin podávaný proti žloutence typu A, antitoxin proti tetanu a injekce proti
vzteklině.
Slovníček:
imunitní systém =soubor obranných prostředků v lidském těle
získaný imunitní systém = obrana těla prostřednictvím rozeznávání určitých

(specifických) vetřelců a jejich zničení
mikroorganismy = viry, bakterie, plísně, prvoci
lymfocyty B = druh bílých krvinek
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Úlohy 1 až 4 vycházejí z výše uvedeného textu.

Úloha č. 1
Pečlivě si přečtěte výchozí text a vypište z něj 5 klíčových slov:
1.

2.
3.
4.
5.

Úloha č. 2
Zamyslete se nad tím, která výpověď nejlépe vystihuje pojem o č k o v á n í .
Správnou odpověď zakroužkujte.

1. vyrábění látek z mrtvých nebo oslabených mikroorganismů
2. umělé vytvoření získané imunity podáním očkovací látky
3. obrana paměťových buněk před protilátkami
4. postupné podněcování vyvíjení příznaků choroby
5. vpravení choroboplodných organismů do těla jako prevence před rozvojem infekce

Úloha č. 3
Uveďte 3 příklady nemocí, proti kterým v minulosti nebyly očkovací látky:
1.
2.

3.

Úloha č. 4
čím se odlišuje pasivní očkování od běžného?
Pokuste se formulovat odpověď stručně a přesně.
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Příloha č. 2
Dotazník pro žáky SOŠ se zaměřením na práci odborným textem
Milí žáci,
obracím se na Vás s prosbou, abyste vyplnili tento dotazník, jehož výsledky budou sloužit ke
zjištění způsobu studia z odborných textů a postupu při jejich tvoření u středoškolských žáků.
Nejprve vyplňte níže uvedené údaje a potom přistupte k jednotlivým testovým úkolům. Zadání
úlohy si vždy pečlivě a důkladně přečtěte. Jestliže máte odpověď tvořit vy sami, prosím Vás o
přesnou a čitelnou formulací.
Předem děkuji za laskavé vyplnění mého dotazníku.

Petra Železná
dívka - chlapec:
název školy:

třída:
studijní zaměření:

1. Učíte se pravidelné z učebnic pro odborné předměty?

Označte 1 odpověď.

a) Ano, z odborných textů se učím pravidelně. Studium z odborných textů mně většinou nečiní žádné
potíže.
b) Ano, ale pro důkladné pochopení látky také využívám jinou odbornou literaturu (např. slovník cizích
slov, výkladový slovník, encyklopedii apod.).
c) Z odborného textu se neučím pravidelně. Spíše mě zaujme zajímavý a srozumitelný výklad učební
látky učitelem.
d) Z odborného textu téměř vůbec nestuduji, protože výklad látky v textu bývá obtížný a málo
srozumitelný. Připravuji se jen ze svých poznámek z vyučovací hodiny.

2. Jak se seznamujete s obsahem neznámého souvislého textu v učebnici? (Bereme v úvahu i
vlastní, vámi zakoupené učebnice nebo okopírovaný studijní materiál.)
Označte 1 odpověď. Pokud se s ani jednou nabízenou odpovědí neztotožňujete, napište co
nejpřesněji v bodě d) vlastní způsob studia z textu.
a) Celý text si nejdříve pozorně přečtu pro první informaci. Při druhém čtení si v textu podtrhávám
nebo zvýrazňuji např. termíny, výklady pojmů, vlastní jména, cizí slova, vzorce, obtížné pasáže textu
apod.
b) Učební text si několikrát přečtu bez jakéhokoliv grafického zvýrazňování a snažím se zapamatovat
co nejvíce informací.
c) Text si čtu a zároveň podtrhávám nebo zvýrazňuji nové pojmy, termíny apod.
d )

............................................................

3. Jakým způsobem ještě pracujete s odborným textem v domácí studijní přípravě?
Vyberte 1, případně více odpovědí.
a) Při studiu z odborného textu si na jeho volný okraj zapisuji stručná hesla nebo vlastní poznámky pro
přehlednost a snazší pochopení textu.
b) Do odborného textu nebo případně do svých poznámek si zapisuji své vlastní úvahy k tématu.

101

c) Po důkladném prostudování textu si do svých poznámek zapisuji odkazy na jinou literaturu.
d) Ani jeden z těchto způsobů studia z textu většinou nevyužívám.

4. Jak se zachováte, když při čtení z učebního textu objevíte neznámé slovo, např. termín,
kterému nerozumíte?
Označte 1 odpověď.
a) Význam neznámého slova si pokaždé zjistím v příslušné odborné knize, např. ve slovníku cizích
slov, případně v encyklopedickém slovníku.
b) Takové slovo při čtení často přeskočím, protože jeho význam pro pochopení textu nepovažuji za
důležitý.
c) Význam neznámého slova se pokusím na základě věcné souvislosti v textu odhadnout.

5. Co uděláte, když je pro Vás učební text jako celek velmi náročný a málo srozumitelný a
studium z tohoto textu velmi obtížné a neúspěšně?
Označte 1, případně více odpovědí.
a) Učební text několikrát důkladně přečtu, soustředím se na nejobtížnéjší jevy a s využitím příslušných
odborných knih (slovník cizích slov, encyklopedický slovník apod.) se pokusím o samostatnou
důkladnou analýzu problému.
b) Poprosím o výklad učitele.
c) Poprosím o výklad spolužáka nebo známého.
d) Pokud je pro mě učební text náročný a málo srozumitelný,

radši ho vynechám a neučím se.

6. Co pro Vás znamená dobře porozumět učebnímu textu?

Označte 1, případně více odpovědí.

a) Text umím celý zpaměti.
b) Jsem schopný(á) text stručně a vlastními slovy reprodukovat.
c) Znám významy všech termínů a cizích slov.
d) Jsem schopný(á) uvést základní myšlenku textu.

7. Dostali iste za úkol vytvořit referát na určité odborné téma (např. stres v životě člověka,
portrét význačného vědce, spisovatele, referát o přečtené knize anod v
Popište co nejpřesněji všechny kroky, které učiníte na začátku práce ještě před vlastním formulováním
textu. Postup své práce očíslujte.
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Příloha č. 3
Počty žáků - respondentů

szš
Praha
Alšovo nábř.
Plzeň
Karlovarská
Brno
Merhautova
České
Budějovice
Husova
Ustí n. Labem
Palachova
Pardubice
Průmyslová
Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

51

21

19

31

122

0

29

57

21

107

28

42

25

0

95

26

49

20

0

95

38

24

21

0

83

74

20

0

0

94

217

185

142

52

596
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Příloha č. 4

Návrh práce s odborným textem v hodině českého iazvka a komunikační
vychovy pro konkrétní studijní obor

Kontaktní čočky - obecné informace pro budoucí uživatele

Zdaleka ne každý z nás vidí perfektně, velké procento populace trpí neostrým
viděním, které omezuje v mnoha činnostech, někdy způsobuje jen malé potíže, ale mnohdy
vede až k nepříjemným zdravotním problémům. Tyto potíže způsobují mimo jiné refrakční
vady, tzn. nepoměr mezi délkou oka a lomivosti jeho optického systému. Potiže se obvykle
neprojevují pouze horším viděním, ale v mnoha případech bolestmi hlavy, chronickými
záněty očních víček, které nereaguji na běžnou léčbu. Správná korekce i velmi malé
refrakční vady obvykle vede velmi rychle k odstranění obtíží.
A zde nastává volba: nosit brýle nebo kontaktní čočky? Rozhodně jedno nevylučuje
druhé, naopak je vhodné tyto korekční pomůcky střídat. A tak proč nemít oboje? Rozdíl tu
samozřejmě je a každá tato korekce má své výhody a nevýhody. Co jsou brýle, ví asi každý,
ale o kontaktních čočkách je povědomí v naší zemi velmi malé.
Nebudu se zabývat historií, ale nemohu se zde nezmínit o tom, že český akademik
prof. Wichterle je vynálezce měkké gelové kontaktní čočky a že právě naši pacienti měli
možnost první měkké čočky vyzkoušet. Pokud se tedy rozhodnete pro nošení kontaktních
čoček, musíte se obrátit na odborníky, protože kontaktní čočky se neprodávají, ale aplikují. U
nás jsou to oční lékaři, kteří aplikují čočky většinou ve svých privátních ordinacích, a
optometristé, kteří obvykle pracují v aplikačních střediscích, která bývají součástí očních
optik.
Výhody kontaktních čoček oproti brýlím jsou evidentní. Čočky neomezují zorné pole,
nepřekáží a neohrožují pří sportu, v extrémních polohách zůstávají na místě, nemlží se a
umožňují používat další ochranné pomůcky. Jsou jedinou možnou korekcí při velkém rozdílu
dioptrií mezi oběma očima.
Nošení čoček není nijak věkově omezeno. V některých případech, o kterých
rozhodne ošetřující lékař, se aplikují i kojencům. Nejvíce děti používá čočky při sportu.
Předpokladem ovšem je, že dobře zvládnou čočky nasazovat i vyjímat. Na rodičích je, aby
kontrolovali, jak dítě s čočkami manipuluje, a starali se o dezinfekci čoček
(podle časopisu Česká oční optika, 1/2000)
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1. Vyhledejte v textu termíny vašeho studijního oboru a zopakujte si jejich významy.

2 Najděte v textu vlastní jméno. Jak budeme toto jméno skloňovat? Zopakujte si skloňování cizích
vlastních jmen (příjmení) se zakončením na -e. Uveďte ještě jeden podobný příklad vlastního jména s
takovým zakončením.

3. Vyhledejte v příslušné literatuře základní informace o tomto vědci, informace zpracujte pro vlastní
referát.
4. Pokuste se v textu najít výklady následujících pojmů a porovnejte je s vlastními znalostmi:
a) refrakční vady
b) oční lékař
c) optometrista

5. Najděte v následujících větách nevhodně užité výrazy, opravte je a správné řešení zdůvodněte:
a) Nosiče kontaktních čoček odborníci poučí o správné manipulaci s čočkami.
b) Optometristé pracují v aplikovaných střediscích.
c) Kontaktní čočky čistíme v dezinfikovaném roztoku.

6. Jakou funkci má výchozí text? Pokuste se zodpovědět, v čem je text informativní a v čem
získávací? Najděte v textu místo, kde se autor pokouší o cílené získávání zákazníka pro určitou věc.

7. Navrhněte reklamní text (i s využitím grafického zpracování) pro uživatele kontaktních čoček.
Věcnými argumenty přesvědčte zákazníka o užitečnosti jejich nošení.

8. Situace: Pacientka, studentka střední školy, nemůže nosit ze zdravotních důvodů kontaktní čočky a
nošení brýlí důrazně odmítá. Přesvědčte ji věcnou a citlivou argumentací o tom, že vhodně zvolené
brýlové obruby můžou změnit její vzhled, vytvořit novou image její osobnosti.
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Příloha č. 5

Grafická úprava textu

Úkol: Představte si, že níže uvedený text je Váš učební text, ze kterého se máte
učit.

Text si důkladně přečtěte a graficky, s využitím počítače, ho přepište.

Zvýrazněte důležité pasáže (tzn. termíny) textu, zvolte příslušný typ písma, rozčleňte
text na jednotlivé odstavce.

Průchod optiky časem
Slovem „optika" se oznamuje veliká část fyziky zabývající se světlem. V našem článku se
budeme zabývat jen vznikem a vývojem praktických aplikací optiky v oblasti korekce a
zdokonalení lidského zraku. Zrak je považován za nejcennější lidský smysl. Většinu vjemů
člověk získává prostřednictvím oči, ale teprve začiná mit potíže při díváni se do blízka nebo
když zrak úplně ztratí, většinou teprve potom nastává uvědomění si jeho hodnoty. Je
pravděpodobné, že problémy spojené s víděním trápily lidstvo od nepaměti, ale prohloubily
se s rozvojem řemesel a zvláště po vynálezu knihtisku v 15. století, kdy tištěné knihy
pronikaly i mezi prostý lid. To vše příspívalo k vytvoření nového řemesla, dnes nazývaného
oční optika, zabývajícího se zhotovováním pomůcek - brýlí, které zrakovou nedostatečnost
napravovaly. Rozvojem průmyslové výroby čoček a brýlových obrub hlavně ve 20.století se
brýle staly v rozvinutých zemích naprosto běžnou pomůckou. V dobách svého vzniku byly
naopak takřka součástí rodinného pokladu nejzámožnějších osob. Možnosti očí jsou také
omezené při pozorování velmi drobných nebo vzdálených předmětů. Snahou badatelů bylo
dosáhnout pomocí speciálních přístrojů zvětšení nebo přiblíženi těchto předmětů. Tak došlo
k objevům mikroskopu a dalekohledu. V celých dějinách lidstva nacházíme úsilí uchovat si
trvale vizuální vzpomínky na významné osobnosti, události nebo zážitky prostřednictvím
obrazů a soch. Touto snahou byl ovlivněn i objev fotografie a filmu, kde se pomocí
mechanických zařízení - kamer - a následného chemického zpracování osvětlené
svétlocitlivé podložky (desky nebo filmu) dosáhne zachycení obrazu reálného světa kolem
nás. Vývoj optiky souvisí s vývojem sklářství, protože bylo třeba vyrobit dokonale průhledné
materiály, ze kterých by se daly vybrušovat optické čočky. K výrobě čoček se ve středověku
používal čistý krystalický křemen - křišťál - nebo beryl (zelený smaragd, modrý akvamarín),
od kterého také pochází pojmenování brýlí v Německu i u nás.
(Česká oční optika, číslo 1/2000, 41, 2000, s. 45, upraveno a kráceno)
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Příloha č. 6
Žákovská práce č. 1 - úprava textu pro studijní účely
(žákyně s chvalitebným prospěchem, IV. ročník studijního oboru oční technik)

Průchod optiky časem
OPTIKA je velká část fyziky zabývající se světlem. V našem článku se budeme zabývat
vznikem a vývojem praktických aplikací optiky v oblasti korekce a zdokonalení lidského
zraku, který je považován za nejcennější lidský smysl.
Většinu vjemů člověk získává prostřednictvím očí. Jejich hodnotu si člověk uvědomuje
teprve při potížích při pohledu do blízka nebo až po ztrátě zraku.
Problémy s viděním trápily lidstvo od nepaměti, prohloubily se s rozvojem řemesel, po
vynálezu knihtisku v 15.stol, kdy pronikaly i mezi prostý lid. Vytvořilo se tedy nové řemesloočni optika, zabývající se zhotovováním pomůcek —brýlím, které zrakovou nedostatečnost
napravovaly.
20.stol.- rozvoj průmyslové výroby čoček a obrub v rozvinutých zem/ch. V dobách vzniku
byly takřka součástí rodinného pokladu nejzámožnějších.
Při pozorování drobných nebo vzdálených předmětů jsou možnosti očí omezené. Badatelé
se snažili pomocí speciálních přístrojů zvětšit či přiblížit tyto předměty, vznik mikroskopu a
dalekohledu.
V
dějinách lidstva nacházíme úsilí uchovat si trvale vizuální vzpomínky na významné
osobnosti, události nebo zážitky prostřednictvím obrazů a soch. Touto snahou byl ovlivněn
objev fotografie a filmu, kde se dosáhne zachycení obrazu kolem nás, pomocí mechanických
zařízení- kamer - a následného chemického zpracování osvětlené světločivé podložky (desky
nebo filmu).
Vývoj optiky souvisí s vývojem sklářství. Bylo třeba vyrobit dokonale průhledné
materiály na vybrušování optických čoček. K výrobě čoček se ve středověku používal čistý
krystalický křemen - křišťál - nebo beryl (zelený smaragd, modrý akvamarín), od kterého
pochází pojmenování brýlí v Německu i u nás.

v

(Česká oční optika, číslo 1/2000, s. 45, upraveno a kráceno)
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Příloha č. 7
Žákovská práce č. 2 - úprava textu pro studiini účely
(žákyně s výborným prospěchem, IV. ročník studijního oboru oční technik)

Průchod optiky časem
Slovem „ o p tik a “ se označuje veliká č á stfy z ik y za b ý v a jíc í s e světlem .
V našem článku se budeme zabývat jen vznikem a vývojem praktických aplikací
optiky v oblasti korekce a zdokonalení lidského zraku. Zrak je považován za
nejcennější lidský sm ysl. V ětšinu vjemů človék získává prostřednictvím očí, ale
teprve až začíná m ít potíže při dívání se do blízka nebo když zrak úplně ztratí,
většinou teprve potom nastává uvědom ění si jeh o hodnoty.
Je pravděpodobné, že problém y spojené s viděním trápily lidstvo od
nepam ěti, ale prohloubily se s rozvojem řem esel a zvláště po vynálezu knihtisku
v 15. století, kdy tištěné knihy pronikaly i m ezi prostý lid. To vše přispívalo
k vytvoření n ovéh o řem esla , dnes nazývaného o č n í o p tik a , za b ýva jícíh o s e
zh o to vo vá n ím pom ůcek - b rý lí, které zrakovou nedostatečnost napravovaly.
R ozvojem prům yslové výroby čoček a brýlových obrub hlavně ve 20. s to le tí se
b rý le staly v rozvinutých zem ích naprosto b ěín o u pom ů ckou . V dobách svého
vzniku byly naopak takřka součástí rodinného pokladu nejzám ožnějších osob.
M ožnosti o čí jso u také om ezené při pozorování velm i drobných nebo
vzdálených předmětů. S n ah ou ba d a telů bylo dosáhnout pom ocí speciálních
přístrojů zvětšení nebo přiblížení těchto předmětů. Tak d o šlo k objevů m
m ikroskopu a dalek o h led u . V celých dějinách lidstva nacházím e úsilí uchovat
si trvale vizuální vzpom ínky na význam né osobnosti, události nebo zážitky
prostřednictvím obrazů a soch. Touto snahou byl ovlivněn i o b jev fo to g ra fie a
film u , kde se pom ocí m echanických zařízení - kamer - a následného
chem ického zpracování osvětlené světlocitlivé podložky (desky nebo film u)
dosáhne zachycení obrazu reálného světa kolem nás.
V ývoj optiky souvisí s vývojem sklářství, protože bylo třeba vyrobit
dokonale průhledné m ateriály, ze kterých by se daly vybrušovat optické čočky.
K výro b ě čo ček s e ve střed o věk u p o u žív a l čistý krystalický křemen - křišťál nebo b e ry l (zelen ý smaragd, modrý akvam arín), o d k teréh o také p o c h á zí
p o jm en o vá n í b r ý lí v N ěm ecku i u nás.
(Čeká oční optika, číslo 1/2000, 41, 2000, s.45, upraveno a zkráceno)
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Příloha č. 8
Žákovská práce č. 3 - úprava textu pro studijní účelv

(žák s dobrým prospěchem, IV. ročník studijního oboru oční technik)

Průchod optiky časem
Slovem „optika' se označuje velká část fyziky zabývající se světlem V našem článku se
budeme zabývat vznikem a vývojem praktických aplikací optiky v oblasti korekce a zdokonaleni
lidského zraku
Zrak je považován za nejcennčjší lidský smysl. Většinu vjemů člověk získává prostřednictvím
očí. Avšak vzniknou-li potíže při pohledu do blízka či do dálky, nebo při úplné ztrátě zraku, teprve
tehdy si uvědomí cenu svého zraku.

Problémy s viděním pravděpodobně trápily lidstvo již v dávných dobách, ale prohloubily se
s rozvojem řemesel a zvláště po vynálezu knihtisku v 15. století, kdy se tištěné knihy postupně
dostávaly i mezi širší veřejnost To vše přispívalo k vytvořeni nového řemesla, které dnes nazýváme
oční optika. Zabývá se zhotovováním brýlí ajmých optických pomůcek, které zrakovou
nedostatečnost napravují

Rozvojem průmyslové výroby optických čoček a brýlových obrub hlavně ve 20 století se
brýle staly v rozvinutých zemích naprosto běžnou pomůckou. V dobách svého vzniku byly naopak
takřka součástí rodinného pokladu jen těch nejzámožnějších osob.
Možnosti očí jsou rovněž omezeny při pozorování velmi drobných nebo vzdálených předmětů.
Snahou badatelů bylo dosáhnout pomocí speciálních přístrojů zvětšení nebo přiblíženi těchto
předmětů. Tak došlo k objevům mikroskopn a dalekohledu
V

celých dějmách lidstva nacházíme úsilí uchovat si trvale vizuální vzpomínky na významné

osobnosti, udílotíi ná)0 zážitky prostřednictvím obrazu a soch. Touto snahou byl ovlivněn i objev
fotografie a filmu, kde se pomoci optických zařízeni - kamer - a následného chemického zpracování
osvícené svétlocitlivé podložky (desky či filmu) dosáhne zachycení obrazu reálného světa kolem nás.
Vývoj optiky souvisí s vývojem sklářství, protože bylo třeba vyrobit dokonale průhledné
matem]*, ze kterých by se daly vybrušovat optické čočky. K výrobě čoček se ve středověku používal
čistý krystalický křemen - křišťál - nebo beryi (zelený smaragd, modrý akvamarín), od kterého také
pochází pojmenování brýlí v Německu i u nás.
Zdroj: Česká oční optika, á 1/2000, 41, 2000, str.45, upraveno a zkráceno)
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Příloha č. 9
Žákovská slohová práce č. 1 - referát
(žák I. ročníku oboru zubní technik, 6. dubna 2004)

Zubní kaz a jeho prevence

Všichni jistě víte, jak nepříjemný je zvuk vrtačky v zubní ordinaci. Abychom se
mu vyhnuli je důležité znát jak a z čeho zubní kaz vzniká a jak se mu ubránit.
Zubní kaz je chorobou tvrdých zubních tkání. Vzniká usazováním zubního
plaku.

Ten se tvoří usazováním slin na sklovině zubu a jejich

míšením

s mikroorganismy a zbytky potravy. Počátečním stadiem vzniku zubního kazu je
odvápnění zubu kyselinami a následné kvašení cukrů obsažených v potravě. Později
se na jednoduchých cukrech tvoří blanka ze slin, do níž se ukládají epitelové buňky
ústní sliznice, krvinky, zbytky potravy a mikroorganismy. Tento proces volně
navazuje na tvorbu plaku a je defacto jejím pokračováním. Na této vrstvě se
„přiživují“ koky a tyčinky. Po dvou až čtyřech dnech se na zubu rozmnožují vláknité
mikroorganismy. Pak už přichází na řadu výše zmíněná vrtačka. Abychom zabránili
vzniku kazu je nutné znát i něco jeho předcházení.
Nejčastěji používanými způsoby prevence jsou zubní kartáček a dentálni nit.
Čištění kartáčkem by měl každý praktikovat 2 X denně, nejlépe však po každém jídle.
Je velice důležitá správná tvrdost štětinek kartáčku, jelikož v dnešní době trpí
spousta lidí na zvýšenou citlivost a krvácivost dásní. V neposlední řadě hraje svou
roli i pasta. Dentálni nit (Dental floss) je také nedílnou součástí ústní hygieny i přesto,
že ji většina lidí nepoužívá. Tzv. „flosování" (čištění nití) odstraňuje nečistoty a plak i
na těžko přístupných místech, kam kartáček nemůže. Mezi taková místa patří
například mezizubní prostory.
Proto je velmi důležité předcházet tvorbě zubního kazu. Nejen že způsobuje
nepříjemnou bolest, ale může vyvolat i infekci. Takže: „Čisti chrup, čisti chrup,
dvakrát denně každý zub!“
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Příloha č. 10
Žákovská slohová práce č. 2 - vyklad I
(žák IV. ročníku oboru zdravotní laborant, 12. prosince 2003)

Profil zdravotního laboranta

V úvodu bych rád pohovořil o oboru zdravotní laborant jako takovém. Tento
obor je vyučován na středních odborných školách zdravotnického zaměření. Jedná
se o čtyřleté studium zakončené maturitou. Pro rozšíření a doplnění vzdělání je
zaveden

obor diplomovaný

zdravotní

laborant,

realizovaný formou

vyššího

odborného studia. Absolventi tohoto oboru se mohou rozhodnout pro dvě možnosti,
jak pokračovat ve vzdělávání. Tou první, kterou zde zmíním, je studium na Lékařské
fakultě, kde získají titul doktor medicíny. Přírodovědecká fakulta je též častou volbou
pro rozšíření vzdělání v příbuzných oborech. Druhá možnost, kterou jsem naznačil
výše, je vyšší odborné studium na diplomovaného zdravotního laboranta. Tyto formy
zvyšují odbornou kvalifikaci budoucího zdravotnického pracovníka a zajistí mu lepší
výchozí pozici v zaměstnání.
V čem se tedy zdravotní laboranti uplatňují? Základem je klinická biochemie,
kde se provádí stanovení hodnot různých látek v krvi a v moči. Namátkou jmenuji
krevní cukr či bílkoviny. Dále je to mikrobiologická laboratoř, kde se prokazují původci
onemocnění. V hematologické laboratoři se určují krevní skupiny, což je pro transfuzi
nesmírně důležité. S tím souvisí i soudní lékařství.
Imunologické laboratoře mohou být pro řadu pracovníků také přitažlivé.
Nyní krátce uvedu, které činnosti si zdravotní laborant při studiu osvojí. Je to
například práce s biologickým materiálem, na což navazuje bezpečnost a ochrana
zdraví při práci v laboratoři, dále principy a postupy analytických metod, obsluha a
údržba laboratorních přístrojů a zařízení. Velice důležitá je schopnost poskytnout
první pomoc při úrazech v laboratoři. Zdravotní laborant je seznámen v neposlední
řadě i s etikou zdravotnického pracovníka, tolik diskutovanou v případech tzv.
asistované sebevraždy.
Na úplný závěr uvedu jen to, že ačkoliv současná ekonomická situace ve
zdravotnictví není ideální, zájem o práci v této oblasti stále přetrvává.
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Příloha č. 11
Žákovská slohová práce č. 3 - vyklad II
(žákyně IV. ročníku oboru zdravotní laborant, 12. prosince. 2003)

Profil zdravotního laboranta

Studijní obor zdravotní laborant, jakož i ostatní studia zabývající se
zdravotnictvím, jsou pro studenty velmi zajímavými obory, které uplatňují i v životě
obyčejného člověka.
Obor zdravotní laborant je čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní
zkouškou složenou z teoretické a odborné praxe. Studium připravuje studenty na
práci zdravotnického personálu v laboratořích. Student se v každém z odborných
předmětů seznamuje s novými informacemi, které se vztahují k danému předmětu.
Vyučujícímy předměty kromě českého jazyka, matematiky, dějepisu, fyziky a cizího
jazyka jsou také histologie a histologická technika, mikrobiologie, klinická biochemie
a hematologie a krevní transfuze.
V

předmětu mikrobiologie se studenti učí poznávat jednotlivé druhy bakté

virů, hub a nákaz, jejich způsobu projevu, vlastností a léčby. Předmět hematologie a
krevní transfuze studenti poznávají tajnosti krve, jejím složení a funkci. Předmět
klinická biochemie se zabývá přítomností, zvýšenými či sníženými hodnotami
různých univerzálních látek, stopových prvků a biokatalyzátorů lidského těla.
V histologii a histologické technice studenti zkoumají mikroskopické rozbory tkání lidí,
ale i zvířat a zhotovováním histologických preparátů.
Profesoři hodnotí kromě dovednosti a zručnosti studenta, také jeho chování,
spolehlivost a zodpovědnost k práci, ve které často rozhoduje o dalším osudu
pacienta.
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Příloha č. 12
Žákovská slohová práce č. 4 - odborný popis
(žák II. ročníku oboru zubní technik, 17. prosince 2004)

Školní laboratoř

Zubní laboratoře jsou vlastně tři na sebe naléhající místnosti. Jedna větší, kde
trávíme většinu času když ve škole pracujeme a dvě menší - licí místnost a
sádrovna. Laboratoře jsou velice dobře vybaveny pro téměř veškeré práce, které by
zubní technik mohl dělat. Okna směřují na východ, díky tomu ranní slunce krásně
prosvětluje všechny místnosti.
První místnost každému pracovníkovy poskytuje místo s vlastním stolem,
zásuvkou,

kahanem důležitým

pro veškeré modelace zubních náhrad a s

mikromotorem, do kterého podle potřeby broušení, leštění či gumování vkládáme
brousky, fizurky, kartáčky a gumičky. Za čtyřmi řadami stolů na konci místnosti leží
podlouhlá bílá skříňka s kuchyňskou deskou, na které je umístěna řezačka dělených
modelů, pin-systém-přístroj pro správné zavedení vodících čepů dentálních modelů a
vakuová pec pro vypalování keramických náhrad.
Sádrovna je místnost, která vlastně náleží té první velké, jen je oddělena
skleněnou příčkou. Využívá se pro práci se sádrou a jí podobnými hmotami, jako
jsou například zatmelovaní hmoty. Zhotovujeme zde tedy modely, kyvetujeme
modelace pro budoucí pryskyřičné náhrady a zatmelujeme vymodelované náhrady
do licích kroužků. Pro tyto práce je tu vakuová míchačka, vybrační podložka pro
odvzdušnění sádrových hmot, bruska na modely a hydraulický lis na Yvety.
Do poslední místnosti se dostaneme projdeme-li hlavní laboratoří směrem
doprava. Je to licí místnost. Jak už název napovídá, tato místnost slouží hlavně k lití
kovových zubních náhrad a k jejich částečnému opracování. Když vejdeme, tak si
určitě nejdříve všimneme velkého plechového stolu, na kterém stojí vysoce moderní
digitální vypalovací pece. Naproti na pracovní desce opískováváme právě odlité
náhrady v pískovačích a na ládovačce párujeme zašpiněné potřeby a naše výtvory.
Vlastní odlití náhrad se provádí v licích přístrojích, které fungují na bázi centrifugy.
Když na závěr leštíme práce, každý rád využije vysoce výkonný horizontální leštící
box, který práci velice usnadní.
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Myslím si, že škola si dala na výbavě našich laboratoří velice záležet, jelikož
částky za které jsou přístroje pořízeny, jdou do milionů, a proto bychom měli o
všechno hezky pečovat a chovat se k přístrojům šetrně.
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Příloha č. 13
Žákovská slohová práce č. 5 - odborná úvaha
(žákyně III.ročníku studijního oboru zubní technik, 24.října 2005)
Strach ze zubaře - předsudek nebo skutečnost?

Strach ze zubaře je pro mnohé lidi častým důvodem, proč návštěvu lékaře stále
odkládá,,, čímž s, však způsobují ještě větší potíže a přeci jen vtom osudném
zubařském křesle nakonec skončí. Je jejich strach oprávněný, je to jen pouhé
vsugerovávání něčeho si co vlastné ve skutečnosti není tak hrozné? Proč mají tedy
takový strach?
Predstavme si co pro nás samotné znamená návštěva zubaře, jistě to není nic
příjemného, člověk totiž nikdy dopředu neví co může čekat, pokud však chodíme na
pravidelné pohlídky a dodržujeme zásady péče o zuby, neměli by jsme se čeho bát.
Tohle se vsak lehce riká, ale skutečnost je trochu jiná, někteří z nás mají výborné
genetické dispozice a se svým chrupem tedy nemají žádné větší potíže nanejvýš
nějaká ta malá plomba. Jenže co ti. kteří mohou všechny zásady dodržovat jak
chtějí, ale stejně pro né každá návštěva znamená néjaký zákrok, u nich už je tento
strach na pravém místě.
Nejvíce snad tímto type strachu někdy až panické hrůzy trpí malé děti A proč
co je tedy pravou příčinou? Vžijme se ted do situace první návštěvy dítěte u zubaře'
protože tam to vétšinou právě všechno začíná. Ale kdo udělá tu prvotní chybu může
to být právě přístup lékaře stejné tak jako samotného rodiče? Samozřejmě každý
lékař by sice měl moc dobře vědět jaký přístup má zvolit a to hlavně z toho důvodu
že det, vnímají bolest více intenzivněji než dospělí a nevysvětlíte jim, že to vše je
vlastně pro jejich dobro. Co by tedy měl správně každý lékař udělat a co naopak
nedělat aby se i malý pacient uklidnil a přestal se tolik strachovat? První návštěva by
měla být spíše taková ukázková, kdy si dítě vyzkouší jak krásné to křeslo jezdí
nahoru a pak zase dolu, prohlédne se v zrcátku, seznámí se s prostředím, nechá
pana doktora podívat se na zoubky a poté odchází s nějakým tím obrázkem za
statečnost. Rozhodné by to však nemělo být tak, že se hned na poprvé nechá vyvrtat
několik zubů najednou, pak se nemůžeme divit, že děti mají strach. Na preventivní
prohlídky by se však mělo začít chodit co nejdříve aby si i dítě zvyklo na pravidelné
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návštěvy. A teď už se dostáváme i k chybám samotných rodičů. A jaké jsou asi ty
nejčastější? Mezi ně můžeme zařadit právě to, že rodiče často přicházejí až když se
dostaví první příznaky zubního kazu. Ale nejen to, zkuste si vzpomenout čím vám
také občas pohrozili, nebylo to právě zubařem a nebo s tím spjatým vrtáním a
injekcí? A nebo jen samotná útěcha: J e d to štípne jako včelka.“ Jenže v tomto
případě to asi nezní jako moc velké povzbuzení spíše naopak, protože ať už si to
připouštíme nebo ne ono to štípnutí od včelky není nic milého.
A co strach ze zubaře u dospělých lidí? Je opravdu o tolik jiný než u dětí?
Když se nad tím zamyslíme je neskutečnosti možná ještě větší, jediný rozdíl je, že
oni zatnou hrdinně zuby a nějak už se s tím smíří. Je pravda, že zákroky provádění u
dětí jsou většinou jen pouhé plomby, za které by leckterý starší člověk jdoucí na
nějakou extrakci dal nevím co. Rozhodujícím faktorem je zde právě typ prováděného
zákroku a s tím spjatý samotný práh bolesti každého z nás ať už dítěte nebo
dospělého člověka. Každý z nás si jistě vybavuje své reakce při vstupu do ordinace a
na některých je to právě znát již v čekárně. A jaké jsou ty pocity? Co prožívá člověk
mající strach ze zubaře? Rozhodně to není nic příjemného, když se dostaví ten pocit
zdřevěnělých nohou, polije vás studený pot a člověk si v tu chvíli přeje mít to co
nejrychleji za sebou, po té co se z ordinace ozve: „Další, prosím“. Každému by také
měl doktor nejdříve objasnit jaký zákrok bude provádět, co bude následovat a hlavně
by neměl zapomínat, že pacient je vlastně úplný laik v oboru stomatologie a podle
toho také zvolit nejlehčí metodu popisu postupu. A právě i tímto přístupem se
pacientovy značně ulehčí, protože bude alespoň stručně vědět co ho čeká.
Důvodů proč má člověk vlastně strach ze zubaře je mnoho, může to být strach
z doktorů jako takových, ze samotných nástrojů a přístrojů, ale může to být právě
zapříčiněno i přístupem lékaře a nebo nějakým velmi bolestivým zákrokem, jež nás
pak stíhá celý život. Na tyto problémy neexistuje žádný lék, každý z nás se musí
aspoň trochu podvědomě bát a ti jež to vnímají silněji budou muset stále svádět
vnitřní boj jestli mají práh zubařské ordinace překročit či ne, my jim to spolu s lékaři
můžeme pouze ulehčit.

116

