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ABSTRAKT: 

Disertační práce s názvem Evoluce komunikačních činností u žáků 1.–3. ročníku na 

základní škole vychází z dosavadních poznatků k tématu a předkládá vlastní poznatky získané 

výzkumem, který se zaměřuje na oblast komunikační výchovy, na rozvoj komunikačních 

činností ve výchovně-vzdělávacím procesu a na vzdělávání českých a vietnamských žáků ve 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

V teoretické části rigorózní práce systematizuji dosavadní poznatky vztahující se k tématu 

a považuji je za východiska pro výzkumnou část práce. 

Hlavním cílem práce je na základě výzkumných šetření vytvořit a předložit komplex 

vypovídající o evoluci komunikačních činností u žáků mladšího školního věku během 1. 

vzdělávacího období s přihlédnutím ke vzdělávání žáků vietnamského etnika. Výzkumné téma 

je dále rozpracováno do dílčích cílů, k jejichž naplnění práce směřuje. 

Praktická část je zaměřena na deskripci projektu výzkumu, výzkumných šetření, 

vyhodnocení údajů a poznatků získaných z vlastní pedagogické praxe. Intencí práce je i snaha 

přispět k obohacení pedagogické teorie a praxe předložením podkladů, které by mohly být 

použity ve výuce didaktiky v pregraduálním vysokoškolském studiu a následně i v běžných 

třídách základních škol, v nichž se vyskytují žáci s cizím mateřským jazykem. 

Prostřednictvím této práce předkládám též informace o realizaci a výsledcích výzkumného 

projektu, který byl od roku 2010 podporován Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. 
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Úvod 

Předložená práce přináší celkové zpřehlednění a kompletaci dosavadních poznatků 

k tématu a předkládá poznatky získané vlastním výzkumem, který se zaměřuje na oblast 

komunikační výchovy, na rozvoj komunikačních činností ve výchovně-vzdělávacím procesu a na 

vzdělávání českých a vietnamských žáků ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace na 

české škole. V teoretické části systematizuji dosavadní poznatky vztahující se k tématu a 

považuji je za východiska pro výzkumnou část práce. Hlavním cílem práce je na základě 

výzkumných šetření vytvořit a předložit komplex vypovídající o evoluci komunikačních činností 

u žáků mladšího školního věku během 1. vzdělávacího období s přihlédnutím ke vzdělávání 

žáků pocházejících z vietnamského etnika. Zvolené téma je dále rozpracováno do dílčích cílů, k 

jejichž naplnění práce směřuje. 

Praktická část je zaměřena na deskripci projektu výzkumu, výzkumných šetření, vy-

hodnocení údajů a poznatků získaných z vlastní pedagogické praxe. Intencí práce je i snaha 

přispět k obohacení pedagogické teorie a praxe předložením podkladů, které by mohly být 

použity ve výuce didaktiky v pregraduálním vysokoškolském studiu a následně i v běžných 

třídách základních škol, v nichž se vyskytují žáci s jiným než českým mateřským jazykem. 

Prostřednictvím této publikace předkládám též informace o realizaci a výsledcích 

výzkumného projektu, který byl od roku 2010 podporován Grantovou agenturou Univerzity 

Karlovy. 

Vycházím ze skutečnosti uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání (dále RVP ZV, s. 17). Stěžejní postavení ve výchovně-vzdělávacím procesu žáků 1. 

stupně základní školy zaujímá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, v níž by 

prostřednictvím jazykové výuky mělo docházet k subvenci a evoluci komunikačních dovedností. 

Obsah této vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura, který 

má komplexní charakter a je z důvodu přehlednosti rozdělen do tří složek: jazykové výchovy, 

literární výchovy, komunikační a slohové výchovy, dále pak v oborech Cizí jazyk a Další cizí 

jazyk. Během výuky by pak mělo docházet ke vzájemnému prolínání vzdělávacího obsahu 

těchto jednotlivých složek. 

Dovednosti, které žáci průběžně získávají v tomto vzdělávacím oboru, jsou potřebné 

nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou rovněž důležité i pro zdárné osvojování poznatků 

v dalších vzdělávacích oblastech. Správné užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho 
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mluvené i písemné podobě umožní žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj naší 

společnosti. 

Při realizaci daného vzdělávacího oboru by měly být vytvářeny takové předpoklady k 

efektivní mezilidské komunikaci, při kterých se žáci naučí interpretovat své reakce a pocity tak, 

aby dokázali pochopit svoji roli v odlišných komunikačních situacích a uměli se orientovat při 

percepci světa i sebe sama (RVP ZV, 2013, s. 17). 

Za prvořadý cíl a základní poslání komunikačně orientované výuky mateřského jazyka lze 

považovat položení základů komunikačních dovedností žáků, mezi něž patří dovednost 

naslouchat, mluvit, číst a psát. K jejich vytváření dochází v podstatě ve všech složkách 

vyučovacího předmětu český jazyk a literatura, ale zvláště v komunikační a slohové výchově, 

která se významně zaměřuje na produkci a percepci verbálního komunikátu. 

V průběhu výzkumu a své pedagogické činnosti jsem využila techniku neformálního 

rozhovoru, kdy jsem nezávazně oslovila 124 učitelů. Z rozhovorů vyplynulo, že 89 učitelů, tj. 71 

% bohužel stále preferuje jazykovou a literární výchovu před výchovou komunikační a 

slohovou. Kladou důraz na jazykový systém, nikoli na vlastní komunikační proces. Přípravu na 

výuku komunikační výchovy považují za náročnou, neboť nemají dostatečnou zkušenost se 

zaváděním nových výukových metod a forem práce, mívají problémy s hodnocením žáků, 

nezbývá jim dostatek časového prostoru nebo nemají finanční prostředky na nákup vhodných 

učebnic a materiálů. 

M. Čechová (1998, s. 44) uvádí, že „…podmínkou úspěchu komunikační a slohové výchovy 

je důkladnější poznání stavu a vývoje dětské řeči” a že „…účelná komunikační a slohová 

výchova se ve výkonu odráží příznivě“ (Čechová, 1998, s. 16). 

Předkládaná disertační práce má ambici k významným zkušenostem citovaných autorů 

připojit souhrn poznatků a doporučení vycházejících ze studia českých i zahraničních 

informačních zdrojů, z vlastních a získaných pedagogických zkušeností z praxe na 1. stupni 

základní školy, ze spoluautorské činnosti a tvorby učebnic českého jazyka pro nakladatelství 

Fraus a z výstupů vlastního výzkumného projektu zaměřeného na vývoj jazykového vyjadřování 

a komunikace žáků mladšího školního věku. 

STANOVENÍ PROBLÉMU 

Požadavek na komunikativnost ve vyučování českého jazyka registrujeme v didaktikách již 

v 80. letech 20. století. Dlouhou dobu jsme postrádali soustavnější teoretické práce. V roce 

1985 M. Čechová předložila publikaci zaměřenou na problematiku vyučování slohu, tu v roce 
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1998 s ohledem na významné rozšíření poznatků v oblasti komunikace i stylu přepracovala 

a značně rozšířila. Poté zásadní teoretickou práci o komunikační výchově připravil K. Šebesta 

(1999). Žádná z těchto publikovaných prací však neřešila specifikum komunikační výchovy pro 

žáky mladšího školního věku. Až v roce 2008 se touto problematikou ve své teoretické studii 

zabývala E. Hájková. Tato publikace obsahuje konkrétní náměty určené právě pro práci se žáky 

ve 2.−5. ročníku ZŠ. Výzkumem lexikální a syntaktické charakteristiky dětských písemných prací 

8−10letých českých žáků se zabýval v letech 1946−1947 L. Klimeš. Zatím nejširší výzkum 

zaměřený na písemný i mluvený projev žáků 6.−9. ročníku základní školy zpracovávali v 70. 

letech minulého století M. Kala a M. Benešová. V roce 2010 J. Průcha prostřednictvím své 

publikace seznamuje s teorií a výzkumem zaměřeným na vývoj dětského jazyka a komunikace v 

předškolním období. Všechny tyto materiály tak doplňují obecnou pedagogickou literaturu 

zaměřenou na ontogenezi řeči dítěte. 

Ze zahraničních autorů se dané problematice věnovala R. Bermanová. V publikaci 

Language Development Childhood and Adolescence (Berman, 2004) představuje, jak se 

rozumové a sociální zrání pojí s rostoucí gramotností v období školního věku a adolescence 

ve vztahu k pružnému rozrůstání repertoárů lexikálních prvků v různých morfosyntaktických 

konstrukcích a promluvových kontextech, které se podílí na utváření typických znaků zralé 

schopnosti užívat jazyk. 

Profesorka M. A. Nippoldová z Oregonské univerzity představila v roce 2010 

prostřednictvím publikace Language Sampling with Adolescents výsledky analýz výzkumu 

zaměřeného na mluvený a psaný jazyk adolescentů. O dva roky později zaměřila svůj výzkum 

na písemné vypravování u skupin žáků a studentů ve věku 11, 14 a 17 let. Tyto zahraniční 

materiály však nemáme s čím srovnat, pokud jde o český jazyk. V současné době totiž chybí 

aktuální výzkum zaměřený na vyjadřování českých dětí mladšího školního věku. K dispozici jsou 

především údaje z výzkumů, které se zaměřovaly na starší žáky nebo na děti předškolního 

věku. 

Je známo, že v celé řadě tříd základních škol, a to především v Praze, narůstá počet žáků 

vietnamského etnika a dalších národnostních menšin. Jsou to žáci s různým stupněm znalosti 

českého jazyka, pro něž se ve většině případů český jazyk stává tzv. jazykem druhým, jazykem 

komunikačním. Před učiteli tedy stojí nejen problém zvládnout rozvoj komunikační 

kompetence u žáků českých, pro které je čeština jazykem mateřským, ale i u žáků, pro něž je 

český jazyk cizím jazykem. 
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Většina základních škol přistupuje k této skutečnosti jako k sociologicko-pedagogicko-

komunikačnímu problému. V této oblasti nacházíme rovněž několik málo teoretických 

publikací a vzdělávacích materiálů, které by obsahovaly nabídky metodických postupů, 

specifických přístupů, způsobu rozvoje komunikace ve vzdělávání žáků z vietnamského etnika 

nebo jiných národnostních menšin. Pomoc a podporu nalézáme v podobě informačních portálů 

zaměřených na začleňování žáků s jiným než českým mateřským jazykem do českého 

vzdělávacího systému nebo v podobě časopiseckých článků, např. M. Čechové, L. Zimové, J. 

Šindelářové, či publikací N. Gjurové (2011) Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky, M. 

Hádkové (2008) Manuál pracovní skupiny Čeština pro cizince nebo T. Šiškové (2001) Menšiny a 

migranti v České republice. 

Často slýcháme, že žáci mají problémy s nasloucháním, čtením, psaním, že neumí dobře 

a správně mluvit, že v komunikaci chybují. V tuto chvíli se však naskýtá otázka, do jaké míry 

dospělý, v roli učitele nebo rodiče, dává žákům prostor, příležitost, impulsy pro rozvoj 

zmiňovaných komunikačních činností a jak dokáže jejich výsledky upotřebit a dále s nimi 

pracovat. Je zcela logické, že chybovost je s ohledem na žákovské dosavadní znalosti a 

zkušenosti v tomto věku častá. Jejich projevy v oblasti verbální a nonverbální komunikace 

mnohdy ale ani nemůžeme považovat za chybné. Je třeba pátrat po tom, proč byla reakce či 

řešení jiné, než jsme původně očekávali. E. Hájková (1996, s. 170−172) ve svém příspěvku 

uvádí, že někteří učitelé se naopak setkávají s problémem, jak žáka v jeho projevu ve vhodném 

okamžiku umlčet. V tomto případě má autorka na mysli způsob, jak správně vést dialog, aniž 

bychom skákali do řeči druhému, nepřekřikovali se apod. Proto by aktivity měly být zaměřené 

nejen na cvičení role mluvčího, ale i na role posluchače. V těchto případech hovoříme o 

komunikační pasivitě a aktivitě. Nejde však o pasivitu v pravém slova smyslu. Umění mluvit a 

mlčet lze vnímat jako nezbytnost, tedy „technický“ předpoklad pro střídání komunikačních rolí 

účastníků dialogu. 

Z výše uvedených skutečností se ukazují problémy, které je nutno řešit, neboť abychom 

mohli reagovat na potřeby zkvalitnění systému komunikační výchovy, a to i s ohledem na 

multietnický charakter mnohých tříd na našich základních školách, je nezbytné realizovat 

aktuální výzkum zaměřený na rozvoj komunikačních činností u žáků, včetně žáků s jiným než s 

českým mateřským jazykem. 

CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Na základě uvedených problémů v předchozí kapitole vymezuji cíle předkládané rigorózní 

práce. Hlavním cílem je zjistit, jaká je současná úroveň komunikačních činností a jaký je jejich 



 

Strana | 12 

 

rozvoj ve vzdělávání v oblasti jazyka a jazykové komunikace českých a vietnamských žáků 

během 1. vzdělávacího období na základní škole. Další specifické cíle byly stanoveny v ná-

sledujícím pořadí a v návaznosti na realizaci výzkumného projektu. 

 Shromáždit, systematizovat a zkompletovat dosud publikované poznatky týkající se zmi-

ňované problematiky. 

 Předložit popis vlastního výzkumu, jehož prostřednictvím byly získány poznatky a výsledky 

vycházející z jednotlivých výzkumných šetření, která byla zaměřena na zjištění úrovně 

a evoluce komunikačních činností ve výchovně-vzdělávacím procesu žáků během 1. 

vzdělávacího období na 1. stupni základní školy s přihlédnutím ke vzdělávání žáků 

vietnamského etnika. 

 Vytvořit práci, která by byla přínosem nejen pro oblast pedagogickou, ale i jazykovou, 

s možností využít nabízené materiály, vyvinuté v průběhu řešení vymezeného 

výzkumného tématu ve výuce didaktiky českého jazyka v pregraduálním vysokoškolském 

studiu, v běžných třídách základních škol i ve třídách, kde se vyskytují žáci s jiným než 

českým mateřským jazykem. 

Předkládanou práci lze vnímat jako reflexi hledání případného způsobu transformace 

výuky v oblasti komunikační výchovy. Lze ji použít jako základ pro studii obsahující přehled 

poznatků a konkrétních návrhů uplatnitelných v praxi. 

STRUKTURA DISERTAČNÍ PRÁCE 

Struktura práce respektuje horizontální i vertikální logiku komunikace zpracovávaného 

výzkumného tématu. Po standardním úvodu, vymezení problému a objasnění stanovených cílů 

disertační práce následuje kapitola zaměřená na teoretická a konceptuální východiska, která si 

klade za cíl přiblížit podstatu a dosud známé údaje vztahující se k dané problematice. Její 

jednotlivé kapitoly uvozují prezentaci teoretických poznatků, v nichž jsou přiblíženy termíny, 

které jsou uplatňovány při řešení problematiky, a průběžně se tedy v disertační práci objevují. 

V první kapitole definuji termín komunikace. Druhá kapitola se zabývá propedeutikou 

komunikační výchovy na 1. stupni základní školy. Ve třetí kapitole vymezuji termín 

komunikační kompetence a zaměřuji se na oblast osvojování mateřského jazyka. 

Ve čtvrté kapitole je uveden stručný přehled a diferenciace komunikačních činností žáků 

1. stupně na základní škole. Poslední kapitolu teoretické části uzavírá téma zabývající se 

integrací vietnamských žáků do českých škol, jejich verbální a nonverbální komunikací, 
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synchronním vztahem češtiny a vietnamštiny. Vzhledem k tomu, že řešení problematiky 

vyžaduje multidisciplinární přístup, zvyšuje se nárok na zpracování teoretické části. Tímto 

způsobem pokryji informační potřeby pro sestavení výzkumného projektu a získám podklady 

pro vystižení stavu řešené problematiky a vypracování dílčích závěrů k naplnění hlavního cíle. 

V praktické výzkumné části se zaměřuji na metodologii výzkumu, směřuji k naplnění 

hlavního cíle a rovněž i ke splnění jednotlivých etap, stanovených v podobě dílčích cílů. Zde se 

zaměřuji na celkovou charakteristiku výzkumného tématu, zvolených metodologických 

přístupů, použitých metod a charakteristiku vlastního výzkumu. V dalších podkapitolách 

vymezuji východiska, cíle, organizaci, časový rozpis výzkumných fází, deskripci zkoumaného 

vzorku a výzkumných šetření. V předposlední kapitole předkládám výsledky výzkumu a 

interpretace zjištění týkající se jednotlivých úrovní komunikačních činností, které jsou 

prezentovány v logickém sledu. Ten je tvořen údaji vztahujícími se k žákům českého etnika a k 

žákům vietnamského etnika, tabulkami, které jsou stejně jako graf z důvodu přehlednosti a po-

chopení souvislostí začleněny do hlavního textu, a interpretacemi zjištění, jež obsahují 

informace získané v průběhu řešení vymezeného výzkumného tématu, včetně didaktických 

doporučení pro případné další využití výsledků. Poslední, závěrečná kapitola této části shrnuje 

veškerá zjištění a doporučení pro praxi, která vyplývají z realizace jednotlivých výzkumných 

šetření. 

V úplném závěru rigorózníí práce jsou sumarizovány zásadní poznatky z celého výzkumu, 

k nimž jsem dospěla v předchozích kapitolách a na jejichž základě shrnuji a formuluji odpovědi 

na výzkumné otázky. 

Z důvodu zachování přehledné formy práce a snadnější orientace uplatňuji systém 

bibliografických odkazů v textu a vysvětlivek pod čarou. 

Výběr odborných prací k řešení tématu připojuji v oddíle „Literatura“. 
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1 TEORETICKÁ A KONCEPTUÁLNÍ VÝCHODISKA 

1.1 TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ TERMÍNU KOMUNIKACE 

Termín komunikace lze chápat jako termín stále moderní a aktuální. Má široké použití a 

jeho definicí je možné uvádět celou řadu. Některé zdůrazňují aspekty obsahové, jiné formální, 

některé stránku prožitkovou, jiné zase logickou. Původ slova nacházíme v latinském 

communicare , což znamená informovat, oznamovat, radit se s někým. Výraz komunikace má 

mnoho významů, neboť člověk komunikuje v množství situací a za použití různých prostředků. 

V této práci uvažuji o komunikaci v souladu s níže uvedenými autory. 

J. Janoušek (2007) termínem komunikace označuje komunikaci verbální, která je 

umožňována lidským jazykem. Komunikaci považuje za komplexní jev, který zahrnuje 

psychické, jazykové, sociální a případně další složky. 

P. Gavora (2005) vymezuje pro pedagogické situace tento termín jako dorozumívání, 

sdělování nebo výměnu informací mezi lidmi. Komunikaci považuje za základní prostředek 

realizace výchovy a vzdělávání, ke které dochází prostřednictvím verbálních a nonverbálních 

projevů učitele a žáka. Souhlasím s jeho tvrzením, že se jedná o nutnou podmínku vyučování, 

neboť vhodná komunikace dokáže velmi často ovlivnit kvalitu žákovských výsledků. V 

souvislosti s komunikací používá rovněž termín interakce, kterým označuje vzájemné působení 

nebo ovlivňování. V tomto případě je nutné vnímat komunikaci a interakci jako složitý systém, 

ve kterém musíme brát v potaz jednak aspekt jednotlivých osobností účastníků komunikace 

a rovněž i síť vztahů mezi těmito účastníky. Komunikaci a interakci považuje za termíny 

příbuzné, nikoli však identické. Z. Vybíral (2000, s. 9) uvádí, že ,,komunikaci lze vnímat jako 

interakci prostřednictvím symbolů, neboť za hlavní symbolický prostředek je považován jazyk“. 

M. Mikuláštík (2010, s. 20) celkovým souhrnem konstatuje, že komunikace je: 

 „nezbytná k efektivnímu sebevyjadřování; 

 přenosem a výměnou informací v mluvené, psané, obrazové nebo činnostní formě, 

která se realizuje mezi lidmi, což se projevuje nějakým účinkem; 

 výměnou významů mezi lidmi použitím běžného systému symbolů; 

 prostředkem pro vytváření a ovlivňování vztahů.“ 

S ohledem na téma práce se ztotožňuji s M. Čechovou (1998, s. 9), která říká, že „každá 

komunikace má svůj ráz a její výsledek − komunikát, jazykový projev, nese rysy určitého stylu, 

tj. rysy spojující ho s projevy obdobnými a zároveň vyčleňujícími ho z nich. Předním úkolem 
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vyučování mateřštině je pěstovat a rozvíjet schopnost komunikace v jejích rozmanitých 

podobách s žádoucími vlastnostmi včetně slohových“. V tomto případě pak hovoříme o 

schopnostech produkce a reprodukce v jazykovém projevu. 

1.2 PROPEDEUTIKA KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVY NA 1. STUPNI ZŠ 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je 

realizován ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura, který má komplexní charakter, a 

podle soudobého pedagogického dokumentu RVP ZV, kterým se řídí činnost na českých 

školách, by mělo docházet k recipročnímu prolínání všech jeho složek. 

Jazyková výchova a literární výchova jsou pojmy tradiční. Termín komunikace – 

komunikační výchova se rozšířil a vžil do povědomí v polovině 90. let 20. století, kdy se v 

souvislosti se slohovým vyučováním v učebnicích a dalších příručkách začala uvedená složka 

nazývat komunikace a sloh. Její zařazení vedle jazykové a literární složky předmětu naznačuje, 

že je integrujícím prvkem jednotlivých složek předmětu český jazyk a literatura a zároveň 

jedním z nosných pilířů podporujících vytvoření funkční gramotnosti žáků. 

Nejde však pouze o změnu terminologie. Rozvoj komunikační výchovy v rámci předmětu 

český jazyk a literatura znamená také podstatný posun v koncepci vyučování mateřského 

jazyka, v pojetí cílů, obsahu i metodiky. Komunikační výchova je percipována jako edukační 

disciplína, která se cíleně zaměřuje na posilování a rozvoj dovedností a postojů lidského 

dorozumívání (předávání a přijímání informací) prostřednictvím komunikačních modelů, 

strategií a tvůrčích metod v oblasti verbální (řeč, písmo) a v oblasti neverbální (řeč těla). 

Zejména v souvislosti se zaváděním RVP ZV a s prosazováním jeho stěžejních principů, jimiž 

jsou komunikace a integrace poznatků, se opět zcela logicky projevují tyto tendence: 

 uvedené principy jsou tradičně spojovány zejména s jazykovou výukou, 

 v širším pojetí prolíná komunikační výchova všemi vzdělávacími oblastmi,  

 úzce souvisí s průřezovými tématy, jako jsou mediální výchova, multikulturní výchova 

a osobnostní a sociální výchova. 

 

Právě K. Šebesta (2005, s. 53) označuje mediální výchovu za složku komunikační výchovy 

a říká, že „…komunikační výchova pojatá jako rozvíjení komunikační kompetence žáků má 

podstatně širší záběr než tradiční výuka jazyková i slohová a mění tedy zaměření celého 

předmětu český jazyk“. 
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1.2.1 Cíle a význam komunikační výchovy 

Při vymezování komunikační výchovy je potřeba vycházet z hlavního vzdělávacího cíle 

předmětu Český jazyk a literatura. RVP ZV vymezuje komunikační výchovu jako složku, jejímž 

hlavním cílem je, aby se žáci učili „vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, 

kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého 

typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah” (RVP 

ZV, 2013, s. 17). 

Její konstituování přináší i posuny v pojetí ostatních cílů předmětu, jako je cíl kognitivní, 

formativní a výchovný. Komunikační výchova vnáší do rozumové výchovy nový okamžik, a to 

důrazem na analytické (kritické) čtení a naslouchání. K. Šebesta (2005, s. 79−80) tím myslí 

rozvoj navazujících a doprovodných aktivit, jako je např. ověřování údajů, kladení otázek, 

vedení věcné diskuse, odlišování faktů apod. Lze předpokládat, že k lepšímu a účinnému 

poznávání reality a rozvažování přispěje, pokud se žák naučí o věcech věcně jednat, diskutovat, 

ověřovat si informace v různých pramenech, rozpoznávat nepravdivé argumenty, analyzovat 

projevy a jejich významy, interpretovat je apod. Nelze tedy pochybovat o tom, že úloha 

komunikační výchovy je nezastupitelná. 

J. Valenta (2004) se domnívá, že komunikační výchova umožňuje konkretizovat 

komunikační situace a uplatnit je v obdobných situacích, v nichž se mohou žáci nacházet. 

Komunikační situace bývají v běžném životě analogické. Lze je aplikovat na konkrétní problémy 

jednotlivých žáků a poznatky využít například při nácviku argumentačních dovedností v rámci 

výuky umění dialogu, motivuje k lepším výkonům, k rozvíjení schopností a dovedností. Žák 

musí být posilován ve svém pocitu důležitosti vlastní osobností, ale také v sounáležitosti s 

kolektivem. Při hodnocení používáme tzv. pozitivní kritiky, snažíme se na výkonu žáka 

ohodnotit i dobré stránky, nikoli jen kritizovat ty nepodařené. 

Komunikační výchova klade důraz na: 

 Komunikační záměr; v rámci komunikace je nutné sledovat souvislosti a jevy, při nichž do-

chází k výměně informací, vše směřujeme k určitému cíli – záměru – klademe si otázky co, 

kdo, kde, kdy, jak a proč? 

 Systematičnost; výuka nesmí být pouze nahodilá, je třeba vytvářet určité systémy a stra-

tegické postupy, které žákům usnadní lepší orientaci v probírané problematice. 
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 Praktičnost; probírané učivo nelze vysvětlovat pouze teoreticky, klademe důraz na 

praktičnost. 

Je třeba využít celé řady tvůrčích metod, ukázek a simulace reálných komunikačních 

situací tak, aby si žák mohl uvědomit případná úskalí, která v rámci komunikace mohou nastat. 

Prostřednictvím praktické výuky navíc získává i okamžitou zpětnou vazbu nejen od svého 

učitele, ale i od ostatních žáků ve skupině. 

Na základě získaných poznatků stanovuje cíle, v nichž J. Valenta uvádí, že je nutné u žáka 

rozvíjet přiměřeně jeho věku a zkušenostem odpovídající kultivovaný mluvený i písemný projev 

(verbální i neverbální), kterého umí využít aktuálně v dané komunikační situaci a dále pak 

rozvíjet schopnost aplikovat získané teoretické poznatky do komunikační praxe a samostatně 

vyhledat informace z dostupných zdrojů a aktivně je použít v daném komunikačním kontextu. 

1.2.2 Obsah komunikační výchovy 

RVP ZV (2013, s. 20) vymezuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

očekávanými výstupy žáka za 1. a 2. vzdělávací období a nabídkou doporučeného učiva, jež 

ovšem není příslušným dokumentem považováno za závazné. 

V 1. vzdělávacím období jsou uvedeny následující očekávané výstupy, kterých by měl 

dosáhnout žák po absolvování prvních tří let povinné školní docházky v rámci příslušné složky 

předmětu. 

Žák:  

 „plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti; 

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti; 

 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru; 

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost; 

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

  volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i 

mimoškolních situacích; 

 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev; 

 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním; 

 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje 

vlastní; 
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 písemný projev; 

 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení; 

 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý 

příběh.“ 

DOPORUČENÉ U ČIV O:  

„Čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních 

prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova), 

Naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); 

věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat 

otázkami), 

Mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci, komunikační žánry: pozdrav, 

oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě 

obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové 

prostředky řeči (mimika, gesta), 

Písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího 

náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, 

čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu), žánry písemného projevu: 

adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, 

vzkaz, inzerát, dopis, popis, jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování.“ 

Zdroj: RVP ZV, 2013, s. 21−22 

Na základě výstupů a nabízeného učiva z RVP ZV, popřípadě používaných učebnic si každá 

škola sestavuje vlastní školní vzdělávací program. 



 

Strana | 19 

 

1.3 KOMUNIKAČNÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ 

1.3.1 Terminologické vymezení termínu 

komunikační kompetence 

Termín komunikační kompetence zavedla v 60. letech minulého století generativní teorie 

gramatiky, která analyzovala způsoby, jak si děti od svých rodičů poměrně rychle osvojují 

mateřský jazyk. Do světové lingvistiky tento termín vstoupil počátkem 70. let, a to zásluhou 

Dell Hymense, který se zabýval otázkou, jak si děti osvojují komunikační kompetence, tedy 

pravidla, kdy, s kým, o čem, kde a jakým způsobem je vhodné mluvit, či nemluvit (Šebesta, 

2005). 

V současné lingvodidaktice se pod tímto termínem chápe schopnost žáka komunikovat, 

a to na základě souboru vědomostí, znalostí, postojů, hodnot, které se týkají především 

principů, norem, pravidel a prostředků verbální interakce, jež umožňují mluvčímu komunikaci v 

určitém kulturním společenství (Liptáková a kol., 2011). Tento soubor, jak již bylo zmíněno, 

zahrnuje jednak znalost jazyka a jednak dovednost užívat jazyk přiměřeně potřebám v různých 

situacích. Náleží k němu i schopnost zhodnotit účast druhých v komunikativních situacích. 

Zkoumáním tohoto problému se zaobírá psycholingvistika studující verbální komunikační 

procesy lidí a vývoj dětské řeči. Z pedagogického hlediska slouží tato věda jako základ 

lingvodidaktiky, která se zabývá mimo jiné rolí jazyka a komunikace v oblasti vzdělávání. V 

současné době jsou však poznatky o komunikačních dovednostech českých dětí velmi 

sporadické. V této oblasti formuloval J. Průcha (2011, s. 111−113) následující relevantní 

principy: 

 „Komunikační kompetenci získává každé normálně se vyvíjející dítě, které se naučí 

komunikovat stejným přirozeným způsobem, jakým si osvojuje jazyk.  

 Objasňování komunikační kompetence nemůže spočívat jen v popisu 

komunikačních dovedností, ale musí rovněž zahrnovat subjekty, situace a další 

faktory. 

 Je obtížné odlišit ve vývoji komunikační kompetence u dětí efekty toho, co si dítě 

osvojuje spontánně na základě svých zkušeností, od toho, co si osvojuje na základě 

řízeného učení.  

 Spontánní, přirozené osvojování komunikačních dovedností zahrnuje rovněž 

učení.“ 
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V Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, s. 105) je termín komunikační 

(komunikativní) kompetence vymezen jako „…soubor jazykových znalostí a dovedností 

umožňujících mluvčímu realizovat různé komunikační potřeby, a to přiměřeně k situaci a 

charakteristikám posluchačů”. Zahrnuje též uplatňování sociokulturních pravidel komunikace 

(tzv. řečové etikety). Je složkou výuky mateřského a cizího jazyka. 

Pedagogický dokument RVP ZV (2013, s. 11) pracuje s termínem komunikativní 

kompetence, která je součástí klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou ve zmiňovaném 

dokumentu definovány jako „…souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů, hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti“ (RVP ZV, s. 11). Mají být 

implementovány do vzdělávacího obsahu, tzn., že každé kompetenci je přidělen cíl, činnost, 

obsah, způsob hodnocení a ideální představa klimatu, ve kterém má k jejímu rozvoji docházet. 

Klíčové kompetence se v nejrůznějších podobách prolínají, jsou multifunkční, mají 

nadpředmětovou formu a lze je získat jako výsledek souhrnného procesu vzdělávání. „K jejich 

utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, 

které ve škole probíhají“ (RVP ZV, s. 11). 

E. Hájková (2008, s. 17) ve shodě s K. Šebestou označuje komunikační kompetenci jako 

„…soubor všech mentálních předpokladů, které člověka činí schopným komunikovat, tedy 

uskutečňovat komunikační akty, zúčastňovat se komunikačních událostí a hodnotit účast na 

nich“. Ta je součástí klíčových kompetencí, kterými by měl být na odpovídající úrovni vybaven 

každý absolvent příslušného stupně školy. 

K. Šebesta (2005, s. 60) říká, že ,,komunikační kompetenci je nutno chápat jako soubor 

všech mentálních předpokladů, které člověka činí schopným komunikovat, tedy uskutečňovat 

komunikační akty, zúčastňovat se komunikačních událostí a hodnotit účast druhých na nich″. 

Okruh předpokladů je značně rozsáhlý, zařazuje sem tedy především: 

a) ovládání jazyka/jazyků nebo šíře kódů, tedy i jiných jazyků než jazyka přirozeného; 

b) interakční dovednosti (brát na zřetel podstatné rysy komunikační situace a 

prostředí a volit jí přiměřené, vhodné komunikační nástroje a postupy; 

respektovat komunikační, interakční a interpretační standardy, zvládat strategie 

při dosahování cílů); 

c) kulturní znalosti (znalost sociální struktury, hodnot a postojů, kognitivních map a 

schémat). 
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Komunikační kompetence je charakterizována výstupními dovednostmi žáka na konci 

ukončení školní docházky, které jsou uvedeny v RVP ZV (s. 12) takto: 

„…žák: 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 

výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, 

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, 

reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do 

společenského dění, 

 využívá informační a komunikační prostředky technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem, 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráce s ostatními lidmi.” 

Orientace výuky na komunikační kompetenci, nikoli pouze na jazykovou kompetenci 

podstatně přesahuje sféru tradiční výuky jazykové a slohové. Specifické rysy výuky orientované 

na rozvoj komunikační kompetence lze označit jedním společným jmenovatelem: „Předmětem 

zájmu komunikačně orientovaného jazykového vyučování jsou primárně komunikační činnosti, 

teprve jejich prostřednictvím se předmětem vyučování stává jazykový systém, systém slohových 

útvarů, funkčních stylů apod.” (Šebesta, 2005, s. 60). 

Z uvedených bodů vyplývá, že pro dosažení komunikační kompetence u žáků je potřeba 

zařazovat do výuky nejen učivo jazykové, ale i učivo, které bude zaměřené na zavedení 

komunikační výchovy. Tento proces je nevyhnutelný, a to nejen jako konceptuální rozlišení od 

předcházejícího stavu, ale především s ohledem na rozšířený obsah vyučovacího předmětu 

český jazyk a literatura (Hájková, 2008, s. 18). 

Hlavním činitelem, který řídí proces rozvoje klíčových kompetencí, tedy i komunikační 

kompetence a vůbec celý edukační proces, je učitel. Na základě uvědomění si výše 

prezentovaného možného vlivu výuky na žáka je nezbytné, aby učitel vnímal svoji úlohu velmi 

zodpovědně. 
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Dle K. Šebesty (2005, s. 61–69) se komunikační kompetence u žáků, ale i u dospělých 

projevuje v komunikačních činnostech rozdílného druhu. Za prvořadý cíl a základní poslání 

komunikačně orientované výuky mateřského jazyka pak autor považuje položení níže 

uvedených základů komunikačních dovedností žáků: 

 Prvním rysem komunikačního pojetí předmětu český jazyk je, že výuka je zaměřena 

primárně ke komunikačním činnostem a že se dbá na rovnoměrný rozvoj všech 

komunikačních dovedností. U žáka se rozvíjí dovednost naslouchat, číst, mluvit a psát. 

Dovedností pak označujeme schopnost vykonat nějakou práci nebo činnost. 

 Jako druhý rys komunikačně pojaté výuky českého jazyka lze uvést zesílený důraz na kon-

text jazykový a situační. 

 Třetím rysem komunikačně pojatého jazykového vyučování je skutečnost, že pohlíží na 

komunikaci jako na komplexní sémiotický proces a že výrazně rozšiřuje soubor 

dorozumívacích kódů, kterým se při výuce věnuje systematická pozornost, a respektuje 

sémiotickou heterogennost dorozumívání. 

 Za čtvrtý rys lze označit prvořadý cíl a základní poslání komunikačně orientované výuky 

mateřského jazyka, čímž je položení základů jazykových a komunikačních dovedností 

žáků, které budou návazně rozvíjeny vždy v příslušném komunikačním rámci. 

Sage (2003) považuje komunikaci a vztahy v kolektivu za základ výuky. Komunikace 

zahrnuje víc než slova a neverbální hlediska jsou rozhodující k pochopení významu. Děti, které 

přicházejí do školy, mají nedostatek zkušeností s formální komunikací a s prostředky učit se. 

Z volných rozhovorů rovněž vyplynulo, že mnozí učitelé mají nedostatek znalostí a schopností 

s komunikační teorií a následně s jejím uplatněním v praxi. 

 

1.3.2 Osvojování mateřského jazyka 

Dle K. Šebesty (2005) lze zárodky dvou možných pohledů na jazykový vývoj dítěte 

vysledovat již v dávné egyptské historii. První předpokládá, že dětský jazyk se vyvíjí sám z 

vnitřních zdrojů a samovolně dozrává i bez vnějších podnětů. Jazykem dnešní terminologie lze 

hovořit o závislosti jazykového vývoje na biologickém zrání organismu dítěte. Druhý míní, že 

jazykový vývoj může být ovlivněn mluvou z okolí, vnějšími vlivy, lze tedy říci, že jazykový vývoj 

závisí na působení vnějšího prostředí. Jazykový vývoj dítěte je spojován s jeho kognitivním 

vývojem a vyvíjející se společenskou rolí. 
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Během posledních několika desetiletí se objevuje řada teorií, které z těchto dvou pohledů 

vycházejí. Rozmanité teorie jazykového (komunikačního) vývoje dítěte spatřují základ buď 

ve vlivu vnějšího prostředí, nebo v jedinci samém, tedy v jeho vnitřním vývoji, v biologickém 

zrání organismu. Mezi vyvíjejícím jedincem a prostředím dochází k interakci, kterou lze vnímat 

jako rozhodující faktor, ovlivňující jazykový (komunikační) vývoj dítěte. 

Pro vytvoření základního přehledu rozdělení teorií používám systém E. Hájkové (2008). 

TEORIE  V L IVU V NĚJŠÍH O  PROSTŘE DÍ  

Tato teorie vycházející z empirismu vysvětluje, že dítě si osvojuje jazykovou (komunikační) 

kompetenci přejímáním podnětů zvenčí, odposloucháváním a nápodobou řečí ostatních, tedy 

učením se pod vlivem prostředí, ve kterém se nachází. Za nejpropracovanější podobu lze 

považovat behavioristickou koncepci (Hájková, 2008). 

Behavioristická-psychologická teorie je založena na principu: podnět – reakce – odměna. 

Podle této teorie dává lidské prostředí podněty, na které dítě reaguje opakováním. Jestli je re-

akce uspokojivá, dítě je odměněno, a tím je podporována jeho motivace k učení. V této teorii 

se zároveň potvrzuje vliv kultury a společnosti na osvojování jazyka, i přes to, že se děti učí 

opakováním pojmenovávat objekty a činnosti. Existuje zde ale jistá gramatická předvídavost, 

která umožňuje akceptovat gramatické nepravidelnosti (Salzmann, 1997). 

E. Hájková (2008) se domnívá, že reakce dospělého na dětské řečové pokusy jsou pro dítě 

nejen zpětnou vazbou, která je podstatná pro komunikaci obecně, ale zároveň tak dochází 

k posílení jeho zájmu o řeč, k motivaci dítěte k dalším produkčním pokusům. 

TEORIE  BIOLOGIC KÉH O Z RÁ NÍ  

Jedná se o teorii, která stojí proti determinujícímu vlivu prostředí jako faktoru, 

ovlivňujícímu osvojování jazykové kompetence jedince. Faktem je, že různé intelektuálně 

podnětné prostředí má vliv na řeč dítěte, především pak na bohatství jeho slovní zásoby. Dítě 

si často osvojuje jazyk velmi rychle, často dochází k výslovnostním deformacím lexémů, jejich 

tvarů a k tvoření vlastních výrazů. Tuto jazykovou kreativitu lze objasnit pouze za předpokladu, 

že připustíme, že na osvojování jazykové kompetence se podílejí nejen faktory vnější, ale 

i vnitřní. Nativistická teorie patří mezi nejvýznamnější teorie nabývání verbální kompetence 

dítěte na základě biologického zrání. Předpokládá, že schopnost řečové komunikace je člověku 

vrozená a že dítě se narodí s dispozicí si jazyk osvojit (Hájková, 2008). 
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Teorie o vrozených předpokladech je inspirována pracemi Noama Chomského. Podle něj 

se děti rodí s vrozenou dispozicí pro osvojování a užívání jazyka. Podle některých odborníků 

teorii tvoří jen obecné postupy, které pomáhají dítěti objevit způsob, jak se naučit, kterýkoliv 

přirozený jazyk. Pro jiné se jedná o prostředek, který dává dětem znalost těch rysů, jež jsou 

společné všem jazykům. Dle Chomského je vývoj řeči vymezen geneticky – autor došel k 

závěru, že existuje jakási univerzální gramatika, která je vrozená, a nikoli naučená během 

života. Člověk se rodí se základní gramatickou šablonou, do níž snadno zapadne jakýkoli 

světový jazyk (Hájková, 2008). 

J. Průcha (2011) studuje řadu teorií, jak vysvětlit proces osvojování jazyka dětmi. Vychází 

z poznatků současné vývojové psycholingvistiky. Považuje za efektivní zahájit teoretickou 

explanaci osvojování jazyka známou „revoluční“ teorií lingvisty N. Chomského, a to pak 

prostřednictvím jeho koncepce generativní transformační gramatiky. Hlavní inovace této 

koncepce spočívá v tom, že se na jazyk nepohlíží jako na fenomén získaný pouze učením, ale 

jako na produkt, který vzniká z vrozených dispozic člověka pro osvojování a užívání jazyka. Tato 

teorie vyvolala na celém světě několik reakcí. Z Chomského pohledu je nejsilnějším důkazem 

existence univerzální gramatiky jednoduše fakt, že si děti úspěšně osvojí svůj mateřský jazyk za 

tak krátkou dobu. J. Průcha zastává názor, že lingvistická data, k nimž mají děti přístup, vůbec 

nedokládají bohatou lingvistickou znalost, které dosáhnou do dospělosti (Chomsky, 2000, in 

Průcha, 2011). 

Prozatím nelze ani jednu z těchto teorií úplně vyloučit, každá z nich je verifikovaná. 

Navzájem se doplňují, protože jazyk je systém, jehož osvojení není záležitostí jen jednoho 

faktoru, ale podílí se na něm minimálně tři prvky. Ani prostředí ani geny nám nezaručí osvojení 

jazyka samy o sobě, učiní tak pouze syntéza obou těchto faktorů. Pokud vyloučíme jeden z 

těchto prvků, osvojení jazyka nebude možné. 

Žák, který nastupuje do základní školy, přichází již z předchozího prostředí s přirozeně 

rozvinutými jazykovými dovednostmi. Úkolem následujícího vzdělávání je tedy poskytnout mu 

vhodné podmínky, zajistit příležitosti k dalšímu rozvoji jeho dosavadních schopností a možnost 

zúročit zkušenosti při osvojování obecně platných jazykových zákonitostí; přesněji řečeno 

zákonitostí, které žák uplatní především ve výuce českého jazyka (Kucharská, 2013). 

TEORIE  INTE RAKČNÍ  

Přibližně od 70. let 20. století se objevují teorie, které začínají rozvíjet pojetí založené 

na předpokladu, že rozhodujícím faktorem jazykového (komunikačního vývoje) je interakce 
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dětského organismu a vnějšího prostředí. Velmi významné postavení mezi těmito teoriemi 

zaujímá myšlenkový proud konstruktivismus, vycházející z teorie Jeana Piageta. Piagetova 

kognitivistická teorie osvojování jazyka je spojena s intelektuálním vývojem dítěte. Až když dítě 

rozvine svou obecnou, nejazykovou znalost prostředí, může ji uplatňovat ve svém řečovém 

chování. Nejdříve je tedy potřeba chápat význam slov (souvisí s rozvojem intelektu), abychom 

je mohli používat. Znalost významu slov je předpokladem pro ovládnutí gramatické struktury 

jazyka. Konstruktivismus jako myšlenkový proud předpokládá, že k vývoji jazyka dochází v 

souvislosti s kognitivním vývojem dítěte právě na základě jeho jednání v prostředí, které ho 

obklopuje. Konstruktivisté předpokládají, že si dítě své okolí aktivně osvojuje. Na biologické 

zrání organismu a vlivy prostředí klade stejný důraz. Tento směr patří v současné době k 

nejvlivnějším proudům, neboť se vyhýbá problematickým místům behavioristického přístupu i 

nativismu (Šebesta, 2005). 

TEORIE  KU LTU RNÍH O KON TEXTU  

Teorie kulturního kontextu vycházejí ve shodě s konstruktivismem a z respektování tří 

podstatných faktorů nabývání jazyka, a to vnějšího vlivu prostředí, vnitřního genetického 

vybavení dítěte a jeho aktivní součinnosti. Navazuje na myšlenky L. S. Vygotského1. Za 

rozhodující je považován právě vnější faktor, který se na vývoji dítěte aktivně podílí, tedy vliv 

komunity, do níž se dítě narodí a v níž rovněž i vyrůstá. Na rozdíl od konstruktivismu, jenž je 

orientován především psychologicky a psycholingvisticky, teorie kulturního kontextu nabízí 

větší prostor sociolingvistice. 

Zajímavé poznatky o komunikačním vývoji dětí v pozdějším věku přinášejí výzkumy W. 

Labova, o které se opírá K. Šebesta (2005). W. Labov vychází z předpokladu, že během 

dospívání dochází u dětí k postupnému osvojování sociolingvistických vzorů, jež fungují v 

dospělých komunitách. V osvojování těchto sociolingvistických vzorců rozlišuje u dětí šest 

stádií. Nelze však předpokládat, že by všechny děti prošly všemi stadii. Pro každé stádium je 

typické jiné sociální prostředí, do něhož se dítě včleňuje a které má tak vliv na jeho 

komunikační vývoj. 

V našem případě se zmíníme o druhém stadiu, které je nazýváno vernakulární, a je 

vymezováno věkovou hranicí od 5 do 12 let věku dítěte. W. Labov rovněž přikládá tomuto 

stadiu zásadní význam. Před vstupem do školy je komunikační vývoj ovlivňován především 

rodinou. Dítě si osvojuje zejména základ jazyka dospělých a primárně pak komunikační 

                                                           
1
  L. S. Vygotskij svou koncepci nazýval kulturně-historickou. 
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dovednost – vedení dialogu s partnerem. J. Piaget hovoří o dvou fázích kognitivního vývoje: fázi 

senzomotorické a předoperační, která je z jazykového pohledu zásadní v tom, že si v ní dítě 

osvojuje jazykové struktury a slovník jazyka dospělých. V Piagetově koncepci hraje poměrně 

významnou roli věk 6 let, kdy fázi předoperační vystřídá fáze konkrétních operací. V tomto 

věku se totiž dítě ocitá ve sféře, kdy na něj kromě rodiny začínají mít vliv ještě další dvě 

prostředí: škola a skupina vrstevníků. Ze strany školy přichází postupně výuka čtení a psaní. 

Dítě je podrobováno cílené socializaci a vedeno k prestižním formám a způsobům komunikace 

(Šebesta, 2005). 

Skupina vrstevníků pak zanechává v komunikačním vývoji dítěte neméně významné stopy. 

Její působení bývá mnohdy opačného charakteru než působení školy. Je považována především 

za hlavním zdroj poznání místního běžně mluveného jazyka, tzv. běžné mluvy, neboť jejím 

vlivem jsou v každodenní řeči dítěte pevně fixovány prostředky a postupy vernakulární mluvy. 

Rodinné prostředí zastává ve stimulaci dětského komunikačního vývoje značně aktivní roli 

(Šebesta, 2005). Pokud ovšem přicházejí děti do školy rovnou z rodinného prostředí, jejich 

počáteční komunikační kompetence je velice nevyrovnaná a škola musí být na tuto 

nevyrovnanost připravena reagovat, zvláště pak u dětí s jiným než českým mateřským jazykem. 

V případě, že sociální prostředí považujeme za nejvýznamnější faktor ovlivňující jazykový vývoj 

jedince, jak představitelé této teorie předpokládají, je nutné zmínit se o jeho základních 

podobách, jimiž jsou děti často ovlivňovány. 

Škola  

Je známo, že děti vstupují do školy s různou komunikační výbavou, a na školní komunikaci 

jsou tedy připraveny různě. Škola je tudíž pro jejich komunikační vývoj významná z několika 

důvodů. 

Jedná se o zcela nový typ prostředí s novými požadavky na společenskou interakci a 

komunikaci. Její výchovně-vzdělávací působení je cíleně zaměřeno mj. na přípravu žáků v 

oblasti komunikace. Z toho pro žáka vyplývá: 

- zvládnutí vizuálního záznamu jako specifického média společenského 

dorozumívání a v současné době i dalších typů mediální komunikace, 

- osvojení vzorců řídících způsoby komunikace užívané v různých situacích 

významných z hlediska jeho společenského i osobního rozvoje (Šebesta, 2005). 
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Tlak školy, školního prostředí a vrstevníků2 značně ovlivňuje vývoj komunikační 

kompetence žáka především během prvního roku školní docházky. Většina žáků mívá problémy 

s aklimatizací v novém prostředí, nejsou schopni a ochotni vnímat specifičnost komunikační 

situace, která je jiná než v domácím prostředí, brát v úvahu různé situační činitele a 

přizpůsobovat projev jejich nárokům. 

Skupina vrstevníků  

Do sféry skupiny vrstevníků přichází dítě často ve stejnou dobu jako do školního prostředí. 

Škola by měla mít na zřeteli, že komunikační kompetence žáků, kterou má rozvíjet, není pouze 

individuální, ale je determinována skupinou vrstevníků dítěte, a to mnohdy v daleko větší míře 

než rodinou, neboť děti často upravují vzorce svého řečového chování tak, aby se shodovaly 

se vzorci skupiny, s níž se chtějí identifikovat (Šebesta, 2005). 

Mediální komunikace  

Je přijímáno, že v současné době patří mediální komunikace mezi faktory patrně 

nejvýznamnější. Často bývá kritizována za podíl na úpadku komunikační kompetence. Škola 

tedy stojí před úkolem rozvíjet v rámci komunikační výchovy u žáků komunikační kompetenci 

ve všech oblastech dorozumívání tak, aby ji dokázali v budoucnu používat ve všech oblastech 

komunikace, tj. i v komunikaci mediální. Jak je známo, komunikační výchova se neorientuje jen 

na verbální komunikaci, ale bere v úvahu i různé frekventované typy neverbální komunikace, 

které odpovídají potřebám mediální komunikace, stejně tak jako rozvoj receptivních 

dovedností žáků a schopnost kritické recepce sdělení, včetně schopnosti odhalovat 

manipulativní tendence projevu a dokázat se jim bránit. To vše lze považovat za ideální 

podmínky pro rozvoj mediální výchovy (Šebesta, 2005). 

Vnitřní faktory  

Vnitřní faktory se týkají žáků samotných. Lze mezi ně zařadit věk, inteligenci, schopnosti, 

kognitivní a učební styl, postoje, motivaci a skupinovou dynamiku. Tyto faktory nelze od sebe 

oddělovat, neboť vzájemně působí a učitel by si jich měl být při své výuce vědom. Na jejich 

základě a na základě dalších lingvodidaktických principů by měl vybírat vhodné aktivity, formy 

a metody práce. 

                                                           
2
  V současnosti se v odborné literatuře můžeme setkat s terminologickým souslovím peer skupina 

(J. Průcha, 1998, s. 172). 
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1.3 .2 .1  Osvojová ní  verbá lní  a  nonverbální  komunikace žá ků  

M. Mikuláštík (2010, s. 20) do projevů verbální komunikace, tj. dorozumívání pomocí slov, 

zahrnuje komunikační procesy, které jsou realizovány prostřednictvím mluvené nebo psané 

řeči. Význam verbální komunikace je evidentní; je tedy právem považována za nezbytnou 

součást sociálního života a nezbytnou antecedenci myšlení. P. Gavora (2005, s. 53) zastává 

názor, že „…ve škole je jazyk základem ústní a písemné komunikace – kultivování žáka a 

odevzdávání kulturního dědictví”. Zvyšování preciznosti jazykového vyjadřování považuje autor 

za základ společného porozumění. 

Kořeny osvojování komunikace sahají v životě jedince do doby jeho prenatálního vývoje. 

Některými odborníky je doporučována záměrná komunikace s ještě nenarozeným dítětem, 

které je podle výzkumů schopno reagovat na matčin hlas nebo na určitý zvukový podnět. Tuto 

skutečnost dokládá J. Průcha (2011, s. 36) např. zahraničním výzkumem, který uskutečnili A. J. 

De Casper a M. J. Spence. Ti zjistili, že pokud dítěti byla během posledních šesti týdnů v 

těhotenství předčítána pasáž z pohádky, pak dva a až tři dny po narození dochází u kojenců k 

tomu, že výrazněji rytmicky sají, když poslouchají právě tuto pasáž z pohádky, která jim byla 

čtena již dříve, než když poslouchají jiné pasáže, které předtím neslyšeli. Známou pasáž pak 

preferují, i když ji nečte matka, ale kdokoli jiný. Je tedy zřejmé, že procesy učení a paměti hrají 

významnou úlohu při osvojování si komunikace už v prenatálním období. V okamžiku narození 

se dítě setkává s prvními zvuky lidské řeči, s rozmanitou melodií lidských hlasů a s prvními 

dotyky lidských rukou, které doprovázejí akustické stimuly. J. Průcha (2011, s. 93−110) tento 

kontinuální, opakující se přísun verbálních a neverbálních stimulů, jež jsou na dítě zaměřeny, 

souhrnně označuje jako počáteční jazykový input  a oprávněně předpokládá, že prvotní 

jazykové informace mají klíčovou roli pro osvojování jazyka dítětem. Dítě ovlivňuje nejen řeč 

dospělých zaměřená přímo na ně – přímý jazykový input, ale i tzv. nepřímý jazykový input – 

verbální komunikace uskutečňující se blízko dítěte mezi druhými lidmi. Lidská řeč je přítomna 

v životě dítěte jako jeho běžná součást již od narození a jako běžná součást jeho vnímání. 

Celý proces od percepce řeči přes její porozumění vede k řečové produkci, jejímž 

prostřednictvím člověk informuje okolí o svých poznatcích a zkušenostech, o svých pocitech 

a emočních stavech, o postojích vůči svému okolí a jejímž prostřednictvím je informován 

o témž od ostatních komunikantů. Použitím slov se člověk orientuje jednak ve svém vnitřním 

světě, jednak ve světě vnějším. Verbální komunikaci v ústní podobě vždy doprovází 

nonverbální komunikace. Dominantní postavení v dorozumívacím procesu patří vývojově 
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mladší komunikaci verbální. Doménou verbální komunikace ve škole je přenos kognitivních 

informací, jako jsou názory, fakta a poznatky (Klenková, 2006, s. 28−32). 

Nonverbální (extralingvální) komunikace bývá často označována jako způsob řeči beze 

slov. Prostřednictvím této komunikace se sdělují emoce – pocity, nálady, afekty, záměry lidí 

sblížit se nebo naopak se sociálně distancovat. V oblasti nonverbální komunikace se dají 

rozlišovat: 

a) vokální nebo paralingvistické fenomény, mezi něž patří intenzita hlasového 

projevu, výška, zabarvení, intonace hlasu, rychlost, plynulost a členění řeči, 

frázování, správná výslovnost, přesnost projevu, vsuvky a doplňková slova,  

b) extralingvistické fenomény, mezi které patří vizika, gestika, mimika, kinezika, 

posturologie, proxemika, fyzické a jiné aspekty vzhledu. 

Podle I. Plaňavy (2005, s. 34) slouží nonverbální komunikace: 

 „k podpoře řečových promluv (bušení do stolu…), 

 k náhradě slovního vyjádření (dlouhý významný pohled, kroucení hlavou…), 

 k vyjádření emocí (poměrně dobře lze z mimiky vyčíst tyto emoce: radost – smutek; 

klid – rozčilení; zájem – nezájem; spokojenost – nespokojenost; pocity jistoty – 

strach…), 

 k vyjádření interpersonálního postoje (objetí kolem ramen, ponížená úklona…), 

 k vyjádření příslušnosti ke skupině či generaci (gesta a oblečení, udivený pohled 

vzhůru v pubertálním období, pokrčení nosu stydících se dětí, pozdravy…), 

 k potvrzení ceremoniálů a rituálů (úsměv při pozdravení, zdvižený palec jako 

signál uznání; žehnání při náboženské mši…), 

 k zesílení vlivu (v propagandě, na masových shromážděních, při vyjádření úcty…),  

 k uměleckému vyjádření (pantomima, balet…).“ 

Nonverbální projev bývá mimoděčný a je samostatně realizovatelný i bez verbálního 

doplnění. Tento projev je rovněž významnou součástí komunikace ve vyučování. 

Podobně jako si osvojujeme v dětství mateřský jazyk, učíme se i nonverbální komunikaci. 

Některé projevy se objevují ještě v předřečovém stádiu. Dítě většinou využívá nonverbální 

komunikaci místo komunikace verbální, a to především z toho důvodu, že mu připadá 

výhodnější než komunikace verbální, nebo naopak není ještě verbální komunikace schopno. 
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Osvojení nonverbální komunikace je významné především pro žáky cizince. Aby žák obstál 

(domluvil se) v cizí zemi, potřebuje si kromě jazyka osvojit také kulturní odlišnou mimoslovní 

komunikaci. Bude-li chtít vplynout do cizího prostředí a asimilovat se v něm, bude se muset 

naučit stovky a možná i tisíce bezeslovných projevů. Od rituálů a obvyklých ceremonií až po 

správnou intonaci a správný akcent v mluvě. Nonverbálním signálům je tedy možné se po 

určité době naučit. 

1.3 .2 .2  Novodobý p ohled na  ja zykový  vývoj  žá ka  

Žijeme v době, která je obrazně řečeno založená na komunikaci. Schopnost komunikovat 

znamená naučit se vědomě používat poměrně složitý komunikační systém znaků a symbolů 

a využívat jej ve všech jeho formách. V poslední době patří mezi nejčastější formu počítačová 

komunikace. Téměř každá rodina vlastní počítač, děti tak raději místo pobytu venku při 

společných aktivitách dávají přednost setkání na sociálních sítích. Bohužel mnohdy se k tomuto 

způsobu trávení volného času přiklání i velmi pracovně vytížení rodiče, neboť právě ti mají 

pocit, že doma je jejich dítě v bezpečí. V některých rodinách se komunikace z důvodu 

nedostatku času často omezuje jen na základní pokyny. 

S nástupem do školy se u dítěte velmi značně rozvíjí řeč. Lze ji považovat za základní 

předpoklad úspěšného školního učení. Děti mladšího školního věku se už nacházejí v etapě 

intelektualizace řeči, která trvá po celý život. V tomto věku se výrazně obohacuje slovní zásoba, 

délka a složitost výpovědí, užívání gramatických pravidel postupuje na vyšší úroveň. Existují 

odhady, jakou slovní zásobou dítě při vstupu do školy disponuje, ovšem tyto odhady lze 

považovat pouze za orientační, neboť rozvoj slovní zásoby a celkově úrovně řeči je především 

individuální záležitostí každého dítěte, na které se významně podílí jeho rodinné, sociokulturní 

prostředí. Výrazné pokroky lze u dětí mladšího školního věku pozorovat také v oblasti 

smyslového vnímání, především zrakového a sluchového. V obou dvou případech se jedná o 

oblasti, které plní významnou funkci při rozvoji komunikačních činností. Dítě je pozornější, 

vytrvalejší, je pečlivé, všechno důkladně zkoumá, je kritickým pozorovatelem. Začíná se také 

odpoutávat od vázanosti jen na to, co právě dělá, jeho svět se významně rozšiřuje v prostoru i 

čase. Rozvíjí se představivost, u některých dětí se objevuje tzv. eidetismus , což je neobyčejná 

schopnost vybavovat si do detailů a dlouho představu vnímaných obrazů. U malých školáků se 

rozvíjí také paměť (mechanická i logická), která se u nich nyní může opírat o systém slovních 

výpovědí a není u nich tolik závislá na okamžitých afektech, jako je tomu v období předškolního 

věku. Další zlepšování paměti je podmíněno větší bohatostí jimi osvojených znalostí, dítě se učí 

vytvářet si „strategie“, kterými dosáhne lepšího zapamatování, uchování a vybavení 
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zakódovaného materiálu, stejně jako se učí postupně osvojovat různé „strategie“ učení 

(Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006). 

Výše popsané zákonitosti vývoje malého školáka jdou ruku v ruce s kognitivním vývojem, 

tedy vývojem myšlení. Dítě se učí myšlenkovým obratům, které se stávají běžnou rutinou, čímž 

se myšlení zrychluje a je stále efektivnější, hlubší a pronikavější. 

Dítě poznává svět mimo jiné i prostřednictvím jazykového systému, a proto má v oblasti 

nekoncepcí jazykového systému kromě kognitivních aspektů rovněž i značný význam vývoj řeči 

a komunikace, a to jak ve složce produktivní – konkrétně realizovaná jazyková činnost, tak ve 

složce kompetenční – intuitivní znalost systému jazyka (Kucharská, 2013). 

Na jazykový vývoj dítěte má zaručeně vliv sociokulturní zázemí a rodinné prostředí, 

ve kterém vyrůstá. Před nástupem do základní školy se děti učí správné komunikaci nejen v ro-

dině; dalším socializačním činitelem je bezesporu mateřská škola, kterou děti navštěvují. 

Předškolní vzdělávání má tedy svou nezastupitelnou úlohu v rozvoji jazykových kompetencí 

dětí. Dítě by mělo před vstupem do základní školy umět komunikovat na takové úrovni, aby se 

souvisle a srozumitelně vyjadřovalo a navazovalo kontakty nejen s rodiči, ale i s jinými 

dospělými a také se svými vrstevníky. Děti mají při vstupu do školy problémy se správným 

vyjadřováním. Tyto nedostatky je případně nutné řešit ještě před vstupem do školy. Pokud se 

tyto deficity v oblasti komunikace neodstraní, problémy se objevují ihned při nástupu do školy. 

Při vstupu do 1. ročníku základní školy je české dítě, které ovládá již od raného dětství 

češtinu jako mateřštinu, schopno dle svých schopností a na základě intuitivního zvládnutí 

mluvnického systému češtiny vytvářet syntakticky jednoduché, souvislé promluvy. Ve většině 

případů pak promlouvá ve výpovědích, jež odpovídají gramatickým zvyklostem češtiny. V 

hodinách českého jazyka si pak český žák průběžně a nově osvojí grafickou formu jazyka a 

doučí se spisovné tvary jednotlivých ohebných slov, uvědomí si vztahy mluvnického systému a 

v rámci svých schopností ovládne elementární jazykovědnou školskou terminologii. Systém 

jazyka už intuitivně ovládá s jeho osvojením v mateřštině, a má tedy již vytvořeno jazykové 

povědomí o jeho imanentních vztazích. 

Tato skutečnost ovšem neplatí pro žáky s jiným než českým mateřským jazykem, v našem 

případě pro žáky vietnamského etnika bývá český jazyk pro ně silně bariérový, a to především 

v případě, pokud si ho neosvojili alespoň částečně v předškolním věku a začínají s jeho učením 

jako jazyka cizího až ve školním prostředí české školy. 

Prvotní školní jazykové vzdělání na 1. stupni základní školy získávají žáci majority i jiných 

etnik v České republice převážně ve školách českých, a to prostřednictvím spisovného jazyka 
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českého. Právě spisovná forma jazyka českého v kodifikované podobě, kterou vyžaduje česká 

škola, bývá někdy příčinou neúspěšnosti při získávání rudimentů vzdělání ve spisovné češtině, 

a to jak u některých českých školáků, tak zejména u žáků jiných etnik. Značné komunikační 

bariéry, které jsou spjaté s osvojováním úředního jazyka především pro děti jiného etnika, jsou 

typické pro školní začátečníky na nižším stupni základní školy. 

1.4 KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ 

Činností je obecně označována dlouhodobější smysluplná aktivita, kterou provádí nějaká 

živá bytost. V běžné praxi je obvykle takto vnímán buďto jednotlivý člověk nebo skupina lidí. 

Lidskou činnost lze tedy také chápat jako cílenou nebo cílevědomou sekvenci činů jednotlivých 

lidí či jejich skupin, které na sebe nějakým způsobem navazují a souvisejí spolu. Schopnost 

vykonat nějakou práci nebo činnost bývá označována za dovednost. 

Obsahem komunikační výchovy jsou tzv. komunikační činnosti, jejichž ovládnutím 

manifestuje osoba svou komunikační schopnost. E. Hájková (2008, s. 46) uvádí, že 

„…v komunikaci se uplatňuje komplex činností – při rozhovoru střídavě s někým hovoříme nebo 

někomu nasloucháme (a paralelně i se svým a partnerovým projevem registrujeme a 

interpretujeme vizuální signály, mimiku, gestikulaci, pohyby částí těla, proxemické prvky atd.), 

když něco/někomu píšeme, zpravidla si napsané informace několikrát čteme, jednak abychom 

na napsané navázali a ve sdělení pokračovali, jednak abychom jako dozvuk školního rituálu při 

čtení opravili formální chyby v napsaném textu”. 

Hovoříme o komunikačních činnostech naslouchání, mluvení, čtení a psaní, na jejichž 

základě dochází u žáků ke získání a upevnění dovednosti umět naslouchat, mluvit, číst a psát. 

Uvedené komunikační činnosti lze primárně rozdělit podle dvou kritérií: 

a) podle aktivity jedince 

- činnosti produktivní (mluvení a psaní), kde je dominujícím aspektem vytváření 

a předávání nového produktu, např. zvukově nebo graficky zrealizovaný text; 

- činnosti receptivní (naslouchání a čtení), kde je dominujícím aspektem přijímání 

informací; 

b) podle dominujícího média 

- činnosti využívající zvuk (naslouchání a mluvení); 

- činnosti založené na grafice, vizuálním vnímání (čtení a psaní). 
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V praxi nelze přemýšlet o zásadním rozdělení, neboť v konkrétní komunikaci se tyto 

činnosti vzájemně prolínají. Při kombinaci kritérií dospějeme ke čtveřici činností, které 

zachycuje následující schéma (Hájková, 2008, s. 48). 

Uvedené komunikační činnosti posuzuje K. Šebesta (2005, s. 62) z dvojího pohledu. 

Chápeme je jako určité způsoby zacházení s jazykovými prostředky realizované ve 

způsobilém médiu a žákovu kompetenci posuzujeme se zřetelem k tomu, že žák je schopen 

ve zvukovém nebo vizuálním médiu korektní projevy vytvářet a také korektně vnímat. Tento 

způsob projevu pak dovoluje pracovat se separovanými dovednostmi produkce a reprodukce 

psaného či mluveného projevu a se separovanými jazykovými nebo slohovými jevy. Má vliv na 

zvládnutí základních technik čtení, psaní, tedy na celkový rozvoj základů gramotnosti. 

Chápeme je jako aktivity fungující v komunikačním procesu v konkrétní komunikační 

situaci a spojené s určitými záměry účastníků. 

Tabulka 1 | Přehled komunikačních činností 

Komunikace Médium Forma Činnost Výsledek 

Rozmlouvání 
zvuková 
realizace 

produktivní mluvení ústní projev 

receptivní naslouchání poslech 

Interpretování 
vizuální 
realizace 

produktivní psaní písemný projev 

receptivní čtení přečtení 

Výchova     komunikační jazyková 

Zdroj: HÁJKOVÁ, E., 2008, s. 48 

 

KOMU NIKA ČNÍ  VÝCH OVA  SE  U PRODU KT IVNÍCH D OVED NOSTÍ  ZA MĚŘU JE  NA TYTO C ÍLE :  

 vést žáka k tomu, aby se snažil ujasnit si svůj záměr vůči partnerovi, tedy jestli na něho 

chce zapůsobit, zvolit jeho názory, anebo chce dát najevo pouze svůj názor, ale nechce 

na partnera vykonávat tlak, 

 vést žáka ke společensky a mravně přijatelným způsobům, tj. k tomu, aby se vyhýbal 

nekorektnímu působení.  

Komunikační výchova se u receptivních dovedností zaměřuje na tyto cíle: 

 vybavit žáka tak, aby se snažil a byl schopen v maximálně možném rozsahu rozpoznat 

autorův komunikační záměr, svobodně ho zhodnotit a rozeznat eventuální subjektivní 
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zabarvení, za nímž se sice uvědomovaný záměr ovlivnit partnera neskrývá, které ale 

přesto může na příjemce zapůsobit, 

 vést žáka k diferencované reakci na různé typy působení. V úvahu přicházejí následující 

uvedené reakce: 

- odlišení věcného jádra sdělení od subjektivního mínění v případech 

nezáměrného působení, 

- racionální a otevřená diskuse – jedná-li se o komunikaci přesvědčovací, 

- různé techniky komunikační sebeobrany v případech nekorektního působení, 

nátlaku nebo manipulace (Šebesta, 2005, s. 72−73). 

Za jeden z přirozených jevů komunikace, a to především v rámci písemného a mluveného 

projevu, ale to i v rámci naslouchání a čtení, je považována interakce. 

Rozvoj komunikačních činností je komplexní, cílevědomou a nepřetržitou činností, která je 

náročná jak na odbornou, tak metodickou průpravu pedagogů. Na druhou stranu však pomáhá 

žákům odbourávat zábrany při komunikaci, pomáhá jim při nácviku komunikačních dovedností 

a navíc činí hodiny mateřského jazyka pestřejšími a poutavějšími (Šebesta, 2005, s. 74). 

 

1.4.1 Diferenciace komunikačních činností  

Uvnitř každé komunikační činnosti můžeme funkčně rozlišit její druhy, a to podle toho, 

jaký záměr se jejím prostřednictvím v komunikaci realizuje (Hájková, 2008). 

KOMU NIKA CE VĚC NÁ  

Jedná se o komunikaci, jejímž hlavním záměrem je získání nebo předání určitých věcných 

informací. Objevuje se v aktivitách produktivních i receptivních (věcné psaní, čtení, 

naslouchání, mluvení). Jde o komunikaci, v níž dominuje funkce referenční. 

Věcné informace učíme žáky na 1. stupni vyhledávat, evidovat a zpracovávat v odborných 

textech, se kterými se setkávají převážně v učebnicích a dalších učebních materiálech, jako jsou 

slovníky, encyklopedie, naučné články v časopisech a novinách. 

V tomto okamžiku se komunikační výchova výrazně přibližuje výchově informační, neboť 

zároveň např. s věcným čtením se žáci učí zacházet s tzv. informačními konzervami, tedy 

obnosy informací na rozdílných nosičích. Důležitým úkolem komunikační výchovy je, aby se 
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žáci orientovali na věcnou stránku komunikace, a to i u činností produktivních, kterými jsou 

mluvení a psaní. Jednou z možných cest jsou rozbory vlastních žákovských textů, na něž lze 

navázat řízenou diskusí (Hájková, 2008, s. 51). 

KOMU NIKA CE PRA KTIC KÁ (ORIE NTU JÍC Í)  

Komunikace praktická je vymezována na základě jiného kritéria než předchozí dva typy. 

Její doprovodný charakter se těsně váže k jiným aktivitám. Především v ústní komunikaci 

tohoto typu vystupuje do popředí snaha o navázání nebo udržení kontaktu s protějškem, 

hovoříme o tzv. funkci fatické. Podle okolností se rovněž uplatňuje funkce referenční či 

konativní. Pokud se jedná o ústní komunikaci, zařazujeme vedle komunikace společenské, 

která je zaměřena především na udržování korektního společenského styku, dorozumívání, 

jehož hlavní funkcí je navazovat, udržovat a vést kontakt s druhými při společné činnosti. 

Ve školské praxi je věnována pozornost především dvěma oblastem praktického ústního 

dorozumívání: 

 rozhovorům s kamarády (spolupráce s lidmi na stejné hierarchické úrovni), 

 ve styku s učitelem nebo jiným personálem školy (řízení založené na hierarchických 

vztazích). 

Oba uvedené typy ústní komunikace mají zřetelnou přímou vazbu na součinnost partnerů 

a spočívají v navazování a udržování kontaktu, předávání a přijímání podnětů, které vedou 

k následnému jednání v běžných učebních, ale i jiných životních situacích. 

V oblasti písemné komunikace se setkáváme se soukromou a úřední korespondencí, a to 

v podobě informací, pokynů, písemných vzkazů, oznámení, pravidel, řádů, zpráv. Funkce 

fatická zde ustupuje do pozadí a do popředí se dostávají dovednosti, jako jsou jasná formulace, 

stručnost, ale rovněž pozorné čtení, rychlé vyhledání informace apod. (Šebesta, 2005, 

s. 73−74). 

KOMU NIKA CE INTE RA KČ NÍ  (KRIT ICKÁ)  

Komunikace interakční je zaměřena na interakci, kdy na jedné straně mluvčí/produktor 

vyjadřuje svá osobní stanoviska, názory a pocity a na straně druhé se příjemce/recipient 

naopak snaží názory, soudy protistrany dešifrovat, vyhodnotit. Je produktem oboustranného 

zájmu na realizaci i percepci sdělované komunikační intence. Předpokládá korektní kooperaci, 

jež nemusí být vždy všem lidem samozřejmá. Úkolem komunikační výchovy je tedy těmto 

aspektům komunikace žáky naučit. 
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Podstatou vyjádření i rozpoznání komunikačního záměru je kritické vyhodnocení 

verbálního sdělení i všech neverbálních náznaků, které se podílejí na komunikaci. Vycházíme-li 

z požadavku kritického vyhodnocení komunikace, setkáváme se s pojmem kritická komunikace. 

Identického pojmenování použijeme při označení komunikačních činností, jakými jsou kritické 

naslouchání a čtení (Hájková, 2008, s. 53). 

Šebesta (2005, s. 71−73) uvádí, že se v této komunikaci dostává do popředí několik 

jazykových funkcí: 

a) Funkce emotivní, uplatňující se v produktivní i receptivní komunikaci jako velmi 

podstatný faktor v oblastech zájmu: 

- vyjadřování vlastních názorů, stanovisek, pocitů a prožitků (na straně autora); 

jeho protějškem na straně recepce není pouze příjem od partnera, ale pozorné 

a citlivé naslouchání a čtení; 

- vyjadřování kritiky v různých situacích vůči různým subjektům a naopak její 

přijímání; 

- odlišování subjektivního zabarvení projevu věcného od věcného obsahu 

sdělování, které je velmi podstatné pro recepci analytickou a kritickou jako 

součást umění komunikační sebeobrany a pro korektní (nemanipulativní) 

sdělování vlastního názoru. 

 

K těmto uvedeným zájmům mohou být pro učitele podstatnou inspirací zásady zdvořilosti 

a asertivity. 

b) Funkce konativní má ve stylistice poněkud zvláštní postavení. Obvykle se překládá 

termíny jako funkce působící nebo ovlivňovací, příp. přesvědčovací nebo 

persvazivní. Uvedené termíny se nechápou jako synonyma, nýbrž jako zastřešující 

označení pro komplex několika funkcí (emotivní, konativní, příp. i fatické). Je to 

především proto, že uvedené funkce se často spojují a funkce konativní a emotivní 

mají celou řadu společných prostředků. V praxi lze pak velmi obtížně rozlišit, zda 

vyjadřují postoje a city autora, nebo jejich užití souvisí pouze se snahou ovlivnit 

partnera. Při úvaze o komunikačních činnostech a záměrech komunikantů z 
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hlediska komunikační výchovy je situace jednodušší. Je však nutné jasně 

diferencovat intence autora a příjemce. 

KOMU NIKA CE ZÁŽ ITKOV Á  

Komunikace zážitková zahrnuje typ komunikačních činností, které se vážou především 

k funkci estetické. Tomuto typu vnímání, ale i tvoření textů je dán prostor zejména v literární 

výchově. Zážitková komunikace souvisí rovněž i s uplatněním estetické funkce v ostatních 

komunikačních činnostech. Jedná se především o její využití v receptivních činnostech, např. 

v zážitkovém čtení a naslouchání. Svůj význam může mít i v činnostech produktivních, a to 

především při tzv. tvořivém psaní nebo při mluvených projevech. 

Komunikace, orientující se na estetický zážitek, jehož zdrojem je obava, pak neuplatňuje 

estetickou funkci. Estetickou funkci nenaplňuje ani zážitek, tedy spíše radost ze zvládnutí určité 

komunikační činnosti, která bývá často prezentována gesty, výkřiky, často i vzpomínkou na celý 

život. E. Hájková (2008, s. 55) považuje komunikaci, jejímž efektem se stává zážitek z úspěchu 

nebo projev radosti rovněž za komunikaci zážitkovou. 

V komunikační výchově pracujeme s tímto zaměřením pouze ojediněle. Estetický prvek při 

tzv. tvořivém psaní, vypravování, tvoření a sledování mediálních celků, tj. v rámci tzv. mediální 

výchovy není zanedbatelný, a tedy ani v komunikační výchově nemůže být opomenut. 

 

1.4.2 Receptivní činnost – naslouchání 

Motto: Sluch je jeden z pěti smyslů, ale naslouchání je umění. 
Frank Tyge 

Naslouchání je považováno za nejdůležitější a první řečovou dovednost, kterou si dítě 

osvojuje. Dítě využívá naslouchání již v předřečovém období, kdy začíná rozlišovat zvuky, hlasy 

ze svého blízkého okolí, na které reaguje různými činnostmi, objevují se zde první elementy 

napodobování. Postupně dochází k uvědomování si zvuků a jejich využívání dle významu. Je te-

dy patrné, že dovednost naslouchání se vyvíjí od raného dětství, a to především ve vtahu 

k mluvení. Její určitá míra patří k základním předpokladům školní zralosti a po celou dobu 

školní docházky náleží k těm nejužívanějším a nejpotřebnějším (Hájková, 2008, s. 59−61). 

Výzkumy realizované v letech 2000−2002 podle K. Šebesty dokazují, že nejfrekventovanější a 
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nejvyužívanější komunikační činností je naslouchání. Výuka naslouchání by měla být propojena 

se čtením, mluvením a psaním. 

Ve školním prostředí bývá naslouchání často zanedbáváno, a to především proto, že bývá 

opomíjen rozdíl mezi ním a slyšením. Slyšením označujeme pouhé vnímání sluchem, zatímco 

naslouchání je charakterizováno navíc jako aktivní úsilí porozumět tomu, co slyšíme, pochopit 

druhého, který k nám promlouvá, odhalit jeho záměr, zpracovat a zhodnotit získané informace 

a přiměřeně na ně reagovat (Šebesta, 2005, s. 113). 

Výchova k naslouchání zaměřuje svůj cíl na osvojování si dovedností a vytváření návyků, 

které žákům dovolí nebo usnadní prostřednictvím mluveného slova zdárně komunikovat. Škola 

se zaměřuje především na rozvoj těchto dovedností: 

 naslouchat pozorně, soustředěně a s porozuměním – především v náročnějších situacích, 

s nimiž se žáci ve škole setkávají a které vyžadují soustředěný poslech; 

 naslouchat aktivně, připravovat se na naslouchání, zaznamenávat a zpracovávat si slyšené 

informace, průběžně nebo posléze reagovat otázkami na slyšený projev, případně, je-li to 

možné, připravit si odlišnou než otázkovou reakci; 

 přizpůsobovat naslouchání konkrétním komunikačním potřebám a situacím – rozlišovat 

základní funkční typy – naslouchání praktické, věcné, zážitkové, empatické3, kritické4 

(Šebesta, 2005, s. 113−114). 

 

1.4 .2 .1  Formá lní t yp y  naslouchání  

NASLOUC HÁNÍ POZORNÉ  

Pozorné naslouchání je jednou z výchozích forem naslouchání, z níž vychází všechny další. 

Cílem výchovy k pozornému naslouchání je vytvořit u žáků návyk soustředěně naslouchat v si-

tuacích, které pozorné naslouchání vyžadují, a současně pro ně vytvářet příhodné podmínky. 

                                                           
3
  Empatické naslouchání se týká především mezilidských vztahů a řešení problémů. Jde o reakce na po-

city, jak porozumět druhému člověku a jak dávat zpětnou vazbu, reagovat. Rozvíjení tohoto naslou-

chání předpokládá značně vyzrálou osobnost. Ve školním prostředí hovoříme spíše o citlivém naslou-

chání, o chápavosti vůči druhému. 

4
  U kritického naslouchání dochází k uplatnění empatie. Jedná se o snahu porozumět, zaujmout kritické 

stanovisko k vyslechnuté informaci, přitom si ale zachovat určitý racionální nadhled. Lze ho uplatnit v 

situacích vyžadujících analýzu, interpretaci a posouzení informace, např. při diskusích, tvoření reklam 

na spotřební zboží, odhalování detektivních záhad. 
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V 1. ročníku základní školy vedeme žáky k poznání, že na naslouchání, stejně jako na jinou 

činnost, je třeba se připravit. Učitel dbá na to, aby: 

 žáci zaujali vhodnou, pohodlnou polohu, která bude co nejméně rušivá, a zároveň aby 

měli dobrý zrakový kontakt s mluvčím, 

 žáci pracovali v upraveném prostředí, odstranili rušivé a zbytečné věci z lavic, a společně 

tak vytvořili vhodné a pozitivní klima, 

 při plánování hodiny je nutné aktivity rozložit tak, aby se v krátkých intervalech střídala 

fáze soustředěného naslouchání s fázemi uvolněnějšími, protože pozornost v naslouchání 

přirozeně kolísá, 

 žáci byli dostatečně motivováni. 

Veškeré uvedené části přípravy by se měly stát od samého počátku školní docházky 

návykem (Šebesta, 2005, s. 114−115). 

NASLOUC HÁNÍ INSTRU KC Í M  

Naslouchání instrukcím je dobrým příkladem praktického naslouchání. Instrukce musí být 

předem promyšlená, stručná a měla by odpovědět na všechny základní otázky: co se má 

udělat, kdo to má udělat (při skupinové práci), kdy, kde, případně proč a jak se to má udělat. 

Opakování instrukcí ze strany učitele lze považovat za demotivující; doporučuje se, aby 

instrukci případně zopakoval některý z žáků co nejpřesněji vlastními slovy. Ústní instrukci 

je možno propojit se cvičením v písemném zápisu – žáci si poznamenávají nejdůležitější 

informace. Jejich zápis, tj. polopřipravený projev jim slouží jako opora. Vhodná je rovněž 

kombinace ústního a písemného zadání. V tomto případě si předem učitel napíše zadání na 

papír (na jiný předmět) nebo na odvrácenou stranu tabule a dá ho žákům k dispozici až po 

předložení ústního zadání. 

Za výhodné je rovněž považováno, abychom vedli žáky k vzájemnému zadávání a 

předávání instrukcí mezi sebou, přičemž dbáme na jejich úplnost a korektnost (Šebesta, 2005, 

s. 115−118). 

Naslouchání monologickým věcným projevům  

Monologické texty, určené k poslechu kladou důraz na pozornost žáků. Při jejich 

zařazování do výuky velmi záleží na jejich správném výběru. Doporučuje se žáky motivovat, aby 

se předešlo případným problémům. Za častější a také vhodnější je považována motivace 

týkající se obsahu textu, např. ještě před vyslechnutím materiálu lze předem zadat problém 



 

Strana | 40 

 

nebo problémy, o kterých bude následně diskutováno. Je možné použít vnější motivaci, např. 

představení autora nebo zajímavou okolnost vztahující se ke vzniku příslušného textu. Žákům 

lze rovněž doporučit, aby si v průběhu projevu poznamenali své postoje, názory, otázky, které 

je v souvislosti s projevem napadnou (Šebesta, 2005, s. 115−116). 

Naslouchání aktivní  

Naslouchání aktivní vymezujeme z naslouchání pozorného. Výchova k aktivnímu 

naslouchání se opírá o doprovodné činnosti, reakce. Jde především o tyto druhy aktivit: 

a) kladení otázek mluvčímu, které lze rozvíjet od prvopočátku školní docházky; 

b) psaní poznámek, které lze uplatňovat až po zvládnutí základů psaní; 

c) vyvozování závěrů, komentáře, diskuse o slyšeném textu, které lze rozvíjet 

především u vyšších ročníků, případně dle vzniklé situace (Šebesta, 2005, s. 117). 

Zpočátku postupně vedeme žáky k soustředěnému poslechu učitele. Na 1. stupni základní 

školy by projev učitele neměl být delší než 10 minut. Zpočátku při nácviku soustředěného 

naslouchání vycházíme ze snazší varianty, která spočívá v tom, že otázky/úkoly zadáváme před 

projevem. Později přecházíme k variantě, kdy žáci zodpovídají otázky, plní úkoly až po ukončení 

výkladu, např. podle slyšené informace kreslí, učí se samostatně vytvářet a klást účelné otázky 

k textu apod. Za obtížnější variantu považujeme pořizování písemných záznamů 

nejdůležitějších informací – psaní poznámek (Hájková, 2008, s. 68−69). 

1.4 .2 .2  Funkční  t yp y nas louchá ní  

S funkčním rozlišením se dosud pracovalo poměrně málo. Program obecné a občanské 

školy diferencuje podobně jako u čtení čtyři základní funkční typy: 

1) Naslouchání praktické (orientující), které je založeno na pozorném naslouchání, 

cvičí toleranci, pochopení, empatii, jež jsou později uplatňovány v monologických 

a dialogických projevech. 

2) Naslouchání věcné bývá realizováno nasloucháním aktivním v podobě kladení 

otázek a psaní poznámek. 

3) Naslouchání interakční (kritické) se orientuje především na dovednost rozpoznat 

záměr mluvčího vzhledem k posluchači, např. formou jednoduchých detektivních 

příběhů nebo reklamy. 
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4) Naslouchání zážitkové je takové, které je předurčeno jako zdroj estetického 

zážitku na základě slyšeného projevu, např. poslech mluveného slova v podobě 

předčítání textu nebo básně. 

Každý z uvedených funkčních typů klade na žáka, ale i na učitele a metodiku vyučování 

jiné nároky. U praktického naslouchání jde o kultivování praktické interakce žák − žák nebo 

žák − učitel. U věcného naslouchání se jedná o rozvíjení dovednosti soustředit se, aktivně 

poslouchat a pochopit věcný obsah projevu. U kritického naslouchání jde především o 

dovednost posoudit kvalitu projevu zážitkového naslouchání s ohledem na subjektivní a 

situační faktory, které mohou projev, jeho percepci a interpretaci ovlivňovat. U zážitkového 

naslouchání jde zejména o vyvolání estetického zážitku a dovednosti sdílet ho s ostatními 

(Šebesta, 2005, s. 119−121). 

Vzhledem k tomu, že v praxi by činnost naslouchání měla mít vyhrazeno patřičné místo, 

její výuka by měla být propojena se zbývajícími komunikačními činnostmi (čtení, psaní, 

mluvení). Cílem komunikační dovednosti naslouchat je podle J. Palenčárové a K. Šebesty (2006, 

s. 51−53) „…osvojení si dovedností a návyků potřebných pro úspěšnou komunikaci, tedy jako 

naslouchat pozorně, s porozuměním a aktivně, přizpůsobit naslouchání konkrétní komunikační 

situaci“. 

1.4.3 Receptivní činnost – čtení 

Čtení jako receptivní komunikační dovednost považujeme za významnou složku 

osobnostního vybavení jedince, jejímž prostřednictvím získává informace, které jsou základem 

pro jeho vzdělávání a následné společenské uplatnění. Čtení je složitý proces, ve kterém hrají 

velkou roli jazykové dispozice jedince, schopnost soustředěnosti, rozvoje paměti, percepce a 

myšlení. Proces čtení probíhá bez ohledu na použité metody, základem pro jeho osvojování je, 

aby dítě správně identifikovalo grafémy konkrétního jazyka. Rozvoj recepční komunikační 

textové kompetence vysvětluje Ľ. Liptáková (2012) jako schopnost žáka získat a využít 

informace z vyslechnutého nebo přečteného textu. 

1.4 .3 .1  Čtení a  di ferencia ce  jeho úrovní  

Podle úrovně čtenářské techniky můžeme rozlišit čtení základní a čtení pokročilé. 

Předmětem výuky v základním čtení je dovednost identifikovat a interpretovat písmena, 

grafické znaky, jednotlivá slova a věty. Toto elementární čtení si žáci osvojují v počáteční fázi 

školní docházky, zpravidla během prvních dvou ročníků základní školy. Bývá nacvičováno tzv. 

hlasitým čtením. Často se ovšem objevuje nepřesnost nebo pomalé tempo. Během 3. ročníku 
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se však žáci dostávají na požadovanou úroveň. V případě, že není během 2. vzdělávacího 

období procvičováno hlasité čtení, čtenářská úroveň má tendenci klesat, což se následně 

projevuje při přechodu na 2. stupeň, na střední školy a mnohdy i na vysoké školy. Obtíže 

převažují u žáků se specifickými poruchami učení nebo u žáků s cizím mateřským jazykem. 

Pokročilé čtení věnuje pozornost vyšším úrovním procesu čtení, než je pouze dešifrování 

grafického záznamu. Podle zvyšující se úrovně a kvality čtení ho lze rozdělit do několika stupňů: 

ČTENÍ  S  POROZU MĚNÍM  

Při čtení s porozuměním se uplatňují metody práce s textem, které navazují na metody 

a postupy počátečního čtení. Jedinec dokáže vybrat podstatné informace a pracovat i s dalšími 

informačními zdroji. Čtení s porozuměním vyžaduje účast lidského vědomí, značné 

soustředění, dostatečnou rychlost čtení a rovněž i dostatečnou kapacitu krátkodobé a 

střednědobé paměti. S dovedností číst a psát také nepochybně souvisí i pojetí gramotnosti. 

Uplatňování funkční gramotnosti v didaktice narůstá ve spojitosti s mezinárodními výzkumy 

gramotnosti, např. PISA, PIRLS. 

Zpočátku pracujeme na úrovni slov a jednoduchých vět. Žáci sledují vztahy mezi významy 

jazykových prostředků, uvažují o možných ekvivalentech a ptáme se jich, zda v kontextu 

daného textu říkají nebo neříkají totéž. Konfrontujeme text se skutečností a učíme žáky, aby 

sledovali jeho pravdivost či nepravdivost. V dalším kroku přistupujeme k práci s jednoduchým 

textem a postupně zvyšujeme náročnost textu i úkolů. 

a) Otázky k textu klade nejprve učitel. Odpovědi na otázky by měli žáci snadno 

vyhledat, vypreparovat z textu, a to nejprve bez změny tvaru slova. Později žáci 

vyhledávají slova textu a snaží se naformulovat správnou odpověď na otázku. 

b) Otázky k textu tvoří sami žáci. Učitel nebo spolužáci odpovídají, ten, kdo otázku 

zadával, musí rovněž provést i kontrolu. 

c) Učitel vytváří úkoly k danému textu. 

d) Reprodukce textu – volná i výběrová. 

e) Žáci mohou dle textu nakreslit obrázek, schéma s dodržením určitých kritérií, např. 

dějová posloupnost, návaznost, žánr. 

f) Slovní vetřelci – vyhledání slov, která do textu nepatří, neboť nepatří do větných 

struktur nebo svým lexikálním významem nekorespondují s kontextem, do 
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kterého jsou zasazena. Vyznačená nebo vypsaná slova mohou tvořit sémantický 

celek, což je dobrá kontrola správnosti a úplnosti řešení. 

g) Zapamatování si věcné informace z přečteného textu – jméno, činnost, časový 

údaj, počet atd. Otázky a úkoly sdělíme před čtením textu – lehčí a motivační 

varianta. Otázky a úkoly sdělíme až po přečtení textu – náročnější varianta. 

h) Vyhledání a označení nesrovnalostí v textu – chyby, prohřešky proti logice. 

i) Výběr tvrzení z nabídky, které odpovídá obsah textu. 

j) Označení varianty, zda je inovace obsažená v textu ANO/NE. 

k) Porovnání verbálního textu a ilustrace/fotografie, např. Obsahují totéž? Která 

fotografie patří k textu? Bylo dříve v ději to, co je na obrázku nebo na fotografii, 

nebo to, co říká text? 

l) Tvorba vhodného názvu k textu. Tvorba názvů pro jednotlivé, např. rozstříhané 

části textu – nácvik na tvoření osnovy. 

m) Tvorba jiných (klíčových) slov, vět, textu na stejné, zadané téma nebo dle 

stanovených kritérií, např. dodržení slohového útvaru, jiného slohového útvaru, 

použitím konkrétních slovních druhů (Hájková, 2008, s. 84–85). 

Ve třetím kroku pracujeme již s větším počtem informačních zdrojů současně. Použijeme 

dva verbální texty, v kterých se mohou informace vzájemně podmiňovat, např. s textem a 

mapou, jízdním řádem, televizním programem apod. 

ČTENÍ  A NA LYTICKÉ  

Analytické čtení usiluje o odhalení informací skrytých za textem, vyrozuměných z 

podtextu. Identifikuje postoje, pocity, prožitky i motivy autora textu, aniž by je výslovně 

vyjádřil. Tento stupeň čtení je náročný, neboť je nutné provést skutečnou analýzu textu. Čtení 

analytické se objevuje až ve 2. vzdělávacím období, tj. ve 4.−5. ročníku. Je důležité, aby učitel 

správně vyhodnotil situaci, kdy je vhodné analytické čtení zařadit. Žáci v nižších ročnících 

nemají mnohdy dostatečné znalosti ani sociální zkušenosti. Takové čtení jim však nemůžeme 

zatajit, ale zároveň ho není nutné do výuky zařazovat. Mnohdy se stává, že po vyhodnocení 

situace v konkrétní třídě ponecháme analytické čtení až na 2. stupeň základní školy (Hájková, 

2008, s. 85). 
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ČTENÍ  H OD NOTÍCÍ  

Hodnotící čtení stanovuje prospěšnost a účelnost textu pro čtenáře, vyhodnocuje 

autorský záměr a postoje. Hodnocení textu je činnost velmi náročná, vyžaduje dobré zvládnutí 

všech předchozích stupňů, značnou čtenářskou zkušenost a osobní zralost žáka. Žáci se s ním 

setkávají až ve vyšších ročnících. Přesto ho lze zařadit u mladších žáků v rámci mediální 

výchovy, např. při hodnocení reklamních textů na výrobcích. 

1.4 .3 .2  Formá lní di ferencia ce  čtení  

U čtení lze rozvíjet tři obecné kvality, které jsou uplatitelné v rozdílné míře v odlišných 

oblastech komunikace. Ve výuce nejsou rozvíjeny samostatně, nýbrž ve spojitosti s určitou 

funkční orientací. Hovoříme o pozornosti (soustředěnosti) při čtení, o aktivitě a o rychlosti 

čtení (Hájková, 2008, s. 85). 

ČTENÍ  POZ ORNÉ  

Čtení pozorné vyžaduje schopnost soustředit pozornost na text, pracovat s chybou nebo 

odhalovat nesrovnalosti v textu. Tento typ čtení uplatňujeme při čtení instrukcí, pouček, 

pravidel nebo při čtení s porozuměním. 

ČTENÍ  A KTIVNÍ  

Každé čtení považujeme za činnost, je tedy aktivní. V komunikační výchově však za aktivní 

čtení pokládáme takové čtení, které je doprovázeno jinými aktivitami. Na 1. stupni se nejčastěji 

setkáváme se třemi typy aktivit: 

1) Formulace otázek k textu 

Tuto aktivitu lze uplatňovat ve dvou fázích: 

- Před vlastním čtením, kde je činnost velmi motivující. Dává žákům příležitost k 

ujasnění, co od přečteného textu očekávají, popř. co mohou očekávat, na co se 

mají zaměřit, jak budou následně s textem pracovat, případně na co je nutné si 

dát pozor. Výsledkem by měla být co nejpřesnější formulace otázek, na něž lze 

najít v textu odpověď. 

- V průběhu čtení, kdy otázky plní jinou funkci. Reagují na sporná místa v textu, 

jsou východiskem pro další ověřování, hledání v jiných zdrojích, vytvářejí dotazy 

pro další diskuzi. 
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2) Vyznačování vybraných částí textu 

- Při této aktivitě se žáci na 1. stupni učí registrovat, vyznačovat a zvýrazňovat 

klíčová slova a nejdůležitější údaje v textu. Jedná se o nezbytnou formu např. 

studijního čtení. 

3) Vypisování významných údajů z textu 

- Při této aktivitě se žáci učí vypisovat údaje z textu formou výpisků nebo osnovy. 

Je nutné, aby žáci dokázali rozpoznat v textu hlavní myšlenku, parafrázovat ji a 

shrnout do několika bodů. 

ČTENÍ  RYCH LÉ  

Vymezení tohoto typu čtení se objevuje až v poslední době, neboť souvisí s potřebou 

rychlé reakce při vyhledávání daných informací a seznámení se s rozsáhlejším textem. Na 

1. stupni základní školy se s tímto typem čtení v podstatě nepracuje, jen částečně při měření 

rychlosti čtení v návaznosti na čtení příležitostných textů. Cílem je především naučit žáky 

přizpůsobit rychlost čtení aktuální potřebě. Neklademe však na žáka tak vysoké nároky, jaké 

představuje rychlé čtení u dospělých. 

 

1.4 .3 .3  Funkční  diferenciace  čt ení  

S rozdělením funkčních typů čtení se setkáme v návrhu učebních osnov obecné školy. V 

literární výchově je užíváno zážitkové čtení a v rámci komunikační výchovy se mu nevěnuje již 

větší pozornost. Náplní komunikační výchovy je pak čtení praktické, věcné a interakční 

(kritické), (Hájková, 2008, s. 87−91). 

ČTENÍ  PRAKTIC KÉ  

Čtení praktické se uplatňuje jako doprovodná aktivita při jiných činnostech. Jedinec 

potřebuje prostřednictvím čtení získat nějakou praktickou informaci, instrukci, odpověď na 

otázku, potřebuje se orientovat. Na 1. stupni základní školy je nejdůležitější čtení instrukcí – 

zadání úkolů, pokynů k práci, pravidel. Klademe rovněž velký důraz na tzv. čtení vyhledávací, 

při kterém jde o rychlé vyhledávání konkrétní dílčí informace nebo slova, např. ve slovníkových 

a jiných abecedně uspořádaných příručkách. K vyhledávacímu čtení lze u starších žáků připojit 

i rozvoj čtení rychlého. Do praktického čtení můžeme také zařadit čtení orientační, které dává 

čtenáři základní povědomí o textu, aby věděl, zda má daný text číst a jaké informace z něj 
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může získat. Rovněž i orientační čtení vyžaduje rychlost a dále pak zběhlost při práci s 

obsahem, titulky, mezititulky nebo jinými rámcovými složkami textu. Je vhodné ho rozvíjet v 

přirozené konkrétní souvislosti, v 1. vzdělávacím období však sporadicky. 

ČTENÍ  VĚC NÉ  

Čtení věcné je zaměřeno na získávání a osvojení si jedné nebo více určitých informací 

o předmětu sdělení. Na 1. stupni základní školy zařazujeme takové typy čtení, jež se uplatňují 

především při samostatném studiu studijních materiálů. Z tohoto důvodu bývá mnohdy věcné 

čtení označováno jako předstupeň čtení studijního, které není jednoduchým procesem, neboť 

se skládá z dílčích, za sebou navazujících etap. 

 V první etapě tzv. přípravného čtení jde o získání celkového přehledu o obsahu a členění. 

Tímto čtením by měl žák projít samostatně, výsledek lze ověřit obecnými otázkami nebo 

rozhovorem ve třídě. 

 Ve druhé etapě navazuje formulování otázek k textu, které je nutno sepsat. 

 Ve třetí etapě dochází k vyznačování klíčových slov, nejdůležitějších údajů, částí textu 

a určování hlavní myšlenky. 

 Ve čtvrté etapě probíhá vlastní studijní čtení, ujasnění si významu termínů, zodpovězení 

dříve položených otázek. 

 V páté etapě dochází ke shrnutí obsahu, zhodnocení celého textu, zopakování toho, co 

jsme se dozvěděli, popř. co potřebujeme ještě zjistit z jiných zdrojů a jak je získáme. 

ČTENÍ  INTE RAKČ NÍ  (KRIT ICKÉ )  

Kritičnost je do jisté míry přítomna ve všech funkčních typech čtení. Hlavním účelem 

výchovy ke kritickému čtení je to, aby byl žák schopen rozpoznat komunikaci s působícím 

efektem a rozlišit nekorektní a korektní působení. Za nekorektní lze v zásadě považovat 

působení založené na přinucení nebo na manipulaci. Za účelné se považuje propojení výchovy 

ke kritickému myšlení s takovými druhy textů, pro které je typický působící záměr (např. texty 

politické, publicistické a reklamní). U tohoto typu čtení se doporučuje skupinová diskuze. 

ČTENÍ  ZÁ ŽITKOVÉ  

Jak již bylo řečeno, zážitkovému čtení se podrobněji věnuje složka čtení a literární 

výchovy. Lze ho rovněž zařazovat i do komunikační výchovy. 
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1.4.4 Produktivní činnost – psaní 

Psaní jako první produktivní činnost má charakter trvalé, neopakovatelné jedinečnosti. Je-

ho realizace v podobě písemného projevu si získala především velkou pozornost učitelů. Je to 

jeden ze způsobů, kterým žáci projevují svoji individualitu a učí se tak vážit si svých myšlenek. 

Je to nástroj kritického myšlení, zlepšuje čtenářské dovednosti, podněcuje zvídavost a činí žáka 

aktivním pozorovatelem. Zájem žáků o tuto činnost však bývá značně nízký. Oblibu 

komunikační činnosti lze zvýšit tím, že procvičování psaní bude probíhat zajímavými způsoby 

než jen mechanickým nácvikem, často působícím spíše jako dril. Volba tématu, o čem chtějí 

žáci psát, rovněž přináší pozitivní reakce. Bohužel v našich školách se učitelé často zaměřují na 

písemný projev jako na produkt, nikoli jako na proces. Častým zadavatelem témat je právě 

učitel, což mnohdy způsobuje potlačení individuality žáka, a žáci se tak stávají závislými na 

učiteli, který za ně myslí. 

1.4 .4 .1  Psa ní a  jeho  di ferencia ce  

Psaní je myšlenkový proces. M. Vágnerová (2002) uvádí, že psaní je nutné chápat jako 

distanční komunikaci, která není omezena časem ani prostorem. Během života uplatňujeme 

rozdílné druhy písma. M. Klimovič (2010) rozlišuje psaní kognitivní, ve kterém jde o generování 

myšlenek, a psaní komunikační, při kterém autor předvídá potencionální problémy adresáta 

s dešifrováním textu. 

Ľ. Liptáková (2011, s. 274−275) zastává názor, že pokud chceme rozvíjet psaní u žáka 

mladšího školního věku, musíme nejprve pochopit univerzální principy, které proces tvoření 

determinují, a přijmout tezi, že psaní podléhá ontogenezi. Žák mladšího školního věku využívá 

zpočátku psaní jako prostředek k vyjádření toho, co o daném tématu ví, není totiž ještě 

schopen propojit procesy plánování s tvořením a posuzováním textu. Žák si před psaním 

nestanovuje cíl, spoléhá se na informace, které si vyhledá ve svém vědomí pomocí tematických 

a žánrových identifikátorů. 

Písemný projev jako proces lze dle Hájkové (2008) rozvrhnout do několika fází: 

1) fáze motivace (impulzy pro psaní v podobě motivační aktivity – využití dalších 

komunikačních činností, např. naslouchání, čtení, rozhovor); 

2) fáze volby tématu (uvědomění si, o čem budu psát); 
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3) fáze tvorby nadpisu (konkretizace zvoleného tématu do nadpisu, plánování – 

individuálně, ve dvojici, ve skupině, s učitelem); 

4) fáze invence a selekce (shromažďování informací, uspořádání myšlenek − 

brainstorming, myšlenková mapa); 

5) fáze kompozice a stylizace (vytvoření konceptu, vyjádření myšlenky); 

6) fáze reakce (reakce posluchačů, čitatelů – spolužáci, učitel, vedení dialogu); 

7) fáze úpravy textu (doplňování, vylepšování textu); 

8) fáze korektury (konečná oprava a úprava textu); 

9) fáze čistopisu (závěrečné přepsání textu); 

10) fáze prezentace, publikování (školní časopis, vystavení práce v prostorách třídy či 

školy). 

Cílem je, aby psaní jako komunikační činnost především pomáhala odhalovat osobní 

pocity žáků, jejich postoje, myšlenky, případně řešila aktuální problémy současné společnosti, 

které žáky zajímají. Podstatou je, aby si žáci při rozvoji písemných projevů osvojili psaní jako 

vyjadřovací, dorozumívací a výrazový komunikační prostředek. Psát pro někoho znamená 

podělit se, tedy komunikovat. Žáci v mladším školním věku ještě netvoří proto, aby 

komunikovali, ale když už cokoli vytvoří, mají touhu se o to s někým podělit. 

 

1.4 .4 .2  Formá lní di ferencia ce  p saní  

PSANÍ  FRAGMENTÁ RNÍ  

Dříve než jsou žáci schopni produkovat souvislé psané projevy, vedeme je k tomu, aby 

používali kratší útvary, slova, slovní spojení. S ohledem na to, že žáci při vstupu do školy neznají 

pravopisná pravidla, nedokáží napsat správně všechna slova, a postupně se tedy budou s touto 

dovedností seznamovat. Učitel se ocitá před rozhodnutím, zda nechat žáky psát i s 

pravopisnými chybami, nebo nutit psát žáky pouze slova, která umějí psát správně. Na jedné 

straně hrozí, že může dojít k fixaci nesprávné grafické podoby, na druhé straně dochází k 

tlumení žákova vyjadřování. E. Hájková doporučuje cestu nabídky slovního materiálu, která 

poskytne možnost výběru z formálně správných lexémů. Fragmentární psaní je vhodné použít 

při psaní nekohezních textů. Koherence textů je dána tématem, např. sestavování seznamů 
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věcí, soupisu pomůcek a materiálů nebo vyplňování formulářů. Žáci píší sice jednotlivá slova, 

ale uvědomují si příslušnost k jednomu tématu. Cílem je, aby si žáci uvědomili, že soupis slov je 

v pořádku pouze tehdy, je-li úplný a ucelený. 

Při doplňování volíme takové údaje, které jsou přiměřené věku žáků. Žáky seznámíme se 

základy komunikační sebeobrany týkající se informací o potřebě ochrany osobních dat a o mož-

nosti jejich zneužití. Doporučujeme pracovat s fiktivními subjekty (Hájková, 2008, s. 95−97). 

PSANÍ  NAPOD OBIVÉ  

Za předstupeň napodobivého psaní můžeme považovat opisování textů. Dochází při něm 

k nácviku pozornosti a soustředění na tvar písmen. Mnohdy slouží jako motivace k obměnám 

opisovaného textu. Žáci mohou využít možnosti konfrontace textu opsaného s původním. První 

žákovské projevy vznikají právě nápodobou. Metodou nápodobivého psaní se učí žáci 

zvládnout napsat jednoduché slohové útvary, např. pozdrav, vzkaz, dopis, adresu, přání, 

jednoduchý popis obrázku, věci nebo zvířete. Fáze napodobivého psaní je přechodnou fází 

mezi psaním fragmentárním a řízeným psaním. Její délka je individuální, mnohdy v této fázi 

setrvávají někteří jedinci i v dospělosti (Hájková, 2008, s. 97). 

PSANÍ  ŘÍZE NÉ  

Fáze řízená představuje podstatnou část slohové a komunikační výchovy na 1. stupni ZŠ. 

Její součástí je zvládnutí psaní slohových útvarů, jako je např. zpráva, pozvánka, dopis. Při 

tvorbě takových textů by se měl žák řídit zákonitosti daných útvarů, uvědomit si základní fáze 

tvorby souvislých projevů: fázi invence, shromažďování obsahu k projevu, fázi kompozice, 

uspořádání materiálu pro projev, fázi stylizace. Zvládnutí těchto fází se většinou projeví až při 

tvořivém psaní. Předpokládá se, že nejvhodnějším začátkem pro řízenou práci s žákem je 

nácvik vyprávění, to však neplatí při rozvoji psaní. Doporučuje se tedy začínat jednoduchými 

popisy a posléze přecházet ke složitějším útvarům (Hájková, 2008, s. 99−100). 

PSANÍ  TV OŘIVÉ  

K tvořivému psaní se žáci dostávají především přes útvar vypravování. Průpravou může 

být např. reprodukce textu. K nácviku dochází především prostřednictvím popisu obrázků, 

které jsou uspořádány v dějové linii. Nejčastěji jsou využívány příběhy s otevřeným koncem, 

vypravování na základě nabídky slov, vytváření nadpisu k danému textu, vkládání drobných 

epizod do již hotového vypravování, doplňování slov, větných celků do vypravování. Zpočátku 
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školní docházky rozvíjíme smysl pro rytmus a rým ve verši, využíváme vhodných textů pro 

doplnění několika slov spontánně nebo s využitím nabídky (Hájková, 2008, s. 100−101). 

Techniky tvořivého psaní přispívají rovněž k rozvoji sebereflexe. 

 

1.4 .4 .3  Funkční  diferenciace  ps aní  

PSANÍ  PRA KTIC KÉ (ORIE NTU JÍC Í)  

Psaní praktické (orientující) se zaměřuje na psaní krátkých textů informačního charakteru, 

které fungují při běžné komunikaci, např. vzkazy, pokyny, poznámky, e-maily. Texty bývají 

často zapsány zkratkovitě, užité jazykové prostředky a symboly jsou mnohdy známy jen 

autorovi, případně adresátovi. V příslušných cvičeních je tedy nutné zdůrazňovat žákům, jak je 

důležitá srozumitelnost. Vhodným materiálem mohou být např. krátké textové zprávy (SMS), u 

kterých je potřeba dbát na stylizaci zprávy, kterou ovlivňuje počet možných písmen a absence 

diakritiky. Autoři SMS často řeší nedostatek místa tím, že píší lexémy bez mezer, zkratkovitě, 

nedodržují interpunkci apod. Cvičení v praktickém psaní by mohla z této charakteristiky vyjít, a 

využít ji tak pro nácvik soustředěnosti dětské pozornosti na srozumitelnost sdělení (Hájková, 

2008, s. 102). 

PSANÍ  VĚC NÉ  

Psaní věcné připomíná vágnost hranice mezi komunikací věcnou a praktickou. Za produkt 

tohoto typu psaní můžeme považovat komunikáty administrativní a obecné texty, v nichž se 

uplatňuje jazyková funkce a odborně zpravovací. Jedná se o text sloužící ke studiu, např. 

výpisky, zápisy v sešitech, zápisy v denících, poznámky z besed, výkladu. Na 1. stupni bychom 

měli žáky při věcném psaní pracovat s intertextovostí komunikátů, a to v podobě různých 

forem citace, např. při zápisech do deníku, do které uvádí autora, ilustrátora, vydavatele textu. 

Postupně učitel nároky na přesnost a formální úplnost zvyšuje (Hájková, 2008, s. 104). 

PSANÍ  KRIT IC KÉ ( INTE RA KČNÍ)  

Psaní kritické (interakční) je orientováno na čtenáře, což od produktora vyžaduje, aby 

respektoval adresáta. Mezi tento typ patří krátké a jednouché prezentace, např. přečtené 

knihy, viděného představení nebo filmu. Na 1. stupni je tvorba tohoto psaní náročná, neboť k 

jeho uchopení většina žáků ještě nedozrála. Vyžaduje ze stran žáků dostatečnou argumentaci. 
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Lze ho však zařazovat pro nácvik argumentace a vyjádření stanoviska k určité problematice 

(Hájková, 2008). 

PSANÍ  ZÁŽ ITKOVÉ  

Psaní zážitkové by mělo svému produktorovi přinášet radost z tvorby. Projevy takové 

kreativity nemusí vyznačovat výraznou estetickou kvalitu, významná je především spontaneita 

těchto projevů. Mnohdy můžeme hovořit i o psaní terapeutickém, které funguje, pokud žák 

potřebuje ventilovat svůj psychický stav, traumatizující zážitek nebo pokud není např. schopen 

mluvení. Jedním z takových typů je např. psaní deníku. Tyto texty bývají určeny pouze 

produktorovi, případně fiktivnímu čtenáři (Hájková, 2008). 

 

1.4.5 Produktivní činnost – mluvení 

Mluvení jako produktivní komunikační dovednost a její jazyková realizace, mluvený 

projev, nejsou v našich didaktikách mateřského jazyka tolik zmiňovány jako např. psaní a 

písemný projev. 

Ľ. Liptáková (2012) pak hovoří o produkční textové kompetenci, kterou vymezuje jako 

schopnost vytvářet texty. Jedná se o soubor znalostí, strategií, jež umožňují člověku dosahovat 

ve verbální interakci prostřednictvím psaní, ale i mluvení vlastního komunikačního záměru. 

Hlavním úkolem školy by mělo být především pozitivní usměrňování jazykového vývoje 

dítěte. Mnohdy se školní prostředí v konfrontaci s rodinným prostředím stává pro děti 

psychickou překážkou, která se následně odráží právě v jejich řeči. Vytváření návyku 

kultivovaného vyjadřování je třeba realizovat od prvopočátku vstupu dítěte do školy. 

Dovednost mluvit a naslouchat můžeme rozvíjet i bez výrazné primární jazykové výchovy, kdy 

se, především v 1. ročníku základní školy, snažíme soustředit zejména na dovednosti praktické. 

V tomto období dochází k docvičování ortofonické báze dítěte, neboť bezchybná výslovnost 

není pouze záležitostí estetickou, nýbrž hraje především významnou roli didaktickou. Má-li si 

dítě spojovat určitý zvuk – hlásku s určitým znakem – písmenem, je potřeba, aby si osvojilo 

zvuky korektní. Defektní mluva činí práci složitější a náročnější. Jedním z předpokladů 

kultivovaného verbálního projevu dítěte je udržení spontaneity dětského vyjadřování, s níž 

většina dětí přichází do školy. Ochota dětí hovořit, vypravovat by se z výuky neměla vytratit. 

Učitelé by měli mít na zřeteli, že děti rády komunikují. Měli by se tedy snažit stále podporovat 
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a rozvíjet jejich přirozenou schopnost komunikace. K tomu, aby mohl žák rozvíjet svůj mluvní 

projev, musí dostávat především dostatek příležitostí (Hájková, 2008, s. 71−73). 

1.4 .5 .1  Dia logické  projevy  

E. Höflerová (2003, s. 9) v analýzách řečových projevů vychází z toho, že komunikace je 

trvalý proces, jehož vnějším projevem je dialog, prostřednictvím kterého se žák dorozumívá se 

světem. Dialog je uskutečňován verbálními a neverbálními výrazovými prostředky. 

Se vzorem dialogu se žák setkává především v kontaktu s rodinou, ve skupině vrstevníků 

nebo stálým příkladem komunikace s učitelem, např. při tzv. řízeném rozhovoru. Rychle 

pochopí střídání komunikačních rolí a aktivitu účastníků v podobě mluvení a naslouchání. Zcela 

patrným úskalím v dialogické komunikaci bývá kladení otázek tak, aby vedly k realizaci 

komunikačního záměru mluvčího. Mluvčí by měl pokládat takové otázky, kterými zcela jistě 

zjistí to, co zjistit chce. Od prvopočátku školní docházky systematicky a průběžně až do 5. 

ročníku zařazujeme do výuky cvičení, jimiž rozvíjíme a upevňujeme základy společenského 

chování při komunikaci. 

Dalším úskalím dialogu je překonat překážky v podobě ostychu, obavy, nerozhodnosti, 

které často žákům brání jejich vlastní komunikační akci zahájit, udržet a následně komunikaci 

ukončit (Hájková, 2008, s. 80). 

Téma v dětském dialogu vychází obvykle z podnětu aktuální nebo minulé situace. Téma si 

žák volí podle různých aspektů, např. vlastní životní zkušenost, napodobování komunikace dos-

pělých, vzpomínky, zážitky vyvolané četbou, filmem, podněty ze svého okolí….  

Tematickou strukturu dialogu ovlivňuje rovněž i fantazie žáka (Ľ. Liptáková, 2012, 

s. 270−271). 

1.4 .5 .2  Monologické  projevy  

Základy dovednosti vést monologický projev je třeba zavádět již na 1. stupni. 

Nepředpokládá se však, že by mladší žáci byli nuceni do rozsáhlých projevů. Monologu 

využíváme na 1. stupni zpravidla při vypravování – o své oblíbené věci nebo zvířeti, o svých 

zážitcích, přáních, při prezentování – oblíbené knihy, filmu, výsledků své práce. Pro úspěšnou 

realizaci monologických projevů se doporučuje, samozřejmě ve zjednodušené formě s 

ohledem na věk mluv-čích, respektovat zásady praktické rétoriky. Žáka vedeme k tomu, aby: 

 si dostatečně ujasnil téma, délku projevu; 

 věděl, komu bude projev sdělovat;  
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 si ujasnil, co chce posluchačům sdělit; 

 si zjistil o objektu řeči co nejvíce informací; 

 využíval různé zdroje informací; 

 si rozdělil téma do několika dílčích částí, sestavil si osnovu projevu; 

 si stanovil k jednotlivým částem osnovy časový harmonogram; 

 si napsal ke každému bodu osnovy několik poznámek v podobě klíčových slov, zásadních 

informací; 

 nezapomněl o každém bodu osnovy s využitím poznámek pohovořit;  

 si vyznačoval již řečené informace;  

 si vyzkoušel nahlas celý projev nanečisto; 

 přednesl konečnou podobu projevu (Palenčárová, Kesselová, Kupcová, s. 194). 

Monologické projevy bývají pro žáky náročné, a to nejen z hlediska verbálního, ale 

především psychického. Z hlediska činnosti, kterou žák provádí, se nejedná o čistý monologický 

projev, ale řídící činnost učitele způsobuje, že žákova replika není přerušována. Školní prostředí 

se pro žáky stává novým veřejným prostorem, kde si dítě může začít uvědomovat své samotné 

promlouvání na veřejnosti, odpovědnost za to, co řekne, a mnohdy při monologu pociťuje 

osamělost. Uměle zrušená přirozená interakce je nepřirozená. Tato situace může být do 

značné míry pro některé děti stresující. Zpočátku je vhodné ponechat na žácích možnost 

výběru, odkud budou k ostatním promlouvat. Žáci citově labilnější se uchylují do lavice, neboť 

právě ta jim poskytuje spolehlivou zábranu. Alespoň jeden z komunikačních faktorů obvyklý u 

školské interakce zůstane stabilní. V tomto případě jejich přání respektujeme a průběžně se 

snažíme jim nabídnout ve třídě i jiné pozice, kterých mohou využít. 

1.5 VIETNAMSKÝ ŽÁK V ČESKÉ ŠKOLE 

V této části se zaměřuji na problematiku související se začleňováním žáků jiného etnika do 

českých škol, konkrétně pak na žáky vietnamského etnika, se kterými jsem měla příležitost 

v průběhu výzkumu pracovat. I přestože se jednalo o značně malý počet respondentů, bylo 

zajímavé sledovat jejich vývoj v oblasti komunikace a porovnávat jejich výsledky s žáky, pro něž 

je od narození mateřským jazykem čeština. Učit se cizí jazyk je velmi náročný a komplikovaný 

proces, ve kterém nejde jen o reprodukci slovíček, opakování frází či psaní bez gramatických 

chyb. U těchto žáků dochází k pozvolnému získávání další identity. Výuka češtiny tak může mít 
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velkou emancipační hodnotu pro žáka ve třídě, respektive pro vnímání komunity migrantů 

v naší společnosti (Průcha, 2010). 

1.5.1 Integrace vietnamských žáků do českých škol  

Školská statistika se již od roku 2002/2003 zabývá podrobným zjišťováním počtu cizinců 

dle jejich národnosti, kteří u nás navštěvují různé typy škol od mateřských až po vysoké. Podle 

výsledků těchto statistik patří mezi nejpočetnější skupinu cizinců na základních školách právě 

vietnamské děti. 

Graf 1 | Vietnamští žáci na českých základních školách 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

Škola se stala prostředníkem mezi státem a vietnamskou komunitou. Je to instituce, které 

Vietnamci nejvíce důvěřují, spolupracují s ní a vkládají do ní své naděje. Právě ve vzdělání 

rodiče mnohdy spatřují budoucnost svých dětí, a tedy i budoucnost svoji. Usnadňuje jim 

navazování tolik potřebných společenských vazeb a osvojení si vědomostí a jazykových 

dovedností a zároveň jim tak umožňuje, aby se postupně lépe integrovali do české společnosti. 

To, jak je proces začlenění žáka s odlišným mateřským jazykem do českých škol úspěšný, či 

naopak neúspěšný, do jisté míry určuje, jak se mu podaří zapojit do společnosti. Excelentní 

výsledky svých potomků pojímají Vietnamci jako důvod, aby mohli být na své děti náležitě hrdí 

a pyšní. Úroveň dosaženého vzdělání dítěte dokáže nebývale posílit prestiž celé rodiny. Úcta ke 

vzdělanosti a učitelům má ve vietnamských rodinách tradiční význam. 

I přes to, že po roce 1989 vzdělávali vietnamské děti čeští učitelé s velmi malými 

zkušenostmi a bez podpůrných studijních materiálů. Ze 124 dotazovaných učitelů mělo s 

těmito žáky zkušenost 74 učitelů, z nichž 59 učitelů, tj. 79 % hodnotí tyto žáky jako vynikající 

studenty. Školní úspěchy vietnamských žáků jsou velice individuální záležitostí; obecně však 
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tito žáci bývají považováni za svědomité a pečlivé studenty a ke studiu jsou často motivováni 

svými rodiči. Mezi dnešními vietnamskými dětmi nalezneme z hlediska prospěchu průměrného 

i podprůměrného žáka. 

Děti imigrantů bývají mnohdy nazývány vietnamskými Čechy. Vietnamci několikáté 

generace, tzv. čeští Vietnamci, se od svých rodičů liší. Na rozdíl od první generace mluví plynule 

česky a mají vietnamské i české přátele. Čeští Vietnamci ve srovnání s většinou mladších 

krajanů vietnamských Čechů mluví plynule i vietnamsky a umí v tomto jazyce i číst a psát. 

Většina zástupců druhé generace vietnamsky spíše neumí, protože vzhledem k pracovní 

vytíženosti svých rodičů jako malé děti trávily hodně času v českém kulturním prostředí. Obě 

skupiny si osvojily české návyky a chování, čímž se od tradiční vietnamské společnosti liší 

nejvíce. Ve vietnamské komunitě dochází k nesouladu a vzájemnému nepochopení mezi 

generacemi rodičů a potomků, především pokud jejich rodiče patří ke generaci nově 

příchozích. Díky školním činnostem jsou integrováni do kulturně-vzdělávacích a sportovních 

aktivit české majority a s postupujícím časem přejímají vzorce chování Čechů. 

Pro učitele je tedy velmi důležité si nejprve zjistit, na jaké úrovni je čeština vietnamského 

žáka, a od toho se dál odvíjí celkový přístup. Komunikací si děti nejlépe osvojí jak intonaci, tak 

gramatiku a v neposlední řadě i slovník. 

1.5.2 Odlišnosti češtiny a vietnamštiny  

J. Kocourek (2007), z něhož v této kapitole vycházím, s ohledem na historický vývoj a 

především vliv čínské literární tvorby uvádí, že vietnamština je považována za jazyk s 

nejbohatší slovní zásobou, vyjadřující množství jemných sémantických rozdílů ve všech 

oblastech slovní zásoby. Dnešní vietnamská abeceda je založena na latince, obsahuje 29 

písmen. Základní stavební a lexikální jednotkou vietnamštiny je slabika. Ta je ve výrazné 

většině slov vietnamského původu nositelem významu. Z tohoto hlediska mají vietnamské 

slabiky blízko ke slovu, a to i z toho důvodu, že každou slabiku zapisují jako samotné slovo. V 

podstatě každá slabika je přízvučná. Z našeho pohledu by se dalo říci, že slabika = slovo. 

Vietnamština je navíc jazyk amorfní, neboť patří k jazykům, v nichž podstatě nenalezneme 

kategorii afixů, tj. předpon a přípon. Možnost tedy tímto způsobem vytvářet nová slova je zcela 

nemožná. Velmi značné rozdíly nalezneme ve fonetice, v gramatice, ale i v syntaxi. V gramatice 

představuje problém ta skutečnost, že čeština je jazyk flektivní. Ve vietnamštině se neskloňuje 

ani nečasuje. Tvar slova je stále stejný a podle jeho tvaru nelze poznat, zda se jedná o 

substantivum, adjektivum nebo verbum. Gramatické významy se v případě nutnosti vyjadřují 

ve větě. 
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Základní slovní zásoba vietnamštiny se skládá z jednoslabičných slov. Tato slova mají na 

začátku nanejvýš jednu souhlásku. Jsou-li v písmu souhlásky dvě nebo tři, jde o spřežku, 

podobnou našemu písmenu ch, jíž se zapisuje jedna hláska, po ní následuje jedna z poměrně 

velkého počtu různých samohlásek, případně souhlásek, které jsou zakončeny jednou z osmi 

souhlásek, které jsou v této pozici přípustné (p, t, ť, k, m, n, ň, ng) nebo tato souhláska chybí 

(Kocourek, s. 52). 

Ve vietnamštině tvoří jádro slabiky slabikotvorná hláska. Ve vietnamštině však neexistují 

slabikotvorné souhlásky jako v češtině. Slabikotvornou hláskou tedy může být pouze 

samohláska dlouhá, těch je celkem 9, nebo krátká, ty jsou dvě. Kromě toho existují 3 

slabikotvorné dvojhlásky. Celkem tedy ve vietnamském jazyce existuje 14 slabikotvorných 

fonémů. 

Značnou část vietnamské slovní zásoby tvoří slova přejatá z čínštiny, tzv. sinovietnamismy. 

Z hlediska vietnamského se obvykle za sinovietnamská slova považují jen slova dvoj- a 

víceslabičná. V poslední době jsou však do vietnamštiny přejímána i slova z evropských jazyků, 

především z francouzštiny, nověji i z angličtiny. 

Možná by se zdálo, že s takto omezenou kombinatorikou hlásek je počet jednoslabičných 

slov značně omezený, ale není tomu tak, protože lze každé slovo vyslovit jedním z šesti tónů, 

které rozlišují slovní význam, podobně jako v češtině krátké a dlouhé samohlásky. Vietnamština 

nerozlišuje délky hlásek, a mnoho Vietnamců proto vyslovuje dlouhé samohlásky v češtině stej-

ným způsobem jako ve vietnamštině, tedy se stoupající intonací. 

Vietnamština se především liší nejen od češtiny, ale i od ostatních evropských jazyků tím, 

že je to jazyk silně tónový. Tóny se v písmu značí diakritickými znaménky. 

Další problém, se kterým se potýkají nejen Vietnamci, ale i většina ostatních cizinců, 

představuje jedna jedinečná česká hláska, kterou je proslulá souhláska ř. Je známo, že s touto 

hláskou, mnohdy značně obtížnou, mají problém v dětství někdy i české děti. Některé české 

hlásky ve vietnamštině neexistují, proto je Vietnamci vyslovit neumějí. 

Slovosled češtiny může být v komunikaci zdrojem spousty nedorozumění. Vietnamština 

má slovosled pevný. Je nezbytný obzvlášť proto, že pořadí slov určuje, co je ve větě podmětem 

a co předmětem, obrácené pořadí samozřejmě obrátí gramatickou roli, z podmětu se stane 

předmět a naopak. Proto je při komunikaci s Vietnamci vhodnější uspořádat slova tak, aby byl 

podmět před předmětem. Nejčastěji bývá ve vietnamštině používán slovosled podmět – 

přísudek – přímý předmět jako v angličtině. Vietnamci jsou zvyklí dělat v řeči pauzy, a to i mezi 
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slovy v rámci jedné věty. Proto jim dělá potíže rozeznávat v české větě jednotlivá slova, 

obzvlášť když je jim český přízvuk úplně cizí. 

Vietnamská jména se tvoří ze tří částí, např. chlapecké jméno Nguyen Tien Dang, dívčí 

jméno Le Thi Hoa. První označuje příjmení, které se dědí z otcovy strany, střední jméno se volí 

podle určitého okruhu častých jmen, mnohdy k odlišení generace, sourozenci dostávají stejné 

jméno. U chlapců se setkáváme nejčastěji se jménem Than, u dívek Thi. Při výběru posledního, 

rodového jména přihlížejí rodiče k jeho významu, případně k vlastnosti, kterou by si přáli, aby 

mělo jejich dítě. V našich podmínkách bývá často žákům neoficiálně přiřazeno křestní jméno, 

začínající stejným písmenem jako jméno první nebo prostřední, v uvedeném případě Thomas, 

Lucie. Někteří žáci přicházejí již s křestním jménem z mateřské školy, které předchozímu 

odůvodnění neodpovídá. 

Vietnamština nerozlišuje tykání a vykání, jaké se vyskytuje v češtině. Vykání je 

nahrazováno zdvořilostními obraty. 

Každý jazyk se dá naučit tak, abychom byli schopni v něm komunikovat, ale je potřeba si 

uvědomit existenci určitých hranic, které jsou dány schopnostmi jednotlivců a rozdíly mezi 

jazyky. 

1.5.3 Verbální a nonverbální komunikace  vietnamských žáků 

Poznání vybraných otázek obecné kulturní povahy vietnamštiny může znamenat (nejen) 

pro učitele, kteří se v současnosti pravidelně setkávají ve svých třídách s dětmi vietnamské 

národnosti, cennou zkušenost, jež se jeví jako nenahraditelná zejména z toho důvodu, aby se 

včas podařilo předejít nechtěným a nežádoucím dohadům a případným předsudkům o této 

národnostní menšině. 

Dotvoření celistvého obrazu o vietnamských žácích se zcela určitě neobejde také bez 

znalosti strukturní zvláštnosti vietnamské komunikace. Tyto poznatky pomohou učitelům snáz 

a efektivněji předvídat možné obtíže, s nimiž se mohou vietnamští žáci během svého studia 

v českém prostředí potýkat. V českých třídách se vyskytují vietnamské děti, které se v České 

republice nenarodily nebo které český jazyk ovládají jen ve velmi omezené míře. Velké 

množství vietnamských žáků však již má jako místo svého narození uvedenou Českou 

republiku. Český jazyk tak pro ně dávno není jazykem cizím. Avšak i přesto, že v českém 

prostředí spolu Vietnamec a Čech dnes již běžně komunikují shodným jazykem, to automaticky 

neznamená, že si i porozumí. Důležitým prvkem verbální komunikace je bezesporu i ko-

munikace nonverbální, jež svede dodat mluvenému slovu zcela odlišný význam. To je také 
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důvod, proč je víc než vhodné, aby byli jak učitelé, tak spolužáci přirozenou a vhodnou formou 

seznamováni s těmito kulturními odlišnostmi a vietnamskou kulturou jako takovou. K těmto 

účelům lze do výuky zapojit celou řadu aktivit v podobě scének, her, námětů pro diskuzi apod. 

tak, jak bývají tyto aktivity úspěšně uplatňovány v oblasti obecné výchovy k toleranci a lidským 

právům. 

Čeština a vietnamština jsou jazyky, které jsou od sebe naprosto odlišné, a není důležitá 

jenom jejich verbální stránka; ve vietnamštině má velký význam i stránka neverbální. Rozdílů, 

jež nás odlišují, je, jak vidíme, celá řada. 

Komunikaci považují Vietnamci za nezbytnou pro vytvoření či upevnění vzájemných 

vztahů. Stejně tak jako v mnoha jiných kulturách hraje i ve vietnamské nonverbální 

komunikace naprosto klíčovou roli. Vietnamci často ve své kultuře spoléhají na nonverbální 

komunikaci více než na verbální. Domnívají se totiž, že komunikace verbální může lidově 

řečeno způsobit více škody než užitku. Znalost nonverbálních projevů je velmi prospěšná, 

poněvadž může o dané kultuře mnoho cenného napovědět. Zatímco v některých případech 

posiluje nonverbální komunikace zejména význam jazykových symbolů, v jiných případech 

může sloužit dokonce i jako substituce slov. Nonverbální komunikace je ve vietnamské kultuře 

často dokonce preferována, zatímco v mnoha jiných kulturách se dává přednost slovnímu 

vyjádření. Nonverbální komunikací lze například projevit respekt a úctu, která je ve vietnamské 

kultuře považována za základ mezilidských vztahů. Kromě toho i další tradiční hodnoty je 

možné vyjádřit prostřednictvím gest, jako je lehký úsměv, přikývnutí atd. Nonverbální 

komunikace bývá vhodným doplněním ustálených stylistických prostředků, obvykle 

používaných oslovení apod. Příkladem může být chování žáka ve třídě. Žák, jenž tiše sedí a 

pozorně naslouchá svému učiteli, mu chce především projevit svou úctu. Mimo Vietnam však 

toto chování žáků bývá často interpretováno jako pasivita, neochota reagovat a aktivně se 

zapojit do výuky. 

Komunikační styly hrají ve vietnamské kultuře důležitou roli. Mohou reflektovat 

vietnamské kulturní hodnoty a tyto hodnoty následně určují, jak Vietnamci reagují a 

komunikují mezi sebou a s lidmi z jiných kultur. Ke všeobecně platným a uznávaným zásadám 

verbální komunikace ve vietnamské kultuře náleží formálnost, respekt a určitá mezilidská 

harmonie. Jak již bylo výše zmíněno, zdrží-li se například mluvčí projevů nesouhlasu, ušetří si 

celou řadu zbytečných nepříjemností, zabrání nechtěné konfrontaci a nemůže se tak rozhodně 

stát, že by se projevil neuctivě. Nesouhlas by především nikdy neměly zaregistrovat osoby 

mající vyšší společenský status apod. 
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Během komunikace si Vietnamci udržují patřičný odstup, oba/všichni účastníci hovoru by 

si měli na tváři stále zachovávat lehký úsměv. Taktéž se doporučuje hovořit středním tónem 

hlasu, hlasitá mluva zpravidla vyvolává pocity rozhořčení. Nepříjemné otázky se doporučuje 

řešit nepřímo a jaksi opisem. Sami Vietnamci totiž říkají, že nejkratší vzdáleností mezi dvěma 

body nemusí být vždy přímka. Jelikož Vietnamci negestikulují, je nutné dodržovat náležitou 

vzdálenost od mluvčího tak, aby mu bylo možné projevit respekt a zároveň ho ujistit, že je 

poslouchán. Vždy usilují o dohodu či kompromis, proto nebývá běžné argumentovat. V jejich 

komunikaci se téměř nevyskytuje zápor. Během hovoru je nutné dodržovat klíčové principy, 

jimiž jsou pochopení pro druhého a vzájemné porozumění. Konkrétní problémy se tak v 

každém případě odsunují na pomyslnou druhou kolej, jejich úspěšné vyřešení si žádá 

především dobré vztahy (Kocourek, 2007). O citlivých tématech se snaží Vietnamci raději 

mluvit nepřímo. 

OČNÍ  KONTA KT  

Vietnamští žáci se rovněž snaží vyhnout očnímu kontaktu se svým učitelem. Nehraje 

přitom roli, zda sami mluví nebo zda jsou tázáni. Mimo Vietnam však může toto chování 

vietnamského studenta vzbuzovat nežádoucí podezření, že něco není v pořádku, také 

nedůvěryhodnost apod. Ve Vietnamu ovšem přímý pohled do očí demonstruje hluboké vášně 

nebo znamená výzvu. Dobré mravy tak Vietnamce nabádají k tomu, aby se k osobě s vyšším 

postavením, osobě starší či osobě opačného pohlaví do očí během komunikace rozhodně nikdy 

nedívali.5 

ÚSMĚV  

Ve Vietnamu nabývá i letmý úsměv nespočtu podob a významů a jeví se být nejen pro 

Evropany velmi tajemným. I úsměv představuje další ze symbolů nonverbální komunikace, 

které pomáhají ve vietnamské kultuře projevovat respekt.6 Ukazuje se tak, že nonverbální 

komunikace s sebou skutečně nese celou řadu často nepředvídatelných úskalí a rizik. 

Vietnamská kultura v některých případech neverbální komunikaci dokonce vyloženě preferuje, 

proto je nezbytné věnovat jí náležitou pozornost. 

Ve Vietnamu se lidé například usmívají i tehdy, když kárají či trestají své děti. Evropané si 

tento projev rodiče vůči dítěti vykládají jako vyjádření nebývalé krutosti. Vietnamci si ale v této 

                                                           
5
  HUYNH Dinh Te. Non-verbal Communication [online]. 

6
  Tamtéž. 
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situaci rozhodně nelibují o nic víc než Evropané. Naopak se úsměvem snaží tuto již tak velmi 

nepříjemnou situaci zmírnit. Usmání může ve vietnamské kultuře signalizovat také rozpaky, 

mírný nesouhlas, nedorozumění, nervozitu mluvčího, neporozumění projevu mluvčího, a tudíž 

i omluvu. Nepochybně tak není jen obvyklým vyjádřením potěšení, radosti, veselí, 

spokojenosti, ocenění či naopak posměchu. Úsměv Vietnamce může být tedy v české kultuře 

desinterpretován. Zatímco Čech se domnívá, že předkládaný problém Vietnamci srozumitelně 

objasnil, úsměv na tváři Vietnamce může skutečně signalizovat nepochopení a neporozumění. I 

v tomto případě je však vzájemné porozumění určeno mnoha dílčími faktory. Důležitou roli 

hrají délka pobytu Vietnamců v českém prostředí, jejich věk, vzdělání, to, zda pocházejí z města 

či z venkova, jak intenzivně se scházejí a potkávají s Čechy apod. 

Případná nedorozumění se tak pochopitelně nevyhnou ani prostředí českých škol, kdy 

například vietnamští rodiče učiteli svého dítěte sdělují i velmi nepříjemnou informaci s 

úsměvem na tváři. To činí v duchu idey, že pokud byli oni sami zasaženi nemilou událostí, není 

pražádný důvod k tomu, aby tím ještě navíc zatěžovali svého posluchače, tj. v tomto případě 

učitele. Vietnamský rodič si naopak může vykládat absenci úsměvu na tváři učitele jako projev 

hrubého a negativního chování (Kocourek, 2007). 

Vyjádření záporu  

Vietnamci bývají jen zřídkakdy ve svém jednání přímočaří a bezprostřední. Přímé jednání 

totiž na rozdíl od západního světa pokládají za projev nedostatku taktu. Asijské kultury 

uplatňují přesně stanovené zásady společenského chování. Jednou z nich je i zásada 

pozitivního chování. Vietnamci tak jen velmi neradi říkají ne a často odpovídají ano, i když by 

očekávaná odpověď měla být spíše negativní. Jednou z velice dobrých rad je v prvé řadě 

nepokládat Vietnamcům negativní otázky.7 

Doporučuje se neprojevovat negativní emoce, neměli bychom se dívat přímo do očí, 

vyslovit nesouhlas nebo odmítnutí. Tento projev vnímají Vietnamci jako nežádoucí náznak 

opovržení. I to je důvod, proč zpravidla místo přímého ne raději odpovídají v duchu sdělení „Je 

třeba se nad tím více zamyslet.“ atd. Výraz ano Vietnamcům mimo jiné pomáhá dát najevo 

úctu a také to, že pozorně naslouchají mluvčímu, ne vždy s ním ale musí zároveň i souhlasit. 

Výraz ano tak může být zástupným pro věty typu: „Ano, poslouchám.“, „Ano, jsem zmatený.“, 

„Ano, nechci urazit.“. Výrazem ano lze ve vietnamské kultuře projevit také skutečnost, že 

posluchač něčemu během rozhovoru neporozuměl a nyní proto žádá, aby mu mluvčí větu 

znovu zopakoval (Kocourek, 2007). 

                                                           
7
  Meet and Greet in Vietnam [online]. 
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Pohlazení dítěte po vlasech  

Dotýkání se hlavy, ramen nebo zad starší osoby může být pokládáno za velmi nezdvořilé, 

nehraje přitom vůbec žádnou roli, že původním záměrem bylo druhou osobu potěšit či jí 

jednoduše projevit náklonnost. Vietnamci se hlavy jiného člověka za žádných okolností 

nedotýkají. Pouze staří lidé se mohou dotknout hlavy malého dítěte. Dospělý člověk tak dítě 

rozhodně neurazí, ale na druhou stranu se nejedná ani o příliš potěšující projev ve vztahu k 

dítěti. Obecně platí, že pohladit dítě po vlasech mohou jen jeho vlastní rodiče či prarodiče. 

Hladí-li totiž dítě někdo cizí, mohl by tak nechtěně projevovat snahu si dítě podmanit. Pro 

vietnamské dívky jsou jejich vlasy nejen ozdobou, ale představují i zónu intimity a důstojnosti 

(Vasiljev, 1988). 

Stejně nedůvěryhodně působí i přebytek slov. Vietnamci se totiž domnívají, že právě ten 

ústí v neshody a nepřátelství. Dalšími charakteristickými rysy jsou umírněnost a opatrnost v ře-

či. Již od útlého dětství jsou Vietnamci vedeni k tomu, aby hluboce přemýšleli ještě předtím, 

než se rozhodnou otevřít svá ústa. Toto počínání odráží neměnnou zásadu, že moudří a 

talentovaní lidé bývají skromní jak v činech, tak v řeči. Tyto charakteristiky se západním 

kulturám mohou často jevit jako rezervovanost, neochota odpovídat a spolupracovat, jako 

neasertivní jednání apod.8 

 

                                                           
8
  HUYNH Dinh Te. Attitude Toward the Self [online]. 
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2 VÝZKUMNÁ ČÁST 

2.1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO TÉMATU 

Téma Evoluce komunikačních činností u žáků 1.−3. ročníku na základní škole je hlavním 

předmětem zkoumání. Jeho volba vyplynula především z mého osobního a profesního zájmu, 

z dosavadních pedagogických zkušeností získaných při vzdělávání žáků na základní škole a také 

na mezinárodní škole Park Lane International School, při vzdělávání studentů v pregraduálním 

vysokoškolském studiu v oblasti didaktiky českého jazyka v oboru Učitelství pro 1. stupeň, dále 

pak z vlastní publikační činnosti zaměřené na tvorbu učebnic českého jazyka pro žáky 1. 

stupně, v neposlední řadě z potřeby dalšího sebevzdělávání v oblasti Jazyka a jazykové 

komunikace a možnosti podílet se tak na zlepšování úrovně základního vzdělávání žáků na 1. 

stupni v oblasti komunikační výchovy. 

Výběr výzkumného tématu zdůvodňuji tím, že v podmínkách české vědy se v současné 

době neprovádí systematický výzkum zaměřený na zjištění vývoje jazykového projevu a úrovně 

komunikačních činností žáků mladšího školního věku. 

Z rozhovorů uskutečněných s pedagogickou veřejností registruji názory, že komunikační 

princip ve vyučování je dosud pouze ideální představou. Na základních školách se uplatňuje 

koncepce komunikačního vzdělávání pouze v částečném rozsahu. Pedagogové se odvolávají na 

nedostatek materiálního, studijního materiálu a mnohdy i na nedostatek zkušeností. Z důvodu 

nárůstu počtu žáků ve třídách a náročnosti obsahu učiva vzniká u učitelů pocit časové tísně. 

Často uvádějí tyto argumenty jako důvody, proč nelze v dostatečné kvalitě realizovat 

komunikačně orientované vyučování. Otázkou tedy zůstává, kde se nachází příčina situace a jak 

by se tento stav dal dále řešit. 

Především je žádoucí zamyslet se nad influenčními faktory, které by mohly parciálně nést 

zodpovědnost za současný stav. Za jeden z těchto faktorů lze do značné míry považovat 

poměrně malé množství odborné, systematicky zpracované literatury, zabývající se 

zmiňovanou problematikou. Teorií a výzkumem vztahujícím se k vývoji jednotlivých jazykových 

projevů a komunikace se zabývá nepatrný počet odborníků, jejichž práce nacházíme v podobě 

disertačních prací, dílčích statí především v odborných časopisech a sbornících. 

Pravděpodobnost, že se tyto texty dostanou do rukou běžného učitele na základní škole, je 

však opravdu velmi malá. Na druhé straně je potřeba si položit otázku, zda a do jaké míry jsou 

učitelé ochotni se dále vzdělávat, získávat nové zkušenosti, osvojovat si nové poznatky, 

předávat si informace a pokusit se změnit svůj přístup ke vzdělávání žáků. Je pochopitelné a 
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přirozené, že komunikačně pojatá výuka klade na učitele značné nároky a vyžaduje mnoho 

předpokladů a dostatečnou zkušenost k úspěšné realizaci. 

2.2 METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP, POUŽITÉ METODY 

Základem pro vytvoření této rigorózní práce je realizace výzkumného projektu, jehož 

předmětem zkoumání je předem stanovený jev v edukačním procesu. V tomto případě se 

jedná o záznam vývoje komunikačních činností u jedné skupiny žáků v průběhu 1. vzdělávacího 

období. Intence výzkumu spočívá v předložení získaných podrobných informací o zkoumaném 

fenoménu, který s ohledem na nízký počet respondentů nelze bohužel generalizovat na celou 

dětskou populaci. Z těchto důvodů se pro projekt nabízí označení jako kvalitativní výzkum, jenž 

představuje ideální nástroj pro vytváření teorie, která je jednak tvořena v kontaktu s 

popisovanými fenomény, jednak pevně zakotvena v analýze získaných dat. 

Po tento typ kvalitativního výzkumu jsem zvolila přístup pomocí případové studie. Její ap-

likace je použitelná nejen pro budování teoretického zázemí, ale dokáže i ideálně posloužit 

jako nástroj edukace praktických dovedností. Snahou je především prozkoumat danou 

problematiku na omezeném vzorku respondentů, a snažit se tak porozumět co nejlépe dané 

problematice v obecné rovině. 

Hlavním výzkumným nástrojem při získávání údajů o sledovaných projevech 

komunikačních činností žáků během 1. vzdělávacího období byla jednotlivá výzkumná šetření 

(viz kapitola 2.3.4, s. 68). Z části mohu za výzkumný nástroj považovat i sama sebe (viz kapitola 

2.1, s. 62). 

V průběhu výzkumu byly aplikovány následující metody: 

 úplné participační pozorování, při němž byly používány záznamové archy, osobní 

poznámky a zvukové nahrávky; 

 selektivní analýza artefaktů a projevů zkoumaných osob; 

 neformální rozhovory s učiteli 1. stupně, při kterých byl použit záznamový arch. 

Při zkoumání jsem použila techniku neformálního rozhovoru. Získaná data byla 

prezentována pouze v úvodu a v kapitole 1.5.1, neboť témata rozhovorů souvisela pouze s 

teoretickou částí, nikoli s realizací vlastního výzkumu. Struktury rozhovorů v terénu se dle 

situace značně lišily. Dále pak byly použity především deskriptivní přístupy, komparace, 

analyticko-syntetický způsob. Při deskripci a propojování výsledků s příslušnými teoretickými 

koncepcemi pak byly využity metody indukce. Jako výzkumník jsem při indukci postupovala od 
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dílčího k obecnému. Pokud jsem směřovala od obecného k částem, jednotlivostem, využila 

jsem metodu dedukce. 

2.3 VLASTNÍ VÝZKUM 

2.3.1 Východiska a cíle 

Při získávání poznatků o informačních zdrojích týkajících se dětské komunikace je celkové 

zjištění značně neuspokojivé. Především s ohledem na skutečnost, kdy se ve společnosti často 

diskutuje o tom, že je potřeba naučit děti správně komunikovat. 

Základní uvedení do vývoje jazykového systému u dětí předkládá K. Šebesta 

prostřednictvím publikace Od jazyka ke komunikaci (2005). Právě tato publikace je zaměřena 

hlavně na didaktické problémy komunikační výchovy na základní škole, ale poskytuje také 

výklad o formování jazykové a komunikační kompetence u dětí. O vývojové psycholingvistice a 

osvojování jazyka dítětem informuje I. Nebeská (2002). 

Smolík (2002, 2006) realizoval empirické výzkumy dětské řeči. Za přínosnou publikaci 

především pro didaktiku českého jazyka považuji zmiňovanou monografii E. Hájkové 

Komunikační činnosti (2008). 

Mnohem více výsledků z výzkumů a publikací vztahujících se k osvojování jazyka 

zaznamenáme na Slovensku. Téma komunikační činnosti má své stabilní místo v didaktice 

slovenského jazyka. Analýzám komunikačních činností, jejich využívání na 1. stupni základní 

školy, třídění a klasifikaci věnovala velkou pozornost J. Palenčárová. Přínosné je rovněž její 

spoluautorství na publikacích s K. Šebestou Aktivní naslouchání (2006), s V. Bajzíkovou 

Rozcvičme si jazýčky… (2006), s Ľ. Liptákovou O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o 

počúvaní a písaní (2004), s J. Kesselovou a J. Kupcovou Učíme slovenčinu komunikačne a 

zážitkovo (2003). 

Ľ. Liptáková a K. Vužňáková publikovaly monografii Dieťa a slovotvorba (2009), která 

přináší objasnění schopnosti dětí vytvářet slova, vnímat slovotvorné struktury a prostředky. 

Za velmi přínosnou považuji podrobně zpracovanou publikaci A. Gálisové Komunikačné 

zručnosti hovorenia v populácii rómskych žiakov na 1. stupni základnej školy (2010). D. 

Slančová vytvořila monografii Štúdie o detskej reči (2008). 

Podrobnou analýzu a charakteristiku dialogické komunikace dětí v předškolním věku 

přináší ve své monografii Lingvistické štúdie o komunikácii detí (2001) J. Kesselová. 
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Na mezinárodní scéně se objevují např. publikace E. Grugeon a kol.: Teaching Speaking & 

Listening in the Primary School (2005) nebo R. Sage: Supporting Language and Communication 

(2006). 

Z časopisů pak zmiňuji First Language, Journal of Child Language, Language Acquisition. 

Výběr časopisů a výzkumná produkce vztahující se k tématu je značně pestřejší. Bohužel 

výpůjčka těchto publikací je v českých knihovnách poněkud náročná. 

Tato disertační práce představuje jedinečnou možnost podrobně seznámit s výzkumem 

věnovaným právě rozvoji dětské komunikaci. 

Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat úroveň a evoluci komunikačních činností ve 

výchovně-vzdělávacím procesu žáků během 1. vzdělávacího období na 1. stupni základní školy, 

s přihlédnutím ke vzdělávání žáků vietnamského etnika.  

Další partikulární cíle výzkumu byly stanoveny v bezprostřední návaznosti na hlavní cíl: 

 Vytvořit podklady pro výzkumná šetření obsahující konkrétní postupy, včetně souboru 

příloh a doporučení, jež lze aplikovat ve výuce komunikační výchovy při práci s českým 

a vietnamským žákem. 

 Analýzou žákovských prací zjistit konkrétní zvládnutí instrukcí, úkolů, zaznamenat zásadní 

nedostatky v oblasti receptivní komunikační činnosti – naslouchání. 

 Analýzou žákovských artefaktů zjistit konkrétní zvládnutí úkolů a zaznamenat zásadní 

nedostatky související s receptivní komunikační činností – čtením (s porozuměním). 

 Analýzou písemných projevů žáků zjistit množství průměrného počtu slov a vět, výskyt 

nejčastějších slov vztahujících se k danému tématu a další zásadní nedostatky související 

s produktivní komunikační činností – psaním. 

 Analýzou mluvených projevů žáků zjistit kvantum průměrného počtu slov, výskyt 

nejčastějších slov vztahujících se k tématu, výskyt případných zkomolenin, případně 

okazionalizmů, výskyt mimojazykových prostředků a výskyt dalších případných 

nedostatků související s produktivní komunikační činností – mluvením. 

 Zpracovat podklady pro studii, která bude obsahovat kompaktní informace o výzkumu, 

s eventuálním využitím ve výuce didaktiky v pregraduálním vysokoškolském studiu, v 

běžných třídách základních škol i ve třídách, kde se vyskytují žáci s jiným mateřským 

jazykem než českým, vyžadující individuální přístup. 
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Jelikož se pohybujeme v oblasti kvalitativního výzkumu, bádání má otevřený charakter. 

Jedná se o nahlížení na případ z různých úhlů pohledu, volím tedy formu vymezení výzkumné 

otázky, nikoli hypotézy. 

Dosavadní zkušenosti, poznatky z vlastní praxe a z odborné literatury mi vytvářejí prostor 

pro stanovení hlavního výzkumného problému. Ten vystihuje otázka: Jaká je úroveň a evoluce 

komunikačních činností u žáků během 1. vzdělávacího období na 1. stupni základní školy? 

Zodpovězení této výzkumné otázky se nabízí prostřednictvím dále specifikovaných výzkumných 

otázek, které jsou záměrně voleny tak, aby odpovědi na ně tvořily logický systém. 

 Jaká je současná úroveň komunikační výchovy na 1. stupni základní školy? 

 Jaký je stav úrovně komunikačních činností na začátku školní docházky a jaký je jeho vývoj 

v průběhu 1. vzdělávacího období? 

 Jak může pedagog prostřednictvím komunikační výchovy na 1. stupni základní školy 

rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti s ohledem na dnešní aktuální faktor, kterým 

je přítomnost žáků jiného (vietnamského) etnika? 

2.3.2 Organizace a časový rozpis výzkumných fází  

Organizace výzkumu vycházela z intence výzkumného projektu s cílem dodržet všechny 

vymezené požadavky, splnit stanovený hlavní cíl, následně specifické cíle a zdárně zodpovědět 

výzkumné otázky. Výzkum byl zahájen v září 2009 v 1. ročnících na Základní škole Jeseniova, 

Jeseniova 96/2400, Praha 3 – Žižkov. 

Výzkum probíhal ve čtyřech etapách. 

I. etapa: září 2009 – červen 2010: participační pozorování, výzkumná šetření, terénní 

sběr dat v 1. ročnících; 

II. etapa: září 2010 – červen 2011: participační pozorování, výzkumná šetření, terénní 

sběr dat ve 2. ročnících; 

III. etapa: září 2011 – červen 2012: participační pozorování, výzkumná šetření, terénní 

sběr dat ve 3. ročnících; 

IV. etapa: červen 2012 – březen 2014: analýzy a zpracování dat, interpretace výsledků, 

formulace závěrů. 
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V prvních třech etapách probíhala vždy třikrát do roka v přibližném časovém období 

výzkumná šetření, zaměřená na zmapování úrovně jednotlivých komunikačních činností. K 

nepatrným časovým posunům docházelo z organizačních důvodů. 

Jednotlivá šetření byla označena kódem (viz Tabulka 1 – Tabulka 4 v kapitole 2.3.4). Ten je 

tvořen vždy třemi znaky. Prvním v pořadí je písmeno označují počáteční název zkoumané 

komunikační činnosti: N – naslouchání, Č − čtení, P − psaní, M − mluvení. Druhou pozici zaujímá 

číslo, které označuje konkrétní ročník, a třetí pozice je označena písmenem A, B, nebo C, které 

označuje konkrétní časové období: A – září/říjen, B − březen, C − květen. V případě, že bylo 

výzkumné šetření zaměřeno na zkoumání více aspektů, používám označení I. a II. část. Pokud 

výzkumné šetření obsahovalo více úkolů, uvádím jejich pořadí, např. 1. úkol. 

V poslední etapě byla provedena celková analýza a zpracování dat, včetně interpretace 

a závěrečných shrnutí. 

 

2.3.3 Deskripce zkoumaného vzorku 

Podstatnou výhodu výzkumného projektu spatřuji v tom, že mi stávající interní pracoviště 

umožnilo realizaci výzkumu a každodenní kontakt s většinou respondentů. 

 
Základní údaje o interním pracovišti 

Název školy: Základní škola Jeseniova 

Sídlo školy: Jeseniova 96/2600 

Vlastní kmenová třída: 2009−2010 1. A, 2010−2011 2. A, 2011−2012 3. A 

Paralelní třídy: 2009−2010 1. B/C, 2010−2011 2. B/C, 2011−2012 3. B/C 

 

V roce 2009 jsem zahájila výuku v 1. ročníku, a měla jsem tak jedinečnou možnost 

sledovat u žáků ve vlastní kmenové třídě a u žáků v paralelních třídách v průběhu 1. 

vzdělávacího období rozvoj jejich komunikačních činností. V průběhu výzkumu jsem měla 

možnost konzultovat své poznatky s ostatními pedagogy. Před zahájením výzkumných šetření 

bylo nutné si k pořizování žákovských produktů a projevů vyžádat od zákonných zástupců 

písemný souhlas. 

Hlavní výzkumný vzorek tvořili žáci z vlastní kmenové třídy a dále pak žáci v paralelních 

třídách (viz Tabulka 2, s. 68). 
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Jsem si vědoma nízkého počtu respondentů, především žáků vietnamského etnika. Z 

organizačních a časových důvodu nebylo možné provádět výzkumná šetření i na jiných školách. 

Přesto však považuji realizaci výzkumu za výzvu pokusit se najít cestu, jak správně a vhodně 

rozvíjet u všech žáků komunikační činnosti. K hledání náležitého způsobu je však zapotřebí 

zjistit úroveň komunikačních činností a případná úskalí, se kterými se v praxi může učitel 

setkat. 

Ke snižování počtu respondentů docházelo z důvodu odchodu žáků ze školy. Jednotlivých 

výzkumných šetření se zúčastňovali vždy společně žáci z jedné třídy, kteří byli v konkrétní den 

přítomni ve škole. 

Tabulka 2 | Základní údaje o zkoumaném vzorku 

Školní rok Třída 
Počet 
dívek 

Počet 
chlapců 

Počet žáků 
vietnamského etnika 

Celkový 
počet žáků 

2009−2010 

1. A  11 9 1 chlapec 21 

1. B 10 8 1 dívka 19 

1. C  8 8 1 dívka 17 

Celkem:   29 25 3 žáci 57 

2010−2011 

2. A  9 9 1 chlapec 19 

2. B 9 9 1 dívka 19 

2. C  8 9 0 17 

Celkem:   26 27 2 žáci 55 

2011−2012 

3. A  9 9 1 chlapec 19 

3. B 8 8 1 dívka 17 

3. C  8 8 0 16 

Celkem:   25 25 2 žáci 52 

Zdroj: Vlastní 

 

2.3.4 Deskripce výzkumných šetření komunikačních činností  

Veškerá výzkumná šetření byla realizována a analyzována s ohledem na možnosti a 

kapacitu jednoho výzkumníka. Všechny aktivity zkoumání probíhaly v průběhu jedné až dvou 

vyučovacích hodin českého jazyka, a to z důvodu dodržení stávajících podmínek a možností 
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školního prostředí. Případné dotazy respondentů a další komentáře byly zapisovány do 

záznamových archů. 

Výzkumných šetření se zúčastnili žáci, pro něž je čeština jazykem mateřským, žáci ze 

smíšených manželství, narození již na našem území a běžně hovořící česky. Jejich výsledky pak 

byly srovnány s výsledky žáků s odlišným mateřským jazykem, konkrétně pak žáků 

vietnamského etnika. Z uvedeného počtu respondentů je pochopitelné, že množství 

jednotlivých prací nemůže poskytnout statisticky významné údaje. Přesto lze tento 

analyzovaný vzorek vnímat jako částečný nástin stávajícího stavu zmiňované problematiky. 

2.3 .4 .1  Naslouchá ní  

V následující podkapitole se zaměřuji na popis jednotlivých výzkumných šetření, aktivit 

a úkolů, jejichž prostřednictvím byla zjišťována úroveň a následně mapována evoluce 

komunikační činnosti naslouchání u žáků v 1.–3. ročníku. Obecným cílem všech uvedených 

aktivit bylo rozvíjet a zlepšit u žáků komunikační činnost naslouchání. 

Pro zjišťování úrovně komunikační činnosti (dále KČ) naslouchání byly v rámci 

výzkumného šetření žákům v jednotlivých ročnících zadávány úkoly na uvedená témata, jež 

žáci plnili v průběhu jedné vyučovací hodiny dle stanoveného limitu. 

Tabulka 3 | Přehled výzkumného šetření KČ − naslouchání 

1. ročník 1. A, 1. B, 1. C 

Časové období šetření:  22. 9. – 24. 9. 2009 8. 3. − 10. 3. 2010 4. 5. − 6. 5. 2010 

Počet respondentů: 50 + 3 ŽVE 49 + 2 ŽVE 47 + 2 ŽVE 

Témata: Ruka kreslí, co uši slyší Kdo žije na statku? Popletená věta 

Časová dotace:  8 minut 8 minut 8 minut 

Kód šetření:  N1A N1B N1C 

    

2. ročník 2. A, 2. B, 2. C 

Časové období šetření: 21. 9. − 23. 9. 2010 16. 3. – 18. 3. 2011 2. 5. − 5. 5. 2011 

Počet respondentů:  54 + 2 ŽVE 49 + 2 ŽVE 47 + 2 ŽVE 

Témata: Zvuky kolem nás Obrázky z příběhu Ruka píše, co uši slyší 

Časová dotace:  12 minut 12 minut 12 minut 

Kód šetření:  N2A N2B N2C 
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3. ročník 3. A, 3. B, 3. C 

Časové období šetření: 26. 9. – 9. 9. 2011 6. 3. − 8. 3. 2012 2. 5. − 4. 5. 2012 

Počet respondentů: 48 + 1 ŽVE 45 + 2 ŽVE 46 + 2 ŽVE 

Témata: Hádej, kdo jsem? Slovo místo zvuku 
Ruka píše přesně to, 
co uši slyší 

Časová dotace:  15 minut 15 minut 15 minut 

Kód šetření:  N3A N3B N3C 

Zdroj: Vlastní
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VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA NA SLOUC HÁNÍ V  1.  ROČ NÍKU  

Téma A: Ruka kreslí, co uši slyší Kód šetření: N1A 

Cíl pro žáka: 

Ztvárnit dle vyslechnutých instrukcí ilustraci. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit schopnost pozorného naslouchání a přesného výtvarného ztvárnění dle vyslechnutých 

instrukcí, zaznamenat chybovost. 

Pomůcky: 

Papír formátu A5, pastelky, tužka. 

Postup: 

Učitel se posadí s žáky do kruhu. Postupně se dotýkáme (lze naznačit hlazení) jednotlivých částí 

těla, které potřebujeme k tomu, abychom se spolu mohli dorozumívat/komunikovat. Žáci 

napodobují učitele, který vždy, když se dotkne části těla, řekne: „Dotkneme se očí, abychom 

jeden druhého…“ – nechá žákům prostor pro doplnění správného slova – „viděli“. Pokud žáci 

doplní chybně, učitel je opraví, případně zopakuje správnou odpověď. „Dotkneme se úst, 

abychom mohli spolu… mluvit, povídat si, zpívat.“ „Dotkneme se rukou, abychom mohli… psát, 

kreslit, hrát si, malovat.“ Zeptá se žáků, jestli jsme na některou část těla nezapomněli. 

Následně pokračujeme stejným způsobem. „Dotkneme se uší, abychom se slyšeli.“ Učitel vyzve 

žáky, aby se posadili, rozdá jim čisté papíry formátu A5 a vyzve je k tomu, že si nyní ověří, jak 

oni dokáží sledovat, naslouchat, kreslit a psát. 

Učitel postupně zadává žákům instrukce. Každý žák se pokusí sám podle vyslechnuté instrukce 

nakreslit obrázek. Za instrukcí musí následovat dostatečná pauza pro realizaci, v případě 

potřeby je nutno instrukci zopakovat. Po ukončení aktivity připraví s žáky výstavu obrázků, 

které si společně prohlédnou, diskutují. 

Ukázka textu: 

Vpravo dole nakresli strom. Vlevo nahoře nakresli slunce. Vpravo nahoře nakresli mrak, 

ze kterého prší. Vpravo dole nakresli květinu. Od květiny ke stromu vede cesta, po které 

jde pán, který má v ruce deštník.9 

                                                           
9
  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. i. 
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Téma B: Kdo žije na statku? Kód šetření: N1B 

Cíl pro žáka: 

Uvědomit si rozdíly/chyby ve slyšeném textu, registrovat je a následně je vyznačit v 

zobrazeném materiálu. Na základě slyšeného textu označit dějovou posloupnost, v jaké se 

zvířata v textu objevovala. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit schopnost pozorně naslouchat, registrovat a uvědomit si rozdíly/chyby ve slyšeném 

textu a zobrazeném materiálu, zaznamenat výskyt odlišných výsledků. 

Pomůcky: 

Pracovní list s obrázky, pastelky. 

Postup: 

Učitel vyzve žáky, aby pozorně poslouchali. Přečte jim ukázku textu Na statku. Následně jim 

rozdá pracovní list, na kterém jsou obrázky zvířat. Vyzve žáky, aby červenou pastelkou škrtli 

zvířata, která se v textu neobjevila. Potom je vyzve, aby do posledního rámečku nakreslili zvíře, 

které naopak v řadě uvedených zvířat na obrázku chybí. Po odevzdání pracovního listu 

provedeme společnou kontrolu. 

Jedním z dalších úkolů by bylo možné požádat žáky, aby k obrázku uvedli číslo, které bude 

vyjadřovat pořadí, v jakém se zvířata v textu objevila. Rámeček u zvířete, které se v textu 

neobjevilo, by žáci vybarvili černě. 

Z časových důvodů jsem tento úkol písemně nezadávala, pouze jsme ho s žáky zrealizovali 

ústně. 

Ukázka textu: 

Na statku bylo veselo. Vlaštovky si budovaly hnízda. Za plotem poskakovalo kůzle. U 

boudy štěkal pes. Slepici se vylíhla čtyři kuřátka. Ze stáje se ozývalo řehtání koně. Do 

stodoly vběhla myška.10 

 

Téma C: Popletená věta Kód šetření: N1C 

                                                           
10

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. ii. 
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Cíl pro žáka: 

Uvědomit si chyby ve slyšeném textu, registrovat je, pokusit se o porozumění a následně 

napsat větu ve správném znění. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit schopnost pozorně naslouchat, registrovat a uvědomit si rozdíly/chyby ve slyšeném 

textu a zobrazeném materiálu, zaznamenat výskyt odlišných výsledků. 

Pomůcky: 

Ukázka textu, kartičky s popletenou větou. 

Postup: 

S ohledem na obtížnost úkolu přečte učitel žákům ukázku textu dvakrát. Následně dá žákům 

kartičku s jednou popletenou větou. Jejich úkolem je napsat větu správně. Upozorní žáky, že 

nehodnotíme pravopisné jevy, pouze je žádáme, aby se snažili napsat všechna slova tak, jak je 

slyšeli. Provedeme společnou kontrolu, při které napíše učitel větu na tabuli správně. 

Ukázka textu: 

Na břehu rybníka seděl rybář. Sluníčko svítilo. Ptáci zpívali. Rybář se těšil, jak si chytí 

rybu. Napíchl kus chleba na háček. Hodil prut do vody. Najednou se objevila loďka, 

která vyplašila všechny ryby. Rybář si musel dát k večeři chleba se šunkou. 

Popletená věta: Rybář si musel dát k obědu chleba se sýrem.11 

 

VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA NA SLOUC HÁ NÍ VE  2.  ROČ NÍKU  

Téma A: Zvuky kolem nás Kód šetření: N2A 

Cíl pro žáka: 

Identifikovat a pojmenovat zvuky v prostředí. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit schopnost pozorně naslouchat, identifikovat a adekvátně pojmenovat zvuky v prostředí, 

zaznamenat úroveň splnění úkolu a výskyt odlišných výsledků. 

                                                           
11

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. iii. 
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Pomůcky: 

Předměty v místnosti, předměty každodenní potřeby. 

Postup: 

Všichni žáci se posadí (lehnou si) do kruhu, zakryjí si oči a pozorně naslouchají zvukům, které 

uslyší. Učitel postupně používá předměty, jež jsou schopny vydávat zvuk. Následně rozdá 

žákům kartičky a vyzve je, aby se pokusili bez ohledu na pořadí co nejpřesněji/adekvátně 

pojmenovat zvuky, které slyšeli. Pokud nedokážou zvuk pojmenovat, mají k němu přiřadit 

název předmětu, který tento zvuk vydává. 

Ukázka zvuků: 

Voda tekoucí z kohoutku, cinkání klíčů, klepání na dveře, mačkání papíru, listování 

v knize, psaní na klávesnici.12 

 

Téma B: Obrázky z příběhu Kód šetření: N2B 

Cíl pro žáka: 

Dokázat postřehnout sled události v textu/příběhu. Reprodukovat slyšené prostřednictvím 

obrázkové osnovy a následně dotvářet její chybějící části. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit schopnost pozorně naslouchat a postřehnout sled událostí v textu/příběhu, schopnosti 

reprodukovat slyšené prostřednictvím obrázkové osnovy, zaznamenat výskyt nejčastěji se 

vyskytujících chybějících částí. 

Pomůcky: 

Připravený text/příběh, krabičky/obálky, obrázková osnova, pastelky. 

Postup: 

Učitel přečte/převypráví žákům připravený text/příběh. Následně jim rozdá krabičku/obálku 

s obrázky slov, která vystihují dějovou posloupnost příběhu. Úkolem žáků je seřadit ve 

správném sledu jednotlivé obrázky textu/příběhu. Náročnost, ale i atraktivnost uvedené 

aktivity lze zvýšit tím, že dalším úkolem bude do vynechaných částí obrázkové osnovy dokreslit 

chybějící části. 

                                                           
12

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. iii. 
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Ukázka: 

Děti se vypravily do údolí. Cestou spatřily pasoucí se srnky. V údolí uviděly děti podivný 

úkaz. Úplně se zatáhlo. Daly se na útěk, ale lijáku neutekly. Klárce sfoukl vítr kšiltovku. 

Úplně promokly. Jirka cestou zakopl o pařez, ale nic se mu nestalo. Za chvíli se nad 

údolím vyjasnilo. Na obloze se všem ukázala úchvatná duha.13 

                                                           
13

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. iv. 
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Téma C: Ruka píše, co uši slyší Kód šetření: N2C 

Cíl pro žáka: 

Dokázat si zapamatovat a následně zapsat slova, která slyšel. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň pozornosti naslouchat a schopnosti zaznamenat slyšená slova, zaznamenat počet 

správně uvedených slov. 

Pomůcky: 

Audiozáznam s nahrávkou deseti slov, papír, pero. 

Postup: 

Učitel předem nahraje deset slov. Za každým slovem udělá krátkou pauzu, aby měli žáci 

dostatečný prostor pro zapamatování. Všichni se posadí do kruhu a pozorně poslouchají. Po 

ukončení nahrávky se žáci posadí a obdrží papír, na který se bez ohledu na pořadí snaží zapsat 

všechna slova, která v ukázce slyšeli. Učitel upozorní žáky, že nebude hodnotit pravopisné 

chyby. Pokud učitel vybere slova, ve kterých se objevuje dosud neprobíraný pravopisný jev, 

rozhodnutí o správnosti i/í, y/ý ponechá na žácích. Po odevzdání práce následuje společná 

kontrola. 

Ukázka textu: 

Audiozáznam deseti slov tematicky souvisejících se sportem – míč, švihadlo, brusle, 

hokejka, plave, kolo, přilba, dres, puk, brýle.14 

 

VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA NA SLOUC HÁ NÍ VE  3.  ROČ NÍKU  

Téma A: Hádej, kdo jsem? Kód šetření: N3A 

Cíl pro žáka: 

Rozeznat podle slyšeného textu detaily podporující identifikaci pohádkové bytosti. Rozeznat 

detaily, najít a vyznačit v textu věty, které do ukázky nepatří. 

                                                           
14

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. v. 
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Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň pozornosti naslouchat, schopnosti správně identifikovat pohádkovou postavu, 

najít a vyznačit větu, která do ukázky nepatří. 

Pomůcky: 

Úryvky ze známých pohádek popisující pohádkové postavy, list s ukázkami pohádek. 

Postup: 

Učitel rozdá žákům barevné papíry s rámečky. Přečte jim postupně úryvek z pohádek. Úkolem 

žáků je na základě vyslechnutých textů poznat, o které pohádkové bytosti se jedná, a zapsat 

jejich jméno do příslušného rámečku. Následně učitel rozdá žákům pracovní list s ukázkami 

pohádek. Úkolem je samostatně identifikovat pohádkovou bytost a vyznačit/škrtnout v daném 

textu větu, která do uvedené pohádky nepatří. Následuje společná kontrola, diskuse, proč 

uvedená věta do textu nepatří. 

Ukázky textu:15 

Ukázka č. 1 

Přebírám hrách a čočku. Pomáhají mi holoubci. Bývám umouněná od popela. Když se 

umyji a obléknu šaty z oříšku, vypadám jako princezna. 

Ukázka č. 2 

Jsem černý jako uhel. Nosím boty, umím chodit po dvou a dokonce mluvím lidskou řečí. 

Bydlím se svými zvířecími kamarády Pašíkem, Bobšem, babičkou a Pepíkem Ševců ve 

staré chaloupce. Společně jsme už zažili spoustu dobrodružství a veselých příhod. Víš, 

kdo jsem? 

Ukázka č. 3 

Bydlím v jeskyni, která se nachází v lese Řáholci. Mám ženu Mařenku a syna Cipíska. 

Nosím vysoký červený klobouk a roztrhané oblečení. Svou bambitku si nabíjím žaludy. 

Ukázka č. 4 

Říkají o mně, že jsem krásná. Jednoho dne jsem se píchla o špendlík. Už sto let spím. 

Zdá se mi o princi, který mě vysvobodí.16 

 

Téma B: Zvuk místo slova / Slovo místo zvuku Kód šetření: N3B 

                                                           
15

  Ukázky č. 1, 2 jsou určeny k naslouchání. Ukázky č. 3, 4 jsou určeny k samostatné práci žáka. 

16
  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. v. 



 

Strana | 78 

 

Cíl pro žáka: 

Dokázat si zapamatovat konkrétní zvuk pro dané slovo. Prostřednictvím zvuku stimulovat 

pozornost, vybavit si zvuk předmětu pro dané slovo a následně slovo správně doplnit do textu. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň pozornosti naslouchat, schopnosti vybavit si zvuk předmětu pro dané slovo a nás-

ledně slovo správně doplnit do textu. 

Pomůcky: 

Připravený text, zdroj předmětů se zvukovými efekty zastupující slova, připravený text na 

doplňování slov. 

Postup: 

Učitel si připraví text, do kterého později budou žáci doplňovat chybějící slova. Pak položí do 

středu kartu s natištěným slovem a předmětem, jehož zvuk bude v textu nahrazovat příslušné 

slovo. Žáci se posadí do kruhu a pozorně poslouchají, přičemž mohou rovněž sledovat karty se 

slovy a příslušnými předměty. Po ukončení aktivity učitel karty a předměty zakryje. Žáci se 

posadí a učitel jim rozdá připravené texty, do nichž budou žáci psát již správné tvary slov, která 

se ve slyšeném textu objevovala v podobě zvukových efektů. Slova k doplnění lze rovněž použít 

i k procvičení některých pravopisných jevů. 

Ukázka textu: 

Sníh už roztál. Příroda se začíná probouzet. Je cítit teplý vzduch. Stromy začínají 

ukazovat nové listy a větvičky. Ze země vyrážejí první sněženky a bledule. Je slyšet ptačí 

zpěv. Zvířata vylézají ze svých úkrytů. Všechno je v pohybu. 

Nabídka předmětů a zvuků: 

Sníh – stříhání papíru; probouzet – zvuk budíku; vzduch − zvuk fénu; listy – mačkání papíru; 

země – klapot bot; ptačí – zvuk píšťalky; úkrytů − pád krabice.17 

 

Téma C: Ruka píše přesně to, co uši slyší Kód šetření: N3C 

Cíl pro žáka: 

Dokázat si zapamatovat a následně zapsat slova v přesném tvaru a pořadí tak, jak byla řečena. 

                                                           
17

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. vi. 
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Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň pozornosti naslouchat a schopnosti zaznamenat slyšená slova v přesném tvaru 

a pořadí. 

Pomůcky: 

Audiozáznam s nahrávkou deseti slov, papír, pero. 

Postup: 

Učitel předem nahraje deset slov. Za každým udělá krátkou pauzu, aby měli žáci dostatečný 

prostor pro zapamatování. Všichni se posadí do kruhu a pozorně poslouchají. Po ukončení 

nahrávky se žáci posadí do lavic a obdrží papír, na který se snaží zapsat všechna slova ve 

správném tvaru a pořadí tak, jak byla řečena. Učitel upozorní žáky, že nebude hodnotit 

pravopisné chyby. Pokud vybere slova, v nichž se objevuje dosud neprobíraný pravopisný jev, 

rozhodnutí o správnosti i/í, y/ý ponechá na žácích. Po odevzdání práce následuje společná 

kontrola. Žáci např. mohou odhalit klíč, podle kterého byla slova sestavena, tj. abecední řazení. 

Ukázka textu: 

Videozáznam deseti slov bez tematického zaměření – autobus, dřevo, guma, houba, 

jahody, klíče, ořechy, planeta, příbor, zmrzlina.18 

                                                           
18

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. vi. 
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2.3 .4 .2  Čtení  

Původní intencí bylo v rámci výzkumných šetření provádět diagnostické prověrky čtení. 

S ohledem na jejich časovou náročnost a celkový rozsah stávajícího výzkumu a zkoumání 

jednotlivých komunikačních činností jsem se zaměřila na čtení s porozuměním, neboť se jedná 

o aktuální téma, které lze rovněž propojovat i s dalšími komunikačními činnostmi. 

Tabulka 4 | Přehled výzkumného šetření KČ − čtení s porozuměním 

1. ročník 1. A, 1. B, 1. C 

Časové období šetření:  20. 10. − 22. 10. 2009 29. 3. − 31. 3. 2010 25. 5. − 27. 5. 2010 

Počet respondentů: 54 + 3 ŽVE 48 + 2 ŽVE 46 + 1 ŽVE 

Název textu: Vlak veze slova Přání motýla Dopis od medvěda 

Časová dotace:  10 minut 10 minut 10 minut 

Kód šetření:  Č1A Č1B Č1C 

    
2. ročník 2. A, 2. B, 2. C 

Časové období šetření: 19. 10. – 21. 10. 2010 22. 3. − 25. 3. 2011 24. 5. − 26. 5. 2011 

Počet respondentů:  49 + 2 ŽVE 43 + 2 ŽVE 44 + 3 ŽVE 

Název textu: Hledáme dvojice Kdo k sobě patří? slon Bambi 

Časová dotace:  12 minut 12 minut 12 minut 

Kód šetření:  Č2A Č2B Č2C 

    
3. ročník 3. A, 3. B, 3. C 

Časové období šetření: 18. 10. − 20. 10. 2011  27. 3. − 29. 3. 2012 21. 5. − 25. 5. 2012 

Počet respondentů: 52 + 2 ŽVE 42 + 3 ŽVE 45 + 2 ŽVE 

Název textu: Pět lízátek Rozhodnutí 
Poznáš, 
kdo se ztratil? 

Časová dotace:  15 minut 15 minut 15 minut 

Kód šetření:  Č3A Č3B Č3C 

Zdroj: Vlastní 
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Pro zjišťování úrovně komunikační činnosti čtení s porozuměním byly v rámci výzkumného 

šetření realizovány aktivity v průběhu jedné vyučovací hodiny. Obecným cílem všech 

uvedených aktivit bylo rozvíjet a zlepšit komunikační činnost čtení s porozuměním. Žákům z 

jednotlivých ročníků byly předloženy texty s úkoly, jež vypracovávali dle stanoveného časového 

limitu, který byl s ohledem na ročník a náročnost úkolů postupně navyšován. Ukázky 

pracovních listů a získaných podkladů jsou součástí příloh. 

 

VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA ČTE NÍ  S  P OROZUMĚ NÍM V 1.  ROČ NÍKU  

Téma A: Vlak veze slova Kód šetření: Č1A 

Cíl pro žáka: 

Procvičovat čtení slov, syntézu slabik. Vést žáky k porozumění a samostatnému vypracování 

úkolu s možností využití vzoru a nabídky. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň začínajícího čtenáře a schopnost samostatně vypracovat úkol dle zadání s 

možností využít vzor, nápovědu, uplatnění vlastní slovní zásoby a kreativity, zaznamenat výskyt 

odlišných výsledků. 

Pomůcky: 

Pracovní list, tužka, případně pastelky. 

Postup: 

Učitel předloží žákům připravený pracovní list, který si podepíší. Vyzve je, aby se pokusili podle 

vzoru prvního vláčku doplnit slabiky tak, aby slova dávala smysl. Žáci mohou použít nápovědu 

nebo zkusit slova vymyslet úplně sami. Při práci mohou rovněž používat barevné pastelky. 

Učitel si průběžně zaznamenává dotazy žáků, případně další komentáře.19 

 

Téma B: Přání motýla Kód šetření: Č1B 

Cíl pro žáka: 

Rozvíjet a zlepšit komunikační činnost čtení s porozuměním. Vést žáky k hlasitému čtení, 

porozumění, orientaci v textu a následnému samostatnému vypracování úkolu. 

                                                           
19

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. vii. 
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Cíl výzkumného šetření: 

Vést žáka k hlasitému čtení, porozumění, orientaci v textu a následnému samostatnému vy-

pracování úkolu. 

Pomůcky: 

Pracovní list, tužka, pastelky. 

Postup: 

Učitel předloží žákům připravený pracovní list, který si podepíší. Vyzve je, aby se pokusili podle 

vzoru prvního vláčku doplnit slabiky tak, aby slova dávala smysl. Žáci mohou použít nápovědu 

nebo zkusit slova vymyslet úplně sami. Při práci mohou rovněž používat barevné pastelky. 

Učitel si průběžně zaznamenává dotazy žáků, případně další komentáře.20 

 

Téma C: Dopis od medvěda Kód šetření: Č1C 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému čtení, k porozumění obsahu větných celků a následnému 

vypracování úkolů dle instrukcí. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň hlasitého čtení a schopnosti porozumět obsahu větného celku a následně 

správně vypracovat úkoly dle instrukcí. Zaznamenat výskyt odlišných výsledků. 

Pomůcky: 

Pracovní list, tužka, pastelky. 

Postup: 

Učitel předloží žákům připravený pracovní list, který si podepíší. Nejprve každý žák samostatně 

přečte jeden větný celek. Učitel vyzve žáky k tomu, aby vypracovali úkol dle instrukcí. Průběžně 

si zaznamenává jejich dotazy, případně další komentáře.21 

 

VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA ČTE NÍ  S  P OROZUMĚ NÍM VE 2.  ROČ NÍKU  

Téma A: Hledáme dvojice Kód šetření: Č2A 

                                                           
20

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. viii. 

21
  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. ix. 
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Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému čtení, k porozumění obsahu větných celků a následnému 

přiřazení k příslušnému obrázku (náhrada klíčového slova). 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň hlasitého čtení a schopnosti porozumět obsahu větného celku a následně přiřadit 

větu k příslušnému obrázku. Zaznamenat výskyt odlišných výsledků. 

Pomůcky: 

Pracovní list, tužka, pastelky. 

Postup: 

Učitel předloží žákům připravený pracovní list, který si podepíší. Nejprve každý samostatně 

přečte jeden větný celek. Učitel vyzve žáky k tomu, aby k větným celkům přiřadili vždy správný 

obrázek, který co nejpřesněji vystihuje jejich obsah. Učitel si průběžně zaznamenává dotazy 

žáků, případně další komentáře.22 

 

Téma B: Kdo k sobě patří? Kód šetření: Č2B 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k samostatnému čtení, porozumění a vypracování úkolu. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň čtení a schopnosti přiřadit správnou otázku k odpovědi, zaznamenat výskyt 

odlišných výsledků. 

Pomůcky: 

Pracovní list, tužka, pastelky. 

Postup: 

Učitel předloží žákům připravený pracovní list, který si podepíší. Vyzve je, aby každý z nich 

postupně přečetl jednu větu. Následně žáci samostatně vypracují úkol dle zadání. Učitel si 

průběžně zaznamenává jejich dotazy, případně další komentáře.23 

 

Téma C: Slon Bambi Kód šetření: Č2C 

                                                           
22

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. x. 

23
  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xi. 
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Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému čtení, k porozumění obsahu větných celků a následnému 

přiřazení k příslušnému obrázku (náhrada klíčového slova). 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň hlasitého čtení a schopnosti porozumět obsahu textu a samostatně vypracovat 

zadané úkoly. Zaznamenat výskyt odlišných výsledků. 

Pomůcky: 

Pracovní list, tužka, pastelky. 

Postup: 

Učitel rozdá žákům pracovní list, který si podepíší. Vyzývá je postupně k tomu, aby každý 

přečetl jedno slovo. Pokud se všichni ve čtení vystřídají, zbývající slova dočtou společně. Učitel 

si průběžně zaznamenává dotazy žáků, popř. jejich další komentáře.24 

 

VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA ČTE NÍ  S  P OROZUMĚ NÍM VE 3.  ROČ NÍKU  

Téma A: Pět lízátek Kód šetření: Č3A 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k samostatnému hlasitému čtení, porozumění textu a následnému vypracování 

zadaného úkolu. Vyhledat a opravit v textu slova, která se liší od původního přečteného textu. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň čtení a schopnosti samostatně vyhledat a opravit rozdíly v textu, zaznamenat 

výskyt odlišných výsledků. 

Pomůcky: 

Učebnice a pracovní sešit Český jazyk pro 3. ročník (Fraus), pastelky, pero. 

Postup: 

Můžeme pracovat s textem, který nalezneme v učebnici na straně 34. Učitel vybídne žáky, aby 

každý přečetl jednu větu. Žáci čtou text do doby, než se všichni vystřídají. Učebnici si zavřou 

a následně samostatně vypracují v pracovním sešitě I. dílu část cvičení 9 na straně 19, kde mají 

za úkol podtrhnout místa v textu, která se liší od textu v učebnici. Zároveň učitel žáky požádá, 

                                                           
24

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xii. 
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aby nad označená slova napsali správné slovo. Průběžně si zaznamenává jejich dotazy, 

případně další komentáře. 

Ukázka textu 

Pět lízátek 

V naší třídě bývá zvykem, že každý oslavenec ze třídy přinese ostatním nějaký pamlsek. 

Společně mu popřejeme pěknou písničkou.  

V pondělí měla svátek Věrka. Přinesla umělohmotnou dózu. Během přestávky nabídla 

každému dvě lízátka.  

Zdeněk strčil ruku dovnitř a nabral si, co se mu vešlo do dlaně. Jenže ruku nemohl 

vytáhnout! ,,Mám uvězněnou ruku!“ křičel po třídě. Děti běžely pro pana učitele. Ten 

uviděl ve Zdeňkově ruce pět lízátek. ,,Co mám dělat?“„Pusť lízátka. Všechna ti nepatří. 

Vezmi si jen dvě, jako ostatní.“ Jakmile to Zdeněk udělal, byl volný. „Chtěl jsi jich moc.“  

Zdeněk se zastyděl a hlasitě se omluvil.25 

 

Téma B: Rozhodnutí Kód šetření: Č2B 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k samostatnému čtení, porozumění a vypracování úkolu. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň čtení a schopnosti porozumět instrukcím a samostatně vypracovat zadání úkolů. 

Zaznamenat výskyt odlišných výsledků. 

Pomůcky: 

Pracovní list, tužka, pastelky. 

Postup: 

Učitel předloží žákům připravený pracovní list, který si podepíší. Vyzve je, aby si pozorně 

přečetli zadání úkolu a snažili se ho co nejpřesněji splnit. Průběžně si zaznamenává dotazy 

žáků, případně další komentáře.26 

 

                                                           
25

  Zdroj: Kosová, J., Babušová, G. Český jazyk pro 3. ročník. Fraus, upraveno podle L. Kincaidové. 

Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xiii. 

26
  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xiv. 



 

Strana | 86 

 

Téma C: Poznáš, kdo se ztratil? Kód šetření: Č3C 

Cíl pro žáka: 

Vést žáky ke správnému hlasitému čtení, k porozumění a zapamatování si obsahu větných 

celků a následnému doplnění chybějících slov. Zaznamenat výskyt odlišných výsledků. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň hlasitého čtení a schopnosti porozumět a zapamatovat si obsah větného celku 

a následně doplnit chybějící slova. Zaznamenat chybovost. 

Pomůcky: 

Pracovní list, pero. 

Postup: 

Učitel předloží žákům text, lze využít interaktivní tabule. Postupně vyzývá žáky, aby vždy 

ve dvojicích přečetli jednu větu. Text čtou tak dlouho, dokud se všechny dvojice nevystřídají. 

Následně učitel rozdá žákům pracovní list, do něhož mají za úkol doplnit chybějící slova, která 

se v textu objevila. Lze využít rovněž slova pro zopakování pravopisných jevů. 

Ukázka textu: 

S maminčinou pomocí jsem podle seznamu uložil/a všechny věci do kufru. V batůžku 

jsem měl/a pití a svačinu na cestu. Naše třída odjížděla autobusem brzy ráno. 

Chodili jsme na pravidelné procházky, hráli jsme hry a byli jsme se podívat na farmě, 

kde jsme jezdili na koních. Z rostlin, které jsme nacházeli, jsme vytvořili velký herbář. 

Rodičům jsme poslali vlastnoručně vyrobené pohlednice. Po celou dobu pobytu jsme 

soutěžili. Získali jsme nejvíce bodů a naše družstvo vyhrálo. 

Velký úspěch měl lesní karneval, opravdu se vydařil. Všichni měli úžasné masky. Škoda 

jen, že škola v přírodě už skončila. Moc se nám totiž líbila.27 

 

 

 

 

 

                                                           
27

  Zdroj: Kosová, J., Babušová, G. Český jazyk pracovní sešit 1 pro 3. ročník základní školy, 2009, s. 33, 

upraveno. Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xv. 
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2.3 .4 .3  Psa ní  

Pro zjišťování úrovně komunikační činnosti psaní byla v rámci výzkumného šetření žákům 

v jednotlivých ročnících v průběhu jedné vyučovací hodiny zadávána uvedená témata, která 

žáci zpracovávali bez předchozí přípravy během stanoveného časového limitu. Ten byl s 

ohledem na jejich věk a ročník postupně navyšován. Ve výzkumném šetření P1A jsem se 

potýkala s problémem, neboť s ohledem na časové období jsem pro mapování psaní zvolila 

aktivitu zaměřenou na techniku psaní, a to v podobě přípravných cviků. Obecným cílem dalších 

uvedených aktivit bylo rozvíjet a zlepšit komunikační činnost psaní. Ukázky pracovních listů a 

získaných podkladů jsou součástí příloh. 

Tabulka 5 | Přehled výzkumného šetření KČ − psaní 

1. ročník 1. A, 1. B, 1. C 

Časové období šetření:  13. 10. − 15. 10. 2009 22. 3. − 24. 3. 2010 18. 5. − 20. 5. 2010 

Počet respondentů: 55 + 2 ŽVE 52 + 2 ŽVE 45 + 3 ŽVE 

Témata: Nápodoba obrázků Příběh o ptáčkovi Píšu, co vidím I 

Časová dotace:  6 minut 10 minut 10 minut 

Kód šetření:  P1A P1B P1C 

    
2. ročník 2. A, 2. B, 2. C 

Časové období šetření: 12. 10. − 14. 10. 2010 22. 3. − 25. 3. 2011 16. 5. − 18. 5. 2011 

Počet respondentů:  54 + 1 ŽVE 50 + 2 ŽVE 47 + 2 ŽVE 

Témata: Co cítí jablko na podzim Strom z několika pohledů Píšu, co vidím II 

Časová dotace:  12 minut 15 minut 15 minut 

Kód šetření:  P2A P2B P2C 

    
3. ročník 3. A, 3. B, 3. C 

Časové období šetření: 11. 10. − 13. 10. 2011 20. 3. − 22. 3. 2012 15. 5. − 17. 5. 2012 

Počet respondentů: 52 + 2 ŽVE 52 + 1 ŽVE 48 + 2 ŽVE 

Témata: Vysněný kůň Co cítí kapradí 
Moje oblíbená 
pohádková/filmová 
postava 

Časová dotace:  15 minut 20 minut 25 minut 
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Kód šetření:  P3A P3B P3C 

Zdroj: Vlastní 

VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA PSANÍ  V  1.  ROČ NÍKU  

Téma A: Nápodoba obrázků Kód šetření: P1A 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému sezení, držení těla, držení psacího náčiní, sklonu listu a nápodobě 

kresebných cviků. Zaznamenat výskyt odlišných výsledků. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit prvopočáteční úroveň psaní a schopnost napodobit kresebné cviky, zaznamenat varianty 

řešení úkolů – výskyt chybovosti. 

Pomůcky: 

Pracovní list, pastelky. 

Postup: 

Učitel zpočátku provede s žáky řadu uvolňovacích cviků. Následně jim rozdá pracovní list, který 

si podepíší. Vyzve je, aby se pokusili do prázdných rámečků vytvořit stejné obrázky. 

Zaznamenává si do protokolu jejich dotazy a obtíže při plnění tohoto úkolu.28 

 

 

Téma B: Příběh o ptáčkovi Kód šetření: P1B 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k dodržování čitelnosti, úhlednosti a plynulosti písemného projevu, k samostatné 

tvorbě textu, dodržování dějové posloupnosti a uplatnění dosud získaných jazykových znalostí. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň psaní při samostatné tvorbě textu a schopnosti uplatnit dosud získané jazykové 

znalosti. Zjistit průměrný počet slov a vět na žáka, výskyt nejčastějších pěti slov souvisejících 

s tématem. Uvést případná další podstatná zjištění pro praxi. 

Pomůcky: 

Pracovní list, pero. 

                                                           
28

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xvi. 
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Postup: 

Učitel využívá k motivaci např. časopis Sluníčko a vytvoření příspěvku do tohoto časopisu nebo 

rozhovor na téma: Ptáci. Vyzývá žáky k vytvoření příběhu o ptáčkovi do připraveného 

pracovního listu.29

                                                           
29

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xvii. 
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Téma C: Píšu, co vidím I Kód šetření: P1C 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k dodržování čitelnosti, úhlednosti a plynulosti písemného projevu, k samostatné-mu 

vytvoření popisu ilustrace a k uplatnění dosud získaných jazykových znalostí. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň psaní při samostatném vytváření popisu ilustrace a schopnosti uplatnit dosud 

získané jazykové znalosti. Zjistit průměrný počet slov a vět na žáka, výskyt nejčastějších pěti 

slov souvisejících s tématem. Uvést případná další podstatná zjištění pro praxi. 

Pomůcky: 

Ilustrace, papír, pero. 

Postup: 

Učitel předloží žákům ilustraci, lze využít interaktivní tabule. Následně jim rozdá papíry, které si 

žáci podepíší, a v průběhu pěti minut píší věty o tom, co vidí na obrázku.30 

 

VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA PSANÍ  VE  2.  ROČ NÍKU  

Téma A: Co cítí jablko na podzim Kód šetření: P2A 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k dodržování čitelnosti, úhlednosti a plynulosti písemného projevu, k samostatné 

tvorbě textu, k rozvoji kreativity, slovní zásoby a k uplatnění dosud získaných jazykových 

znalostí. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň psaní při samostatné tvorbě textu a schopnosti uplatnit dosud získané jazykové 

znalosti. Zjistit průměrný počet slov a vět na žáka, výskyt nejčastějších pěti slov souvisejících 

s tématem. Uvést případná další podstatná zjištění pro praxi. 

Pomůcky: 

Pracovní list, pero. 

                                                           
30

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xviii. 
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Postup: 

Učitel využívá k motivaci jablka, která si mohou žáci přinést. V diskusi je nabádá k zamyšlení se 

nad tím, co může jablko cítit. Vyzývá žáky k vytvoření textu do připraveného pracovního listu.31 

 

Téma B: Strom z několika pohledů Kód šetření: P2B 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k dodržování čitelnosti, úhlednosti a plynulosti písemného projevu, k samostatné 

tvorbě a splnění zadání, k rozvoji kreativity, k uplatnění dosud získaných jazykových znalostí. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň psaní při samostatné práci a schopnosti uplatnit dosud získané jazykové znalosti. 

Vysledovat možnosti odpovědí k uvedeným metaforám. Zjistit průměrný počet slov a vět na 

žáka, výskyt nejčastějších pěti slov souvisejících s tématem. Uvést případná další podstatná 

zjištění pro praxi. 

Pomůcky: 

Pracovní list, pero. 

Postup: 

Učitel využívá k motivaci např. procházky v parku. V diskusi nabádá žáky k zamyšlení se nad 

tím, jak můžeme vnímat strom. Po návratu vyzývá žáky k zamyšlení se nad uvedenými 

metaforami a napsání vlastních myšlenek, názorů do připraveného pracovního listu.32 

 

Téma C: Píšu, co vidím II Kód šetření: P2C 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k dodržování čitelnosti, úhlednosti a plynulosti písemného projevu, k samostatnému 

vytvoření popisu ilustrace a k uplatnění dosud získaných jazykových znalostí. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň psaní při samostatném vytváření popisu ilustrace a schopnosti uplatnit dosud 

získané jazykové znalosti. Zjistit průměrný počet slov a vět na žáka, výskyt nejčastějších pěti 

slov souvisejících s tématem. Uvést případná další podstatná zjištění pro praxi. 

                                                           
31

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xix. 

32
  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xx. 
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Pomůcky: 

Ilustrace, papír, pero. 

Postup: 

Učitel předloží žákům ilustraci, lze využít interaktivní tabule. Následně jim rozdá papíry, které si 

podepíší, a v průběhu sedmi minut žáci píší věty o tom, co vidí na obrázku.33 

 

VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA PSANÍ  VE  3.  ROČ NÍKU  

Téma A: Vysněný kůň Kód šetření: P3A 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k dodržování čitelnosti, úhlednosti a plynulosti písemného projevu, k samostatné 

práci, k dokončování vět, k rozvoji kreativity, slovní zásoby a k uplatnění dosud získaných 

jazykových znalostí. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň psaní při samostatné práci a schopnosti uplatnit dosud získané jazykové znalosti. 

Zjistit průměrný počet slov a vět na žáka, způsoby dokončování vět a výskyt nejčastějších pěti 

slov souvisejících s tématem. Uvést případná další podstatná zjištění pro praxi. 

Pomůcky: 

Pracovní list, pero. 

Postup: 

Učitel využívá k motivaci diskuse, mezipředmětových a mezisložkových vztahů na téma kůň. 

Vyzývá žáky k doplnění pracovního listu.34 

 

Téma B: Co cítí kapradí Kód šetření: P3B 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k dodržování čitelnosti, úhlednosti a plynulosti písemného projevu, k samostatné 

tvorbě textu, k rozvoji kreativity, slovní zásoby a k uplatnění dosud získaných jazykových 

znalostí. 

                                                           
33

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xxi. 

34
  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xxii. 
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Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň psaní při samostatné tvorbě textu a schopnosti uplatnit dosud získané jazykové 

znalosti. Zjistit průměrný počet slov a vět na žáka, výskyt nejčastějších pěti slov souvisejících 

s tématem. Uvést případná další podstatná zjištění pro praxi. 

Pomůcky: 

Pracovní list, pero. 

Postup: 

Učitel využívá k motivaci ukázku rostliny kapraď samec. V diskusi nabádá žáky k zamyšlení se 

nad tím, co může cítit kapradí. Vyzývá žáky k vytvoření textu do připraveného pracovního 

listu.35 

 

Téma C: Moje oblíbená pohádková/filmová postava Kód šetření: P3C 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka k dodržování čitelnosti, úhlednosti a plynulosti písemného projevu, k samostatné 

tvorbě textu, k rozvoji kreativity, slovní zásoby a k uplatnění dosud získaných jazykových 

znalostí. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň psaní při samostatné tvorbě textu a schopnosti uplatnit dosud získané jazykové 

znalosti. Zjistit průměrný počet slov a vět na žáka, výskyt nejčastějších pěti slov souvisejících 

s tématem. Uvést případná další podstatná zjištění pro praxi. 

Pomůcky: 

Pracovní list, pero. 

Postup: 

Učitel využívá k motivaci diskusi na téma pohádkové/filmové postavy. V diskusi nabádá žáky 

k zamyšlení, co se jim na ní líbí/nelíbí. Vyzývá žáky k vytvoření textu do připraveného 

pracovního listu.36 

                                                           
35

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xxiii. 

36
  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xxiv. 
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2.3 .4 .4  Mluvení  

V následující podkapitole se zaměřuji na charakteristiku jednotlivých výzkumných šetření 

a popis témat a aktivit, jejichž prostřednictvím byla zjišťována úroveň komunikační činnosti 

mluvení a následně mapována její evoluce u žáků v 1.–3. ročníku. Obecným cílem uvedených 

aktivit bylo rozvíjet a zlepšit komunikační činnost mluvení. 

Tabulka 6 | Přehled výzkumného šetření KČ – mluvení 

1. ročník 1. A, 1. B, 1. C 

Časové období šetření:  6. 10. − 8. 10. 2009 16. 3. − 18. 3. 2010 11. 5. − 13. 5. 2010 

Počet respondentů: 55 + 2 ŽVE 46 + 3 ŽVE 48 + 1 ŽVE 

Témata: Moje já – reklama Moje oblíbené zvíře Co jsi se za rok naučil/a? 

Časová dotace:  bez omezení 1 minuta 1 minuta 

Kód šetření:  M1A M1B M1C 

    
2. ročník 2. A, 2. B, 2. C 

Časové období šetření: 5. 10. – 7. 10. 2010 16. 3. – 18. 3. 2011 11. 5. – 13. 5. 2011 

Počet respondentů:  50 + 3 ŽVE 50 + 1 ŽVE 45 + 1 ŽVE 

Témata: 
Jak jsi strávil/a 
prázdniny? 

Moji kamarádi Oblíbený sport 

Časová dotace:  2 minuty 2 minuty 2 minuty 

Kód šetření:  M2A M2B M2C 

    
3. ročník 3. A, 3. B, 3. C 

Časové období šetření: 4. 10. − 6. 10. 2011 12. 3. − 14. 3. 2012 7. 5. − 11. 5. 2012 

Počet respondentů: 51 + 2 ŽVE 45 + 1 ŽVE 47 + 2 ŽVE 

Témata: 
Pohled na podzimní 
přírodu 

Co řekneš, když uslyšíš 
slovo strom 

Procházka jarní přírodou 

Časová dotace:  3 minuty 3 minuty 3 minuty 

Kód šetření:  M3A M3B M3C 

Zdroj: Vlastní 
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Pro zjišťování úrovně komunikační činnosti mluvení byla žákům v rámci výzkumných 

šetření zadávána uvedená témata pro předvedení nepřipraveného projevu. V jednotlivých 

ročnících pak byly nahrávány mluvené projevy v průběhu jedné až dvou vyučovacích hodin, 

v rozmezí daného časového limitu, který byl stanoven s ohledem na počet žáků v ročníku a rov-

něž na podmínky školního prostředí. S přihlédnutím k věku žáků a jejich schopnosti soustředit 

se byl postupně mírně navyšován. V I.–II. etapě výzkumu byly mluvené projevy zaznamenány 

pomocí audiotechniky a výskyt nejčastějších nonverbálních prvků komunikace byly zapisovány 

do záznamového archu. Ve III. etapě byly pořizovány videozáznamy, při kterých byla použita 

i práce žáků ve dvojicích. 

Z důvodu velkého rozsahu práce uvádím v přílohách pro porovnání pouze tři přepisy 

mluveného projevu v následujícím pořadí: M1A, M2B, M3C. Toto pořadí bylo zvoleno pro 

názornou ukázku postupného vývoje komunikační činností mluvení. Pro přepis mluvených 

projevů byla použita pravidla záznamu mluvených komunikátů dle O. Müllerové (1992). 

 

VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA MLUVENÍ  V  1.  ROČNÍKU  

Téma A: Moje já aneb reklama na moje já Kód šetření: M1A 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému mluvení, překonání ostychu a nejistoty, vzájemnému 

naslouchání. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň mluvení na prvopočátku školní docházky bez předchozí přípravy a schopnosti 

představit sám sebe. Zjistit průměrný výskyt pěti nejčastěji používaných slov souvisejících s té-

matem, výskyt případných zkomolenin/okazionalizmů, nejčastější projevy nonverbální 

komunikace, případné další nedostatky a rozdíly v mluveném projevu. 

Pomůcky: 

Diktafon, záznamový arch. 

Postup: 

Učitel poskytne žákům bezpečnou zónu, kterou je z počátku školní docházky pro žáka lavice, 

případně na koberci kruh vytvořený žáky. Motivuje žáky hrou na reportéra, který za nimi přišel 

jako za novými žáky a chtěl by, aby se mu představili a řekli mu něco zajímavého o svém já, 

vytvořili reklamu na své já. Učitel se žákům sám představí. V případě, že se některý žák 
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ostýchá, přejde učitel k dalšímu.37 

Téma B: Moje oblíbené zvíře Kód šetření: M1B 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému mluvení, překonání ostychu a nejistoty, vzájemnému 

naslouchání. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň mluvení a schopnosti mluvit na dané téma bez předchozí přípravy. Zjistit 

průměrný výskyt pěti nejčastěji používaných slov souvisejících s tématem, výskyt případných 

zkomolenin/okazionalizmů, nejčastější projevy nonverbální komunikace, případné další 

nedostatky a rozdíly v mluveném projevu. 

Pomůcky: 

Diktafon, záznamový arch. 

Postup: 

Učitel poskytne žákům bezpečnou bariéru, kterou může být prostor na koberci. Žáci se posadí 

do kruhu. V rámci mezipředmětových vztahů mohou nejprve ztvárnit své oblíbené zvíře, které 

následně každý žák v další hodině ostatním představí. V případě, že se žák ostýchá, předá učitel 

slovo dalšímu. 

 

Téma C: Co jsi se za rok naučil/a? Kód šetření: M1C 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému mluvení, překonání ostychu a nejistoty, vzájemnému 

naslouchání, ke schopnosti zamyslet se nad otázkou, formulovat odpověď. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň mluvení a schopnosti mluvit na dané téma bez předchozí přípravy. Zjistit 

průměrný výskyt pěti nejčastěji používaných slov souvisejících s tématem, výskyt případných 

zkomolenin/okazionalizmů, nejčastější projevy nonverbální komunikace, případné další 

nedostatky a rozdíly v mluveném projevu. 

Pomůcky: 

Diktafon, záznamový arch. 

                                                           
37

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xxv. 
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Postup: 

Učitel poskytne žákům bezpečnou zónu, kterou může být prostor v lavici, na koberci, lze využít 

i jakéhokoli místa ve třídě. Žáci mají za úkol se zamyslet nad otázkou a říci ostatním, co se 

podle nich za první rok všechno naučili. V případě, že se žák ostýchá, předá učitel slovo 

dalšímu. 

 

VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA MLUVENÍ  V E 2.  ROČNÍKU  

Téma A: Jak jsi strávil/a prázdniny? Kód šetření: M2A 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému mluvení, překonání ostychu a nejistoty, vzájemnému 

naslouchání. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň mluvení a schopnosti mluvit na dané téma bez předchozí přípravy. Zjistit 

průměrný výskyt nejčastěji používaných slov, výskyt okazionalizmů, nejčastější projevy 

nonverbální komunikace, případné další nedostatky a rozdíly v mluveném projevu. 

Pomůcky: 

Diktafon, záznamový arch. 

Postup: 

Učitel poskytne žákům bezpečnou zónu, kterou může být prostor v lavici, na koberci, lze využít 

i jakéhokoli místa ve třídě. V rámci mezipředmětových vztahů mohou téma žáci nejprve 

výtvarně ztvárnit. Ilustraci pak představí svých spolužákům a doplní ji mluveným slovem. 

Rovněž lze využít fotografie, pohlednice, vzpomínkové předměty. V případě, že se žák ostýchá, 

předá učitel slovo dalšímu. 

 

Téma B: Moji kamarádi Kód šetření: M2B 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému mluvení, překonání ostychu a nejistoty, vzájemnému 

naslouchání, upevňování pozitivních vztahů ve třídním kolektivu. 
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Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň mluvení a schopnosti mluvit na dané téma bez předchozí přípravy. Zjistit 

průměrný výskyt nejčastěji používaných slov, výskyt případných zkomolenin/okazionalizmů, 

nejčastější projevy nonverbální komunikace, případné další nedostatky a rozdíly v mluveném 

projevu. 

Pomůcky: 

Diktafon, záznamový arch. 

Postup: 

Učitel poskytne žákům bezpečnou zónu, kterou může být prostor v lavici, na koberci, lze využít 

i jakéhokoli místa ve třídě. V rámci mezipředmětových vztahů mohou žáci nejprve ztvárnit své 

kamarády. Ilustraci pak představí svým spolužákům a doplní ji mluveným slovem. V případě, že 

se žák ostýchá, předá učitel slovo dalšímu.38 

 

Téma C: Oblíbený sport Kód šetření: M2C 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému mluvení, překonání ostychu a nejistoty, vzájemnému 

naslouchání. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň mluvení a schopnosti mluvit na dané téma bez předchozí přípravy. Zjistit 

průměrný výskyt pěti nejčastěji používaných slov souvisejících s tématem, výskyt případných 

zkomolenin/okazionalizmů, nejčastější projevy nonverbální komunikace, případné další 

nedostatky a rozdíly v mluveném projevu. 

Pomůcky: 

Diktafon, záznamový arch. 

Postup: 

Učitel poskytne žákům bezpečnou bariéru, kterou může být prostor v lavici, na koberci, lze vyu-

žít i jakéhokoli místa ve třídě. V rámci mezipředmětových vztahů mohou žáci nejprve výtvarně 

ztvárnit vykonávání oblíbeného sportu, případně vyrobit nějaké sportovní náčiní, navrhnout 

dres. Vytvořenou věc pak představí svým spolužákům a doplní ji mluveným slovem. Rovněž lze 

využít přinesené osobní předměty používané při konkrétním sportu. Z papírového rámu lze vy-

                                                           
38

  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xxv. 



 

Strana | 99 

 

tvořit televizní obrazovku a motivovat žáky, že jsou sportovními reportéry, kteří představují 

určitý sport. V případě, že se žák ostýchá, předá učitel slovo dalšímu. 
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VÝZ KUMNÁ ŠE TŘE NÍ  ORIE NTOVA NÁ NA MLUVENÍ  V E 3.  ROČNÍKU  

Téma A: Pohled na podzimní přírodu Kód šetření: M3A 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému mluvení, překonání ostychu a nejistoty, vzájemnému 

naslouchání, vnímání a líčení podzimní přírody. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň mluvení a schopnosti mluvit na dané téma bez předchozí přípravy. Zjistit 

průměrný výskyt pěti nejčastěji používaných slov souvisejících s tématem, výskyt případných 

zkomolenin/okazionalizmů, nejčastější projevy nonverbální komunikace, případné další 

nedostatky a rozdíly v mluveném projevu. 

Pomůcky: 

Videokamera. 

Postup: 

Učitel využije podzimní atmosféry. Žáci se dívají z okna a jejich úkolem je popsat, jak na ně 

příroda působí, co vidí, jaké mají pocity. V případě, že se žák ostýchá, předá učitel slovo 

dalšímu. 

 

Téma B: Co řekneš, když uslyšíš slovo strom Kód šetření: M3B 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému mluvení, překonání ostychu a nejistoty, vzájemnému 

naslouchání, ke schopnosti zamyslet se nad výzvou, formulovat odpověď. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit průměrný výskyt pěti nejčastěji používaných slov souvisejících s tématem, výskyt 

případných zkomolenin/okazionalizmů, nejčastější projevy nonverbální komunikace, případné 

další nedostatky a rozdíly v mluveném projevu. 

Pomůcky: 

Videokamera. 
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Postup: 

Následující výzkumné šetření navazuje na úkoly zadávané v předchozím školním roce v šetření 

2PB. Učitel poskytne žákům bezpečnou zónu, kterou může být prostor v lavici, na koberci nebo 

lze využít i jakéhokoli místa ve třídě. Žáci mají za úkol zamyslet se nad heslem a postupně 

odpovídat. Jedná se zde o využití metody brainstormingu. V případě, že se žák ostýchá, předá 

učitel slovo dalšímu. Projevy si mohou žáci ve dvojicích vzájemně nahrávat. 

 

Téma C: Procházka jarní přírodou Kód šetření: M3C 

Cíl pro žáka: 

Vést žáka ke správnému hlasitému mluvení, překonání ostychu a nejistoty, vzájemnému 

naslouchání, vnímání a popisu jarní přírody. 

Cíl výzkumného šetření: 

Zjistit úroveň mluvení a schopnosti mluvit na dané téma bez předchozí přípravy. Zjistit 

průměrný výskyt pěti nejčastěji používaných slov souvisejících s tématem, výskyt případných 

zkomolenin/ okazionalizmů, nejčastější projevy nonverbální komunikace, případné další 

nedostatky a rozdíly v mluveném projevu. 

Pomůcky: 

Videokamera. 

Postup: 

Učitel využije jarní atmosféry. Vypraví se s žáky do parku a jejich úkolem je popsat, jak na ně 

příroda působí, co vidí, jaké mají pocity. V případě, že se žák ostýchá, předá učitel slovo 

dalšímu. Projevy si mohou ve dvojicích nahrávat žáci vzájemně.39 

 

2.4 VÝSLEDKY VÝZKUMU A INTERPRETACE ZJIŠTĚNÍ 

Z důvodu usnadnění orientace ve výsledcích, následné interpretace výzkumných zjištění 

a vyhodnocení získaných poznatků bylo použito systematického členění, tabulek a příloh. 

Výsledky výzkumných šetření zaměřených na komunikační činnosti naslouchání, čtení, 

mluvení a následné interpretace zjištění byly s ohledem na cíl a počet získaných podkladů 

uvedeny do tabulek v celkovém počtu žáků, kteří se šetření zúčastnili. Výsledky výzkumných 
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  Ukázka: viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. xxvi. 
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šetření produktivní činnosti psaní a interpretace se stručnými zjištěními výsledků žáků 

vietnamského etnika jsou uvedeny samostatně. 

2.4.1 Úroveň naslouchání v 1. ročníku 

ŠETŘENÍ  N1A 

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že zadaný úkol vypracovalo správně celkem 31 

žáků, což znamená 58% úspěšnost. Deset žáků zaměnilo pravou a levou stranu už při zadání 

první instrukce. U dvou žáků došlo k záměně pravé a levé strany pouze u zakreslování instrukcí 

č. 2 a 3, týkajících se kresby slunce a mraku. Celkem osm žáků sice cestu zakreslilo, neumístilo 

ji však mezi květinu a strom. Zbývající tři žáci nakreslili pána, který ovšem nejde po cestě. 

Všichni žáci dokázali do obrázku ukrýt své jméno. 

Tabulka 7 | Výsledky výzkumného šetření N1A 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

 Správné vypracování 31 

Celková záměna pravé a levé strany 9 

Částečná záměna pravé a levé strany 2 

Chybí cesta mezi květinou a stromem 8 

Pán není zakreslen na cestě 3 

Počet žáků celkem: 53 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Žáci vietnamského etnika vypracovávali úkol obdobně jako ostatní respondenti. Chlapec 

Thomas zakreslil obrázek správně, i když velmi často sledoval svého spolužáka. Důkazem toho 

je opsaný název rostliny růže. Slovo slunce již napsal chlapec samostatně (viz Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů., s. Chyba! Záložka není definována.). Dívka Lucie patřila do skupiny 

žáků, u kterých došlo k záměně stran při zakreslování instrukcí č. 2 a 3, týkajících se kresby 

slunce a mraku. U dívky Věrky došlo k záměně stran už od prvopočátku plnění úkolu. Při 

zadávání instrukce zjišťovala význam slova deštník. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z výzkumného šetření vyplývá, že žáci jsou v prvopočátku školní docházky schopni vnímat 

a po dostatečné motivaci splnit zadané instrukce související se správným vypracováním úkolu. 
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Žáci však vyžadují jejich časté opakování. Mnozí z žáků během plnění úkolů sledují své okolí, 

pravděpodobně proto, aby se ujistili o správnosti plnění úkolu, a často také napodobují, 

mnohdy i chybně, své spolužáky. Značným překvapením bylo, že všichni žáci dokázali do 

obrázku ukrýt své jméno a poměrně s velkým napětím očekávali jeho objevení. Mezi stále 

přetrvávající obtíže patří prostorová orientace. U žáků cizinců se projevuje nedostatečná 

znalost významu slov, je třeba se stále přesvědčovat, zda žáci význam znají. 

ŠETŘENÍ  N1B 

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že I. část zadaného úkolu vypracovalo bezchybně 

celkem 40 žáků (78% úspěšnost). Dva žáci přeškrtli pouze slepici, dva žáci přeškrtli slepici a dvě 

vlaštovky. Celkem dva žáci přeškrtli slepici a jednu vlaštovku, dva žáci přeškrtli dvě vlaštovky 

a jeden žák přeškrtl pouze jednu vlaštovku. Jeden žák přeškrtl kozu a kohouta. Zbývající žák 

přeškrtl myš. Druhou část úkolu úspěšně splnilo 48 žáků, což značí 94% úspěšnost. Zbývající 

dva žáci dokreslovali vlaštovčí mláďata a jeden žák se dopustil matematické chyby, neboť 

nakreslil pouze tři kuřátka. Lze se domnívat, že při naslouchání došlo k záměně slova čtyři za 

slovo tři. 

Tabulka 8 | Výsledky výzkumného šetření N1B, I. část 

Varianty splnění úkolu: I. část Počet žáků  

Správné vypracování 40 

Přeškrtnutí slepice 2 

Přeškrtnutí slepice a dvou vlaštovek 2 

Přeškrtnutí slepice a jedné vlaštovky 2 

Přeškrtnutí jedné vlaštovky 2 

Přeškrtnutí dvou vlaštovek 1 

Přeškrtnutí kozy a kohouta 1 

Přeškrtnutí myši 1 

Počet žáků celkem: 51 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 9 | Výsledky výzkumného šetření N1B, II. část 

Varianty splnění úkolu: II. část Počet žáků  

Správné vypracování 48 
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Dokreslení vlaštovčích mláďat 2 

Dokreslení chybného počtu kuřat 1 

Počet žáků celkem: 51 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Žáci vietnamského etnika se dopouštěli obdobných chyb jako ostatní respondenti. 

Chlapec Thomas přeškrtl obrázek slepice. Dívka Lucie přeškrtla dvě vlaštovky. Lze 

předpokládat, že tito žáci nemají dosud dostatečnou znalost živočišných druhů a názvů českých 

zvířat. Pro označení slepice zvolili kohouta a vlaštovku. Přeškrtnutí obrázku jedné vlaštovky 

rovněž svědčí o tom, že dívka již má ponětí o množství, v tomto případě, že se jedné slepici 

vylíhla čtyři kuřátka. Lze tak usoudit rovněž i z druhého úkolu, neboť dívka dokreslila do 

rámečku čtyři černá ptáčata. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že žáci jsou ve většině případů schopni na základě 

vyslechnutého textu zaregistrovat rozdíly a následně je i vyznačit. Chybovost, která se 

objevovala, většinou pramení z neznalosti živočišných druhů a názvů zvířat nebo nejspíše i ze 

záměny počátečních písmen názvů kohout, kůzle. Při zadávání instrukcí jsem vypozorovala, že i 

přes to, že žákům bylo názorně předvedeno, jak mají obrázek živočicha, který se v textu 

neobjevil, škrtnout, zvolili si někteří svůj způsob značení. Při diskusi vyplynulo, že žák, který 

přeškrtl obrázek myši, se domníval, že ta tam nepatří a že na statku byla „celá kuřecí rodina“, 

tj. slepice, kuřata, kohout. Jako důvod přeškrtnutí obrázku vlaštovek uváděli žáci argument, že 

už si to nepamatovali. Šlo o druhý větný celek a pravděpodobně se pro některé z nich jednalo i 

o méně typického živočicha žijícího na statku. 

Jak jsem již zmínila v předchozí části interpretace výsledků, z časových důvodů nebyl 

zařazen úkol zaměřený na procvičení dějové posloupnosti. Tento úkol jsem realizovala v závěru 

vyučovací hodiny herní formou. Každého žáka jsem proměnila v jednoho ze živočichů 

uvedených v textu. Následně jsem postupně zvedala prsty, od jednoho do osmi. Úkolem žáků 

bylo řadit se za mnou v takovém pořadí, v jakém se zvířata objevovala v textu. Tento způsob 

bychom mohli rovněž využít pro skupinové dělení.
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ŠETŘENÍ  N1C 

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že zadaný úkol vypracovalo bezchybně celkem 30 

žáků, tj. 61 %. U těchto žáků se objevovaly formální chyby, mnohdy související s neznalostí 

jazykových jevů. Celkem šest žáků napsalo ve větě místo slov k večeři slova k snídani. Dva žáci 

uvedli místo k večeři slova k snídani a slova se šunkou zaměnili za slova se salámem. Celkem 

dva žáci uvedli variantu místo k večeři slova k snídani, místo se šunkou slova s máslem. 

Tabulka 10 | Výsledky výzkumného šetření N1C 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správné vypracování 30 

… k snídani chleba se sýrem. 6 

… k snídani chleba se salámem. 2 

… k snídani chleba s máslem. 2 

… k snídani chleba se šunkou. 3 

… k večeři chleba se salámem. 2 

… k večeři chleba se sýrem. 1 

… k večeři rohlík se šunkou. 2 

… k obědu chleba se šunkou. 1 

Celkem žáků: 49 

Zdroj: Vlastní 

Tři žáci uvedli variantu místo slov k večeři slova k snídani a správně opravili slova se 

šunkou. Celkem dva žáci uvedli správně k večeři, ale místo slov se šunkou uvedli se salámem. 

Jeden žák zaměnil slova k obědu za k večeři a slova se sýrem ponechal. Celkem dva žáci opravili 

slovo chleba na rohlík. Zbývající jeden žák napsal místo slov se sýrem slova se šunkou. Lze 

předpokládat, že žáci vycházeli z vlastní každodenní zkušenosti. Žáci se často dotazovali, jakým 

typem písma mají psát. 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Žáci vietnamského etnika se dopouštěli obdobných chyb jako ostatní respondenti. Dívka 

Lucie opravila původní slovo se sýrem na slovo sukou (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. 

Chyba! Záložka není definována.). Dívka Věrka opravila správně slova k večeři a se šunkou, 

slovo chleba zaměnila za rohlík. 
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INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

I když uvedenou „popletenou větu“ slyšeli žáci v samotném závěru projevu, objevovaly se 

v plnění úkolu různé varianty, vztahující se především k zásadním změněným slovům. Z analýzy 

tohoto výzkumného šetření vyplývá, že žáci ve větší míře dokázali pozorně naslouchat a odhalit 

chyby týkající se tří zásadních slov. Mnohem náročnější byla pro žáky korektura a nahrazení 

chybného slova správným tvarem. Lze předpokládat, že při opravě věty vycházeli někteří 

z vlastního života a ze zkušenosti, co mívají k snídani či k obědu, a dále pak z častěji 

používaných hovorových výrazů (např. šunka/salám). 

 

2.4.2 Úroveň naslouchání ve 2. ročníku 

Za správné vypracování úkolu bylo považováno určení zvuků, resp. předmětů, které 

adekvátně odpovídaly původnímu zvuku. Pojmenování, která se odlišovala, jsou uvedena níže 

(viz Tabulka 11, s. 107). 

ŠETŘENÍ  N2A 

Z tohoto výzkumného šetření je patrné, že nejlépe tento úkol zvládlo vypracovat 23 žáků 

(41% úspěšnost). Tak nízkou úspěšnost spatřuji především v tom, že většina žáků měla 

problémy s napsáním zvuku. V daleko větší míře přiřazovali žáci zvuk ke konkrétnímu 

předmětu, substantivu. V některých případech místo psaní zvolili žáci formu kreslení, což 

nebylo považováno za nesprávné vypracování úkolu. Za správné vypracování úkolu byly dále 

považovány např.: 

 Voda tekoucí z kohoutku − voda z umyvadla, z lahve, umyvadlo. 

 Cinkání klíčů – přívěsek. 

 Klepání na dveře – ťukání na dveře, dveře, stůl. 

 Mačkání papíru – muchlání novin, papír. 

 Listování v knize – obracení stránek, peníze, stránka. 

 Psaní na klávesnici – psaní na počítači, počítač. 

Největší obtíže činila žákům identifikace zvuků listování v knize, cinkání klíčů, psaní na 

klávesnici (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. Chyba! Záložka není definována.). 
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Tabulka 11 | Výsledky výzkumného šetření N2A 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správné určení 6 zvuků 23 

Správné určení 5 zvuků 16 

Správné určení 4 zvuků 10 

Správné určení 3 zvuků 5 

Správné určení 2 zvuků 2 

Celkem žáků: 56 

Zdroj: Vlastní
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ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Žáci vietnamského etnika se dopouštěli obdobných chyb jako ostatní respondenti. Dívka 

Lucie identifikovala pouze tři zvuky − klepání na dveře, mačkání papíru, vodu tekoucí 

z kohoutku. Ve dvou případech uváděla substantiva (papir, voda), tedy názvy předmětů 

vydávajících zvuky, dveře nakreslila. V tomto případě lze ocenit kresbu, neboť si dívka 

v případě neznalosti významu slova dokázala pomoci. Výsledek však nebyl započten mezi 

správně vypracované úkoly. Dívka Věrka identifikovala psaní na klávesnici − počítač, listování 

v knize – peníze, klepání na dveře, voda tekoucí z kohoutku – umyvadlo. Dívka uvedla všechna 

slova v psané podobě. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z uvedeného výzkumného šetření lze vypozorovat, že i když žáci dokáží naslouchat a iden-

tifikovat zvuky, není zaručeno, že je dokáží rovněž se stejnou přesností transformovat do pí-

semné nebo ústní podoby. Důkazem toho jsou i každodenní situace, kdy se velmi často 

setkáváme s tím, že při přenosu informací dochází k jejich značným, mnohdy zásadním 

úpravám. 

ŠETŘENÍ  N2B 

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že I. část zadaného úkolu vypracovalo bezchybně 

celkem 48 žáků, což znamená 94% úspěšnost. Celkem tři žáci zaměnili pozici obrázku č. 3, 

vyjadřujícího zataženou oblohu, vítr a déšť, za dívku, které vítr sfoukl čepici z hlavy. 

Celkem 36 žáků, tj. 70 %, dokreslilo do obrázkové osnovy Jirku, který zakopl o pařez. Další 

tři žáci nakreslili pouze pařez, nejspíše z důvodu, že neuměli dostatečně nakreslit postavu 

chlapce. Dva žáci naznačili zakopnutí chlapce kresbou části jeho nohy. Celkem čtyři žáci 

dokreslili hezké počasí, dva žáci dokreslili dvě zmoklé děti a hezké počasí, zbývající dva žáci 

kromě hezkého počasí přikreslili ještě pasoucí se srny. 

Tabulka 12 | Výsledky výzkumného šetření N2B, I. část 

Varianty splnění úkolu: I. část Počet žáků 

Správné vypracování 48 

Záměna obrázku č. 3 a 4 3 

Celkem žáků: 51 

Zdroj: Vlastní 
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Tabulka 13 | Výsledky výzkumného šetření N2B, II. část 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Dokreslení promoklých dětí 2 

Dokreslení pařezu 3 

Dokreslení pařezu s chlapeckou nohou 2 

Dokreslení Jirky, který zakopl o pařez 36 

Zmoklé děti a hezké počasí 2 

Dokreslení hezkého počasí nad údolím, bez duhy 4 

Dokreslení hezkého počasí nad údolím, 
bez duhy, pasoucí se srnky 

2 

Celkem žáků: 51 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Chlapec Thomas dokreslil Jirku, který zakopl o větev. Při rozhovoru nad kresbou bylo 

patrné, že chlapec nezná význam slova pařez. Má však ponětí o tom, že se jedná o slovo, které 

souvisí se stromem, s lesem. Z výslovnosti je zřejmé, že se jedná o neznámé a obtížně 

vyslovitelné slovo. Dívka Věrka nakreslila dvě zmoklé děti a hezké počasí. Z kresby je možno 

vydedukovat fakt, že si je děvče vědomo toho, že se v příběhu objevili chlapec a dívka. 

Vietnamští žáci mnohdy mívají problémy s rozlišením ženských a mužských křestních jmen. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že žáci jsou ve většině případů schopni bez velkých 

obtíží na základě vyslechnutého textu postřehnout sled událostí, následně seřadit obrázkovou 

osnovu ve správném pořadí a dotvořit její chybějící část. Obrázkovou osnovu bychom mohli 

následně využít k další aktivitě, kterou bychom rozvíjeli mluvený projev žáka. Ten by nám dle 

této obrázkové osnovy, popř. dalších vytvořených částí vyprávěl příběh vlastními slovy. Použitá 

osnova (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. Chyba! Záložka není definována.) byla 

vytvořena žákem 4. ročníku. Jedná se rovněž o ukázku jedné z možností, jak aktivitu obměnit. 

Na základě přečteného textu měli žáci sestavit obrázkovou osnovu s problémovým úkolem, 

který připravili pro své rodiče na třídní schůzku. Rodiče pak dle vyslechnutého textu dokreslili 

chybějící část a žáci jejich práci následující den hodnotili. 
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ŠETŘENÍ  N2C 

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že zadaný úkol vypracovalo zcela bezchybně 

a správné tvary slov zaznamenalo celkem 27 žáků (55% úspěšnost). Žáci, kteří si dokázali 

zapamatovat a napsat nejméně slov, jsou žáci se specifickými poruchami učení. 

Tabulka 14 | Výsledky výzkumného šetření N2C 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

 Správné vypracování 10 slov 27 

Správné vypracování 9 slov 8 

Správné vypracování 8 slov 5 

Správné vypracování 7 slov 4 

Správné vypracování 6 slov 2 

Správné vypracování 5 slov 2 

Správné vypracování 4 slov 1 

Celkem žáků: 49 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Žáci vietnamského etnika se dopouštěli obdobných chyb jako ostatní respondenti. 

Chlapec Thomas dokázal napsat celkem šest slov: míč, švihadlo, brusle, hokejka, kolo, brýle. 

Dívka Lucie napsala pouze pět slov: míč, brýle, švihadlo, kolo, přilbice (viz Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů., s. Chyba! Záložka není definována.). 

Z diskuse vyplývá, že význam uvedených slov je těmto vietnamským žákům znám. Oba 

dva neuvedli slova dres, puk, plave jako většina respondentů. Výraz přilbice, který napsala 

dívka, lze považovat za okazionalizmus, který vznikl na bázi stanovených principů českého 

jazyka, i když nelze vyloučit ani náhodu při výběru slovotvorných prostředků. Z rozhovoru 

vyplynulo, že dívka měla na mysli čepici, tedy nikoli normální čepici, ale to, co se dává na hlavu, 

když se jede na kole. Slabší výkon dívky lze zdůvodnit tím, že je o půl roku mladší a méně 

komunikativní než chlapec. V projevech se objevuje absence diakritických znaků. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z výzkumného šetření vyplývá, že zhruba polovina žáků je schopna si zapamatovat a 

následně zaznamenat slova tematicky zaměřená. Nejčastěji zapomínali žáci na slova dres, puk 

a to pravděpodobně z důvodu, že se jedná o slova, která nepoužívají pravidelně. Ve třech 
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případech byl uveden oděv. Lze předpokládat, že žáci tímto slovem nahrazovali méně známý 

výraz dres. Prokazuje se, že s ohledem na již získané jazykové znalosti jsou žáci schopni 

nahradit slovo synonymem. Dívky pak na rozdíl od chlapců opomíjely napsat slova puk, hokejka 

a to nejspíše z toho důvodu, že se jedná o sportovní náčiní, které převážně používají chlapci a 

jejich názvy si tedy lépe pamatují. Při psaní slov jsem se setkala s formálními nedostatky 

(záměna písmen b/d např. ve slovech švihadlo, brýle), s nedostatečnou znalostí spodoby 

(záměna písmen z/s, g/k např. ve slovech drez, pug), s nahrazováním písmen (např. žvihadlo), 

podobných tvarů souvisejících s neznalostí výslovnosti nebo ve shodě s nespisovnou 

výslovností (např. brýle/brejle), s méně častým používáním (např. přilba/helma). Lze 

předpokládat, že vyžadovat po žácích, aby zaznamenali náhodně deset zvolených slov, 

případně ještě ve stejném pořadí, by byl v tomto období úkol značně náročný. Zcela jistě však 

doporučuji systematický nácvik se zařazením menšího počtu slov, neboť z reakcí žáků se dalo 

vypozorovat, že je tato aktivita zaujala. V případě poslechu slov je vhodné pro lepší 

zapamatování slov zařadit rovněž i hlasité opakování slov. 
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2.4.3 Úroveň naslouchání ve 3. ročníku 

ŠETŘENÍ  N3A 

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že nejlépe zvládlo vypracovat I. část úkolu 46 žáků, 

tj. 93 %. Druhou část vypracovalo nejlépe 45 žáků (91 %) a III. část úkolu pak 44 žáků (89 %). 

Z rozhovoru, který následoval po výzkumném šetření vyplývá, že ve II. části úkolů č. 4 a 5 jeden 

žák zaměnil název pohádkové bytosti Rumcajs za Rumburak. Převládá častá výslovnost slova 

Runcajs. U dvou žáků došlo k záměně bytostí za Zlatovlásku a v jednom případě byla bytost 

zaměněna za Vílu Amálku. Při vyřazování vět udělali chybu ti žáci, kteří zároveň chybně určili 

názvy pohádkových bytostí. 

Tabulka 15 | Výsledky výzkumného šetření N3A, I. část 

Varianty splnění úkolů č. 1, 2  Počet žáků  

Správné vypracování 46 

Princezna ze mlejna 1 

Kocour v botách 1 

Myšák Miky 1 

Celkem žáků: 49 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 16 | Výsledky výzkumného šetření N3A, II. část 

Varianty splnění úkolu č. 4, 5: II. část 
Názvy postav 

Počet žáků 

Správné vypracování 45 

Rumburak 1 

Zlatovláska 2 

Víla Amálka 1 

Celkem žáků: 49 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 17 | Výsledky výzkumného šetření N3A, III. část 

Varianty splnění úkolů č. 4, 5 
(vyřazení vět)  

Počet žáků 
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Správné vyznačení věty 44 

Svou bambitku si nabíjím žaludy 2 

Nosím vysoký červený klobouk 
a roztrhané oblečení  

2 

Už sto let spím  1 

Celkem žáků: 49 

 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Tohoto výzkumného šetření se zúčastnila pouze dívka Věrka. V ukázce č. 1 uvedla místo 

názvu pohádkové postavy název filmové pohádky Princezna ze mlejna, kterou pravděpodobně 

nedávno viděla. V ukázce č. 2 uvedla jako postavu Myšáka Mikyho, který je pro ni rovněž 

známou postavou z televize. Při plnění těchto úkolů bylo zřejmé, že tito žáci čerpali především 

z vlastní zkušenosti, tedy z toho, co viděli dosud v televizi. Vypracovávat úkoly, které souvisejí 

s českou kulturou je pro tyto žáky náročné., že pro děti vietnamského etnika je velmi náročné 

vypracovávat úkoly, jež souvisejí s českou kulturou. 

Věrka rovněž uvedla chybné označení v úkolu č. 5, kdy uvedla, že v ukázce se jedná 

o Amáku (Amálku), která spala 100 let. V tomto případě, oceňujeme, že dívka z obsahu textu 

pochopila, že se jedná o postavu rodu ženského a uvedla jméno české postavy, se kterou se 

pravděpodobně setkala již dříve při společné četbě. 

INTE RPRE TACE ZJ I ŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z výsledků uvedeného výzkumného šetření lze usoudit, že pro žáky s českým mateřským 

jazykem, kteří se s pohádkami setkávají již od raného dětství, není tak obtížné rozpoznat známé 

pohádkové bytosti a označit texty, jež nejsou součástí děje pohádek, v nichž vystupují, a to 

na rozdíl od žáků vietnamského etnika, kteří se s těmito bytostmi a pohádkami potkávají velmi 

zřídka. Doporučuji tedy pro případ realizace obdobných cvičení vybírat pro tyto žáky známé 

pohádky, se kterými již měli možnost se setkat např. v učebnicích nebo při společné návštěvě 

divadla. Vzhledem k dosud nedostatečné znalosti českého sociokulturního kontextu nemá totiž 

žák cizinec mentální oporu pro konfrontaci slyšeného textu s textem již známým, což mu 

znesnadňuje zpracování slyšeného textu. 

ŠETŘENÍ  N3B 

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že nejlépe zvládlo vypracovat tento úkol pouze 18 

žáků (38 %). Tak značně nízkou úspěšnost lze přisuzovat faktu, že i přes to, že všichni žáci měli 
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možnost sledovat předměty a slova po celou dobu naslouchání, některé tvary slov pro ně 

nejsou typické a jejich doplnění do pracovního listu bylo značně obtížné. 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Tohoto výzkumného šetření se zúčastnil chlapec Thomas, který do větného celku doplnil 

výraz ze zemíny, což lze považovat za okazionalizmus, který utvořil nejspíše ze slov hlína, země, 

případně zemina. Do posledního větného celku doplnil výraz schovek; nejspíše čerpal z vlastní 

zkušenosti, konkrétně pak z dětské hry na schovávanou. Věrka místo výrazu ptačí doplnila 

velký. Místo výrazu probouzet doplnila prostávat, což lze opět považovat za okazionalizmus, 

který vznikl nejspíše spojením slov probouzet a vstávat. Oba dva žáci nedoplnili slovo úkrytů. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z tohoto výzkumného šetření lze usoudit, že žákům činilo potíže zapamatovat si předmět 

vydávající určitý zvuk a zastupující určitý tvar slova. Lze se domnívat, že v tomto věku není ještě 

u většiny žáků vizuální a sluchová percepce dostatečně rozvinuta. V tomto případě se 

potvrdilo, že žáci nejsou ještě schopni propojit vizuální a sluchové vnímání, preferují především 

vizuální percepci. Vzhledem k tomu, že úkol nabízel žákům jazykový materiál v podobě několika 

slovních druhů, např. substantiva, adjektiva, verba, byl pro některé žáky opravdu náročný. 

V případě realizace obdobné aktivity tedy doporučuji začínat od menšího počtu předmětů 

a případně upevňování znalostí týkajících se určitého slovního druhu, např. zastoupení zvuků 

substantivy. 

Tabulka 18 | Výsledky výzkumného šetření N3B 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správné vypracování 18 

Probouzet nevyplněno  2 

Úkrytů nevyplněno  2 

Budit  5 

Provstávat 1 

Vstávat 2 

Lístky 4 

Lístečky 1 

Z hlíny/ze zemíny 5 

Z záhonu 2 

Velký  2 
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Nor 1 

Schovek 2 

Celkem žáků: 47 

Zdroj: Vlastní 

ŠETŘENÍ  N3C 

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že správné tvary slov ve správném pořadí 

zaznamenalo celkem 25 žáků (52 %). Žáci, kteří si dokázali zapamatovat a napsat nejméně slov, 

patří k žákům se specifickými poruchami učení. Žáci nejvíce vynechávali slova dřevo, planeta, 

příbor, klíče. Často také zapisovali slova mimo pořadí, což nebylo považováno za správné 

řešení. 

Tabulka 19 | Výsledky výzkumného šetření N3C 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správná pozice 10 slov 25 

Správná pozice 9 slov 4 

Správná pozice 8 slov 6 

Správná pozice 7 slov 3 

Správná pozice 6 slov 5 

Správná pozice 5 slov 4 

Správná pozice 4 slov 1 

Správná pozice 3 slov 1 

Celkem žáků: 49 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Žáci vietnamského etnika se dopouštěli obdobných chyb jako ostatní respondenti. 

Chlapec Thomas dokázal napsat na správnou pozici celkem sedm slov: autobus, dřevo, guma, 

houba, jahody, klíče, x, x , x, zmrzlina. Vynechal slova planeta, ořechy, příbor.  

Dívka Věrka, která se nezúčastnila obdobného úkolu ve 2. ročníku, přesto dokázala napsat 

správně osm slov: autobus, x, guma, houba, jahody, klíče, ořechy, planeta, x, zmrzlina. 

Vynechala slova dřevo a příbor. 
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INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že zhruba polovina žáků je schopna si 

zapamatovat a následně zaznamenat ve správném pořadí náhodně zvolená slova. Nejvíce 

zapomínali žáci uvádět slova dřevo, planeta, příbor. S největší pravděpodobností zapomněli 

uvádět slova, která tak často nepoužívají, případně mají obtíže s jejich výslovností, posléze s 

napsáním, např. příbor, dřevo. Zaměňovali pozici slov planeta/zmrzlina, jahody/ořechy, 

pravděpodobně z důvodu slabičné nebo zvukové podobnosti slov. 

Při psaní slov jsem se setkala i s dalšími nedostatky: chybějící diakritika, pravopisné chyby 

(např. jahodi), dosud nezautomatizované pravopisné jevy (např. klýče, zmrzlyna), záměna 

množného a jednotného čísla (např. jahoda/jahody, ořech/ořechy, houba/houby). V závěru 

diskuse se žákům podařilo odhalit systém řazení slov podle abecedy. 
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2.4.4 Úroveň čtení v 1. ročníku 

ŠETŘENÍ  Č1A  

Z výzkumného šetření lze vypozorovat, že více než polovina žáků (57 %) raději využila 

nabídky ke správnému splnění úkolu. Někteří žáci si slova napsali tužkou a následně si slabiky 

obtahovali barevně. Celkem 11 žáků (19 %) úkol nedokončilo, i přesto, že se snažili využít 

nabídky. Jednalo se převážně o žáky, u kterých převládají obtíže se čtením. Zcela samostatně, 

bez použití nabídky, úkol vypracovali dva žáci. Rovněž dva žáci doplňovali převážně vlastní 

slova, ale aby doplnili do vagónků všechna slova, použili i některá slova z nabídky. Úkol 

s využitím nabídky a vlastního tvoření slov splnili pouze čtyři žáci. Zbývající čtyři žáci se pokusili 

vymyslet vlastní slova, úkol však nedokončili. Většinou se žákům podařilo vymyslet jen první 

dvě dvojice slov, maximálně u jednoho z vlaků ještě slovo třetí. 

Tabulka 20 | Výsledky výzkumného šetření Č1A 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správná vypracování s využitím nabídky 33 

Pouze slova sype, Pepa 4 

Pouze slova tele, lesy 3 

Pouze slova léto, topí 1 

Pouze slova malé, léto, topí 3 

Správné vypracování – vlastní tvorba u 1. a 2. vlaku 2 

Správné vypracování – vlastní tvorba s využitím některých slov z nabídky 3 

Správné vypracování s nabídkou + vlastní tvorba slov pouze u 1. vlaku 2 

Správné vypracování s nabídkou + vlastní tvorba slov pouze u 2. vlaku 2 

Částečné vypracování – vlastní tvorba slov pouze u 1. vlaku 1 

Částečné vypracování – vlastní tvorba slov pouze u 2. vlaku 1 

Částečné vypracování – vlastní tvorba slov u 1. a 2. vlaku 2 

Celkem žáků: 57 

Zdroj: Vlastní 
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ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Žáci vietnamského etnika splnili úkol pouze s částečným využitím nabídky. Jejich 

rozhodnutí nejspíše souvisí s dosud poměrně malou slovní zásobou. Chlapec Thomas 

vypracoval úkol zcela bezchybně s využitím nabídky. Dívka Lucie doplnila u 1. vlaku slova tele, 

lesy a u 2. vlaku léto, topí. Dívka Věrka doplnila do 1. vlaku všechna slova správně a u 2. vlaku 

doplnila pouze slova malé, léto, topí. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Jak již bylo zmíněno, více než polovina žáků využila uvedené nabídky slov. Vzhledem k to-

mu, že žáci prvního ročníku mají obavy z neúspěchu, vydávají se při řešení některých úkolů 

raději cestou, která jim zaručí lepší výsledek. Menší počet žáků se vydává cestou experimentu, 

i za cenu toho, že úkol nedokončí (např. malá, láme, mele). Někteří z nich si překvapivě dokáží 

poradit, např. využitím nabídky pouze z části (např. málo, losy, sýto, topí). Překážkou jim není 

ani neznalost pravopisných jevů. Pokud se žáci rozhodli, že nevyužijí uvedené nabídky při 

doplňování některých slov, často se ptali na tvary písmen, které se ještě neučili (např. mapa, 

pálí, líbá, bába). V tomto případě je nutno při zadávání instrukcí pamatovat na to, že bychom 

měli žákům nabídnout abecední přehled tvarů písmen nebo si domluvit jiná pravidla, např. 

tvořit slova pouze z dosud probraných písmen, umožnit individuální konzultace/rady u stolku, 

na koberci apod., aby se případná neznalost tvaru písmen nestala brzdou pro řešení hlavního 

úkolu. 

ŠETŘENÍ  Č1B  

Z výzkumného šetření vyplývá, že úkol splnilo zcela bezchybně celkem 36 žáků, tj. 72 %. 

Zbývající menší část žáků zapomněla vybarvit oči, tykadla. Nenakreslila přesný počet lístků, 

zaměnila velikost a odstíny barev. 

Tabulka 21 | Výsledky výzkumného šetření Č1B 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správné vypracování 36 

Chybí vybarvené oči 2 

Chybně vybarvené oči 1 

Chybí vybarvená tykadla 2 

Květina nemá přesný počet lístků 4 

Malý mrak je tmavě modrý, velký mrak je světle modrý 2 
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Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Malý a velký mrak jsou vybarveny stejným odstínem modré 3 

Celkem žáků: 50 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Chlapec Thomas vybarvil oči černě, stejně jako bříško a tykadla. Dívka Věrka nakreslila na 

květině pouze jeden lístek. Oba dva žáci vybarvili mraky stejným odstínem modré barvy, 

z čehož můžeme usoudit, že pro ně nejsou tyto názvy pro odstíny barev dostatečně známé. 

Věrka nakreslila mraky vedle slunce, ale oba dva z jedné strany. Obsah posledních dvou 

instrukcí byl pro ni obtížnější. Při plnění obdobných úkolů je po přečtení instrukcí třeba 

s těmito žáky provést rozbor a vysvětlit jim význam slov a slovních spojení. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Při analýze tohoto šetření jsem dospěla ke zjištění, že žákům v tomto období nečiní 

problémy splnit stručnou a výstižnou instrukci, obsahující zhruba pět slov (viz 1., 2., 5. a 6. věta 

v pracovním listu tohoto šetření, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. Chyba! Záložka není 

definována.. Pokud žáci obdrží instrukci s větším obsahem slov, je potřeba je vést k tomu, aby 

si úkoly, které již splní, např. vyznačili, odškrtli a následně provedli kontrolu. Potvrzuje se totiž, 

že při čtení delší věty ji žáci nedočítají až do úplného konce a pouze si domýšlejí zadání úkolu 

(viz 3. věta v pracovním listu). Někdy žáci slova ve větách přeskakují (např. 4. věta v pracovním 

listu). V takových případech pak při nácviku těchto cvičení doporučujeme žákům, aby si každé 

slovo, které si přečtou, označili např. tečkou nebo jiným symbolem. V případě posledních dvou 

větných celků v pracovním listu je možné si vše, co si žák postupně přečte, nejprve lehce 

označit tužkou do obrázku a zároveň si odpověď vyznačit v textu jako splněnou část. 

V samotném závěru učíme žáky si celý text opět přečíst a po přečtení každé instrukce se 

podívat do obrázku, zda byl úkol opravdu splněn. 

 

ŠETŘENÍ  Č1C  

Z šetření vyplývá, že úkol splnilo zcela bezchybně celkem 37 žáků (78 %). Nejčastěji žáci 

chybovali při vybarvování pořadí kostek, neboť všichni žáci vybarvili kostky v pořadí uvedených 

barev v textu: dolní byla modrá, horní zelená a prostřední oranžová. Jeden žák vybarvil kostky 

v pořadí: modrá dole, zelená uprostřed, oranžová nahoře. Žáci patrně vycházeli z vlastní 

zkušenosti při stavění kostek. Jeden žák zapomněl medvěda pouze pojmenovat a dva žáci 

napsali jméno na jiné místo, než vyžadovala instrukce. Jeden žák nakreslil na míč žluté 

hvězdičky, a to z důvodu reálné skutečnosti. Jeden žák zapomněl uvést jméno a chybně 

vybarvil nos medvěda. 



 

Strana | 120 

 

Tabulka 22 | Výsledky výzkumného šetření Č1C 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správné vypracování 37 

Chybné vybarvení nosu 1 

Chybné vybarvení kostek 3 

Chybí jméno 1 

Chybí jméno, chybně vybarvený nos 1 

Jméno zapsané na jiném místě 2 

Míč se žlutými hvězdičkami 1 

Celkem žáků: 46 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Tohoto výzkumného šetření se zúčastnil jenom chlapec Thomas. Ten patřil do skupiny 

žáků, kteří vybarvili chybně pořadí kostek. Modře vybarvil horní kostku, zeleně prostřední a 

oranžově spodní. Všechny zbývající instrukce splnil bezchybně. Při čtení textu (dopisu) bylo 

nutné chlapci vysvětlit slovo kšanda. Slovo kšanda bylo zařazeno do textu záměrně, neboť i 

přestože nepatří mezi běžnou slovní zásobu a nejedná se tedy o správný spisovný výraz, je pro 

žáky známější než slovo šle. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z analýzy následujícího výzkumného šetření vyplývá, že s ohledem na obdobný typ úkolu 

z předchozího období, výzkumné šetření Č1B došlo ke zlepšení výsledků. Bylo možné 

pozorovat, že si žáci v textu označují již splněné instrukce. Tento typ textu lze rovněž využít 

k rozvoji komunikační činnosti psaní, a to např. formou psaní dopisu pro medvěda. 

Při čtení tohoto textu (dopisu) je patrné, že u všech žáků ještě není ukončen nácvik 

správné techniky čtení. Čtenářské dovednosti se upevňují, zvláště pak u souvislého čtení s po-

rozuměním. Žáci zaměňují hlásky, slova (např. vybarvi/vyparvi), vynechávají slova, opakují 

jednu nebo více slabik, narušují zvukovou jednotku předložkových spojení, mají špatnou 

intonaci, špatný přízvuk ve slově i ve větě. 

 



 

Strana | 121 

 

2.4.5 Úroveň čtení ve 2. ročníku 

ŠETŘENÍ  Č2A  

Z výzkumného šetření vyplývá, že tento úkol splnilo zcela bezchybně všech 51 žáků, 

úspěšnost je tedy 100%. Jedná se o typ úkolu, který je u žáků velmi oblíbený a zvládají ho bez 

velkých obtíží. 

Tabulka 23 | Výsledky výzkumného šetření Č2A 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správné vypracování 51 

Celkem žáků: 51 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Tohoto výzkumného šetření se zúčastnily dívky Lucie a Věrka. Obě dívky zvládly 

vypracovat úkol bezchybně. Žákyním bylo potřeba vysvětlit význam slov borůvky a užíval, což 

vykonali jejich spolužáci. Dívky měly problémy s výslovností slov chodili (hodili), užíval (ušival), 

sbírala (sírala), moři (moši), babičkou (babiškou), sestřenice (setčenice), navštívil (našívil). 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z analýzy tohoto výzkumného šetření vyplývá, že tento typ úkolu zvládli žáci na počátku 

2. ročníku bez obtíží, nejspíše proto, že před splněním úkolu jsme si věty přečetli a vysvětlili 

význam slov. Opět se potvrdilo, že i v tomto období žáci uplatňují vizuální percepci. Při 

vytváření pracovního listu jsem použila jednu z prací žáků 3. ročníku, kde byla jejich úkolem 

opačná varianta se zadáním vytvořit k větám ilustraci, která bude vysvětlovat obsah vět. Při 

čtení se objevovaly nedostatky především v podobě odtrhávání předložky od slova (např. do 

lesa, na houby, na kole, v moři), záměny a vypouštění písmen (např. koupání/kopání, houpání, 

kole/pole, jsme/sme). 

ŠETŘENÍ  Č2B  

Z výzkumného šetření vyplývá, že tento úkol splnilo správně všech 45 žáků. Jediným 

problémem bylo, že někteří žáci dvojice spojovali. Někteří mnohdy řeší úkol pouze pohledem a 

na základě vlastního úsudku, aniž by si přečetli zadání. 
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Tabulka 24 | Výsledky výzkumného šetření Č2B 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správné vypracování 41 

Správné vypracování – jiné značení 4 

Celkem žáků: 45 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Všichni žáci dokázali tento úkol vypracovat bezchybně. Poměrně velkým pomocníkem 

bylo to, že se v odpovědích objevovala slova z otázek. Během plnění úkolu se chlapec Thomas 

zeptal, jak vypadá koupaliště. Dívka Lucie vyžadovala vysvětlení významu slova rok. Orientace 

v čase je pro většinu žáků v tomto věku nesnadná. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z analýzy tohoto výzkumného šetření vyplývá, že tento typ úkolu žáci zvládají velmi 

dobře. Dochází k upevňování k upevňování dovednosti tvořit správné otázky a odpovědi. U 

některých žáků přetrvává vypracování úkolu pouze na základě vlastního vizuálního úsudku – 

zadání nečtou a pracují podle toho, jak se domnívají, že byl úkol zadán nebo jak by měli úkol asi 

vypracovat. Stále tedy vedeme žáky k tomu, aby si zadání úkolu přečetli. Upřednostňujeme 

společné hlasité čtení, popř. čtení tiché, kdy následně náhodně vyvoláme některého z žáků, 

který ostatním vlastními slovy vysvětlí zadání úkolu. 

ŠETŘENÍ  Č2C  

Z výzkumného šetření vyplývá, že úkol č. 1 splnilo zcela bezchybně celkem 45 žáků (95 %). 

Dva žáci v odpovědi uvedli ZOO, zřejmě proto, že v našich podmínkách se zde sloni vyskytují. 

Úkol č. 2 splnilo bezchybně celkem 43 žáků (91 %). Jeden žák úkol nevyplnil a zbývající tři 

uvedli počet 4, což je počet ostatních kamarádů slona. 

Úkol č. 3 splnilo bezchybně celkem rovněž 43 žáků. Chybovali tu opět stejní tři žáci jako 

v úkolu č. 2. Při plnění tohoto úkolu došlo nejspíše k záměně a nesprávnému pochopení otázky. 

Zbývající jeden žák uvedl v odpovědi číslo 7, což je celkový součet kamarádů slona.  Z chyb je 

patrné, že i v tomto případě nebyla otázka dostatečně pochopena. 

Tabulka 25 | Výsledky výzkumného šetření Č2C, 1. úkol 

Varianty splnění úkolu č. 1 Počet žáků 
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Správné vypracování 45 

Chybné vypracování – odpověď: v ZOO 2 

Celkem žáků: 47 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 26 | Výsledky výzkumného šetření Č2C, 2. úkol 

Varianty splnění úkolu č. 2 Počet žáků 

Správné vypracování 43 

Chybné vypracování – nezodpovězeno 1 

Chybné vypracování – odpověď: 4 3 

Celkem žáků: 47 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 27 | Výsledky výzkumného šetření Č2C, 3. úkol 

Varianty splnění úkolu č. 3 Počet žáků 

Správné vypracování 43 

Chybné vypracování – odpověď: 3 3 

Chybné vypracování – odpověď: 7 1 

Celkem žáků: 47 

Zdroj: Vlastní 

Úkol č. 4 splnilo bezchybně celkem 38 žáků, což značí 80% úspěšnost. Jeden z žáků 

zapomněl označit jméno Dodo, které bylo ve větě uvedeno na poslední pozici, a jeden žák 

zapomněl na označení jména Tym, které se vyskytovalo uprostřed věty. 

Úkol č. 5 splnilo celkem bezchybně 42 žáků (89 %). Dva žáci vybarvili rámeček s větou 

„Rodiče mě dávají do bedny.“ Rozhodli se tak nejspíše proto, že jim není dostatečně znám 

význam slova bedlivě. Dva žáci vybarvili rámeček s větou „Jmenuji se Bambi a jsem sloní 

mládě.“. U těchto žáků došlo při interpretaci pokynu pravděpodobně k záměně první a 

poslední věty. 

Tabulka 28 | Výsledky výzkumného šetření Č2C, 4. úkol 

Varianty splnění úkolu č. 4 Počet žáků 

Správné vypracování 38 

Chybné vypracování – jedno jméno neoznačeno 3 
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Chybné vypracování – označení obecných jmen 4 

Chybné vypracování − označení obecného i vlastního jména 2 

Celkem žáků: 47 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 29 | Výsledky výzkumného šetření Č2C, 5. úkol 

Varianty splnění úkolu č. 5 Počet žáků 

Správné vypracování 42 

Chybné označení věty Rodiče mě… 2 

Chybné označení věty Jmenuji se Bambi a… 3 

Celkem žáků: 47 

Zdroj: Vlastní 

Úkol č. 6 splnilo celkem bezchybně 38 žáků (80 %). Pět žáků uvedlo pouze jedno jméno 

svého kamaráda, protože asi více kamarádů nemají. Naopak tři žáci uvedli tři jména kamarádů 

a jeden žák dokonce čtyři jména, a to i přes to, že v pracovním listě byly vyznačeny pouze dva 

řádky. 

Tabulka 30 | Výsledky výzkumného šetření Č2C, 6. úkol 

Varianty splnění úkolu č. 6 Počet žáků 

Správné vypracování 38 

Uvedeno pouze jedno jméno 5 

Uvedena tři jména a více 4 

Celkem žáků: 47 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TNIKA  

Z výsledků výzkumného šetření žáků vietnamského etnika zjišťujeme, že chlapec Thomas 

splnil úkoly č. 1, 4, 5, 6 zcela správně. V úkolech č. 2 a 3 došlo k záměně počtů. Dívka Lucie 

splnila úkoly č. 1, 2 a 6 správně. V úkolu č. 3 uvedla celkový součet kamarádů. V úkolu č. 4 

vyznačila pouze obecná jména a v úkolu č. 5 uvedla větu „Rodiče mě dávají do bedny.“. Dívka 

Věrka splnila úkoly č. 1, 4 a 6 zcela správně. V úkolech č. 2 a 3 došlo k záměně počtů a v úkolu 

č. 5 uvedla větu „Jmenuji se Bambi a jsem sloní mládě.“. Došlo tedy k již zmiňované záměně 

pořadí vět. 
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INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z analýzy tohoto výzkumného šetření vyplývá, že si žáci při čtení otázek či instrukcí 

mnohdy domýšlejí a přetvářejí jejich původní zadání. Velmi často dochází k tomu, že žák sice 

při čtení otázce porozumí, přesto je však jeho odpověď nesprávná. Provede totiž sice 

požadovanou operaci, ale se zcela jinými údaji (v našem případě záměna sčítání sloních, 

ostatních a všech kamarádů). V praxi se můžeme rovněž setkat se situací, kdy se při práci 

s textem snaží někteří žáci již předem vyřknout otázku, o níž si myslí, že ji učitel v zápětí položí. 

Této skutečnosti je při výuce potřeba také využít. Chybovost při plnění úkolů může rovněž 

souviset s nedostatečnou jazykovou znalostí (viz úkol č. 4). Zadání úkolu č. 5 nasvědčuje tomu, 

že k časté chybovosti dochází z důvodu substituce podobných slov (např. první/poslední). 
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2.4.6 Úroveň čtení ve 3. ročníku 

ŠETŘENÍ  Č3A  

Z výzkumného šetření vyplývá, že tento úkol splnilo zcela bezchybně celkem 21 žáků 

(38 %). Nejmenší počet slov označili opět žáci se specifickými poruchami učení. Ze společné 

četby textu lze konstatovat, že většina žáků již čte větu jako intonační celek s poměrně 

správným intonačním ukončením. 

Tabulka 31 | Výsledky výzkumného šetření Č3A 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správně označeno 11 slov 21 

Správně označeno 10 slov 8 

Správně označeno 9 slov 7 

Správně označeno 8 slov 8 

Správně označeno 7 slov 4 

Správně označeno 6 slov 3 

Správně označeno 5 slov 2 

Správně označena 4 slova 1 

Celkem žáků: 54 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Chlapec Thomas vyznačil správně celkem pět slov. Zapomněl vyznačit slova prostrčil, vzal 

si, volal, paní, ta. Dívka Lucie vyznačila správně také pět slov. Nevyznačila slova úterý, prostrčil, 

vzal si, ale, volal, ta. Lze se domnívat, že žáci nevyznačili právě tato slova, neboť jim není zcela 

znám jejich význam a tato slova běžně nepoužívají. Vietnamští žáci vyznačili přibližně stejný 

počet slov a většinou zapomněli na stejná slova podobně jako ostatní respondenti. Byly to 

většinou slovesné tvary nebo méně často používané slovní druhy zájmena a spojky. U těchto 

žáků přetrvávají obtíže s dodržováním interpunkce. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z analýzy tohoto výzkumného šetření vyplývá, že s tímto typem úkolu zařazeného na 

počátek školního roku měli žáci značné obtíže. Především pak proto, že v textu byla již 
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změněna poměrně náročnější a méně frekventovaná slova. Nejčastěji zapomínali žáci 

označovat následující slova: prostrčil, vzal si, ale, paní, ta. Omylem pak označovali slova 

dovnitř, běžely, děti se zdůvodněním, že se domnívali, že v textu byla slova uvnitř, utíkaly, 

spěchaly, spolužáci. Za příčinu chybného vyznačení lze v tomto případě považovat to, že žáci 

označovali slova známá, o kterých se domnívali, že by mohla být změněna. 

Po označení odlišností měli žáci možnost zaznamenat si do sešitu dosud nalezený počet 

slov. Po cca 2 minutách mohli žáci znovu nahlédnout do učebnice, pak ji zavřeli a jinou barvou 

si označili další odlišnosti, které objevili, případně škrtli neplatné slovo a opět svá zjištění 

zapsali do sešitu. Správnou opravu označení odlišností zvládli všichni, kteří v I. části vyhledali 

více než sedm slov. Barevné odlišení napomáhá nejen žákům, ale především učitelům, aby 

zjistili, jaké úrovně žáci postupně dosahují a co jim případně činí stále ještě potíže. Zbývajících 

deset žáků (tj. 18 %), mezi nimiž byla i vietnamská dívka Lucie, nebylo schopno odhalit v textu 

všechny chybějící odlišnosti (Lucie nenašla dvě odlišnosti slov ta/ten, jenže/ale). Z toho šetření 

je zřejmé, že v tomto období mají žáci obtíže s přečtením textu, zapamatováním si jeho 

obsahu, konkrétně pak se zapamatováním si použitých slov v textu. Žáci mnohdy nepovažují za 

chybu, pokud se v textu objeví synonymum, případně stejný slovní druh, např. ten/ta. Většinou 

registrují chybu pouze v případě, že se jedná o zcela odlišné slovo (např. dóza/ krabice, 

pět/šest) nebo slova označující konkrétní osoby (pana učitele/paní učitelku, Bětka/Věrka). 

ŠETŘENÍ  Č3B 

Z výzkumného šetření vyplývá, že úkol splnilo zcela bezchybně celkem 29 žáků (57 %). Tři 

žáci uvedli, že pokud je venku zima, obléknou si plavky. Pět žáků (11 %) označilo možnost, že 

když je ráno, obléknou si pyžamo. Jeden žák ještě k tomu označil možnost, že pokud je v pokoji 

tma, zapne si žehličku. Celkem čtyři žáci k plavání potřebují plavky a hůlky. Tři žáci zapnou 

žehličku, bude-li v pokoji tma. Jeden žák potřebuje k bruslení brusinky. 

Tabulka 32 | Výsledky výzkumného šetření Č3B 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správné vypracování 29 

Chybné označení: obléknu si plavky 3 

Chybné označení: obléknu si pyžamo 4 

Chybné označení: plavky a hůlky 4 

Chybné označení: zapnu žehličku 2 

Chybné označení: brusinky 1 
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Chybné označení: obléknu si pyžamo, zapnu si žehličku 2 

Celkem žáků: 45 

 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Chlapec Thomas označil možnost, že pokud je zima, oblékne si plavky. Lze se domnívat, že 

si chlapec přečetl pouze první slovo z nabídky – obléknu. Dívka Lucie uvedla, že pokud je ráno, 

oblékne si pyžamo a v případě tmy v pokoji zapne žehličku. Děvče nejspíše vychází ze 

skutečnosti, že ráno mívá ještě pyžamo, a při výběru další možnosti ji zřejmě nedočetla do 

konce. Dívka Věrka uvedla možnost, že na bruslení potřebuje brusinky. Zde došlo 

pravděpodobně k záměně  slov brusinky a brusle. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z analýzy tohoto výzkumného šetření vyplývá, že při výběru z možností žáci velmi často 

nedočítají text do konce. Přečtou si pouze jeho část, v uvedených případech pouze první slovo 

(např. obléknu, zhasnu, plavky), které jim stačí jako forma správné odpovědi, a zbývající slovo 

již nedočtou. V těchto případech je opět najít lepší způsob, jak žáky přesvědčit, aby veškeré 

texty dočítali až do konce. V případě žákyně vietnamského etnika došlo k významové záměně 

slov nejspíše z důvodu zvukové podobnosti slov. 

ŠETŘENÍ  Č3C  

Z výzkumného šetření vyplývá, že tento úkol splnilo správně celkem 16 žáků, což značí 

34% úspěšnost. Při doplňování slov se objevovaly různé tvary nebo synonyma. Např. v případě 

slova seznam jeden žák doplnil slovo soupis, slovo kufr bylo zaměněno za tašku, slovo koních za 

koni, slovo herbář za rostlinář, slovo vyhrálo za zvítězilo, slovo úžasné za skvělé, hezké, pěkné. 

Slovo totiž bylo nejčastěji vynechávaným slovem, neboť v dětském slovníku není tak známé 

a zažité. 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Dívka Lucie doplnila správně čtyři slova. Uvedla jiný tvar − na koni, slova herbář, totiž 

vynechala, slovo úžasné nahradila slovem pěkné. Dívka Věrka doplnila správně pět slov. 

Vynechala slova herbář, vyhrálo, úžasné, totiž. Je patrné, že dívky vynechaly především méně 

obvyklá slova, která tak často neslýchají a nepoužívají. 
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INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Jak vyplývá z analýzy tohoto výzkumného šetření, tento typ úkolu byl pro žáky značně 

náročný. I přes to, že jsme text společně hlasitě četli bez značných obtíží, objevily se problémy 

až při doplňování ztracených slov. Především v případech, pokud měli žáci doplňovat slova, 

která v jejich slovníku nejsou ještě dostatečně zakotvena (např. herbář, totiž), případně pokud 

ve svém projevu používají jiná slova podobného významu (např. úžasné/skvělé, super; 

vyhrálo/zvítězilo). Při doplňování slova koních velmi často vynechávali písmeno ch. Je tedy 

zřejmé, že skloňování podstatných jmen a také pravopis předpon vy-/vý- nejsou v tomto 

období ještě dostatečně zautomatizovány. V písemném projevu se rovněž objevily i jiné 

formální nedostatky, např. v psaní diakritických znaků. 

V případě takovéhoto typu cvičení je rovněž možné zařadit i některá slova na procvičování 

konkrétních pravopisných jevů a hodnotit tak nejen správné doplnění slov, ale i pravopisnou 

stránku jazyka. 

Tabulka 33 | Výsledky výzkumného šetření Č3C 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správné vypracování 16 

Chybné doplnění – pouze slovo seznam (soupis) 1 

Chybné doplnění – pouze slovo kufr (taška) 1 

Chybné doplnění – pouze slovo koních (na koní, koni) 2 

Chybné doplnění – pouze slovo herbář (rostlinář, hrbář) 2 

Chybné doplnění – pouze slovo vyhrálo (zvítězilo) 2 

Chybné doplnění – pouze slovo úžasné (pěkné, hezké, bezva) 3 

Chybné doplnění – pouze slovo totiž (opravdu) 1 

Chybné doplnění – pouze slovo totiž − nevyplněno 4 

Chybné doplnění − pouze slovo herbář – nevyplněno  2 

Chybné doplnění – slovo herbář – nevyplněno; koní – jiný tvar  2 

Chybné doplnění − slova herbář, úžasné – nevyplněna 2 

Chybné doplnění – slova herbář, totiž − nevyplněna 3 

Chybné doplnění − slova herbář, vyhrálo − nevyplněna 1 

Chybné doplnění − slova herbář, vyhrálo, totiž − nevyplněna  2 

Chybné doplnění – slova herbář, totiž − nevyplněna; úžasné (bezva) – chybný tvar 1 

Chybné doplnění – slova vyhrálo, úžasné, totiž, herbář – nevyplněna  1 
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Chybné doplnění − slova herbář, totiž – nevyplněna; 
úžasné (super), na koni – chybný tvar 

1 

Celkem žáků: 47 

Zdroj: Vlastní 
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2.4.7 Úroveň psaní a písemného projevu v 1. ročníku 

ŠETŘENÍ  P1A 

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že zcela bezchybně vypracovalo kresebné cviky 

celkem 32 žáků (56 %). V kresebném cviku č. 1 vytvořili dva žáci obdélník. Ve cviku č. 2 se 

objevovaly zrcadlovité tvary, rozdílná velikost. Ve cviku č. 3 nakreslili dva žáci ke kroužkům čáry 

stejné délky. Jeden žák nakreslil pouze kroužky a jeden žák zapomněl nakreslit čáru k menšímu 

kroužku. Poslední úkol č. 4 byl pro žáky nejnáročnější – někteří měli problém s dodržením 

správné velikosti oblouku a kliček, někteří nakreslili pouze dvě kličky. Mnohdy cvik začali 

tvarem do pilky (lomená čára), někteří i tímto způsobem pokračovali, některý cvik nebyl 

zakončen obloukem. 

Tabulka 34 | Výsledky výzkumného šetření P1A 

Varianty splnění úkolu Počet žáků 

Správné vypracování 32 

Chybné vypracování cviku č. 1 2 

Chybné vypracování cviku č. 2 6 

Chybné vypracování cviku č. 3 4 

Chybné vypracování cviku č. 4 4 

Chybné vypracování cviků č. 2, 3 2 

Chybné vypracování cviků č. 2, 4 3 

Chybné vypracování cviků č. 3, 4 2 

Chybné vypracování cviků č. 2, 3, 4 2 

Celkem žáků: 57 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO  E TNIKA  

Žáci vietnamského etnika se dopouštěli obdobných chyb jako ostatní respondenti. 

U chlapce Thomase se vyskytl problém pouze v úkolu č. 4, kdy nedodržel velikost tvaru a místo 

tvarů obloukovitých vytvořil pilkovité (lomená čára). U dívky Lucie se v úkolu č. 3 objevil typický 

znak pro zrcadlovité písmo. U obou žáků bylo patrné, že nemají zažité hlavní hygienické 

pracovní návky, často při práci vstávali, podkládali si nohu pod hýždě, klečeli na židli, velmi se 
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předkláněli. Pro písemný projev Lucie je typické silné písmo, což je zapříčiněno těžkopádností 

pohybu ruky. Tím u ní dochází k písařské křeči, při které dívka vyvíjí poměrně velký tlak na psací 

náčiní. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že polovina žáků zvládá nápodobu kresebného 

cviku bez velkých obtíží. Žáci se snažili podat maximální výkon. Ačkoli byly před zahájením 

šetření probrány s žáky hlavní zásady pro psaní, bylo v jeho průběhu patrné, že někteří ještě 

v samém prvopočátku školní docházky nemají v tomto období příliš zažité hygienické a 

pracovní návyky, přestože by tyto zásady měly být u dětí upevňovány v průběhu předškolního 

vzdělávání, pokud se ho zúčastní. Žáci vietnamské etnika se s těmito zásadami mnohdy 

setkávají až v období vstupu do školy, neboť většina z nich nenavštěvovala žádné předškolní 

zařízení. Vytváření správných kulturních, hygienických a pracovních návyků musí být od 

samého počátku věnována maximální pozornost. Čím důkladněji učitel přistupuje k jejich 

aplikaci, tím víc se stanou pro žáky samozřejmostí. Špatné návyky se s přibývajícím časem a 

věkem žáků velmi těžce odstraňují a přeučují. 

Za jednu z možných kontrol nebo jeden z nácviků správného vypracování cviku lze 

považovat variantu, kdy žák pracovní list otočí. Učitel společně s žáky provede na tabuli 

barevné vyznačení. V případě, že chceme zjistit, zda žáci vizuálně vnímají tvar cviku, následně 

tabuli zavřeme a vyzveme je, aby si postupně obtáhli předkreslený cvik a následně i cvik, který 

sami vytvořili. Pokud jim nějaká část chybí, mohou si ji dokreslit jinou barvou. V případě, že cvik 

překreslili chybně, nakreslí ho vedle ještě jednou správně. 

ŠETŘENÍ  P1B 

Z výzkumného šetření vyplývá, že v písemných projevech používali žáci především velké 

množství za sebou řazených vět bez větných vztahů. Někteří žáci tvořili věty, které obsahovaly 

pouze řadu slov bez vyjádřených vztahů mezi nimi. Čtenář si význam sdělení musel často 

domýšlet. I když se žáci snažili o grafické rozlišení velikosti písmen, na konci vět nepsali 

interpunkci. 

Tabulka 35 | Výsledky výzkumného šetření P1B, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka: I. část 

Slov v textu  35,13 

Vět v textu  4,50 

Zdroj: Vlastní 
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Tabulka 36 | Výsledky výzkumného šetření P1B, II. část 

Nejčastější slova v textu 
související s tématem: II. část 

Výskyt (%) 

přiletěl (letěl, odletěl) 11 

vajíčka 9 

hnízdo 8 

krmí 6 

budka 4 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 37 | Výsledky výzkumného šetření P1B u vietnamských žáků, I. část 

Průměrný počet slov a vět na vietnamského žáka: II. část 

Slova 34 

Věty 3 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 38 | Výsledky výzkumného šetření P1B u vietnamských žáků, II. část 

Nejčastější slova v textu 
související s tématem 

Výskyt (%) 

létá, odletěl, přiletěl, létali 7 

Bob 7 

mláďátko 5 

domů, doma 5 

noc 2 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Po formální stránce se v písemném projevu chlapce Thomase objevovala na počátku vět 

velká písmena, v jednom případě začínal větu malým písmenem, vlastní jména psal s velkými 

počátečními písmeny. Víceslabičná slova psal odděleně po slabikách, např. mlá ďá tho, v psané 

podobě slova lze vypozorovat rovněž chybnou výslovnost. Stylizace myšlenek převážně 

v jednoduchých větách je na velmi dobré úrovni, příběh má náležitý děj. U dívky Lucie se 

objevovaly varianty psacího a tiskacího písma, správná velikost písmen u vlastních jmen. 
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Některá slova, slovní spojení zakončovala dívka tečkou, otazníkem nebo spojovníkem. Ve 

srovnání s chlapcovým projevem je stylizace myšlenek a vět stejně jako děj mnohem stručnější. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

V předložených přehledech o průměrném počtu slov v textu jsou výkony obou skupin 

téměř vyrovnané. V tabulkách obsahujících nejčastějších pět slov, která lze považovat za slova 

klíčová, můžeme u obou skupin žáků vypozorovat shodu ve verbu přiletěl. U žáků s odlišným 

mateřským jazykem se dokonce objevilo adverbium. Jedná se nejspíše o často slýchané a 

používané slovo, kterým spíše nahrazují význam jiného slova (hnízdo). Zbývající pozice zastávají 

vždy odlišná substantiva a verba. 

V textech jsou v poměrně nízkém počtu zastoupeny věty jednoduché. Texty jsou často 

tvořeny pouze slovy řazenými vedle sebe, oddělovanými velkými písmeny, popř. zakončenými 

interpunkčním znaménkem. Objevují se rovněž příliš dlouhá, defektně zkonstruovaná souvětí, 

mnohdy bez navazujících vazeb. Je patrné, že v tomto období žáci vnímají větu především 

v grafické podobě, a to mnohem více souvislosti se čtením než se psaním nebo mluvením. Při 

psaní nepřikládají větě důležitost a spíše mají snahu napsat co nejvíce textu. Práce dívek jsou 

obecně mnohem rozsáhlejší, respektují náležitou formu a užívají správných tvarů slov. V 

textech tří dívek se dokonce objevila přímá řeč. Tuto skutečnost lze přisuzovat dobré úrovni 

čtenářství. 

V písemných projevech se odráží velikost písma žáka 1. ročníku a velikost formátu listu, 

který byl žákům předložen. Záměrně byl zvolen tento formát (A5), protože především z 

počátku nácviku písemných projevů je důležité, aby se žáci nezalekli velkého rozměru papíru a 

neprojevila se u nich obava z toho, že ho nedokáží celý popsat. Pokud jim nabídneme menší 

formát, předejdeme případným obavám a naopak u žáků vzbudíme radost z úspěchu, že se jim 

podařilo popsat vymezený prostor. Tím nabývají pocitu, že splnili úkol co nejlépe. 

ŠETŘENÍ  P1C 

Z přehledů je patrné, že ve srovnání s předchozím výzkumným šetřením P1B došlo 

k nárůstu průměrného počtu o 6,02 slov a o 1,76 vět na žáka. Nejčastěji použitými slovy v textu 

byla čtyři substantiva a pouze jedno verbum. Jedná se o typickou ukázku nejčastějšího 

používání slovních druhů. 

Tabulka 39 | Výsledky výzkumného šetření P1C, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 41,15 
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Věty 6,26 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 40 | Výsledky výzkumného šetření P1C, II. část 

Nejčastější slova v textu 
související s tématem 

Výskyt (%) 

čte 7 

časopis 6 

lavička 4 

slon 3 

kočka 2 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 41 | Výsledky výzkumného šetření P1C u vietnamských žáků, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 26,00 

Věty 4,33 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 42 | Výsledky výzkumného šetření P1C u vietnamských žáků, II. část 

Nejčastější slova v textu 
související s tématem 

Výskyt (%) 

časopis 6 

být (je, jsou) 6 

kočka 5 

má 5 

slon 3 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Z přehledů je patrné, že ve srovnání s výzkumným šetřením P1B došlo k poklesu 

průměrného počtu o 8 slov na žáka. Jednou z příčin může být to, že si dívky poměrně dlouho 

prohlížely ilustraci, takže měly potom výrazně méně času na vlastní psaní. Žáci rovněž při psaní 

vět škrtali počátky slov a začínali psát nové věty, nedodržovali oddělené psaní slov, především 
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u předložkových spojení (např. nacasopys) nebo složených slovesných tvarů (čtesi). U těchto 

žáků patřila mezi nejčastěji použitá slova tři substantiva a dvě verba. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z tohoto výzkumného šetření je patrno, že zatímco u žáků, pro něž je čeština mateřským 

jazykem, došlo k navýšení průměrného počtu slov v textu, u žáků průměrný počet slov klesl. 

U obou skupin došlo k nárůstu průměrného počtu vět.  

Přestože bylo na obrázku napsáno slovo magazín, jehož význam jsme si před šetřením 

vysvětlovali z důvodu novosti, objevilo se ve větách u velmi malého počtu žáků.  

Lze konstatovat, že ve srovnání s předchozím šetřením P1A se v písemných projevech 

objevuje přehlednější větná struktura. Většina žáků je schopna na základě dosud získaných 

poznatků napsat věty s patřičnými náležitostmi. Formální nedostatky se objevují v podobě 

diakritických znamének, vynechávání písmen nebo jejich chybných tvarů. 

2.4.8 Úroveň psaní a písemného projevu ve 2. ročníku  

ŠETŘENÍ  P2A 

Z výzkumného šetření vyplývá, že na počátku 2. ročníku ve srovnání s koncem školního 

roku v 1. ročníku dochází v průměrném počtu opět k nárůstu o 2,85 slov a 2,10 vět na žáka. 

Tabulka 43 | Výsledky výzkumného šetření P2A, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 44,00 

Věty 8,36 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 44 | Výsledky výzkumného šetření P2A, II. část 

Nejčastější slova v textu 
související s tématem 

Výskyt (%) 

jablko, jablíčko 9 

mám, nemám 7 

červ, červík 4 

kamarád 3 

bojím se 2 

Zdroj: Vlastní 
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ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

V tomto výzkumném šetření došlo k poklesu průměrného počtu slov a vět na žáka z něko-

lika důvodů. Hlavním důvodem je malý počet respondentů, Thomas měl na počátku školního 

roku třítýdenní absenci. 

Vzhledem k malému počtu podkladů uvádím níže v tabulce (viz Tabulka 43, s. 136) pouze 

čtyři nejčastější slova, která se objevila v chlapcově textu. V tomto případě to je i konjunkce. 

Po formální stránce se v písemném projevu chlapce objevovala na počátku vět velká 

písmena, pouze v jednom případě napsal písmeno malé. Vlastní jména psal s velkými 

počátečními písmeny. U slova jsem vynechával počáteční písmeno j, což je v tomto věku běžné 

i u většiny rodilých mluvčích – odpovídá to slyšené podobě tohoto tvaru v běžné výslovnosti. U 

některých slov vynechal diakritická znaménka, ve spojení s kamarády napsal c kamarády. Opět 

se projevily obtíže s výslovností. 

Tabulka 45 | Výsledky výzkumného šetření P2A u vietnamských žáků, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 20,00 

Věty 3,00 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 46 | Výsledky výzkumného šetření P2A u vietnamských žáků, II. část 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

být (jsem, jsou) 25 

4 vlastní jména 20 

kamarády 10 

a 10 

Zdroj: Vlastní 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z výzkumného šetření žáků, pro něž je čeština mateřským jazykem, vyplývá, že na počátku 

2. ročníku došlo k navýšení průměrného počtu slov i vět. Mezi nejčastěji vyskytující se slova, 

týkající se tématu, patří opět substantiva a verba. V tomto případě se jedná o slova, která svým 

významem naznačují přátelský vztah k nim. 
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V textech se rovněž nachází velké množství deminutiv. Výsledný produkt psaní lze rovněž 

uplatnit při rozvoji dalších činností, jako jsou např. čtení, jehož prostřednictvím prezentují žáci 

svoji práci, vzájemné naslouchání a v neposlední řadě nácvik mluveného projevu, kdy mohou 

žáci s odstupem času svůj písemný text rozšířit v mluvené podobě. 

ŠETŘENÍ  P2B 

P2B,  1.  ÚKOL  

Výsledky tohoto výzkumného šetření byly rozděleny do čtyř částí podle zadaných úkolů. 

Pátá část, která navazuje na toto šetření, byla realizována v rámci výzkumného šetření mluvení 

− Č2B. 

Z šetření je zřejmé, že ve srovnání s předchozím obdobím došlo k nárůstu průměrného 

počtu o 1,2 slova na žáka. To může souviset s poklesem průměrného počtu vět na žáka, který 

nastal především proto, že zadané téma/heslo Strom jako domov některé žáky asociovalo 

pouze k psaní slov nebo slovních spojení. V textech se objevují souvětí s nejčastějším použitím 

konjunkce a, že. V některých případech začínají žáci slova oddělovat čárkou, např. 

několikanásobné podměty. 

 

Tabulka 47 | Výsledky výzkumného šetření P2B, I. část, 1. úkol 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 45,20 

Věty 4,80 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 48 | Výsledky výzkumného šetření P2B, II. část, 1. úkol 

Nejčastější slova v textu 
související s tématem 

Výskyt (%) 

veverky 10 

strom  8 

dutina 7 

zachraňuje 4 

bezpečí 2 

Zdroj: Vlastní 
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P2B,  1.  ÚKOL –  ŽÁ CI  VIETNA MSKÉ HO E TN IKA  

Z tohoto výzkumného šetření je patrné, že s ohledem na zvolené téma a možnosti 

vlastního zamyšlení se nad tématem se slovní zásoba žáků liší, neboť nelze určit pět 

nejčastějších slov; uvedená slova se vyskytují ve stejné míře. Oba vietnamští žáci vyjadřovali 

myšlenky prostřednictvím vět. 

Tabulka 49 | Výsledky výzkumného šetření P2B u vietnamských žáků, I. část, 1. úkol 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 19,00 

Věty 3,00 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 50 | Výsledky výzkumného šetření P2B u vietnamských žáků, II. část, 1. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

zvířata 1 

cvrlikají 1 

strom 1 

Zdroj: Vlastní 

P2B,  2.  ÚKOL  

Ve srovnání s výsledky šetření I. části došlo k poklesu průměrného počtu o 18,20 slov na 

žáka, což může souviset s poklesem průměrného počtu vět na žáka. Ten nastal především 

proto, že zadané metaforické téma Co asi pociťuje strom je pro žáky méně obvyklé. Žáci museli 

vycházet ze svých představ a domněnek. Někteří z nich opět psali pouze slova nebo slovní 

spojení. 

Tabulka 51 | Výsledky výzkumného šetření P2B, I. část, 2. úkol 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 27,00 

Věty 3,60 

Zdroj: Vlastní 
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Tabulka 52 | Výsledky výzkumného šetření P2B, II. část, 2. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

ťukání  7 

bolest 6 

vzduch  4 

radost 3 

lochtání 2 

Zdroj: Vlastní 

P2B,  2.  ÚKOL –  ŽÁ CI  VIETNA MSKÉ HO E TN IKA  

U výsledků tohoto výzkumného šetření P2B není uvedena tabulka k II. části s nejčastějšími 

slovy souvisejícími s tématem, protože v obou textech žáků nedošlo ani u jednoho slova 

ke shodě. Oba dva texty jsou zcela rozdílné. Objevují se formální chyby v podobě absence 

diakritických znamének a chybných tvarů zájmen, např. lidi jich useknou (lidi je useknou), tak 

jím to bolí (tak je to bolí). Zvláštností je, že chlapec stylizoval slovní spojení do plurálu. 

Tabulka 53 | Výsledky výzkumného šetření P2B u žáků vietnamského etnika, I. část, 2. úkol 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 10,00 

Věty 1,00 

Zdroj: Vlastní 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z výzkumného šetření uvedených dvou částí lze usoudit, že výsledek psaní do značné míry 

ovlivňuje formát listu, popř. vymezený prostor, do kterého žáci píší. Naskýtá se otázka, zda 

v tomto období preferovat u žáků kvalitu, či kvantitu. Rozhodující je rovněž volba tématu. 

V případě zpracování netradičních témat rozvíjíme u žáků tvořivé psaní, které lze chápat jako 

prostředek k rozvoji komunikační kompetence. 

 

ŠETŘENÍ  P2C 

Ve srovnání s výsledky podobného zadání úkolu v šetření P1C (viz Tabulka 39, s. 134) 

došlo k nárůstu průměrného počtu o 11,87 slov na žáka a ke zvýšení průměrného počtu vět na 

žáka o 2,01. V tomto projevu převažují tři verba nad dvěma substantivy. Příčinu spatřuji ve spo-
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jitosti se skutečnou procházkou, při níž žáci většinou vykonávají nějakou činnost nebo se něco 

děje. 

Tabulka 54 | Výsledky výzkumného šetření P2C, 1. úkol 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 53,02 

Věty 8,27 

Zdroj: Vlastní 

 

 

Tabulka 55 | Výsledky výzkumného šetření P2C, 2. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

hraje 6 

běhat 4 

jede 3 

koloběžka 2 

obloha 1 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Ve srovnání s výsledky podobného zadání úkolu v šetření P1C (viz Tabulka 39, 134) došlo 

k nárůstu průměrného počtu pouze o 2 slova na žáka a ke zvýšení průměrného počtu vět 

o 1,67. Poměrně nízké navýšení průměrného počtu slov lze opět přisuzovat časové ztrátě při 

sledování ilustrace a tvoření smysluplných vět. 

V tabulce 54 (s. 141) jsou uvedena pouze čtyři nejčastěji se vyskytující slova, která se 

v textu žáků objevila shodně. 

U chlapce Thomase se vyskytovaly téměř bezchybně napsané, smysluplné a stylisticky 

zajímavé jednoduché věty, např. „Jedna holčička udělala výborný kotrmelec.“. Pozoruhodné je, 

že slovo výborný napsal chlapec správně bez pomoci a znalosti pravopisného jevu. Ve větách 

byla většinou zastoupena substantiva, verba, vyskytla se zde i numeralia (jedna) a interjekce 

(zzz). 
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Poměrně velké množství prepozic bylo napsáno odděleně, pouze v jednom případě byla 

použita nesprávná vazba (letí v mraky). Drobné chyby se týkaly absence diakritických 

znamének. Dívka Lucie vytvořila rovněž zajímavé jednoduché věty, např. „Holčička hodí 

bočichem nahoru.“. V obou případech prací se jedná o popis děje, kdy se žáci snaží vysvětlit, že 

dívka prováděla na trávě gymnastický cvik – most. V jejích větách byla zastoupena adjektiva 

(např. šedé, fyjalovych, červením), adverbia (nahoru). Prepozice ve větách jsou použity i 

zapsány správně. Z projevu je rovněž možné rozpoznat problémy s diakritikou, s chybným 

zápisem slov z důvodu nedostatečného upevnění nácviku psaní (Lluk – Kluk). 

Tabulka 56 | Výsledky výzkumného šetření P2C u žáků vietnamského etnika, 1. úkol 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 28,00 

Věty 6,00 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 57 | Výsledky výzkumného šetření P2C u žáků vietnamského etnika, 2. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

kluk 8 

v 5 

koloběžka 3 

letadlo 3 

Zdroj: Vlastní 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z výzkumného šetření uvedených dvou částí lze usoudit, že výsledek psaní se s přibývají-

cím věkem a zkušenostmi žáků stále nabývá na kvantitě. Věty jsou mnohem rozmanitější, 

objevují se převážně substantiva, konkrétně to jsou křestní jména dětí, verba vyjadřujícími 

určitý děj, činnost, ale rovněž také adjektiva charakterizující vlastnosti dětí, věcí a dalších 

skutečností. Z vět je rovněž patrné, že žáci mají v tomto období problémy se slovosledem a se 

psaním některým tvarů písmen (např. H, J, K, E, L, Z). 
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2.4.9 Úroveň psaní a písemného projevu ve 3. ročníku  

ŠETŘENÍ  P3A 

Z jednotlivých úkolů výzkumného šetření se potvrzuje, že s přibývajícím věkem a 

zkušenostmi stoupá průměrný počet slov a vět na žáka, a to i v případě volby aktivity, která 

nabízí několik úkolů, jež směřují k dokončení vět určitého počtu nebo druhu, k rozvoji 

tvořivého psaní a rozšiřování slovní zásoby. 

Tabulka 58 | Výsledky výzkumného šetření P3A, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 52,32 

Věty 9,50 

Zdroj: Vlastní 

Vzhledem k různorodosti odpovědí žáků uvádím v tabulkách s nejčastěji se vyskytujícími 

slovy pouze ta, která se objevovala většinou u všech žáků. 

Úkol č. 1 podněcoval u žáků vytvoření jednoduché věty s uvedením vlastního jména. 

V šesti případech (11 %) napsali žáci i příjmení koně, např. Blesk Hnědý, Hvězda Krásná. V úkolu 

č. 2 doplňovali žáci především substantiva označující potravu. Slova pak oddělovali čárkami 

nebo spojovali spojkami a. V úkolu č. 3 psali větu jednouchou. 

V úkolu č. 4 dokončovali žáci větu a dále pak navazovali dalšími větnými celky, ve kterých 

se objevovalo poměrně velké množství různých adjektiv. V úkolu č. 5 psali žáci poměrně 

rozsáhlé souvětí. V úkolu č. 6 dokončovali souvětné celky a tvořili ještě další věty, případně 

slovní spojení. V úkolu č. 7 většinou dopisovali souvětí. 

Tabulka 59 | Výsledky výzkumného šetření P3A, II. část, 1. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

blesk 1 

hvězda, hvězdička 1 

groš  1 

Zdroj: Vlastní 
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Tabulka 60 | Výsledky výzkumného šetření P3A, II. část, 2. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

tráva 1 

seno 1 

mrkev  1 

chleba  1 

jablko  1 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 61 | Výsledky výzkumného šetření P3A, II. část, 3. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

stáj 1 

statek 1 

farma  1 

statek  1 

louka, ohrada  1 

Tabulka 62 | Výsledky výzkumného šetření P3A, II. část, 4. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

má 6 

je 5 

hnědá 2 

hříva 2 

ocas 1 

kopyta  1 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 63 | Výsledky výzkumného šetření P3A, II. část, 5. úkol 

Nejčastější slova v textu Výskyt (%) 
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související s tématem 

má 6 

je 5 

umí 5 

hezký (pěkný) 2 

rychlý 1 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 64 | Výsledky výzkumného šetření P3A, II. část, 6. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

je 3 

můj 1 

hodný 1 

vozí 1 

poslouchá   1 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 65 | Výsledky výzkumného šetření P3A, II. část, 7. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

umí 2 

skákat 1 

běhat 1 

vozí  1 

pomáhat  1 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Rovněž i u žáků vietnamského etnika dochází v tomto období k celkovému nárůstu 

průměrného počtu slov i vět. Prostřednictvím úkolů, které vyžadují přemýšlet o obsahu věty, se 

postupně rozvíjí jejich slovní zásoba a schopnost vytvářet i souvětné celky. 



 

Strana | 146 

 

Tabulka 66 | Výsledky výzkumného šetření P3A u vietnamských žáků, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 52,00 

Věty 7,50 

Zdroj: Vlastní 

V úkolu č. 1 se objevil formální nedostatek v podobě psaní velikosti malého písmene 

u vlastního jména. V úkolech č. 2 a 3 jsou patrny formální nedostatky související s nespisovnou 

výslovností (např. jabkem), s neznalostí významu slov (např. selátem), s obtížemi ve skloňování 

(např. v lesa). Úkoly č. 4 a 5 nabízely žákům prostor pro vytváření souvětných celků, jednotlivé 

části pak byly spojovány čárkou nebo spojkou a. Ve slovech je patrný přebytek diakritických 

znamének (např. káždej, úmí), který je opět zapříčiněn zřejmě již zmiňovaným nespisovným 

projevem. V úkolu č. 6 se u dívky Věrky projevila osobní zkušenost s koňmi. Používala slova, 

která nejsou pro tyto žáky v běžné komunikaci tolik známá – např. uzda, sededla (sedla), bičík. 

Poslední úkol byl prezentován souvětnými celky složenými ze dvou vět a formálním 

nedostatkem v podobě špatného skloňování (např. Je neobyčejný, tím že vozí postižené lidi a 

zvířata třeba papoušek). Z projevu je patrné zvládnutí vyjmenovaných slov. 

 

Tabulka 67 | Výsledky výzkumného šetření P3A u vietnamských žáků, II. část, 1. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

oheň 1 

hvězda 1 

Zdroj: Vlastní 

 

 

Tabulka 68 | Výsledky výzkumného šetření P3A u vietnamských žáků, II. část, 2. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

salát 1 

tráva 1 
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Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

jablko 1 

seno 1 

voda 1 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 69 | Výsledky výzkumného šetření P3A u vietnamských žáků, II. část, 3. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

ve stáji 1 

v lese 1 

Zdroj: Vlastní
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Tabulka 70 | Výsledky výzkumného šetření P3A u vietnamských žáků, II. část, 4. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

být 7 

má 5 

nohy 3 

ocas 3 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 71 | Výsledky výzkumného šetření P3A u vietnamských žáků, II. část, 5. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

umí 3 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 72 | Výsledky výzkumného šetření P3A u vietnamských žáků, II. část, 6. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

a 7 

bez 3 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 73 | Výsledky výzkumného šetření P3A u vietnamských žáků, II. část, 7. úkol 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

lidé 1 

Zdroj: Vlastní 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Pokud žákům nabídneme počátky větných celků, můžeme u nich postupně rozvíjet nácvik 

jejich správného dokončování. Lze však předpokládat, že u souvětných celků se zvýší počet 
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formálních a syntaktických nedostatků. Zároveň ovšem dáme žákům prostor pro vyjádření 

jejich postojů a uplatnění zkušeností. Porovnávání výsledků vlastní práce s ostatními jim 

umožňuje získávat nové poznatky a rozšiřovat slovní zásobu. Otázkou rovněž zůstává, zda při 

vytváření písemných projevů nechat žáky psát bez omezení, aniž bychom bránili jejich 

vyjadřování, tedy i s pravopisnými chybami u jevů, které ještě dosud nebyly probrány, a 

podíleli se tak na možném vzniku fixace chyb, nebo je nutit, aby psali jen slova, která umí psát 

správně. V některých případech učitelé žákům na jejich dotazy vztahující se k pravopisu sdělují 

správná řešení, občas i dané pravidlo, které mnohdy žák ani v danou chvíli nevnímá. 

Z pohledu současného pojetí výuky v souvislosti se začleňováním prvků konstruktivismu 

do výuky považuji výše uvedený způsob týkající se předčasného sdělování pravidel za 

nenáležitý. Z výše uvedených důvodů bych se přikláněla k jiným řešením. Každý písemný projev 

žáka opravíme, např. tužkou nebo jinou barvou než červenou, případně nabídneme, že 

společně vytvoříme slovní materiál v podobě slovníků, přehledů, map, nebo vedeme žáky 

k tomu, aby své dotazy konkretizovali (např. Píše se ve slově větvička měkké i?). Následně se 

můžeme ptát, zda někdo z žáků už takové slovo nenapsal, případně jak ho napsal. Provedeme 

kontrolu a slova mohou žáci postupně zapisovat na tabuli. Učitel může rovněž odpovídat pouze 

ano/ne, bez zdůvodňování pravidel, která s žáky bude teprve objevovat. 

ŠETŘENÍ  P3B 

Tomuto výzkumnému šetření předcházela návštěva lesa a bližší seznámení se s rostlinou. 

Z písemných projevů je patrné, že tento způsob motivace do značné míry ovlivnil žákovské 

práce. Žáci psali text v 1. osobě singuláru. Sami tedy ztělesňovali rostlinu, jak tomu bylo např. 

v šetření P2A Co cítí jablko na podzim. Někteří žáci vybrali pro svůj písemný projev dokonce 

i adekvátní barvu psacího náčiní, např. zelený fix. 

Tabulka 74 | Výsledky výzkumného šetření P3B, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 60,57 

Věty 10,26 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 75 | Výsledky výzkumného šetření P3B, II. část 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 
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tvary já 5 

utrhne 4 

bolí 3 

foukat 2 

kroutit se  1 

 

Tabulka 76 | Výsledky výzkumného šetření P3B u vietnamských žáků, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 48,00 

Věty 11,00 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 77 | Výsledky výzkumného šetření P3B u vietnamských žáků, II. část 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

mám, nemám rád 8 

být 8 

jmenuji se 4 

moje  4 

Zdroj: Vlastní 

 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Tohoto výzkumného šetření se zúčastnil bohužel pouze chlapec Thomas. Ten psal celý 

text v rodě mužském. Část vět vypovídá nejspíše o jeho vlastním životě (např. Mám rád učení. 

Mám rád vybiku.). Chlapec však přesto dokázal popsat počasí (např. Dneska byla zima. Ale teď 

je teplo.). Osoby ve svých větách opět konkrétně pojmenovává (otec Marek, matka Áďa, 

nejedná se však o skutečná jména jeho rodičů). Pro psaní zvolil vícebarevnou pastelku a dvě 

varianty typu písma (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. Chyba! Záložka není definována.). 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z výsledků výzkumného šetření je zřejmé, že při evoluci tvořivého psaní velmi záleží na 

působivé motivaci a nabuzení pocitu. Mnohdy postačí praktická ukázka nějakého předmětu. 
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Některé texty jsou psány v zastoupení rodu ženského (např. ta rostlina, ta kapradina), jiné zase 

v rodě středním (to kapradí), a to bez rozdílu, zda text psala dívka, či chlapec. Někteří chlapci 

psali text v rodě mužském (např. Nemám rád…). Rovněž můžeme vypozorovat značné množství 

deminutiv i slov citově zabarvených (např. lístky, křehounká, kapradík, větřík, miláček). Jak 

jsem již zmiňovala, žáci si rádi vybírají psací náčiní, což je potřeba z důvodu hygienických 

pravidel korigovat. Správná volba může totiž mnohdy ovlivnit výsledek, a to jak po stránce 

kvantitativní, kdy žáci zřejmě napíší perem více slov, tak po stránce kvalitativní, kdy má jejich 

produkt významnou prožitkovou hodnotu. 

ŠETŘENÍ  P3C 

Tomuto výzkumnému šetření předcházela diskuse, při níž žáci prezentovali své oblíbené 

hrdiny z knih, DVD, případně i plyšové hračky. Jednalo se tedy o téma, které je u nich rovněž 

oblíbené. Zvolený formát papíru A4 byli žáci s ohledem na vybrané téma schopni ve většině 

případů zcela zaplnit a navýšit tak průměrný počet slov na žáka. Aritmetický průměr počtu vět 

ve srovnání s výzkumným šetřením P2B klesl. Příčinou je opět psaní rozsáhlých souvětí bez 

vyjádřených vztahů, často charakterizujících, co všechno postava umí, případně jak vypadá. 

Tabulka 78 | Výsledky výzkumného šetření P3C, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 74,50 

Věty 9,75 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 79 | Výsledky výzkumného šetření P3C, II. část 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

má 9 

umí 8 

být 8 

vtipná, legrační, zábavná 5 

líbí se mi 3 

Zdroj: Vlastní 
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ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Ze žákovských produktů dvou žákyň lze vypozorovat, že jedna z nich preferuje zahraniční, 

spíše chlapeckou postavu Betmena (Batmana) a druhá naopak českou postavu Pindi z časopisu 

Čtyřlístek. To nasvědčuje skutečnosti, že rodina u této dívky podporuje čtení českého časopisu. 

Právě komiksy bývají u žáků velmi oblíbené. Jsou jedním z prostředků, jak nejen u těchto žáků 

nenásilně rozvíjet zájem o čtení. Kromě již zmiňovaných formálních a syntaktických 

nedostatků, které byly průběžně uváděny v předchozích šetřeních a které stále ještě v menší 

míře přetrvávají, se žáci snaží o dodržování dosud probraných pravopisných pravidel. 

Tabulka 80 | Výsledky výzkumného šetření P3C u vietnamských žáků, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 84,00 

Věty 8,50 

Zdroj: Vlastní
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Tabulka 81 | Výsledky výzkumného šetření P3C u vietnamských žáků, II. část 

Nejčastější slova v textu 

související s tématem 
Výskyt (%) 

má 7 

být 4 

děti 2 

zachránit 1 

Zdroj: Vlastní 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z analýzy výzkumného šetření je zřejmé, že mezi nejčastěji používaná slova vztahující se 

k tématu patří u obou dvou skupin verba. Právě pro tyto případy častého opakování slov 

využíváním pouze určitých slovních druhů je potřeba, aby se učitel společně s žáky snažil 

průběžně vytvářet zásobník, kartotéku slov, kterou lze v případě určitého tématu používat, 

průběžně doplňovat. Nabádáme žáky k používání méně obvyklých slov, vytváříme slovní 

řetězce (hady) různých slovních druhů, lze využít metodu brainstormingu. 

 

2.4.10 Úroveň mluvení a ústního projevu v 1. ročníku  

ŠETŘENÍ  M1A 

Z tohoto prvního výzkumného šetření, zaměřeného na mluvený projev,  vyplývá, že na 

počátku 1. ročníku je průměrná délka mluveného projevu žáka 15 sekund. Za tuto dobu řekne 

jeden žák průměrně 11 slov. Domnívám se, že délka projevu byla značně ovlivněna ostychem 

a přemýšlením nad správnou formulací vět. Častým projevem je používání velkého množství 

hezitačních zvuků a pauz. V projevech velmi převažuje defektní artikulace, např. dyslálie, 

mnohočetná patlavost. 

Tabulka 82 | Výsledky výzkumného šetření M1A, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka  

Slova 11,00 

Zdroj: Vlastní 



 

Strana | 154 

 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

V mluvě vietnamských žáků bylo patrné opakování slov, která již měli možnost slyšet 

z předcházejících projevů. Jeden žák řekne za dobu 15 sekund průměrně šest slov. V projevech 

se objevuje rovněž velké množství hezitačních zvuků, pauz a nesprávných tvarů souvisejících se 

skloňováním a časováním (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., s. Chyba! Záložka není 

definována.). 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z výsledků výzkumného šetření je zřejmé, že v počátku školní docházky je mluvený projev 

žáků ovlivněn především obavami pramenícími z pocitu, že něco řeknou špatně, zklamou paní 

učitelku apod. Žáci si velmi často uvědomují svoji defektní výslovnost, mluví velmi pomalu, 

potichu. Dětské projevy byly často přerušovány hezitačními zvuky typu é, hmm, mnohdy 

doprovázenými nefunkční pauzou. V některých projevech se hezitační zvuk neobjevil, jiné 

projevy jím byly provázeny po celou dobu promluvy. 

Nácvik kultivovaného vyjadřování vytváříme postupně, tak aby byl ukončen do konce 

1. stupně, neboť v tomto období žáci přijímají poznatky zapamatováním a napodobováním. 

Tabulka 83 | Výsledky výzkumného šetření M1A, II. část 

Výskyt nejčastějších slov v textu 
souvisejících s tématem 

Výskyt zkomolenin, 
okazionalizmů 

já chraju si (hraju) 

se jmenuji hutná mi (chutná) 

mám/nemám hračkamama (hračkama) 

rád/a, nerad/a lípí/nelípí (líbí/nelíbí) 

být honě (hodně) 

Zdroj: Vlastní 

ŠETŘENÍ  M1B 

Z výzkumného šetření vyplývá, že v tomto období nejsou žáci schopni využít časového 

limitu 1 minuty. Jejich mluvené projevy dosahují v průměru 20 sekund, v průměrném počtu 16 

slov. Projev je často doprovázen ilustračními gesty. Přetrvávají chyby ve výslovnosti. 

Tabulka 84 | Výsledky výzkumného šetření M1B, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka  

Slova 16,00 
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Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Žáci v mluveném projevu opakují již řečená slova, opět se projevuje vliv nápodoby, typický 

při výuce cizího jazyka. Průměrný počet slov dosahuje hodnoty 10. Slovní zásoba narůstá. 

Chlapec Thomas používá vlastní slovo hubník, kterým označuje košík. Slovo utváří nejspíše 

spojením slov košík a náhubek. Dívka Lucie hovoří o kočce, která mlékuje, tedy pije mléko. 

Věrka hovoří rovněž o kočce, která má velko-oči, čímž myslí, že kočičí oči jsou velké. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z výsledků výzkumného šetření je zřejmý výskyt okazionalizmů, které, jak uvádí Liptáková 

(2009), jsou v dětských mluvených projevech překvapením. Jsou to slova, která nás překvapí, 

nejen když je slyšíme, ale i čteme. Reprezentují subjektivní část slovníku člověka. Především 

pak žáci cizinci pomocí nekonvencionalizovaných lexikálních jednotek vyjadřují to, na co jim 

běžná slova nestačí, případně pokud danou věc nedokážou přesně pojmenovat a neznají 

přesný název. Vznikají velmi rychle a stejně tak rychle zanikají. Díky nim bývají dětské mluvené 

projevy vtipné, aktuální, osobité, často i výstižné. 

Tabulka 85 | Výsledky výzkumného šetření M1B, II. část 

Výskyt nejčastějších slov v textu 
souvisejících s tématem 

Výskyt zkomolenin, 
okazionalizmů 

název zvířete – pes, kočka hubník (náhubek) 

mám venčítko (vodítko) 

ocásek  Bobíkuju (venčím psa Bobíka) 

být psice (fena) 

uši  křečkárna (krabice pro křečky) 

Zdroj: Vlastní 

ŠETŘENÍ  M1C 

Z výzkumného šetření vyplývá, že ani v tomto období žáci plně nevyužijí časový limit 1 

minuty. Průměrná délka projevu činí 35 sekund s průměrným počtem 22 slov. Délka projevu je 

nejspíše způsobena dlouhým přemýšlením nad méně tradiční otázkou. 

Tabulka 86 | Výsledky výzkumného šetření M1C, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 
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Slova 22,00 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Tohoto šetření se zúčastnila pouze Lucie, která ve svém projevu opakovala věty, jež 

slyšela od spolužáků. Délka jejího projevu činila 15 sekund, přičemž použila 12 slov. Řekla např. 

větu: Hesky umíme tělocvik a maluju ovrázky. Těmito větami chtěla nejspíše vyjádřit 

skutečnost, že umí dobře cvičit a že maluje obrázky. Je však pravděpodobné, že v první části 

věty mohlo dojít k záměně osoby, případně pokud dívka hovořila o tělocviku, chtěla slovesným 

tvarem v množném čísle vyjádřit fakt, že tělocviku se účastní celá třída, tedy že tělocvik umí 

všichni. Je patrné, že dívka má představu o gramatických osobách, čísle, ale nedokáže správně 

použít příslušné tvary. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že žáci velmi přemýšleli nad formulováním své 

odpovědi, používali na začátku projevu tzv. počátková slova. Velmi častým počátečním slovem 

byl výraz no (popř. s nadbytečnou kvantitou no: nebo v kombinaci s nefunkční pauzou no ■ ). 

Jako slova s tzv. počátkovou platností (popř. jako slova pomocná/preparativní) bývají užívány 

také výrazy no tak, tak, že, když. Nejvíce používaným počátečním projevem byl hezitační zvuk. 

Žáci jej používali hned na začátku vyprávění nebo když přemýšleli nad odpovědí. 

Doporučujeme jim tedy, aby se při zahájení projevu snažili použít slova z otázky, případně ze 

zadaného tématu. Z realizovaných šetření vyplývá, že je vhodné postupně žáky učit, aby projev 

začali takovým vhodným slovním spojením či větou, o nichž si myslí, že je nikdo jiný neřekne. 

Za netradiční zahájení projevu můžeme žáky např. bodovat – kupříkladu využitím pravidel hry 

„Země, město, zvíře…“. 

Tabulka 87 | Výsledky výzkumného šetření M1C, II. část 

Výskyt nejčastějších slov v textu 
souvisejících s tématem 

Výskyt zkomolenin, 
okazionalizmů 

naučili keslit (kreslit) 

hezky cecko (všechno) 

počítat pan čelku (paní učitelku) 

číst 
počtáme do dvaseti 
(počítáme do dvaceti) 

psát ovrázek (obrázek) 

Zdroj: Vlastní 
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2.4.11 Úroveň mluvení a ústního projevu ve 2. ročníku  

ŠETŘENÍ  M2A 

Z výzkumného šetření vyplývá, že žáci jsou v tomto období schopni při mluveném projevu 

využít v průměru limit 1 minuty 20 sekund, přičemž použijí průměrně 36 slov. V projevu stále 

přetrvávají problémy s výslovností hlásek l, r, ř. 

Tabulka 88 | Výsledky výzkumného šetření M2A, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 36,00 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 89 | Výsledky výzkumného šetření M2A, II. část 

Výskyt nejčastějších slov v textu 
souvisejících s tématem 

Výskyt zkomolenin, 
okazionalizmů 

prázdniny  kópat (koupat) 

být chodívávali (často chodili) 

jezdit plavčit (plavat) 

chata pafírnictví (papírnictví) 

moře bovůvky (borůvky) 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Průměrná délka projevu je přibližně 1 minuta s obsahem 25 slov. Nízký počet slov 

potvrzuje, že sledovaní vietnamští žáci nejspíše nemají z prázdnin tolik zážitků. Z jiné tvorby 

(deník z prázdnin) chlapce lze konstatovat, že většinu času strávil v Praze. Do deníku totiž psal 

o návštěvě papírnictví a ve svém projevu se opět zmiňoval o návštěvě pafírnictví (papírnictví), 

kde si koupil hračkové vozidlo, tedy nejspíše auto na hraní. Zajímavé je použití spisovného 

výrazu pro pojmenování auta – vozidlo. Dívky hovořily převážně o tom, jak pomáhaly rodičům 

v obchodě, respektive co u nich v obchodě prodávají. Slovní zásoba názvů obsahuje 

zkomoleniny, např. madlinka (mandarinka), baramabory (brambory). 
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INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z tohoto výzkumného šetření je zřejmé, že se zahájením nového školního roku je potřeba 

veškeré činnosti pozvolna opakovat a odstraňovat přetrvávající nedostatky, které mohli žáci 

získat během prázdnin při pobytu v různých lokalitách či regionech (např. používání nářečí). Při 

podobné aktivitě, která byla jeho součástí, může učitel předvést názornou ukázku sám a upo-

zornit tak na chyby, jimž je třeba se vyhnout. Většina žáků má důvěru ve svého učitele. Právě 

on má možnost ovlivnit jejich evoluci mluveného projevu. 

ŠETŘENÍ  M2B 

Z výzkumného šetření vyplývá, že žáci jsou v tomto období schopni v průměru využít 

limitu 1 minuty a 50 sekund, v průměru použijí 46 slov. Je patrné, že se jednalo opět o velmi 

oblíbené téma a délka projevu by u některých žáků přesáhla vymezený čas. 

Tabulka 90 | Výsledky výzkumného šetření M2B, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 46,00 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Tohoto šetření se zúčastnila pouze Věrka. Její projev trval 1 minutu 20 sekund a 

obsahoval 32 slov. Dívka vyprávěla o své české kamarádce Natálii. Např. O přestávatce hrajeme 

pekleco (O přestávce hrajeme pexeso); zde byla ve slově přestávatce ve slabice tá použita 

správně dlouhá samohláska á. Nebo V parkuku jesdime na kole (V parku jezdíme na kole); tady 

se opět objevila chyba ve výslovnosti slova jesdime. Dívka používá v mluveném projevu 

správnou osobu v plurálu. 
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INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Z analýzy tohoto výzkumného šetření je zřejmé, že s přibývajícím věkem narůstá slovní 

zásoba a stanovený časový limit mají žáci tendenci překračovat. V případě, že jsme časově 

omezeni, doporučuji použít např. přesýpací hodiny, mobilní telefon, určit časoměřiče. V jiných 

případech můžeme naopak mluvené projevy rozdělit do několika dnů a měřit žákům maximální 

délku jejich mluveného projevu, který je však nutné rovněž vymezit časovou hranicí. 

 

Tabulka 91 | Výsledky výzkumného šetření M2B, II. část 

Výskyt nejčastějších slov v textu 
souvisejících s tématem 

Výskyt zkomolenin, 
okazionalizmů 

kamarád/kamarádka pomáhýváváme si (pomáháme si) 

můj/moji mejlepčí (nejlepší) 

být v parkuku (v parku) 

kamarádit přestávatka (přestávka) 

hodná/ý/í pekleco (pexeso) 

Zdroj: Vlastní
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ŠETŘENÍ  M2C 

Z výzkumného šetření vyplývá, že žáci jsou v tomto období schopni využít k mluvenému 

projevu průměrného limitu 2 minut, ve kterém použijí v průměru 55 slov. Je patrné, že se 

jednalo o oblíbené téma a délka projevu by u některých žáků opět přesáhla vymezený čas. 

V případě použitého výrazu/okazionalizmu na travništi se jednalo o hřiště prorostlé trávou. 

Tabulka 92 | Výsledky výzkumného šetření M2C, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 55,00 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Tohoto šetření se zúčastnil pouze chlapec Thomas, který neměl s časovým limitem 

problém. Jeho projev obsahoval 42 slov. Právě on použil výraz forbal, jímž označuje fotbal, jako 

i většina jeho českých spolužáků. Thomasův projev je velmi rychlý. Rychlost se objevuje i ve 

čtení, kde však dochází k polykání koncovek slov. Mnohdy je tedy výslovnost nekvalitní. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Nejen z tohoto výzkumného šetření, ale i z těch předcházejících lze vypozorovat, že žáci 

svůj projev vůbec neukončovali. Ukončení dali najevo pauzou, popř. stereotypními vyjádřeními 

(např. a už nevím; a to je všechno; zazvonil zvonec a to je konec), případně jsem se sama 

dotazovala, zda je to všechno. Žáci, kteří si nevěděli rady s pokračováním promluvy, ojediněle 

užili větu „Už nevím.“, provázenou klesavou intonací. Lze konstatovat, že většina žáků dokáže 

správně používat klesavou intonaci (↓), nejpíše protože ji považují za přirozenou. S intonací 

vět neměli obtíže ani žáci s s jiným mateřským jazykem. Někteří žáci končili svůj mluvený 

projev slovy: „A to je všechno (všecko), už víc nevím.“. Chtěli mě tak zřejmě ujistit, že už 

opravdu končí. Ani v tomto případě nezapomněli klesnout hlasem. 

Tabulka 93 | Výsledky výzkumného šetření M2C, II. část 

Výskyt nejčastějších slov v textu 
souvisejících s tématem 

Výskyt zkomolenin, 
okazionalizmů 

nejoblíbenější švihátko (švihadlo) 

sport sportíme (sportujeme) 

hrát na travništi (na trávě) 
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kolo zadýhat (zadýchat se) 

vybíjená forbal (florbal/fotbal) 

2.4.12 Úroveň mluvení a ústního projevu ve 3. ročníku  

ŠETŘENÍ  M3A 

Z výzkumného šetření vyplývá, že se zvýšením časového limitu se zvýšil i průměrný počet 

slov. Bohužel však tohoto limitu využilo jen cca 36 % žáků, neboť pro některé z nich byla 

aktivita svým zaměřením a provedením neobvyklá. Objevují se obtíže se skloňováním 

substantiv (např. Jdu ke lavičce.). Chybné tvary sloves používají žáci nejspíše proto, že 

pokud hovoří o přírodě, o tom, co cítí, domnívají se, že by se měli snažit používat jiná, 

zvláštní/expresivní slova. 

Tabulka 94 | Výsledky výzkumného šetření M3A, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 65,00 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Průměrná délka mluveného projevu vietnamských žáků činila 2 minuty a 20 sekund 

s průměrným počtem 44 slov. Slova byla většinou opakována z předchozích projevů. Objevoval 

se okazionalizmus, např. maraky (mraky), popř. chybovost ve skloňování, např. mezi 

stromamama (mezi stromy). 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Výzkumné šetření prokázalo, že použitá aktivita byla pro většinu žáků netypická, a 

zpočátku tudíž náročná. Nebyly však patrny nedostatky v neverbální komunikaci, neboť žáci 

soustředili veškerou svou pozornost na sledování a popis toho, co vidí. Podobným způsobem, 

jak odstranit strach a nadměrnou gestikulaci v mluvených projevech, je např. využití 

papírového modelu dalekohledu, zvětšeniny papírové klíčové dírky apod. 

Tabulka 95 | Výsledky výzkumného šetření M3A, II. část 

Výskyt nejčastějších slov v textu 
souvisejících s tématem 

Výskyt zkomolenin, 
okazionalizmů 

vidím povanuje (vane) 

svítí větévečky (větve) 
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stromy opaduje (opadává) 

slunce z okena (z okna) 

větve maraky (mraky) 

Zdroj: Vlastní 

ŠETŘENÍ  M3B 

Z výzkumného šetření vyplývá, že průměrná délka mluvených projevů žáků byla 2 minuty 

30 sekund. Objevovala se v nich samostatná slova, ale i věty (např. Napadne mě pěkné ovoce, 

jako třeba…). Někteří žáci se snažili o přesnou, mnohdy až výkladovou definici (např. Je to 

rostlina, která má…). 

V projevech se velmi často vyskytovala slovní spojení adjektiva a substantiva (např. bydlící 

zvířata, úzký větve, čerstvý kyslík). Docházelo k uplatnění znalostí z jiných předmětů (např. buk 

letní, jehličnatý druh, zelené listy). V projevech se neobjevovaly žádné zkomoleniny. 

Převažovala obecná hovorová čeština nebo nespisovná forma jazyka (např. zelenej, 

pohybujou). 

Tabulka 96 | Výsledky výzkumného šetření M3B, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 76,00 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Výzkumného šetření se zúčastnil pouze chlapec Thomas. Během jeho mluveného projevu 

v délce 2 minut 35 sekund zaznělo celkem 47 slov (např. stromy, stromešky, stromky, 

stromášek, stromášky, smrslina, sluničko, větve, Chodí na něj ptačkové). Je zřejmé, že chlapec 

zpočátku používal a vymýšlel různé tvary ke slovu strom, opět chyboval v mluvené diakritice, 

objevil se nespisovný tvar zájmena. 

INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

V tomto výzkumném šetření bylo zajímavé sledovat reakce žáků na vyřčené heslo. Jak už 

bylo zmíněno v charakteristice šetření (viz kapitola 2.3.4.4), jedná se o využití metody 

brainstormingu jiným způsobem. Podobnou aktivitu bychom mohli využít při rozvoji slovní 

zásoby v podobě specifikace použití konkrétních slovních druhů nebo při tvorbě klíčových slov 

k textu. 
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Tabulka 97 | Výsledky výzkumného šetření M3B, II. část 

Výskyt nejčastějších slov v textu 
souvisejících s tématem 

Výskyt zkomolenin, 
okazionalizmů 

větve stromášek (stromeček) 

koruna kůrže (kůra, kůže stromu) 

ptáci kamen (kmen) 

listy - 

kmen - 

Zdroj: Vlastní 

ŠETŘENÍ  M3C 

Z výzkumného šetření vyplývá, že v mluvených projevech žáků byla nejvíce zastoupena 

verba. Opět se jednalo o méně typický nácvik mluveného projevu, během kterého došlo 

k nárůstu průměrného počtu 5 slov na žáka, což není od posledního šetření M3B tak výrazné 

navýšení. Žáci soustředili veškerou svoji pozornost na zrak, sluch a prožitek. Opět se objevil 

chybný tvar stromamama a nespisovné tvary – lítaj, voněj, obrovskej. 

Tabulka 98 | Výsledky výzkumného šetření M3C, I. část 

Průměrný počet slov a vět na žáka 

Slova 81,00 

Zdroj: Vlastní 

ŽÁCI  VIE TNA MS KÉHO E TN IKA  

Výzkumného šetření se zúčastnily dvě dívky, v jejichž mluveném projevu zaznělo na žáka 

v průměru 52 slov. Typické je používání nesprávných tvarů, které souvisí s obtížemi při 

skloňování a časování, např. Na lavička sedět pani (Na lavičce sedí paní); Tady sou houpadla 

(Tady jsou houpačky); Na pískovníku sou děti (Na pískovišti jsou děti). Šetření potvrdilo, že u 

těchto žáků převládají obtíže s výslovností a rozlišením hlásky c, č, ť, š, ž. Souhlásky c, č 

vyslovují jako k, např. chlapek místo chlapec, brabek místo vrabec. To je dáno fonetickou 

transkripcí vietnamštiny. Mnohdy jim činí výslovnost souhláska j, její výslovnost se podobá dž 

nebo z. Doporučuji tedy věnovat zvýšenou pozornost především výslovnosti měkkých hlásek, 

které znesnadňují komunikaci a brání tak i porozumění. 
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INTE RPRE TACE ZJ IŠTĚ NÍ ,  DOPO RU ČENÍ  

Výzkumné šetření prokázalo, že obdobná aktivita, jaká byla použita v šetření M3A, byla už 

pro žáky známá, tudíž ji zvládli bez velkých obtíží. V mluvených projevech se objevovaly 

především prvky spisovné hovorové češtiny, ale i nespisovné prvky. 

Tabulka 99 | Výsledky výzkumného šetření M3C, II. část 

Výskyt nejčastějších slov v textu 
souvisejících s tématem 

Výskyt zkomolenin, 
okazionalizmů 

procházím stromamama (stromy) 

vidím panpelišky (pampelišky) 

slyším houpadla (houpačky) 

stromy pískovník (pískoviště) 

lavičky - 

Zdroj: Vlastní 
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2.5 ZÁVĚR VÝZKUMNÉ ČÁSTI 

NASLOUC HÁNÍ  

Z výzkumných šetření zaměřených na mapování komunikační činnosti naslouchání 

vyplývá, že na počátku školní docházky je úroveň žáků-posluchačů značně rozdílná. To můžeme 

ostatně předpokládat, neboť podobně rozdílná (někdy značně) je na počátku 1. ročníku 

„připravenost“ žáků na školu obecně. Po dobu vývoje činnosti naslouchání hraje významnou 

roli motivace a schopnost momentální koncentrace pozornosti žáka, která je rovněž spojena s 

pozorováním. Otázce motivace se jistě nemusíme speciálně věnovat, neboť její význam pro 

jakoukoli žákovu činnost byl již dostatečně objasněn v jiných pracích (srov. zvl. Vágnerová, 

2002 a zde uvedena další literatura). Je potřeba zdůraznit, že zvláště pro naslouchání má 

motivace význam zásadní, a to s ohledem na to, že pozorné či aktivní naslouchání s 

porozuměním patří k činnostem pro žáka ne zcela běžným, a proto mu je motivace vždy 

výrazným podpůrným prostředkem. Tím máme na mysli nejen motivaci iniciační, tedy motivaci 

vedoucí k práci, tj. v počátcích naslouchání, ale i motivaci průběžnou, posilující žákův zájem o 

naslouchání v průběhu této činnosti. 

Pro jednotlivá šetření byly vybrány různé úkoly s možností sledování vývoje naslouchání 

u žáků v různých situacích. Ve 2. ročníku lze vypozorovat, že kombinovaný úkol, který byl 

realizovaný v rámci šetření N2A (Zvuky kolem nás), byl pro žáky značně náročný, neboť 

vyžadoval zapamatování zvuku a jeho přiřazení ke konkrétnímu předmětu. V případě volby žáci 

preferovali kresbu před psaním, a to pravděpodobně z toho důvodu, že se nedokáží přesně 

vyjádřit v písemné podobě. 

Úkol s využitím obrázkové osnovy naopak prokázal, že konkrétní obrázky, případně i před-

měty mohou být žákům nápomocny při vybavování si mluveného slova. Při plnění tohoto úkolu 

si většina žáků příběh šeptem převyprávěla. Tímto způsobem lze navést žáky ke kontrole 

správného vyřešení úkolu a zároveň se tak mohou připravit na mluvený projev. 

Při poslechu nahrávky mluvených slov s tematickou souvislostí bylo zřejmé, že někteří žáci 

byli zpočátku poslechu značně neklidní, což mohlo ovlivnit jejich výsledky. Při závěrečné diskusi 

se žáky se ukázalo, že jim nahrávka připadala zvláštní, což se projevovalo hlasitými slovními 

poznámkami typu: „Kdo to je?”, „Jé, to jste vy?” „To je divný, v počítači máte jinej hlas.”  

U některých žáků bylo možné vypozorovat obavy, neboť na zadání úkolu reagovali komentáři: 

„Tak to si teda nezapamatuju.” „A to si musím zapamatovat úplně všechno?” „Co se stane, 

když si to všechno nezapamatuju?” Přesto však zapamatování a následné napsání slov bylo pro 
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žáky snazší, než zapamatovat si a napsat správné pořadí izolovaných slov, jak tomu bylo v 

šetření N3C, zvláště pak v případech, pokud neznají význam slova nebo mají obtíže s pamětí. 

Rozvoj paměti má značný význam nejen pro naslouchání, ale pro celkový rozvoj osobnosti žáka. 

Je známo, že zapamatování usnadňuje rytmus a rým, proto se také stává, že pokud si žák 

nezapamatuje přesné pořadí slov a jeho snahou je úkol vyřešit co nejlépe, uchyluje se mnohdy  

 k volbě jiného slova, shodujícího se rytmicky nebo zvukově s původním slyšeným slovem. 

Mnohdy si však záměnu nemusí ani uvědomovat. Např. v šetření N3C (Ruka píše přesně to, co 

uši slyší), docházelo k záměně pozic slov, kdy místo slova požadovaného bylo doplněno slovo 

shodující se slabičnou stavbou či počtem slabik: typ klí-če/gu-ma, ja-ho-dy/o-ře-chy, v několika 

případech se objevila záměna na základě zvukové podobnosti: typ klíče-míče, guma-puma, 

houba-trouba, nebo slova významově blízkého: typ auto-autobus, houba-hřib.) 

Ve 3. ročníku při výzkumném šetření N3A (Hádej, kdo jsem?). Žáci často vycházeli ze své 

vlastní životní zkušenosti a ze znalostí získaných v oblasti čtením. Při kombinovaném úkolu 

v šetření N3B (Slovo místo zvuku) se potvrzuje, že konkrétní ukázka předmětů vydávající určitý 

zvuk napomáhá žákům následně si vybavit tvary známých slov, která se často snažili nahradit 

vhodným synonymem. U žáků vietnamského etnika je nutno ocenit používání okazionalizmů. 

Doporučuji s nimi dále pracovat a zapojit i ostatní posluchače do objevování skutečnosti, na zá-

kladě které daný tvar jejich spolužáci vytvořili. Současně s žáky uvažujeme, jakým jiným českým 

tvarem bychom mohli použitá slova nahradit. 

Na základě provedených šetření i dalších zkušeností z pedagogické práce ve třídě můžeme 

tuto část uzavřít konstatováním, že během prvního vzdělávacího období přetrvává u žáků 

preference vizuálního vnímání. To se zvláště zpočátku šetření u žáků projevovalo mnohem 

zřetelněji než vnímání auditivní, neboť žáci vnímali obrázky nebo psaný text a pracovali s nimi 

s větším zaujetím a daleko intenzivněji než s mluveným slovem. Současně musíme upozornit 

na další skutečnost: Během výzkumných šetření na počátku 1. ročníku bylo možné pozorovat, 

že rozvoj naslouchání (zřetelně více než dalších činností) ovlivňují i vnější faktory. V tomto 

případě byla koncentrace žáků ovlivněna přítomností jiného dospělého, než je třídní učitel. 

Proto doporučujeme zvážit přítomnost pozorovatelů při vyučování (ať už dalších pedagogů, 

nebo návštěv rodičů) v počátečním období práce dětí ve škole, alespoň v průběhu 1. pololetí, 

jakkoli respektujeme myšlenky otevřenosti školy veřejnosti. Výsledek, který se ukázal v takto 

radikálně změněných podmínkách, pak nemůže být v souladu s edukačním cílem. 

Vývoj činnosti naslouchání a dovednosti naslouchat jako výsledku této činnosti lze velice 

zřetelně sledovat na způsobu vnímání instrukce, zadání úkolu. Pro učitele je vždy nutné 

soustředit se na to, zda žáci instrukcím naslouchají. Pokud některý z žáků při realizaci 
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výzkumných šetření naslouchal neefektivně, projevilo se to častými dotazy. U žáků s cizím 

mateřským jazykem bylo možné při plnění úkolů pozorovat velkou míru soustředěnosti, 

pozornosti a snahy napodobit své spolužáky. To jistě nebylo způsobeno rozvinutější dovedností 

naslouchat u těchto žáků než u žáků českých, ale vůlí porozumět učiteli. Právě na zadávání 

úkolů lze s úspěchem soustředěné naslouchání cvičit. Žák se jistě může zpětně dotazovat, 

pokud z instrukce něčemu neporozuměl nebo pokud „nestihl“ některou část instrukce 

zpracovat. Je však třeba eliminovat dotazy pramenící z nesoustředěného vnímání instrukce. 

V tomto případě musí učitel „hlídat“ nejen sebe, aby instrukci zbytečně několikrát neopakoval, 

ale může ve směru k žákům např. stanovit počet, kolikrát bude instrukce zopakována, může 

evidovat žákovské dotazy (získávání bonusových bodů nebo naopak jejich ztrátu), pokaždé však 

s citem s ohledem na aktuální situaci a konkrétního jedince, aby nebyla potlačena přirozená 

potřeba dítěte ptát se. 

Z výše uvedeného je mimo jiné též zřetelné, že během prvního vzdělávacího období se žák 

postupně naučí koncentrovat svou pozornost a aktivizovat svou paměť natolik, že je schopen 

naučit se aktivně naslouchat nesložitým instrukcím učitelů, projevům svých spolužáků, zvládá 

adekvátně reagovat na požadavky učitele i spolužáků a zvládá selektovat své dotazy natolik, 

že neklade dotazy zbytečné. Toho by jistě někteří žáci mohli dosáhnout sami díky svému 

přirozenému mentálnímu zrání. Soustředěná práce učitele, jak jsme ukázali šetřením, pak 

může do této úrovně dopomoci většině žáků ve třídě. 

ČTENÍ  

Rovněž z výzkumných šetření zaměřených na mapování komunikační činnosti čtení 

s porozuměním vyplývá, že na počátku školní docházky je úroveň žáků-čtenářů značně 

rozdílná, neboť někteří žáci přicházejí do školy již se základy čtenářské techniky. Většina žáků si 

tyto základy, ale standardně osvojuje až ve škole. Výsledky šetření Č1A (Vlak veze slova) 

prokázaly, že žáci jsou obecně ve větší míře schopni úkol úspěšně vyřešit především s použitím 

nabídky slov, což platí zvláště u žáků vietnamského etnika. Nabídka by měla zaručit úspěšné 

zvládnutí úkolu. K lepšímu pochopení zadání úkolu, k jeho zdárnému vypracování a 

v neposlední řadě  

k rozvoji vizuálního vnímání lze využít např. barevné vyznačování slabik (pokud metoda nácviku 

prvopočátečního čtení se slabikou pracuje). Teprve v další fázi podobného typu cvičení 

nabídneme žákům možnost, aby si na základě vlastního rozhodnutí zvolili svůj další postup 

řešení. Žákům se tedy naskýtá možnost využít nabídku slov, nebo si mohou vytvářet slova 

vlastní, případně předchozí uvedené dvě možnosti mohou kombinovat. Šetření dále prokázala, 
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že možnost vlastní tvorby je často pro mnohé žáky výzvou, jak udělat učiteli radost nebo 

pokusit se být úspěšnější, než ostatní spolužáci. Žáci v tomto věku však ještě nedokáží předem 

odhadnout úroveň svých dosavadních schopností, aby se s úkolem zdárně vypořádali. 

V případě, že se žáci při tvoření slov ocitli v situaci, kdy nedokázali pokračovat dále, jejich výkon 

a zájem značně poklesl. Za příčinu jejich neúspěchu můžeme považovat ještě poměrně malou 

schopnost tvoření slov související s rozsahem slovní zásoby a nedostatečnou zkušenost se 

zvukovou stránkou slova a jeho grafickou podobou. V tomto případě zařazujeme kompenzační 

cvičení, která budou zaměřena na procvičování mluvní podoby tvoření slabik ve spojitosti 

s jejich písemnou podobou. U žáků vietnamského etnika můžeme vypozorovat, že na rozdíl od 

svých českých spolužáků jsou schopni a hlavně ochotni si daleko rychleji zapamatovat lineární 

řetězec slov, čímž patrně kompenzují svou slovní zásobu, zřetelněji omezenou než u dětí 

českých. Nemůžeme však s určitostí stanovit, zda jde o proces podvědomý nebo vědomý. Po 

ukončení obdobných typů cvičení doporučuji společnou kontrolu vytvořených slov, neboť při ní 

dochází nejen k procvičování hlasitého čtení, ale rovněž i k naslouchání, k rozšiřování slovní 

zásoby a ke vzájemnému vysvětlování slovních významů. V průběhu prvního ročníku 

registrujeme při vytváření izolovaných slov progres. 

Z realizace výzkumných šetření Č1B (Přání motýla), Č1C (Dopis od medvěda) usuzuji, 

že zpočátku nácviku čtení s porozuměním je potřeba vytvořit ”model pracovního postupu“, 

který ukazuje, jaké postupné kroky se musí žák naučit dodržovat, aby se časem naučil s textem 

pracovat zcela samostatně. Doporučuji tedy, aby si žáci nejprve text společně hlasitě přečetli, 

v tomto případě lze využít např. metody párového čtení − střídavě čtou věty dívky/chlapci, 

učitel/žáci nebo všichni společně. Po společné četbě zařadíme rozhovor, diskusi o textu a 

snažíme se, aby se žáci dokázali v textu orientovat a vyhledat si příslušné odpovědi na naše 

otázky. Za výhodné považuji např. využití interaktivní tabule, velkého formátu papíru nebo 

většího předmětu (např. krabice), na který lze text zapsat. Text můžeme rozstříhat na několik 

části. Žáky rozdělíme do dvou skupin, kdy úkolem první skupiny bude přečíst dané otázky a 

úkolem druhé skupiny bude přiřadit k odpovídající otázce správnou část textu, ve které 

nalezneme odpověď na otázku. Konkrétní část odpovědi, podstatnou informaci mohou žáci 

vyznačit barevně. Využitím obdobných typů cvičení se snažíme předejít situaci, kdy žáci obdrží 

pracovní list, nebudou si s vypracováním úkolu vědět rady a budou se ptát, co mají dělat. 

Z šetření je patrné, že žáci často opomíjí splnit některé z instrukcí, a to většinou z důvodu, že 

přeskakují úkoly a nedokáží si zkontrolovat, zda všechny součásti zadání úkolu splnili, nedočítají 

instrukce až do konce a zadání si domýšlejí na základě přečtení několika prvních slov. Pokud 

rozdáme žákům pracovní list, připomeneme si “model pracovní postupu”, jak budeme úkoly 
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plnit. Stále vybízíme žáky, k tomu, aby si přečetli celou instrukci a pokusili se zadání splnit co 

nejpřesněji. Splněnou instrukci si označí žáci např. tužkou, a to pomocí symbolu, provedou 

kontrolu, opět si přečtou instrukci, prstem si ukáží místo, kde ji splnili, a dosud zakreslený 

symbol tužkou mohou barevně zvýraznit. 

Výzkumná šetření realizována ve 2. ročníku potvrdila, že žáci velmi dobře dokáží vnímat 

a přiřazovat obsahy vět ke správným ilustracím, že tedy zvládají porovnávat verbální a 

obrazový text. Vyhledáváním odpovídajícího zobrazení a jednotlivých slov si žáci mají možnost 

uvědomit různou důležitost slov, což je výhodná propedeutika k pozdějšímu nácviku tvoření a 

vyhledávání klíčových slov v textu. 

Z výzkumného šetření Č2B (Kdo k sobě patří?) a Č2C (slon Bambi), kde žáci reagovali již na 

více instrukcí najednou, je patrné, že ačkoli mají v tomto období čtenářskou techniku relativně 

vyvinutu (rozumí se v odpovídající úrovni danému věku), přesto nedočítají instrukce do konce, 

obsahy vět si domýšlí a doplňují je na základě vlastních zkušeností. To bychom čekali jistě 

u dyslektiků, překvapivé může být, že se tak ovšem děje i u ostatních žáků bez specifických 

poruch čtení. U žáků vietnamského etnika dochází opět k záměně slov především z důvodu 

zvukové podobnosti slov nebo jako důsledek substituce podobných slov. Protože však je třeba 

naučit žáky vyrovnat se i s komplikovaným zadáním, je třeba didakticky rozfázovat jednotlivé 

kroky nácviku tohoto řešení. Zpočátku je nutné zařazovat menší počet instrukcí se stručným 

obsahem a postupně množství instrukcí navyšovat a obsahově rozšiřovat. Nezbytná je zde fáze 

ověření jednotlivých součástí instrukcí (výhodné je, když žáci instrukci opakují vlastními slovy, 

popř. lze využít kontrolu spolužáků i učitele). Vzhledem k tomu, že se u žáků často setkáváme 

s rychlým, nekvalitním, chybným, mnohdy jen částečným vypracováním úkolů, vyžaduje si tato 

skutečnost ze strany učitele mnohem většího dohledu nad žáky. V tomto případě lze zvolit 

variantu, kdy po zpracování určité části úkolu žáci nosí průběžně učiteli práci ke kontrole. Ten ji 

ihned zkontroluje, opraví, případně pouze upozorní na místo, kde se chyba vyskytuje, a žák 

dostává jednu šanci na možnost opravy. Jedná se o činnost značně časově náročnou, avšak 

účinnou, neboť žáci jsou schopni ocenit možnost opravy. Jejich úsilí, aby po druhé nezklamali 

a úkol zvládli vypracovat co nejlépe, je tak mnohem výraznější. 

Ve 2. ročníku ještě není zcela ukončen nácvik techniky čtení u všech žáků. To můžeme 

mnohdy očekávat až ve 3. ročníku, proto může být čtení delšího souvislého textu pro některé 

žáky obtížné. Z výzkumného šetření Č3A (Pět lízátek) je patrné, že žáci mají obtíže si 

zapamatovat méně frekventovaná slova, především pak zájmena a spojky. Jedná se o slovní 

druhy, které se v jejich aktivním slovníku objevují v daleko menším počtu. V šetření Č3B 

(Rozhodnutí) měli žáci obtíže s pochopením významů některých méně používaných slov a 
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rovněž se nechávali různými rušivými elementy odpoutat od vlastního čtení – např. na základě 

ilustrace se domnívali, co je obsahem textu. Tento vizuální úsudek pak, aniž by si přečetli celý 

text, mnohdy způsobil, že žáci řešili úkol chybně.  

Na základě výzkumných šetření můžeme konstatovat, že na konci prvního vzdělávacího 

období nemáme ještě pokročilého čtenáře. Technika čtení je sice založena, ale k potřebnému 

získávání informací zatím nemůžeme čtení u žáka považovat za jediný prostředek. Kontrolu 

a další rozvoj čtení s porozuměním proto mnohdy podpoří kombinace hlasitého čtení a čtení 

tichého. V obou případech učíme žáky, aby dočítali text do konce, např. střídavým čtením, kdy 

počátek textu přečte učitel/skupina žáků, následně ostatní dočtou, společným čtením ve 

dvojici, zadáváme cíleně takové úkoly, pro jejichž úspěšné splnění je např. třeba v textu 

odpovědi vyhledat, označit, vystřihnout. 

PSANÍ  

Úkol zařazený do výzkumného šetření P1A (Nápodoba obrázků) nelze považovat za 

konkrétní ukázku písemného projevu. Byl zařazen s ohledem na časové období, v němž šetření 

začalo, a dosavadní zkušenosti žáků 1. ročníku se psaním. Jedná se o přípravné cviky pro 

uvolnění ruky k psaní, prostřednictvím kterých bylo zjišťováno, s jakými obtížemi se v tomto 

období můžeme u žáků setkat. Z prací žáků lze vypozorovat, že žáci, kteří se při plnění tohoto 

úkolu potýkali s obtížemi při psaní tvarů jednotlivých cviků, měli v dalších obdobích problémy 

např. se psaním správných tvarů písmen, s tvořením tvarů slov, tempem, úhledností a úpravou 

písemného projevu. Z šetření P1B (Příběh o ptáčkovi) a P1C (Píšu, co vidím I) je patrné, že 

pokud jde o techniku psaní, některé tvary písmen nemají žáci zažité, často začínají psát až na 

několikátý pokus, pokud jde o tvorbu souvislého textu, v písemných projevech žáků převažují 

substantiva a verba. V šetření P1B (Příběh o ptáčkovi) žáci vytvářejí příběh mnohdy 

prostřednictvím rozsáhlé řady slov, kterou nezakončují interpunkcí. Žáci mají evidentně 

problém zvládnout formálně výpověď, uspořádat sdělení do očekávané formy vět. Proto je 

možno s výhodou použít techniku fragmentárního či napodobivého psaní, při kterém jsou žáci 

na konci 1. ročníku již schopni vytvořit a napsat jednouché, smysluplné větné celky. Můžeme 

použít např. variantu, kdy žákům předkládáme počáteční a konečné části vět, které žáci 

doplňují. Tímto způsobem můžeme procvičovat především tvoření souvětí. Řeší se tak problém 

uspořádanosti písemného projevu, což může mít zpětně pozitivní význam i pro uspořádanost 

žákova mluvního projevu. Zvláště pro cizince je pak výhodné připravit text, do kterého budou 

zpočátku doplňovat pouze několik slov z nabídky. 
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Na počátku 2. ročníku zaznamenáváme v textech žáků značný výskyt deminutiv, která se 

objevují v projevu písemném než v projevu mluveném, a to nejspíše proto, že při psaní mají 

žáci mnohem více času přemýšlet o volbě vhodných slov a mají jedinečnou možnost vracet se 

k již napsaným myšlenkám, které případně mohou dále rozvíjet. Prokázalo se, že nejen při 

rozvoji naslouchání, ale i psaní je vhodné pro navození konkrétní představy, názornosti a 

upevnění prožitku využívat praktických ukázek a situací z reálného života, které mohou 

pozitivně ovlivnit výsledek zmiňovaných činností.  

Při zpracovávání metaforického tématu, např. Strom jako domov, Co asi pociťuje strom, 

které bylo zpracováváno ve výzkumném šetření P2B (Strom z několika pohledů) jsou písemné 

texty žáků s ohledem na jejich fantazii, představivost a zkušenost značně rozdílné, především 

pak u žáků s cizím mateřským jazykem, kterým právě jejich omezená slovní zásoba nestačí 

k vyjádření pocitů. S ohledem na zadání tématu žáci upřednostňovali ve svých projevech psaní 

klíčových slov (např. potrava, úkryt, schovat se, teplo, prostor) slovních spojení (např. cítit se 

bezpečně, schovka pro zvířata), což obohatilo jejich přemýšlení o daném tématu a rozhodování 

o volbě vhodných a výstižných slov a jejich tvarů. Každopádně toto metaforické téma je vždy 

pro zpracování žáků i v tomto věku obtížnější než téma, které mohou konkrétně prožívat. 

Problém mají určitě s tím, že se jim na základě asociace může vybavit řada slov, která však 

neumějí uspořádat do smysluplných vět nebo nedovedou rozhodnout o jejich vhodnosti a 

stylistické platnosti. Při realizaci výzkumného šetření P2C (Píšu, co vidím II) bylo možné 

vypozorovat, že u mnohých žáků, a to především u žáků-cizinců došlo díky sledování ilustrace 

ke značnému zdržení. V tomto případě je vhodné vymezit žákům prostor pro pouhé pozorování 

ilustrace, přemýšlení a prostor pro činnost psaní. V písemných projevech se objevila rovněž i 

adjektiva, numeralia a interjekce. To nasvědčuje tomu, že na konci 2. ročníku jsou žáci schopni 

se ve svých písemných projevech vyjadřovat prostřednictvím rozmanitých vět, ve kterých 

používají vedle substantiv a verb ještě další slovní druhy. U žáků vietnamského etnika 

přetrvávají obtíže s grafickou podobou některých písmen, interpunkcí. Cizinci používají věty, ve 

kterých se často na první pozici objevují česká křestní jména spolužáků a kamarádů. V textech 

některých žáků se s ohledem na jejich věk rovněž vyskytují méně typická slova nebo formulace 

vět, např. Kéž bi děti bila málo aktivní. Honza si hází s Bertou. V projevech zaznamenáváme 

výskyt přirovnání, např. Pepa běží jako blesk. Kéž bi auta jela jako blesk. Aneta běží jako o 

závod. 

Výzkumné šetření P3A (Vysněný kůň) prokázalo, že žáci jsou schopni přemýšlet o obsahu 

zadané neúplné věty a samostatně ji smysluplně dokončovat, neboť na počátku tohoto ročníku 

je pro žáky je doplňování slov mnohem přijatelnější a jednodušší než samostatná tvorba větné 
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konstrukce nebo celého textu. Při kontrole uvedených výpovědí žáků doporučuji vysvětlení 

významů použitých slov a vytváření tzv. synonymní řady slov, což je zvláště důležité pro žáky 

vietnamského etnika. 

Při výzkumných šetření P3B (Co cítí kapradí) a P3C (Moje oblíbená pohádková/filmová 

postava) bylo možné pozorovat, že výběr tématu donutí žáka použít i ty slovní druhy, které 

ve spontánním tematicky nepředurčeném projevu nepoužije, (např. adjektiva, která omezují 

vyšší mentální nárok, hodnocení). Písemné projevy žáků lze využít pro tvorbu synonymních 

řad, řad slov příbuzných, ze kterých lze vytvořit vhodnou pomůcku především pro cizince, a to 

v podobě přehledů, slovníků, ke kterým nám rovněž může pomoci informace o výčtu 

nejčastějších slov vztahujících se k daným tématům. Správná motivace nebo praktická ukázka 

může pozitivně ovlivnit celkový produkt, který má nejen pro žáka, ale i pro okolí významnou 

prožitkovou hodnotu. 

MLUVENÍ  

Výzkumná šetření zaměřená na komunikační činnost mluvení prokázala, že zatímco 

v předškolním věku je pro žáky mluvení zcela přirozené, po vstupu do školy mají žáci z mluvení 

před učitelem nebo spolužáky někdy značné obavy, projevující se mlčenlivostí, stručnými, 

tichými odpověďmi, neverbálními projevy, (např. pohledem do země, pohupováním se, 

mnutím očí), která celkově ovlivňují úroveň jejich projevu. Ta je jako u předchozích 

komunikačních činností v tomto období opět odlišná. Žáci daleko lépe komunikují např. o 

přestávkách nebo při aktivitách nesouvisejících s výukou − v tomto případě ztrácejí zábrany, 

nejspíše proto, že jsou přesvědčeni, že je nikdo nepozoruje, nehodnotí, zvláště pak učitel. 

Pokud se však učitel alespoň z části zapojuje do aktivit mimo výuku, může se mu podařit 

navázat s žáky bližší kontakt a pokusit se tak odstranit ″mluvní bariéry“. Odstranit mluvní 

bariéru (nebo zabránit jejímu vytvoření) se může učiteli pochopitelně podařit i během přímé 

práce ve třídě. Výše komentované komunikační činnosti bývají bohužel v tomto ročníku 

rozvíjeny mnohem více než mluvení. Hlavní příčinu spatřuji v tom, že rozvoj této komunikační 

činnosti je pro učitele, ale i pro žáky více časově náročný a vyžaduje systematický a promyšlený 

nácvik. Řada učitelů se obává, že by nestihla žáky naučit údajně mnohem důležitější činnosti, za 

které považují čtení a psaní. 

Výzkumná šetření v 1. ročnících potvrdila, že v mluvených projevech je patrná defektní 

výslovnost, problémy s dýcháním, hezitačních zvuků a dále výskyt okazionalizmů, zkomolenin 

a nápodoba. Často se jedná o nápodobu celých textových konstrukcí odposlouchaných 

z předchozího projevu spolužáků. To může být pro některého žáka pomůckou, ale ve většině 
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případů se jedná spíše o projev pohodlnosti, mnohdy i úniku z úkolu. Někteří žáci uvádějí 

výpovědi typu: ,,Já si myslím, to co Anička.“ V tomto případě se osvědčilo, požádat dítě, aby 

zopakovalo ještě jednou, to, co říkala Anička a pokusilo se to říci svými slovy. 

Ve větší míře převažují tiché projevy, doprovázené spontánními ilustračními gesty, ve 

kterých se vyskytují převážně nespisovné výrazy. V tomto období je potřeba žáky taktně 

upozornit na chybu, doporučit jim řešení nebo alespoň částečnou radu. 

U žáků ve 2. ročníku nadále převládají obtíže s výslovností, objevují se zkomolené výrazy 

a okazionalizmy, žáci používání stále stejné konstrukce při zahájení a ukončení vlastního 

projevu, (např. Takže, Když… A to je všechno. Už mě nic nenapadá.). Začátky a konce projevů 

můžeme procvičovat např. hrou na moderátora, v níž formulujeme různé způsoby projevu. Žáci 

mívají obavy z nestandardních, nových situací, např. pořizování zvukových záznamů a 

nedostatek zkušeností s navazováním očního kontaktu s posluchačem. Ten mohou nacvičovat 

nejprve ve dvojicích se svým kamarádem, následně s ostatními spolužáky a v neposlední řadě i 

s učitelem, např. při ranním pozdravu. 

Z výzkumného šetření M3A (Pohled na podzimní přírodu) je patrné, že volba tématu opět 

ovlivnila výskyt a volbu slov, tak že se objevila expresivní slova a u žáků vietnamského etika, 

někdy i u dětí českých chybovost ve skloňování, především substantiv. Při realizaci tohoto 

úkolu bylo možné vypozorovat, že došlo k propojení činnosti mluvení s vizuálním vnímáním. U 

některých žáků se podařilo tímto typem úkolu odstranit obavy v nestandardní situaci a 

nadměrnou gestikulaci, která může velmi často negativně ovlivnit žákův projev. Situace z 

šetření M3A (Pohled na podzimní přírodu) dokazuje, že žák, který se opíral rukama o okenní 

parapet, nemohl tudíž rukama gestikulovat. 

Ve výzkumném šetření M3B (Co řekneš, když uslyšíš slovo strom) měli žáci díky volbě 

tématu možnost v mluvených projevech uplatnit své znalosti i z jiných předmětů. Současně byli 

žáci tématem nuceni využívat i slovní druhy, které se v jejich spontánních nepředurčených 

projevech objevují méně, např. adjektiva (jehličnatý strom, zelené listy). Příjemným zjištěním 

bylo, že žáci nepoužívali zkomoleniny. 

Výzkumné šetření M3C (Procházka jarní přírodou) prokázalo, že pokud se žáci již obdobné 

aktivity zúčastnili, např. v šetření M3A (Pohled na podzimní přírodu) zvládají ji bez velkých 

obtíží. U žáků vietnamského etnika přetrvávají obtíže se skloňováním a časováním slov, což je 

u češtiny jakožto flektivního jazyka (a tedy typově zcela odlišného od vietnamštiny) zcela podle 

očekávání. Rozsah jejich slovní zásoby má zvětšující se tendenci. 
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Je patrné, že na konci 3. ročníku jsou ve výuce mluvené projevy žáků již dostatečně 

hlasité, náležitě formální, ale stále v nich převažují prvky češtiny hovorové, často i nespisovné. 

Tento jev se vyskytuje v daleko menší míře u projevů písemných, neboť při psaní mají žáci více 

času na promyšlení a formulování myšlenek. Při výskytu nespisovných prvků doporučuji jejich 

evidenci pro následné využití v rozboru, při kterém vybízíme žáky k nahrazování těchto prvků 

vhodným spisovným nebo alespoň spisovným hovorovým výrazem. Považuji za podstatné 

zmínit se o tom, že mluvené projevy žáků již v tomto věku značně ovlivňuje prostředí, ve 

kterém se žák momentálně vyskytuje. Z šetření lze rovněž vyvodit závěr, že stojí-li žák před 

tabulí je jeho projev více svázaný než při výuce venku, mimo třídu. 

V mluvených projevech mimo výuku zaznamenáváme značnou ukvapenost a zbrklost, 

dokonce i používání vulgarismů, neboť si je žák vědom toho, že jeho projev není hodnocen a je 

určen pouze jeho vrstevníkům. Žáci na konci 3. ročníku prokázali ve svých mluvených 

projevech rovněž značnou schopnost improvizovat. 

Závěrem můžeme konstatovat, že během 1. vzdělávacího období získali žáci v oblasti 

komunikační výchovy základy komunikačních činností, které je nutno v dalším, 2. vzdělávacím 

období pochopitelně dále rozvíjet, upevňovat a zdokonalovat ve vyvážené míře, a to jak v ob-

lasti produktivní, tak i receptivní. 

Na základě poznatků si dovoluji nabídnout dodržování několika zásad určených pro práci 

s žáky s cizím mateřským jazykem, v našem případě pro žáky vietnamského etnika. 

 Integrujeme žáka do třídy a školy, snažíme se zabránit společenské izolaci, 

neposazujeme dva žáky-cizince vedle sebe, do zadních lavic. Integrujeme žáky do 

kolektivu třídy, zapojujeme je do činností ve třídě i do mimoškolních aktivit. Dáme 

žáku-cizinci příležitost se představit a pozitivně prezentovat, např. kulturní 

hodnoty svého etnika (např. písně, zvyky, symboly), ukázka z mateřského jazyka 

(např. komunikační zvyklosti, pozdravy, poděkování, ukázky knih, časopisů). 

 Pobízíme žáky-cizince ke kooperaci s českými žáky, doporučuje se pravidelné 

střídání „patronátů“ z řad českých žáků. Podporujeme toleranci ze strany jiných 

zaměstnanců a spolužáků. 

 Seznámíme se se základními sociokulturními dovednostmi a zkušenostními rozdíly 

mezi těmito žáky a českými žáky, pozitivně je využijeme. Nedivíme se, když dítě 

ani rodič nebudou znát základní, jinak všeobecně známé skutečnosti. Žákovi 
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umožňujeme nejen integraci do českého kulturního prostředí, ale i plnohodnotný 

rozvoj jeho osobnosti. Rozvíjíme sebevědomí žáků, respektujeme jejich osobnost a 

kulturní odlišnosti, pomáháme jim při poznávání českého prostředí a aklimatizaci v 

něm, z počátku od nich nevyžadujeme velké fyzické a psychické výkony. 

 Sestavíme si jazyková, komunikační a klasifikační kritéria. Bereme ohledy na to, jak 

dlouho a od koho se žáci-cizinci učí český jazyk. Nevyžadujeme ihned ucelenou 

znalost jazyka a jeho systému. Nepředpokládáme u cizince jazykový cit pro češtinu 

jako u rodilých mluvčích. Provádíme důkladnou selekci cvičení a textů v 

učebnicích. Je vhodné seznámit se i se základními informacemi o vietnamštině. 

Prohloubíme si znalosti o typologii jazyků a k výuce českého jazyka přistupujeme 

jako k výuce jazyka cizího, tj. z pozice cizince. 

 Průběžně si poznamenáváme jazykový a kulturní vývoj žáka, v jakém věku k nám 

přijel, zda chodil ve Vietnamu do školy (ročník), zda chodil do české školy a jak 

dlouho, zda umí vietnamsky číst a psát…, zda má sourozence, příbuzné mluvící 

česky, zda ho hlídala česká opatrovnice a jak dlouho. Provádíme si pravidelné 

záznamy – podrobnou pedagogickou kasuistiku (rodinná a osobní anamnéza), 

přesný popis současného stavu sledovaného jevu (diagnóza), určení 

pravděpodobných faktorů, které stav ovlivnily, a prognózu, obsahující příslušná 

doporučení a opatření. 

 Poskytneme žákovi prostor pro rozvoj kreativity a nadání nejen v hodinách 

českého jazyka. Tyto způsoby prezentace vedou k rozvoji jeho sebevědomí, ale 

obohatí i české žáky, neboť prostřednictvím naslouchání dochází k získání nových 

informací o jiné kultuře. 

 Koncipujeme výuku, zpočátku ji organizujeme jako výuku v ménětřídní škole, 

připravujeme ji tzv. „dvoukolejně“. U těchto žáků klademe důraz především na 

naslouchání, následně mluvený projev, postupně rozvíjíme čtení a psaní. 

Motivujeme žáka k učení, chválíme ho za pokroky a snahu. Vyžadujeme 

dodržování stanovených pravidel. Úkoly zadáváme stručně, jasně. Informace 

předáváme postupně, používáme krátké věty, hesla. Ověřujeme si, zda rozumí 
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našim pokynům. Sledujeme reakci. Uvádíme příklad řešení, případně část úkolu 

vypracujeme společně. 

 Při psaném projevu s rodiči používáme tiskací malé písmo, nepoužíváme zkratky, 

jména uvádíme v 1. pádě. Zpočátku rozvíjíme slovní zásobu vztahující se ke 

školnímu prostředí, učíme nejfrekventovanější spojovací výrazy, s předložkami 

místního a časového významu, se zájmeny, substantivy označujícími předměty a s 

nimi často spojovanými adjektivy a se slovesy označujícími základní stavy a 

činnosti. Při psaném projevu je důležité srozumitelné zachycení tvarů písmen, 

sestavení slov a vět, nikoli bezchybné psaní pravopisu. V syntaxi rozvíjíme 

schopnost stylizovat krátké věty a z nich souvislé jazykové projevy. Po stránce 

fonetické je zapotřebí se věnovat výslovnosti hlásek (např. č, š, j, ť,  ch, ř) jimiž se 

čeština od vietnamštiny liší. Zaměříme se na nácvik správného přízvukování, 

intonaci v hovoru a na větnou melodii při oznámení, otázce a výzvě. Dbáme na to, 

aby si žák osvojil tvary jmen a sloves na základě analogie bez ohledu na stupeň 

spisovnosti. Využíváme smyslového vnímání, nonverbální komunikace, práce s 

názornými pomůckami (obrazový materiál, ukázky názorných pomůcek 

z každodenního života, publikace, encyklopedie, výukové programy, fotografie, 

tiskopisy, zvukové nahrávky, využití materiálu určeného pro žáky se specifickými 

poruchami, vytváření pracovních listů). 

Úspěšnost a integrace nejen vietnamských žáků jsou podmíněny především 

informovaností, přístupem a zájmem učitelů. Rozvoj dobrých vztahů v třídním kolektivu je 

základem pozitivního klimatu třídy, ve kterém se všichni bez ohledu na národnost budou cítit 

bezpečně, spokojeně a vždy najdou způsob, jak se domluví. 
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Závěr 

Smyslem předkládané  práce je poskytnout náhled na aktuální problematiku realizace 

výuky komunikační výchovy a rozvoj komunikačních činností u žáků v primární škole. 

Teoretická část prezentuje základní východiska pro orientaci v dané oblasti. Navazující 

praktická část umožnila reflexi reálného stavu problematiky s ohledem na fakt, že výzkumný 

projekt byl realizován právě v prostředí primární školy. 

Hlavním cílem je ukázat, jak lze rozvíjet výuku komunikační výchovy na 1. stupni základní 

školy, komunikační činnosti, a jak vzdělávat české a vietnamské žáky v oblasti Jazyka a jazykové 

komunikace během 1. vzdělávacího období na základní škole.  

Pro naplnění tohoto cíle jsem si na počátku stanovila dílčí etapy, které byly postupně 

plněny v daném pořadí a obsahu. V níže uvedených bodech zdůvodňuji a popisuji jejich 

realizaci. 

 Poznatky a zkušenosti, které se týkaly dané problematiky, byly shromážděny, 

systemizovány a zkompletovány pro vytvoření teoretických východisek potřebných k 

realizaci vlastního výzkumu. Tím byla ukončena I. etapa. 

 Druhým cílem bylo systematicky popsat genezi vlastního výzkumu, který byl realizován 

pomocí případové studie, získat a interpretovat poznatky a výsledky vycházející z 

jednotlivých výzkumných šetření, jež byla zaměřena na zjištění evoluce a úrovně 

komunikačních činností ve výchovně-vzdělávacím procesu žáků během 1. vzdělávacího 

období na 1. stupni základní školy s přihlédnutím ke vzdělávání žáků vietnamského etnika. 

Pro zdárné uskutečnění tohoto hlavního cíle bylo potřeba vycházet především ze 

stanovených výzkumných otázek a jejich odpovědí: 

Jaká je současná úroveň komunikační výchovy na 1. stupni základní školy? 

Odpověď na tuto otázku jsem nacházela především v bibliografických zdrojích a ve vlastní 

pedagogické praxi, při volných rozhovorech s učiteli nebo v přímém kontaktu s žáky. Stále ještě 

poměrně velké množství učitelů považuje jazykovou výchovu za nejdůležitější složku, kterou je 

nutno upřednostňovat, a to i ve vztahu k žákům s jiným než českým mateřským jazykem. 

Učitelé jsou si sice vědomi toho, že by se měla u žáků rozvíjet komunikační kompetence, 

mnohdy ale do výuky zařazují „činnost pro činnost“. Např. žáci tedy píší proto, aby psali, 

sdělují, co dělali o víkendu jen proto, aby se splnila třídní tradice na počátku týdne. Práce s 

informacemi bývá mnohdy jen pasivní, nemůže tedy dojít k dostatečné percepci informace a 

ani k rozvoji aktivního naslouchání. Je nezbytné, aby si učitelé uvědomili skutečnost, že by žáci 
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měli získat znalosti, aktivizovat své schopnosti a upevnit dovednosti prostřednictvím evoluce 

receptivních a produktivních činností, tak aby je dokázali úspěšně aplikovat ve svém reálném 

každodenním životě. 

Výsledky výzkumných šetření potvrzují očekávané výstupy uvedené v RVP ZV. V rámci 

komunikační výchovy na 1. stupni základní školy je zásadní nutností: 

 Naučit žáky naslouchat, a rozvíjet tak jejich percepci instrukcí. 

 Naučit žáky číst s porozuměním, a rozvíjet tak jejich percepci informací. 

 Naučit žáky vyjadřovat se, a rozvíjet tak vlastní produkci v písemné i mluvené 

podobě. 

 Naučit žáky adekvátně komunikovat s ohledem na aktuální komunikační situaci. 

Zvláště pak žákům s jiným, než českým mateřským jazykem může kvalitní výuka 

komunikační výchovy zvýšit jejich jazykovou úroveň. 

Na základě výzkumných šetření byla předložena zjištění a doporučení, která by měla vést 

k celkovému zkvalitnění přístupu k výuce komunikační výchovy. 

 

Jaký je stav souvislého dětského projevu na začátku školní docházky a jaký je jeho 

vývoj 

během 1. vzdělávacího období? 

Kromě průběžných interpretací výsledků jednotlivých výzkumných šetření, včetně shrnutí 

v rámci závěru výzkumné části můžeme konstatovat, že na začátku školní docházky, tj. v 1. roč-

níku, jsou výkony žáků, a to i žáků s jiným  než českým mateřským jazykem, v oblasti jejich 

projevu značně vyrovnané, a to téměř ve všech oblastech komunikačních činností, které je 

nutno rozvíjet od prvopočátku školní docházky. U většiny žáků se prostřednictvím nonverbální 

komunikace projevují obava a ostych. S postupným získáváním zkušeností a procvičováním 

dochází v průběhu dalších ročníků ke značnému zvyšování kvality i kvantity těchto 

komunikačních činností. 

Pokoušíme-li se o nějakou změnu v oblasti vzdělávání nebo výchovy, je nezbytné mít 

zpětnou vazbu o jejím efektu. Na základě výzkumu je možné říci, že ačkoli se od žáků v 

průběhu výzkumných šetření požadovala s určitou pravidelností větší a mnohdy i jiná aktivita, 

než na kterou byli někteří žáci zvyklí, byl tento způsob učebního procesu s odstupem času 
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přijímán ochotně, kladně a především se cíleně prostřednictvím komunikačně zaměřených 

hodin podílel na rozvoji jejich komunikačních činností. 

 

Jak může pedagog prostřednictvím komunikační výchovy na 1. stupni základní školy 

rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti s ohledem na dnešní aktuální faktory 

(zejména problematika žáků z jiných národnostních menšin a etnik)? 

V oblasti receptivní činnosti naslouchání je nutné předávat žákům promyšlené instrukce 

nejprve ústní formou, tak abychom předcházeli zbytečnému dotazování žáků. Před vyřčením 

instrukce je rovněž vhodné žáky upozornit na to, kolikrát naši instrukci uslyší. Příliš časté opa-

kování zadání může u některých žáků způsobit pokles pozornosti a snahy soustředit se. 

Úspěšná evoluce činnosti může nastat jen v případě postupného a systematického nácviku a v 

propojenosti se zbývajícími komunikačními činnostmi. Příprava a realizace aktivit je značně 

náročná, neboť ze strany učitele vyžaduje správnou volbu strategií, jak si získat a udržet 

pozornost žáků. Za velmi osvědčené považuji využití zvukových efektů některých předmětů 

nebo zopakování již zrealizovaných aktivit s obměnou. 

Čtení je činnost, u které je potřeba zavést systém. Sledovat čtenářskou úroveň a 

vyhodnocovat výsledky žáků by mělo být jedním z cílů učitele, především však v průběhu 1. 

ročníku. Prevence a včasná náprava jsou mnohdy účinnější než odstraňování zafixovaných 

nedostatků. Dále je nutné zaměřit se nejen na rozšiřování celkové slovní zásoby, ale i na 

zaktivizování té slovní zásoby, kterou v daném období (ročníku) žáci disponují. Ukazuje se, že 

mnohdy totiž žáci zaznamenávají to, co je na první pohled zřejmé. Měli by tedy hlavně vědět, o 

čem mají mluvit či psát. Předchozí příprava (např. diskuze, rozhovor) tak mobilizuje slovní 

zásobu a napomáhá adekvátnímu výběru slov. Žák zná totiž mnoho slov, která mu však v 

okamžiku sestavování písemného nebo mluveného projevu bohužel nepřicházejí na mysl. 

Cílem psaní jako komunikační činnost je především pomáhat a odhalovat osobní pocity 

žáků, jejich postoje, myšlenky, případně řešit aktuální problémy současné společnosti, které 

žáky zajímají. Podstatou je, aby si při rozvoji písemných projevů žáci osvojili psaní jako 

vyjadřovací, dorozumívací a výrazový komunikační prostředek. Psát někomu, znamená podělit 

se, tedy komunikovat. Žáci v mladším školním věku ještě netvoří proto, aby komunikovali, ale 

když už cokoli vytvoří, mají touhu se o to s někým podělit. Žáci pro písemný projev potřebují 

především pravidelnou příležitost a dostatek času, získání pocitu, že nejsou zatěžovány 

pravopisem a mohou se soustředit na obsah, témata, která je zajímají. V tomto případě 

doporučuji využít možnost volby, ukázku vzorů, kterou uvítají především žáci-cizinci. Žáci 
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rovněž ocení možnost opravy a pomoci s úpravou textu a ocenění jejich snahy, která nemusí 

být vždy v podobě klasifikace. 

Je známo, že na hodnocení a klasifikace písemných projevů neexistuje všeobecně platná 

stupnice nebo norma. V této oblasti panuje nejednotnost. Aby bylo hodnocení objektivní, musí 

učitel nejprve přečíst všechny práce, aby si udělal přehled, o tom, jak se žáci s daným tématem 

vypořádali. Práce lze rozdělit na zdařilé − dobré − slabší. Postupně (nejpozději do týdne) je pot-

řeba práce opravit. Učitel si poznamenává nejfrekventovanější, typické chyby, největší 

pozornost věnuje stylistickým chybám. Rovněž si poznamená často se opakující pravopisné 

chyby. Následně provede s žáky opravu – společné vyhledávání výstižnějších výrazů, 

přestylizování, zopakování pravidel pravopisu. Při opravách písemných projevů používáme 

opravné značky jako při opravě chyb v diktátech. Stylistické chyby vyznačujeme např. vlnovkou. 

Obsahovou neúplnost lze v textu označit pomocnými otázkami: Kde? Kdo? Proč? Slabším 

žákům doporučujeme správný nebo chybějící výraz napsat do textu. V případě, že si žák 

nemůže na nějaké slovo vzpomenout, vynechá místo, zakreslí si obrazec, do kterého při 

kontrole může na základě rad svých spolužáků jinou barvou slovo doplnit. 

Při opravě sledujeme: tematicko-obsahové nedostatky – dodržení tématu, kompozici – 

členění obsahu na úvod, stať, závěr, návaznost vět – dějovou posloupnost, stylizační 

nedostatky – výběr a vhodnost jazykových prostředků. Pravopisné chyby probereme v rámci 

jazykové výchovy. Opravy písemných projevů lze v hodinách provádět v následujícím pořadí: 

 celkové hodnocení – přečteme nejlepší práce, případně postačí úryvky; 

 rozbor prací – klady (žáky jmenujeme), zápory (dodržujeme anonymitu žáků); 

 oprava – prostor pro samostatnou práci; 

 kontrola opravených prací. 

Pro dobrý rozvoj produktivní komunikační činnosti mluvení je důležitý především sám 

učitel, který by měl být dobrým mluvním vzorem, neboť jeho kultivovaný projev je základem 

pro vytváření kvalitního mluveného projevu žáků. Domnívám se, že mluvní výchova v rámci 

školy v současné době stále neodpovídá nárokům komunikační praxe. Bylo by dobré, kdyby se 

mluvní cvičení stala nedílnou součástí běžného vyučování, která lze zařazovat nejen do hodin 

českého jazyka. Zároveň je potřeba vytvářet žákům různé typy situací, modely a nápodoby 

komunikace, nápodoby v nejrůznějších životních situacích, vyprávění vlastních zážitků, 

pozorování okolí atd. Vzhledem ke kladnému ohlasu a nadšení žáků, které bylo možné 

vypozorovat při výzkumných šetření, jde o nenásilnou formu, jak u žáků pěstovat kulturu řeči a 
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rozvíjet kladný vztah ke správné a spisovné komunikaci, propojovat, a rozvíjet tak současně 

několik komunikačních činností. 

Pro zpestření a oživení výuky je dobré mluvené projevy občas nahrát a poté je s žáky 

společně analyzovat. Tím vedeme žáky k sebehodnocení. Velkým přínosem jsou nahrávky 

zachycené na video, kdy lze s žáky provádět rozbor po stránce verbální i neverbální 

komunikace. Žáci a učitel tak mají jedinečnou příležitost sledovat vývoj mluveného projevu. 

Jakýkoli mluvený a písemný projev žáka by měl být ohodnocen. Písemný projev lze 

hodnotit i průběžně, a to např. slovně, graficky – symbolem, písemným komentářem. Veškeré 

projevy zadáváme s naplněním konkrétního cíle, s možností dalšího využití (např. příspěvek do 

veřejného časopisu, dopis rodičům, vzkaz apod.). Jedná se i o vhodný způsob motivace. 

Hodnocení mluveného projevu by mělo následovat až po jeho ukončení. V jeho průběhu žáka 

nepřerušujeme, abychom nenarušili sled jeho myšlenek a proces stylizace. Pokud se ovšem 

v projevu objeví jedna chyba několikrát, raději projev přerušíme, aby nedošlo k její fixaci. 

Nejčastěji volíme slovní hodnocení, kterým se snažíme povzbudit žáka do další práce. V 

každém mluveném projevu se snažíme najít kladné stránky a vyzdvihnout vše, co lze. Kladné 

hodnocení by mělo předcházet sdělení nedostatků. Jedním z doporučení je průběžný záznam. 

Vhodné je zapojovat do hodnocení i celou třídu, např. skupiny žáků dostávají na starost vždy 

jeden aspekt promluvy. Pozorování skupin je pak potřeba zrekapitulovat a shrnout. 

Měli bychom mít na paměti, že člověk se v průběhu celého svého života učí tím, co dělá. 

Jinak tomu není ani u žáků-cizinců. Pokud učitel nebude podporovat u všech žáků motivaci 

k učení a nebude se podílet na rozvoji zmiňovaných komunikačních činností, nelze očekávat, že 

se je žáci naučí sami. Učitelé si často stěžují, že žáci, a to nejen cizinci, mají s uvedenými 

komunikačními činnostmi značné potíže. Problémy v naslouchání, čtení, psaní a mluvení 

vznikají právě tím, že mnohdy těmto činnostem není věnován dostatečný prostor pro nácvik a 

zažití. 

Každý, kdo pracuje s dětmi, by si měl uvědomit, že záleží na každém dítěti ve třídě. To, 

jakým způsobem učitel žáka-cizince přijme, jakým způsobem s ním komunikuje, jak mu 

napomáhá zvládat každodenní překážky, velmi ovlivní i způsob komunikace ostatních 

spolužáků s tímto žákem. 

Jedním z přirozených jevů komunikace, a to především v rámci písemného a mluveného 

projevu, ale i naslouchání a čtení je považována interakce. Při výuce lze tyto činnosti 

propojovat tak, aby na sebe systematicky navazovaly a vzájemně se doplňovaly. Pokud bychom 

vycházeli z názoru některých učitelů, o němž jsem se zmiňovala v úvodu, a sice že 
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upřednostňují především jazykové vzdělání, které je podle nich zcela nepochybně důležité, pak 

je možné evoluci komunikačních činností pojmout jako podklad při výuce právě jazykových 

jevů, a to tak, že na konkrétním příkladu produktu nebo projevu žáka či na vzniklé komunikační 

situaci poukážeme, resp. vysvětlíme, jaký smysl pro komunikaci má jazyková znalost. Chceme-li 

žákům nabídnout odpovídající aktivity a podporu při rozvoji komunikačních činností, je potřeba 

mít o jejich úrovni a vývoji dobrý přehled. Vzhledem k tomu, že si nelze vše zapamatovat, a že 

by něco důležitého mohlo uniknout naší pozornosti, je zapotřebí zvolit si ve sledování, 

hodnocení úrovně a vývoje komunikačních činností systém a zavést si písemnou dokumentaci 

v podobě např. kartotéky, rozvojové mapy, grafických schémat nebo poznámkových listů. Tyto 

dokumenty bychom mohli vnímat jako optimální způsob, který bude pomáhat učiteli realizovat 

individuální přístup k jednotlivým žákům, poskytne mu zpětnou vazbu o jeho pedagogické 

činnosti a dále ho přivede k zamyšlení se nad každým žákem. Učitel tak před sebou nebude 

vnímat pouze třídu plnou dětí, ale každého žáka zvlášť. Za přínosné považuji, aby každému 

žáku bylo při vstupu do školy založeno osobní portfolio. Sledování žáků a postup 

zaznamenávání by měl být individuální. To, jaký způsob a formu, u kterého žáka učitel zvolí, a 

jak si záznamy zpracuje a dále zdůvodní, by mělo být ponecháno na něm samotném. Jakékoli 

záznamy by měly být považovány za důvěrné. 

Rozvoj komunikačních činností je komplexní, cílevědomou a nepřetržitou aktivitou, která 

je náročná jak na odbornou, tak metodickou průpravu pedagogů. Na druhou stranu však 

napomáhá žákům odbourávat zábrany při komunikaci, pomáhá jim při nácviku komunikačních 

dovedností a navíc činí hodiny mateřského (cizího) jazyka rozmanitější a poutavější. 

Posledním, tedy třetím dílčím cílem bylo propojení teorie, praxe a výzkumu v podobě, 

která by byla přínosná nejen pro oblast pedagogickou, ale i pro oblast jazykovou, s možností 

využití nabízeného materiálu použitého v průběhu řešení vymezeného výzkumného tématu, 

především pak z výzkumných šetření popsaných v kapitole 2.3.4 a v přílohách. 

Jedná se o materiál, který je možno aplikovat do výuky didaktiky v pregraduálním 

vysokoškolském studiu, v běžných třídách základních škol i ve třídách, kde se vyskytují žáci s 

jiným než českým mateřským jazykem, vyžadující individuální přístup. 
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Seznam značek používaných v transkriptech  

Symbol Význam 

↑ Stoupnutí melodie 

↓ Klesnutí melodie 

■ Pauza v projevu, váhání 

■ ■  Delší pauza 

■ ■ ■  Dlouhá pauza  

☺  Otázka  

: Prodloužení samohlásky 

(___)  Předpokládaný výraz, ne dobře srozumitelný výraz  

___ Nesrozumitelné slovo 

_ Nesrozumitelná hláska  

…  Nedokončená věta 

x:xx:  Protažení hlásky 

xoxo  Zdůraznění slabiky  

e, eh, hmm…  Hezitační a responzní zvuky  
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