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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá tématem slabých čtenářů v kontextu porozumění 

čtenému. Slabí čtenáři jsou rozmanitou skupinou čtenářů, kteří oproti svým vrstevníkům, 

nedosahují stejných kvalit v různých aspektech čtení. Porozumění čtenému je důleţitou a 

klíčovou schopností v procesu získávání, osvojování a následném pouţívání informací ve 

všech oborech lidské činnosti. Cílem této bakalářské práce je rámcově zmapovat koncept 

slabých čtenářů a na výzkumném vzorku následně identifikovat dílčí potíţe, které tato skupina 

vykazuje v testech zaměřených zejména na porozumění čtenému. 

 V teoretické části jsou vymezeny pojmy mapující danou problematiku jako čtenářská 

gramotnost, výukové metody čtení, porozumění čtenému, avšak hlavní část je zaměřena na 

charakteristiky a specifika slabých čtenářů dle jednoduchého modelu čtení. Pozornost je také 

věnována dalším specifickým typům čtenářů jako jsou dyslektici a hyperlektici a jejich 

porovnáním se slabými čtenáři.  

 Praktická část vychází z dat projektu GAČR - Porozumění čtenému - typický vývoj a 

jeho rizika, realizovaném na Pedagogické fakultě UK, kterého se autorka aktivně zúčastnila. 

Cílem je provedení analýzy výkonu ţáků čtvrtých ročníků základních škol v testech 

zaměřených na techniku čtení a porozumění čtenému. Naším záměrem je identifikovat 

skupinu dětí, které mají potíţe jak s dekódováním, tak s porozuměním čteného (tzv. 

nečtenáře). Tato analýza bude slouţit jako podklad pro volbu diagnostických nástrojů pro 

identifikaci nečtenářů.  
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Abstract 

 The bachelor thesis deals with the topic of poor readers in the context of reading 

comprehension. Poor readers are diverse group of readers, who are inferior to normal-reading 

peers in various aspects of reading. Reading comprehension is crucial skill in the process of 

acquiring, learning and using informations from every area of human activity. The aim of this 

thesis is to generally map the concept of poor readers and to identify specific problems shown 

by poor readers in reading comprehension tests.  

 The theoretical part presents the concepts of mapping the issue, such as  literacy, 

educational methods, reading comprehension. The main part focuses on the characteristics 

and specifics of poor readers in the context of the simple view of reading. Apart from this, 

other types of readers such as dyslectisc and poor comprehenders are described and compared 

to poor readers. 

 The practical section is based on GAČR project - Reading comprehension – typical 

development and its risks, carried out by PedF UK, in which I took part. The objective is to 

analyze decoding and reading comprehension test results of fourth graders. This study 

attempts to identify a group of children with both decoding and reading comprehension 

difficulties (usually referred to garden variety poor readers). Moreover, the decision will be 

taken, based on this analysis, which of these tests will be used to identify poor reader. 
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Úvod 

 Čtení je nepostradatelným nástrojem získávání informací a významně přispívá k 

orientaci ve světě. Proto se mu v rámci vzdělání věnuje velká pozornost a jiţ od počátku 

výuky se stává předmětem pedagogické i psychologické diagnostiky. V tomto kontextu se 

dnes ustupuje od tradičního hodnocení rychlosti čtení, ale důraz je kladen hlavně na 

porozumění textu. Je zřejmé, ţe čtení s porozuměním je významným činitelem procesu učení 

a zastává tak důleţité místo v konceptu čtenářské gramotnosti. V tomto pojetí podstata 

porozumění čtenému textu významným dílem ovlivňuje nejen celý vyučovací proces. Dle 

mého názoru je čtení s porozuměním nejdůleţitější dovedností, jeţ dítě získává v rámci 

elementárního vzdělání. Tato dovednost zastává zcela klíčové místo nejen v procesu dalš ího 

studia, ale také v následném pracovním uplatnění člověka. Můţeme konstatovat, ţe čtenářská 

gramotnost významně ovlivňuje ţivot kaţdého jedince.  

 Je zřejmé, ţe v rámci hodnocení čtení se setkáme s dětmi, které čtou hůře neţ ostatní. 

V souvislosti s problematickým čtením se tak do popředí dostávají tzv. „slabí čtenáři“ (poor 

readers). Pojem „slabí čtenáři“ zahrnuje všechny čtenáře, kteří mají potíţe s technikou čtení 

a/nebo s porozuměním textu a přitom nemusejí mít diagnostikovánu specifickou poruchu 

učení či specifickou poruchu řeči. Nejvíce studií zaobírající se touto tematikou se soustřeďuje 

v anglicky mluvících zemích, především ve Spojených státech. U nás problematika slabých 

čtenářů v tomto kontextu je velmi marginalizovaným námětem studií.  

 V posledních letech se však tento fenomén stává čím dál více diskutovanější, zejména 

v souvislosti s výsledky českých ţáků v reprezentativních mezinárodních výzkumech.  

 Domníváme se, ţe vhledem k mnoţství dětí potýkající se s tímto problémem, je nutné se nad 

tímto nepříliš uspokojivým stavem pozastavit i u nás. Povaţujeme za nezbytné vymezit 

charakteristiky této problematické skupiny ţáků a pokusit se zjistit, zda existují některé znaky 

a charakteristiky, které mají společné.  

  Ve vymezení tohoto pojmu se v cizojazyčných pracích setkáme s několika pojetími 

této problematiky. Slabého čtenáře nemůţeme charakterizovat pomocí jedné vlastnosti. Slabé 

čtení je výsledkem několika působících faktorů komplexu, od nepodnětného prostředí, přes 

nedostatečně rozvinuté čtenářské dovednosti aţ po řadu individuálních charakteristik dítěte. 

Proto je nezbytné k celé problematice zachovat holistický přístup. Termín „slabí 

čtenáři“ (poor readers) budeme pro účely této práce uţívat v obecnějším smyslu, neboť tento 

pojem zahrnuje více charakteristik čtenáře, které budeme dále v textu specifikovat.  
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  Tato práce si klade za cíl analyzovat fenomén slabého čtení. Především identifikovat a 

objasnit jejich zvláštnosti, porovnat jej se specifickými poruchami učení a určit kritéria 

diagnostiky tohoto jevu. 

 Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je strukturována 

do pěti kapitol. V první kapitole se budeme věnovat vymezení pojmu čtenářské gramotnosti, 

její důleţitosti pro fungování jedince v ţivotě a jeho budoucí uplatnění. Další kapitoly se 

zaměřují na samotné profily slabých čtenářů z hlediska jejich deficitu. Praktická část je 

postavena na projektu, který v současné době probíhá pod záštitou GAČR (Grantová agentura 

České republiky) na katedře psychologie Pedagogické  fakulty UK a který se zabývá 

problematikou porozumění čtenému1. Pro tuto analýzu dat budeme vycházet z úvodní etapy 

sběru dat, jeţ proběhla na podzim roku 2013. Budeme zkoumat ţáky čtvrtých tříd základních 

škol, kteří jsou zapojeni do projektu. Našim záměrem je v rámci tohoto výzkumného souboru 

uplatnit jednoduchý model čtení, který sleduje čtenářské dovednosti z hlediska porozumění 

čtenému a techniky čtení.  Pomocí tohoto modelu vyhledáme tzv. nečtenáře – ţáky, podávající 

slabý výkon v obou námi sledovaných aspektech čtení. V identifikované skupině bude dále 

provedena analýza statistické významnosti rozdílů v některých dalších testech sledující jiné 

čtenářské dovednosti, oproti ostatním ţákům, kteří mezi skupinu nečtenářů zařazeni nebudou.  

 Komparační analýza sesbíraných dat by měla napomoci k vytvoření podmínek pro 

označení nečtenářů a stanovit kritéria, kdy můţeme ţáka označit za nečtenáře a kdy nikoliv. 

Dále by tato studie měla prokázat rozdíly mezi nečtenáři a ostatními skupinami čtenářů z 

hlediska dalších aspektů čtení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Projekt GAČR - Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika (2013-2015); označení projektu: P407/13-20678S. 
Dostupné z: http://eldel.cz/?p=porozumeni-ctenemu-typicky-vyvoj-a-jeho-rizika-2013-2015- 
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I Teoretická část 

1 Čtenářská gramotnost 

1.1 Pojetí čtenářské gramotnosti 

 Pro koncept slabého čtenáře je nutné také pracovat s pojmem čtenářská gramotnost. 

Můţeme se setkat s řadou definic čtenářské gramotnosti, pro účely této práce budeme 

vycházet z definice Košťálové (2010a), která čtenářskou gramotnost vymezuje jako: 

„celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji 

a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých indiv iduálních i sociálních 

kontextech.“  (Košťálová, 2010a, s. 14).  

 Od roku 1989 můţeme pozorovat proměnu pojetí výuky čtení, která je vyučována v 

tzv. gramotnostním pojetí. Při výuce čtení uţ není kladen důraz jen na zvládnutí techniky 

čtení, ale objevuje se zde snaha prostřednictvím četby rozvíjet celou osobnosti ţáka (Švrčková 

& Šimík, 2012). 

 Čtenářská gramotnost je velmi aktuální téma a stále nabývá na významu. Má velký 

vliv nejen na učení se novým znalostem, ale také na získávání a třídění informací, schopnost 

správně porozumět čtenému textu a získané poznatky umět aplikovat v běţném ţivotě.  

 „Čtenářská gramotnost je považována za součást funkční gramotnosti.“ (Mareš, 

Průcha & Walterová, 2013, s. 42). Obsahuje tedy schopnost člověka pro realizaci různých 

aktivit potřebných pro ţivot jako je schopnost porozumět čtenému textu, chápat sloţitější 

texty, rozumět formulářům, tabulkám a především vyuţít získané poznatky z textu v 

praktickém ţivotě.   

Widová (2012) poukazuje, ţe obecným vyučovacím cílem by měl být rozvoj čtenářské 

gramotnosti napříč kurikulárními oblastmi k vyuţití čtení v běţných situacích ţivota. Jedním 

z důvodů, proč se konceptem čtenářské gramotnosti zabývat, jsou ne příliš progresivní 

výsledky českých ţáků v mezinárodních výzkumech.  

 Zjištění úrovně čtenářské gramotnosti se věnovali mezinárodní výzkumy OECD PISA 

a PIRLS, mezi něţ participovala také Česká republika. Tyto výzkumy umoţňují porovnávat 

čtenářské dovednosti a čtenářství českých ţáků s jinými státy. 2 Z výsledků těchto výzkumů je 

                                                 
2 Výzkum PISA (Programme for International Student Assessment) je povaţován za nejprestiţnější studii zkoumající  

čtenářské, matematické a přírodovědné dovednosti. Poprvé byl realizován roku 2000 a od té doby se opakuje kaţdé tři roky. 

Cílem studie je celosvětové porovnání stupně znalostí 15 letých studentů. Při posledním realizovaném šetření v roce 2012 se 

čeští ţáci umístili v průměrných řadách a nachází se opět na úrovni výsledků z prvního šetření roku 2000. 
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zřejmá nutnost dalšího zkoumání této problematiky se zaměřením na ty dovednosti, ve 

kterých našich ţáci nejvíce selhávají (např. získávání informací, zpracování informací, 

zhodnocení textu) (Starý et al., 2013). Je tedy zřejmé, ţe čtenářská gramotnost zahrnuje 

několik dílčích dovedností.  

1.2 Složky čtenářské gramotnosti 

 Čtenářskou gramotnost tvoří několik vzájemně propojených rovin. Kaţdá rovina nese 

svůj specifický význam, a proto by ţádná neměla být opomenuta.  Celkem můţeme vymezit 

těchto šest rovin čtenářské gramotnosti: 

 vztah ke čtení 

 Základním předpokladem pro rozvíjení čtenářské gramotnosti je potěšení z četby a 

vnitřní potřeba číst.  

 doslovné porozumění 

 Čtenářská gramotnost staví na dovednosti dekódovat psané texty a se zapojením 

dosavadních znalostí a zkušeností budovat porozumění na doslovné úrovni.   

 vysuzování 

 Čtenářsky gramotný člověk musí umět vyvozovat z přečteného závěry a texty 

posuzovat (kriticky hodnotit) z různých hledisek včetně sledování autorových záměrů.  

 metakognice 

 Součástí čtenářské gramotnosti je dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost 

reflektovat záměr vlastního čtení, v souladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat a 

vyhodnocovat vlastní porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší 

porozumění. 

 Stejně jako vysuzování má i metakognice velkou spojitost s čtenářskými strategiemi, o 

nichţ se budeme zmiňovat dále.  

 sdílení 

 Čtenářsky gramotný člověk je připraven své proţitky, porozumívání a pochopení sdílet  

s dalšími čtenáři. Své pochopení textu porovnává s jeho společensky sdílenými interpretacemi,  

všímá si shod a přemýšlí o rozdílech.  

 aplikace 

                                                                                                                                                         
 Výzkum PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) zjišťuje úroveň čtenářské gramotnosti ţáků se 

zaměřením na čtenářské záměry, procesy porozumění a čtenářské postoje a chování. Zkoumá také vliv rodinného, školního a 

širšího prostředí ţáků na rozvoj čtenářské gramotnosti.  Orientuje se na ţáky navštěvující čtvrtý ročník základní školy 

(Kramplová, Potuţníková, 2005). Poslední šetření u nás proběhlo roku 2011 a podle zprávy MŠMT v něm čeští ţáci dosáhli 

nadprůměrných výsledků. 



12 

 Čtenářsky gramotný člověk vyuţívá čtení k seberozvoji i ke svému konání, četbu 

zúročuje v dalším ţivotě 

(Košťálové, 2010a).  

1.3 Počáteční čtenářská gramotnost 

 Jiţ od počátku výuky tak čtenářská gramotnost akcentuje význam smysluplnosti, 

vyuţitelnosti a aplikaci poznatků do běţných situací v ţivotě (Wildová, 2012). V konceptu 

čtenářské gramotnosti se rozlišuje tzv. období počáteční čtenářské gramotnosti, jeţ má své 

cíle, metody, způsoby hodnocení apod. Jedná se zejména o období 1. a 2. ročníku ZŠ. V tomto 

kontextu se pracuje s konceptem počátečního čtení, které tvoří kvalitu v čtenářské gramotnosti 

(Spilková et al., 2005).  

 V procesu výuky čtení se však zpočátku klade důraz především na dobře zvládnutou 

techniku čtení. Postupně se rozvíjí i podpora hodnocení úrovně porozumění, i kdyţ se tento 

znak čtení na začátku školní docházky rozvíjí ve výrazné závislosti na dosaţení úrovně 

techniky čtení (Jiránek, 1955, Matějček, 1994, in Wildová, 2005). 

Ráda bych předeslala, ţe ne vţdy rozvoj dekódovacích dovedností koreluje se schopností 

porozumění čtenému. Můţeme se setkat se čtenáři, kteří textu rozumí, ale mají potíţe pouze s 

technickou stránkou čtení. Podrobněji se tímto tématem budeme zabývat v další části práce. 

 Na nezbytnost podpory a sledování úrovně porozumění jiţ v počátečním čtení 

upozorňuje Wildová: „Porozumění je vnímáno jako kvalita, která již v počátečním čtení tvoří 

základ počáteční čtenářské gramotnosti a později celkové gramotnosti, a právě z tohoto 

důvodu je třeba jeho rozvoj již od počátku výuky čtení různými způsoby sledovat.“ (Wildová, 

2005, s. 85). K této podpoře by se mělo vyuţívat co moţná nejvíce přirozených metod.  

 Dále Wildová konstatuje, ţe v období počáteční výuky čtení je úroveň porozumění 

značně ovlivněna řadou dalších faktorů včetně úrovně jednotlivých znaků čtenářského výkonu.  

Kromě toho uvádí, ţe „jedním z cílů počátečního čtení je naučit žáka hledat čtenářské 

strategie, které mu umožní dospět k významu čteného.“ (Wildová, 2005, s. 100). 

 Tematikou počáteční čtenářské gramotnosti se rovněţ zabývají autoři Šimík a 

Švrčková. Ve své publikaci zaměřené na gramotnost ţáků 2. ročníku ZŠ naznačují význam 

výuky porozumění jiţ na samém začátku školní docházky:  

„Čtenářská gramotnost jako taková je velmi složitý, mimořádně komplexní proces, který 

také úzce souvisí s psychickými a poznávacími procesy žáka, s rozvojem myšlení, poslechu a 

vyjadřování, které lze při práci s textem rozvíjet mnohem dříve, než má žák osvojenou 

technickou stránku čtení.“ (Šimík & Švrčková, 2012, s. 54).  
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V souvislosti s počátečním čtením je často diskutována otázka výběru metody, kterou se 

čtení vyučuje. 

1.4 Metody ve výuce čtení 

  V českých školách se v současné době uplatňují dvě metody ve výuce čtení. Jsou jimi 

analyticko-syntetická a genetická metoda. Obě vyučované metody mají své klady a zápory. 

Nelze jednoznačně říci, která metoda je efektivnější, neboť kaţdému ţákovi vyhovuje jiný 

způsob výuky čtení. Metody ve výuce čtení dělíme dle toho, na kterou ze sloţek čtecího 

procesu je v počáteční fázi výuky kladen větší důraz.  

a) Analyticko-syntetická metoda  

 Při výuce čtení v této metodě se vychází z jednoty celku a částí. Metoda je postavena 

na předpokladu, ţe český pravopis je v podstatě fonetický, kdy grafému odpovídá foném.  

Právem se jí také říká metoda zvuková či hlásková.  

 Jak je jiţ z názvu patrné, v rámci této metody čtení se vyuţívá analýza i syntéza. Tyto 

myšlenkové operace se provádějí současně (Fabiánková, Havel & Novotná, 1999). Dle 

Santlerové (1995) jde v této metodě o rozklad slov na slabiky a slabik na hlásky v rámci slov. 

Skládání hlásek ve slabiky a slabik ve slova dochází za opory kinestézie (tj. činnosti mluvidel).  

 V našich školách je tato metoda stále nejrozšířenější, i přesto, ţe řada výzkumů 

poukazuje na její úskalí (Fabiánková, Havel & Novotná, 1999).  

b) Genetická metoda  

 V procesu výuky čtení a psaní genetickou metodou se vyuţívá syntéza, to znamená, ţe 

dítě vychází z jednotlivých prvků, které postupně spojuje v celky. Tato metoda čtení je téţ 

označovaná hlásková, neboť spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak 

je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování.  

 Stále se vedou diskuze o tom, která metoda je účinnější a vede k rychlejšímu a 

efektivnějšímu osvojení čtenářských dovedností. V současné době se zastává názor, ţe obě 

metody spolehlivě zabezpečují rozvoj klíčových čtenářských dovedností. O vlivu metod na 

rozvoj dovedností čtenářské gramotnosti bylo vypracováno několik studií, ne všechny však 

přináší totoţné informace. 3  Proto bude jistě zajímavé pokusit se rámcově najít rozdíly ve 

výukových metodách také u slabých čtenářů (viz empirická část).  

                                                 
3 Jeden z výzkumů poukazující na rozdílnost metod realizovala Zelinková (2006). Tento výzkum byl zaměřen na sledování 

rozdílů mezi metodami. Na základě této studie byl prokázán relativně stabilní výkon v jednotlivých parametrech čtení. Mírná 

převaha byla shledána u některých dovedností ţáků analyticko-syntetické metody (rychlost a kvalita čtení) a naopak lepších 

dovedností v jiných aspektech čtení (porozumění čtenému) u genetické metody (Kucharská & Barešová, 2012). 
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1.5 Komponenty hodnocení čtení 

 Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, míra osvojení čtenářských dovedností podléhá 

hodnocení jiţ na počátku školní docházky. Dle Křivánka a Wildové (1998, in Wildová, 2005) 

můţeme úroveň počátečního čtení posuzovat na základě kvalitativních a kvantitivních znaků. 

Tito autoři vymezují správnost, plynulost, porozumění a výraznost jako kvantitativní znaky 

čtení a rychlost jako znak kvantitativní. V minulosti se zájem soustředil především na 

hodnocení rychlosti čtení jako hlavního ukazatele vyspělosti čtenáře. Nyní se obrací 

pozornost také na to, jak ţák textu rozumí.  

 Autoři se také liší v názorech, které komponenty čtení jsou pro rozvoj čtení důleţitější. 

Jiránek (1995, in Wildová, 2005) povaţuje za stěţejní především rozvíjení kvalitativních 

znaků. Podle něj by ţák měl nejdříve naučit číst správně a s porozuměním a aţ poté rozvíjet 

rychlost čtení. Na rozdíl od tohoto autora, Matějček a Hřebejková povaţují za klíčový znak 

rychlost čtení. Rychlost čtení zprostředkovává kompletní informaci o stupni rozvoji 

čtenářských návyků a je tedy nejspolehlivějším ukazatelem vyspělosti čtení (Matějček, 1994,  

Hřebejková, 1976, in Wildová, 2005).  

 V současné době se vedle techniky čtení a porozumění čtenému klade důraz na 

čtenářství ţáka, tedy na utváření jeho postojů k četbě a aktivního pozitivního vztahu ke čtení, 

který se utváří ještě před započetím povinné školní docházky (Rajdlová, 2006).  

 Tato práce se však zabývá především aspekty porozumění čtenému, kterými se 

budeme dále zabývat.   

1.6 Porozumění čtenému 

 Porozumění čtenému textu je nepostradatelnou dovedností pro dosaţení akademick ých 

úspěchů. Porozumění je charakterizováno jako poznávání významů slov, slovních spojení a 

obsahu vět. (Řeřichová, 1999). Je zaloţeno na „dovednostech žáka dešifrovat text, tj. nalézt v 

něm klíčové pojmy a poznatky a postihnout vztahy mezi nimi“ (Maňák & Švec, 2003, s. 65).  V 

obecnějším pojetí Gavory (1992) se jedná o individuální záměrnou myšlenkovou činnost, 

kterou se čtenář dobírá významu textu.   

 Porozumění čtenému i slyšenému textu je sloţitý proces, zahrnující koordinaci široké 

škály jazykových dovedností a vědomostí čtenáře za účelem vytvořit ucelenou reprezentaci 

textu (Kintsch, 1998). 

 Při procesu porozumění jde  o „schopnost jedince: 

1. pochopit význam obsahu sdělení, ať už je prezentováno ve slovní, obrazové, nebo 

symbolické podobě; 

2. zpracovat jej do podoby, která je pro něj smysluplná, nebo je mu zadaná; 
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3. využít zpracovaný obsah.“. (Mareš, Průcha & Walterová, 2013, s. 208).  

 

Dále autoři vymezují různé úrovně porozumění: 

„- jednodušší je převod do jiného jazyka, do jiné podoby (vysvětlení metafory, 

ironie, matematického symbolu, grafu); 

- složitější je interpretace (vyjádření obsahu vlastními slovy, odlišení podstatného 

a nepodstatného, shrnutí řečeného); 

- nejsložitější je extrapolace (formování toho, co je v poznatcích či textech obsaženo pouze 

implicitně, domýšlení důsledků obsažených v souboru tvrzení)“. (Mareš, Průcha & Walterová, 

2013, s. 208). 

 Porozumění čtenému textu závisí na řadě proměnných. Autoři se liší v rozsahu 

vymezení faktorů, které jej ovlivňují. Napříč literaturou českých i zahraničních autorů 

najdeme několik společných faktorů, jeţ mají na porozumění čtenému textu vliv.  

Jsou jimi: 

 Technika čtení 

 Podle Fabiánkové et al. (1999) pokud ţák zvládá číst správně, plynule, a rychle, 

zpravidla také textu dobře rozumí.  

 Porozumění vyţaduje schopnost dítěte „odpoutat“ se od technické stránky procesu 

čtení a vnímat obsah čteného. Předpokladem je závislost porozumění na automatizaci čtení 

(Matějček, 1994, in Wildová, 2005). Nutno si uvědomit, ţe porozumění a technika čtení 

vytvářejí jednotu. Techniku čtení můţeme chápat jako prostředek k dosaţení porozumění 

(Řeřichová, 1999). Můţeme konstatovat, ţe osvojená technika čtení je nejdůleţitějším 

faktorem ovlivňující porozumění. Dále se jí budeme zabývat v kontextu jednoduchého 

modelu čtení. 

 Struktura textu 

 Leslie a Caldwell (2001) povaţují za hlavní faktor ovlivňující porozumění čteného 

strukturu textu. Gavora (1992) tuto myšlenku dále rozvádí. Dle něj úroveň porozumění závisí 

na náročnosti textu, jeho kohezivnosti, koherentnosti a regulativnosti. Dále záleţí na 

technické obtíţnosti textu a jeho obsahovém významu (Wildová, 2005).  

 Kromě povahy samotného textu je podstatný také typ textu a ţánr čteného, neboť 

kaţdý ţánr se liší náročností na porozumění a vyţaduje odlišný přístup čtenáře (Duke & 

Pearson, 2001). 

 Znalosti čtenáře  

 Porozumění čtenému textu také ovlivňují předchozí znalosti čtenáře o daném tématu 
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(Mareš, in Čáp & Mareš, 2001). 

 Kromě základních znalostí čtenáře, které si s sebou přináší k procesu čtení, mají 

význam také znalosti uţívání strategií při čtení (Leslie & Caldwell, 2001). Čtení s 

porozuměním také významně ovlivňuje slovní zásoba čtenáře (Duke & Pearson, 2001). 

 Motivace 

 Dle Wildové se na úrovni porozumění významně podílí také motivace čtenáře 

(Wildová, 2005). To potvrzují i Duke & Pearson (2001), podle nichţ motivace  ovlivňuje 

angaţovanost čtenáře při četbě, coţ se následně odráţí na stupni porozumění. 

 Cíl četby 

 Také stanovený cíl četby má vliv na porozumění. Čtenář musí přistupovat k textu 

podle jeho účelu. Jiným způsobem bude číst recept, odborný text či beletrii (Leslie & 

Caldwell, 2001). 

 Mezi další faktory ovlivňující porozumění patří předchozí zkušenosti čtenáře 

(Wildová, 2005; Duke & Pearson) či způsob čtení-zda se jedná o tiché či hlasité čtení (Leslie 

& Caldwell, 2001). Existuje také velké mnoţství individuálních rozdílů podílející se na 

efektivnosti porozumění čtenému.  

2 Slabí čtenáři 

2.1  Vymezení slabých čtenářů 

 Schopnost čtení zahrnuje mnoho proměnných, například automatičnost v 

rozpoznávání slov, obeznámenost se strukturou textu a tématem, povědomí o různých 

čtenářských strategiích a jejich vědomé vyuţívání a řízení při zpracování textu. Ne všichni 

čtenáři však dosahují takové úrovně čtenářských dovedností, která odpovídá jejich věku. V 

anglicky psané odborné literatuře se tato skupina čtenářů vyskytuje pod názvem „poor 

readers“ - slabí čtenáři. 

 Problémy se čtením bývají obvykle spojovány s dobře známým jevem zvaným 

dyslexie. Existuje však i skupina dětí, která není schopna efektivního vykonávání čtenářských 

dovedností, aniţ by jí byla diagnostikována specifická porucha učení. Tyto děti mají deficity v 

různých komponentách čtení a zaostávají tak za svými vrstevníky.  

 Vzhledem k tomu, ţe při zpracování této práce vycházím především ze zahraničních 

zdrojů, povaţuji v první řadě za nezbytné vymezit názvosloví spojené se slabými čtenáři. 

Obecně se uznává, ţe existují dva typy slabých čtenářů. Jsou jimi tzv. „garden variety poor 

readers“ a dyslektici (někdy nazýváni dyslexic poor readers). Označení „garden variety poor 

reader“ lze přeloţit jako „typický slabý čtenář“ a odkazuje na značnou rozmanitost této 
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skupiny slabých čtenářů. Často se však setkáme s pojmem „slabý čtenář“ (poor reader) bez 

dalších přízvisek právě pro označení této skupiny „garden variety“ slabých čtenářů. 

 Mnoho autorů (např. Gough & Tunmer, 1986; Cain & Oakhill, 1999; Homewood, 

2013) přidávají ještě třetí specifickou skupinu čtenářů tzv. „poor comprehenders“. Jedná se o 

problematický typ čtenáře, který nemá potíţe s dekódováním slov, ale pouze s porozuměním 

čtenému. Pro tento typ čtenáře se někdy uţívá označení „hyperlektik“ (např. Caravolas & 

Volín, 2005). 

 Pod pojem „slabí čtenáři“ tak spadají všechny děti mající problémy se čtením bez 

ohledu na to, zda se jedná o děti trpící deficitem v technice čtení, porozumění či v obou 

aspektech čtení.  

2.2 Charakteristiky slabých čtenářů 

 Obecně za slabé čtenáře můţeme označit děti s opoţděným vývojem čtení. Tedy 

takové děti, které dosahují podprůměrných výsledků ve srovnání se svými vrstevníky. Podle 

amerických autorů Formana et al. (1998) zhruba 17 % dětí školního věku jsou slabými čtenáři.  

Prevalence tohoto jevu je stejná mezi chlapci i děvčaty. Je však nutné si uvědomit, ţe toto 

rozdělení je charakteristické pro americkou populaci, která se nemusí shodovat s výkony 

českých ţáků. Nicméně tato procenta nejsou zanedbatelná a vzhledem k tomu, ţe schopnost 

čtení jako součást funkční gramotnosti dále zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost dítěte v 

ţivotě, je potřeba tomuto tématu věnovat náleţitou pozornost. Zajímavou studii s uţitím 

jednoduchého modelu čtení provedli Schöffelová a Mikulajová (2012), Tyto autorky 

sledovaly stabilitu čtenářských výkonů v čase u slovensky hovořících ţáků. Na konci 2. třídy 

ZŠ identifikovaly 15 % slabých čtenářů (4 % slabé dekódování, 5 % slabé porozumění, 6 % 

slabé dekódování a porozumění).  

 Problémy se čtením mohou být ovlivněny jak neurologickými, tak environmentálními 

faktory či jejich kombinací (Eckert, 2001). Velice zajímavým zjištěním je, ţe děti, které jsou 

od začátku výuky čtení opoţděny, jen zřídkakdy tyto deficity vyrovnají v pozdějším věku a i 

nadále zůstávají slabými čtenáři (Francis et al., 1996). Důsledky slabého čtení, tak nabývají 

čím dál většího rázu.  

 Existuje několik modelů a přístupů ke čtení. Pro uchopení problematiky slabého čtení 

a vymezení jednotlivých skupin slabých čtenářů vyuţiji tzv. Jednoduchý model čtení (The 

simple view of reading). Tento model byl poprvé popsaný autory Goughem a Tunmerem 

(1986) a upravený Hooverem a Goughem v roce 1990. Dodnes z něj vychází mnoho dalších 

odborníků zabývající se touto problematikou (např. Tan et al., 2007; Dreyer & Katz, 1992). 
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 Musíme mít však na paměti, ţe tento pohled na uchopení problematiky je jeden z 

moţných a ţe čtení s porozuměním je velmi sloţitý proces ovlivněný mnoha faktory. 

2.3 Jednoduchý model čtení 

 V pojetí Gougha a Tunmera (1986) nabízí tento model jednoduchý náhled na čtení s 

porozuměním. Na základě tohoto konceptu se předpokládá striktní dělení dvou aspektů čtení-  

dekódování a lingvistického porozumění. V souladu s tímto dělením můţeme rozlišit několik 

typů čtenářů dle výše dosaţené úrovně v jednotlivých komponentách.  

 Teoretický základ Jednoduchého modelu čtení dle Gougha a Tunmera (1986) vychází 

z této rovnice: R = D x C, kdy R rozumíme porozumění čtenému, D značí dekódování a C 

lingvistické porozumění.  

 Úspěšné čtení, tedy čtení s porozuměním, vystupuje v tomto modelu jako výsledek 

násobku mezi dekódováním (D) a lingvistickým porozuměním (C). Z této rovnice vyplývá, ţe 

pokud je jedna z komponent rovna nule, porozumění čtenému není moţné.  

 Mnoho autorů pro efektivní porozumění čtenému textu zdůrazňuje především úlohu 

dekódování jako jediný perzistentní faktor slabých čtenářů (např. Ehrlich, Kurtz-Costes & 

Loridan, 1993, Perfetti, 1985). Podle Hoovera a Gougha (1990) obě tyto komponenty 

nabývají stejné důleţitosti a na porozumění čtenému se stejnou částí podílí i lingvistické 

dovedností (např. analýza, přemostění či budování diskurzu).  

 Vymezení porozumění čtenému jsme se věnovali v předchozí kapitole jako jednou z 

komponent čtenářské gramotnosti. Dále je nutné charakterizovat zbylé dva pojmy:  

Lingvistické porozumění 

 Lingvistické porozumění můţeme zjednodušeně chápat jako porozumění mluvené řeči 

a také porozumění slyšenému. (Dreyer & Katz, 1992). V kontextu Jednoduchého modelu 

čtení, autoři Hoover a Gough (1990) definují lingvistické porozumění jako „schopnost 

pojmout lexikální informace (tj. sémantické informace na úrovni slov) a odvodit z nich větu a 

diskurzivní interpretace.“ (Hoover & Gough, 1990, s. 131). Titíţ autoři hovoří stejně o 

porozumění čtenému, které se však na rozdíl od lingvistického porozumění opírá o grafickou 

informaci přijímanou skrze zrakový orgán.  

Dekódování 
 Často se setkáme s pojetím porozumění jako „nadstavby“ dekódování čtení. Toto 

označení však není přesné, neboť se jedná o velmi specifickou a sloţitou činnost zahrnující 

mnoho percepčních a kognitivních schopností. Dekódování chápeme jako schopnost převádět 

grafickou podobu řeči na mluvený kód (čtení) (Kulhánková & Málková, 2008). 
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 Zelinková tuto formulaci dále rozvádí: „Proces dekódování znamená zrakovou 

identifikaci tvarů písmen, umístění písmene v prostoru, spojení tvarů s odpovídajícím zvukem 

(písmeno-hláska), zrakoprostorové uspořádání tvarů (vzájemná poloha písmen), spojení 

zvuků ve správném pořadí (hlásková syntéza). Po dekódování následuje spojení obrazu slova 

s odpovídajícím významem.“ (Zelinková, 2003, s. 79).  

 Zjednodušeně můţeme říci, ţe úspěšné dekódování je efektivní rozpoznávání slov, 

tedy schopnost rychlého odvozování reprezentací z tištěného znaku (Hoover & Gough, 1990).  

 V procesu dekódování nejsou slabí čtenáři schopni rozdělit slabiky na fonémy, tedy 

zvukové jednotky menší neţ slabiky. Slabí čtenáři však nemají problémy jen s dekódováním 

abecedních zvuků, rovněţ mají potíţe pochopit, jak tyto zvuky vypadají v tištěné podobě 

(Foorman et al., 1997). 

 Bender (in Clayton, 2008) uvádí, ţe jakmile se dítě naučí dekódovat abecední zvuky, 

můţe číst jednotlivá slova a věty jako celek, coţ vede k rychlejšímu a efektivnějšímu čtení. 

Pokud ţák nemusí trávit příliš mnoho času dekódováním jednotlivých zvuků ve slově, můţe 

věnovat více energie do plynulosti čtení, a tím pádem i lépe pochopit význam toho, co čte.  

 Tuto myšlenku rozvádí Elderge (1988), který shledává společnou charakteristik u 

slabých čtenářů v tendenci čtení textu jednoho slova po druhém. V tento moment ţák vynaloţí 

více energie k rozlišení samotného slova neţ jeho významu. To je velmi váţný problém, 

neboť čtenářská dovednost dekódování určuje mnoţství textu, na který se ţák můţe v daný 

čas soustředit a který ovlivňuje smysl pochopeného. Pokud čtenář stráví hodně času 

rozpoznáváním slov, zapomene význam slov rozpoznaných na začátku textu. Tím se zásadně 

liší od dobrých čtenářů, kteří dekódují text automaticky a mohou tak věnovat více pozornosti 

k tomu, aby text pochopily. 

 Na těchto příkladech můţeme zaznamenat úzkou provázanost jednotlivých aspektů 

dekódovacích dovedností a porozumění čtenému. Neschopnost dekódovat abecední zvuky je 

společnou charakteristikou některých skupin slabých čtenářů a plní nezastupitelnou úlohu v 

procesu porozumění čtenému textu.  

 Výše jsme si uvedli dvě základní sloţky porozumění čtenému. Podle toho, v jakých 

sloţkách jedinec selhává, můţeme rozlišit čtyři typy čtenářů: 

1) „dyslektici“ (dyslexics) - jedná se o čtenáře, kteří mají problémy s dekódováním, ale 

obvykle nemají problémy s lingvistickým porozuměním 

2) „dobří čtenáři“ (good readers) - čtenáři, kteří zvládají správně dekódovat text a zároveň 

mají dobré lingvistické porozumění 

3) „slabí čtenáři“  (garden variety poor readers) - nečtenáři, mají potíţe s dekódováním i s 
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lingvistickým porozuměním, někdy nazýváni „garden variety“ poor readers.  

4) „slabí čtenáři v kontextu porozumění čtenému“ (poor comprehenders) - jedná se o 

čtenáře, kteří nemají potíţe s dekódováním písmen, ale pouze s lingvistickým porozuměním  

(Gough & Tunmer, 1986). 

Pro lepší přehlednost si můţeme tyto čtyři typy čtenářů demonstrovat na následujícím 

diagramu: 

 Na těchto příkladech je zřejmé, ţe představa slabého čtenáře v kontextu porozumění 

čtenému nemusí vţdy korespondovat s vymezením jen na oblast příjímání vizuálních 

informací. Mnoho studií (např. Nation & Snowling, 1998; Stothard & Hulme, 1992) dokázalo, 

ţe některé skupiny problematických čtenářů mají špatnou schopnost porozumět nejen 

čtenému, ale i slyšenému textu.  

 V souvislosti s tímto aspektem je důleţité si uvědomit, ţe slabí čtenáři mohou mít 

potíţe se čtením z různých důvodů. Někteří slabí čtenáři mají problémy s dekódováním a 

porozuměním významu slov, zatímco jiní disponují základními čtenářskými dovednostmi, ale 

nejsou schopni vytvářet mentální spoje v textu (např. propojit aktuální informace s aspekty 

uvedenými v textu nebo propojit aktuální informace s předchozími znalostmi) a integrovat jej 

k procesu čtení (Rapp et al., 2007). 

 V další části práce se budeme zabývat problematickými skupinami čtenářů, zaměříme 

se především na nečtenáře (garden variety poor readers), dále na jedince s dyslexií a „poor 

comprehenders“.  

 

Ilustrace 1: Znázornění typu čtenáře dle jednoduchého modelu čtení (Gough & Tunmer, 1986) 
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3 Vymezení konceptu nečtenářů (garden variety poor readers) 

3.1 Charakteristika nečtenářů 

 Skupina čtenářů mající potíţe s rozpoznáváním slov i s lingvistickým porozuměním 

jsou nazýváni jako „garden variety poor readers“ neboli nečtenáři. Tyto děti nemají 

specifickou poruchu čtení, ale trpí obecnějšími jazykovými problémy s porozuměním 

vznikající v důsledku slabých verbálních či sémantických dovedností (Stothard & Hulme, 

1996). Pro heterogenitu této skupiny slabých čtenářů je obtíţné vymezit jejich společné 

charakteristiky. „Děti, které jsou opožděné ve čtení, mohou představovat složitý problém, jenž 

zahrnuje fyzické překážky, emoční přepětí, či vyučovací metody.“ (Jampolsky, 1951, s. 230). 

Ţáci s těmito charakteristikami následně selhávají ve vyučovacím procesu, neboť ten je 

postaven především na vizuálních asociacích (Jampolsky, 1951).  

 Mnoho předchozích zahraničních výzkumů se zaměřovalo na profily této skupiny, 

zkoumající deficity a obtíţe, kterým tyto děti musí čelit při plnění akademických úkolů.  

 Nedostatek pokroku ve čtení můţe být způsoben rozmanitými činiteli např. nízkou 

inteligencí, nedostatkem zájmu o čtení, nedostatečnou přípravou ke čtení, zrakovými či 

sluchovými vadami, emočními problémy doma či ve škole a dalšími překáţkami v učení 

(Jampolsky, 1951). Někdy do této skupiny čtenářů bývají zařazováni děti, které mají potíţe se 

čtením v důsledku působení znevýhodňujícího socio-kulturního prostředí.  

 Je třeba si uvědomit, ţe čtení je velmi důleţitým nástrojem v procesu vzdělávání, 

neschopnost zvládnout tuto dovednost můţe tedy vést ke vzniku komplexu sekundárních 

potíţí např. poruchám řeči, emočním problémům, zablokovanému vyučovacímu procesu či 

změnám v sebepojetí a sebehodnocení ţáka. Tyto vedlejší příznaky nakonec mohou nabývat 

ještě většího významu neţ původní handicap. Tento sloţitý problém se můţe vyvíjet několik 

let, proto je často obtíţné rozpoznat jeho příčiny a důsledky. Posouzení a vyhodnocení celého 

problému vyţaduje týmovou spolupráci rodičů, pedagogů a specialistů (Jampolsky, 1951; 

Hulme & Snowling, 2009). Zde vidíme, ţe interdisciplinární spolupráci a roli rodiny jiţ 

reflektovali autoři více neţ před 60 lety.  

 Kumulativním důsledkem těchto potíţí je často ztráta důvěry ve své schopnosti číst. V 

okamţiku, kdy je tato činnost pro děti velmi obtíţná, slabí čtenáři přestávají mít motivaci ji 

vyhledávat. To má za následkem menší vystavování se textu, a tím pádem podstatně méně 

praktických zkušeností ve čtení neţ dobří čtenáři. Závaţným důsledkem je, ţe procvičování 

čtení se stává pro tuto skupinu dětí frustrující záleţitostí, neboť většina textu, které mu jsou 

vystaveni, bývá jimi subjektivně vnímána jako příliš náročná a sloţitá (Palincsar & Brown, 

1984). 
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 Na tomto příkladu můţeme shledat důleţitost včasné intervence, neboť při pozdním 

zachycení tohoto jevu se ţák dostává do čím dál hlubších propojených potíţí a celý problém 

se ocitá v těţko řešitelném začarovaném kruhu.  

 Kromě špatných dekódovacích a lingvistických dovedností mohou mít na slabé 

porozumění vliv další faktory.  

 Někteří slabí čtenáři si neuvědomují samotnou organizaci textu. Nemají příliš ponětí o 

organizační struktuře příběhu či o výstavbové struktuře výkladového textu, která by jim 

napomohla porozumět tomu, co čtou (Palincsar & Brown, 1984). 

 Z jiné studie zkoumající charakteristiky nečtenářů vyplynulo, ţe dobří čtenáři ve 

srovnání se slabými byli úspěšnější v rozpoznávání slov, prokázali bohatší metakognitivní 

znalosti, pohlíţeli na své akademické dovednosti pozitivnějším způsobem a byli si více jisti, 

ţe dosáhli úspěchu díky svým vlastním schopnostem (Ehrlich, Kurtz-Costes & Loridant, 

1993). 

 Napříč výzkumy tak můţeme u nečtenářů najít několik společných charakteristik. V 

kontextu porozumění čtenému byly shledány hlavní rozdíly mezi úspěšnými a slabými čtenáři 

v kognitivní, metakognitivní oblasti a v neposlední řadě v individuálních charakteristikách 

osobnosti jako je motivace, sebepojetí či akademické sebe-vnímání. Následující 

charakteristiky jsou typické pro nečtenáře, musíme mít však na paměti, ţe některé znaky jsou 

společné i ostatním čtenářům vykazující deficity v určité oblasti (dyslektici, hyperlektici). 

3.1.1 Kognitivní aspekty nečtenářů 

 Z kognitivního hlediska, čtení s porozuměním zahrnuje několik dílčích procesů: 

vizuální analýzu, fonologické kódování, lexikální přístup a výklad slova, syntaktickou 

analýzu, sémantickou integraci a organizaci textu. Tyto procesy probíhají interaktivně a jsou 

omezeny kapacitou pracovní paměti. Konečným produktem těchto procesů je koherentní 

mentální reprezentace textového obsahu (Ehrlich et al., 1993). 

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, většina autorů zabývající se tímto tématem povaţuje za 

hlavní příčinu slabého porozumění čtenému u nečtenářů neschopnost efektivně dekódovat 

abecední zvuky. Je však nutné si uvědomit, ţe kromě rozpoznávání slov a lingvistického 

porozumění má na porozumění čtenému u nečtenářů vliv řada dalších kognitivních aspektů.  

 Základním předpokladem pro nečtenáře je, ţe jejich nízké čtenářské dovednosti mají 

souvislost s nízkou inteligencí (Hudson, High & Al Otaiba, 2007). 

  Společnou charakteristikou některých slabých čtenářů jsou také problémy s pamětí. 

Pro nečtenáře je typická malá kapacita pracovní paměti či niţší efektivnost plnění úkolů 
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vyţadující zapojení pracovní paměti (Daneman & Carpenter, 1980; in Ehrlich, 1993). Dle 

uskutečněné studie srovnávající schopnosti slabých a dobrých čtenářů, si slabí čtenáři 

dokázali zapamatovat poněkud méně informací z příběhu, vykazovali také významnější 

zapomínání a méně organizované vzpomínání (Paris & Myers, 1981). 

3.1.2 Individuální charakteristiky nečtenářů 

 Kromě výše zmíněných faktorů mají nezastupitelnou úlohu v porozumění také 

individuální charakteristiky ţáka. Mluvíme o komplexu znaků vztahující se k osobnostním 

faktorům čtenáře.  Na rozdíl od kognitivních a metakognitivních schopností není u těchto 

vlastností často zřejmé, zda dané deficity v porozumění čtenému zapříčiňují, či zda jsou jejich 

důsledkem. Na podporu tohoto tvrzení bylo vypracováno mnoho výzkumů. V odborné 

literatuře jsou nejčastěji zmiňované následující aspekty.  

Motivace 

 Velké individuální rozdíly mezi úspěšnými a slabými čtenáři můţeme shledat v oblasti 

motivace. Motivace můţe mít vliv na zájem o čtení, cíl činnosti a v neposlední řadě na 

vyvolání kladných či záporných emocí při výkonu této činnosti (Butcher & Kintsch, 2003, in 

Pardo, 2004). 

 Pang (2008) zdůrazňuje, ţe slabí čtenáři mívají niţší vnitřní motivaci k četbě neţ dobří 

čtenáři. Otázkou však zůstává, zda jsou tyto psychické faktory spíše příčinou či důsledkem 

neúspěšného čtení.  

 Více motivovaní čtenáři budou jistě ve větší míře uplatňovat čtenářské strategie a 

zároveň vynaloţí více snahy na pochopení významu textu. Méně motivovaní čtenáři se 

pravděpodobně nebudou tolik snaţit, coţ se zákonitě projeví i na čtenářských výsledcích 

(Pardo, 2004). 

 Je zřejmé, ţe motivace podstatně ovlivňuje kvalitu i kvantitu přečteného te xtu. Při 

nedostatku motivace dítě absentuje potřebu pochopit smysl přečetného textu a zároveň nečte 

takové mnoţství materiálu jako více motivovaný čtenář.  

Sebepojetí (self-concept), akademické sebe-vnímání (self-perception) 

 Američtí autoři Kurtz-Costes a Schneider (1994) povaţují koncept sebepojetí za 

významný prediktor úspěšného porozumění čtenému. Toto pojetí potvrzuje ve své studii Carr 

et al. (1993) uvádějící, ţe sebepojetí ţáka a jeho důvěra ve své schopnosti pozitivně 

korelovala s dosaţeným čtenářským výkonem (Carr et al., in Ehrlich et al., 1993).  

 Tato oblast slabého čtení není doposud řádně probádána, nicméně je pravděpodobné, 

ţe slabí čtenáři jsou díky niţším kognitivním schopnostem a neúspěchům ve školním 
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vzdělávacím programu náchylnější k negativnímu sebevnímání. 

 Tuto tezi potvrzují Ehrlich, Kurtz-Costes, a Loridant (1993), domnívající se, ţe právě 

nedostatek pokroku ve čtení díky slabým kognitivním a metakognitivním dovednostem vede 

k nedostatku víry v moţnosti ovlivnit své akademické výsledky.  

Kauzální atribuce 

 Do jisté míry má s tímto fenoménem spojitost sociálně-psychologický koncept 

kauzální atribuce, tedy tendence připisování příčin, zaloţené na odráţení vlastností vnímané 

osoby osobou vnímající (Hartl, 2000).  

 Podle Kurtze-Costa a Schneidera (1994) atribuce úspěchu svým schopnostem a ne 

úsilí pozitivně korelovala s výkonem čtení s porozuměním. Na rozdíl od slabých čtenářů, kteří 

své úspěchy připisovali vnějším podmínkám např. náhodě, štěstí apod., dobří čtenáři pociťují 

úspěch jako výsledek své snahy. 

3.1.3  Metakognitivní aspekty 

  Na slabé porozumění u nečtenářů mají jistě svůj vliv metakognitivní aspekty jedince. 

Metakognici lze definovat jako: „Způsobilost člověka plánovat, monitorovat, vyhodnocovat 

postupy, jichž sám používá, když se učí a poznává. Jde o činnost vědomou, která vede člověka 

k poznání, jak já sám postupuji, když poznávám svět.“ (Průcha, Walterová, Mareš (2003, s. 

122). 

Metakognitivní procesy jsou tedy naučené a probíhají spontánně.   

 Někteří autoři chápou metakognici jako prostředek k ulehčení procesu edukace, je také 

nezbytnou součástí autoregulace učení. V souvislosti se čtením se často uţívá pojem 

metakognitivní strategie. Metakognitivní strategie jsou procesy, kterými subjekt reflektuje 

vlastní kognitivní postupy a z určité „metaúrovně“ je plánuje, řídí, kontroluje, hodnotí, 

komentuje atd. (Hnilica, 1992). V procesu porozumění čtenému u slabých čtenářů má 

nezastupitelnou úlohu především vyuţívání čtenářských strategií.  

3.1.3.1 Čtenářské strategie 

 Existuje mnoho technik a postupů usnadňující porozumění čtenému. Bylo prokázáno, 

ţe nedostatečné uţití některých strategií je charakteristické jak pro nečtenáře, tak i pro 

skupinu slabých čtenářů s deficitem v porozumění (poor comprehenders). Označení „slabý 

čtenář“ zde pouţíváme v širším kontextu – neomezujeme se jen na vymezení nečtenáře 

(garden variety poor reader).  

 Podle řady autorů zabývající se tématem slabého čtení celá problematika slabého 
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porozumění čtenému spočívá v neuţívání či neefektivním uţívání čtenářských strategií. 

Oproti dobrým čtenářům, hodně slabých čtenářů nečte strategicky. Postrádají dostatečné 

metakognitivní povědomí k rozvoji, výběru a uţití strategií, které by zlepšily jejich 

porozumění textu (Pressley & Alflerbach, 1995).  

 Čtenářské strategie jsou záměrné vědomé postupy, které kontrolují a modifikují 

čtenářovu snahu dekódovat text, porozumět slovům a vytvářet význam textu (Barry, 2002). V 

obecnějším pojetí můţeme konstatovat, ţe se jedná o „proces zpracovávání informací 

zprostředkovávaných textem.“ (Solárová & Švec, 1998, s. 57).  

 Tyto příklady studií demonstrují důleţitost vyuţívání čtenářských strategií při rozvoji 

porozumění čtenému.  

3.2.3.2 Čtenářské strategie (reading strategies) a čtenářské dovednosti (reading skills) 

 Je potřeba vymezit rozdíly mezi dovednostmi a strategiemi. Afflerbach, Pearson, a 

Paris (2008) vysvětlují čtenářské strategie jako „úmyslné, cílené pokusy kontrolovat a 

upravovat pokusy čtenáře dekódovat text, porozumět významu slov a vybudovat smysl 

textu.“(s. 384) Oproti tomu čtenářské dovednosti jsou „automatické akce, které vedou k 

rychlejšímu, efektivnějšímu a plynulejšímu dekódování a porozumění a obvykle se vyskytují 

bez povědomí čtenáře o řízení těchto složek“ (s. 384). Dle Tompkins (2010) čtenářské 

dovednosti zahrnují přemýšlení o slově, všímání si podobností a rozdílů, porovnávání, 

spojování příčin a následků, sekvencování, rozlišování mezi fakty a názory.  

 Čtenářské dovednosti a čtenářské strategie se tedy liší záměrností a stupněm 

zautomatizování. Mohou směřovat ke stejnému cíli a vyústit ve stejný výsledek (Afflerbach, 

Pearson & Paris 2007). 

  Výběr čtenářských dovedností či strategií závisí na náročnosti čteného textu. Čím 

více je text pro čtenáře subjektivně náročnější, tím spíše se přikloní k uţití čtenářských 

strategií, neboť čtenářské dovednosti nebudou pro dostatečné porozumění postačovat 

(Afflerbach, Pearson & Paris 2007).  

  

3.1.3.3 Hlavní typy čtenářských strategií 

 Různí autoři vymezují několik hlavních čtenářských strategií porozumění. Mezi 

nejuţívanější patří klasifikace Vaughna (1984), který uvádí dvacet šest čtenářských strategií, 

jeţ napomáhají porozumění textu.4   

                                                 
4 Mezi tyto čtenářské strategie patří např. počáteční seznámení s textem, kategorizování informací, porovnávání, propojování 
a organizování informací, začleňování nových informací do stávajících znalostních struktur, hodnocení zdrojů a údajů, 

kritické čtení, sumarizování, vytváření hypotéz a jejich ověřování na základě čtení, předvídání, ověřování informací, kladení 
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  Vaughnovu práci aktualizovala Tompkinsová (2010). Jeho pojetí zúţila a uvádí osm 

základních čtenářských strategií, které usnadňují a umoţňují čtenáři lépe porozumět textu. 

Mezi tyto strategie řadí předjímání informací (predicting), propojování informací (connecting), 

vizualizaci (visualizing), kladení otázek (questioning), identifikaci hlavních myšlenek 

(identifying the big ideas), shrnutí (summarizing), kontrolování-monitorování (monitoring), 

hodnocení (evaluating) a stanovení cíle (establishing purpose). 

 Předjímání informací (predicting) 

 Předjímání informací znamená pouţívání získaných znalostí k odhadu toho, co bude v 

textu následovat (Tompkins, 2010). Oproti slabému čtenáři dobrý čtenáři ví, jak vyuţít své 

zkušenosti a znalosti, jeţ by mu mohly pomoci porozumět tomu, co slyší nebo čte (Duke and 

Pearson, 2001). 

 Propojování informací (connecting) 

       K propojování informací textu dochází pomocí osobních zkušeností, vyuţití informací z 

jiných textů či doposud získaných poznatků o světě (Tompkins, 2010)  

 Fletcher (1994) přikládá této strategii zásadní význam. Podle něj je pro porozumění 

nejdůleţitější vlastností čtenářovi základní znalosti. Rozsáhle jší znalosti čtenáře mu umoţní 

jejich propojení se čteným textem, a tím se zvýší pravděpodobnost, ţe čtenář bude schopen 

pochopit smysl toho, co čte (Butcher & Kintsch, 2003; Schallert & Martin, 2003 in Pardo, 

2004). 

 Proces propojování získaných informací k novým, probíhá prostřednictvím řady spojů, 

které jsou uspořádány do schématu (Anderson & Pearson, 1984, Narvaez, 2002, in Pardo, 

2004). 

 Vizualizace (visualizing) 

      Vizualizací rozumíme záměrné vytváření mentálního obrazu v mysli čtenáře během četby.  

 Kladení otázek (questioning) 

      Tato strategie zahrnuje záměrné kladení si otázek před, během a po četbě.  

 Identifikace hlavních myšlenek (identifying the big ideas) 

 Identifikace hlavních bodů textu, nalezení hlavní myšlenky a schopnost oddělit je od 

detailů. 

 Shrnutí (summarizing) 

Identifikace hlavních bodů a myšlenky celého textu.  

                                                                                                                                                         
otázek, vytváření souhlasných a nesouhlasných stanovisek s textem, poznávání nových konceptů, posuzování důleţitosti 

informací, přeskakování nedůleţitého, řešení problémů vzniklých na základě čtení, vytváření neobvyklých souvislostí, 

reflektování textu, jeho shrnutí a porovnávání, analýzu a syntézu informací, kontrolu porozumění, vyvozování významů z 
kontextu. 
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 Kontrola porozumění, monitorování (monitoring) 

 Při aktivním vyuţívání této strategie si čtenář všimne ztráty porozumění smyslu 

čteného a začne uplatňovat strategie k její nápravě (Tompkins, 2010).  

 Za hlavní komponentu čtení s porozuměním je často pokládána právě schopnost 

monitorovat svou úroveň porozumění při čtení. Kontrola porozumění poskytuje čtenáři 

spojitost mezi jeho cíli, pokroky v chápání čteného textu a jeho chováním. Slabí čtenáři si 

všímají svých nedostatků v porozumění a napravují je pouze při externím vyţadování, ale 

selhávají, pokud se mají spolehnout sami na sebe (Myers & Paris, 1981). 

 Mnozí autoři povaţují tuto čtenářskou strategii za hlavní a nejdůleţitější pro 

porozumění čtenému. Monitorování je důleţitým měřítkem pokroku směrem k cíli a zároveň 

signálem pro selhání v porozumění.  

 Hodnocení (evaluating) 

 Tompkinsová (2010) tuto komponentu vyděluje jako samostatnou strategii. Vymezuje 

ji jako prokázání schopnosti "číst mezi řádky", tedy pochopit implicitní informace.  

 Stanovení cíle (establish purpose) 

Stanovení cíle slouţí k identifikaci a pochopení důvodu něco číst.   

3.2 Porovnání konceptu nečtenářů a dobrých čtenářů  

3.2.1 Činnosti čtenářského procesu 

 Charakteristiky této skupiny slabých čtenářů lépe identifikujeme, pokud se při jejich 

vymezení opřeme o srovnání s dobrým čtenářem. To je moţné nejlépe demonstrovat na 

činnostech vykonávaných během jednotlivých etap čtenářského procesu. Několik 

zahraničních výzkumů zaměřených na slabé čtení se také zabývalo rozdíly jakým způsobem 

dobří a slabí čtenáři vykonávají činnosti.  

  Činnosti čtenářského procesu můţeme rozdělit do tří na sebe navazujících etap. Jedná 

se o aktivity před samotným zahájením čtení, dále aktivity během četby a neméně důleţité 

aktivity po četbě. Pro efektivní porozumění textu kaţdá etapa vyţaduje odlišný přístup čtenáře 

a pouţití odlišných strategií. Právě způsobem vykonávání těchto aktivit a uţíváním strategií 

se často liší dobří a slabí čtenáři. 

3.2.1.1 Aktivity před četbou 

 Při výuce čtení je důleţité, aby ţáci byli seznámeni s aktem a konceptem čtení, jeho 

smyslem a cílem ještě před začátkem této činnosti. Také prvotní představy ţáka by měly být 

spjaté s významem a porozuměním, včetně záţitků a zkušeností s tím spojených (Zápotočná, 

2001, in Kolláriková & Pupala, 2001). 
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  Typický slabý čtenář se zřídkakdy připraví na četbu. Začíná číst bez stanovení cílů a 

jen málokdy zvaţuje, jak nejlépe číst konkrétní typ textu. Oproti tomu dobří čtenáři si před 

samotným zahájením čtení vytyčují cíle. Zaznamenávají si strukturu textu a často si mentálně 

vytváří jeho osnovu. Ta jim následně pomáhá k rozhodnutí, co je důleţité pro dosaţení 

stanovených cílů. Dobrý čtenář před počátkem čtením také aktivuje své předchozí znalosti o 

tématu. Dále se ujistí, ţe rozumí úkolu a zvolí vhodnou strategii podle typu textu. Ve srovnání, 

slabý čtenář začne číst bez přípravy, znalosti účelu a bez uváţení, jak by měl k danému 

materiálu přistupovat (Pressley & Alflerbach, 1995). 

 Podle Košťálové (2010a) je vhodné při výuce čtení před samotnou četbou aktivizovat 

ţáka.5 

3.2.1.2 Aktivity během četby  

 V důsledku pomalého a nedostatečně plynulého čtení mají nečtenáři potíţe s 

porozuměním toho, co čtou. Kromě toho si typičtí slabí čtenáři neuvědomují, ţe textu 

nerozumí a ani neví, jak pokračovat kdyţ tato skutečnost nastane. Slabí čtenáři čtou s účelem 

přečíst text aţ do konce. Stává se jim také, ţe nerozumí novým termínům, nevidí v textu 

ţádnou organizaci a raději pokračují ve čtení, neţ aby integrovali nové informace. Během 

četby se slabí čtenáři nechají snadno rozptýlit (Palincsar & Brown, 1984) 

 Ve srovnání s nimi, dobří čtenáři čtou slova přesně a rychle, zároveň se zvládají 

vypořádat s významem slov (Paris & Wasik, 1991) Dobří čtenáři zaměřují svou pozornost 

výlučně na proces čtení. Během četby kontrolují své porozumění, předvídají, co by mohlo v 

textu následovat. Pokud zjistí, ţe přestávají chápat smysl přečteného, změní čtenářskou 

strategii. Pouţívají kontextovou analýzu k rozpoznání důleţitého slova, rovněţ vyuţívají 

strukturu textu k nápomoci porozumění. Neustále organizují a integrují nové informace 

(Palincsar & Brown, 1984). Rovněţ snadno propojují myšlenky jednotlivých vět do 

celkového smyslu. Pokud je pro ně nějaká informace matoucí, pouţijí své dosavadní znalosti 

k objasnění významu. Při práci s textem si dobří čtenáři také sami pokládají otázky k jeho 

obsahu a reflektují své myšlenk  (Paris & Wasik, 1991, in Barr). 

                                                 
5 Učitel by měl zařadit do výuky aktivity formou hry. Jednou z nich je např. Metoda vím – chci vědět – dozvěděl jsem se , 
kdy ţáci zapisují jednotlivě do sloupečku vím a do sloupečku chci vědět odpověď na otázku „Co vím nebo si myslím, ţe vím, 

o „téma“, a co bych se ještě chtěl/a dozvědět“ ? Po několika minutách ţáci vytvoří dvojice, ve kterých si řeknou co věděli, a 

doplní si od kamaráda ve dvojici údaje, na které si sami nevzpomněli a se kterými souhlasí. Kdyţ se na něčem ve dvojici 

neshodnou, formulují otázku do sloupečku „chci vědět“. Dále se snaţí navzájem si odpovědět na otázky, které je napadly, 

kdyţ pracovali samostatně, a které mají zapsané ve sloupečku „chci vědět“. Učitelé by měli ţáky nechat chvíli samostatně 
pracovat a poté si s celou třídou říct, co kdo vymyslel. „Ctíme pravidlo, ţe při brainstormingu jsou všechny nápady povolené, 

a nic nekritizujeme.“ Pedagog by se měl snaţit řídit myšlení dětí tak, aby nenarušilo jejich ochotu přinášet vlastní nápady. V 

této fázi by se měl podporovat tzv. sociokognitivní konflikt. Ten vzniká, kdyţ jsou dosavadní informace ţáků navzájem v 

rozporu. Správné řešení se dětem zatím neprozrazuje, ale formuluje se otázka. To vzbudí zvídavost dětí a tak se podporuje  

tak vnitřní motivace ţáků k dalšímu prozkoumání tématu, a tedy i k učení. Díky této aktivitě budou znát děti účel své četby, 
bude pro ně smysluplná a zajímavá.  
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 V neposlední řadě bývají dobří čtenáři při četbě selektivní. Svou pozornost spíše 

zaměří na ty části textu, jeţ jsou vázané k jejich cílům. Pokud dobří čtenáři ne zcela jasně 

porozumí obsahu, anebo kdyţ je zaujme téma textu, před pokračováním si znovu přečtou 

danou pasáţ či kapitolu. Také si při čtení průběţně shrnují obsah pasáţe. Při tom jsou schopni 

vědomě určit, co je důleţité, podpůrné a naopak co není podstatné. Dobří čtenáři si během 

čtení často dělají závěry (Paris, Wasik & Lipson, 1983). 

 Existuje mnoho technik a metod pro zlepšení metakognitivních dovedností během 

četby. 6 

3.2.1.3 Aktivity po četbě 

 Po ukončení četby, slabí čtenáři většinou nereflektují předešlý text. Převáţně také 

nevyhledávají rozšiřující informace k tématu (Palincsar & Brown, 1984). 

 Oproti nim dobří čtenáři po četbě často přemýšlí o daném textu, sumarizují si hlavní 

myšlenky textu či dění příběhu. Někdy si dokonce vyhledávají doplňkové informace k tématu 

z jiných zdrojů (Palincsar & Brown, 1984) 

 „Aby se u čtenáře utvářel estetický zážitek, potřebuje po dočtení ticho a chvíli klidu, 

dojde k tzv. estetickému doznívání.“ (Hausenblas, 2010a) 7 

 Zdá se, ţe zdánlivě snadné činnosti vyúsťující v efektivní porozumění textu jsou 

sloţeny z komplexu dobře rozvinutých a dobře procvičených schopností a dovedností. Zvláště 

působivý je způsob, jakým dobří čtenáři aktivně a vědomě koordinují tyto dovednosti a 

strategie (Pressley & Alflerbach, 1995). 

4 Vymezení konceptu „poor comprehenders“ 

4.1 Charakteristika „poor comprehenders“ 

 Nejčastěji se setkáme s pojetím slabého čtenáře, který má potíţe s dekódováním slov a 

v důsledku toho i textu špatně rozumí. S tímto pojetím se setkáme i u několika českých 

odborníků (např. Matějček, 1995). Vedle těchto slabých čtenářů však stojí skupina dětí, která 

navzdory přiměřenému věku a dobrým dekódovacím dovednostem má potíţe uchopit 

podstatu textu (Rapp et al., 2007). Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, v anglicky psané literatuře 

se tato skupina čtenářů vyskytuje pod pojmem „poor comprehenders“, zkráceně „PCs“. Do 

českého jazyka lze tento termín přeloţit jako „čtenář s nízkým porozuměním“ či „čtenář s 

                                                 
6 Hana Košťálová (ČŠI) upozorňuje na metodu vhodnou k pouţití při čtení. Jedná se o metodu čtení s otázkami, kdy při četbě 

např. encyklopedie pedagog nejdříve předvádí, jaké otázky můţe poloţit k tomuto textu. Poté vyzve děti, aby také zkusily 

pokládat otázky. Na základě těchto otázek by ţáci měli dále rozlišit mezi otázkami, na které mohou najít odpověď v textu a 

těmi, na které odpověď v textu není a musíme ji hledat jinde a přemýšlet o ní. 
7 Česká školní inspekce navrhuje aktivitu, kterou je vhodné zapojit po četbě. Instrukce zní, aby si děti napsaly do dalšího 
sloupečku tabulky  „Vím – Chci vědět – Dozvěděl/a jsem se“, co nového se o tématu dnes dozvěděly, případně zda mají 

nějaké otázky, následuje opět konzultace otázek ve dvojici a poté společně.  
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deficitem v porozumění“. Obě tyto translace jsou však zavádějící a mohou odkazovat k více 

skupinám problematických čtenářů. Někdy se pro označení tohoto typu čtenáře uvádí pojem 

„hyperlektik“ 8 , avšak v zahraniční literatuře se s tímto názvem příliš nesetkáme. Pro 

zachování relevantnosti údajů jsme se rozhodli zachovat tento cizojazyčný termín.  

 V současné době nejsou vyčleněna diagnostická kritéria pro slabé čtenáře s nízkým 

porozuměním textu (poor comprehenders), proto je nezbytné vyvodit charakteristiky tohoto 

fenoménu napříč rozmanitými výzkumy (Holmes, 2010). Setkáme se také s mnoha pojetími 

tohoto termínu. Někdy pojmem poor comprehenders bývají označeni všichni lidé, kteří mají 

problémy s porozuměním (čteného či slyšeného), bez ohledu na příčiny. Do tohoto konceptu 

by tak spadali čtenáři s dobrým dekódováním, ale špatným porozuměním, dále nečtenáři 

(garden variety poor readers) a také někteří jedinci trpící dyslexií. Toto vymezení je poměrně 

široké a nepřesné. Mnohem více odborníků zabývající se slabým čtením se přiklání k 

omezenější představě poor comprehenders dle modelu Gougha a Tunmera (1986). Termín 

PCs zde odkazuje na děti, které zvládají číst přesně, ale se špatným pochopením čteného. Dle 

tohoto modelu čtení má tato skupina čtenářů deficity v porozumění čtenému díky nízké 

schopnosti lingvistického porozumění. V důsledku toho nejsou schopni správně analyzovat, 

zpracovat a vyuţít tištěný obsah sdělení. Dekódovací dovednosti u těchto jedinců jsou v 

pořádku. 

 Tato teorie vychází z faktu, ţe schopnost čtení se vyvíjí od orálního jazykového 

základu. Z tohoto důvodu, potíţe, jeţ mají děti s pochopením psaného textu, lze vysledovat i 

při uţívání mluveného jazyka (Pimperton & Nation, 2010). Nedostatky v mluvených 

jazykových dovednostech zahrnují aktivní slovní zásobu, morfosyntaktické a komunikační 

dovednosti (včetně pochopení komunikačního záměru, porozumění lexikálním a syntaktickým 

nejasnostem a tvorby závěru.) (Nation et al., 2004). Nutno podotknout, ţe IQ poor 

comprehenders se pohybuje v normálním rozmezí.  

 Velkým problémem poor comprehenders je, ţe jejich deficity často uniknou 

pozornosti pedagogů, neboť tito čtenáři čtou rychle, plynule a správně. I přesto, ţe netvoří 

ojedinělé případy (v americké populaci představují 5-10 % dětí školního věku), nejsou pro 

okolí příliš nápadní (Nation & Snowling, 2007). Zatímco u ţáků s deficity v technice čtení 

jsou příčiny problémů více zřejmé, přesný původ potíţí se čtením u PCs zůstávají nejisté.  

                                                 
8 Hyperlexie je vymezována jako specifická forma poruchy čtení s porozuměním. Tento deficit v porozumění je ve výrazném 

kontrastu k průměrné či nadprůměrné dovednosti dekódování.  
 Jedná se tedy o schopnost naučit se mechanicky číst, navzdory zřetelně opoţděným jazykovým dovednostem. U 

této poruchy můţeme zaznamenat silný rozpor této schopnosti vůči mentálnímu či chronologickému věku dítěte, někdy je 

patrná také jakási fascinace čísly či písmeny (Vitásková, 2010). Podle Grigorenka et al. (2003, in Vitásková, 2010) bývá 
hyperlexie mnohdy součástí různých symptomů (např. Savantova, Tourettova, Aspergerova, Rettova či jiných poruch 

autistického spektra). 
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 Důleţitou skutečností je, ţe uvedené problémy bývají omezené pouze na verbální 

oblast. V testech zaloţených na neverbálních dovednostech dosahují PCs průměrných 

výsledků (Pimperton & Nation, 2010). 

 Napříč odbornou literaturou se setkáme s několika problémovými oblastmi 

charakteristické pro PCs. 

Jsou jimi: 

a) sémantické procesy-chápání významu slova nebo objevení jeho významu rychle a v 

kontextu  

b) slovní zásoba  

c) propojování informací  

d) vyvozování závěrů  

e) kognitivní dovednosti, pracovní paměť  

f) syntaktické znalosti 

a) sémantické zpracování 

 Několik studií uvádí spojitost slabého porozumění se způsobem sémantického 

zpracování textu (Nation et al., 2004). Další studie (např. Cain & Oakhill, 2007) ukázaly, ţe 

slabí čtenáři mohou mít deficity v mnoha různých oblastech, které ovlivňují procesy 

napomáhající konstrukci významu.  

b) slovní zásoba 

 Čtení je hlavním determinantem růstu slovní zásoby. Poor comprehenders čtou méně, 

coţ vede k deficitům v porozumění. V důsledku toho jejich slovní zásoba příliš neroste. Tyto 

deficity poor comprehenders se projevují jak v aktivní, tak pasivní slovní zásobě. (Nation, 

2004). V důsledku chudé slovní zásoby PCs často neznají slova, se kterými se v textu setkají a 

nedokáţou odvodit jejich význam (Palincsar & Brown, 1984).  

c) propojování informací 

 Poor comprehenders mívají potíţe s uţitím některých čtenářských strategií, zvláště s 

propojováním myšlenek čteného textu. Často také slabí čtenáři postrádají dostatečné základní 

znalosti o tématu, které čtou. I v případech, kdy slabí čtenáři disponují příslušnými znalostmi 

o tématu, často tyto znalosti nejsou schopni propojit s ostatními informacemi a pouţít jej k 

porozumění (Palincsar & Brown, 1984).  

d) vyvozování závěrů 

 Mnohdy poor comprehenders nezvládají vyvodit závěry z přečteného textu (Cain, 

Oakhill &  Elbro, 2003). Někteří čtenáři nejsou schopni vytvořit z přečteného textu koherentní 
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úsudek, který by byl postavený na hodnocení textu a na jeho porovnání s dalšími informacemi 

(Pearson, Rogers & Vosniadou, 1989).  

e) kognitivní dovednosti 

 Poor comprehenders mívají také potíţe v některých kognitivních dovednostech. Floyd, 

Bergeron & Alfonso (2006, in Homewood) porovnávali kognitivní dovednosti PCs s dětmi, 

které dosahovaly průměrných výsledků v porozumění čtenému textu. Nejhorší výsledky 

vykazovaly PCs v činnostem zaloţených na jazykové bázi a na vědomostech.     

 Nedávno realizovaný výzkum zkoumal kognitivní dovednosti PCs mimo jazykovou 

doménu. Ve studii zaměřené na matematické dovednosti, došli autoři k závěru, ţe PCs 

vykazují některé deficity v jiných oblastech (Pimperton & Nation, 2010). 

     -pracovní paměť 

 Bylo rovněţ prokázáno, ţe poor comprehenders oproti ţákům s dobrým porozuměním, 

disponují špatnou pracovní pamětí při prezentování slov i číslic. Tuto tezi potvrdilo několik na 

sobě nezávislých výzkumů. Dle názoru DeBeniho & Palladina (2000), jedinci se slabou 

pracovní pamětí vykazují niţší schopnost regulace aktivace obsahu paměti. To můţe 

znamenat zachování udrţení aktuálně důleţitých informací, coţ zároveň sniţuje aktivaci 

informací, které jiţ nejsou aktuální, a zabraňuje vstupu nedůleţitých irelevantních informace 

do pracovní paměti. Vzhledem k tomu, ţe efektivita údrţby, ukládání a aktualizaci informací 

jsou rozhodující pro konstrukci významu textu, tyto inhibiční deficity následně ovlivňují 

schopnost zapojení dalších procesů, které jsou nezbytné pro dobré pochopení.  

f) syntaktické znalosti 

 Ve spojení s opoţděným vývojem čtení bylo také shledáno, ţe PCs disponují 

nedostatečnými syntaktickými znalostmi (např. Cragg & Nation, 2006). Jiné výzkumy však 

tuto skutečnost popírají (např. Cain & Oakhill, 2006). Zde nebyly nalezeny ţádné rozdíly 

mezi dobrým a slabým čtenářem z hlediska syntaktických znalostí (Cain, 2010).  

 Na základě těchto výzkumů je zřejmé, ţe ne všechny studie se ve svých závěrech 

shodují a ţe by bylo vhodné nadále tuto problematiku řádně prozkoumat. Mnoho z těchto 

problematických okruhů můţeme sledovat rovněţ u skupiny nečtenářů (garden variety poor 

readers), neboť tyto problémy jsou úzce svázány s porozuměním čtenému.  

 I přesto, ţe u této skupiny slabých čtenářů můţeme najít určité společné 

charakteristiky (viz výše), povaţuji za nezbytné upozornit na to, ţe se jedná o velice 

různorodou skupinu. To znamená, ţe znaky vyskytující se u jednoho ţáka označeného jako 

poor comprehender se nemusí plně shodovat s vlastnostmi jiného stejně označeného ţáka.  
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 Zajímavý poznatek přinesli Cornoldi, de Beni & Pazzaglia (1996, in Cornoldi & 

Oakhill), kteří zkoumali silné a slabé stránky kognitivních a metakognitivních dovedností 

poor comprehenders. Ti zjistili, ţe ţádné dítě nevykázalo deficity ve všech oblastech zároveň. 

Další studie zkoumající různé charakteristiky PCs tento fakt potvrzuje, kdy Cain & Oakhill 

(2006) nenašli jediný úkol, jeţ by všichni děti označené jako poor comprehenders provedli 

pod průměrnou úrovní. 

 Dohromady tyto studie ukazují, ţe slabí čtenáři nejsou homogenní skupinou. I přesto, 

ţe všechny tyto děti vykazují nedostatky v lingvistickém porozumění, existují mezi nimi 

velké rozdíly. Tento fakt je třeba zohlednit při intervenčním opatření.  

5  Vymezení dyslexie 

5.1 Charakteristika dyslexie 

 Na úroveň čtenářské gramotnosti mají také významný vliv specifické poruchy učení, 

zejména specifická porucha čtení dyslexie. Často se setkáme chybným označením nečtenářů 

(garden variety poor readers) právě jako dětí s dyslexií. Neměli bychom tyto dva jevy 

zaměňovat, neboť kaţdá skupina nese svá specifika a vyţaduje odlišný přístup.  

 Jednou z nejuţívanějších definic dyslexie je vymezení Mezinárodní dyslektickou 

společností: „Dyslexie je specifická porucha učení, která je neurobiologického původu. Je 

charakterizována obtížemi se správným anebo plynulým rozpoznáním slova a špatným 

pravopisem a dekódovacími schopnostmi. Tyto obtíže jsou typickým následkem deficitu ve 

fonologické složce jazyka, který je často neočekávaný ve vztahu k ostatním poznávacím 

schopnostem a k podmínkám efektivní výuky ve třídě. Mezi sekundární následky mohou patřit 

problémy s porozuměním čteného a omezené čtenářské zkušenosti, které brání růstu slovní 

zásoby a základních znalostí.“ (Bartoňová, 2004, s. 13). 

 Jak jiţ z této definice vyplývá, děti s dyslexií mají potíţe především v oblasti 

dekódování. V důsledku toho také často textu špatně porozumí, neboť musí vynaloţit více 

pozornosti na rozpoznávání slov, coţ jim současně znemoţňuje soustředit se na obsah sdělení. 

Pro tento jev je však typické dobré lingvistické porozumění. Další charakteristiky této 

poruchy čtení si lépe představíme v porovnání s dalšími skupinami slabých čtenářů.  

5.2 Porovnání konceptu nečtenářů a dyslexie 

 Pokud bychom měli porovnat specifika skupiny nečtenářů (garden variety poor readers) 

a dětí s dyslexií docházíme k následujícím diferencím.  

 Kognitivní profil slabého čtení s porozuměním mnohdy přímo kontrastuje s jevy 

spojené s dyslexií. Děti s dyslexií vykazují nedostatky pouze v omezeném počtu 
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intelektuálních a poznávacích procesů. Na rozdíl od nečtenářů mající problémy jak na poli 

technických dovedností, tak i v lingvistickém porozumění, ţáci s dyslexií mají deficity pouze 

s dekódováním. Problémy s porozuměním čtenému se mohou vyskytnout aţ jako sekundární 

problém vznikající v důsledku velmi pomalého čtení. Schopnost lingvistického porozumění u 

dětí s dyslexií je zpravidla v normě (Hoover & Gough, 1990). U nečtenářů se deficity ve 

fonologické oblasti vyskytují společně s dalšími problémy na poli kognitivních procesů 

(Stanowich, 1988). 

 Původ vzniku dyslexie je také striktně spojen s neurobiologickou příčinou (Bartoňová, 

2004). Oproti tomu příčina potíţí u nečtenářů není často známa, můţe ji tvořit několik faktorů 

sahající od nepodnětného sociokulturního prostředí, nízkou inteligenci, motivační faktory po 

orgánové vady. U nečtenářů tak problémy s porozuměním nabývají mnohem většího významu, 

neboť je v nich často zakomponováno více příčin.  

 Další rozdíly vyplývají přímo z charakteristik těchto dvou odlišných skupin, proto není 

třeba se jimi dále zabývat. Při náhledu do této tématiky se mnohem častěji setkáme s 

vymezením rozdílů mezi ţáky s dyslexií a „poor comprehenders“. 

5.3 Porovnání konceptu poor comprehenders a dyslexie 

 Dyslexie byla objevena na konci 19. století a stala se předmětem intenzivního 

vědeckého výzkumu po více neţ 40 let (Snowling, 2009). Naproti tomu koncept poor 

comprehenders byl poprvé popsán roku 1980 a zatím přitahuje menší pozornost odborníků. I 

přesto, ţe silný empirický základ tohoto fenoménu poloţilo a stále rozvíjí mnoho uznávaných 

autorit (např. Cain, 2010) doposud se jedná o nedostatečně probádanou oblast (Hulme & 

Snowling, 2009). 

 Na rozdíl od dyslexie není slabé čtení v kontextu porozumění čteného pojímáno jako 

porucha a nemá své místo v mezinárodní klasifikaci nemocí. „Profil poor comprehenders není 

doposud všeobecně uznáván lékaři, a proto je mu věnováno podstatně méně pozornosti v 

odborné literatuře než dyslexii.“ (Holmes, 2010, s. 83).  

 Zásadní rozdíl mezi dyslektiky a poor comprehenders spočívá v tom, ţe dyslektici 

mají dobré schopnosti porozumění mluvenému projevu, ale špatné rozpoznávání slov, zatímco 

poor comprehenders mají dobré rozpoznávání slov, ale slabé porozumění slyšenému projevu 

(Gough & Tunmer, 1986). 

 Rozdíly mezi ţáky s dyslexií a poor comprehenders jsou mnohem výraznější u 

souvislého čtení (Nation & Snowling, 1998b). V oblasti fonologických dovedností dosahují 

PCs průměrných výsledků v porovnání s ţáky s dyslexií. Jak jiţ bylo zmíněno výše, 
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nedostatky PCs se obvykle vyskytují v ostatních jazykových sférách. Typické deficity 

najdeme v oblasti zpracování jazyka, například v syntaxu, sémantických dovednostech a ve 

slovní zásobě (Nation, in Snowing & Hulme, 2005).  

 Ačkoliv ţáci s dyslexií obvykle nečtou plynule, často ukazují rozsáhlé pouţívání 

čtenářských strategií, a to zvláště strategií monitorování svého porozumění a strategii sebe-

opravování (Frith & Snowling, 1983). Právě v těchto strategiích PCs mnohdy selhávají.  

 Je třeba upozornit na to, ţe poměr dětí, které mají pouze deficity v dekódování, či 

pouze v porozumění bude malý ve srovnání s těmi, které mají obecnější problémy se čtením. 

Dyslexie ani slabé porozumění čtenému nemá jasně vymezené hranice (Snowling, 2009).  
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II  Praktická část 

6  O projektu Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika 

6.1  Charakteristika projektu   

 Na katedře psychologie Pedagogické fakulty UK probíhá od roku 2013 studie 

„Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika“. Jak jiţ z názvu vyplývá, projekt se 

zabývá jedním z klíčových aspektů čtenářské gramotnosti, a to porozuměním čtenému. Tato 

tematika je také velmi aktuální v mezinárodním kontextu.  

 Celý projekt je rozdělen do dvou etap. Na podzim roku 2013 proběhla přímo na 17 

spolupracujících ZŠ, první etapa výzkumného projektu, kdy byli testováni cílové skupiny 

ţáků 1.- 4. ročníků. Toto testování probíhalo ve třech sezeních s minimálním rozestupem tří 

týdnů. Druhá etapa bude realizována v roce 2015 a bude zaměřena na rizikové skupiny 

čtenářů. 

 Cílem tohoto projektu je popsat specifika, vývoj a předpoklady porozumění čtenému u 

dětí v počátečních etapách rozvoje gramotnosti.  

 Vedlejším „produktem“ tohoto projektu je příprava testových úloh pro hodnocení 

porozumění čtenému, které mohou být přínosné v dalším výzkumu i pro praktické uţití 

psychologické poradenské diagnostice. Zde se v současné době setkáváme s některými 

problémy. Například se setkáme se stálým vyuţíváním diagnostických nástrojů, které byly 

vytvořeny v 80. letech 20. století a nejsou dostatečně reflektovány změny ve výuce, ke kterým 

došlo v posledních letech. Jedná se například o genetickou metodu čtení, pro kterou nejsou 

diagnostické nástroje uzpůsobeny. Bylo provedeno několik studií, vykazujících odlišné 

výsledky mezi metodami, přičemţ ty zásadní jsou zřejmě na počátku samotné výuky čtení 

(Kucharská, Barešová, 2012). Dále je zde také otázka, na které aspekty čtení se v diagnostice 

zaměřujeme – stále přetrvává precizní hodnocení techniky čtení dle normativních 

diagnostických nástrojů, současně při velmi – dá se říct aţ vágním vymezením a hodnocením 

porozumění čtenému.  

Výzkumná studie, která je projektovým týmem realizována, si klade za cíl zmapovat 

celkový stav rozvoje čtení od 1.- 4. ročníku ZŠ i navrhnout případné změny v kritériích 

hodnocení čtení v oblasti porozumění čtenému.  

Na základní cíl výzkumu – postiţení porozumění čtenému u dětí běţného vývoje  – 

následně navazuje práce s rizikovými ţáky. Cílem navazující etapy je více popsat rozvoj 

čtenářských dovedností v rizikových skupinách, těch, které mají shodný rámec – vývojové 

problémy (ţáci se specifickými poruchami učení, ţáci s narušeným vývojem řeči a ţáci 
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s Aspergerovým syndromem), ale také slabí čtenáři.  

6.2 Rámec bakalářské práce 

Projekt se tedy zabývá také tematikou tzv. problémových či slabých čtenářů. Této 

skupině zatím nebyla dosud věnována příliš velká pozornost – jsou to ţáci s problémovým 

čtením, které však není moţné zařadit do ţádné ze známých diagnóz čtení. Jedná se o 

multifaktoriální jednotku, která můţe souviset s mnoha nespecifickými problémy, a to jak na 

úrovni ţáků (motivace, zájem, vůle, zdravotní stav), tak na straně učitele (metody výuky čtení, 

didaktická zdatnost atd.) i rodiče (podněcování, vzory, rodinné čtenářské prostředí atd.). Pro 

vyhledávání těchto dětí nejsou stanovena ţádná kritéria, je mnoho způsobů, jak danou 

jednotku vymezit. Pro účely této práce budeme pro označení cílové skupiny pouţívat pojem 

nečtenář tak, jak jsme si jej charakterizovali v teoretické části.  

Cílem bakalářské práce bylo najít moţná kritéria, jak by mohla být cílová skupina 

nečtenářů identifikována mezi dětmi zařazenými do výzkumu, přitom bylo nutné opírat se o 

metody čtení, které byly ve výzkumu pouţity. V kaţdém aspektu čtení – jak dekódování, tak 

porozumění, byly pouţity vţdy dva testy – jeden test, který má jiţ normy a jeden test, který 

byl vytvořen pro výzkumnou studii nově. Úkolem bylo zjistit, zda se má výzkumný tým drţet 

spíše testů standardizovaných anebo mohou být pouţity i testy nové, jak bude referováno dále.  

 Zpracovaná bakalářská práce by tedy měla napomoci koncept nečtenářů alespoň 

v základním rámci zmapovat, a to u ţáků 4. ročníků, kdy by jiţ měly být vybudovány základy 

čtení i čtenářství. Za slabé ţáky ve čtení či slabé čtenáře povaţujeme v této studii ty ţáky, 

kteří vykazují problémy ve čtení jak na úrovni dekódování, tak na úrovni porozumění. 

Opíráme se tedy pouze o samotné čtenářské dovednosti. Naopak se v této práci nebudeme 

zabývat osobnostními či motivačními faktory (tedy čtenářstvím) a ani praktikováním 

čtenářství (tedy zda se dítě ve svém volném času čtením zaobírá, jaký má k němu vztah, jak 

často čte apod.). 

6.3 Výzkumný soubor 

 Výzkumný soubor tohoto projektu tvoří ţáci s běţným vývojem navštěvující 1. - 4. 

ročník základních škol. Ţáci se pohybují ve věkovém rozmezí 6-11 let. Celkový počet 

otestovaných ţáků je 517 (255 ţáků v analyticko-syntetické metodě, 262 v genetické). V 

kaţdém ročníku bylo otestováno cca 130 ţáků.  

 

 Ráda bych předeslala, ţe jsem se aktivně podílela na sběru dat v rámci tohoto projektu, 

nicméně ne u ţáků čtvrtého ročníku, jeţ je pro mou analýzu dat klíčový. Tato data byla 
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sesbírána jinými výzkumnými asistenty.  Dbalo se na dodrţování všech etických zásad 

výzkumu. Bylo nutné, aby všichni zúčastnění ţáci odevzdali informovaný souhlas zákonného 

zástupce, také byl nezbytný písemný souhlas ředitele školy. Ţáci v celé studii vystupují pod 

jmennými kódy, a pokud si testování ţádalo zvukovou nahrávku, ta byla po transkripci 

smazána. 

 Pro analýzu dat jsme vybrali ţáky 4. ročníků, neboť toto věkové rozmezí představuje 

mezník v rozvoji čtení a v tomto období se jiţ snadno identifikuje, v jakých komponentách 

čtenářské gramotnosti dosahuje ţák slabých výsledků. Kramplová a Potuţníková (2005) 

charakterizují tento ročník takto: „žáci se již naučili číst po technické stránce a začínají čtení 

používat jako prostředek svého dalšího vzdělávání“. (Kramplová, Potuţníková, 2005, s. 10). 

Pro aplikaci získaných poznatků je důleţité číst text správně a porozumět mu: „Ve 4. a 5. 

ročníku čtou děti správně a s porozuměním přiměřeně náročné texty.“ (Fabiánková, Havel, 

Novotná, 1999, s. 45).  

7 Cíl a výzkumné otázky 

7.1 Cíl výzkumu 

 Hlavním cílem provedených analýz bude uplatnit jednoduchý model čtení ve skupině 

ţáků 4. ročníků. Tento model sleduje čtenářské dovednosti z hlediska dvou proměnných – 

techniky čtení a porozumění čtenému. Stanovili jsme si úkol vyhledat děti splňující kritérium 

špatného čtení na úrovni dekódování a kritérium špatného porozumění, čímţ budeme mít 

vyhledány nečtenáře, tak jak jsme si je jiţ dříve definovali. V identifikované skupině bude 

provedena analýza statistické významnosti rozdílů v některých testech sledující další aspekty 

čtení, oproti ostatním ţákům, kteří mezi skupinu nečtenářů zařazeni nebudou.  

Konkrétně se budeme postupně zabývat těmito výzkumnými otázkami:  

1) Které testy užívané v projektu GAČR-Porozumění čtenému, mohou 

být užity pro identifikaci slabého kódování a slabého porozumění? 

Koho můžeme za nečtenáře označit?  

2) Označí oba testy čtení pro kódování a pro porozumění čtenému 

stejné žáky z hlediska nízké úrovně dovedností?  

3) Vykazují žáci 4. ročníků, kteří patří svými výkony mezi ne jslabší 

žáky, shodu v obou parametrech čtení?  

4) Jak velká je skupina nečtenářů skrze techniku a porozumění 

čtenému?  

5) Které aspekty čtenářských dovedností do problematiky slabého 
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čtení vstupují?  

6) Jsou nečtenáři v obou výukových metodách na přibližně stejném 

stupni rozvoje čtenářských dovedností?  

 Vzhledem k tomu, ţe se v České republice této problematice doposud nevěnovala 

příliš pozornost, domnívám, ţe tato bakalářská práce můţe být přínosem po teoretické i 

praktické stránce. Tyto poznatky mohou být rozšiřující pro učitele, ale i ostatní osoby 

podílející se na rozvoji čtenářské gramotnosti dětí.  

 Výsledná zpráva můţe být v neposlední řadě východiskem pro další výzkumy v 

oblasti čtenářské gramotnosti.  

7.2 Typ výzkumu 

 Jedná se o kvantitativně-kvalitativní typ výzkumu. V kvantitativní části bude 

provedena komparativní analýza dolního kvartilu 9 výsledků testů ţáků čtvrtých tříd.  Jedná se 

o ţáky, kteří v jednotlivých metodách čtení vykazují nejslabší výsledky z hlediska daného 

parametru čtení (technika, porozumění). Mohli jsme také vycházet např. z aritmetického 

průměru a směrodatné odchylky a provést analýzy výkonů dětí, které budou pod určitou 

směrodatnou odchylkou (-1SD, -2SD). Tento způsob nám však nevyhovoval, protoţe 

nezaručuje analýzy stejného počtu ţáků. Tím, ţe budeme sledovat děti, spadající do dolního 

kvartilu, budeme vţdy mít k dispozici výkony nejslabších 25 % ţáků dle dané metody a 

parametru čtení.  

V kvalitativní části budou zpracovány a interpretovány výsledky výzkumu. Dále se 

budeme zabývat odpověďmi na stanovené výzkumné otázky.  

7.3 Formulace hypotézy 

 Výzkumné šetření na základě analýzy výsledků některých diagnostických testů by 

mělo ukázat, jaké je zastoupení nejslabších dětí v jednotlivých aspektech čtení (techniky, 

porozumění). Podle toho bude moţné identifikovat konkrétní skupiny čtenářů u ţáků 4. tříd 

v daných výukových metodách čtení. Budeme tedy sledovat, zda se v dolním kvartilu 

výsledku testů na různá zaměření vyskytují stejní ţáci. Ţáky identifikované jako nečtenáře 

budeme dále zkoumat. V teoretické části jsme konstatovali, ţe nečtenáři podávají nízké 

výkony nejen v testech zaloţených na porozumění čtenému a techniku čtení, ale i v testech 

související s jinými jazykovými dovednostmi. Na tomto základě předpokládáme, ţe ţáci 

označeni jako nečtenáři budou vykazovat statisticky významně horší výkony v testech 

                                                 
9  Kvartily rozdělují statistický soubor na čtyři stejné části. Dolní kvartil (Q1) tvoří 25 % nejniţších hodnot souboru. (Hendl,  

2006). 
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zaměřených na další dovednosti související se čtením. 

 

Stanovili jsme proto tyto tyto hypotézy: 

H1 : Mezi nečtenáři a ostatními žáky existuje statisticky významný rozdíl z hlediska 

výkonu v testu O neposedné hvězdičce  

H2 : Mezi nečtenáři a ostatními žáky existuje statisticky významný rozdíl z hlediska 

výkonu v Testu jazykového uvědomování 

H3 : Mezi nečtenáři a ostatními žáky existuje statisticky významný rozdíl z hlediska 

výkonu v testu Transpozice hlásek 

H4 : Mezi nečtenáři a ostatními žáky existuje statisticky významný rozdíl z hlediska 

výkonu v testu Slovník 

8 Průběh výzkumu, metody sběru dat 

8.1 Hodnocení čtení 

 Všichni ţáci, kteří se zúčastnili výzkumu, byli testováni za stejných podmínek. 

Testování probíhalo v dopoledních hodinách, obsahovalo vţdy konkrétní počet testů dle 

daného sezení v první etapě testování. Testování prováděli proškolení administrátoři, při 

zácviku bylo vyuţíváno supervizních nahrávek pro sjednocení postupů jednotlivých 

administrátorů. Jednalo se jak o testy, které byly administrovány slovně, tak testy formy tuţka 

– papír. K posouzení úrovně čtenářských dovedností u ţáků 4. ročníků bylo pro analýzu 

v rámci bakalářské práce vyuţito celkem osm testů, které byly vybrány z baterie 

diagnostických testů zaloţených na různé čtenářské dovednosti. Pro cíle tohoto výzkumu 

nečtenářů bylo vybráno několik klíčových testů zaměřujících se zejména na techniku čtení a 

na porozumění čtenému. Také budou analyzovány výsledky testů identifikující jiné jazykové 

dovednosti (např. porozumění slyšenému, jazykové uvědomování aj.).  

 Jak jiţ bylo v teoretické části předesláno, čtení s porozuměním převáţně závisí na 

úrovni osvojení techniky čtení. Z tohoto důvodu se budeme věnovat komparaci testů 

hodnotící rychlost čtení, správnost čtení a porozumění čtenému.  

 Sběr dat měl povahu individuálního testování ţáků v prostředí běţných základních 

škol. Vyuţívány byly čtenářské testy dle jednotlivých aspektů čtenářských dovedností. Před 

kaţdou úlohou byly ţákům podány instrukce k vypracování dané úlohy.  

 Pro souhrnnou analýzu dat byly vybrány dva testy identifikující rychlost a správnost 

čtení, dále dva testy na porozumění čtenému a testy zaměřené na další aspekty čtení.  
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8.1.1 Testy pro hodnocení techniky čtení 

 První test zaměřený na rychlost a správnost čtení je Test rychlého čtení (Caravolas, 

Volín, 2005). V tomto testu má ţák za úkol v omezeném časovém limitu (1 minuta) přečíst co 

nejrychleji a co nejlépe seznam slov v přesně stanoveném pořadí. Zaznamenává se počet 

přečtených slov v daném časovém limitu a počet chyb, kterých se ţák během čtení dopustí a 

počet chyb, které si ţák uvědomí a sám je opraví. Děti v tomto testu čtou pouze izolovaná 

slova, kde nemusí vnímat kontext celého textu, coţ umoţňuje sledovat zejména techniku čtení. 

Dosaţený hrubý skór se podle norem převádí na standardizovaný skór.   

 Další test (Krmení králíků) byl vytvořen pro  tento projekt nově (Kucharská, Mrázková, 

in Kucharská a kol., 2014) a zkoumá několik čtenářských dovedností. Test, který respektuje 

principy testů uţívaných v poradenské diagnostice (např. Matějček, 1987), obsahuje souvislý 

text ve formě příběhu, který má ţák za úkol hlasitě přečíst. Text obsahuje 156 slov a po 

obsahové stránce odpovídá moţnostem porozumění ţák 2. - 4. ročníků. Podobně jako v jiných 

čtenářských testech umoţňuje hodnotit technickou stránku čtení – sleduje se počet slov 

přečtených za minutu, celkový čas čtení článku, chybovost a další kvalitativní ukazatele čtení 

(plynulost čtení, čtenářské dovednosti, specifické znaky čtení). Vzhledem k tomu, ţe se jedná 

o prozatímní návrh testu a provedené šetření je současně jeho prvním ověřováním, nemá test 

zatím normativní údaje.  

8.1.2 Testy pro hodnocení porozumění čtenému 

Test Krmení králíků (Kucharská, Mrázková, in Kucharská a kol., 2014) byl připraven 

také pro hodnocení porozumění čtenému. V běţné poradenské diagnostice se ve čtenářských 

testech (Matějček a kol, 1987) postupuje tak, ţe po přečtení článku mají děti samy vyjádřit, co 

se v textu stalo, případně se jim kladou doplňující otázky. Tento způsob hodnocení je velmi 

subjektivní, dva nezávislí posuzovatelé by se třeba neshodli na tom, jak přesně dítě postihlo 

dějovou linku či další detaily. Také dítě můţe textu více rozumět, neţ je schopno převyprávět, 

případně můţe být stydlivé, mít obavy z neúspěchu, coţ zase můţe ovlivnit jeho slovní 

produkci. Proto se v nově připravovaném diagnostické testu objevuje návrh přesnějšího 

hodnocení porozumění obsahu – jedná se o 12 otázek, na které dítě odpovídá po přečtení 

celého textu, přičemţ je moţné dosáhnout skóru 20 bodů. Hodnotí se porozumění celého textu 

a schopnost vysuzování. Pro přesnější analýzu odpovědí dítěte v budoucnu se při tomto 

testování pořizuje zvuková nahrávka. Aby mohly být dětem zadávány všechny otázky, musí 

přečíst text do jeho konce. V tom se liší od textů dle Zkoušky čtení, kde se můţe podle potřeb 

dítěte ukončit čtení po 3 minutách a dotazovat se na děj pouze z části, které dítě přečetlo, coţ 

však můţe ovlivnit následné dotazování (na část textu si dítě vzpomene, celý článek nemusí 
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obsáhnout). Po přečtení příběhu následuje několik otázek vztahující se k přečtenému příběhu. 

 Druhý test zaměřený na porozumění je Test porozumění čtenému (Caravolas, Volín, 

2005). Test tvoří 20 smysluplných vět, kde jsou vţdy v kaţdé větě vynechána dvě slova. Ţák 

má za úkol vybrat z nabídky čtyř slov takové slovo, které by se do vynechaného místa ve větě 

nejvíce hodilo. Opět je zde omezený časový limit (7 min.). Test měří schopnost pochopit 

kontext věty. V hodnocení je moţné pracovat se správně doplněnými slovy (max. 40 bodů) 

nebo se správně vyřešenými větami (20 bodů).  

8.1.3 Další testy ke sledování nečtenářů 

 Pro porovnání rozdílů mezi nečtenáři a ostatními ţáky z hlediska dalších čtenářských 

dovedností (porozumění slyšenému, jazykové uvědomování aj.) byly pouţity tyto testy:  

O neposedné hvězdičce  (Kucharská, Mrázková, 2013, in Kucharská et al., 2014) – Tento test 

sleduje schopnost ţáka porozumět slyšenému. Po vyslechnutí příběhu jsou ţákovi kladeny 

otázky k vyslechnutému příběhu. Hodnotí se porozumění slyšenému a schopnost vysuzování. 

Celkem je zde 12 otázek, které jsou obodovány od 0 do 2 bodů, analogicky k testu čtení 

(Krmení králíků). Za kaţdou oblast (porozumění, vysuzování) můţe ţák získat maximálně 10 

bodů, celkově můţe ţák získat nejvíce 20 bodů.  

Transpozice hlásek (Caravolas, Volín, 2005) – V této úloze jsou ţákovi předříkávány dvojice 

vymyšlených slov. Ţák má za úkol tuto dvojici slov nejdříve zopakovat, poté vyměnit první 

hlásky z těchto pseudoslov a nakonec říci dvojici slov s vyměněnými hláskami. Za kaţdou 

správně transponovanou slabiku můţe ţák získat 1 bod. Maximální počet bodů je 20. Test 

hodnotí ţákovo fonologické povědomí.  

Test jazykového uvědomování (Šmejkalová, Kucharská, in Kucharská et al, 2014) – Tento 

test je rozdělen do dvou bloků, které dále tvoří dílčí úlohy zaměřené na různé jazykové 

dovednosti. Celkově test mapuje ţákovu schopnost správného uţití gramatických pravidel 

jazyka. Za kaţdou správně zodpovězenou úlohu můţe ţák získat 1 bod, maximální počet bodů 

je 40. 

Slovník (Smolík, Seidlová Málková, 2013, in Kucharská et al., 2014) – Test Slovník slouţí k 

zhodnocení ţákovy slovní zásoby. Test obsahuje sadu karet s obrázky, na kaţdé kartě je 

několik obrázků. Při administraci je ţákovi sděleno slovo označující určitou věc, činnost, 

povolání atd. a jeho úkolem je najít na kartě obrázek, který by dané slovo nejlépe vystihoval. 

Za kaţdou správně ukázanou poloţku můţe ţák získat 1 bod, maximálně můţe dosáhnout 

počtu 36 bodů. 
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 AS G 

Počet chlapců 31 40 

Počet dívek  32 31 

Celkem 63 71 

 

9 Výzkumný soubor 

 V rámci celého projektu bylo testováno 134 ţáků 4. tříd. Je zde poměrně vyrovnané 

zastoupení pohlaví dětí. Výzkumu se zúčastnilo 71 chlapců a 63 dívek. Testovaní ţáci jsou ze 

14 základních škol ve věkovém rozmezí 8-11 let.   

Tab.1: Zastoupení chlapců a dívek v analyticko-syntetické a genetické metodě 

 

  

 

 

Pro účely této analýzy dat vyuţiji výsledky ţáků, kteří dosáhli nejniţšího skóre  v 

testech zaměřených na jednotlivé aspekty čtení. Tyto výsledky budou dále srovnávány se 

skóry ostatních ţáků. Výzkumný vzorek tak tvoří dolní kvartil z těchto 134 ţáků, z kaţdého 

testu bude analyzováno cca 15-20 ţáků navštěvující čtvrtý ročník základní školy, podle dané 

metody čtení. Dolní kvartil z kaţdé sledované proměnné byl vypočítán jako 25 % nejniţších 

výsledků v kaţdé metodě z celého souboru.  

10 Metody zpracování dat 

10.1 Postupy při zpracování dat  

 Všechny vyhodnocené odpovědi na jednotlivé otázky v rámci celého výzkumu byly 

zaneseny do tabulky a zpracovány v programu Excel. Tyto data jsme dále analyzovali.  Pomocí 

filtru jsme upravili potřebné údaje, zjistili dolní kvartily pozorovaných testů a dále sestavili 

kontingenční tabulky. Všechny zkoumané proměnné jsme řešili zvlášť pro analyticko-syntetickou 

a zvlášť pro genetickou výukovou metodu čtení. Dále jsme vyuţili Kolmogorovův-Smirnovův 

test pro zjištění, zda vzorek dat odpovídá normálnímu rozdělení pravděpodobnosti. V poslední 

části jsme provedli porovnání skupiny nečtenářů a ostatních ţáků. Pro zjištění míry korelací 

mezí testy u nečtenářů a ostatních ţáků jsme pouţili Spearmanův korelační koeficient a pro 

posouzení statisticky významných rozdílů mezi skupinami v dalších kriteriálních testech jsme 

aplikovali neparametrický Mann-Whitneyův test. Tato data byla vyhodnocena pomocí 

statistického programu SPSS.  

 V analyticko-syntetické metodě čtení (AS) bylo testování celkem podrobeno 63 ţáků. 

Dolní kvartil by dle výpočtu mělo tvořit 16 ţáků. Tento vzorek bylo nutné mnohdy navýšit, 

neboť několik subjektů dosáhlo v konkrétním testu stejného bodového skóru a bylo tak 

nezbytné zahrnout všechny ţáky s totoţným hrubým skórem v měřené veličině. To samé se 

týká genetické metody čtení (G), ve které se testování zúčastnilo celkem 71 ţáků a dolní 
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kvartil by tak mělo představovat 18 nejslabších ţáků v jednotlivých proměnných.  

10.2 Technika čtení  

10.2.1 Testy hodnotící techniku čtení 

 V první části analýzy dat jsme se zaměřili na testy identifikující techniku čtení. 

V teoretické části práce bylo naznačeno, ţe technika čtení obvykle koresponduje také 

s porozuměním čtenému či naopak. Nicméně, pro hodnocení nečtenářů budeme sledovat dvě 

kategorie – ţáky spadající svým výkonem v technice čtení do dolního kvartilu a ţáky, kteří 

dosáhli spodních hodnot v porozumění čtenému (také dolní kvartil).  

Technika čtení odráţí schopnost číst rychle, správně a plynule. Pro porovnání dětí 

označených jako nečtenáři jsme se v těchto testech zaměřili především na rychlost čtení, 

neboť počet chyb nabývá nízkého rozmezí hodnot a nemá tak pro tento výzkum dostatečnou 

vypovídající hodnotu.  

Především nás zajímá, zda v obou zvolených testech (Test rychlého čtení, Krmení 

králíků) zjišťující rychlost čtení, budou označeni stejní nečtenáři. Pokusíme se tedy 

procentuálně vyjádřit jejich shodu. Pokud ţádnou shodu nezjistíme, musíme se dále 

rozhodnout, podle kterého testu budeme nečtenáře identifikovat.  

 Techniku čtení měřilo několik testů z baterie diagnostických testů v rámci celého 

výzkumu. 

Pro řádné posouzení tohoto aspektu čtení jsme zvolili dva testy.  

 V prvním testu (Test rychlého čtení) jsme sledovali počet správně přečtených slov v 

časovém limitu 1 minuty. Za kaţdé správně přečetné slovo byl přidělen jeden bod.  

 Ve druhém testu (Krmení králíků) jsme rovněţ sledovali počet správně přečtených 

slov v první minutě čtení článku.  

Výkon za 1. minutu se obvykle povaţuje za kritérium rychlosti a spolehlivě odráţí 

schopnost dekódovat. Zde nás konkrétně zajímá, zda oba testy zachytí jako nejslabší čtenáře 

v daném kritériu stejné ţáky, případně jak moc se obě metody liší v označení nejslabších ţáků. 

Oba testy tedy měří výkon v jedné minutě, jsou však mezi nimi rozdíly. V testu rychlého čtení 

ţáci čtou pouze izolovaná slova, během četby nemusí vnímat obsah čteného. V testu Krmení 

králíků musí ţáci během četby vnímat celý kontext čteného, coţ můţe být důvodem pro niţší 

rychlost, zejména tehdy, je- li technika čtení ještě nedokonalá. Proto nás zajímalo, zda v obou 

testech budou v dolním kvartilu stejné děti – tedy zda oba přístupy mohou vykazovat shodné 

údaje, ale také, zda samotný výkon – rychlost čtení v 1. minutě bude v obou testech shodný.  
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10.2.2 Kritické hodnoty dolního kvartilu 

 Následující tabulky odráţí konečný počet nečtenářů v jednotlivých aspektech čtení a 

hraniční skór sledovaných proměnných.  

 

Z tabulek je zřejmé, ţe v obou metodách hodnocení čtení byl v první minutě 

nejslabšími čtenáři označen počet, který odpovídá dolnímu kvartilu (25 %). Obě hranice 

v obou testech jsou navíc přibliţně stejné. Jak v Testu rychlého čtení (RCT), kde ţáci 

spadající ještě do dolního kvartilu dosáhli počtu 79 správně přečtených slov v AS metodě a 

v G metodě 76 slov za 1. minutu, tak v testu Krmení králíků (KRA 1 min) pak dosáhli shodně 

v obou metodách 75 slov za minutu. I bez statistického zpracování výsledků je zřejmé, ţe 

nejslabší ţáci v obou testech čtou přibliţně stejně v obou testech zaměřených na techniku 

čtení. 

 Jedna věc je, jaká je kritická hodnota hrubého skóru pro vymezení hranice dolního 

kvartilu, další věc je, které děti jsou označeny jako spadající mezi nečtenáře – zda obě metody 

sledující rychlost čtení označí stejné děti z hlediska nejniţších výsledků. Tomuto úkolu se 

věnujeme v další části práce.   

10.2.3 Označení dětí s nejnižšími výkony v technice čtení  

Po porovnání Testu rychlého čtení (RCT) a testu Krmení králíků (KRA 1 min) získáme 

počet ţáků, kteří se umístili v dolním kvartilu v obou testech mapující techniku čtení. 

Výsledná hodnota je dále nazývána „Technika“.  

Pomocí kontingenčních tabulek (viz příloha č. 1) jsme zjišťovali, kteří konkrétní ţáci 

patří mezi nečtenáře dle obou metod. V AS metodě dosahuje nízkých výsledků v obou testech 

12 ţáků z moţných 16, při převedení na procenta dostaneme 75 % ţáků. V G metodě získáme 

počet 14 ţáků z 18, coţ vychází na 78 % (při zaokrouhlení na celé jednotky). Můţeme mluvit 

o poměrně velkém zastoupení v obou metodách hodnocení čtenářských dovedností z hlediska 

techniky čtení. 

Při takto vysoké shodě, bychom pro označení dětí, které patří mezi ty s nejslabší 

technikou čtení, mohli pouţívat oba testy.  
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10.3 Porozumění čtenému 

10.3.1 Testy hodnotící porozumění čtenému 

 Pro identifikaci nečtenářů bylo kromě rychlosti čtení nutno také zmapovat porozumění 

čtenému. Úroveň porozumění čtenému jsme zjišťovali prostřednictvím dvou testů, a to Testu 

porozumění čtenému (Caravolas, Volín, 2005) a testu Krmení králíků (Kucharská, Mrázková, 

2013, in Kucharská et al., 2014). 

Postupovali jsme obdobně jako u analýzy techniky čtení. Test porozumění čtenému 

měří schopnost pochopit kontext věty. Test Krmení králíků je náročnější, neboť měří 

schopnost pochopit kontext celého článku. Chceme zjistit, zda budou oba testy identifikovat 

jako nečtenáře z hlediska porozumění stejné děti.   

Pro porovnání testů je nutné vycházet ze stejné měrné jednotky. Tu získáme při 

přepočtu procent hrubých skórů z maximálního skóru. Následné hodnoty porovnáme u obou 

testů k identifikaci ţáků dolního kvartilu.  

 U Testu porozumění čtenému (PCT) lze maximálně získat 40 bodů, u testu Krmení 

králíků (KRA) je maximální počet bodů 20 bodů. 

10.3.2 Kritické hodnoty dolního kvartilu 

V testu porozumění čtenému byli na základě sledovaných dat v AS metodě do dolního 

kvartilu zahrnuti ţáci s nejvyšším dosaţeným výsledkem 45 % z maximálního počtu 40 bodů. 

U testu Krmení králíků pro získání dolního kvartilu jsme zohlednili ţáky, kteří v AS metodě 

dosáhli 55 % bodů z celkového skóre, stejně tak v genetické metodě.  

 

Tab. 4: Počet žáků spadající do dolního  Tab. 5: Počet žáků spadající do dolního  
kvartilu v AS metodě z hlediska poro- kvartilu v G metodě z hlediska porozumění 

zumění čtenému. čtenému. 

 N 

Bodová hranice 

(% dosažených 

bodů z max. 

skóre.  

 N 

Bodová hranice 

(% dosažených 

bodů z max. 

skóre. 

PCT 17 45 % PCT 18 45 % 

KRA 23 55 % KRA 29 55 % 

 

 Z dosaţených výsledků je zřejmé, ţe hraniční hodnota pro Test porozumění čtenému a 

test Krmení králíků se liší. V testu, který je postaven na doplňování slov do vět, odlišuje 

nečtenáře hranice 45 % úspěšnosti. Test Krmení králíků je pro ţáky zřejmě těţší, i kdyţ jej 

splní na 55 %, znamená to, ţe se pohybují na hranici dolního kvartilu.  
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10.3.3 Označení dětí s nejnižšími výkony v porozumění čtenému 

Pro porozumění čtenému jsme pomocí kontingenčních tabulek (viz příloha č. 2) získali 

konečný počet nejslabších ţáků v kaţdé metodě.  

 Podobně jako u rychlosti jsme přistoupili ke sledování, zda se v parametru porozumění 

čtenému mezi nejslabšími ţáky pohybují titíţ. Tedy, zda se díky svému výkonu zařadí do 

dolního kvartilu v obou testech na porozumění čtenému.  

V analyticko-syntetické metodě získáme 9 ţáků ze 17 slabých v obou testech 

zaměřených na porozumění čtenému. Při převedení na procenta získáme mírně 

nadpolovičních 53 %. U genetické metody z obou testů dosahuje nejniţšího skóre 10 ţáků z 

moţných 18, tedy 56 %. V kontextu porozumění čtenému se setkáme s mírně nadprůměrným 

počtem ţáků v obou metodách, kteří se vyskytují v dolním kvartilu v obou sledovaných 

testech. 

Vzhledem k této mírně nadpoloviční shodě ţáků vyskytující se v dolním kvartilu u 

obou testů na porozumění čtenému by bylo vhodné pracovat spíše s jedním testem, který by 

napomohl k identifikaci nečtenářů. S přihlédnutím k povaze testů se jeví vhodnější test 

Krmení králíků, který spolehlivě odráţí ţákovu schopnost porozumět souvislému textu.  

10.4 Modely k identifikaci nečtenářů 

10.4.1 Možnosti identifikace nečtenáře  

 Z výše uvedeného se nabízí otázka, kolik testů a které by bylo vhodnější pro 

identifikaci nečtenářů pouţívat. Podle Jednoduchého modelu čtení, nečtenáře charakterizují 

nízké technické čtenářské dovednosti a zároveň nízká schopnost porozumět čtenému. S námi 

zvolenými testy na techniku čtení a na porozumění čtenému máme tedy dvě moţnosti, jak 

nečtenáře vyhledat. Buď pouţijeme oba testy v obou sledovaných aspektech čtení (toto řešení 

budeme dále nazývat „model A“) nebo se budeme orientovat pouze na jeden test v kaţdém 

aspektu čtení (toto východisko označíme jako „model B“).  

10.4.2 Model A 

 Na základě tohoto modelu budeme nečtenáře identifikovat podle nízkého výkonu v 

obou testech na rychlost čtení (Test rychlého čtení, Krmení králíků) a zároveň na základě 

nízkého výkonu v obou testech na porozumění čtenému (Test porozumění čtenému, Krmení 

králíků), jak jiţ bylo popsáno výše.  

Pro snadnou orientaci jsou výsledky všech sledovaných proměnných znázorněny v 

následujících tabulkách: 
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 Z těchto výsledků budeme dále vycházet pro určení typu čtenáře. V návaznosti na 

teoretickou část práce, kde byly definovány dva typy nečtenářů (Caravolas, Volín, 2005), a to 

ţáci s problémovou technikou čtení (deficit kódování) a ţáci s problémovým porozuměním 

(deficit porozumění) nás zajímá, jaký je v obou sledovaných parametrech čtení (technika, 

porozumění) v našem vzorku ţáků 4. ročníků v AS i G metodě výskyt těchto odlišných 

„typů“ nečtenářů10. Budeme postupovat na základě stanoveného rozlišení a roztřídění ţáků na 

problémové (dolní kvartil) a neproblémové. Zde nás jiţ tedy nebude zajímat míra jejich 

výkonu v jednotlivých testech, pokud jsou nad hranicí dolního kvartilu.  

 Celkem můţeme rozeznat čtyři skupiny čtenářů dle výše schopností v jednotlivých 

aspektech čtení. Rozlišovat budeme mezi dobrými čtenáři (oba parametry čtení jsou nad 

hranicí horního kvartilu), dyslektiky (slabé kódování, dobré porozumění), hyperlektiky (dobré 

kódování, slabé porozumění) a slabými čtenáři (nespecifikované problémy – oba parametry 

jsou v dolním kvartilu).   

Schema 1: Znázornění zastoupení typu čtenáře dle jednoduchého modelu čtení v AS metodě 

 

                                                 
10    Musíme poznamenat, ţe se jedná o modelový graf typologie nečtenářů. Do příslušných skupin jsme děti zařadili pouze 

na základě výkonů ve dvou čtenářských testech. Příslušnost ke skupině je brána pouze s  ohledem na tuto typologii a 

nejedná se o přidělení diagnózy. I kdyţ dítě spadá do skupiny „dyslektici“, nemusí nutně znamenat, ţe se skutečně jedná 

o dyslexii – je to pouze vyjádření, ţe jeho dekódování je problémové. Můţe to však být způsobeno i jinými okolnostmi, 
např. nespecifickými. Pro přidělení diagnózy specifických poruch učení je nutná komplexní pedagogicko-psychologická 

diagnostika ve školském poradenském zařízení.  
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Schema 2: Znázornění zastoupení typu čtenáře dle jednoduchého modelu čtení v G metodě  

Pro tento výzkum je klíčové vyhledat ty ţáky, kteří v obou aspektech čtení (technika, 

porozumění) patří do dolního kvartilu, tedy tzv. nečtenáře, ţáky, kteří mají problém jak 

v technice čtení, tak v porozumění. V analyticko-syntetické metodě se po porovnání výsledků 

dostáváme k počtu 5 ţáků, kteří vykazují nízké skóre v technice i v porozumění, v genetické 

metodě rovněţ k 5 ţákům (viz příloha č. 3).  

 

Podle uvedeného roztřídění zjistíme, zda se typy čtenářů liší v obou metodách : 

Tab. 8: Zastoupení typu čtenáře v analyticko-syntetické a genetické metodě dle modelu A 

 AS G 

 N % N % 

Dobří čtenáři 47 75 52 73 

Dyslektici 7 11 9 13 

Hyperlektici 4 6 5 7 

Nespecifikované poruchy 

(nečtenáři) 
5 8 5 7 

 

 Dle procentuálního zastoupení jednotlivých typů čtenářů nejsou patrné ţádné velké 

rozdíly mezi metodami.  

10.4.3. Model B 

 Tato varianta umoţňuje vyhledat nečtenáře pomocí jen jednoho testu v kaţdém 

aspektu čtení. Musíme se tedy rozhodnout, který test sledující techniku čtení a který test 

sledující porozumění čtenému bude klíčový.  

 Co se týče techniky čtení, zaměříme se na Test rychlého čtení, neboť ţáci v něm 

dosahují lepších výsledků neţ v testu Krmení králíků. Jak jiţ bylo uvedeno výše, je to proto, 

ţe ţáci při čtení nemusí vnímat kontext čteného a mohou se tak soustředit jen na čtení 
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izolovaných slov.  

 U porozumění čtenému dáváme přednost testu Krmení králíků, neboť na rozdíl od 

Testu porozumění čtenému, v něm ţáci prokáţí schopnost porozumět celému článku a ne jen 

samostatným větám.  

 Jako nečtenáře tedy potom označíme ty ţáky, které vyhledáme v dolním kvartilu, jak v 

Testu rychlého čtení, tak v testu Krmení králíků. V AS metodě jsme identifikovali 8 ţáků, 

kteří dosahují nejniţších výsledků v obou námi stanovených testech. To odpovídá 13 % z 

celkového vzorku 63 ţáků analyticko-syntetické metody. V genetické metodě jsme 

identifikovali rovněţ 8 ţáků, které můţeme na základě námi zvolených testů označit za 

nečtenáře. Těchto 8 ţáků tvoří 11 % z celkového počtu 71 ţáků genetické metody. Za obě 

metody získáme tedy 16 nečtenářů, coţ odpovídá 12 % z celkového počtu 134 ţáků (viz 

příloha č. 4). 

 

 Na základě takto označených ţáků je můţeme dále třídit do různých skupin čtenářů 

podle toho, v jakých aspektech čtení vykazují nízké skóry. Při rozdělení ţáků do čtyř kategorií  

(dle jednoduchého modelu čtení) dostaneme tyto počty ţáků:  

 

Tab. 9: Zastoupení typu čtenáře v analyticko-syntetické a genetické metodě dle modelu B 

 AS G 

 N % N % 

Dobří čtenáři 31 49 32 45 

Dyslektici 9 14 10 14 

Hyperlektici 15 24 21 30 

Nespecifikované 

poruchy 

(nečtenáři) 

8 13 8 11 

 

 

10.5 Testy zaměřené na další jazykové dovednosti 

 V další části analýzy dat jsme porovnávali korelace mezi výkony v jiţ probíraných 

testech na techniku čtení a porozumění čtenému (Test rychlého čtení, Test porozumění 

čtenému, Krmení králíků) a výkony v dalších testech mapující čtenářské dovednosti (O 

neposedné hvězdičce, Test jazykového uvědomování, Transpozice hlásek, Slovník) u 

nečtenářů identifikovaných v „modelu B“ a ostatních čtenářů. Zde nepracujeme s metodami 
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čtení odděleně, neboť malý počet ţáků v kaţdé metodě by neumoţňoval statistické 

vyhodnocení. 

 Pro rozhodnutí, kterou metodou budeme zkoumat vztahy mezi testy u nečtenářů a 

ostatních čtenářů bylo nejprve nutné určit, zda mají data normální rozdělení pravděpodobnosti. 

Rozloţení dat bylo vyhodnoceno pomocí Kolmogorova-Smirnovova testu. 

Tab. 10: Výsledky Kolmogorova-Smirnova testu pro jeden výběr 

  Hvězdicka TJU Transpozice Slovník 

N 134 130 134 129 

Normalní parametry  

Průměr 11,58 29,90 12,30 26,22 

Směrodatná 

odchylka 
3,601 4,927 4,465 3,274 

Krajní rozdíly 

Absolutní ,114 ,116 ,122 ,101 

Kladné ,059 ,064 ,078 ,058 

Záporné -,114 -,116 -,122 -,101 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,317 1,320 1,414 1,153 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,062 ,061 ,037 ,140 

 

Ukázalo se, ţe naše data na 5 % hladině významnosti nemají normální rozdělení 

pravděpodobnosti (viz příloha č. 5). Pro zjištění míry závislosti mezi proměnnými jsme tedy 

pouţili neparametrický Spearmanův korelační koeficient.  

Tab. 11:Korelace mezi výkony v již sledovaných testech (technika, porozumění čtenému) a 

testy sledující další čtenářské dovednosti u nečtenářů a ostatních žáků v obou metodách 

 RTC KRA 1 min PTC KRA porozumění 

 ostatní nečtenáři ostatní nečtenáři ostatní nečtenáři ostatní nečtenáři 

O 
neposlední 

hvězdičce 

0,24* -0,14 0,24* 0,21 0,25* 0,58* 0,54* 0,52* 

TJU 0,27* 0,13 0,32* 0,46* 0,5* 0,67* 0,08 0,38 

Transpozice 0,31* -0,11 0,39* 0,24 0,36* 0,19 -0,05 0,56* 

Slovník 0,17 -0,12 0,3 0,15 0,46* 0,39 0,19* 0,28 

 

 S počtem 16 nečtenářů na hladině významnosti  α=0,05, zjistíme kritickou hodnotu rsp  

= 0,426. Pokud je r >rsp můţeme povaţovat závislost mezi dvěma testy za statisticky 

významnou. U nečtenářů byl prokázán statisticky významný vztah mezi testy O neposedné 
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hvězdičce a Testem porozumění čtenému (r=0,58*); dále mezi Testem jazykového 

uvědomování a Testem porozumění čtenému (r=0,67*); také mezi Testem jazykového 

uvědomování a testem Krmení králíků zaměřeným na techniku čtení (r=0,46*) a také mezi 

testem Transpozice hlásek a testem Krmení králíků (r=0,56*). 

 Pro ostatní ţáky zjistíme na hladině významnosti α=0,05 kritickou hodnotu rsp = 0,197. 

Na základě těchto podmínek byla prokázána statisticky významná závislost mezi všemi testy 

kromě Testu jazykového uvědomování (TJU) a testu Krmení králíků (porozumění čtenému); 

dále nebyla prokázána statisticky významná závislost mezi testem Transpozice hlásek a 

testem Krmení králíků (porozumění čtenému); a také mezi testem Slovník a Testem rychlého 

čtení. 

 Vidíme tedy, ţe aţ na pět uvedených případů, nebyly prokázány statisticky významné 

vztahy mezi testy u nečtenářů. U ostatních čtenářů naopak, ve většině případech nabývají 

korelace mezi testy statistické významnosti. Mezi testy u nečtenářů tedy povětšinou 

neexistuje vztah. 

 Oproti tomu, pokud ţák není dle našich měřítek označený jako nečtenář, je 

pravděpodobnější, ţe pokud se bude měnit jeho výkon v testu na porozumění 

čtenému/techniku čtení, zároveň se změní jeho výkon i v dalších testech mapující jiné 

čtenářské dovednosti. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o kladné korelace, hodnoty obou 

proměnných budou zároveň stoupat.  

 Musíme mít na paměti, ţe tato tvrzení nelze zobecňovat, neboť pro kombinaci 

několika testů (viz tab. č. 11) to neplatí.  

 Dále jsme zjišťovali, zda se výkony nečtenářů v jiţ zmíněných kriteriálních testech (O 

neposedné hvězdičce, Test jazykového uvědomování, Transpozice hlásek, Slovník) statisticky 

významně liší od skupiny ostatních čtenářů. Vzhledem k tomu, ţe data nemají normální 

rozdělení pravděpodobnosti, pro porovnání výsledků mezi skupinou nečtenářů a skupinou 

ostatních ţáků je nutné pouţít neparametrický test. Pro ověření statistické významnosti 

rozdílů výsledků obou skupin jsme pouţili Mann-Whitneyův test. Test byl prováděn na 5 % 

hladině statistické významnosti.  

Tab. 12: Výsledky porovnání nečtenářů a ostatních žáků v dílčích    

testech pomocí Mann-Whitneyova testu 

 

 

 

 

 Hvězdicka TJU Transpozice Slovník 

Mann-Whitney U 640,500 617,500 556,000 598,500 

Wilcoxon W 776,500 753,500 692,000 734,500 

Z -2,094 -2,093 -2,670 -2,194 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,036 ,036 ,008 ,028 
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Podle výsledků této metody byly všechny naše hypotézy potvrzeny. Na 5 % hladině 

významnosti můţeme shledat statisticky významný rozdíl mezi výsledky nečtenářů a 

ostatních ţáků ve všech testech sledující další dovednosti, jeţ mají spojitost se čtením. Ţáci – 

nečtenáři dosahují statisticky významně horších výsledků v testu naslouchání, ve kterém je 

kladen důraz na pochopení naslouchaného textu.  Dále v Testu jazykového uvědomování, ve 

kterém se sledují různé jazykové dovednosti. Nečtenáři mají oproti ostatním ţákům niţší 

rozvoj fonologických dovedností, coţ se prokázalo v testu Transpozice hlásek. V testu 

Slovník můţeme konstatovat, ţe děti, které splňují kritéria pro zařazení do kategorie 

Nečtenáři, mají na 5% hladině významnosti horší slovní zásobu.  

10.6 Zhodnocení hypotéz 

Na začátku práce jsme si stanovili několik hypotéz: 

H1: Mezi nečtenáři a ostatními žáky existuje statisticky významný rozdíl z hlediska 

výkonu v testu O neposedné hvězdičce. 

Tato hypotéza byla potvrzena. Na 5 % hladině významnosti bylo prokázáno, ţe nečtenáři 

dosahují statisticky významně horších výsledků v testu zaměřeném na porozumění 

naslouchanému neţ ostatní ţáci.  

 

H2 : Mezi nečtenáři a ostatními žáky existuje statisticky významný rozdíl z hlediska 

výkonu v Testu jazykového uvědomování. 

Tato hypotéza byla potvrzena. Na 5 % hladině významnosti byl prokázán statisticky 

významný rozdíl mezi nečtenáři a ostatními ţáky z hlediska výkonu v Testu jazykového 

uvědomování. 

 

H3 : Mezi nečtenáři a ostatními žáky existuje statisticky významný rozdíl z hlediska 

výkonu v testu Transpozice hlásek. 

Tato hypotéza byla rovněţ potvrzena. Na 5 % hladině významnosti byl prokázán statisticky 

významný rozdíl mezi nečtenáři a ostatními ţáky z hlediska výkonu v Testu Transpozice 

hlásek. 

 

H4 : Mezi nečtenáři a ostatními žáky existuje statisticky významný rozdíl z hlediska 

výkonu v testu Slovník.  

Tato hypotéza byla potvrzena. Na 5 % hladině významnosti bylo prokázáno, ţe nečtenáři 

dosahují statisticky významně horších výsledků v testu zaměřeném na slovní zásobu neţ 

ostatní ţáci. 
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III Diskuze 
 

 V této práci jsme provedli souhrnnou analýzu dat ţáků 4. ročníků, která by měla 

napomoci ke stanovení kritérií označení tzv. nečtenáře.  

 Nejdříve jsme se snaţili určit, které testy uţívané v rámci projektu GAČR-Porozumění 

čtenému, mohou být uţity k identifikaci slabého kódování a slabého porozumění. Analyzovali 

jsme čtyři testy – dva testy související s technikou čtení a dva testy související s porozuměním 

čtenému. Otázkou bylo, zda oba testy sledující techniku čtení (porozumění čtenému) označí v 

dolním kvartilu z hlediska podaného výkonu stejné ţáky. Co se týče techniky čtení, oba testy 

označili 75 % ţáků v AS metodě a 78 %, coţ je poměrně vysoké číslo, zvláště v případě, kdy 

kaţdý test měří počet správně přečtených slov za jednu minutu odlišným způsobem (viz výše).  

 Dalo by se předpokládat, ţe podobně budou korespondovat i testy zaměřené na 

porozumění čtenému. Zde však nastává o něco méně příznivá situace. Tyto testy nám 

umoţnily vyhledat 53 % ţáků v AS metodě a 56 % ţáků v G metodě, kteří se z celkového 

počtu subjektů umístili v dolním kvartilu v obou testech identifikující porozumění čtenému. 

Tato niţší shoda můţe být způsobena rozdílnou povahou testů.  

 Dále jsme se snaţili vyhledat ţáky podávající nízký výkon, jak v testech zaměřených 

na porozumění čtenému, tak v technice čtení, v našem pojetí nečtenáře. Zde jsme měli na 

výběr dvě moţnosti, jak tyto ţáky identifikovat. Pomocí prvního přístupu jsme jako nečtenáře 

označili ţáka, který podává nízký výkon (nachází se v dolním kvartilu) ve všech čtyřech 

sledovaných testech. To jsme nazvali model A. S pouţitím tohoto modelu jsme za kaţdou 

metodu rozeznali 5 nečtenářů, coţ činí k celkovému počtu subjektů 8 % v AS metodě a 7 % v 

G metodě. Při zhodnocení dalších problematických typů čtenáře se dostaneme s uplatněním 

tohoto přístupu k podobnému zastoupení (11 % dyslektici, 6 % hyperlektici v AS metodě; 7 % 

dyslektici, 7 % hyperlektici v G metodě). Největší část potom tvoří dobří čtenáři (75 % v AS 

metodě, 73 % v G metodě).  

 Prevalence dyslexie se u nás obvykle uvádí v rozmezí 3-9 %. Musíme si však 

uvědomit, ţe námi označená skupina jako „dyslektici“ neoznačuje ţáky, kteří by měli 

diagnostikovanou specifickou poruchu čtení dyslexii (viz poznámka č. 10). V našem pojetí se 

jedná o ţáky, kteří mají deficit v dekódování. Deficit v dekódování je nutnou, nikoliv však 

jedinou podmínkou pro diagnózu dyslexie. Problém v dekódování mohou mít i děti, které tuto 

dovednost dostatečně nepraktikují, přitom mají předpoklady stát se dobrými čtenáři. Proto  

můţeme konstatovat, ţe toto zastoupení při vydělení ţáků s problémy v dekódování 

způsobené jinými příčinami, přibliţně odpovídá i našim výpočtům.  
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 Zajímavý výzkum s uplatněním jednoduchého modelu čtení realizovala Schöffelová a  

Mikulajová (2012), která sledovala stabilitu čtenářských výkonů v čase u slovensky 

hovořících dětí. Na základě analýzy výkonů v testech na techniku čtení a na porozumění 

čtenému, došla k tomuto rozdělení ţáků na konci 2. třídy ZŠ: norma 85 %, slabé porozumění 

5 %, slabé dekódování 4 %, slabé dekódování a porozumění 6 %. Rozdělení čtenářů do 

skupin dle Schöffelové a Mikulajové je blízko i našemu rozloţení čtenářů v modelu A.  

 Mírné rozdíly v našich a výsledcích Schöffelové a Mikulajové můţeme připsat 

odlišnému typu výzkumného vzorku.  Je třeba mít na zřeteli, ţe čtenářské výkony se v čase 

mění a i ve svém výzkumu výše uvedené autorky zaznamenávají změnu v rozloţení čtenářů v 

průběhu času. Dále jej prováděly pomocí odlišných metod. Jednu proměnnou pro dekódování 

stanovili na základě vysoce signifikantní korelace mezi dvěma testy – Testem rychlého čtení 

slov a Testem rychlého čtení pseudoslov. Test rychlého čtení slov (Kessler; Caravolas, 2011) 

byl inspirován českou verzí (Caravolas; Volín, 2005), kterou jsme v naší studii pouţili my. 

Místo Testu rychlého čtení pseudoslov jsme pro kritérium dekódování zvolili nově vytvořený 

test pro projekt GAČR Krmení králíků (Kucharská, Mrázková, in Kucharská a kol., 2014).  

Pro porozumění čtenému Schöffelová a Mikulajová pouţily Obrázkově-slovní test, který je 

postaven na přiřazování správných slov k obrázkům. Pro účely naší studie jsme si v rámci 

modelu A vytvořili proměnnou pro porozumění opět ze dvou testů popsaných výše.  

 Dále jsme se pokusili provést i jinou variantu určení nečtenáře – model B. 

Zjednodušili jsme si podmínky pro vyhledání nečtenáře a jako kritérium si určili umístění 

ţáka v dolním kvartilu pouze v jednom testu kaţdého aspektu čtení (technika, porozumění 

čtenému). Zde se nabízela otázka, jaký test z hlediska techniky čtení a jaký test z hlediska 

porozumění čtenému budeme uţívat? Za rozhodující test u techniky čtení jsme zvolili Test 

rychlého čtení, který hodnotí pouze ţákovu dovednost dekódování. Ţák při čtení není zatíţen 

kontextem příběhu a hodnotí se skutečný výkon za jednu minutu. U porozumění čtenému 

jsme se ptali po tom, zda chceme zjišťovat ţákovu schopnost doplňovat slova do izolovaných 

vět nebo ţákovu schopnost porozumět celému článku. Za průkaznější jsme povaţovali test 

Krmení králíků mapující schopnost ţáka porozumět významu souvislého textu.  

 Primárně jsme se opět snaţili určit podíl ţáků s nespecifickou poruchou (nízké skóre v 

dekódování i v porozumění čtenému). Dále jsme také zjišťovali, jaké je zastoupení ostatních 

typů problematických čtenářů (hyperlektici, dyslektici) v souvislosti s jednoduchým modelem 

čtení. Pomocí modelu B jsme vyhledali 13 % ţáků s nespecifickou poruchou, 14 % dyslektiků, 

24 % hyperlektiků v AS metodě a 11 % ţáků s nespecifickou poruchou, 14 % dyslektiků a 

30 % hyperlektiků v G metodě.  
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 Podobné závěry můţeme najít i u některých zahraničních studií. Například Catts et al. 

(2003) uvádí u ţáků čtvrtého ročníku 20,5 % dyslektiků, 15,7 % nespecifických poruch a 

33,8 % hyperlektiků. Musíme mít však na paměti, ţe český jazyk (stejně jako slovenský jazyk) 

je, na rozdíl od anglického jazyka, transparentní. Zahraniční studie je zde uvedena spíše pro 

ilustraci, neboť nemůţeme porovnávat zastoupení čtenářů napříč jazyky, kdy kaţdý jazyk je 

postavený na jiných principech.  

 Proto je pro nás směrodatnější studie Schöffelové a Mikulajové (2012), neţ výzkumy 

s anglicky hovořícími dětmi. Pro identifikaci nečtenáře (a ostatních typů čtenářů) bych se 

proto spíše přikláněla k modelu A, který víceméně koresponduje s výsledky podobného typu 

výzkumu autorek.  

 Součástí baterie diagnostických testů v rámci projektu nejsou pouze testy zaměřené na 

techniku čtení a porozumění čtenému, ale i další testy sledující jiné jazykové dovednosti, 

které s těmito aspekty čtení souvisí.  

 Zajímalo nás, jaká je míra korelací mezi výkony v testech zaměřených na techniku 

čtení a porozumění čtenému (Test rychlého čtení, Test porozumění čtenému, Krmení králíků) 

a výkony v dalších testech mapující jiné čtenářské dovednosti (O neposedné hvězdičce, Test 

jazykového uvědomování, Transpozice hlásek, Slovník) u nečtenářů, které jsme označili 

pomocí modelu B, a ostatních čtenářů. K tomu jsme vyuţili Spearmanův korelační koeficient. 

Ukázalo se, ţe u ostatních ţáků se statisticky významné korelace mezi testy vyskytují ve větší 

míře neţ u nečtenářů. V kombinaci 16 testů můţeme najít významné korelace u nečtenářů 

mezi testy v 5 případech, zatímco u ostatních čtenářů dokonce ve 13 kombinacích.  

 V rámci skupiny nečtenářů byl prokázán významný vztah mezi Testem porozumění 

čtenému a testem O neposedné hvězdičce (r=0,58*). Nejsilnější korelace byla zaznamenána 

mezi Testem porozumění čtenému a Testem jazykového uvědomování (r=0,67*). Další 

významné korelace se prokázaly mezi testem sledující porozumění Krmení králíků a testem 

Transpozice (r=0,56*). Nejniţší, ale stále významná korelace byla shledána mezi testem 

sledující techniku čtení Krmení králíků a testem Transpozice hlásek (r=0,46*). Z toho 

můţeme usoudit, ţe těsné vztahy se objevují hlavně mezi testy na porozumění a dílčími testy 

v rámci skupiny nečtenářů. Zajímavé je, ţe to u ostatních čtenářů neplatí, silné vztahy mezi 

testy jsme zjistili jak u testů na porozumění čtenému s dalšími kriteriálními testy, tak u testů 

na techniku čtení s testy mapující jiné čtenářské dovednosti.  

 

 Dále jsme předpokládali, ţe ţáci označeni jako nečtenáři budou vykazovat statisticky 

významně horší výsledky ve všech ostatních testech mapující další jazykové dovednosti.  Pro 

ověření statistické významnosti rozdílů výsledků obou skupin jsme pouţili Mann-Whitneyův 
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test, který svými výslednými hodnotami (Asymp. Sig. 0,036; 0,036; 0,008; 0,028) potvrdil 

naše hypotézy a je důkazem statistické významnosti rozdílů mezi skupinami. Naše hypotézy 

tedy byly ověřeny a potvrzeny.  

 První metoda (test O neposedné hvězdičce) je zaloţena na porozumění naslouchanému 

příběhu. Bylo prokázáno, ţe nečtenáři v tomto testu podávají statisticky významně horší 

výsledky. Toto zjištění není nijak překvapující. V teoretické části jsme na základě 

jednoduchého modelu čtení jako komponenty porozumění čtenému vymezili dekódování a 

lingvistické porozumění. Nečtenář ve srovnání s ostatními čtenáři má slabé jak dekódování, 

tak lingvistické porozumění (viz schema č. 1, 2). Porozumění jazyku je obecně definováno 

jako schopnost porozumět textu i bez čtení, tedy schopnost porozumět slyšenému textu 

(Gough & Tunmer, 1986). 

  Stejné zjištění nám přinesl test Transpozice hlásek. Tato zkouška je postavena na 

náročné dovednosti manipulace s hláskami. Právě toto fonologické povědomí je ukazatelem 

úrovně gramotnostních dovedností po celou dobu prvního stupně školní docházky (Májová, 

2009). Není divu, ţe jsme u nečtenářů zjistili statisticky významně horší výsledky oproti 

ostatním i v tomto testu. To je ve shodě s jinými výzkumy, které fonologický deficit u 

nečtenářů rovněţ prokázaly (např. Stanowich & Siegel, 1994). Fonologickým povědomím u 

nečtenářů a dyslektiků se zabýval Stanowich (1988). Dle tohoto autora vykazují deficity v 

této oblasti jak nečtenáři (garden variety poor readers), tak dyslektici (dyslexics), nicméně 

Stanowich konstatuje, ţe dyslektici jej vykazují ve vyšší míře. U testu Transpozice hlásek by 

proto bylo moţná vhodné porovnávat výkony nečtenářů s dyslektiky. V tomto případě bych 

významně horší výsledky u nečtenářů neočekávala.   

 Jako další test pro porovnání nečtenářů s ostatními ţáky jsme zvolili Test jazykového 

uvědomování, který mapuje další kognitivní dovednosti ţáka ve vztahu ke čtení. Stejně jako u 

ostatních testů, byly statisticky významně horší výkony u nečtenářů prokázány. Tento test je 

sloţen z několika dílčích oblastí. Pro další zkoumání nečtenářů by bylo moţná zajímavé 

porovnat výsledky nečtenářů a ostatních ţáků právě v rámci jednotlivých komponent testu. 

Námi zjištěné výsledky odpovídají celkovému skóru za celý test. Dle mého názoru by bylo na 

místě prověřit, zda nečtenáři podávají významně horší výsledky napříč všemi oblastmi.  

 Poslední kriteriální test prokazující statisticky významné rozdíly mezi výkony 

nečtenářů a ostatních ţáků je test Slovník. Tento test poukazuje na horší slovní zásobu 

nečtenářů. Na slabou slovní zásobu nečtenářů rovněţ upozorňuje ve svých pracích několik 

zahraničních autorů (např. Wolf & Obreagón, 1992; Nation & Snowling, 1998b; Purvis & 

Tannock, 1997). Tyto výsledky jsme očekávali, neboť slovní zásoba se rozšiřuje především 
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díky čtení. Jednou z příčin slabých čtenářských výkonů můţe být také nedostatečné 

praktikování čtení. Moţná by bylo na místě tuto problematiku dále u vyhledaných nečtenářů 

blíţe prozkoumat.  

 Při dalším průzkumu nečtenářů by mohlo být účelné provést statistické vyhodnocení 

výkonů i s dalšími testy sledující dílčí jazykové dovednosti pro upřesnění, ve kterých 

konkrétních dovednostech nečtenáři prokazují niţší výsledky ve vztahu k ostatním.  

 Jak jiţ bylo předesláno v teoretické části, slabé čtení je způsobeno rozmanitými 

faktory od málo podnětného prostředí, přes individuální faktory ţáka, aţ po nevhodné 

vyučovací metody. V této práci hodnotíme pouze výkony ţáků v testech sledující dané 

aspekty čtení. Pro plastičtější obraz nečtenáře, by jistě byly vhodné i kvalitativní metody 

sběru dat (například rozhovor mapující čtenářství dítěte, motivaci apod.). K podpoře 

porozumění čtenému je také nezbytné uţívání čtenářských strategií. Při dalším zkoumání 

nečtenářů, by proto mohlo být účelné, sledování způsobů uţití těchto strategií. 
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IV Závěr 

 Tato práce si kladla za cíl zmapovat problematiku slabých čtenářů. Provedli jsme 

souhrnnou analýzu dat výkonů ţáků 4. ročníků, které jsme měli k dispozici z výzkumu 

"Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika", který byl realizován na Pedagogické 

fakultě UK. Vycházeli jsme z poměrně velkého vzorku (celkem 134 ţáků, 14 základních škol), 

které umoţnilo kvantitativní zpracování.  

 Záměrem bylo zjistit, zda oba testy na techniku/ porozumění čtenému označí v dolním 

kvartilu stejné ţáky. Data jsme čerpali ze dvou testů posuzující techniku čtení (Test rychlého 

čtení, Krmení Králíků) a ze dvou testů zaloţených na porozumění čtenému (Test porozumění 

čtenému, Krmení Králíků), jeţ byly součástí baterie diagnostických testů pro projekt. I přesto, 

ţe kaţdý test měří daný parametr čtení jiným způsobem, získali jsme nakonec nadpoloviční 

počet ţáků umístěných v dolním kvartilu, u obou aspektů čtení. Přesvědčili jsme se tedy, ţe 

výkony v testech převáţně korespondují.  

 Analýzou výkonů ţáků v testech související s porozuměním čtenému a technikou čtení 

se nám podařilo identifikovat skupinu ţáků, kterou můţeme označit jako nečtenáři. Zasto u-

pení těchto ţáků se liší dle způsobu, kterým jej vyhledáme. V prvním případě (model A) jsme 

identifikovali 8 % nečtenářů v AS metodě a 7 % nečtenářů v G metodě. Zvaţovali jsme i j i-

nou variantu k vyhledání cílové skupiny. V rámci druhého modelu (B) jsme zohlednili 

kritérium zařazení ţáka do dolního kvartilu, pouze z hlediska výkonu v jednom testu kaţdého 

aspektu čtení. Tato moţnost nám napomohla identifikovat 13 % nečtenářů v AS metodě a 

11 % nečtenářů v G metodě z celkového počtu ţáků. Tuto analýzu jsme prováděli zvlášť pro 

výukové metody čtení. I přes to, ţe porovnání analyticko-syntetické a genetické metody čtení 

nebylo cílem práce, zjistili jsme, ţe se tyto metody čtení od sebe příliš neliší a obě odhalí po-

dobné zastoupení typů čtenářů.  

 Zjišťovali jsme také významnost korelací mezi výkony v testech zaměřených na tec h-

niku čtení/porozumění čtenému a výkony v dalších testech mapující jiné čtenářské dovednosti 

(O neposedné hvězdičce, Test jazykového uvědomování, Transpozice hlásek, Slovník) u 

nečtenářů, které jsme označili pomocí modelu B, a ostatních čtenářů. Po provedení statistické 

významnosti korelací nastala poměrně zajímavá situace. Mezi těmito skupinami se objevily 

odlišnosti. U ţáků, kteří nebyli zařazeni do skupiny nečtenářů, můţeme shledat těsnější 

vztahy mezi sledovanými testy oproti skupině nečtenářů.  

 Při posouzení výkonů mezi skupinou nečtenářů a ostatních ţáků, v rámci testů ma-

pující další čtenářské dovednosti, byly zaznamenány statisticky významné rozdíly ve výko-
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nech mezi skupinami, a to dokonce ve všech čtyřech sledovaných zkouškách. Podařilo se nám 

tedy zodpovědět všechny výzkumné otázky a potvrdit stanovené hypotézy.  

 Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat výkony ţáků v testech týkající se 

porozumění čtenému a technice čtení. Nebyl jiţ zde prostor zabývat se dalšími osobnostními 

či motivačními faktory, které by mohly být jednou z příčin slabého čtení. Projekt 

"Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika", je zaloţen nejen na přímém testování 

ţáků, ale jeho součástí byl i dotazník týkající se čtenářských návyků dítěte a podnětnosti 

prostředí pro rodiče testovaných ţáků a dotazník pro učitele zaměřený na výukové metody 

čtení. Námětem dalšího zpracování dat by mohla být analýza těchto dotazníku u nečtenářů s 

cílem nalezení okolností, které by mohly vést k nízkým čtenářským výkonům.  

 Vzhledem k tomu, ţe se jedná o relativně početnou skupinu ţáků a tato tematika není 

u nás doposud příliš rozpracována, domníváme se, ţe by tato práce mohla být rozšiřující nejen 

pro pedagogy, ale i pro ostatní osoby podílející se na rozvoji výchovně-vzdělávacího procesu 

dětí. Také by mohla poslouţit jako jakýsi podklad pro stanovení kritérií diagnostiky nečtenáře.  

Budoucím úkolem projektu je vytvoření nejen diagnostické baterie, ale také intervenčního 

programu, který by podpořil rozvoj kvalitní čtenářské gramotnosti těchto dětí.  
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 Tab. 13: Výsledek porovnání obou testů sledující 
 techniku čtení žáků dolního kvartilu v  AS metodě 

 

 Tab. 14: Výsledek porovnání obou testů sledující 
techniku čtení žáků dolního kvartilu v G metodě 

 

 Tab. 15: Výsledek porovnání obou testů sledující 

porozumění čtenému žáků dolního kvartilu v AS 
metodě 

 

 Tab. 16: Výsledek porovnání obou testů sledující 
porozumění čtenému žáků dolního kvartilu v G 

metodě 

 

 Tab. 17: Kontingenční tabulka 

zachycující počet daného typu čtenáře v 
AS metodě 

 Tab. 18: Kontingenční tabulka 

zachycující počet daného typu čtenáře v 
G metodě 

metodě 

 

VI Přílohy 

 
Příloha č. 1: Kontingenční tabulky zachycující konečný počet žáků s ne jslabšími výkony 

v obou testech zaměřených na porozumění čtenému 

 
 
 

 
 KRA 1. min    KRA 1. min  

RCT 0 1 Celkem 

počet 

RCT 0 1 Celkem 

počet 

0 42 4 46 0 49 4 53 

1 5 12 17 1 4 14 18 

Celkem 

výsledek 

47 16 63 Celkem 

výsledek 

53 18 71 

 
 
Příloha č. 2: Kontingenční tabulky zachycující konečný počet žáků s nejslabšími výkony 

v obou testech zaměřených na porozumění čtenému 

 
 
 

 
 
 KRA 1. min    KRA 1. min  

RCT 0 1 Celkem 

počet 

RCT 0 1 Celkem 

počet 

0 32 14 46 0 34 19 53 

1 8 9 17 1 8 10 18 

Celkem 

výsledek 

40 23 63 Celkem 

výsledek 

42 29 71 

 

 
Příloha č. 3: Identifikace typu čtenáře podle jednoduchého modelu čtení  

 

 

 

 Technika    Technika  

Porozumění 0 1 Celkem 

počet 

Porozumění 0 1 Celkem 

počet 

0 47 7 54 0 52 9 61 

1 4 5 9 1 5 5 10 

Celkem 51 12 63 Celkem 57 14 71 
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Příloha č. 4: Přehled žáků podávající nízký výkon alespoň v jednom ze všech námi 

sledovaných testů sloužící k identifikaci typu čtenáře  

 Tab. 19: Označení nečtenářů v AS metodě; + – výkon podávaný v tomto testu je v normě,  - – 

výkon žáka podávaný v tomto testu se nachází v dolním kvartilu 

Číslo žáka Test rychlého 

čtení 
Králíci 
(technika) 

Králíci 

(porozumění) 
Test na 
porozumění 

čtenému 

29 - - - + 

32 + - + - 

36 + + - + 

37 + + - + 

39 - + + + 

40 - - - - 

41 + + - + 

45 + + - + 

46 + + + - 

48 + + - + 

49 + + - + 

50 - + - + 

52 - - - - 

53 - + - - 

54 + + - + 

55 - - - - 

57 - - + - 

80 - - + + 

83 + - - - 

87 - - + - 

88 + + - + 

89 + + - - 

90 + + + - 

91 - + + + 

92 - + + + 

93 + + - - 

95 + + - + 

96 + + - + 

97 - - + - 

98 + + - + 

107 - - + - 

108 - - - - 

109 + + - + 

123 - - + - 

126 + - + + 

127 + - + + 

132 - - - - 
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Tab. 20: Označení nečtenářů v G metodě; + – výkon podávaný v tomto testu je v normě,  - – 
výkon žáka podávaný v tomto testu se nachází v dolním kvartilu 

 

Číslo žáka Test rychlého 

čtení 

Králíci 

(technika) 

Králíci 

(porozumění) 

Test na 

porozumění 
čtenému 

2 + + + - 

3 - - - - 

4 + - - - 

7 - - + - 

9 + + - + 

10 + + - + 

12 - - - - 

13 - - + - 

15 - - + - 

16 + + + - 

17 - - + - 

21 - - + + 

22 - - - - 

23 - - + - 

24 - - + + 

25 - - - - 

26 - + - - 

27 - - + + 

58 - - - + 

60 + + - + 

61 + + + - 

63 - + + + 

64 + + - + 

67 + + - + 

68 + + - + 

72 + - + + 

73 - + + + 

75 + + - + 

77 + - - + 

78 + + - + 

80 + + - + 

99 + + - + 

100 + + - + 

102 + + - - 

104 - + - - 

110 + + - + 

113 + + - + 

114 + + - + 

115 + + - + 

116 + + - - 
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117 + + - + 

119 + + - + 

120 + - + + 

121 - - - - 

 
 

Příloha č. 5: Znázornění rozdělení pravděpodobnosti v testech zaměřených na dílčí 

jazykové dovednosti (O neposedné hvězdičce, TJU, Transpozice hlásek, Slovník). 

 

 

 

 Ilustrace 2: Histogram znázorňující rozložení pravděpodobnosti výkonů všech žáků v  testu O neposedné 

hvězdičce 

 

 Ilustrace 3: Histogram znázorňující rozložení pravděpodobnosti výkonů všech žáků v  Testu jazykového 

uvědomování 
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 Ilustrace 4: Histogram znázorňující rozložení pravděpodobnosti výkonů všech žáků v  testu Transpozice 

hlásek 

 

 Ilustrace 5: Histogram znázorňující rozložení pravděpodobnosti výkonů všech žáků v  testu Slovník 
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