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1. ÚVOD
Ve své diplomové práci se zaměřuji na jednu část nejvýznamnějšího a
nejobtížnějšího učiva v českém jazyku na I. stupni základní školy, a to pravopisu i/y
po písmenech označujících pravopisně obojetné souhlásky v základu slova a po
předponě vy-, vý-, tedy na vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná.
Po dobu mé praxe, od roku 1986, sleduji velkou náročnost tohoto učiva. Stále
přemýšlím, jak dětem vyjmenovaná slova přiblížit a připravit didaktiku tak, aby se jich
děti nebály, učily se je s chutí a radostí, pochopily je a abych jim dala také dobré
pravopisné základy.
Diplomová práce je strukturovaná do tří částí na část teoretickou, praktickou a
výzkumnou.
Teoretická část směřuje k počátkům přehledů vyjmenovaných slov - prvním
přehledům v Pravidlech českého pravopisu, prvním ukázkám výuky vyjmenovaných
slov ve vybraných dostupných učebnicích od roku 1919, vývoji didaktiky daného učiva
a současném zastoupení výuky v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání.
V praktické části se pokouším podat přehled zkušeností za svoji dvacetiletou
praxi učitelky na I. stupni ZŠ, nabídnout možnosti práce s chybou a vytvořit nabídku
didaktických her pro atraktivnější seznámení, upevnění a procvičení učiva
vyjmenovaných slov.
Ve výzkumné části sleduji názory dětí na učivo vyjmenovaných slov, praktickou
dovednost pravopisu tohoto učiva ve 3., 4. a 5. ročníku, názor učitelů na inovaci v
didaktice – začít učit vyjmenovaná slova netradičně, od z. Dále srovnávám výsledky
výzkumné sondy – doplňovacího cvičení, jež vypracovávali žáci druhého stupně, kteří
zahájili výuku vyjmenovaných slov od b a z.
Na závěr sestavuji přehled aktuálně nabízených didaktických materiálů
z různých nakladatelství – učebnic, pracovních sešitů, procvičovacích sešitů, cvičebnic,
multimediálních učebnic, her, kartiček.
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2. Teoretická východiska práce
Psaní i-y (í-ý) působí potíže po souhláskách obojetných. V základu slova píšeme
po písmenech označujících pravopisně obojetné souhlásky zpravidla i (í); y (ý) jen
v tzv. slovech vyjmenovaných a ve slovech od nich odvozených.1

2.1

Původ vyjmenovaných slov

Výskyt písmen, po nichž se může psát i/í nebo y/ý souvisí s historickým
vývojem češtiny, přesněji s vývojem hláskového systému. Ještě před rokem 1300 byl
systém českých souhlásek výrazně jiný, než jak ho známe dnes. Typická pro něj byla
podle M. Komárka2 měkkostní korelace, která charakterizovala hlásky vedle korelace
znělostní. Hlásky b, f, l, m, p, s, v, z, d, t, n k sobě měly měkké koreláty. Zatímco pro
hlásky d, t, n zůstala jistá měkkostní korelace zachována (ď, ť, ň), ostatní hlásky
podlehly vývoji.
Párová měkkost ostatních souhlásek zaniká v průběhu 14. století3. Ve dvojici l –
ľ vzniklo tzv. l střední (měkké i tvrdé l se vyskytuje v některých dialektech češtiny), u
ostatních souhlásek došlo ke splynutí s podobami tvrdými.
Výslovnost samohlásky označené písmeny i a y je v dnešní češtině naprosto
stejná (rozdíly najdeme jen v některých nářečích), ale ve staré češtině byl rozdíl mezi
nimi jasně slyšitelný. Rozdíly ve výslovnosti i – y mizí již v době husitské, ale v písmu
je i – y zachováno dodnes. V případě zaznamenávání i po hláskách b, l, m, p, s, v, z
se odráží i období rozdílů ve výslovnosti – většinou tam, kde byla měkká hláska, po
které následovalo i/í, se píše i/í i dnes, tam, kde byla tvrdá hláska následovaná y/ý, se
píše y/ý i dnes.

1

ČECH, E., KAŇKA, J. Pišme správně česky. Praha: SPN, 1969, s. 100.
KOMÁREK, M. Historická mluvnice česká 1. Hláskosloví. Praha: SPN, 1969, s. 87.
3
Srov. KOMÁREK, M. Historická mluvnice česká 1. Hláskosloví. Praha: SPN, 1969, s. 123.
2
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2.2

Vyjmenovaná slova v Pravidlech českého pravopisu

Vyjmenovaná slova jsou podle Příručky Ústavu pro jazyk český tradičně
součástí Pravidel českého pravopisu (dále PČP kromě názvů), a to od roku 1902, kdy
vyšla první PČP pod názvem Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví, pod
nimiž je podepsán Jan Gebauer. Ten o psaní i/y uvnitř slova píše:
„Slabiky vnitřní, které tu mají -y-, -ý-, uvozují se v mluvnicích a jsou uvedeny na svých místech zde dále
v seznamu abecedním. Píšeme ý, kde se obecně vyslovuje místo něho ej; a píšeme y, kde tvar některý
příbuzný má na témž místě v obecné výslovnosti ej. Tedy na př. býti, pýcha, mýliti, výška, sýpka, mlýn …
poněvadž se obecně říká bejt, pejcha, mejlit, vejška, sejpka, mlejn … a dále byt, obydlí, pyšný, omyl,
vysoký, sypati, mlynář atp., poněvadž ve slovích příbuzných býti, pýcha … se vyslovuje obecně ej.“4

Jiný výčet v prvních PČP uveden není, jednotlivá slova najdeme v jejich
rejstříkové části. Zmíněná pravidla jsou velmi jednoduchá a prakticky dobře použitelná,
jsou ale velmi obecná. V následujících letech se začalo na pravopis vyjmenovaných slov
pohlížet strukturovaněji a přehledněji.
V roce 1913 vyšla v nakladatelství v Císařském královském školním
knihoskladě v Praze Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů
Emila Smetánky, která obsahují již podrobnější seznam slov i poučení, včetně příkladů
slov, v nichž se píše y:
„Píšeme ý, kde se obecně v Čechách vyslovuje místo něho ej; a píšeme y, kde některý tvar příbuzný má na
témž místě ý (v obecné výslovnosti ej). Tedy na př.: býk, býlí, býti, bývati (obývati atp.), klopýtnout,
netopýr, pýcha, pýchavka, pýř, pýřiti se, slepýš, hlemýžď, Kamýk, mýliti, mýti, mýdlo, mýto, mýtiti, výheň,
výr, výskati, výška, výti, žvýkati, vý- (výmluva, výlet atp.), sýček, sýkora, sýpka, sýr, blýskati, lýko, lýtko,
mlýn, plýtvati, slýchati …, poněvadž se obecně říká bejk, bejlí, bejt, bejvat … bych, aby, byt, bytost, bytný,
obydlí, nábytek, příbytek, dobytek, obyvatel, Zbyslav, Přibyslav, pych, pyšný, smyčec, průsmyk, zamykati,
omyl, mylný, pomyje, mydlář, vysoký, vymlouvati, vyletěti, sypati, sypký, syrovátka, syrový, slyšeti atp.;
v slovích příbuzných býti, pýcha, smýkati, výška, sýpka, slýchati … jest ý, které se v Čechách vyslovuje
obecně ej… Kromě toho jest nutno některá slova, v nichž se píše y(ý), prostě si pamatovati. Jsou to tato:
obyčej, babyka, Bydžov, bystrý (bystřina, Bystřice), kobyla; kopyto, pykati, pysk, zpytovati, pytel, třpytiti
se; hmyz, mys, mysl (mysliti, myšlenka, myslivec, smysl, Nezamysl, Litomyšle), myš; vydra, povyk, zvyk
(obvyklý), vyza, vyžle; usychati (vysychati atd.), syčeti (sykot), syn, syrob, sysel, sytý (sytiti); polykati, lysý
(lysina, lyska), lyže, plyn (plynouti), slynouti, Volyň; jazyk (jazýček), brzy, nazývati.“ 5

4
5

Dostupné z www: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=100.
Dostupné z www: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=100.
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K porovnání nabízím současný přehled vyjmenovaných slov podle zásad
Pravidel českého pravopisu z roku 1993:
„V kořenech slov domácích se píše y (ý) ve slovech dále uvedených (a v jejich tvarech) a ve slovech, která
jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná. (Výčet slov odvozených a jmen vlastních není
vyčerpávající.)
by, bý: být (bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby, …, kdybych, kdybys, kdyby, …, bytí, živobytí,
bývat, bývalý, byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, bydlit, bydliště, obydlí, bydlo (tj. příbytek, živobytí),
dobýt, dobyvatel, dobytek, dobytče, dobytkářství, nabýt, nabývat, nábytek, obývat, obyvatel, obyvatelstvo,
odbýt, odbyt, nedobytný, pozbýt, přebýt, přebývat, přebytek, přibýt, přibývat, příbytek, ubýt, ubývat,
úbytek, zbývat, zbytek, zabývat se), obyčej (obyčejný), bystrý (bystře, bystrost, bystřina, Bystřice), bylina
(býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl), kobyla (kobylka, Kobylisy), býk (býček býčí, býkovec), babyka;
Bydžov, Přibyslav, Bylany, Hrabyně, Zbyněk.
ly, lý: slyšet (slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý), mlýn (mlynář, mlýnice), blýskat se (blýsknout se,
zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se), polykat (zalykat se), vzlykat (vzlyknout, vzlyk, vzlykot),
plynout (uplynout, rozplynout se, rozplývat se, splynout, splývat, oplývat, vyplývat, plynulý, plyn, plynný,
plynárna, plynoměr, plynojem), plýtvat, lysý (lysina, lyska, Lysá, Lysolaje), lýtko, lýko (lýčí, lýčený,
lýkovec, lýkožrout), lyže (lyžovat, lyžař), pelyněk, plyš, slynout, plytký, vlys (vlýsek, vlysový); Volyně.
my, mý: my (zájmeno v 1. os. č. mn.), mýt (mycí, myčka, umýt, umývat, umyvadlo, umývárna, pomyje,
mýval, mýdlo, mydlit, mydlina, mydlář), myslit i myslet (mysl, myšlenka, pomyslit i pomyslet, pomýšlet,
přemýšlet, vymyslit i vymyslet, vymýšlet, výmysl, úmysl, usmyslit si i usmyslet si, smýšlení, smyšlenka,
smysl, smyslný, nesmyslný, průmysl, myslivec, myslivna, Nezamysl, Nezamyslice, Přemysl), mýlit se
(mýlka, myslný, omyl, zmýlená), hmyz (hmyzí, hmyzožravec), myš (myší, myšina), hlemýžď, mýtit
(mýtina, mýtit, vymycovat), zamykat (odmykat, nedomykat, vymykat se, výmyk,přimykat se), smýkat
(smyk, smýčit, smyčec, smyčka, průsmyk), dmýchat (rozdmýchat, dmychadlo i dmýchadlo), chmýří,
nachomýtnout se (ochomýtat se), mýto (mýtné, Mýto), mykat (mykaný), mys, sumýš; Litomyšl, Kamýk.
py, pý: pýcha (pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych, Přepychy), pytel (pytlovina, pytlák,
pytlačit), pysk (pyskatý, ptakopysk, Solopysky), netopýr, slepýš, pyl (opylovat), kopyto (sudokopytník),
klopýtat (klopýtnout), třpytit se (třpyt, třpytivý, třpytka), zpytovat (jazykozpyt, nevyzpytatelný), pykat
(odpykat), pýr (pýřavka), pýří, pýřit se (zapýřit se, pýřivý, čepýřit se), pyj; Chropyně, Pyšely; Spytihněv.
sy, sý: syn (synovský, synovec, zlosyn), sytý (sytost, dosyta, nasytit, nenasytný), sýr (syreček, sýrař,
sýrárna, syrovátka), syrový (syrovinka), syrý (t.j. syrový), sychravý(Sychrov), usychat i usýchat (vysychat
i vysýchat), sýkora (sýkořice), sýček, sysel, syčet (sykat, sykot), sypat (sypký, sýpka, sypek, nasypat,
násyp, násypný, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp); Bosyně.
vy, vý: vy (zájmeno 2. os. č. mn.), vykat, vysoký (vysočina, Vysočany, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit,
vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, Vyšehrad), výt (zavýt), výskat (výskot, zavýsknout), zvykat (zvyk,
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zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, obvyklý), žvýkat (žvýkat,
žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka), vydra (vydří, vydrovka, Povydří), výr (pták), vyžle,
povyk(povykovat), výheň, cavyky, vyza;Vyškov, Výtoň.
zy, zý: brzy, jazyk (jazýček, jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, jazylka), nazývat (se) (vyzývat, vyzývavý,
vzývat, ozývat se); Ruzyně.
Po písmenech f, c se v základech domácích slov y (ý) nepíše.6

Ve srovnání prvních a posledních PČP je markantní rozdíl v rozsahu a oddělení
vyjmenovaných slov od příbuzných, kdy v prvních PČP se objevuje pouze výčet slov
bez rozlišení slov vyjmenovaných a příbuzných. Zvláštností je také zdůvodnění dříve a
dnes. Když jsem srovnávala výčet vyjmenovaných slov v pravidlech s učebnicemi,
zjistila jsem, že PČP neodlišují některá vyjmenovaná slova uváděná v učebnicích, např.
bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, a přiřazují je k být. Podobně i slovo
čepýřit se je zmíněno jako slovo příbuzné ke slovu pýřit se. Domnívám se, že učebnice
dětem tato slova dávají do výčtu vyjmenovaných slov samostatně, jelikož by se jim
špatně hledal

genetický vztah ke slovu být.

Nejednotnost

přístupu k jejich

zaznamenávání jsem zjistila právě u slova zbytek, kdy některé učebnice je uvádějí a
některé ne. Je pravda, že v počátcích dělá dětem problém i rozlišení jiného tvaru slova
od slova příbuzného, jelikož učivo o skloňování a časování následuje až po
vyjmenovaných slovech. Dále současná Pravidla jmenují slova slynout, plytký, vlys;
mykat, mys, sumýš; pyj; syrý; cavyky a vyza, která se jako vyjmenovaná neuvádějí a žáci
se s nimi seznamují dodatečně, většinou jazykovou praxí nebo při výuce jiných
předmětů (sumýš a vyza v biologii apod.).
.

2.3

Vyjmenovaná slova v mluvnicích a učebnicích českého jazyka

První poválečná učebnice Praktická mluvnice a pravopis pro školy obecné II. díl
J. R. Suchardy z roku 1919 vyučuje vyjmenovaná slova podle obrazové pomůcky sedmi

6

HLAVSA, Z. Pravidla českého pravopisu. Praha: FORTUNA, 2007, s. 12, 13.
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nástěnných barevných obrazů s okrajovými zápisy slov „pamětihodných“.7K těmto
obrazům podává soubor metodických rad, jak s nimi pracovat:
„Jak těchto obrazů užívati, o tom budiž tu řečeno obecně tolik:
1.

Aby ukojil dětskou zvědavost, učitel vyvěše obraz poví pokud možná souvisle, co na něm
zobrazeno.

2.

Opakuje, co vyprávěl, ale již ne souvisle, nýbrž tak, že ukazuje na jednotlivosti obrazu a na
příslušné zápisy obrazové, aby věc srostla se svým názvem psaným.

3.

Probírá slova pamětihodná jedno po druhém a způsobem rozmluvným shledává k nim tvary a
slova příbuzná, jež zároveň napisuje a dává psát i žákům.

4. Vytýká slova s oněmi souzvučná a jim podobná, v nichž na souhlasném místě se píše i, í.8
Na jednotlivých obrazech tvoří základ situace, v nichž se dají použít slova s y po
písmenech b, l, m, p, s, v, z, ale prolínají do nich i „pamětihodná“ slova s y, ý po jiném
písmenu označujícím obojetnou souhlásku, srov. popis Obrazu I., který se zaměřuje na
procvičování slov s psaním y po písmenu b.
Ukázka popisu a práce s Obrazem I.:
„Tu vidíte nový domek. V něm bydlí p. Komárek. To je jeho bydliště, obydlí, zkrátka bydlo. Má p.
Komárek hezký byt, ale ještě ne úplně zařízený. Však mu již tamhle vezou nábytek.
Pan K. miluje přírodu. Neprší-li, marně byste ho hledali v jeho příbytku; tu bývá obyčejně na zahrádce,
v níž pěstuje zeleninu a také léčivé byliny. Nad domkem za cestou viděti několik borovic. Je to zbytek lesa,
který tu býval. I tuto stával strom. Uřízli jej a zůstal pařez. Byla by škoda nechat jej shníti. Proto ho ti dva
muži dobývají. Zdá se, že ho již brzy dobudou.
Odtud až k domku se šíří zelený pažit. Vyhánějí sem dobytek, aby se popásl. Vidíte tu dvě krávy a telátko,
a nejblíže u zahrady býka. Ale tomu pro jeho bujnost nedali úplné svobody; je připoután řetězem ke kolu
do země zaraženému.
I kobyla s hříbátkem tu jest, máma s dítětem. Kdybyste jí podali kousek chleba, uchopila by jej svými
pysky.
Tu za cestou zdvíhá se návrší. Z větší části je zoráno; toliko svah směrem k domku leží ladem, jsa porostlý
nízkou travou. Odtud vystupuje kouř. Co se tu děje?

7
8

SUCHARDA, J. R. Praktická mluvnice a pravopis pro školy obecné II. díl. Praha: B. Kočí, 1919, s. 192.
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Zde na těch polích bují obtížný plevel, tráva zvaná pýr. (Někdy jí říkáme pýřavka.) Je nesnadno tu trávu
vyhubiti. Rozrůstá se v zemi dlouhými bílými lodyhami (oddenky) jakoby provázky. Z nich zapouští do
země kořínky a vzhůru vyhání úzké listy, jako má mladé osení.
Uchopíte-li trs listů, chtějíce rostlinu vytáhnouti ze země, sotva se vám podaří vytáhnouti ji celou;
nejspíše přetrhnete tu podzemní lodyhu a z toho kousku, který zůstal v zemi, vyženou brzy zase listy nové.
Proto dává hospodář při orání ty bílé provázky pilně sbírati a odnášeti na mez, aby uschly. Potom je
spálí.
Tuto práci za něj rády a zadarmo konají děti. Snesou uschlý pýr sem na palouček a hromadu podpálí.
Čím výše šlehají plameny a čím hustší dým vystupuje, tím větší radost mají: poskakují kolem ohně, výskají
a hlučně povykují.
Tito dva hoši se baví jinak. Přinesli si sem své dva draky, jeden červeného, druhý modrého, a táhnouce za
provázek proti větru, nutí je, aby se vznesli hodně vysoko. Povězte, který z obou draků je výše!
Všimněte si na obrázku stromů a keřů! Listí jejich je žluté. Jest podzim. Často bývá zimavo, mlhavo a
9

deštivo, slovem sychravo. Ale i ten sychravý podzim má své radosti.“

Dalším algoritmickým krokem při osvojení a vysvětlení rozdílů psaní i/y v této
příručce je uvedení vět, v kterých jsou také slova příbuzná. Příklady významů jsou
proloženy úkoly na procvičení daných jevů.
Ukázka práce – procvičování tvarů s bid a byd:
„Zde bydlí p. Komárek. Slovo bydlí má v části byd tvrdé y. Tvrdé y se píše také ve slovech bydlo, bydliště,
obydlí, při nichž myslíme na bydlení.
Zcela jiný smysl má slovo bidlo ve větách, jako: Prádlo se suší na bidle. Slepice sedávají v kurníku na
bidlech. Zde slovo bidlo znamená tyč a píše se s měkkým i. Hned uvedeme proč.
Čím švec šije, to je šidlo,
čím se čije, to je čidlo,
čím se bije, to je bidlo.
Má tedy bidlo jméno od toho, že se jím bije, může bíti. A protože ve slově bije píšeme měkké i, jest i slovo
bidlo psáti s měkkým i.“10

9

SUCHARDA, J. R. Praktická mluvnice a pravopis pro školy obecné II. díl. Praha: B. Kočí, 1919, s. 193,
194.
10
SUCHARDA, J. R. Praktická mluvnice a pravopis pro školy obecné II. díl. Praha: B. Kočí, 1919,
s. 195.
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Následuje cvičení na doplnění i/y. Poté autor uvádí věty, které poukazují na
význam a příbuzná slova: bída (bídně, bídný, bídník) a slova pobídka (pobídl, nabídl,
nabídka, vybídl).
Ukázka práce s tvary se skupinami písmen biv a byv:
„Pan Komárek bývá na zahrádce.
Slovo bývá má v části býv tvrdé ý. Jest ještě jiné bívá, a to se píše s měkkým í.
Tak ve větách: Kovář bívá perlíkem do železa. Matka bívá neposlušného chlapce metlou. Slovo bívá
v těchto větách znamená, že bije; proto se píše s měkkým í.
Pamatujte: Možno-li místo bív dáti bij nebo bíj, píšeme ono bivs měkkým i.
I.

II.

III.

bívá
bíje
-bíjí

bývá

troubívá
hubívá
troubívá

bil
bit

byl
byt

troubil
troubiti

Pozorujte podtržená slova ve větách:
Dělníci dobývají pařez. Dobývají, nikoli dobíjejí; proto ý.
Po Vánocích dne přibývá a noci ubývá. Přibývá, nikoli přibíjí – ubývá, nikoli ubíjí; proto ý.
Venkované se zabývají polním hospodářstvím. Zabývají se, nikoli zabíjejí; proto ý.
Pozor! Od takovýchto slov sluší rozeznávati slova, jako (píše III. sloupec): troubívá, chlubívá se, robívá,
líbívá se a pod.
Tato slova jsou patrně tvořena z tvarů troubí, hubí, chlubí se, robí,… zakončených měkkým dlouhým í
(protože: troubím, -íš, -í…) připětím koncovky vá; proto v nich píšeme í.“11

Zde J. R. Sucharda upozorňuje na rozdíl pravopisu v základu slova a v příponě,
což je značně problematická látka i v dnešní době, pokud žáci neprojdou důkladnou
průpravou učiva o stavbě slova a základy slovotvorby (genetického vztahu dvou slov).
O materiálech a důležitosti dobré znalosti stavby slova viz dále.

11

SUCHARDA, J. R. Praktická mluvnice a pravopis pro školy obecné II. díl. Praha: B. Kočí, 1919,
s. 196,197.
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Sucharda nabízí způsob práce:
„žák odepne od slova y i s přivěšenými hláskami. Je-li to, co zbude, srozumitelné, patří to slovo patrně do
sloupce III. a píše se s í; není-li zbytek srozumitelný, jest slovo příbuzné buď se slovem bije (I.) anebo
s bývá (II.).12
Tvary s bil a byl
Jako jest bívá a bývá (ukáže na přehled), tak jest i bil a byl (napíše do příslušných sloupců pod 1. čáru);
bil jest příbuzné se slovem bije, i se píše s měkkým i, byl se slovem bývá, i se píše s tvrdým y.
13

A jako jest troubí, hubí, chlubí se…, tak jest i troubil, hubil, chlubil se, s měkkým i (napíše do III.).“

Následuje výčet příbuzných slov s i,í/y,ý v souvislých a dětem srozumitelných
větách:
bylina (bylinožravci, býložravci, býlí, bylinář, bylinný), bílý (bílek, bílíme, bílá barva),
obilí (obilný), kobyla (kobylka).
V následujícím kroku se zaměřuje na procvičování slov a tvarů se skupinami
písmen bit a byt:
„Jako jest bila byl (ukáže na přehled), tak jest i bit a byt (připíše). A jako jest troubil, hubil, chlubil se,
tak jest také troubiti (připíše), hubiti, chlubiti se. Pozorujme podtržená slova ve větách:
1.Trubač začal troubiti. 2. Ta puška jest nabita. 3. Pan Komárek má pěkný byt (ukáže na obraze).
Ve všech třech slovech slyšíme bit (byt).
Odepněme ve slově troubitit i s přívěskem (tedy ti); zbude troubi. Prodlužme koncové i a jest troubí. Toto
slovo má na konci měkké dlouhé i, protože: troubím, -íš, -í. Proto píšeme také bit ve slově troubiti
s měkkým i.
Odepněme i s přívěskem (tedy ta) od slova nabita, zbude nabi. To neznamená nic a neznamenalo by ani,
kdybychom koncové i zdloužili. Tu připneme je a máme nabije, anebo zdloužíme koncové i a připneme jí:
nabíjí. Puška se nabíjí, a když se nabije, jest nabita. Ve tvarech nabíjí, nabije píšeme měkké i; proto jest
psáti i také ve tvaru nabita.
Odepněme i od slova byt; zbude by. To neznamená nic. Tu nelze připnouti -je – byt není, kde někdo bije.
Zdloužíme koncové y a připneme vá; máme bývá. Byt jest, kde člověk bývá, když je doma. Slovo bývá
(ukáže v přehledu) píšeme s tvrdým ý; proto je tvrdé y ve slově byt.

12

SUCHARDA, J. R. Praktická mluvnice a pravopis pro školy obecné II. díl. Praha: B. Kočí, 1919,
s. 197.
13
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Tu jest (ukáže na obraze) páně Komárkův příbytek. Příbytek jest, kde přebýváme (nikoli přebíjíme).
Píšeme s tvrdým ý. Nad domkem vidíme zbytek lesa. Zbytek jest, co zbývá (nikoli zbíjí); proto s ý. Ta
vezou nábytek. Slovem nábytek rozumíme teď stoly, skříně, postele apod. Původně se tím slovem jmenoval
jakýkoli majetek, jehož se nabývá (nikoli nabíjí). Proto s ý.
Tu se pase dobytek. Tím slovem označujeme teď živý majetek hospodářův: krávy, voly, koně, vepře apod.
14

Původně se jím označoval jakýkoli majetek, jehož se dobývá (nikoli dobíjí). Proto píšeme s ý.“

Po tomto bloku výkladu vysvětluje opět větnými spojeními významy dalších
slov s i/y po písmenu označujícím obojetnou souhlásku. K b přidává i některá slova
z obrazu k p, v, s, z: hbitě (hbitý, hbitost).
obyčejně (obyčejný, obyčej, neobyčejně, neobyčejná), bič (zbičovaný, bičík, bičiště),
býk (býček, býčí), pysk (pysky, pyskatý, kozí pysk- bylina), píská (pískají, písklata,
zapískla, komár písklavý), Písek (písek, pískovec), pýr (pýřavka), pírko (pero a zaječí
ocásek), dopírá (pere), nezapírej (neodpírejte, opírá se, upírat), vysoko (výše, vysoký,
vyšší, nejvyšší, vysoko, výše, nejvýše, výsost, výšina, Vysočina, povýšen, povyšuje se,
Vyšehrad), výskat (výskot, výskal, provýskal), víska (malá ves), povykují (povyk,
nepovykujte), sychravý (sychravá), brzy x brzičko.
Stejným způsobem pracuje i s ostatními obrazy.
Ještě bych se ráda pozastavila u Suchardova vysvětlení pravopisu ve slově
obyčej: „Jméno obyčej není příbuzné se slovem bývá, nýbrž se slovem učí a tedy i se
slovem zvykati.“15Současné příručky uvádějí slovo obyčej jako samostatné
vyjmenované.
Česká mluvnice pro školy občanské (Říha, Heyduk, Kriebel, Autrata, 1922)
uvádí přehled vyjmenovaných slov řazený podle abecedy písmen, po nichž se může psát
i nebo y. Nazývá je slova základní a jsou doplněna o slova odvozená. Jde o slova:

14
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po b: býti, nebýti, bývati, odbýti, zbývati, ubývati, nabýti, pozbýti, by, bych, aby, abych, kdyby, příbytek,
dobytek, byt, bytné, bydlo, obydlí, blahobyt, úbytě, obyvatel, odbyt, bytost, nábytek, zbytečný, nezbytný,
starobylý; bystrý, bystrozraký, bystřiti, Bystřice; býlí, bylina, bylinný, býložravec, býložravý, černobýl;
kobyla, kobylka, kobylí; býk, býček, býče, býkovec; obyčej, obyčejně, neobyčejný; babyka, babykový;
Bydžov, Bydžovan;
po l: lysý, lyska, lysina, lysati, Lysá; mlýn, mlýnice, mlynář, mlynářka, mlýnský, mlynářský;
slyšeti,vyslýchati, vyslyšeti, doslýchati, slyšitelný, neslýchaný; polykati, nalykati se, vzlykati; blýskati,
blýskavice, blyštiti se; lýtko, lýtkový; lýko, lýči, lyčený, lýkovec, lýkožrout; plyn, plynouti, uplynouti,
splývati, oplývati, plýtvati, plytký, plynně; pelyněk, pelyňkový; slynouti; Volyň, Volyňka;
po m: my (mč. slova já;) myš, myší, myška, myšina; hmyz, hmyzožravec, hmyzožravý; mýti, umyvadlo,
pomyje, smýti, mytí, mýdlo, mydlář, modlářský, mydlárna, mydlina, mydlice; hlemýžď, hlemýždí; mýliti,
omyl, mylný, neomylný, mýlka, zaliti, zmýlená; mysl, smysl, zámysl, úmysl, důmysl, průmysl,
těžkomyslnost, myšlenka, mysliti, obmýšleti, smýšleti, myslivec, myslivna, domýšlivý, lehkomyslný,
Přemyslovec, Litomyšl; odmykati, zamykati; smyk, smýkati, smyčec, smyčka, průsmyk; mýto, mýtný,
mýtné, mýtiti, mýtina, Vysoké Mýto; mys;
po p: pysk, pyskatý, ptakopysk; pytel, pytlák, pytláctví, pytlovina; kopyto, kopýtko, kopytář,
jednokopytník; pych, přepych, pýcha, pyšný, hrdopýšek, pyšniti se; třpyt, třpytiti se, třpytný; netopýr,
netopýří; slepýš; zpytovati, přírodozpyt, dějezpytec; klopýtati; pykati, pykání, odpykati; pýr, pýříti se,
zapýřiti se, pýří, pýření; pyl, pylový;
po s: syn, zlosyn, synovec, synovský; sytý, syt, sytiti, nesyta, nasycený; sýr, syrečky, syrovátka, sýrařství;
syrový, polosyrový; sysel, syslí; sýc (sýček); sýkora, sýkorka; syčeti, zasyčeti, sykot; sypyti, sypký,
posypátko, sypací, sýpka, osypky; syrob, syrobový; sychravý; osychati, vysychati;
po v: vy, vykati; vysoký, povýšit, zvýšiti se, převýšiti, výše, výška, výsost, Vyšehrad; výskati, zavýskati,
výskot; žvýkati, přežvykovati, přežvykavec; výti, zavýti, vytí; zvyk, zvykati, přivykati, odvykati, zlozvyk,
návyk, obvyklý; výr (noční pták); vydra, vydři, vydrovka, vydřina; povyk, povykovati; vyžle (druh ohařů);
vyza, vyzí, vyzina; výheň; Vyškov; vy (předpona), vynutiti, vykoupiti, vybírati, vyprositi, výjimka,
výmluvnost, výrok, výbor, výdělek, výnosný, výtečný, výborný, výpomocný, vytrvalý;
po z: brzy; jazyk, jazýček, jazykozpytec, dvojjazyčný, jazykový; nazývati (jmenovati), vzývati, ozývati,
vyzývati.

16

Zmiňuje odvozená slova od slova být: dobytek, byt, zbytečný, nábytek, rodové
jméno mořské ryby vyza a slovo syrob, jehož význam býval chybně spojován se slovem
syrý. Podle nového zjištění jde o cizí slovo původu arabského, které přišlo do Evropy
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Unie, 1922, s. 107, 108.
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v latině, a proto se píše podle nových pravidel s měkkým i jako ve většině evropských
zemí.
Antonín Votava v Mluvnici a pravopisu ve škole obecné (dle nových učebních
osnov, 1932)17 rozděluje výuku vyjmenovaných slov do třetího a čtvrtého ročníku.
Vyjmenovaná slova:
b:býti, byt, nábytek, dobytek, býk, kobyla;
l: polykáme, mlýn, blýská se, slyšíme;
m: my, myš, mýti, mysliti, zmýliti se, zamykati, hlemýžď;
p: pysk, pyšný, pytel, kopyto, třpytí se;
s: syn, syt, sýček, sýr, syrový, syčí;
v: vy, vyje, výská, vysoký;
z: brzy, jazyk, nazývati.

V pátém ročníku přidává ostatní lexémy:
b: babyka, bylina, bystrý, obyčej;
l: lysý, plyne, lýko, lýtko, vzlyká, plýtvá, slyne, pelyněk;
m:hmyz, mýto, smýkati, mýliti se;
p: zpytuje, slepýš, netopýr, pýř (plevel), klopýtati, pykati, pýříti se;
s: sychravý, sysel, sýkora;
v: zvykati, žvýkati, vyžle, výheň, výr, předpona vy-.

Odlišná je i metodika výuky, kdy Votava nejdříve upozorňuje, že„ve slabice bi
se nejčastěji psává měkké i, v několika slovech však i tvrdé y; protože v této slabice
můžeme psáti oboje i, říkáme jí o b o j e t n á s l a b i k a . V obyčejné řeči říkáme ve
slovech, která mají v obojetné slabice tvrdé y, místo y e “18. Na počátku edukace každé
obojetné slabiky vždy uvádí písemné cvičení s ukázkou několika vět s měkkou slabikou.
Poté podá výklad k jednotlivým vyjmenovaným slovům. Následně zařazuje cvičení
mluvená, aby si žáci odvykli používat e místo y, po nich cvičení písemná a opakovací.

17
18

VOTAVA, A. Mluvnice a pravopis ve škole obené. Brno- Žabovřesky: Antonín Votava, 1932.
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Počátek výuky vyjmenovaných slov je tradičně zařazován do třetího ročníku,
doplnění či procvičování do ročníku čtvrtého a upevnění znalostí v ročníku pátém.
Zajímavostí je úvaha o zařazení výuky vyjmenovaných slov do ročníku druhého. Alois
Menšík v příručce Jak vyučovati mluvnici a pravopisu novým postupem: vady
dosavadního vyučování v mluvnici a pravopisu ve škole obecné a měšťanské (Menšík,
1932) navrhuje výuku vyjmenovaných slov po b. Uvádí, že „v praksi bude nutno zjistiti,
jak mnoho učiva s obojetnými slabikami ve kmeni by děti zvládly ve 2. školním roku.
Také bude pokusně zjištěno, zdali je logičtější a také psychologické učiti slova, v nichž
spojujeme tvrdé -y s obojetnými souhláskami ve kmeni a hned také cvičiti stejně znějící
slova, v nichž píšeme měkké i v kmenových obojetných slabikách či dáti slova s měkkým
i v těchto slabikách do vyššího školního roku“19.
Od tohoto návrhu nakonec ustoupil a ve své Učebnici pravopisu pro školy
obecné na základě mluvních cviků, místní mluvy lidové a mluvnice pro druhý postupný
ročník20 vyjmenovaná slova nezmiňuje.
V dalších učenicích jsem nenašla větší rozdíly ve výčtu vyjmenovaných slov.
V Českém jazyce, učebnici mluvnice, pravopisu a slohu pro 3. postupný ročník národní
školy autorů Štěpána Štěpánka, Karla Tkáče, Bohumila Říhy, Jaromíra Běliče, Oldřicha
Horáka a Františka Svěráka21 se naposledy objevuje ve vyjmenovaných slovech
po s slovo syrob. Dále je stanoven nám už známý přehled vyjmenovaných slov, který se
podle změn autorů učebnic už nevýrazně obměňoval:
b:býti, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav
l:slyšet, mlýn, blýskati se, polykati, plynout, plýtvat, lýko, lysý, lýtko, lyže, pelyněk, vzlykati, slynout, plyš
m:my, mýti, hmyz, mysliti, mýliti se, myš, hlemýžď, mýto, mýtiti, zamykati, smýkati, dmýchati, chmýří,
Litomyšl
p: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtati, třpytiti se, zpytovati, pýřiti se, pykati, pýr
s:sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychati, sýkora, sýček, sysel, syčeti, sypati, syrob
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MENŠÍK, A. Jak vyučovati mluvnici a pravopisu novým postupem: vady dosavadního vyučování
mluvnici a pravopisu ve škole obecné a měšťanské. Brno:Ústřední spolek jednot učitelských, 1932, s. 40.
20
MENŠÍK, A. Učebnice pravopisu pro školy obecné na základě mluvních cviků, místní mluvy lidové a
mluvnice pro třetí postupný ročník. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských, 1934.
21
ŠTĚPÁNEK, Š., TKÁČ, K., ŘÍHA, B., BĚLIČ, J., HORÁK, O., SVĚRÁK, F. Český jazyk: Učebnice
mluvnice, pravopisu a slohu pro 3. postupný ročník národních škol. Praha: SPN, 1951.
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v: předpona vy-, vykati, vy, vysoký, vydra, výr, zvykati, žvýkati, výti, výskati, povyk, vyžle
z: brzy, jazyk, nazývati

Přiřazením obce Ruzyně k Praze se objevilo ve vyjmenovaných slovech
po z slovo Ruzyně.
Po revoluci učebnice a výukové materiály nabízejí, podle uvážení autorů, různé
přehledy vyjmenovaných slov. Liší se zařazením slov příbuzných do vyjmenovaných a
didakticky chybným uvedením vyjmenovaného slova fyzika, které není domácího
původu.

2.4

Didaktika vyjmenovaných slov podle Radoslavy Brabcové a
kol.

Ve své Didaktice českého jazyka22 uvádí rady učitelům, jak dobře učit
vyjmenovaná slova. Uvádí, že cílem tohoto učiva je osvojení ucelených řad
vyjmenovaných slov a získání dovedností správného pravopisu i/í/y,ý mimo koncovku
po obojetné souhlásce ve vyjmenovaných a příbuzných slovech a pravopis dobře
odůvodnit. Potvrzuje nutnost doplnění řady vyjmenovaných slov o slova příbuzná, která
by se dětem od vyjmenovaných špatně odvozovala (např. bydlit, nábytek,
dobytek od slova být) a upozorňuje na vypuštění slov méně frekventovaných (např.
plytký, vlys, vyza), která se děti naučí ve vyšších ročnících a izolovaně. Dále upozorňuje
na dobré odlišení slov vyjmenovaných, příbuzných a tvarů slova. Jak jsem již zmínila
výše na základě své zkušenosti z praxe, je to někdy problematické, jelikož učivo
vyjmenovaných slov předchází učivu tvarování ohebných slovních druhů. Brabcová
zdůrazňuje správný postup zdůvodňování, nejdříve slovo zařadit: vyjmenované –
napíšeme y, příbuzné – napíšeme y, není ani jedno – napíšeme i.
Podle Radoslavy Brabcové je důležité dodržovat následující zásady:
1.
2.
3.
4.
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Od počátku vycházet z celých řad.
Cvičit současně pravopis slov vyjmenovaných a příbuzných.
Současně cvičit slova s y,ý/i,í jako nutnost řešení problému.
Cvičit nepravá homonyma nejdříve ve dvojicích, aby vynikl rozdíl lexikálních
významů.

BRABCOVÁ, R. a kol. Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990.
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5. Ve třetím ročníku osvojujeme algoritmus.
6. Ve čtvrtém ročníku procvičujeme osvojení postupu a rozšiřujeme obsah učiva
o příbuzná slova.
7. V pátém ročníku dovršujeme výcvik vyjmenovaných slov.
8. Těžiště spočívá v souhrnných cvičeních.
9. Při hodnocení dbát na to, že žáci se ještě učivu učí.
10. Střídat metody procvičování.23
Ve své praxi jsem z těchto metod vycházela a utvrdila jsem se o důležitosti
každé zásady. Hodně cenných rad jsem též pobrala od zkušenějších kolegyň a průběžně
jsem je prokládala výsledky svých zkušeností.

2.5

Vyjmenovaná slova v RVP pro základní vzdělávání

Učivo vyjmenovaných slov má v RVP ZV24 zastoupení ve vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková komunikace, který je tvořen dvěma vzdělávacími obory: Český jazyk
a literatura a Cizí jazyk a literatura. Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je tvořen
třemi vzdělávacími okruhy: Komunikační a slohovou výchovou, Jazykovou výchovou a
Literární výchovou. Vyjmenovaná slova patří do Jazykové výchovy. V očekávaných
výstupech pro 1. období žák„odůvodňuje a píše správně: i/y po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech.25V očekávaných výstupech pro 2. období žák „píše správně
i/y ve slovech po obojetných souhláskách.26RVP ZV uvádí, že „smyslem a cílem
vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je
pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.27
Naplnění klíčových kompetencí učivem vyjmenovaných slov:
Kompetence k učení:

23



žáci se musí vyjmenovaná slova naučit, mají chuť se dozvídat nové skutečnosti



získávají a třídí informace na základě jejich pochopení



propojují získané vědomosti do praktického života

BRABCOVÁ, R. a kol Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990, s. 98.
JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Stařec: INFRA, 2005.
25
JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Stařec: INFRA, 2005,
s. 15.
26
JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Stařec: INFRA, 2005,
s. 15.
27
JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Stařec: INFRA, 2005,
s. 6.
24
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zjistí nutnost správného pravopisu na základě získaných vědomosti



zjišťují vlastní pokrok



vytvářejí si vlastní učební materiály, které používají k upevnění znalostí



pracují s chybou

Kompetence k řešení problémů:


při zdůvodňování pravopisu po obojetných souhláskách se zabývají otázkou,
v jaké části slova se obojetná souhláska nachází, zda je slovo vyjmenované či
příbuzné, nebo není vyjmenované ani příbuzné, a ze získaných odpovědí vyvodí,
jaké i/y napsat



vyhledávají významy nebo pravopis některých méně frekventovaných slov
v Pravidlech českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny pro školu a
veřejnost, ve svém sešitu pravidel psaní vyjmenovaných slov.

Kompetence komunikativní:


formulují srozumitelně zdůvodnění pravopisu i/y



formulují srozumitelné otázky a naslouchají odpovědím dětí



vnímají různé metody komunikace a jejich rozdílnost – písmo, řeč, obrázky,
písničky, počítač, interaktivní tabule



komunikaci podporuje i skupinová práce

Kompetence sociální a personální:


žáci pracují ve skupinách, učí se vytvářet pravidla pro úspěšnou práci ve skupině



učí se poskytnout pomoc nebo i o pomoc požádat



učí se vyjádřit svůj názor a po posouzení respektovat názor ostatních



podporují sebedůvěru, podněcují soutěživost



nabídnou pomoc slabšímu či bezradnému spolužákovi

24

Kompetence občanské:


učí se respektovat pravidla jazyka daná jeho historickým vývojem

Kompetence pracovní:


učí se trpělivosti a dotažení práce do zdárného konce



učí se opravit svoji práci v případě chyby
„Pokud dá učitel žákům možnost vykonávat smysluplné činnosti, nechá je

samostatně se rozhodovat a projevovat, a pokud žáci rozumí, čemu a proč se učí, mohou
se jednotlivé klíčové kompetence utvářet v souladu s přirozenými schopnostmi a zájmy
žáků.“28

2.6

Nabídka didaktických materiálů v současnosti

V současné době mají učitelé možnost vybírat ze široké nabídky vydavatelství.
Výuka vyjmenovaných slov je ve všech učebnicích nabídnuta více či méně podobným
způsobem.
Vyjmenovaná slova jsou probírána od b, začínají přehledem vyjmenovaných
slov, rozdělením do skupin, v kterých se s nimi děti seznamují. Pomocí obrázků, někde i
žertovných říkadel je usnadněn nácvik vyjmenovaných slov. Ve skupinách jsou uvedena
též nepravá homonyma. Následují procvičovací úkoly a cvičení.
Pracovní sešity jsou buď barevné, či černobílé, procvičují vyjmenovaná slova
hrou, hádankami, křížovkami, dokreslováním, přiřazováním či doplňováním.
Rozdílnost jsem našla pouze u nabídky vyjmenovaných slov po b- někde je
zbytek, který považuji za dost důležité slovo, protože dětem dělá jeho spojení s být
problémy a u v- vyza, která nebyla několik desítek let uváděna a i já jsem se s tímto
slovem setkala při sepisování diplomové práce poprvé.

28

Dostupné z www: http://www.rvp.cz/clanek/491/638, publikováno v práci Rosecká, Z. Malá didaktika
činnostního učení. Brno: Tvořivá škola, 2006.

25

Otázkou je, zda je vhodné uvádění vyjmenovaných slov po f. Je známo, že žádné
slovo s y po f není českého původu. Jako vyjmenované ho uvádí učebnice nakladatelství
Prodos.
Na učiteli záleží, jaký výukový materiál si vybere, svoji roli ovšem může hrát i
cena učebnice, dostupnost na trhu, učitelova konzervativnost, rozhodnutí vedení školy
apod. V Příloze uvádím přehled dostupného didaktického materiálu: učebnic,
pracovních sešitů, procvičovacích sešitů, multimediálních učebnic a her od různých
autorů, z různých nakladatelství a odkazy na internetové stránky.
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3. Praktická část
3.1

Můj metodický postup při výuce vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova ve třetí třídě jsem začínala učit již pětkrát. Na začátku
školního roku si vždy s dětmi říkáme, jaké učivo nás čeká. Velké množství dětí ví, že
v českém jazyce jsou to vyjmenovaná slova. Některé dokonce umějí vyjmenovaná slova
odříkat, protože je mají odposlouchaná od starších sourozenců, nebo se je s rodiči jako
obtížnou látku učí napřed. Většinou jde pouze o vyjmenovaná slova po b. Někdo ví, že
vyjmenovaná slova jsou těžká, ale překvapivě se na jejich výuku těší. První dva roky
jsem začínala výuku podle učebnice a osnov písmenem b. Jak je však známo, tato
vyjmenovaná slova jsou nejtěžší. Je zde mnoho příbuzných slov od být, která si děti ani
neumí na první pohled s být spojit. Velký problém dělají dětem příbuzná slova a rozdíl
mezi být a bít a k tomu odůvodňování pravopisu v příponách, kdy kořen končí na b a
přidáváme příponu–it, -il(např. líbit, líbil; vyrobit, vyrobil; drobit, drobil; zdobit, zdobil;
zvelebit, zvelebil; zlobit, zlobil;…). Myslím si, že by v počátcích výuky vyjmenovaných
slov tyto případy neměly být v procvičovacích cvičeních. Kolegyně dost často
odůvodňují psaní tím, že nejsou ve vyjmenovaných slovech, ne že i se vyskytuje
v příponové části sloves, kdy je vždy měkké i. Čeština je velmi krásný jazyk a mrzí mě,
když děti odradí hned první vyjmenovaná slova, přestože není důvod se jich obávat.
Při přemýšlení, jak výuku vyjmenovaných slov žákům zpřístupnit, jsem se
rozhodla vyjít z pedagogické zásady od jednoduššího ke složitějšímu, tedy neprobírat
vyjmenovaná slova po b jako první. Napadlo mě, začít nejdříve druhou řadou, slovy po
l. Od tohoto nápadu mě odradila kromě většího množství problémů v příbuznosti a
nepříbuznosti slov procvičovací cvičení v učebnicích, kde se již prolíná b a l. Zkusila
jsem jít proti tradici a zařadit jako první vyjmenovaná slova poslední, tedy po písmenu
z. Řada vyjmenovaných slov po z je krátká, děti se na nich naučí určovat a tvořit dobře
slova příbuzná, soustředí se na různé významy stejně znějících slov, které jim dá až
psaní (nazývá X nazívá), a seznámí se velmi dobře i s příponami (brzičko). Jako další
výhodu jsem zjistila, že lze velmi snadno najít cvičení, kde děti doplňují pouze i/ý po z.
Poté, co mají jasno, proč se vyjmenovaná slova učí a jaký mají význam pro češtinu,
přecházíme na tolik očekávaná vyjmenovaná slova po b. Děti již mají představu, co je
čeká, proto učení slov po b pro ně není šokem, který je v učení znejistí.
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Již třetí velmi dobrá zkušenost s tímto postupem výuky mě utvrdila, že tato cesta
je vhodná. Na doporučení z praxe takto začíná více mých kolegyň, které nejdříve
nechtěly ustoupit od tradiční posloupnosti, a jsou nyní s výukou mnohem spokojenější.

3.2

Moje pomůcky, postupy a metody pro výuku a procvičování
vyjmenovaných slov

Nedílnou součástí výuky vyjmenovaných slov je propedeutika v podobě
pochopení stavby slova, která je uvedena ve všech učebnicích (podrobně či méně
podrobně). Velmi mi vyhovuje příručka Pavučinka – soubor pravopisných cvičení
s logickým vyvozováním vyjmenovaného slova, autorky Vladimíry Bičíkové.29Tento
materiál je i vhodný pro děti s SPU a těžším osvojováním učiva.
Pavučinka je složka materiálů, které vedou žáka i učitele od prvních krůčků
vyjmenovanými slovy. Podává vizuální zobrazení souvislostí. Skládá se:


ze čtyř sešitů



z přehledu vyjmenovaných slov



z karet se stavbou slova a střídání hlásek v kořeni



z karet s nabídkou částí slov



z karet s obrázky a vysvětlením významů jednotlivých slov



z karty s i,í/y,ý



z metodického doporučení
První sešit se věnuje stavbě slova a slovům příbuzným. Nejdříve obecně a pak

plynule přechází na slova s y/ý v kořenu slova.
Druhý sešit seznamuje děti s vyjmenovanými slovy a odvozováním konkrétních
příbuzných slov.
Třetí sešit nabízí upevnění vyjmenovaných slov pomocí obrázků, spojovaček,
osmisměrky, bludiště a přiřazování.
Čtvrtý sešit nabízí učebnicová cvičení k probírání vyjmenovaných slov.

29

BIČÍKOVÁ, V. Pavučinka. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006.
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Pořadí sešitů je nutné dodržovat.
S Pavučinkou pracuji individuálně podle potřeb dětí, je k dispozici v podobě
tištěné i výukového programu na pc.
Po upevnění učiva o stavbě slova (děti se netrápí s příponami) začínám přímo
s vyjmenovanými slovy. Jak jsem již zmínila, začínáme vyjmenovanými slovy po z.
Nejdříve napíšeme vyjmenovaná slova na velké karty, aby je měly děti na očích. Pak
společně několikrát čteme příběh, kde jsou vyjmenovaná či příbuzná slova začleněna do
textu, a žáci soutěží, kdo najde všechna. Přiřazujeme je k obrázkům, vyhledáváme
v osmisměrkách, vymýšlíme nové příběhy, říkanky a věty s nimi. Vyhledáváme
v přehledu a dáváme do skupin slova stejných slovních druhů.
Děti se postupně naučí vyjmenovaná slova nazpaměť. Poté pracujeme podle
dostupných materiálů se skupinami vyjmenovaných slov. Tvoříme slova příbuzná,
rozlišujeme významy slov stejně znějících, ale s odlišným pravopisem. Ve třetí třídě si
každé dítě založí sešit na vyjmenovaná slova (VS), kam si zapisuje přehled
vyjmenovaných slov, rozdíly, na něž si musí dávat pozor, vlastní jména s y a slova, v
nichž chybuje. Tento sešit mají žáci stále u sebe a mohou do něj kdykoli nahlédnout.
Doplňují jej průběžně ve čtvrté i páté třídě. Je jim významným pomocníkem a
berličkou. Vždyť chceme, aby děti nedělaly chyby, a ne je nachytat na tom, co neumějí.
Po ujasnění a fixaci vyjmenovaných slov po z plynule přecházíme na
vyjmenovaná slova po dalších písmenech dle zaběhnutého systému podle abecedy.
Problémová slova máme také napsaná na nástěnce. Probraná vyjmenovaná slova
procvičujeme též „drilovacími“ sloupečky, kde mají děti hodně možností setkat se
velkým množstvím příkladů slov s i,í/y,ý v kořenu slova a v předponě vy/vý-.
K procvičování používám různé pomůcky, např. kartičky s i, í, y, ý, které děti zvedají
při nabídce slov. Když jsou děti unavené a potřebují rozhýbat, zvedáme ruce: jedna=
měkké i, dvě = y. Za velmi důležité považuji zdůvodnění.
Ustoupila jsem od zdůvodnění: Ve slově ……napíšeme…, protože…. Považuji
totiž za velmi důležité, aby si děti nejdříve uvědomily souvislosti a pak vyslovily
výsledek, proto chci, aby děti vysvětlení formulovaly od příčinnosti k důsledku: Protože
……, napíšeme ve slově….
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3.3

Práce s chybou

Nedílnou součástí moderní didaktiky je práce s chybou. Nejen proto, že
„chybovati je lidské“ a „chybami se člověk učí“. V konstruktivistické výuce je práci
s chybou věnováno významné místo. Správný učitel nenutí děti zmizíkovat chybné, ale
přeškrtnout, aby dítě vědělo, kde chybovalo.
K práci s chybou patří klasické opravy. Za svoji praxi a provázením svých
vlastních dětí školní výukou jsem se setkala s mnoha variantami oprav, ale ne všechny
považuji za vyhovující a účinné. Nedostačující jsou podle mého názoru opravy, které
ukládají třikrát opsat chybné slovo, opsat celou větu, kde se chyba nacházela, přepsat
celé cvičení a „správně“, protože je žáci často provádějí automaticky bez pochopení
podstaty chyby a pojmu.
Z tradičních školních oprav mi přijde jako jediná nosná a smysluplná varianta
zdůvodnit správné řešení chybně splněných úkolů. V případě vyjmenovaných slov děti
píší za pomlčku vyjmenované slovo (vs), či základní tvar vyjmenovaného slova, které
opravují nebo k němuž je opravované slovo příbuzné, nebo není ani vyjmenované, ani
příbuzné. Tento systém nutí děti k zamyšlení a ne jen k pouhému zapsání varianty
s druhým i/y bez přemýšlení. Slova, v nichž dělají děti chyby, si následně zapisují do
zvláštního sešitu Vyjmenovaná slova.
Další možnosti nabízí nevyčerpatelná studnice výtvarných nápadů při výuce
Simona Pišlová z Pedagogické fakulty UK:


napsat slovo přes celou tabuli či jím tabuli popsat



napsat slovo na čtvrtku a dát na místo s ním související (mýdlo –
umyvadlo)



vyšlapat slovo v zimě venku do sněhu



napsat slovo „tajným“ voskovým písmem na čtvrtku a odkrývat
přetřením vodovkami



zapisovat těžká slova do profilu hlavy na nástěnce (ta nejtěžší zapsat „za
ucho“)
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popsat papírový obal sešitu či učebnice slovy, v níž dítě dělá chyby, a
získat tak povolený tahák30

3.4

Zásobník didaktických her a alternativ pro výuku
vyjmenovaných slov

Současná didaktika nabízí učitelům mnoho nápadů k upevnění učiva a
procvičení formou her a jiných aktivizačních metod.
K zapamatování vyjmenovaných slov používám písničky Dády Patrasové z alba
Školička s Dádou,31protože jsou rytmické, pro děti líbivé, mnohé i znají. Zde se přímo
nabízí mezipředmětový vztah s hudební výchovou.
Pro procvičování a lepší zapamatování je vhodná hra Šibenice, kdy děti doplňují
jednotlivá písmena, dokud nepoznají vyjmenované slovo, za každou chybu se staví část
šibenice. Cílem je, aby děti poznaly slovo dříve, než šibenici postaví.
Za úspěšné a pro děti zábavné považujeme tvoření veselých vět, např.: Obyčejná
kobyla byla o příbytek opřená kopyty.
Vhodné je taky doplňování příběhů, v nichž jsou užita vyjmenovaná slova –
žáci si při práci uvědomují různé tvary těchto slov. V náročnější verzi do příběhů
zařadíme i slova příbuzná. Nejdříve dětem nabídnu příběh já. Pak vymýšlejí po
skupinkách samy.
Na vyšší etapě osvojování vyjmenovaných slov lze také soutěžit o nejdelší větu
složenou pouze z vyjmenovaných slov.
Velice vhodné jsou také křížovky, kdy použijeme vyjmenovaná či příbuzná
slova v doplňování do křížovky nebo tato slova vyjdou v tajence. Můžeme také použít
vyhledávání a vyškrtávání slov v osmisměrce, kdy zbude jedno slovo či věta vázající se
k dané problematice.
Děti také rády popisují plaňky v plotě vyjmenovanými slovy. Mohou popisovat
vagóny připojené k lokomotivě s nápisem obojetné souhlásky. Buď pojmenují vagóny
slovy vyjmenovanými, nebo střídají slovo vyjmenované či příbuzné se slovem, které
není ani vyjmenované ani příbuzné, tudíž y/i.
30

Pišlová, S.: Moderní didaktika českého jazyka. Praha, Katedra českého jazyka PedF UK1998, s. 32.
Dostupné z www: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/patrasova-dagmar/by-78478.
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Vysokou účinnost má rovněž přiřazování příbuzných slov z nabídky ke slovům
vyjmenovaným. K tomu můžeme nakreslit rybáře či sítě a chytat ryby s popisy
příbuzných slov do správných sítí s nápisy vyjmenovaných slov.
Dalšími

možnostmi

jsou:

spojování

roztržených

papírků

s nápisem

vyjmenovaného slova a řazení podle řady za sebou; dokončení vět slovy z nabídky;
sestavování pomíchaných písmenek do slov vyjmenovaných nebo příbuzných;
„navlékání korálků“ podle správného pořadí vyjmenovaných slov; vybarvení obrázku
s příbuznými slovy podle barev, které jsou určeny pro jednotlivá vyjmenovaná slova;
stavění domu z cihel příbuzných slov a určení, komu (kterému vyjmenovanému slovu)
dům patří; vypsání slov s i/í a y/ý z obrázku; najít cestu z vyjmenovaných či příbuzných
slov v bludišti; vybírat z vyjmenovaných slov názvy zvířat, vlastnosti, podstatná jména,
přídavná jména, zájmena, slovesa, vyjmenovaná slova se stejným počátečním
písmenem, kdy je nutné celé řady stále opakovat; hra na učitele – oprava chybného
textu; vypsat vyjmenovaná slova odzadu; pexeso; přesmyčky; hra na korektory – děti
opravují chyby, se kterými se setkají v denním životě kolem sebe (přinesou ukázku či
vyfotografují).
V publikaci Simony Pišlové Jazykové hry,32se k vyjmenovaným slovům váží
rovněž hry, jako např. Štafeta s vyjmenovanými slovy33, Ztracené slovo34, Jazyková
kimovka35, Závody nešikovných rukou36, Rychle si zapamatuj37, Popletník38, Slož39.
Další nápady na inovativní metody vyučování najdeme v další příručce Simony
Pišlové Pojďme se učit40. Vhodná jsou Cvičení proti sobě41, Usmívající se cvičení42,
Výr velký43, Vyjmenovaná slova44, Skládačky45, Vytažením zjistíte správnou
odpověď46, Ypsilonek47, Dominové hlavolamy48, Skládačky- korektura49.
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4 Výzkumná část
4.1

Doplňovací cvičení pro žáky pátého a osmého ročníku
Cílem mé výzkumné sondy bylo zjistit udržitelnost znalostí ze třetí a čtvrté třídy

u žáků pátého a osmého ročníku. Tyto ročníky jsem vybrala záměrně, jelikož bylo
možné v osmém ročníku provést i sondu a srovnání upevnění pravopisu vyjmenovaných
slov u žáků, kteří začínali od z, a žáků, kteří se učili vyjmenovaná slova podle tradiční
výuky. Žáci dostali doplňovací cvičení zaměřené na psaní i/y ve vyjmenovaných a
příbuzných slovech.
Vytvořila jsem statistiku chyb. Počet chyb u žáků pátého a osmého ročníku,
průměr chyb na žáka v jednotlivém ročníku a přehled nejčastějších chyb. Dále jsem
srovnávala výsledky chyb u žáků osmé třídy od z a žáků osmé třídy podle tradiční
výuky.
V doplňovačce se nacházelo 48 jevů. Cvičení bylo rozdáno do tří tříd pátého
ročníku v pražské základní škole a dvou tříd osmých, z nichž jedna se začala učit ve
třetí třídě vyjmenovaná slova od z a druhá od b.
Vytvořila jsem a zadala žákům následující doplňovačku:
Doplň i,í/y,ý:
S__chravý podz__mní den
Brz__ ráno vstávám. I když v l__stopadu b__vá chladno, m__slím, že se v__dám na
v__let. V__jedu do L__tom__šle. Zas__tím se v__datnou snídaní. Dám si zb__tek
s__ra, ob__lné kl__čky a kef__r. Zam__kám kl__čem můj neob__čejný b__t. V__kop
na ul__ci před domem v__mezovalo bl__kající v__stražné světlo. Je nezb__tné se mu
v__hnout. Přibl__žím se k v__hledu na zámek. Rozhl__žím se. Bl__zko v__kýře v__sel
netop__r. V__slechnu si dvojjaz__čnýv__klad o zámku. V__dám se na cestu zpět do
b__dliště. Doma si l__buji ve v__řivé vaně. Brz__čko v__jde měs__c a já v kl__du
us__nám.
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Tabulka 1. Statistika chyb žáků pátého ročníku
5. ročník
výuka od z
Počet žáků
Statistika chyb

51
Počet žáků

% žáků

0 chyb

7

13,73 %

1 chyba

16

31,37 %

2 chyby

4

7,84 %

3 chyby

7

13,73 %

4 chyby

8

15,69 %

5 chyb

2

3.92 %

6 chyb

2

3,92 %

7 chyb

2

3,92 %

10 chyb

2

3,92 %

13 chyb

1

1,96 %

Průměr chyb na žáka

2,86

Poměrně málo dětí pracovalo bez chyby. Naopak jednu chybu měla téměř
třetina. Výrazněji se projevily tři či čtyři chyby. Vyšší četnost chyb se objevila už
ojediněle. Nicméně průměr chyb na žáka mi přijde dost vysoký.

Poslední dobou

zjišťuji, že málokteré dítě pracuje bezchybně. Důvodem je nesoustředěnost, nedbalé
čtení zadání, někdy malá zodpovědnost za vykonanou práci. Výsledky odpovídají i
celkovému hodnocení prospěchu žáků ve třídě.
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Graf 1. a) Četnost výskytu chyb v doplňovačce žáků pátého ročníku

počet chyb
8
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1
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Vyšší četnost chyb se vyskytla ve slově Litomyšl, a to tak, že žáci psali nejčastěji
obě i nebo y. Zajímavý je výskyt chyby ve slově výlet, ale ve slově vyjedu nikoli,
přestože se jedná o shodný jev.

Graf 1. b) Četnost výskytu chyb v doplňovačce žáků pátého ročníku

počet chyb
8
7
6
5
4
3
2
1
0

počet chyb

Pro mne těžké k pochopení je chybování ve slově obilí, přestože toto slovo je
velmi často procvičováno, pravděpodobně je ale žáci považují za příbuzné se slovem
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být. Další nevysvětlitelnou chybou je zamykám, protože se jedná o tvar vyjmenovaného
slova. Překvapivě děti nechybovaly ve slově zbytek. Toto slovo bylo vedeno nějaký čas
jako vyjmenované. Později bylo zrušeno a já osobně se domnívám, že by bylo vhodnější
slovo v řadě ponechat, jelikož pro děti je náročně pochopitelné přiřadit jej ke slovu být.

Graf 1. c) Četnost výskytu chyb v doplňovačce žáků pátého ročníku

počet chyb
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5
0

Tentokrát děti minimálně chybovaly v předponě vy/vý. Zvláštní je chybování ve
slově nezbytný, přestože ve slově zbytek se chyba nevyskytovala. Překvapením byly, i
když minimální, chyby ve slově netopýr. Typickou chybou je vikýř. Toto slovo nepatří
do aktivní slovní zásoby dětí, mnohé z nich neznají pořádně ani skutečnost – domy se
dnes s vikýřem běžně nestavějí, proto i přes intenzivní nácvik bývá těžké v tomto slově
snížit chybovost ve třídách. Překvapivé bylo chybování ve slově visel. Je opět hodně
vysvětlovaným a procvičovaným jevem a je zmiňované i ve slovech, v nichž si mají děti
dát pozor na vi a která se učí jako říkanku zpaměti.
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Graf 1. d) Četnost výskytu chyb v doplňovačce žáků pátého ročníku
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Překvapivou četnou chybou bylo slovo vířivé. Opět procvičovaný a pečlivě
vysvětlovaný jev. Kromě toho se v dnešní době vířivé vany a koupele hodně nabízejí, a
tudíž děti mají častou možnost se s tímto slovním spojením vizuálně v psané podobě
setkat.
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Tabulka 2. Statistika chyb žáků osmých ročníků začínajících výuku písmenem z a
tradiční výukou

Počet žáků

Statistika chyb

Průměr chyb na žáka

Počet
chyb
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16

8. ročník
výuka od z

tradiční výuka

23
Počet
žáků
3
6
7
4
2
1
0
0
0
0
0
0
1,96

13
Počet
žáků
1
0
0
2
1
2
3
1
0
1
1
1
6,15

%
13,04
26,09
30,43
17,39
8,70
4,35
0
0
0
0
0
0

Počet
chyb
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16

%
7,69
0
0
15,38
7,69
15,38
23,08
7,69
0
7,69
7,69
7,69

Na první pohled je patrna velká rozdílnost ve výsledcích. Děti, které se učily
vyjmenovaná slova tradičně, jsou s „mými“ žáky v nově utvořeném kolektivu, jsou to
děti, které do třídy přišly z jiných škol. Jde většinou o děti, které nastoupily do třídy
s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Musely dělat do této třídy přijímací
zkoušky, což svědčí o jejich úrovni vzdělání.
Jsem si vědoma, že sledovaný vzorek je velice malý, proto z něj nejde učinit
obecné závěry, bylo by dobré další výzkumy provést na větším počtu žáků.
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Graf 2. a) Porovnání procent chybujících žáků osmých ročníků, kteří se začali učit
vyjmenovaná slova od z a podle tradiční výuky
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Graf 2. b) Porovnání procent chybujících žáků osmých ročníků, kteří se začali učit
vyjmenovaná slova od z a podle tradiční výuky
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Graf 2. c) Porovnání procent chybujících žáků osmých ročníků, kteří se začínali
učit vyjmenovaná slova od z a podle tradiční výuky
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Graf 2. d) Porovnání procent chybujících žáků osmých ročníků, kteří se začali učit
vyjmenovaná slova od z a podle tradiční výuky
9
8
7
6
5

počet chyb

4
3
počet chyb žáků osmého
ročníku podle tradiční
výuky

2
1
usínám

klidu

měsíc

vyjde

brzičko

vířivé

libuji si

bydliště

vydám se

výklad

dvojjazyčný

vyslechnu si

0
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4.1.1 Shrnutí výsledků sondy
Celkově je znát velký rozdíl mezi výsledky. V první skupině se objevilo
maximálně pět chyb, tedy malá chybovost, v druhé maximálně šestnáct chyb, ve druhé
skupině byla tedy chybovost o dost častější.
Výrazné chybování bylo především ve slovech Litomyšle, vikýř, visel, vířivé,
brzičko. Ve slově Litomyšl existuje jakési povědomí o různosti psaní i/y, a tak se
objevily jejich rozmanité kombinace.
Ve vzorku jsou i výrazné rozdíly v četnosti chyb mezi žáky, kteří začínali od z a
žáky s tradiční výukou.

4.1

Dotazníkové šetření v rámci průzkumné sondy

4.1.1 Metodologie, výzkumné otázky
Průzkumný dotazník k diplomové práci pro děti
Cílem mé první průzkumné sondy bylo zjistit vztah dětí k vyjmenovaným
slovům.
Otázka 1. mi roztřídila žáky podle ročníků, ve kterých se vyjmenovaná slova
probírají.
V druhé otázce jsem zjišťovala, jestli se objeví v odpovědích genderový rozdíl.
Třetí otázka směřovala ke zjištění, jestli vůbec děti vědí, proč se vyjmenovaná
slova učí.
Odpovědi na čtvrtou otázku měly směřovat k tomu, kolik dětí umí odříkat
některá z vyjmenovaných slov ještě před výukou ve škole.
Otázka 5. ukázala, od jakého písmene se dotazované děti učily vyjmenovaná
slova.
V otázce 6. a 7. se děti vyjádřily, která vyjmenovaná slova byla pro ně
nejsnadnější a naopak nejnáročnější a proč.
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Otázka 8. se zaměřila na slova, která dělají dětem opakovaně problémy.
Cílem otázky 9. bylo zjistit, jestli děti vnímají pravopis ve svém okolí, mimo
školní výuku.
Doplňovačka měla porovnat znalosti dětí při začínající výuce ve třetí třídě,
upevňování znalostí ve třídě čtvrté a procvičování ve třídě páté.

Výzkumný dotazník k diplomové práci pro učitele
Cílem mé druhé výzkumné sondy bylo zjistit názory učitelů na učivo
vyjmenovaných slov. Toto učivo je na prvním stupni jedno z nejrozsáhlejších (obsahově
i časově) z oblasti pravopisu a pro děti poměrně náročné. Chtěla jsem porovnat názory
začínajících učitelů a učitelů s delší praxí. Zajímal mne pohled na inovaci výuky
vyjmenovaných slov.
V otázce 1. jsem chtěla rozlišit muže a ženy učitele. Zajímalo mě, jestli se
projeví v názorech generový rozdíl.
Otázka 2. byla položena, abych zjistila, jestli je ochota ke změnám spíš u
mladších nebo u zkušenějších učitelů.
Otázka 3. byla zaměřena na praxi učitelů. Chtěla jsem zjistit, jestli je názor na
toto učivo rozdílný u učitelů začínajících a s delší praxí.
Otázka 4. byla soustředěna na zkušenost učitelů se zaváděním učiva
vyjmenovaných slov.
Otázkou 5. jsem zjišťovala názor na zralost dětí k chápání učiva vyjmenovaných
slov.
V otázce 6. jsem chtěla znát vztah učitelů k učivu vyjmenovaných slov. Mám
zkušenost, že někteří učitelé neučí vyjmenovaná slova rádi, protože se je „stejně všichni
nenaučí“. Probírají učivo podle zaběhlých postupů, bez snahy dětem učivo zjednodušit a
přiblížit.
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Otázka 7. stanovovala, jakou váhu dávají učitelé učivu o stavbě slova. Podle mé
zkušenosti by měl být v propedeutice vyjmenovaných slov kladen velký důraz na stavbu
slova a tvoření příbuzných slov. Chtěla jsem zjistit, jestli jsou téhož názoru i kolegové.
V otázce 8. jsem se chtěla dozvědět, jakým písmenem učitelé začínají učit
vyjmenovaná slova a jestli má někdo zkušenost se zahájením výuky vyjmenovaných
slov od jiného písmene než od b.
Otázka 9. mi měla odpovědět na přístupnost kolegů k inovaci.
Otázka 10. sondovala názory a zkušenosti učitelů na obtížnost vyjmenovaných
slov.
V otázce 11. jsem si chtěla udělat přehled využívaných didaktických pomůcek
k výuce vyjmenovaných slov.
Otázka 12. zjišťovala, z kterých nakladatelství využívají učitelé učebnice,
příručky a materiály k výuce, a jestli některé z nich preferují.

4.2.2 Respondenti, průběh šetření
Dotazníkové šetření probíhalo na školách v Praze a Středočeském kraji. Celkem
bylo rozdáno 320 dotazníků žákům I. stupně ZŠ. Vrátilo se mi 279 dotazníků. Dále 100
dotazníků učitelům, vrátilo se 76 dotazníků.
V jedné pražské škole bylo na základě požadavku vedení nutné zaslat rodičům
informační lístek s hlavičkou školy, který je seznámil s dotazníkovým průzkumem, a
bylo od nich žádáno vyjádření souhlasu či nesouhlasu s účastí jejich dítěte. Dotazník je
anonymní, nejsou v něm žádné citlivé ani osobní informace. Přesto poměrně dost rodičů
nesouhlasilo.
Děti práce s dotazníkem bavila, většina z nich cítila důležitost vyjádření svého
názoru.
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4.2.3 Body dotazníku a reakce žáků podle ročníků
První dvě otázky byly informací o respondentech – ročník ZŠ a pohlaví.
Následovaly body těsně se vážící k výuce vyjmenovaných slov:


Proč se učíš vyjmenovaná slova? (Odpověz, prosím, celou větou – větami)



Než ses učil (a) ve škole vyjmenovaná slova, uměl (a) jsi odříkat



Jako první jste se ve škole učili vyjmenovaná slova po



Která vyjmenovaná slova se ti učila nejlépe? (Prosím, zakroužkuj jedno
písmeno.) Zdůvodni, prosím, proč.



Která vyjmenovaná slova se ti učila nejhůře? (Prosím, zakroužkuj jedno
písmeno.) Zdůvodni, prosím, proč.



Dělá ti stále problémy pravopis v některých slovech? Pokud ano, prosím, napiš
je.



Všiml (a) sis, že i někteří dospělí dělají chyby v pravopisu ve vyjmenovaných
slovech? Pokud ano, prosím, uveď příklad.



Doplňovačka

4.2.3.2 Výsledky žáků třetího ročníku
Tabulka 3. Počet dotazníků
Rozdáno dotazníků
Vypracováno

80
53

V otázce č. 2 – pohlaví – jsem nenašla rozdílnost v odpovědích a výsledcích
mezi dívkami a chlapci, proto jsem toto dělení dále neakceptovala. Jen děvčata se
snažila více vyhovět a doplnit celou doplňovačku, přestože v jejich třídách nebylo
probráno celé učivo vyjmenovaných slov. Zajímavostí byl nízký počet chyb.

Tabulka 4. Proč se učíš vyjmenovaná slova? (Odpověz, prosím, celou větou – větami.)
Výčet odpovědí
Abych uměl/a rozeznat, kdy se píše i/y.
Protože se tím učím.
Abych byl/a chytrý/á.
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Abych byl/a vzdělaný/á.
Protože jsem ve škole.
Abych uměl/a psát bez chyb.
Až dospěju, měl/a bych vědět, kde se píše i/y.
Abych se je naučil/a.
Abych je uměl/a po celý život.
Očekávala jsem aspoň několik odpovědí, které by se zaměřovaly na specifika
vyjmenovaných slov. Děti většinou odpovídaly obecně, proč se učí. Vědí, že se učí
pravopis i/y. Blíže neurčují v jaké části slova a po jakých souhláskách.

Tabulka 5. Než ses učil (a) ve škole vyjmenovaná slova, uměl (a) jsi odříkat
Výčet odpovědí
Žádná
Po b
Po jiné obojetné souhlásce – které

36 žáků
13 žáků
f/4, l/4, m/1, p/2, s/1, z/5,

Dvě třetiny dětí uvedly, že vyjmenovaná slova neuměly žádná. Jedna čtvrtina po
b. Přibližně jedna třetina uvedla jinou souhlásku. Opět se zde objevovala vyjmenovaná
slova po f.
V otázce č. 5 žáci jednoznačně odpověděli, že se vyjmenovaná slova ve škole
začali učit od písmene b.

Tabulka 6. Která vyjmenovaná slova se ti učila nejlépe? (Prosím, zakroužkuj jedno
písmeno.) Zdůvodni, prosím, proč.
Výčet odpovědí
13 žáků:
b
jsou lehká
už jsem je uměl/a
učili jsme se je nejdříve
líbí se mi
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s

probírali jsme je nejdéle
umím je od sourozence
jsou nejlehčí
byla k nim básnička
hodně jsme si s nimi hráli
8 žáků:
lehce se pamatují
umím písničku
dávají mi trochu smysl
jsou lehká
7 žáků:
jsou jednoduchá
jsou lehká
líbí se mi
je jich málo
už jsem je uměl
2 žáci:
umím je od školky od sestry
rýmují se
0 žáků

v

0 žáků

z

23 žáci:
jsou lehká
je jich málo
jsou jen čtyři
rýmují se
jsou krátká
jsou jednoduchá
už jsem je uměla
od sourozence
je jich jen několik
učí se snadno
je jich nejméně

l

m

p

Žáci třetích ročníků nemají v době zadávání sondy probraná všechna
vyjmenovaná slova. Většinou uváděli tyto probrané skupiny: b, l, m; b, l, m, p; b, f, l, m;
b, f, l, m, z. Proto u s a v nejsou uvedeny žádné výsledky.
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Z přehledu vyplývá jednoznačné uvědomění si jednoduchosti vyjmenovaných
slov po z. Děti ale bavilo učení vyjmenovaných slov po b, což přikládám chuti po
novém poznání a tomu, že se je učí většinou jako první. Aktivita a nadšení polevují s
přibývajícími vyjmenovanými slovy.
Tabulka 7. Která vyjmenovaná slova se ti učila nejhůře? (Prosím, zakroužkuj jedno
písmeno.) Zdůvodni, prosím, proč.
Výčet odpovědí
10 žáků:
b
nešly mi naučit
mají hodně odvozených slov
je jich hodně
je jich nejvíc
brali jsme je asi dva měsíce
hodně špatně se pamatují
jsou nejtěžší
13 žáků:
l
moc jsem si je nepamatoval
nevěděl jsem, že se je mám taky naučit nazpaměť
pletly se mi
špatně se pamatují
nějaká neznám
jsou těžká a dlouhá
23 žáků:
m
jsou těžká
některým nerozumím
nepamatuji si je
museli jsme se je naučit nazpaměť hned
nerýmují se mi
je jich hodně
pletou se mi
jsou dlouhá a těžká
8 žáků:
p
teprve se je začínáme učit
jsou dlouhá
pletou se mi
je jich hodně a jsou těžká
jsou nová
0 žáků
s
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v
z

0 žáků
0 žáků

Tabulka 8. Dělá ti stále problémy pravopis v některých slovech? Pokud ano, prosím,
napiš je.
Výčet odpovědí
26 žáků
ano
být, bída, bidlo, starobylý, Bystrozraký, bič, sbírá, abych, myslivec,
koupit, líbit, smýkat, dmýchat, mýtit, olysalý, myšlenka, mýlka, bič,
hřebík, plyn, lýkovec
ne

12 žáků

bez
odpovědi

15 žáků

Tabulka 9. Všiml (a) sis, že i někteří dospělí dělají chyby v pravopisu ve
vyjmenovaných slovech? Pokud ano, prosím, uveď příklad.
Výčet odpovědí
ano
13 žáků

ne
20 žáků

V kladných odpovědích žáci uváděli většinou chyby členů rodiny.

bez odpovědi
20 žáků
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Vyhodnocení doplňovačky:
Graf 3. Vyjmenovaná slova a lehce odvoditelná slova příbuzná

počet chyb
8
7
6
5
4

počet chyb

3
2
1
0
bytu

býček kobylka bílá

bystrý plyšový

mít

myš

V této skupině se vyskytly ojedinělé chyby. Větší množství chyb bylo ve slově
mít. Dětem je tvar slova mít stejný vyjmenovanému slovu mýt a některé nevnímají jeho
význam.
Graf 4. Náročnější příbuzná slova a problémový tvar slovesa být- byl

počet chyb
14
12
10
8
6
4
2
0

počet chyb
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Větší množství chyb ve slově bít. Dětem je tvar slova připomíná vyjmenované
slovo být, a některé nevnímají jeho odlišný význam. Další chyby ve slově bičemuváděly v dotazníku jako problémové slovo. Smyčcem a zbytek jsou další slova, kde děti
chybují.

4.2.3.3 Výsledky žáků čtvrtého ročníku
Tabulka 10. Počet dotazníků
Rozdáno dotazníků
Vypracováno

120
106

V otázce č. 2 - pohlaví jsem nenašla rozdílnost v odpovědích a výsledcích mezi
dívkami a chlapci, proto jsem tento faktor dále nezohledňovala.

Tabulka 11. Proč se učíš vyjmenovaná slova? (Odpověz, prosím, celou větou- větami.)
Výčet odpovědí
Abych dobře pokračoval/a v dalších třídách.
Abych se něco naučil/a.
Abych věděl/a jaké napsat i/y.
Abych uměl/a gramatiku.
Abychom nebyli hloupí.
Abych psal/a správně i/y po obojetných souhláskách.
Protože nemůžu psát všude i, i když se tak vyslovuje.
Protože mě učitelka donutila.
Protože mě baví.
Je to nuda, ale jinak budu mít špatné známky.
Ve čtvrté třídě si už děti začínají uvědomovat, že se učí vyjmenovaná slova
z důvodu pravopisu po obojetných souhláskách. Ještě stále však převládají obecné
názory – aby byly chytré.
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Tabulka 12. Než ses učil (a) ve škole vyjmenovaná slova, uměl (a) jsi odříkat
Výčet odpovědí
Žádná
Po b
Po jiné obojetné souhlásce- které

17
69
f/5, l/1, m/2, s/1, z/6, všechna/5

Více než polovina žáků uvedla vyjmenovaná slova po b. Opět někteří jmenovali
vyjmenovaná slova po f.
V otázce č. 5 děti jednoznačně odpověděly, že se vyjmenovaná slova ve škole
začaly učit od b.

Tabulka 13. Která vyjmenovaná slova se ti učila nejlépe? (Prosím, zakroužkuj jedno
písmeno.) Zdůvodni, prosím, proč.
Výčet odpovědí
34 žáků
b
dobře se pamatují
byla první, nemusel/a jsem přemýšlet o ostatních
nejlíp se mi zapamatovala
jsou lehká
je jich málo
už jsem je uměl/a
naučil/a jsem se je jako písničku
rýmují se
3 žáci
l
jsou nejlehčí
souvisejí spolu
připadla mi jednoduchá
2 žáci
m
jsou akorát
rýmují se
2 žáci
p
dobře se mi učily
rychle jsem si je zapamatoval
7 žáků
s
jsou kratší
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v
z

babička mi dávala nápovědu
učila se mi nejlíp
jsou jako říkanka
líbí se mi
nejlíp se mi pamatovala
0 žáků
58 žáků
jsou nejkratší
jsou nejlepší
je jich málo
jsou nejlehčí
dobře se pamatují
je jich nejméně
jsou jenom čtyři
dají se rychle naučit a zvládne je každý
rychle se naučí
rychle se zapamatují
Z přehledu vyplývá jednoznačné uvědomění si jednoduchosti vyjmenovaných

slov po z. Nevylučuje se však obliba vyjmenovaných slov po b.

Tabulka 14. Která vyjmenovaná slova se ti učila nejhůře? (Prosím, zakroužkuj jedno
písmeno.) Zdůvodni, prosím, proč.
Výčet odpovědí
8 žáků
b
jsou nejtěžší
jsou těžká
je jich nejvíc
19 žáků
l
většinu jsem jich neznal/a
jsou dlouhá, nešla mi do paměti
stále se mi přehazovala
připadala mi těžká
je jich hodně moc
6 žáků
m
nějaká jsem stále zapomínal
jsou nejdelší
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p

s

v

z

jsou složitá
pletlo se mi pořadí
je jich hodně
26 žáků
je jich nejvíce
jsou dlouhá a těžká
jsou složitá
nedokázal jsem si je pamatovat
pletou se mi
moc si je nepamatuji
3 žáci
nemohl jsem si je zapamatovat
jsou těžká na vyslovování
44 žáci
problémy s rozlišením předpony vy-, vý- vyjádřilo hodně dětí
jsou těžká
špatně se pamatují
učily se mi nejhůř
je jich moc
jsou dlouhá
je jich nejvíc
neumím je používat
pletou se mi
některá neznám, třeba vyžle
učili jsme se je jako poslední
0 žáků

Tabulka 15. Dělá ti stále problémy pravopis v některých slovech? Pokud ano,
prosím, napiš je.
Výčet odpovědí
90 žáků
ano
předpony vy-, vý-, vyjmenovaná slova po v, visutý, syrovinka, hbitý,
vichřice, viset, pravopis, rozčepýřený, vískat, mlít, lyska, bydlo x bidlo,
mít, obilí, zbytek, plyn, starobylý, posílá, visí, visací, lysý, výtah, zmije,
býložravec, vidlička, mlýnek, smyčec, nelízej, vítězství
14 žáků
ne
2 žáci
bez
odpovědi
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Tabulka 16. Všiml (a) sis, že i někteří dospělí dělají chyby v pravopisu ve
vyjmenovaných slovech? Pokud ano, prosím, uveď příklad.
Výčet odpovědí
ano
32 žáci

bez odpovědi
2 žáci

ne
72 žáci

Vyhodnocení doplňovačky:
Bez chyb bylo vypracováno 27 prací ze 106. Děti obecně učivo zvládají.

Graf 5. Vyjmenovaná slova a lehce odvoditelná slova příbuzná
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V této skupině se našlo více slov, v kterých děti neudělaly ani jednu chybu.
Tradičně problémová byla předpona vy- ve slově vybavení a mít myš, kde si děti
neuvědomily význam a smysluplnost spojení. Překvapením pro mě byla chybně napsaná
slova pilin a sype. Jinak byl výskyt chyb ojedinělý.
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Graf 6. Náročnější příbuzná slova a problémový tvar slovesa být- byl
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V této části už nebylo slovo, kde by děti neudělaly chybu. Velká četnost chyb se
vyskytovala ve slovech smyčcem (30) a ozývalo se (36). Smyčec je slovo běžné, často
používané, ale pravopisně náročné příbuzností k méně frekventovanému slovu smýkat.
Velké množství chyb ve slově ozývalo se zdůvodnit nedokážu. Vyskytl se i tradiční
problém byl bit.

4.2.3.4 Výsledky žáků pátého ročníku
Tabulka 17. Počet dotazníků
Rozdáno dotazníků
Vypracováno

120
120

V otázce č. 2 – pohlaví jsem nenašla rozdílnost v odpovědích a výsledcích mezi
dívkami a chlapci, proto jsem tento faktor dále nezohledňovala.

Tabulka 18. Proč se učíš vyjmenovaná slova? (Odpověz, prosím, celou větou- větami.)
Výčet odpovědí
Abychom věděli, kdy se píše i/y.
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Abychom uměli správně psát i/y po obojetných souhláskách.
Abychom věděli, jaké i/y se píše po b,f,l,m,p,s,v,z.
Abych všude nepsala i a uměla je dobře používat.
Abych nevypadala nevzdělaně, až budu dospělá.
Abychom uměli správně napsat dopisy a nějaké texty.
Abychom si uměli zdůvodnit pravopis.
Protože se je učí všichni.
Protože kdybych je neuměla psát, tak nevím, co bych dělala.
Protože je to důležité vědět pro nějakou vhodnou příležitost, např. soutěž o peníze.
Protože musím. Je to moje povinnost.
V páté třídě si už děti hodně uvědomují, že se učí vyjmenovaná slova z důvodu
pravopisu po obojetných souhláskách. Obecné názory- aby byly chytré, protože musím,
se vyskytovaly již méně často.

Tabulka 19. Než ses učil (a) ve škole vyjmenovaná slova, uměl (a) jsi odříkat
Výčet odpovědí
Žádná
Po b
Po jiné obojetné souhlásce – které

48
43
f/9, l/4, m/2, s/2, z/18, všechna/2

Více než polovina žáků uvedla, že vstupovala do třetí třídy se znalostí některých
vyjmenovaných slov. Opět někteří jmenovali vyjmenovaná slova po f.
Tabulka 20. Jako první jste se učili ve škole vyjmenovaná slova po
Počet odpovědí:
b
z
po jiné souhlásce

66
54
0

Na dotazník odpovídaly děti ze školy, kde vyučuji a kde jsme s kolegyněmi
v paralelní třídě začínaly učit vyjmenovaná slova od z.
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Tabulka 21. Která vyjmenovaná slova se ti učila nejlépe? (Prosím, zakroužkuj jedno
písmeno.) Zdůvodni, prosím, proč.
Výčet odpovědí
41 žáků
b
byly jako první a nejvíc jsme je procvičovali
naše paní učitelka je do nás ládovala, dokud jsme je neuměli
jsou jako básnička a dobře se pamatují
uměli jsme je už dříve
znali jsme je od sourozenců
jsou jednoduchá
vymysleli jsme na ně doma básničku
nebyla tam žádná slova, kterým bych nerozuměl/a
6 žáků
l
protože mi táta na ně udělal pohádku
šly mi dobře do hlavy
jsou lehce k zapamatování
rýmují se mi
jsou nejlehčí
paní učitelka nám k nim dala pomůcku
1 žák
m
zdály se mi nejlehčí
3 žáci
p
dobře se mi pamatují
rýmují se a jsou jednoduchá
2 žáci
s
dobře se mi vyslovují sykavky
jsou celkem krátká
0 žáků
v
67 žáků
z
jsou nejkratší
jsou nejlepší
je jich málo
jsou nejlehčí
dobře se pamatují
je jich nejméně
jsou jenom čtyři
dají se rychle naučit
rychle se naučí
rychle se zapamatují
je jich málo a nejsou tam výjimky
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Z přehledu vyplývá jednoznačné uvědomění si jednoduchosti vyjmenovaným
slov po z. Nevylučuje se však obliba vyjmenovaných slov po b.

Tabulka 22. Která vyjmenovaná slova se ti učila nejhůře? (Prosím, zakroužkuj jedno
písmeno.) Zdůvodni, prosím, proč.
Výčet odpovědí
9 žáků
b
trvalo mi dlouho se je naučit
je jich hodně a mají hodně výjimek
pletl/a jsem si být x bít
jsou strašně dlouhá
5 žáků
l
pořád jsem si je pletl
učily se mi špatně
jsou nejdelší
je jich hodně a nerýmují se
14 žáků
m
je tam hodně slov, která se nedají zapamatovat
pletla se mi
slova se k sobě nehodí a zdá se mi, že k sobě ani nepatří
je jich moc
pořád se mi pletla
jsou dlouhá a složitá
jsou strašně dlouhá a matoucí
nebyla rýmovací
6 žáků
p
pořád jsem některá zapomínal
špatně se mi odříkávají
špatně se mi pamatují
jsou těžká
nemohl jsem si je zapamatovat
jsou dlouhá a stále se v nich motám
9 žáků
s
jsou dlouhá a nemohla jsem si je stále zapamatovat
dodnes v nich dělám chyby
nejdou mi do hlavy pořád
nebavila mě a těžko jsem si je pamatovala
je jich mnoho
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v

z

špatně se pamatují
77 žáků
problémy s rozlišením předpony vy-, vý- vyjádřilo hodně dětí
nešla mi do hlavy
je jich mnoho, špatně se pamatují
už jsem měla vyjmenovaných slov plnou hlavu
nešla mi zapamatovat
mám v nich zmatek a pletou se mi
0 žáků
Opět se potvrdila náročnost vyjmenovaných slov po v, a to především kvůli

předponám vy/vý a jejich velkému množství.

Tabulka 23. Dělá ti stále problémy pravopis v některých slovech? Pokud ano,
prosím, napiš je.
Výčet odpovědí
88 žáků
ano
předpony vy-, vý-, vyjmenovaná slova po v, visutý, hbitý, vichřice, viset x
vyset, mlít, lyska, být x bít, mít, obilí, zbytek, vyžle, odbýt x odbýt,
vyviklaný, sirotek, viděl, líbit, políbit, některá pořád.
23 žáci
ne
9 žáků
bez
odpovědi

Tabulka 24. Všiml (a) sis, že i někteří dospělí dělají chyby v pravopisu ve
vyjmenovaných slovech? Pokud ano, prosím, uveď příklad.
Výčet odpovědí
ano
68 žáků

ne
38 žáků

bez odpovědi
14 žáků

Žáci pátých ročníků si více uvědomují chyby u dospělých a ve svém okolí.
Uvádějí jako příklad své rodiče, když jim kontrolují domácí úkoly, píší zprávy. Několik
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dětí uvedlo chybu v knize a některé v novinách či časopisech. To svědčí o tom, že jim
není jazyk lhostejný.
Vyhodnocení doplňovačky:
Vyhodnocení doplňovačky u žáků pátého ročníku jsem rozdělila do dvou skupin
podle písmene, kterým žáci zahájili výuku vyjmenovaných slov.

Tabulka 25. Přehled bezchybné úspěšnosti
první po b
první po z

10,61
35,19

Graf 7. Frekvence chyb u žáků, kteří začínali b
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Graf 8. Frekvence chyb u žáků, kteří začínali b
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Největší četnost chyb se objevovala ve slovech bít, pilin, mít, smyčcem, viděl,
syrovinka, ozývalo se. Oproti tomu bez jediné chyby byla napsána slova bílá, bystrý,
syn. Je zajímavé, že děti měly tři chyby ve slově Bystrozraký.

Graf 9. Percentuální porovnání výsledků doplňovačky
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Graf 10. Percentuální porovnání výsledků doplňovačky
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Graf 12. Frekvence chyb u žáků, kteří začínali z
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V porovnání s dětmi, které začaly od b, byl větší výskyt bezchybných slov. Byla
to slova bytu, kobylka, bystrý syn, pytel, myš, zídka, Bystrozraký, bylinek, myslitel. Je
vidět, že začínat od z v žádném případě neovlivňuje pravopis vyjmenovaných slov po b.
S největším počtem chyb se objevila slova vidlička, pilin, smyčcem, vidět, bičem,
syrovinku, ozývalo se, zívání.

i. Body dotazníku a reakce učitelů
Rozdala a rozeslala jsem 70 dotazníků. Vrátilo se mi 48 odpovědí. Tři od mužů,
čtyřicet pět od žen.

Tabulka 26. Věkové složení respondentů
Věk respondentů
20-30 let
31-40 let
41-50 let
51 a více let

Počet učitelů
7
8
11
22
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Tabulka ukazuje věkové složení učitelů. Nejvíce učitelů je ve střední a starší
věkové kategorii. Toto odpovídá i věkovému složení učitelů v českém školství.

Tabulka 27. Délka praxe učitelů
Délka praxe
Méně než 5 let
6-15 let
Více než 16 let

Počet učitelů
7
8
33

Tabulka 28. Otázka na zkušenost se zaváděním učiva vyjmenovaných slov
ve 3. třídě
Zavádění
vyjmenovaných slov
Jednou
Dvakrát
Vícekrát

Počet učitelů
7
3
38

Tabulka 29. Návrh ročníku na zavedení učiva vyjmenovaných slov
Ročník
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Počet učitelů
0
42
6
0

Většina učitelů vidí třetí třídu jako ideální pro začátek výuky vyjmenovaných
slov.

Tabulka 30. Učím vyjmenovaná slova
Názor
S chutí
Z nutnosti

Počet učitelů
30
18
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Vyjádřené názory ukazují na to, že ne všichni učitelé učí vyjmenovaná slova
rádi. Překvapilo mne velké množství prvostupňových učitelů, kteří učí vyjmenovaná
slova z nutnosti dané vzdělávacími programy. Myslím, že tento vztah se projeví i u
výsledků žáků, protože na prvním stupni často žáci přebírají vzor a postoje učitele.

Tabulka 31. Před učivem vyjmenovaných slov kladu důraz na stavbu slova
Názor
Ano
Ne

Počet učitelů
37
11
Již jsem zmiňovala důležitost učiva o stavbě slova před výukou vyjmenovaných

slov. S tímto učivem souvisí odvozování slov a velmi náročné rozlišení předpony vy-,
vý-, proto mě překvapilo, že téměř čtvrtina učitelů nevidí toto učivo jako důležité při
propedeutice vyjmenovaných slov.

Tabulka 32. Vyjmenovaná slova začínám učit od
Výčet odpovědí
Od b

Počet učitelů
42

Od jiné obojetné souhlásky

6

Proč
jsou nejsložitější
je na ně třeba více času
pořadí není důležité
je jich méně
jsou jednodušší
k pochopení
lehké na vysvětlování

Tabulka 33. S návrhem učit vyjmenovaná slova od jiné souhlásky než b bych
Výčet odpovědí
21
Ano

jako s novinkou
b je hodně obtížné, má hodně příbuzných slov
děti špatně chápou sloveso být
jsou velmi náročná
chtěla bych to zkusit a porovnat
je lepší začít s malým množstvím slov
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Ne

27

asi by to bylo pro děti snazší
velká četnost tvarů být
jsou nejnáročnější a máme delší čas na procvičování
i když jsou těžká, je to nové učivo a děti jsou ochotnější je
přijmout
učitel má delší čas na procvičování
jako nové učivo je pro žáky ještě zajímavým
na slovech po b děti nejlépe pochopí stavbu slova
písmena jdou podle abecedy
je pro děti přijatelnější postupovat podle abecedy
je daná posloupnost
je to určitý návyk i pro rodiče z hlediska domácí přípravy
jednoduchý postup, lepší prostupnost mezi školami
odpovídá pořadí obojetných souhlásek
časté užití slova být ve větách
největší frekvence těchto slov v textech

Větší ochotu inovace projevili mladší kolegové. Většina důvodů proti mi přišla
irelevantní. Zdržení zahájením výuky od z jsou maximálně čtyři dny, které nás stejně
neminou na konci vyjmenovaných slov. Většina učitelů nevidí následné lepší pochopení
složitého po jednodušším, a tím i ušetření času. Zkušenější učitelé se drží zažité tradice.

Tabulka 34. Proč dělá učivo vyjmenovaných slov žákům stále problémy?
Výčet odpovědí
Nerozliší správně stavbu
slov
Špatně rozliší příbuzná
slova
Jiné

16
31
25

malá slovní zásoba
neporozumění významům některých slov
obecně špatná koncentrace, velká roztěkanost
děti málo čtou
spoléhají, že jim počítač opraví chyby
není příliš prostoru na docvičení v dalších
ročnících
přibývají dysgrafici
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Myslím, že času na procvičení je dost. Každá škola si tvoří své školní vzdělávací
programy a na vyjmenovaná slova si může vyčlenit dostatek času jak ve třetím, tak ve
čtvrtém ročníku. Pátý ročník je určen k zopakování znalostí. Dostatek cvičení je i
v učebnicích.

Tabulka 35. K výuce vyjmenovaných slov používám tyto didaktické materiály (i
více možností)
Výčet odpovědí
Učebnice
Pracovní sešit
Didaktické hry
Nástěnné obrazy
Jiné

48
48
22
34
17

Interaktivní tabuli
Pc programy
Multimediální učebnice

Všichni učitelé používají základní didaktický materiál – učebnici a pracovní
sešit. Přetrvává používání nástěnných obrazů. Didaktické hry, které jsou zejména
ve třetím ročníku velmi vhodné, používá méně než polovina učitelů. Hodně učitelů si
pomůcky vyrábí. Mladší kolegové začleňují do výuky práci s interaktivní tabulí,
procvičování na počítači a zavádějí do výuky i multimediální učebnice.

Tabulka 36. Vyjmenovaná slova učím podle učebnic z nakladatelství (Prosím,
uveďte název.)
Přehled nakladatelství
Nová škola Brno
16
Alter
15
Studio 1+1
8
Prodos
4
SPN
3
Fraus
1
Blug
1
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Učitelé využívají nabídek různých autorů a nakladatelství. V současné době
máme možnost se rozhodnout pro výběr učebnice a metodického materiálu. K výuce
vyjmenovaných slov je dobré držet se jedné učebnice a pracovního sešitu stejného
nakladatelství a tento základní materiál doplňovat vhodnými úkoly podle individuálního
výběru učitele.
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2. Závěry
Studiem dostupných zdrojů jsem se dostala k prvnímu přehledu slov, kde píšeme
y, ý ve vnitřních slabikách (Gebauer, 1902) a prvnímu výčtu v Pravidlech českého
pravopisu (Smetánka, 1913). V první poválečné učebnici (Sucharda, 1919) jsem se
setkala s nástěnnými obrazy a popisem podrobné didaktiky slov pamětihodných. Česká
mluvnice pro školy občanské (Říha, Heyduk, Kriebel, Autrata, 1922) uvádí sestavený
přehled slov základních a odvozených. Zjistila jsem, že Antonín Votava v roce 1932
odděluje výuku mezi třetí a čtvrtý ročník a v pátém přidává další, nová vyjmenovaná
slova. Alois Menšík se zabývá v roce 1932 myšlenkou začít učit vyjmenovaná slova od
b již ve druhém ročníku. Od tohoto záměru však ustupuje. V Českém jazyce, učebnici
mluvnice, pravopisu a slohu pro 3. postupný ročník se naposledy objevuje mylně
uváděné slovo syrob (kol. autorů, 1951).
Nové pojetí vzdělání, RVP ZV, charakterizuje úspěšnou výuku vyjmenovaných
slov jako naplnění klíčových kompetencí potřebných pro rozvoj a uplatnění každého
člena společnosti, ne pouze znalost pravopisu.
V praktické části jsem se pokusila nabídnout a zdůvodnit několika pedagogy
ověřenou inovaci ve výuce – začít vyjmenovanými slovy po z a poté pokračovat tradiční
řadou. Následně jsem uvedla své zkušenosti s výukou daného učiva a uvedla některé
metodické postupy a příklady aktivit, které považuji pro výuku a procvičení
vyjmenovaných slov za úspěšné. V současnosti se výuka zaměřuje i na práci s chybou a
hodně zapojuje didaktické hry. Podařilo se mi sestavit návrhy a nápady, jak obě činnosti
do vyučování zařadit.
Ve výzkumné části jsem srovnávala udržitelnost znalostí se zkušeností ve stejné
doplňovačce pro malý vzorek žáků 5. a 8. ročníku. Žáci pátých ročníků měli průměr
chyb na žáka 2,86. Nejvíce chybovali ve slovních tvarech vikýře, visel, vířivé, dále
Litomyšl, obilné, zamykám, blízko a brzičko.
Žáci osmých ročníků měli průměr chyb na žáka 1,96 (ti, kteří začínali od z) a
6,15 (podle tradiční výuky). Nejvíce chybovali ve slovních tvarech vikýře, visel, vířivé,
netopýr, brzičko, Litomyšl a sýra. Znalosti žáků osmých ročníků, kteří se učili
vyjmenovaná slova podle tradiční posloupnosti, byly velmi slabé.
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V dotazníkové sondě pro děti jsem zjistila, že žáci vědí, proč se učí
vyjmenovaná slova (starší žáci specifikují mluvnický jev). Značná část dětí umí odříkat
vyjmenovaná slova dříve, než se je učí ve škole. Vyjmenovaná slova po b se nejlépe
učila 88 žákům, po z 148. Je to logický výsledek vzhledem k množství slov a slov
příbuzných u jednotlivých písmen. Nevylučuje se však obliba vyjmenovaných slov po
b. Nejhůř se dětem učila vyjmenovaná slova po v (121 ž.), pak následovalo m (43 ž.),
p (40 ž.), l (37 ž.), b (27 ž.), s (12 ž.) a z (0 ž.). Žákům činí problémy pravopis některých
slov, nejčastěji uvádějí psaní předpony vy-,vý- (více než 2/3 respondentů). Čím jsou
děti starší, tím více vnímají chyby u dospělých. Toto svědčí o upevnění znalostí.
V doplňovačce se u žáků třetích ročníků nejčastěji vyskytly chyby ve slovních tvarech
bit, bičem, mít, smyčcem, u žáků čtvrtých ročníků smyčcem, ozývalo se, smýkal,
vybavení, pilin, mít, sype, syrovinka, bít, bičem, u žáků pátých ročníků smyčcem,
ozývalo se, syrovinka, viděl, pilin, mít, bít. V porovnání výsledků doplňovačky žáků
pátých ročníků, kteří začínali výuku vyjmenovaných slov od jiného písmene než od b, je
patrná větší úspěšnost žáků začínajících od z. Větší četnost chyb se objevila v šesti
slovech ze třiceti tří, na rozdíl od tradiční výuky, kde děti více chybovaly ve dvaceti
třech jevech.
V dotazníkové sondě pro učitele musím zmínit malou návratnost zodpovězených
dotazníků. Nejvíce učitelů bylo ve věkové kategorii 51 a více let s praxí 16 let a více.
Více zkušeností s vyjmenovanými slovy mělo 38 dotazovaných. Třetina učitelů zmínila,
že vyjmenovaná slova učí z nutnosti. Téměř čtvrtina neklade důraz na stavbu slova.
Velká většina začíná učit od b, pouze 6 učitelů začíná od z. S návrhem inovace by 27
respondentů nesouhlasilo, 21 souhlasilo. Větší ochota vycházela od mladších kolegů,
zkušení učitelé se drží tradice. Nejvíce učitelé používají k výuce učebnice, pracovní
sešity, nástěnné obrazy, didaktické hry. Mladší kolegové zařazují pc programy,
interaktivní učebnice a práci na interaktivní tabuli.
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5. Přílohy
8.1 Graf 13. Percentuální porovnání chyb v doplňovačce v dotazníku u žáků pátého
ročníku podle rozdílnosti výuky- celkový přehled
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8.2 Graf 14. Percentuální porovnání chyb v doplňovačce u žáků osmého ročníku
podle rozdílnosti výuky - celkový přehled
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8.5 Dotazník pro žáky

Průzkumný dotazník k diplomové práci
pro děti
Milé děti, jsem paní učitelkou a studentkou pátého ročníku pedagogické fakulty. Prosím
vás o pomoc při sbírání podkladů k výzkumu názoru dětí na učivo vyjmenovaných slov.
Na závěr jsem připravila doplňovačku známých a méně známých slov.
Děkuji za spolupráci
Iva Kuchařová

1.
a)
b)
c)

Do kolikáté chodíš třídy?
do třetí
do čtvrté
do páté

2. Jsi:
a) dívka
b) chlapec
3. Proč se učíš vyjmenovaná slova? (Odpověz, prosím, celou větou - větami.):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4.
a)
b)
c)

Než ses učil (a) ve škole vyjmenovaná slova, uměl (a) jsi odříkat:
žádná
po b
po jiné obojetné souhlásce- které? ……………

5.
a)
b)
c)

Jako první jste se ve škole učili vyjmenovaná slova po:
B
Z
po jiné obojetné souhlásce- které? ...............

6. Která vyjmenovaná slova se ti učila nejlépe? (Prosím, zakroužkuj jedno
písmeno.) Zdůvodni, prosím, proč.
B

L

M

P

S

V

Z
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Protože………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7. Která vyjmenovaná slova se ti učila nejhůře? (Prosím, zakroužkuj jedno
písmeno.) Zdůvodni, prosím, proč.
B

L

M

P

S

V

Z

Protože………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

8. Dělá ti stále problémy pravopis v některých slovech? Pokud ano, prosím, napiš
je.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9. Všiml (a) sis, že i někteří dospělí dělají chyby v pravopisu ve vyjmenovaných
slovech? Pokud ano, prosím, uveď příklad:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
10. Prosím, doplň i, í/y, ý :
V___bavení b___tu, b___ček a kob__lka, b___lá v___dlička, b___strý s___n,
pl___šový sv___šť, p___tel p___lin, m___t v pasti m___š, s___pe s___r, v___soká
z___dka.

84

B___l b___t b___čem, B___strozraký, zb___tek b___linek, l___bit se, sm___kal
sm___čcem, rozčep___řený m___slitel, v___děl s___rovinku, oz___valo se z___vání.
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8.4 Dotazník pro učitele

Výzkumný dotazník k diplomové práci
pro učitele
Milí kolegové, jsem učitelkou na I. stupni a studentkou pátého ročníku pedagogické
fakulty. Prosím vás o pomoc při sbírání podkladů k výzkumu didaktiky vyjmenovaných
slov. Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně deset minut. Správné odpovědi,
prosím, podtrhněte, či napište své zdůvodnění.
Děkuji za vaši ochotu a čas
Iva Kuchařová

1. Jsem:
a) učitelka
b) učitel
2.
a)
b)
c)
d)

Je mi:
20-30 let
31-40 let
41-50 let
51 a více let

3.
a)
b)
c)

Délka mé praxe je:
méně než 5 let
6-15 let
více než 16 let

4.
a)
b)
c)

Učivo vyjmenovaných slov jsem zaváděl (a) ve 3. třídě:
jednou
dvakrát
vícekrát

5.
a)
b)
c)
d)

Zavedení učiva vyjmenovaných slov bych navrhoval (a) do:
2. třídy
3. třídy
4. třídy
5. třídy
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6. Učím vyjmenovaná slova:
a) s chutí
b) z nutnosti
7. Před učivem vyjmenovaných slov kladu důraz na stavbu slova:
a) ano
b) ne
8. Vyjmenovaná slova začínám učit od:
a) b
b) jiné obojetné souhlásky- jaké?...............
Proč?........................................................................................................................
.................................................................................................................................
9. S návrhem učit vyjmenovaná slova od jiné souhlásky než b bych:
a) Souhlasil (a)
proč?........................................................................................................................
b) Nesouhlasil (a)
proč?........................................................................................................................
10. Proč dělá učivo vyjmenovaných slov žákům stále problémy?
a) nerozliší správně stavbu slova
b) dětí špatně rozliší příbuzná slova
c) jiné. Jaké?
……………………………………………………………………………………
………………………............................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
11. K výuce vyjmenovaných slov používám tyto didaktické materiály (i více
možností):
a) učebnice
b) pracovní sešit
c) didaktické hry
d) nástěnné obrazy
e) jiné. Jaké?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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12. Vyjmenovaná slova učím podle učebnic z nakladatelství (Prosím, uveďte
název.)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Děkuji
Iva Kuchařová

