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Úvod  
 

Třetím rokem pracuji jako pedagog na základní škole rodinného typu, kde se 
snažíme respektovat individuální možnosti a potřeby každého dítěte. Důraz klademe 
především na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí.  

Když jsem na této škole během magisterského studia začala vést reedukační 
hodiny, byla jsem překvapena počtem dětí, které pracují dle individuálního vzdělávacího 
plánu a vyžadují speciálně pedagogickou péči. Setkávala jsem se s dětmi, které byly v 5.  
i vyšším ročníku a neuměly řádně číst, nerozuměly tomu, co četly a sebedelší text v nich 
vyvolával pocity zoufalství. Během reedukací jsem si často pokládala otázky, zda je 
metoda, kterou napravuji čtení vhodná a jaké prostředky použít, aby si dítě ke čtení cestu 
našlo a začalo ho bavit. Uvědomila jsem si, že znalost problematiky nácviku počátečního 
čtení je důležitá a nesmí se podcenit.  

Děti jsou hravé a jejich osobnosti jako osobnosti budoucích čtenářů se musejí 
rozvíjet již v předškolním věku. Protože předškolní vzdělávání představuje důležitou etapu 
života a je nedílnou součástí celoživotního vzdělávacího procesu, věnujeme se mu 
podrobněji v první kapitole teoretické části práce. Zároveň poukazujeme na důležitost 
podnětného čtenářského prostředí, které by mělo být součástí každého domova. Dnes často 
slýcháváme, že předčítání dětem doma nahrazují televize, videa, počítače, tablety atp. 
Nemyslíme si, že by děti nečetly. Děti čtou. Čtou časopisy, učební texty, chatují na 
internetu, čtou ve škole, ale nad hmatatelnými knihami vítězí multimédia. Důvodem není 
chudá nabídka knih.  

Každý dospělý ví, že čtení a psaní jsou nejdůležitější cestou k získávání informací  
a intelektových podnětů. Proto v dětech musíme probouzet zájem o čtení a usnadňovat jim 
případné překonávání počátečních obtíží.  

Volba metody výuky počátečního čtení je dnes velmi aktuální téma, zároveň však 
hledání optimální metody či metod vyhovujících potřebám co nejširší skupiny dětí stále 
pokračuje.   

To jakou metodu učitel použije, jak ji aplikuje a jak motivuje děti ke čtení, má na 
jejich budoucí vztah ke knize a čtení velký vliv.  
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Práce je standardně rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část 
obsahuje pět kapitol. První dvě kapitoly jsou pojaty více ze široka, abychom čtenáři 
umožnili vhled do problematiky čtení a čtenářské gramotnosti, a poukázali i na 
provázanost historie se současností. V diplomové práci naleznete kapitolu týkající se 
hodnocení čtení. Zařadili jsme ji sem proto, že v praktické části hodnotíme čtenářské 
výkony jednotlivých dětí, kde se opíráme o poznatky získané v teoretické části. 

Diplomová práce se zabývá komparací tří aktuálně nejpoužívanějších metod výuky 
počátečního čtení na běžných základních školách. Průzkum jsme realizovali u žáků na 
začátku docházky do druhého ročníku. Druhý ročník jsme zvolili cíleně, neboť děti mají 
v tomto období techniku čtení oproti prvnímu ročníku již více zautomatizovanou.  

Jednotlivé metody charakterizujeme a uvádíme jejich klady a zápory. Cílem práce 
je porovnat metody ve výuce čtení na základě vlastního šetření a zhodnotit jejich efektivitu 
ve vztahu k úrovni čtenářské gramotnosti.  

V praktické části vymezujeme cíl výzkumu a stanovujeme výzkumnou otázku.  
V další podkapitole vysvětlujeme, jakým způsobem jsme vybírali respondenty,  
a jaký výzkumný vzorek jsme zvolili. Následně jsou představeny a interpretovány 
informace zjištěné prostřednictvím použitých metod výzkumu. 
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I. Teoretická část 
 

1 Předškolní výchova a její vliv na čtení 
 
V úvodu jsme zmínili, že předškolní výchovu pojímáme jako velmi důležitý 

sociální a vzdělávací determinant z hlediska vývoje dítěte. Výsledky různých studií sice 
nepotvrzují nezbytnost absolvování organizované formy předškolního vzdělávání, ale je 
pravda, že většina dětí, které absolvovaly vzdělávání v mateřské škole, bývá společenštější, 
komunikativnější, sebevědomější a mívají i lépe rozvinuté sebeobslužné dovednosti. 
Zastáváme názor, že kvalitní předškolní příprava má viditelně pozitivní vliv na další rozvoj 
dítěte v základní škole. Podmínkou pozitivního vlivu vzdělávání v mateřské škole je, aby 
škola poskytla dětem dobré zázemí jak po stránce materiální, tak po stránce pedagogické, 
personální a obsahově věcné. Ale ani sebekvalitnější předškolní péče nemůže zcela 
kompenzovat případné nedostatky v péči rodiny, ve které dítě vyrůstá. 

V následujících podkapitolách se zabýváme podrobněji vývojem obsahu 
předškolního vzdělávání, protože ovlivnil dnešní koncepci předškolní přípravy dítěte, při 
čemž se zaměřujeme i na podporu a rozvoj dílčích funkcí důležitých pro úspěšné osvojení 
čtení.  

 
1.1 Zařazení čtení do obsahu předškolního vzdělávání  

K zakládání prvních zařízení určených pro děti předškolního věku docházelo  
v 19. století. Někdo by mohl namítnout, že o „mateřské škole a její funkci“ se zmiňoval  
i Jan Amos Komenský již v 17. století ve svém díle Informatorium školy mateřské. 
V tomto díle sice J. A. Komenský doporučuje zahájit čtení, psaní a počítání formou hry 
v předškolním věku, ale v jeho pojetí se jednalo především o rodinnou záležitost, na kterou 
mělo navazovat školní vzdělávání (Wildová, 2005). 
 „Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.“ 
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-
programy, [cit. 9. 11. 2014]) 
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Od počátku institucionální předškolní výchovy až do konce 20. století se neustále 
vedly spory ohledně náplně práce v mateřských školách. Na jedné straně zde byli zastánci 
toho, že dítě si má ve školce pouze hrát, příprava do školy byla odmítána. Na druhé straně 
se na konci 18. století objevovaly tendence k tomu, aby děti byly na vstup do školy řádně 
připravovány. O výuku čtení u dětí předškolního věku se u nás na počátku 19. století snažil 
např. Václav Příhoda. Výuka čtení a psaní probíhala také ve školách Marie Montessori 
(Zelinková, 2008). 

Tendence, která byla proti tzv. školským způsobům práce, pokračovala do 1. 
poloviny 20. století. U dětí předškolního věku byla výchova zaměřena především na rozvoj 
herních aktivit. Po 2. světové válce se však zaměření předškolního vzdělávání změnilo. 
Předškolní výchova začala být zaměřena i na rozvoj intelektu a cílenou přípravu dítěte do 
školy. V roce 1953 byly vydány „Prozatímní osnovy pro mateřské školy“, které se staly 
závaznou normou pro práci všech československých mateřských škol. Byly pevně 
stanoveny výchovné požadavky a organizace dne v mateřské škole. Osnovy vymezovaly 
rozsah vědomostí, dovedností a návyků, které si děti musely v předškolním zařízení 
osvojit. Důraz byl kladen na rozvoj rozumových schopností dítěte a přípravu na docházku 
do základní školy.1 

V České republice první kurikulum předškolní výchovy vyšlo v 70. a v 80. letech 
minulého století. Cílem bylo připravit dítě na vstup do 1. třídy. V roce 1978 byla do 
tehdejšího vzdělávacího programu zařazena i tzv. „literární výchova“, ale výuka 
počátečního čtení do obsahu zařazena nebyla. Příprava byla zaměřena mj. na složku 
rozumovou, pracovní a mravní. Ve světě k podobné tendenci docházelo v období 80. a 90. 
let 20. století a následně na přelomu tisíciletí (Opravilová in Beneš, 2004). 

Na počátku 90. let bylo otevřeno vysokoškolské studium oboru Učitelství pro 
mateřské školy na Pedagogické fakultě UK v Praze. V roce 1991 byla založena Asociace 
předškolní výchovy. Začaly opět vyvstávat názory, že smyslem předškolní výchovy by 
neměla být pouze cílená příprava na školu, ale i přirozený rozvoj dítěte prostřednictvím 
her. Do České republiky začaly pronikat zkušenosti z jiných zemí - učitelky a studenti 

                                                 
1srov. Jírová, M.: Některé otázky rozvoje mateřských škol v lidové demokratické Československé republice. 
[online]. [cit. 25. 8. 2015]. 
Dostupné z www:(file:///C:/Users/B%C3%A1ra/Downloads/Pedag_1955_4_03_Nektereotazky_273_282.pdf  
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učitelství začali cestovat na stáže, díky čemuž mohli porovnávat vlastní práci s praxí 
uplatňovanou v zahraničí. V roce 1994 vydalo Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy dokument nazvaný Kvalita a odpovědnost, patřící do programu rozvoje 
vzdělávací soustavy České republiky, v němž byly navrhovány vzdělávací standardy, které 
byly východiskem pro následnou tvorbu vzdělávacích programů (Wildová, 2005). 

Vzdělávací obsah předškolního vzdělávání prošel mnohými změnami. Přestal být 
povinný jednotný program a od roku 2004 si mateřské školy vytvářejí vlastní školní 
programy, školní kurikula, která vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání (RVP). V RVP nenalezneme samostatnou část týkající se rozvoje 
dovedností předcházejících čtení.  

Odborné diskuze o optimálním období pro zahájení výuky čtení probíhaly a stále 
probíhají. Odborníci se dnes shodují, že číst lze naučit i předškoláka. Hlavním cílem by ale 
mělo být rozvíjet jeho celkové jazykové kompetence k mluvení, naslouchání a poznávání. 
Ovšem, jak Zelinková (2008) zdůrazňuje, dobrých výsledků lze dosáhnout pouze u těch 
dětí, jejichž vývoj není v žádném ohledu opožděn. Proto je mnohem užitečnější zajistit 
dětem podnětné čtenářské prostředí a rozvíjet u nich všechny poznávací procesy potřebné 
k úspěšnému osvojení si čtení. Se stejným pojetím jsme se mohli setkat u již zmiňované 
pedagogiky M. Montessori (Zelinková, 2008).  

„Pokud se děti na písmena a číslice sami ptají, chtějí porozumět různým nápisům 
v blízkém okolí apod., potom není žádný důvod odkazovat je na dobu, kdy začnou chodit do 
školy.“ (Zelinková, 2008, s. 140) 

 
1.2 Předčtenářské období  

„ Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu… “ 
(http://www.celeceskoctedetem.cz/ [cit. 20. 3. 2015]) 

Děti do sebe nasávají vše, co kolem sebe vidí, pozorují, co se dozvídají, co zkouší. 
Proto je důležité, aby měly možnost již od raného dětství dostávat do rukou knihy. Zájem 
dětí o psanou řeč by měl být v dětech podněcován, nikoliv vyžadován (Průcha, 2001). 

Předčtenářské období je období, kdy se dítě seznamuje s literaturou. Předčítání, 
vyprávění pohádek již od útlého dětství je podnětem k rozvíjení dětské představivosti  
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a fantazie. Samotné předčítání rozvíjí paměť, myšlení a podporuje psychický rozvoj dítěte. 
Ovlivňuje mnoho dovedností, které mají pozitivní vliv na pozdější osvojování čtení  
a psaní. Prvním zdrojem čtení jsou u většiny dětí leporela. Děti mezi 3 až 6 roky věku 
přecházejí k tzv. obrázkovému čtení. Dítě hledá děj a symboliku v obrázku, prohlíží si 
ilustrace. Dětské čtení v předškolním věku je založeno na poslechu předčítaného  
a vyprávěného dospělým (Lepilová, 2014).  

Dítě se na přechod na základní školu připravuje v průběhu celé docházky  
do mateřské školy. I když ve školních programech nenacházíme vysloveně formulaci 
„příprava do školy“, je ve skutečnosti příprava na školu zakomponována do většiny 
každodenních činností. Protože vstup do základní školy je pro dítě náročný, je nutné 
věnovat předškolnímu dítěti zvýšenou péči a systematicky rozvíjet jeho schopnosti  
a dovednosti. Učitelky v mateřských školách by měly s dětmi pravidelně procvičovat 
sluchové a zrakové vnímání, paměť, pozornost, pravolevou orientaci, rozšiřovat slovní 
zásobu a rozvíjet jejich vyjadřování. Tyto dílčí schopnosti, které mají být podporovány, 
jsou velmi důležité pro osvojení si čtení, protože čím vyšší úroveň vývoje se u dítěte 
dosáhne, tím snadněji se pak bude učit číst- viz kapitola 1. 3 (Koťátková, 2008).   

V rámci rozvoje předčtenářských dovedností se mnoho mateřských škol zapojilo  
do projektu Celé Česko čte dětem. Pedagogové tím chtějí dosáhnout toho, aby si rodiče 
uvědomili, že pravidelné čtení je velmi důležité nejenom pro emocionální vývoj jejich 
dítěte, ale i pro formování návyku číst si v dospělosti. Jošt (2011) říká, že předčítáním 
seznamujeme dítě nejenom s pojmem kniha, ale i s tištěným slovem a písmem. Dítě si díky 
tomu tak uvědomuje, že existuje písmo.  

Jedním z nejvýznamnějších faktorů, které na dítě v tomto období působí,  
je rodina. Důležité je, aby se doma setkávalo s čtenářsky podnětným prostředím a bylo 
pozitivně čtenářsky motivováno. Zkušenosti učitelek v mateřských školách  
i výzkumy dokazují, že většina rodičů místo čtení pohádek svým dětem raději pustí 
zvukovou či audiovizuální nahrávku pohádky. Ani vynikající inscenace televizní pohádky 
nenahradí citový kontakt s hlasem vyprávějícího, dítěti blízkého člověka. Nepostradatelná 
role tak náleží předškolním zařízením, kde zkušené paní učitelky dobře vědí, jak zájem  
o čtení u dětí probudit. Mateřská škola tak zaujímá důležité místo právě pro ty děti,  
které přicházejí z jazykově a čtenářsky nepodnětného prostředí, mají nedostatečnou slovní 
zásobu, nemají doma knihy a mnohdy žádný čtenářský vzor (někoho, kdo by četl jim nebo 
četl sám). Neměli bychom zapomenout, že děti, zvláště v předškolním věku, jsou hravé, 
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proto jejich osobnost, jako osobnost budoucích čtenářů, by měla být rozvíjena především 
hrou: hrou-kresbou, hrou-říkankou, hrou-tancem aj. Předškolní věk je významný jak pro 
budování předčtenářských dovedností, tak pro rozvoj slovní zásoby, postojů a kritického 
myšlení. 

V roce 2011 vydala Česká školní inspekce zprávu nazvanou Podpora rozvoje 
čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. Tato tematická zpráva byla 
vydána na základě podrobnějšího šetření v mateřských školách, v základních školách,  
a také na nižších stupních víceletých gymnázií během školního roku 2009/2010.  
V předškolním vzdělávání inspekce sledovala především naplňování cílů vzdělávání 
uvedených v RVP PV.  

„Bylo zjištěno, že v průběhu pedagogického procesu jsou vesměs dobře využívány 
účinné postupy, které před samotnou četbou pomohou dětem vybavovat si a třídit 
dosavadní zkušenosti s obsahem textu. Rovněž jsou účinně používány metody, které zajistí 
aktivitu dětí v průběhu čtení, a činnosti, které vedou děti k reflexi obsahu předčítaného 
textu. Děti byly vedeny k tomu, aby na základě přečteného textu uplatnily vlastní tvořivost 
při výtvarných a pracovních činnostech. Většina dětí zvládala sluchovou i zrakovou 
percepci, dokázala převyprávět slyšený děj a rozlišovala grafické znaky i symboly.“ 
(http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy?page=2 [cit. 20. 3. 2015]) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2012 vydalo materiál nazvaný 
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Jedná se o přehled základních dovedností, 
které má dítě umět před vstupem do základní školy. Jsou zde mj. zachyceny i požadavky 
na rozvoj dílčích funkcí podmiňujících následné úspěšné osvojení čtení.2  

Nyní si jednotlivé dílčí funkce popíšeme podrobněji. 
 

1.3 Dílčí funkce 
Dílčí funkce Sindelárová (2013, s. 8) definuje jako:  
„Základní schopnosti, které umožňují diferenciaci a rozvoj vyšších psychických 

funkcí, jako jsou řeč a myšlení a v dalším vývoji jsou předpokladem, o který se opírá 
dovednost čtení, psaní, počítání a i přiměřené chování.“ 

                                                 
2 srov. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. 

[online]. [cit. 22. 9. 2015].  
Dostupné z www: (file:///C:/Users/B%C3%A1ra/Downloads/Desatero%20pro%20rodi%C4%8De.pdf cit. 
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  Dříve než uvedeme důsledky deficitů dílčích funkcí v souvislosti s nácvikem čtení, 
nastíníme jejich vývoj, protože každá z dílčích funkcí má určitou posloupnost vývoje. 
 
Sluchové vnímání 

Vágnerová (2012) označuje schopnost rozlišovat zvukovou podobu řeči jako 
fonologickou senzitivitu, která dozrává až mezi pátým a sedmým rokem života.  

Vnímání řeči souvisí s vlastním rozvojem řeči a pozorností. Dítě je schopné 
rozlišovat některé elementy řeči již kolem třetího měsíce věku. Na konci prvního roku má 
být schopno vnímat obsah jednoduchých vět a odpovídat na ně pohybem. Mezi čtvrtým  
a pátým rokem začíná rozlišovat jednotlivá slova ve větě a dělí dvojslabičná slova na 
slabiky. Do té doby se učí mluvit tím, že opakuje řeč dospělých (Pokorná, 2001). 

K značnému rozvoji sluchového (i zrakového) vnímání dochází mezi pátým  
a sedmým rokem. V tomto období obvykle u dítěte dosahuje zpracování zrakových, 
sluchových podnětů úrovně, která je potřeba pro optimální zvládnutí výuky čtení 
(Vágnerová, 2012). 

Základní schopností u sluchového vnímání je schopnost rozlišení figury a pozadí 
sluchových podnětů. Dítě je schopné zaměřit sluch na konkrétní zvuk a nevnímat další 
zvukové podněty. Sluchová diferenciace řeči (důležitá pro rozlišení délky samohlásek, 
zvukově podobných hlásek a pro měkčení typu di, ti, ni) se rozvíjí postupně a výrazně se 
zlepšuje na počátku školní docházky. Pro rozvoj fonologické diferenciace je důležitá 
úroveň fungování sluchového magnocelulárního systému. S diferenciací úzce souvisí další 
vývojový stupeň sluchová analýza a syntéza. Jde o tzv. fonologické povědomí, tzn. 
pochopení skutečnosti, že slova se skládají z různě znějících hlásek a slabik. Jednotlivé 
hlásky začíná dítě vnímat kolem pátého roku. Nejdříve dokáže určit hlásky na začátku 
slov, poté i hlásku poslední.  Mezi šestým a sedmým rokem vnímá délky samohlásek  
a rozlišuje měkké a tvrdé souhlásky. Schopnost přiřazení písmena k dané hlásce patří do 
vývojové úrovně zvané intermodální vztahy (Pokorná, 2001).  
 Na začátku školní docházky se rozvíjí fonologická sekvenční percepce (vnímání 
časové posloupnosti sluchových podnětů). Kolem 6. roku by mělo být dítě schopno rozlišit 
hranice slov, rozlišit jejich pořadí ve větě a lokalizovat samohlásky ve slově (Vágnerová, 
2012). 
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Zrakové vnímání 

Ve dvou letech je dítě schopné bezpečně poznat známou osobu i předmět nezávisle 
na postavení, vzdálenosti nebo barvě. Mezi druhým až třetím rokem je schopno prohlížet si 
obrázkovou knihu vzhůru nohama, aniž by mu to vadilo. Ve třech letech sice ještě nevnímá 
zrcadlové rozdíly, ale knihy již vzhůru nohama nečte. Z hlediska vnímá abstraktních figur 
je schopno lépe popsat abstraktní figury mezi čtvrtým a pátým rokem (Pokorná, 2001).  

Sindelárová (2013) za základní úroveň rozvoje zrakového vnímání považuje 
schopnost rozlišení figury a pozadí, tzn., že dítě je schopné zaměřit svoji pozornost na 
konkrétní podnět ve zrakovém poli a zároveň utlumit vnímání dalších (méně podstatných) 
podnětů. Na tuto úroveň navazuje rozlišování tvarů, kdy dítě vnímá a rozlišuje tvar, 
velikost a pozici podnětu v prostou.  

Školsky zralé děti musí být schopné rozlišit celek na části a identifikovat jednotlivé 
detaily. Schopnost rozlišit určitý tvar bez ohledu na jeho polohu, pozadí nebo překrytí 
usnadňuje pozdější orientaci v tištěném textu. S tím velmi úzce souvisí vidění na blízkost, 
které umožňuje snadnější rozlišení detailů. U dětí se v průběhu dětství mění schopnost 
ovládat akomodaci oční čočky. V předškolním věku dokážou lépe zaostřovat na dálku než 
na blízkost. Koordinace očních pohybů obvykle dozrává kolem 6. roku života. Školsky 
zralé dítě je schopno koordinovat oční pohyby po vnímaném objektu tak, aby ho vnímalo 
co nejpřesněji. Schopnost rozpoznat rozdíl horizontální polohy (detaily napravo-nalevo)  
je obtížnější a závisí na zrání a funkční diferenciaci pravé mozkové hemisféry, zvládají to 
většinou až mladší školáci. Pro školní práci je z hlediska rozlišování písmen nezbytně 
nutná vizuální analýza a diferenciace. Další významnou součástí zrakového vnímání je 
vizuální sekvenční percepce, tj. schopnost správně vnímat pořadí. Tato schopnost závisí na 
zralosti příslušných oblastí mozku a adekvátním fungování magnocelulárních drah. Magno 
systém je důležitý pro rychlý přesun informací z oka do mozku, pro zaměření vizuální 
pozornosti a udržení kontinuity čtení na řádku a umožňuje také snadné zachycení měnících 
se podnětů (Vágnerová, 2012). 
 
Pravolevá orientace a prostorová orientace 

Prostorová orientace bývá definována třemi osami: horizontální, vertikální  
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a předozadní. V prostoru se dítě dokáže orientovat již v 1. roce života. Rozvíjí se na 
základě taktilně-kinestetického vnímání. Dítě dovede rozlišovat předměty hmatem, 
lokalizuje dotyk, napodobí postoj těla apod. V předškolním věku rozlišuje pojmy nahoře, 
dole, vpředu, vzadu, nad, pod, vedle, první, poslední, předposlední, hned před, hned za. 
Patří sem i vnímání tělesného schématu neboli schopnost orientace na vlastním těle 
(Sindelárová, 2013). 
Zvládnutí pojmů vpravo, vlevo prochází dle Zelinkové (2009) třemi stádii: 
 pravolevá orientace na sobě a v prostoru (děti ovládají mezi 6. až 7. rokem života), 
 pravolevá orientace na osobě obrácené proti sobě (zvládají přibližně až v 10 

letech), 
 pravolevá orientace při pohybu v prostoru (tuto dovednost je dítě schopno 

zvládnout mezi 11. až 15. rokem). 
Pozitivní vliv na nácvik čtení má to, když se pravolevá orientace cvičí ještě před 

nástupem do školy. Usnadní to dítěti orientaci v řádkách, v knize a v pokynech učitele 
(Zelinková, 2008).  

 
Paměť a koncentrace pozornosti 

Schopnost uchovat informace v paměti po delší dobu a v případě potřeby si  
je vybavit je pro školní děti velmi důležitá. Paměť velmi úzce souvisí s vnímáním 
 a je považována za základní předpoklad učení. Paměť se rozvíjí velmi rychle s rozvojem 
řeči. U dětí předškolního věku se sice zlepšuje krátkodobá i dlouhodobá paměť, ale jejich 
paměť je bezděčná, bez předchozího úmyslu. Obvykle si pamatují to, co je nejvíce zaujme. 
Rozvoj paměťových strategií je omezený (neuvědomují si například, že existují způsoby, 
které by jim mohly usnadnit zapamatování), tyto strategie se intenzivněji rozvíjejí 
mezi 6. až 12. rokem. Děje se tak v závislosti na zrání a pod vlivem stimulace  
a požadavků školy. Důležitým faktorem v předškolním věku je posilování paměti 
básničkami, písničkami a dalšími poznatky, které si dítě zapamatuje přirozenou a zábavnou 
cestou. Schopnost soustředit se po určitou dobu dozrává na počátku 1. třídy a Vágnerová 
(2012) ji považuje za jednu ze složek školní zralosti. Sedmileté dítě se dokáže plně 
soustředit cca 7 až 10 minut, v 10 letech kolem 15 minut (Vágnerová, 2012). 

K značnému rozvoji paměti dle Pokorné (2001) dochází mezi šestým a desátým 
rokem.  
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Komunikační schopnosti 

Řeč má složku receptivní (porozumění) a expresivní (vyjadřování). Děti 
předškolního věku dovedou srozumitelně vyjádřit, co potřebují a respektují většinu 
komunikačních pravidel. V souvislosti s rozvojem myšlení v pátém roce života dokážou 
sdělit to, co se dělo v minulosti. Jejich vyprávění je souvislejší a mnohdy mívá formu 
příběhu. Děti bývají zvídavé a rádi se účastní nových činností. Před nástupem do školy 
mívají obvykle dostatečnou slovní zásobu i potřebné jazykové dovednosti, dokáží mluvit  
o běžných věcech a rozumí verbálnímu sdělení druhé osoby. Jazykové schopnosti se dále 
rozvíjejí pod vlivem výuky. Vývoj výslovnosti jednotlivých hlásek bývá ukončen mezi 5. 
až 7. rokem. Případné nedostatky v řečovém projevu mívají negativní dopad na dítě jak 
z hlediska nácviku čtení (rychlost, porozumění), tak i z hlediska sociálního. U dětí školního 
věku se vytváří tzv. metalingvistické vědomí. Metalingvistické vědomí znamená schopnost 
chápat příbuznost či podobnost určitých slov (Vágnerová, 2012). 
 

„Když s dítětem hodně mluvíme, čteme mu pohádky, odpovídáme na jeho 
nekonečné otázky, bude v šesti letech schopno užívat dvou a půl tisíce slov a rozumět bude-
více nebo méně dokonale dalším tisícům slov.“ (Říčan in Lepilová, 2014, s. 14) 
 
1.3.1 Deficity dílčích funkcí 

O rozvoji dílčích funkcí a jejich deficitech se začalo hovořit od roku 1973,  
kdy tento pojem zavedl do německé terminologie J. Graichen jako návrh pojmu 
zastřešujícího všechny specifické poruchy učení, a následně se jím inspirovala například B. 
Sindelárová vydáním publikace Předcházíme poruchám učení, která byla do češtiny 
přeložena roku 1996 V. Pokornou (Pokorná, 2001). 

Slovo „dílčí“ se používá proto, že se jedná o chyby ve vývoji určité funkce,  
nebo o chybnou komunikaci mezi jednotlivými funkcemi, ale ne o chybný vývoj celku. 
Slovo „oslabení“ neznamená pouze zpožděný vývoj dané funkce, ale i dočasně 
nerovnoměrný vývoj, který zároveň není trvalý a lze změnit.  

Etiologie jednoznačná není, vliv mají jak vnitřní, tak vnější vlivy působící na 
celkový vývoj dítěte (Scharingerová, 1999). 
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„Deficity v dílčích funkcích tedy vyjadřují oslabení základních schopností,  

které pak vedou k obtížím v učení a chování.“ (Sindelarová, 2013, s. 8) 
 

Je důležité uvědomit si, že deficity dílčích funkcí negativně působí na proces učení  
a způsobují tak dítěti problémy nejenom při nácviku čtení (Vágnerová, 2012). 

Dle Scharingerové (1999) ovlivňují kvalitu vnímání a zpracovávání informací  
a negativně působí na celou osobnost dítěte. Míra ovlivnění samozřejmě závisí na míře 
oslabení a hloubce daných problémů. Scharingerová (1999) se ve svém článku opírá  
o myšlenky dr. Biebla, M., který říká, že kognitivní dílčí funkce umožňují člověku 
poznávat a chápat jeho okolí, orientovat se v něm, správně reagovat, a jsou potřebné ve 
všech oblastech denního života. Oslabení těchto funkcí tak omezuje jedince po všech 
stránkách. Zároveň oslabení jedné oblasti se často promítá do oblastí dalších. 
 
Pro přehlednější klasifikaci jsme vybrali rozdělení dle Scharingerové (1999): 
 
Zrakové oslabení 

Nedostatečný vývoj funkcí postihuje zrakovou analýzu a syntézu, diferenciaci, 
zrakovou paměť, rozlišování figura-pozadí a vedení očních pohybů. U nezralých dětí jsou 
jejich oční pohyby nepravidelné a nesystematické, přeskakují od jednoho detailu 
k druhému. Dítě nepřesně rozlišuje detaily, kterými se písmena liší.   

V oblasti nácviku čtení to má negativní dopad na rozlišování písmen, pomalé 
osvojování si písmen, rozlišování detailů složitějšího obrazce nebo na orientaci na stránce 
v učebnici a dalších pracovních materiálech. Dítě se při čtení opakovaně vrací k začátkům 
slov, čte je několikrát, přeskakuje řádky nebo čte stejný řádek dvakrát (Pokorná, 2001). 

 
 

Sluchové oslabení 
Oslabení sluchového vnímání se projevuje v oblastech sluchové diferenciace, 

paměti a v rozlišování základních akustických figur.  Jde o oslabení schopnosti 
vyslechnout určité slovo na pozadí jiných slov nebo běžného hluku. Dítě mívá problémy s 
rozlišováním podobných slov a s jejich ukládáním do sluchové paměti. Pokud není 
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sluchová paměť dostatečně rozvinuta, bývá jednou z příčin obtíží ve sluchové 
analýze/syntéze nebo v diferenciaci. V nácviku čtení to vede k záměnám, vynecháváním 
nebo přesmykování písmen (Scharingerová, 1999). 

Sluchové vnímání a sluchová paměť se rozvíjí po celý předškolní věk. Obtíže 
v sluchové diferenciaci se odrážejí v písemném projevu při rozlišování krátkých, dlouhých 
samohlásek, zvukově podobných hlásek, sykavek i v rozlišování di-dy, ti-ty, ni-ny. Dítě by 
mělo umět před vstupem do školy rozlišit první nebo poslední hlásku slova a rozpoznat, 
zda jsou slova stejná.  

Pokud tyto úkoly nezvládá, setkává se na základní škole s obtížemi v oblasti jak 
čtení, tak i ve psaní. Nezvládnutí sluchové analýzy a syntézy nebo diferenciace je 
považováno za jednu z příčin dysortografie (Zelinková, 2008). 

 
Prostorová a pravolevá orientace 

Oslabení zasahuje oblast jemné motoriky, schopnost vnímání prostoru, tělesné 
schéma (vnímání vlastního těla). Ve čtení se nezvládnutí pravolevé orientace může projevit 
inverzemi a zrcadlovým čtením (Scharingerová, 1999). 

 
Oslabení v oblasti intermodality 

Intermodální vnímání znamená schopnost přepínat mezi jednotlivými způsoby 
vnímání. Z hlediska oslabení jde o sníženou schopnost střídat mezi vizuálními, 
akustickými, verbálními podněty a řečovou reakcí. Ve čtení se oslabení projevuje v rámci 
spojování fonému s grafémem. Pokud spojení není zautomatizováno, má dítě obtíže při 
vybavování hlásek ke čteným písmenům nebo při vybavování tvarů písmen v diktátu 
(Felcmanová, 2015). 

 
Oslabení v oblasti seriality (vnímání časového sledu) 

Serialita dle Schalingerové (1999) ovlivňuje vnímání času, chápání souvislostí, 
aplikaci pouček a soustředění se. Oslabení se obecně projevuje ve snížené schopnosti 
vytvářet posloupnosti a správně řadit segmenty do souborů. Ve čtení se to odráží např. 
v chybném řazení hlásek (písmen) ve slově.  
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Je důležité zde uvést, že v případě zrakového a sluchového vnímání se nejedná  

o zrakové, sluchové vady, ale o nedostatečné zpracování zrakové, resp. sluchové informace 
v mozku. Deficity se mohou objevovat v různé kombinaci a v různé intenzitě.  

Jisté je a odborníci zabývající se touto problematikou se shodují, že deficity dílčích 
funkcí ovlivňují školní výkonnost dětí ve všech předmětech a jsou závažné (Felcmanová, 
2015). 

 
1.3.2 Dyslexie  

Dílčí dovednosti, které jsme uváděli v kapitole 1.2.1, podmiňují úspěšný nácvik 
čtení a psaní. Pokud tomu tak není, projevují se u dítěte obtíže, které se stupňují v průběhu 
školní docházky.  

Dyslexie je specifická porucha čtení, při které se dítě nemůže naučit číst běžnými 
výukovými metodami, i přestože má dobrého učitele, rodinné zázemí i přiměřené nadání. 
Ve čtení je postižena rychlost, správnost, technika i porozumění čtenému.  
Rychlost: dítě čte pomalu, luští písmenka, často je hádá a vrací se na počátek slov. 
Chybovost: nejčastěji se projevuje tak, že dítě zaměňuje tvarově nebo zvukově podobná 
písmena, někdy i písmena zcela nepodobná. 
Technika čtení: problém dvojího čtení, neschopnost provést hláskovou syntézu. 
Porozumění: závislé na úrovni předcházejících činitelů (Zelinková, 2009). 

Jošt (2011) ve své publikaci říká, že přímý vliv dědičnosti na vznik dyslexie zatím 
nelze dokázat, protože se dyslexie zřídkakdy projevuje jako izolovaná porucha. Dědičná 
dispozice pro čtení je pouhá možnost, která se rozvine až na základě působení prostředí. 
Určit jedinou příčinu dyslexie také nelze. 

U předškolních dětí nemůžeme říci, že by měly dyslexii, protože ještě nesplnily 
předpoklady pro úspěšný nácvik čtení, ale mohou se zavčas zachytit ty děti, u kterých lze 
předpoklady pro dyslexii odhalit v předškolním věku. K včasnému zachycení dětí, které by 
mohly mít obtíže při osvojování čtení, slouží český diagnostický materiál zvaný Test rizika 
poruch čtení a psaní pro rané školáky, autorkami jsou Kucharská, A. a Švancarová, D. Test 
se provádí buď na konci docházky do mateřské školy, nebo v prvním roce školní 
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docházky. Kromě statistického zpracování obsahuje i doporučená cvičení rozvíjející 
jednotlivé dílčí schopnosti dítěte (Zelinková, 2008).  

Oblasti, které jsou potřeba u předškolních dětí sledovat, jsou biologická rovina 
(genetické zatížení v rodině, problémy v těhotenství, zdravotní obtíže dítěte), chování 
dítěte a úroveň jeho kognitivních funkcí.  Jak jsme se v rámci této práce již několikrát 
zmínili a zároveň výzkumy ukazují, mnohem snazší je poruchám předcházet než čekat na 
jejich rozvinutí s nástupem do školy.  Dyslexie ovlivňuje osvojení čtení a psaní, proto je 
časná diagnostika tak důležitá. 
 „Především pro zdravý psychický vývoj dítěte, pro jeho sebevědomí, zařazení do 
společnosti má význam předcházet obtížím ve čtení a projevy dyslexie co nejvíce omezit.“ 
(Zelinková, 2008, s. 73) 

Dětí se speciálně vzdělávacími potřebami přibývá. Stále ale přetrvává tendence 
napravovat vzniklé chyby, než jim předcházet.  
 
1.4 Rozvoj dovedností potřebných pro zvládnutí správné techniky čtení 

V předchozích kapitolách jsme psali, proč je důležité děti v předškolním věku 
rozvíjet a vést ke knize. Nyní se zaměříme, jak je rozvíjet a usnadnit jim tím budoucí 
nácvik čtení.  

Při popisu vycházíme především z metodické příručky Felcmanové, L.  
a Tomaidesové, L. (2012). 

 
Dechová cvičení 

Cílem dechových cvičení je hluboké a plynulé brániční dýchání. Výsledkem tak má 
být vytváření správných návyků techniky mluvené řeči. 

Příklady cviků: obálka s peříčkem či lístkem, do kterého děti foukají, nafukování 
balónku, foukání do papírového letadélka na niti, lehkého míčku, popř. dalšími předměty 
podle fantazie učitele. Vhodným cvičením prohloubeného kvalitního dýchání je odříkávání 
dětem dobře známé říkanky na jeden nádech. Učitel může přidat podpůrné pohyby.  
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Při slovním projevu dítěte i při zpěvu je nutno odstraňovat mělké hrudní dýchání nebo 
zlozvyky při dýchání např. nadechování uprostřed frází či dýchání ústy. 

 
Rozcvičování mluvidel  

Jejich rozcvičení je velmi důležité pro správnou artikulaci hlásek.  
Cvičení rtů: děti s otevřenými ústy stahují rty dovnitř úst, špulí rty, stahují koutky vlevo, 
vpravo i současně. Totéž lze provádět s pootevřenými a zavřenými ústy. 
Cvičení dolní čelisti: cílem je dosáhnout uvolnění, spuštění čelisti. Opět je vhodné děti 
motivovat k těmto cvičením např. hrou na různá zvířátka. 
Cvičení jazyka: pro děti zábavná hra na čerty s rychlým vysouváním jazyka (blblblblblbl), 
napodobování zvuků koníčka nebo lízání lízátka. Krouživým pohybem špičky jazyka  
s otevřenými ústy můžeme děti motivovat, že se olizujeme jako kočička.  
 
Hlasová výchova 
 V hlasové výchově se děti mají seznamovat s výrazovými prostředky řeči. Jedná se  
o rytmus, intonaci, výšku, dynamiku a barvu. Jedinou větu lze vyjádřit mnoha způsoby  
a docílit tak vystižení různé nálady. 

Ve cvičeních mají být vhodně motivovány k tiché a hlasité mluvě. Lze navozovat 
nejrůznější situace, v nichž se šeptá (v kině, sdělování tajemství), zvyšuje se hlas, zeslabuje 
(projíždějící auto, moucha bzučící a poletující kolem hlavy dítěte).  
Děti se vedou k uvědomění si rozdílné intonace ve větách. 

Cvičí se různé formy prezentace říkanky – děti ji mohou prezentovat jako 
zaklínadlo, rozpočitadlo, novinové zprávy, např.: „Enyky benyky kliky bé...".  Dobře 
známé texty děti říkají pomalu, rychle, zpomalují a zrychlují.  

 
Orientace v prostoru a pravolevá orientace 

Praktickou činností v prostoru si dítě osvojuje a upevňuje rozlišování nahoře - dole, 
vpředu - vzadu, pod - nad, vrchní - spodní, před - za, uvnitř - venku, první - poslední atd. 
Vhodné podněty k procvičování jsou nejrůznější skládanky, pomůcky k rozlišování figury 
a pozadí, skládačky, puzzle.  
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Rozlišování směrovosti ve smyslu orientace vpravo - vlevo je důležitou složkou  
v procesu čtení. Pokud má dítě problémy, lze na ruku napsat odpovídající písmeno „P" - 
zn. pravá ruka, „L" - levá ruka. Při orientaci na ploše se řídí pokyny učitele: polož tužku 
vpravo, vlevo na lavici, jeď autem vpravo, vlevo, ukaž roh vpravo nahoře, vlevo dole. 
Pravolevá orientace by se měla procvičovat denně v nejrůznějších situacích a i na sobě. 
 
Rozvoj zrakového vnímání  

Bednářová, J. a Šmardová, V. (2007) z hlediska rozvoje zraku říkají, že je vždy 
potřeba rozdělit si a sledovat zrakové vnímání v několika oblastech. Je to vhodné pro 
přehlednost a celkové stanovení si oblastí, jež jsou u dítěte na dobré úrovni a mohou být 
pro něj nosným pilířem, anebo naopak, jež jsou oslabeny a je potřeba se na ně více zaměřit. 
Mezi sledované oblasti řadí: vnímání části a celku, oční pohyby a zrakovou paměť. 
V oblasti rozvoje vnímání barev se využívají hry, kdy dítě vyhledává předměty stejné 
barvy, na pokyn ukáže požadovanou barvu, nebo pojmenovává barvy či odstíny. V oblasti 
figura a pozadí se s dětmi procvičuje vyhledávání známých předmětů na obrázku.  
Řadí se sem i úkoly, kdy dítě má odlišit dva překrývající se obrázky, vyhledat tvar na 
pozadí, anebo vyhledat objekt na obrázku dle předlohy. Zrakové rozlišování se u dětí 
rozvíjí tím, že se učí odlišovat obrázky v řadě např. z hlediska velikosti, polohy, detailu 
apod. Rozvoj zrakové analýzy a syntézy lze upevňovat skládáním a dokreslováním 
obrázků. Zraková paměť se může u dětí rozvíjet prostřednictvím her, kdy děti určují,  
který obrázek v řadě chybí, poznávají viděný obrázek, anebo přiřadí obrázek na místo,  
kde je předtím viděly. Rozvoj očních pohybů se podporuje tím, že děti pojmenovávají 
obrázky v řadách, jmenují objekty zleva doprava apod. 

 
Rozvoj sluchového vnímání  
 Lze rozvíjet posloucháním pohádek, vyprávěním, poznáváním předmětů podle 
zvuku, poznáváním známých písní podle melodie, tleskáním do hudby. Předškoláci by 
v rámci přípravy do školy měli procvičovat dělení slov na slabiky a poznávání prvních  
a posledních hlásek ve slově. Do této oblasti patří také procvičování rozpočítadel, 
určování, zda se slova rýmují, vyhledávání rýmujících se dvojic slov, nebo určování 
shodnosti rytmických struktur. 
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Rozvoj intermodality 
 U předškolních dětí se často využívají úkoly, v rámci kterých si mají zapamatovat 
sdělenou informaci o daném obrázku. 
 
Rozvoj seriality 
 Vhodné jsou úkoly jako opakování slyšené řady slov, vyskládání obrázků na 
základě zapamatování původního pořadí, doplňování řady symbolů dle předlohy a různé 
variace těchto úkolů. 
 
1.5 Metoda dobrého startu 

Poprvé byla použita ve Francii v roce 1941 v základních školách jako příprava na 
výuku čtení a psaní. Podstatou práce jsou akusticko-opticko-motorická cvičení.  Cílem je 
rozvíjet kognitivní oblasti důležité pro úspěšnou práci dítěte: posílení jazykových  
a komunikativních kompetencí, zdokonalení pravolevé a prostorové orientace, zdokonalení 
sluchového vnímání, chápání časových vztahů, prohloubení schopnosti koncentrace, 
pozornosti a paměti, procvičování zrakově pohybové koordinace, zdokonalení úchopu 
psací potřeby a uvolnění svalstva ruky.  Základem je píseň, pohyb a grafický vzor písně. 
Postupuje se od nejjednodušších cviků ke složitějším. Posiluje víru ve vlastní schopnosti  
a rozvíjí zdravé sebevědomí dítěte. Podporovány jsou ty oblasti, které jsou potřebné pro 
úspěšnou práci na základní škole (Santlerová, 1995). 

Dnes podle ní pracují pedagogové jak v mateřských školách (v přípravných 
třídách), tak na základních školách v rámci vstupní etapy ve výuce čtení a psaní.  
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2 Rozvoj čtenářské gramotnosti na počátku školní docházky 
 
Na období předčtenářství navazuje období tzv. čtenářské gramotnosti. Tato etapa je 

spojována s obdobím povinné školní docházky.  Vstup dítěte do školy představuje velmi 
důležitou etapu jeho života a znamená pro něj mnoho změn. Na dítě jsou kladeny vyšší 
nároky a přísnější požadavky. I hodnocení může být velmi stresující. K zásadnímu rozvoji 
čtenářské gramotnosti dochází především v období školního věku (Koťátková, 2008). 

 
2.1 Dítě na počátku školní docházky 

Aby dítě mohlo plnit požadavky, které na něj škola klade, musí dosáhnout 
odpovídající vývojové úrovně. U dětí vstupujících do školy se předpokládá určitý stupeň 
zralosti a připravenosti. Připravenost na školu v sobě zahrnuje zralost v oblasti rozumové, 
citové a sociální. Zralost nervového systému podmiňuje schopnost soustředění se, pracovní 
vytrvalost, kontrolu impulzivity, míru pohyblivosti, vyspělost jemné motoriky a umožňuje 
tak plnit úkoly v 1. ročníku ZŠ. Při posuzování zralosti by se nemělo zapomínat brát 
v potaz i vliv společenského prostředí a výchovného vedení dítěte na vývoj jeho bio-
psycho-sociální zralosti, který je nesporný a mimořádně významný. To, zda je dítě 
připravené na vstup do základní školy, posuzuje jak učitel v mateřské škole, tak učitel  
v základní škole během zápisu, případně pedagogičtí pracovníci v pedagogicko-
psychologických poradnách (Koťátková, 2008).  

Pro posouzení školní zralosti existuje řada testů. Nejčastěji bývá využíván Kern-
Jiráskův „Orientační test školní zralosti“ se 4 úkoly: kresba mužské postavy (pána), 
opakování trojice geometrických obrazců (kolečko, křížek, čtvereček), zobrazení psacího 
písma, obkreslení skupiny 10 bodů. Dále se používá např. Test hvězd a vln (česká verze 
Kucharská, Šturma 1993), Orientační zkouška připravenosti na školu (Kollárik, 1984)  
a jsou mnohé další. 

Školní připravenost a zralost definujeme dle Koťátkové (2008, s. 114) :  
„Školní připravenost bychom mohli definovat jako způsobilost a stav rozvoje 

obecných a praktických vědomostí, dovedností a návyků, které umožní dítěti pokračovat ve 
svém vývoji prostřednictvím školního vzdělávání.“  



27 
 

„Školní zralost chápeme jako způsobilost dítěte začlenit se do školního vyučování, 
která vychází ze stavu jeho fyzických, zdravotních, mentálních předpokladů, tj. z kvality 
myšlenkových operací, úrovně vyjadřování, schopnosti soustředit se s aktivní pozorností  
a odpovídajícím reagováním.“ 
 

Všeobecně se předpokládá, že dítě, které nastoupí do 1. třídy má jistý okruh 
znalostí a vědomostí, dovede vyprávět o svých zážitcích, kreslit jednoduché obrázky, 
provádět jednoduché pohyby nebo zpívat některé písně. Dnes víme, že s rozvojem 
fyzickým neprobíhá vždy rovnoměrně rozvoj mentálních schopností. Tělesnou zralost  
a zdravotní stav dítěte posuzuje před nástupem do školy pediatr. 

„U všech dětí vyvolává začátek školní docházky určité duševní napětí, u některých 
může adaptace trvat i několik měsíců.“ (Blatný, Fabiánková, 1981, s. 8) 

V období vstupu do školy začínají děti chápat abstraktní pojmy, jejich myšlení  
je objektivnější, všímají si drobnějších detailů, jejich paměť není bezděčná, ale je  
i záměrná a úmyslná. Převažuje paměť mechanická nad logickým uvažováním, rozvíjí se 
analyticko-syntetické činnosti. Děti jsou schopné záměrně se soustředit po danou dobu, 
bývají aktivnější než v mateřské škole, samostatnější. Předpokládá se u nich jistá úroveň 
po stránce poznávací, emocionální a sociální. Jejich slovní zásoba obsahuje zpravidla 
všechny druhy slov (Blatný, Fabiánková, 1981). 

 
2.2 Čtenářská gramotnost 

Rozvoji čtenářské gramotnosti ve škole předchází námi zmíněné období 
předčtenářství. Navrátilová (2015) říká, že rozvoj prvopočáteční čtenářské gramotnosti je 
důležitý pro to, abychom zajistili všem dětem rovnost šancí na kvalitní vzdělání,  
s čímž souvisí i pozdější pracovní a společenské uplatnění. Cílem učitelů základních škol 
je v rámci elementárního ročníku naučit děti základům čtení a psaní. Počáteční čtení  
a psaní je natolik zásadní oblast ve vzdělávání dítěte, že didaktické ovlivňování vnímáme 
jako klíčový problém pedagogicko-psychologický.  

Fasnerová (2014) čtení charakterizuje jako druh řečové činnosti spočívající  
ve vizuální recepci znaků (slov, vět, jazykových symbolů), jež jsou podnětem pro 
myšlenkovou činnost. Čtenářskou gramotnost dále specifikuje jako komplex vědomostí  



28 
 

a dovedností, které umožnují jedinci zacházet s písemnými texty běžně se vyskytujícími 
v životní praxi. 

„Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet  
o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí 
a k aktivnímu začlenění do života společnosti." PISA/OECD 2OO1 

Čtenářská gramotnost tedy neznamená pouze dokonalé technické osvojení čtení. 
Cílem je umožnit žákovi poznat význam čteného. Porozumění je vnímáno jako základ 
čtenářské gramotnosti. Současné pojetí počátečního čtení je značně ovlivňováno celkovým 
pojetím školní výuky. Důraz je sice kladen na spontánnost a tvořivost žáků, upřednostňuje 
se individuální hodnocení žákova rozvoje, čeští žáci ale stále zaostávají ve čtenářských 
dovednostech za průměrným výsledkem žáků zemí OECD (viz zpráva z posledního šetření 
PISA 2009). Ve zprávě se můžeme dočíst, že žáci nejvíce selhávali v úkolech vyžadujících 
zhodnocení textu, tedy v jeho obsahovém či formálním posouzení nebo v porovnávání 
různých textů. Učitelé by se měli snažit o to, aby žáci uměli texty nejenom správně přečíst, 
ale aby jim i rozuměli. Technika čtení a porozumění textu jsou v těsném vztahu, ale 
neznamená to, že pokud někdo čte dokonale technicky, rozumí tomu, co čte. Pedagogové 
by měli vést žáky k tomu, aby dokázali v přečteném textu vyhledávat, zpracovávat  
a srovnávat informace a v neposlední řadě také, aby dokázali obsah textu samostatně 
reprodukovat a kriticky posoudit.  

V současnosti mají pedagogové možnost volit z mnoha metodických postupů  
a využívat širokou variabilitu didaktických materiálů. Zvládnutí čtení s porozuměním je 
předpokladem pro další vzdělávání.  

První rok školní docházky je pro děti velmi důležitý, stejně jako pozitivně motivační, 
čtenářsky podnětné prostředí vytvořené každým vyučujícím ve své třídě. Proto nyní 
nastíníme současný pohled na roli učitele 

 
2.3 Role učitele v procesu rozvoje čtenářské gramotnosti 

Na roli učitele se můžeme dívat z mnoha různých pohledů. Jsou od nich 
vyžadovány rozvinuté schopnosti a dovednosti v oblasti komunikace, kreativity, zvládání 
řešení problémových a krizových situací. Musí být schopni kooperovat, ovládat moderní 
informační technologie, cizí jazyky aj. Dnešní učitel si nepokládá otázky co učit,  
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ale zabývá se spíše tím, jak učit, jak obsah didakticky zpracovat, aby usnadnil žákům 
vlastní aktivní poznávání. Jejich role prošla výraznými změnami. Již od počátku rozvoje 
čtení v 1. třídě by měl vyučující klást důraz na podporu čtenářství žáků prostřednictvím 
pozitivní a vstřícné atmosféry během vyučování, výběrem zajímavých textů, návštěvou 
veřejných knihoven a volbou vhodných metodických postupů a zaměstnání svých žáků. 
Ani v 1. třídě by neměl pedagog zapomínat na předčítání knih, vytvořit z toho pravidelný 
rituál, při kterém se žáci budou cítit příjemně. Jak jsme se již zmínili, žáci 1. třídy si stále 
rádi hrají, je dobré, když se do výuky zařazují i zábavné aktivity, čtenářské dílny nebo 
skupinové řešení zajímavých čtenářských úkolů. Zastáváme názor, že klima školy vytvářejí 
především učitelé. Je nesporné, že kvalita našich základních i mateřských škol a dalších 
vzdělávacích zařízení pro děti se zakládá na kvalitní a odborné přípravě učitelů (Starý, 
2012).  

Během studia studenti učitelství 1. stupně prochází pedagogicko-psychologickou 
přípravou, didaktickou přípravou a také musí splnit minimální počet hodin v rámci své 
praxe. Seznamují se teoretickými základy a jejich didaktickou aplikací.  

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studenti absolvují kurz zvaný 
Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí. Kurz je zde dvousemestrální a studenti se 
během jeho absolvování seznamují se současným pojetím rozvoje počáteční gramotnosti. 
Dozvídají se základní informace o nejpoužívanějších metodách v oblasti prvopočátečního 
čtení a psaní a seznamují se jak s historií metod výuky počátečního čtení a psaní,  
tak i s koncepcemi v inovativních a alternativních programech.  

Stále přetrvává, že vysokoškolská příprava je orientována především na metodické 
seznámení a na teorii více než na praxi, konkrétní postupy se budoucí učitelé učí až během 
prvních roků v zaměstnání. Wildová (2005) říká, že příprava studentů v této oblasti je na 
jednotlivých fakultách v České republice velmi podobná.  

Zastáváme názor, že velkou roli ve výuce počátečního čtení hraje osobnost učitele, 
jeho přístup, tvořivost a schopnost děti zaujmout. 

 
2.3.1 Hodnocení čtení 

Cílem čtenářského výkonu je zvládnutí správné techniky čtení a porozumění textu. 
Mezi kvalitativní znaky čtení řadíme správnost, způsob čtení, plynulost, výraznost  
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a porozumění textu. Ke kvantitativním znakům čtenářského projevu patří rychlost. Děti 
musejí nejdříve zvládnout techniku hlasitého čtení, aby mohly postupně přejít k nácviku 
tichého čtení. V souvislosti s rozvojem techniky čtení se dnes mluví o pedagogické 
diagnostice čtenářské úrovně. Ohled by měl být brán i na rozumové schopnosti dítěte, 
protože izolované obtíže nemusejí být nutně příznakem nějaké poruchy.  

U dětí v 1. ročníku se doporučuje ověřovat si úroveň čtení po ukončení jednotlivých 
fází vyučování čtení. Učitel by si měl zaznamenávat, jak si žák počíná, než vysloví slovo 
jako celek a jakých chyb se dopustil. Stejně důležitý jako záznam techniky čtení je  
i poznamenávání si úrovně porozumění. Pozorování by mělo být zaměřeno na celou 
osobnost dítěte.  V dalších ročnících učitel sleduje základní znaky hlasitého čtení: 
správnost, porozumění textu a způsob čtení průběžně po celý rok (Zelinková, 2009). 

Při hodnocení čtení je důležité přispívat k tomu, aby děti úspěšně zvládly základní 
dovednosti a současně měly ke čtení kladný vztah. Učitel by měl tolerovat žáky, kteří 
potřebují delší dobu k osvojení si čtení. V 1. a 2. ročníku má být funkce hodnocení čtení 
zejména motivační. Jako velký krok dopředu vnímáme to, že některé školy upustily  
v 1. třídě od klasických známek a hodnotí děti pouze slovně a motivačními emotikony.  
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3 Vývoj metodik výuky počátečního čtení 
 
Metody používané při výuce čtení a psaní prošly zásadním vývojem. Nutno 

podotknout, že složitý vývoj není ukončen ani v současnosti. Je jisté, že každá metoda 
měla a má své obhájce i odpůrce. V rámci této kapitoly se zaměříme na metody ve výuce 
počátečního čtení z hlediska historického.  

Metodické poznámky můžeme naleznout ve spise J. A. Komenského Schola ludus 
nebo v jeho stati Počátky čtení a psaní. Komenský říká, že s výukou čtení a psaní se má 
začít ve věku od 5 do 8 let, zároveň zdůrazňuje, že záleží na nadání samotného dítěte.  
Za cíl ve své době kladl, aby se dítě naučilo číst jistě a rychle. Pro výuku čtení Komenský 
vytvořil čítanku zvanou Počátky. Jeho názory na výuku čtení a psaní se vyvíjely. Ve svém 
díle Didactica magna (1657) doporučuje již metodu hláskovací místo dříve jím 
propagované metody slabikovací. Tato kniha je obecně považována za první velké dílo 
pedagogiky. V publikacích zaměřených na přehled historického vývoje metod počátečního 
čtení se setkáváme s různým terminologickým označením. Mnozí ze současných autorů 
využívají terminologii, kterou uplatňoval zakladatel didaktiky prvopočátečního čtení  
a psaní na Pedagogické fakultě v Praze Jan Kocourek. Pro naše potřeby vycházíme při 
popisu jednotlivých metod především z publikací Wildová (2005), Santlerová (1995)  
a Fasnerová (2014). 

 V historii metod prvopočátečního čtení se v odborných publikacích nejčastěji 
setkáváme s dělením na tyto dvě základní skupiny: 

 
a) METODY SYNTETICKÉ 
b) METODY ANALYTICKÉ 
 
Za variantu analytických metod bývá z hlediska historie považována metoda 

analyticko-syntetická. My o této metodě podrobněji píšeme v kapitole týkající se aktuálně 
používaných metod ve výuce čtení. 
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3.1 Metody syntetické 
Jsou historicky starší než metody analytické. Tyto metody se u nás rozvíjely  

od 1. poloviny 16. století do 50 let. 20. století. Řadí se sem metoda slabikovací 
(písmenková, abecední) a metoda hláskovací. Základem metody je písmo, psaná podoba 
řeči. Syntetické metody vycházejí z prvků, které jsou spojovány v celek. V následujících 
podkapitolách popisujeme jednotlivé druhy metod, které jsou založeny na principu synteze.  
 
Metoda slabikovací  

Je považována za nejstarší metodu výuky počátečního čtení. Její kořeny sahají  
do antického Řecka a Říma. Název slabikovací se u nás zavedl až v 19. století, do té doby 
byl nejčastěji používán výraz písmenkování. Tato metoda se u nás udržovala různými 
obměnami až do poloviny 19. století, úředně byla zakázána v roce 1872. Písmenkování 
proto, že se žáci na začátku výuky čtení učili znát písmena, přesněji názvy písmen. Žáci se 
museli nejdříve zpaměti naučit abecedu i pozpátku, následně se učili pojmenovávat 
písmena a jejich tvary. Lze říci, že tato metoda se učila bez logické souvislosti. 
Bezmyšlenkovitě opakovali po vyučujícím mechanicky naučená Písmena. Písmena pak 
velmi obtížně spojovali do slabik a slabiky ve slova. 

Wildová (2005) uvádí 3 etapy, kterými žáci při výuce počátečního čtení 
postupovali: etapu abecedářů, slabikantů a nominalistů. V etapě abecedářů se žáci učili 
znát nazpaměť jména písmen. Žáci vyslovovali jména v abecedním pořádku po učiteli. 
Vždy museli nejprve vyjmenovat předcházející řadu písmen abecedy, až nalezli hledané 
písmeno, které měli i ukázat. V etapě slabikantů se žáci učili skládat slabiky. Žák nejprve 
přečetl jména písmen a potom vyslovil celou slabiku. V poslední etapě žáci četli slova 
pomocí slabik.  
Náročnost tehdejšího čtení si ukažme na 2 příkladech (Santlerová, 1995 s. 7):  

slovo chyba se četlo jako cé-há-ypsilon-chy-bé-á-ba-chyba,  
slovo klásek se četlo jako  ká-el-á-es-é-ká- klásek.  
Abeceda byla nalepována na prkénko, kterému se říkalo lístek nebo kohoutek.  

Pod abecedou byl totiž nalepený obrázek červeného kohoutka, který měl žákům 
připomínat, že musí každý den brzo vstávat, aby se mohli učit něčemu novému. Na druhé 
straně prkénka měly děti napsané modlitby a slabiky.  
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Tuto metodu využíval 1. český slabikář, Slabikář Czeský z roku 1547. Proti 
slabikovací metodě sice vystupovali odpůrci a navrhovali její úpravy, avšak slabikování 
v tomto duchu pokračovalo až do doby vydání Říšského školského zákona v habsburské 
monarchii v roce 1869. Díky jistému uvolnění v metodickém rozhodování učitelů začala 
tato slabikovací metoda ze škol následně rychle mizet (Santlerová, 1995). 

 
Metoda hláskovací 

Tato metoda byla vyvinuta jako reakce na metodu slabikovací v souvislosti se 
snahami výuku počátečního čtení pro žáky zlepšit, zjednodušit. Její kořeny sahají  
do 16. století, avšak k jejímu širšímu prosazení začalo docházet až na přelomu 18. a 19. 
století. Tato metoda byla prosazována především kritiky metody slabikovací, za všechny 
jmenujme Heinricha Stephaniho, jenž řeč přirovnával k hudbě a písmena k tónům. Nácvik 
čtení má začínat dle Stephaniho na zvucích samohlásek, až po té mají být přidávány 
souhlásky dle obtížnosti. V praxi to fungovalo tak, že učitel písmeno pro samohlásku 
zakryl a žáci měli protahovat zvuk předcházející souhlásky tak dlouho, dokud učitel 
neodkryl písmeno samohlásky (dnes na stejném principu staví metoda Sfumato-Splývavé 
čtení, o té blíže v samostatné kapitole 4.3 ). U nás byla hláskovací metoda rozšířena díky 
A. Schindlerovi a K. Vinařickému, který ve 40. letech 19. století vydal první slabikář 
využívající hláskovací metodu. Zastánci metody kladli důraz na sluchový rozklad slov, 
cílem nebylo číst jména písmen, ale vyslovovat hlásku, kterou se písmeno označuje. 
Hlásky se spojovaly ve slabiky a slabiky ve slova (Santlerová, 1995). 
 
Metoda skriptolegická3 (čtení psaním) 

U nás začala rozšiřovat kolem roku 1875, tedy brzy po metodě hláskovací. 
Základem byl sluchový rozklad vět na slova, slov na slabiky a slabik na hlásky. Současně 
s tím se žáci připravovali na psaní procvičováním cíleného kreslení (ne ve smyslu dnešních 
uvolňovacích cvičení v rámci jazykové přípravy). Principem bylo učit žáky čtení psaním  
a to tak, že se žáci učili orientovat nejprve v abecedě psacího písma. Učitel napsal nejdříve 
psací písmeno na tabuli, žáci si písmeno opsali na své tabulky. Dané písmeno následně 

                                                 
3 V některých publikacích se můžeme setkat s označením skriptologická. 
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vyhledávali mezi jinými písmeny a takto se postupně učili dalším písmenům. Žáci vždy 
začínali s psacími písmeny malé abecedy, pak si procvičovali velkou psací abecedu,  
a až nakonec se seznamovali a četli písmo tiskací (Santlerová, 1995). 

 
Metoda mnemotechnická neboli metoda náslovných hlásek 

V této metodě šlo o nápovědné obrázky, které napovídaly slovo, hlásku i písmeno. 

 
Obr. 1: Příklad nápovědného písmene (Santlerová, 1995, s. 10) 

 
Na příkladu je vidět např. ve slově cibule obrázek složen z cibulí, čímž sám o sobě 

napovídá, o jaké slovo se jedná, a zároveň nám díky uspořádání do tvaru C ukazuje 
náslovnou hlásku i písmeno (Santlerová, 1995).  
 
Metoda fonomimická (metoda normálních hlásek) 

Při výuce čtení se vycházelo ze samostatných hlásek v lidské řeči. Podstatou byla 
především práce s citoslovci, např. na kočku voláme: čččč. Zvukový obrázek hlásky  
se často spojoval s gestikulací a mimikou. Například při vyslovení hlásky i si přikládali 
prst na ústa. U nás se tato metoda moc nevžila (Wildová, 2005). 
 
Metoda normálních slabik 

Autorem této metody je pravděpodobně Čeněk Holub, jehož cílem bylo odstranit 
potíže při spojování písmen ve slabiky. Bývá označována jako jediná původní česká 
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metoda, která byla základem mnoha českých a slovenských slabikářů. Nácvik čtení 
probíhal tak, že na tabuli byly napsané hůlkovým písmem slabiky a k nim přiřazeny 
obrázky. Nejprve žáci říkali jména obrázků, po té slovo řekli po slabikách. Učitel následně 
spojil první zvukovou podobu první slabiky se slabikou napsanou, žáci procvičovali 
skládání slabik z hlásek podle sluchu. 
Například slovo myška bylo namalované a pod obrázkem byla napsaná slabika MY. 

 
Obr. 2 : Příklad z metody normální slabiky (Santlerová, 1995, s. 13) 

 
Santlerová (1995) uvádí, že předností této metody bylo poznávání slabiky  

ze známých slov. Žáci je tak nemuseli pracně tvořit z bezvýznamných hlásek. Jako 
nevýhodu vidí, že žáci poměrně dlouho spojovali slabiky nového slova s nápovědným 
obrázkem, čímž dlouho nedokázali pochopit význam nového slova. Propagátory této 
metody byli například Č. Holub- Národní slabikář (1881), F. Šumavský- Malá čítanka 
s několika abecedami (1841), J. Kubálek- U nás (1921) a řada dalších.  
 
Metoda fonetická 

Tato metoda byla rozšířena spíše v Německu. Vycházela z toho, že žáci 
napodobovali hlásky dle učitele, pozorovali jeho mluvidla a jejich polohu při vyslovování 
hlásek. Důležitá byla příprava na samotné čtení. V rámci přípravy se důkladně 
procvičovala výslovnost jednotlivých hlásek. Nejprve se procvičovaly samohlásky, jejichž 
tvoření šlo jednodušeji odpozorovat, a až po té procvičovali náročnější souhlásky 
(Santlerová, 1995). 
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Metoda J. Pavlovského 
Tato metoda byla podobná metodě normálních slabik. Wildová (2005) píše,  

že metoda Pavlovského je zajímavě zpracována v samotném jeho slabikáři zvaném 
S úsměvem (1937). Nácvik čtení probíhal tak, že se žáci nejdříve učili slabiky s písmenem 
a, dále procvičovali všechny otevřené slabiky postupně složené ze všech souhlásek  
a samohlásky a. Spojovali tedy všechny souhlásky s jednou samohláskou: ba, ca, ča, 
da,ďa…Pak se přešlo ke čtení otevřených slabik se samohláskou o. 

„Tato metoda je sluchově proti duchu a libozvučnosti českého jazyka. Pro výuku 
čtení nepřináší nic pozoruhodného.“ (Kohoutek in Santlerová, 1995, s. 14) 

Všichni syntetikové připojovali k jedné souhlásce postupně všechny samohlásky. 
Při učení čtení touto metodu tomu bylo přesně naopak. K jedné samohlásce byly postupně 
přidávány všechny souhlásky (Wildová, 2005). 

 
Metoda Petrákova 

Je nazvaná po zakladateli J. E. Petrákovi, někdy nazývána jako metoda postupného 
a kontrolního průvodního čtení. Žáci se nejdříve učili psát písmena malé a velké tiskací 
abecedy. Žáci se tedy učili číst a psát hned od počátku. Psací písmo bylo odvozováno  
až později. J. E. Petrák napsal Nová první čítanka (1896), jak probíhalo čtení si ukažme na 
ukázce: 

k 
k – o = ko 
ko – č =  koč 
koč – k = kočk 
kočka – a = kočka 

(Fasnerová, 2014, s. 28) 
Žáci četli postupně, vždy po každé slabice a na závěr se četla celá slova najednou. 
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Metoda genetická 
Označována jako metoda Kožíškova nebo metoda zapisovací. Autorem je J. 

Kožíšek, který vytvořil čítanku zvanou Poupata (1927), nejednalo se o slabikář. Cílem 
Kožíška bylo vytvořit učebnici, kterou by si děti oblíbily a měly z ní radost. Velmi důležité 
místo zaujímalo tzv. průpravné čtení, které probíhalo cca 5 až 8 týdnů, během nějž se děti 
naučily psát písmena velké tiskací abecedy hůlkovým písmem ve formě zkratek. První 
písmena, která se děti učily, byly zkratky jmen a příjmení žáků ve třídě (A. znamenalo 
jméno Anička). 

Příklad: Zápis:  A. „obrázek jablka“.  Znamenalo: „Anička má jablíčko.“ 
       (Wildová, 2005, s. 49) 
 Naopak písmeno A (bez tečky) znamenalo pouze písmeno a hlásku – a. 
       (Santlerová, 1995, s. 15) 
V další fázi výuky se děti učily číst izolovaná písmena jako hlásky, a až následně  

po čtení izolovaných písmem, prováděli jejich syntézu do krátkých slov. Postupným 
procvičováním se děti dostávaly ke čtení delších textů zapsaných nejdříve hůlkovým 
písmem, později písmem tiskacím, po zvládnutí čtení malých písmem, se začaly učit jejich 
psací tvary. Této metodě bylo vyčítáno, že důraz je kladen především na techniku čtení.  

 

 
Obr. 3: Ukázka z učebnice J. Kožíška, Poupata. 

(Santlerová, 1995, s. 15) 
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3.2 Metody analytické 
Jsou historicky mladšími než metody syntetické, v České republice se začaly 

používat od 2. poloviny 19. století do 50. let 20. století. Metody analytické vycházejí 
z celků a vedou k poznávání jednotlivých prvků.  

„Důvodem jejich rozšíření byla především kritika postupů syntetických.“ 
 (Wildová, 2005, s. 51) 

Níže popisuje významnější reprezentanty této metody. 
 

Metoda J. J. Jacotota 
J. J. Jacotota je považován za zakladatele analytických metod ve výuce počátečního 

čtení. Zpočátku touto metodou učil číst pouze dospělé. Byla založená na tom, že učitel 
napsal větu, kterou žákům ukázal a nahlas ji přečetl. Jacotota vycházel z věty. Žáci se po té 
učili poznávat slova zpaměti, slova pak rozebírali na slabiky a ty se učili číst jako celky.  
Po důkladném rozboru slabik následoval rozbor slabik na hlásky. Princip stál na analýze 
slov. Pak se žáci začali učit psát, nejprve psali izolovaná písmena, potom slabiky a na 
konec celá slova, to už šlo o syntézu slov (Wildová, 2005).  
 
Metoda normálních slov 

Jednalo se o upravenou variantu J. J. Jacototovy metody, která sloužila jako vzor. 
V některých publikacích se můžeme setkat i s označením Vogelova metoda. Vycházelo se 
především ze slova. Jako první se žáci učili rozkládat slovo na hlásky. Žáci slovo 
analyzovali jak zrakově, tak sluchově, dále ho graficky pomocí čar (slova) a teček 
(slabiky) zaznamenávali. Za „normální slovo“ bylo považováno podstatné jméno, které 
znamenalo konkrétní předmět, jenž si žáci mohli prohlédnout a nakreslit, a až po té začali 
slovo rozebírat na písmena. U nás ji zpracoval G. A. Lindner v učebnici Kniha maličkých 
(1880), kde základní slovní zásoba byla tvořena 21 takzvaně normálními slovy. 
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Obr. 4: Ukázka z Knihy Maličkých (Santlerová, 1995, s. 16) 

Lindner používal pro výuku čtení a psaní psací písmo. Mezi další propagátory patřil 
např. M. Rostohar nebo F. Merta. Tito pánové metodu každý po svém jistým způsobem 
obměnili, princip ale zachovali stejný. Metoda normálních slov byla vypracována 
v různých variantách (Santlerová, 1995). 
 
Metoda globální 

Metoda globální (metoda celků) vychází z tvarové psychologie (gestaltismu),  
která prosazuje zásadu celostnosti.  Globální metoda vychází z celku. Zpočátku byla hodně 
využívaná v anglicky mluvících zemích, neboť anglickému jazyku ve své době velmi 
vyhovovala. Nejvíce byla propagovaná v USA, proto bývá někdy označována jako 
americká metoda.  Díky ní byli žáci schopni číst slova i bez větší znalosti jednotlivých 
písmen, z kterých je slovo složeno. Důležitou roli hrál zrak, protože k tomu, aby dítě 
pochopilo význam slova, mu stačil pouze celkový obraz daného slova (Fasnerová, 2014). 

„Do české metodiky výuky počátečního čtení a psaní přinesl globální metodu z USA 
ve 20. letech 20. století Václav Příhoda, který ji však pro naše podmínky dále metodicky 
propracoval a upravil.“ (Wildová, 2005, s. 52) 
Fasnerová (2014) globální metodu dělí na 4 fáze: 

1. fáze paměti, 
2. fáze analýzy, 
3. fáze samostatného čtení, 
4. fáze upevňování samostatného čtení. 
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Santlerová (1995) ji dělí na 5 fází. Zařazuje sem i období tzv. přípravy, v rámci 
které žáci prováděli cvičení na rozvoj paměti, pozornosti, řeči nebo představivosti. 
Ad 1) Fáze paměti- žák si opakoval po učiteli obraz tištěného slova, díky čemuž rozuměl 
významu i bez znalosti jednotlivých písmen. Žáci slova poznávali nejčastěji podle délky 
slova, diakritických znamének nebo výšky písmen. V tomto období se měli naučit správně 
dýchat při čtení, číst v řádku zleva doprava a udržet v paměti obraz čteného slova. 
Ad 2) Fáze analýzy- žáci rozebírali věty na slova, dále slova na slabiky a slabiky na hlásky 
a písmena. Hledali shodu a rozlišnost ve slovech, hledali písmenka (na začátku, uprostřed, 
na konci. V této fázi se seznamovali jak s malými tiskacími písmeny abecedy,  
tak i s velkými. 
Ad 3) Fáze samostatného čtení-  po té, co se naučili určitý počet písmen, začali procvičovat 
syntézu slov (ze známých písmem skládali nová slova, která se učili číst)  
a to prostřednictvím didaktických her (doplňovačky, přesmyčky, hry se slovy apod.) . 
Ad 4) Fáze upevňování samostatného čtení- v této fázi učitel zjišťoval individuální čtecí 
rozdíly mezi žáky. Probíhalo docvičování obtížnějších slov, procvičování naučených slov, 
upevňování čtecích návyků. Žáci pracovali dle svého tempa, vyučující jim vybíral texty 
individuálně dle jejich možností. 

Odpůrci poukazovali na celkovou náročnost ve výuce čtení a psaní. Děti dle nich 
byly přetěžovány, při čtení hádaly, četly s chybami, dělaly častější chyby ve psaní, 
vynechávaly písmena a zapomínaly na diakritická znaménka. Výuka psaní byla zařazována 
ke konci 1. pololetí, do té doby žáci dělali uvolňovací cvičení. Psaní se učili nápodobou 
psacích tahů vykonaných učitelem. Globální metodou se u nás učilo do roku 1951,  
po té u nás byla povinně zavedená analyticko- syntetická metoda. Na tvarovou psychologii 
se nahlíželo jako na idealistickou, globální metoda se tudíž stala neslučitelnou s tehdejší 
dobou.  

Dnes řadíme globální metodu mezi alternativní metody čtení. Učí se díky ní číst 
především děti s mentálním a kombinovaným postižením, u nichž je čtení jinými 
metodami neúspěšné. Systém výuky je prakticky stejný, jako tomu bylo do roku 1951. 
Z internetových stránek http://www.globalni-cteni.cz/ jsme se dozvěděli, že některé 
speciální školy využívají k výuce čtení iPady. Výuka je tím pro žáky zajímavější  
a zábavnější. 
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4 Metody výuky počátečního čtení v současnosti 
 
Současné pojetí elementárního vzdělávání zdůrazňuje individuální rozvoj žáka, 

přirozený rozvoj jeho intelektu, vrozených dispozic a schopností.  Nejde pouze o respekt 
k dítěti, ale o vztah partnerský, o spolupráci a vzájemnou úctu. Učitelé by měli vést žáky 
k vzájemné kooperaci a čtení by měli zprostředkovávat jako dovednost a prostředek,  
bez kterého se v životě neobejdou (Fasnerová, 2014).  

Pedagogové mají dnes možnost sami si zvolit vhodný metodický postup, 
kombinovat postupy a stejně tak mají často volnost ve výběru učebnic.  

 
Níže podrobně charakterizujeme nejčastěji využívané metody v nácviku 

počátečního čtení a dále uvádíme jejich výhody i nevýhody. V charakteristice vycházíme 
především z analýzy odborné literatury, ale připojujeme i vlastní názor a zkušenosti. 
 
4.1 Metoda analyticko- syntetická 

Metoda byla rozpracována v roce 1864 K. D. Ušinským. U nás se za pratvůrce 
hláskové metody považuje J. V. Svoboda. V 1. polovině 20. stol. byla vypracována První 
čítanka, která byla v nadcházejících letech doplněna o Slabikář a Živou abecedu a následně 
i o metodickou příručku. Systém vyučování touto metodou byl podrobně propracován J. 
Hřebejkovou a jejími kolegy. Do roku 1990 to byla jediná metoda počátečního čtení, 
kterou se u nás vyučovalo. V starší odborné literatuře bývá označována jako 
nejpoužívanější metoda čtení. Opírá se o fakt, že většina českých slov se čte stejně, jako se 
píše (výjimkou jsou spodoby znělosti, spřežky, samohláska y nebo slabiky di, ti, ni, dě, tě, 
ně). Vychází z předpokladu, že český pravopis je v podstatě fonetický (Fabiánková a kol., 
1999). 

Analyticko- syntetická metoda je založena na principu skládání písmen do slabik,  
a po té do slov. Na prvním místě je slovo analyticko, protože se začíná s analýzou zvukové 
podoby slova. U žáků je potřeba vytvořit schopnost hbitě a přesně rozkládat a skládat slova 
a jejich části. Žáci se hned od počátku učí poznávat všechny 4 tvary písmen. Čtení a psaní 
jsou vzájemně propojeny. Spojování hlásek do slabiky a slabik do slova je proces 
syntetický a naopak rozkládání slov na slabiky a následně na hlásky je proces analytický. 
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Bartoňová (2012) nácvik počátečního čtení dělí do 3 období: 
1) předslabikářové období (přípravné období, probíhá 6 až 8 týdnů), 
2) slabikářové období (cca 22 týdnů),  
3) plynulé čtení slov (4 až 8 týdnů). 
 

Ad 1) Předslabikářové období je etapa jazykové přípravy žáků na čtení. Nezbytnou 
součástí je příprava na psaní psacích písmen. Učitel vede žáky ke správnému a zřetelnému 
vyslovování, žáci se učí rozlišovat slova, věty. Hlavním pomocným materiálem je Živá 
abeceda. Procvičuje se a rozvíjí fonematický sluch (rozlišování různých zvuků) žáků. 
Nejdříve žáci procvičují sluchovou analýzu mluveného slova, po té se učí poznávat 
samohlásky dlouhé i krátké a souhlásky. Řádně se trénuje analýza a syntéza slabik 
složených z naučených hlásek.  

Fabiánková a kol. (1999) zdůrazňují, že v rámci této etapy je důležité zařazovat 
dechová a artikulační cvičení, rozcvičky hlasu, které by měly probíhat na začátku každé 
hodiny čtení. Opomíjena by neměla být pestrost výuky různými hrami, modelování  
a vystřihováním písmen. Dále zdůrazňují, aby při výuce čtení bylo využíváno 
mezipředmětových vztahů a nebylo zapomínáno na to, že se mají žáci učit zábavnou 
formou. 
Ad 2) Slabikářové období je období slabičně analytického způsobu čtení. Fasnerová (2014) 
ho dělí na 3 základní etapy: 
 vyvozování písmen (grafém, foném, artikulém) 
 vyvozování slabik 

a) čtení otevřené slabiky a vyvozování slov z otevřených slabik (máma…), 
b) čtení uzavřené slabiky na konci slova a vyvozování slov z uzavřených slabik 
(pes, popel…), 
c) vyvozování dvou souhlásek na začátku slova (klepat…), 
d) čtení slabik se skupinou di, ti, ni, dy, ty, ny, 
e) čtení slov se slabikotvorným r, l (vlk…) a slova s písmenem ě, 
f) vyvozování dvou souhlásek na konci slov (hlt…), 
g) vyvozování dvojhlásek ou, au (louka…),  
h) vyvození slov se skupinou souhlásek (kotrmelec…), 
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 vyvozování slov s výše uvedenými slabikami. 

V této etapě žáci čtou ze slabikáře, procvičují si analýzu a syntézu slov, 
fonematický sluch, určují počet a pořadí slabik ve slově, hlásek ve slabice a seznamují se 
s novými hláskami a písmeny. Postupuje se po malých krocích, pracuje se s názorností  
a hravou formou.  
Ad 3) Žáci postupně přecházejí k plynulému vázání slabik ve slova. Slova by měli číst 
plynule a s porozuměním. Žáci si procvičují čtení na jednoduchých, krátkých a přiměřeně 
náročných textech. Učitel musí dbát na správný přízvuk a intonaci.  

Existují různé varianty analyticko-syntetické metody lišící se způsobem práce se 
slabikou nebo uspořádáním pořadí písmen pro výuku čtení a psaní (dříve bylo předem 
dáno, která písmena se žáci učili jako první). Záleží, jaké pedagog zvolí učebnice.  
Např. v učebnici Čtení 1 pro prvňáčky4 od Miroslavy Čížkové se uplatňuje tzv. metoda 
analyticko-syntetická bez tvorby slabik (žáci hned od počátku sestavují celá slova, 
vynechává se tvorba slabik), tato metoda vychází tedy z genetické metody.  

Analyticko-syntetická byla a je stále některými kritizována, nejčastěji je 
poukazováno na dlouhodobé upevňování slabik, jistou náročnost a v počátcích učení 
nezajímavost. Učitelé musí dbát na to, aby děti neprocvičovaly slabiky pouze mechanicky. 
Výhodou naopak bývá považováno její systematické procvičení všech písmen a aktivní 
zapojení žáků do vyučovacího procesu.  Pro tuto metodu je dnes k dispozici velký výběr 
učebnic a literatury, má dlouhodobou tradici s čímž se pojí více zkušeností s její aplikací 
do praxe.  

Pokud se učitel rozhodne učit analyticko- syntetickou metodou, je na něm, jak ji 
bude aplikovat, jaký zvolí optimální poměr mezi procesem analýzy a syntézy, a jaké 
použije prostředky k tomu, aby čtení žáky bavilo. 
 

                                                 
4srov. Čtení 1pro prvňáčky. [online].[ cit. 26. 8. 2015].  
Dostupný z www: http://www.levneucebnice.cz/p/cteni-1-pro-prvnacky/ 
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4.2 Genetická metoda čtení 
J. Wágnerová na konci 90. let 20. století upravila metodický postup J. Kožíška, 

inspirovala se zčásti Václavem Příhodou (globální metodou) a vytvořila učebnici  
Učíme se číst a Čítanku pro prvňáčky.  

Během prvního měsíce se žáci učí písmena abecedy, která zapisují hůlkovým 
písmem. Žáci z jednotlivých písmen sestavují slovo a čtou hláskováním krátké texty 
zapsané hůlkovým písmem. Tvoření slabik je vynecháno. V době seznamování se  
s abecedou jsou využívány k zapamatování různé obrázky, fonetické hry, pexesa, děti čtou 
nápisy z karet, hrají hry s písmeny, modelují velká písmena apod. Hned od počátku jsou 
vedeny k tvořivému psaní, kdy si samy zapisují své myšlenky. S mluvenou i psanou řečí se 
seznamují současně. Písmena ihned zapisují. Následně se učí číst malá tiskací písmena  
a v krátké době jsou schopni přečíst jakýkoliv text. Malá tiskací písmena jen čtou, 
nezapisují. Nácvik psací abecedy začíná až v době, když děti znají a umějí malá tiskací 
písmena bezpečně přečíst. Při učení pracují nejen s izolovanými písmeny, ale s celými 
slovy a se smysluplnými texty.  
Fasnerová (2014) dělí nácvik čtení a psaní do 3 etap: 

1) seznámení se s velkou tiskací abecedou, 
2) práce s učebnicí, 
3) čtení a psaní psacích písmen. 

Ad 1) U žáků se rozvíjí slovní zásoba, zrakové a sluchové vnímání, děti jsou pomocí 
didaktických her motivované a podněcované. Do výuky se zařazují dechová, hlasová  
a artikulační cvičení. Žáci se učí pouze velká písmena abecedy. Fasnerová (2014) 
přirovnává první etapu k metodě analyticko-syntetické, protože hlásková syntéza i analýza 
hlásková a písmenková jsou brány jako důležité pro správný nácvik čtení. 
Ad 2) Žáci si vytváří základní čtenářské návyky. Čtení slov a vět je založeno stále na 
písmenech velké abecedy. Jakmile jsou procvičena všechna velká tiskací písmena abecedy, 
seznamují se s malými tiskacími písmeny. Malá tiskací písmena se neučí graficky 
zaznamenávat, učí se je číst. Nacvičuje se plynulost čtení, čtení předložek, intonace vět atd. 
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Ad 3) V  poslední etapě se žáci učí psát psací písmena malé i velké abecedy. Výuka psaní 
bývá ve 2. čtvrtletí, někdy v druhém pololetí. Do té doby uvolňují ruku zábavnými 
uvolňovacími cviky. Nadále se procvičuje čtení s porozuměním. 

Genetická metoda je pojímána jako metoda přirozená vývoji dítěte, protože děti, 
které se učí číst sami ještě před nástupem do školy, se učí číst obdobným způsobem. Velký 
důraz je kladen na rozvoj sluchového vnímání. Čtení s porozuměním se u dětí pěstuje hned 
od počátku. Mnoho zastánců říká, že dětem je tato metoda blízká a pozitivně ovlivňuje 
výsledky a vztah ke čtení. Se slabikou se žáci seznamují až v rámci dělení slov, kdy mají 
techniku čtení již zvládnutou. Popisovaná metoda klade velký důraz na porozumění textu  
a mívá na prvňáčky pozitivní vliv v tom ohledu, že se na čtení těší a chtějí poznávat nová 
písmenka a luštit nová slova. V rámci mezipředmětových vztahů bývá oceňována praktická 
využitelnost psaní a čtení, např. možnost v matematice číst jednoduché slovní úlohy nebo 
vést si v prvouce krátké zápisy. Někteří autoři spatřují výhodu v tom, že dítě není hned 
zatěžováno výukou všech čtyř znaků písmen. Nevýhodou bývá naopak, že žákům dělá 
zpočátku obtíže čtení delších slov, u žáků často dochází k dvojímu čtení a je zapotřebí, aby 
dítě mělo velmi dobře rozvinuté fonematické uvědomování. Děti, které nemají sluchové 
vnímání tak dobře rozvinuté, mají se čtením problém a často pak přechází pro ně 
k efektivnější metodě slabikování (Fasnerová, 2014). 

Metoda používá při dekódování písmen levopravou orientaci, čímž zohledňuje 
zrakový aparát. Práce s dechem je náročná kvůli tomu, že žáci slovo hláskují a jejich dech 
je tím přerušovaný (Navrátilová, 2015). 

 
4.3 Sfumato- Splývavé čtení 

Autorkou metodiky je PaedDr. Mária Navrátilová, která techniku Splývavého čtení 
propracovávala v 70. a 80. letech 20. století. Svoji metodu aplikovala po dobu 11 let v ZŠ 
za účelem prokázání její účinnosti a efektivity. Od roku 2003 pořádá semináře, na kterých 
seznamuje účastníky s touto metodikou, dále letní školy pro pedagogy, kteří se rozhodli 
Sfumatem učit, nebo nápravné programy pro děti s poruchami učení. 5 

                                                 
5 srov. Sfumato.[ online]. [cit. 27. 8. 2015]. 
Dostupné z www: http://www.sfumato.cz/ 
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Níže vycházíme z metodické příručky PaedDr. Navrátilové (2015), protože jiná 
odborná literatura týkající se metody Sfumato- Splývavé čtení zatím nevyšla. 

Sfumato metoda neboli Splývavé čtení je nejnovější metodou ve výuce počátečního 
čtení, která je akreditována jak v České republice, tak na Slovensku. Sfumato se řadí mezi 
metody syntetické. Čtení je založeno na uvědomělém plynulém vedení očních pohybů 
zleva doprava (čtenář snímá očima v předstihu jedno, dvě i více slov ještě před vyslovením 
nahlas) a na správném dýchání během čtení. Navrátilová (2015) zdůrazňuje, že rychlost 
čtení zpočátku nehraje žádnou roli, protože tempo si každé dítě při čtení volí samo.  

Metoda je založena na posloupnosti zrak-hlas-sluch (i naopak) a jejich koordinaci. 
Právě z hlediska zrakového vnímání, hlasové tvorby fonému a sluchového vnímání jsou 
volena písmena o, s, b, u, a, která se žáci učí jako první. Toto pořadí je zvoleno, protože je 
mezi hláskami velký rozdíl z hlediska funkcí uvedených v předchozí větě. Navrátilová 
(2015) říká, že díky záměrné volbě hlásek/písmen se u žáků vytvoří větší citlivost v oblasti 
zrakového a sluchového rozlišování.  

Dělení hlásek je specifické a odlišuje se od standardně běžně užívané typologie 
hlásek.  Hlásky jsou děleny podle charakteru zvuku na tóny, zvuky a tlačené hlásky. Mezí 
tóny patří samohlásky a, e, i, o, u a souhlásky l, m, n, v, r, ř, v, z, ž. Jsou to hlásky bez 
přídatných zvuků, jejich expozice je dlouhá (volání). Důležitým faktorem je výslovnost 
hlásky a mimický doprovod učitele. Mezi zvuky řadí hlásky s, š, f, h, ch. Opět se klade 
důraz na dlouhou expozici bez přídatných zvuků. Tlačenými (výbuchovými) hláskami jsou 
hlásky p, b, t, k, d, g, c, č. Jsou tvořeny bezhlučně a ve slově je slyšíme až při následující 
hlásce. Expozice jednotlivých hlásek je založena na dlouhém a hlasitém provedení. 

 Žáci se učí hned od počátku rozpoznávat všechny 4 tvary písmen. Každé písmeno 
má být vyvozováno s využitím multisenzoriálního přístupu (žáci písmenka dokreslují, 
modelují, sestavují…).  
Výuku čtení Navrátilová (2015) dělí do 5 fází: 

1. fáze: expozice hlásky, období OSBUA, 
2. fáze: 1. stupeň syntézy (syntéza dvou hlásek), 
3. fáze: 2. stupeň syntézy (syntéza tří hlásek – princip jednoslabičnosti), 
4. fáze: syntéza čtyř hlásek, 
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5. fáze: čtení ze slabikáře. 
Čtení předchází důležité přípravné období. Přípravné období zahrnuje, že se žáci 

musí naučit správnou expozici 5 základních hlásek o, s, b, u, a. Pracují s učebnicí  Živá 
abeceda. První období OSBUA trvá obvykle tři až čtyři měsíce. Pedagog zde může oproti 
jiným metodám pociťovat časový skluz při čtení ze slabikáře.  

Po dokonalém zvládnutí prvních pěti písmen se začínají učit syntézu dvou písmen.  
Po té se učí písmena l, m, e, i, p, n, t, k, v d. Písmena jsou dětem představována správnou 
dlouze drženou artikulací bez přídatného zvuku (místo „EL“: „L“ bez mrsknutí jazyka). 
Každé písmeno se procvičuje minimálně týden. Při práci je využívána plastová destička,  
děti vkládají diktovaná písmena na tabulku. Díky těmto činnostem jsou dobře připraveny 
na sluchovou analýzu a syntézu slov, zatím bez psacího procesu. Děti hlásku drží, dokud 
učitel ukazuje na dané písmeno na tabuli ukazovátkem. Důležitá jsou gesta, žáci se tak lépe 
koncentrují a vědí, co bude následovat.  

Během procvičování následné syntézy tří hlásek se tvoří čtecí návyk a žáci jsou 
vedeni k postupnému čtení s porozuměním. Ve 3. fázi dochází k přirozenému zkracování 
délky samohlásek zařazením tlačených (výbuchových) souhlásek, které žáci zdůrazňují  
i pohybově, např. bouchnutím na lavici.  

Ve 4. fázi čtení se čtou pouze smysluplná slova.  
Během všech čtyř fází je důležitá pečlivá výslovnost, proto, když děti slyšíme číst,  
zdá se nám to až přehnané a velmi odlišné od běžné řeči.  

Čtení ve slabikáři předchází po celou dobu uvolňovací cviky. Pro vybavení každé 
části grafému se pracuje např. s dokreslováním písmen všech tvarů (tiskací, psací, velká  
a malá). 

Ve fázi čtení ze slabikáře Navrátilová (2015) upřednostňuje počáteční hromadné 
čtení, díky čemuž se čtecí proces udržuje stále v pomalém tempu, neboť se musí žáci 
přizpůsobit jeden druhému. Pedagog po celou dobu musí dbát na to, aby žáci četli se 
správnou intonací. Důraz má být kladen i na dramatizaci textů. Autorka říká, že pokud žák 
projde tzv. zážitkovým učením, není odsouzen jen k mechanické reprodukci slov,  
či striktnímu čtení textu, ale zapojuje se do obsahu napsaného, rozvíjí svou fantazii  
a emocionální a estetické cítění. Neodmyslitelnou součástí metody Sfumato jsou pomůcky 
(např. plastová destička-nejvíce užívaná ve 2. fázi učení, maňásci, pohádkové karty…), hry 
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(pexesa, obrázkové karty…) a cviky při výuce, vše je v metodice velmi podrobně 
zpracováno. Každá z aktivit směřuje k osvojení vizuální i zvukové podoby písmene.  

Navrátilová (2015) říká, že jedinečnost metody splývavého čtení spočívá v tom,  
že děti si samy volí vlastní tempo čtení, jsou při čtení více aktivní, soustředěné a pozorné 
zároveň, umějí pečlivě vyslovovat a čtou se správnou intonací. Její metodika pro učitele je 
velmi propracovaná, tudíž se nám nezdá, že by příprava na výuku byla výrazněji 
náročnější, než je tomu u ostatních metod.  

V současnosti nevyšla žádná odborná publikace srovnávající tuto metodu s jinými 
metodami, ale vyšly diplomové práce zabývající se Sfumatem ve vztahu k dyslexii,  
ve kterých autoři potvrzují, že ve třídách, kde se děti učily číst metodou Sfumato, je méně 
žáků s diagnostikovanou dyslexií.6 

Vzhledem k tomu, že jsme se v žádné odborné literatuře nedočetli o nedostatcích 
v metodě Sfumato, podáme zde náš subjektivní názor získaný prostudováním si učebních 
materiálů a utvořený na základě pozorování výuky a z rozhovoru se zkušenou paní 
učitelkou, která se účastnila našeho šetření v praktické části.  

Pracovní sešity se paní učitelce i nám zdají zbytečně tlusté a přeplněné obrázky. 
Paní učitelka říká, že jí nevyhovuje přespříliš úkolů zaměřených na vystřihování a lepení, 
časově všechny úkoly nelze zvládnout. Zdálo se jí, že poměrně dlouhou dobu si děti 
uvolňovaly ruku při krouživých pohybech, ale nenacvičovaly si psaní do linek a psaní 
číslic, které potřebovaly v matematice. Sfumato písanky se nám velmi líbí, ale paní 
učitelka je hodnotila negativně. Zdá se jí jich mnoho a nelze je s dětmi stihnout celé 
vypracovat. Během první třídy se děti nesetkaly s pojmem slabika a dělením slov na 
slabiky, což jim chybělo ve 2. třídě při nácviku dělení slov na konci řádku.  
Dětem, které mají oslabené sluchové vnímání, činilo potíže rozlišování dlouhých  
a krátkých hlásek na konci první třídy.  

Setkali jsme se s názorem, že přehnané čtení dětí je doprovází velmi dlouho, tento 
názor musíme vyvrátit, protože již v druhé třídě děti četly pěkně a bez přehánění. Bylo 
těžké poznat, že děti se učily metodou, ve které při čtení volaly a téměř zpívaly. 

  

                                                 
6 srov. Formánková, I.: Zhodnocení efektivity metody Sfumato – Splývavé čtení v prevenci rozvoje 

dyslexie. Diplomová práce. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2014. 
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5 Alternativní metody ve výuce čtení 
 
Není jednoduché charakterizovat alternativní metody jako celek, protože každá má 

své rysy. Nejčastěji se k termínu alternativní užívá synonymum netradiční metoda.  
Pro inspiraci jsme vybrali 2 alternativní školy, kde se žáci učí dle jiných učebních 

obsahů a jsou zde aplikovány jiné formy učení a jiné metody vyučování, a jeden 
alternativní vzdělávací program.  

 
5.1 Pedagogika Marie Montessori7 

Zakladatelka M. Montessori (*1870 ✝ 1950) byla italská lékařka, která se hned po 
svém studiu začala zabývat výchovou a vzděláváním dětí. Její pedagogika je založena na 
tzv. normálním rozvíjení dítěte. Montessori pedagogika se v České republice začala 
rozšiřovat v 90. letech minulého století. Mezi základní principy patří respektování 
senzitivních období dítěte, vzájemná spolupráce, osobnost učitele a polarizace pozornosti. 
Dětem je poskytována volnost v upraveném prostředí tak, aby bylo bohaté na aktivity. 
Výuka nového učiva spočívá ve třech po sobě jdoucích fázích, díky kterým má dojít ke 
komplexnímu pochopení nové látky: pojmenování učitelem, znovupoznání a aktivní 
ovládání. V systému Montessori převažuje individuální způsob práce, děti pracují podle 
svých možností a podle svého tempa. Nácvik čtení a psaní spadá do oblasti jazykové 
výchovy, která je součástí výuky jak v mateřské škole, tak v základní škole.  

V Montessori mateřské škole mívají děti k dispozici pomůcky zaměřené  
na praktický život a rozvoj samoobsluhy, smyslovou výchovu, kosmickou výchovu 
(vzdělávací oblasti např. zvířata, koloběh vody, rostliny…), matematiku (psaní číslic, 
počítání, vnímání kvantity podle speciálních montessori pomůcek, sčítání...), a na jazyk 
(kartičky s písmeny abecedy…), (Šebestová, Švarcová, 1996).  

„Zpíváme, učíme se básničky, hrajeme na zobcovou flétnu, tvoříme z různých 
materiálů a různými metodami a v neposlední řadě se učíme angličtinu a hýbeme se!“ 

(http://klubicko-zdiby.webnode.cz/, cit. 25. 9. 2015) 

                                                 
7 srov. Montessori v České republice. [online].[ cit. 25. 9. 2015].  
Dostupný z www: http://www.montessoricr.cz/. 
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Přípravě na čtení a psaní předchází důkladný rozvoj smyslů. Ve většině mateřských 
škol se děti setkávají s písmenky hned od prvního okamžiku jejich pobytu. V jazykovém 
koutku by měla být všechna písmena viditelně nejenom vystavena (velká, malá, tiskací  
i psací), ale měl by zde být i dostupný a lákavý materiál. Učení abecedy je založeno na 
využití zraku, sluchu a hmatu. Děti v počátcích pracují se skládací abecedou, ohmatávají 
tvary písmen vyřezaných ze dřeva a současně hlásku vyslovují. Spojují si tak hlásku 
s odpovídajícím symbolem. Pokud dítě pracuje již s pohyblivou abecedou, předpokládá se, 
že dokáže bez problému zacházet s písmeny ze smirkového papíru a umí vyslovit všechna 
písmena abecedy. Montessori metoda vychází z přesvědčení, že předškolní děti jsou 
natolik dychtivé po nových znalostech, že jim stačí i sebemenší povzbuzení, aby se naučily 
číst téměř samy. Prostřednictvím pohyblivé abecedy dítě získává přípravu jak pro psaní, 
tak pro čtení a hláskování. Už kolem 5. roku obvykle zvládají základy čtení a psaní 
(Hainstock, 1999). 

Na základní škole se navazuje na to, co dítě ovládá ze školky. Základní škola 
obsahuje celé kurikulum dané rámcovým vzdělávacím programem. Při výuce čtení a psaní 
se stále klade důraz na rozvoj senzomotoriky. Pro samotný nácvik čtení se nejčastěji 
používá genetická metoda. Děti začínají rozeznáváním hlásek ve slovech a dělením slov na 
slabiky. Pokračují čtením jednotlivých písmen a skládáním slov. Učí se postupně psát, 
tvořit slova a znát jejich význam. Nepracují s učebnicemi gramatiky ani čítankami (Průcha, 
2012).  

 
5.2 Waldorfská pedagogika8 

Zakladatelem této pedagogiky je Rudolf Steiner (*1861 ✝ 1925), německý filozof a 
pedagog. Důraz je kladen na harmonický vývoj dítěte. Jde o tzv. výchovu napodobováním, 
při čemž se předpokládá, že charakterové rysy dítě nezískává vysvětlováním a zákazy, ale 
tím, jak se chovají dospělí v jeho okolí. Dětem se má poskytnout co nejširší nabídka toho, 
co rozvíjí jejich vůli, cítění a myšlení. Vychází z předpokladu, že vše, co působí na dětské 
smyslové orgány, s čím si dítě hraje, v jakém prostředí se pohybuje, ovlivní jeho fantazii, 

                                                 
8srov. Waldorfské školy. [online].[ cit. 25. 9. 2015].  
Dostupný z www: http://www.iwaldorf.cz/  
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tvořivé síly a svobodný vývoj. Hračky v mateřské škole jsou převážně z přírodních 
materiálů. Cílem je vytváření podmínek pro optimální vývoj. 

V této metodě vyučující vychází z předpokladu, že čtení a psaní je základní lidskou 
dovedností, na kterou musí být organismus dobře připraven. V metodách, kterými učitelé 
uvádějí své žáky do učiva, hraje důležitou roli obraz, rytmus a pohyb.  

Ve škole vyučování hlavních předmětů (matematika, český jazyk a literatura, čtení, 
fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis a další) probíhá v epochách (po určitý počet 
týdnů se vyučuje učivo se stejnou tematikou). Ani zde žáci nemají učebnice, využívány 
jsou různé encyklopedie, vědeckopopulární literatura a pracovní sešity dětí. Ve většině 
škol se v 1. třídě děti seznamují pouze s velkými tiskacími písmeny prostřednictvím 
pohádek a čtou pouze to, co samy napsaly. Výuka je založena na multisenzoriálním 
přístupu. Od kreslení a malování písmen postupně přechází k seznamování se s psacím 
písmem. Systematický výuka čtení probíhá od 2. ročníku. Součástí výuky bývá tzv. 
eurytmie, což znamená, že každá hláska má svůj specifický pohyb. Podle pedagogů se tím 
děti vžívají do hlásek a tónů a přetvářejí je v eurytmická gesta. Děti se učí číst nenásilnou  
a velmi pozvolnou formou, která respektuje jejich osobité zvláštnosti, a v rámci které se 
klade důraz na estetický projev (Průcha, 2012). 

 
5.3 Výuka čtení a psaní ve vzdělávacím programu Začít spolu9  

Začít spolu (mezinárodní označení Step by Step) je vzdělávací program určený pro 
děti předškolního a mladšího školního věku. V České republice funguje od roku 1994. Je to 
otevřený didaktický systém, který si každá škola může přizpůsobit potřebám dětí. Důraz se 
klade na individuální přistup k dítěti a spolupráci rodiny se školou. Metodika Začít spolu je 
v oficiálních školských dokumentech doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu 
školních vzdělávacích programů. Výjimečnost tohoto programu, stejně jako u předchozích 
dvou pedagogik, je založena na organizaci výuky. Důležitou součástí každého dne je ranní 
kruh, místo, kde se všichni společně setkávají, povídají si a děti se nejčastěji z dopisů 
dozvídají, co je v ten den čeká (Kreislová, 2008).  

                                                 
9srov. Začít spolu. [online].[ cit. 25. 9. 2015].  
Dostupný z www: http://zacitspolu.eu/ 
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Výuka v mateřských školách je založena na komplexním rozvoji dítěte a na 
individuálním přístupu k němu. Prostory jsou členěny na centra aktivit, kde jsou dítěti 
nabídnuty činnosti a to si samo volí svou aktivitu. Centra jsou různě tematicky zaměřena  
a vybavena podnětnými pomůckami tak, aby děti motivovaly k dané aktivitě. Cílem je 
připravit děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy efektivně 
učit a učení je bavilo. 

V základních školách také pracují v centrech aktivit. Vyučování je realizováno 
prostřednictvím tematických projektů nebo vyučovacích bloků. Žáci jsou vedeni 
k samostatnému stanovování vlastních cílů. Po ranním kruhu následuje vždy společná 
práce, během které si osvojují a procvičují učivo z českého jazyka, matematiky, ale i cizího 
jazyka, nebo v tomto čase mívají tělesnou výchovu. Jde o aktivity, v rámci kterých celá 
třída pracuje na stejném zadání. Nejčastěji se pracuje s ranním dopisem, který slouží 
nejenom jako vstup do tématu, tak i k výkladu nového učiva nebo k opakování znalostí  
a k procvičování čtenářských dovedností. Po společném přečtení dopisu a kontrole čtení 
s porozuměním se následně pracuje s textem. Děti například počítají známá písmenka  
a slova, hledají slova s určitým počtem hlásek, vybírají a opisují slova, která je zaujala 
apod. 

Po této části výuky žákům nastává práce v jednotlivých centrech aktivit. Zde mají 
připravené úkoly vztahující se k tématu projektu, na kterém v daném období pracují. 
Během výuky je už učitel spíše pozorovatelem, organizátorem a rádcem, který poskytuje 
podporu jednotlivým žákům nebo skupinám. Takto vedená výuka umožňuje učiteli 
věnovat se i více žákům nadaným a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Na konci každého dne se opět všichni schází na závěrečném kruhu, kde prezentují 
výsledky své práce, hodnotí, co se jim povedlo a co ne.  

V 1. ročnících nejběžnějšími centry aktivit jsou: centrum psaní, čtení, matematiky, 
pokusů a objevů, ateliér, koutek pro relaxaci a místo pro společné setkávání. Samotná 
výuka čtení u prvňáčků probíhá v rámci tzv. integrované tematické výuky (během společné 
práce). Zvolení metody výuky počátečního čtení je zcela na učiteli. Avšak v obou 
metodikách, ze kterých vycházíme, je doporučována genetická metoda. Výuka čtení je 
založena na jazykových zkušenostech žáka, vyprávění příběhu a následně na práci 
s jednoduchým textem.  Výuka touto formou přispívá k tomu, že se žáci učí přemýšlet 
v souvislostech, jsou vedeni k spolupráci a získávají znalosti vlastní praktickou činností 
(Krejčová, Kargerová, 2003). 
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II. Praktická část 
6 Výzkumné šetření  

 
V praktické části se zabýváme komparací tří nejpoužívanějších metod ve výuce 

počátečního čtení, kterým jsme se teoreticky podrobně věnovali v kapitole 4. Z teoretické 
části je zřejmé, že každá metoda má své obhájce i odpůrce a spory o efektivnosti metod se 
stále vedou. 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit, zda existují rozdíly ve čtenářském výkonu u dětí, 
které se učily číst různými metodami nácviku počátečního čtení. 

K naplnění stanoveného cíle jsme formulovali následující výzkumnou otázku: 
Existují rozdíly v rozvoji čtenářských dovedností u dětí ve druhém ročníku základní 

školy, které se učily číst analyticko-syntetickou metodou, genetickou metodou a metodou  
Sfumato-Splývavé čtení? 
 
6.1 Metodika výzkumu 

Metoda komparace nám umožňuje stanovit shody a rozdíly mezi danými metodami 
výuky čtení. Porovnáním úrovně rozvoje čtenářských dovedností u dětí na počátku 2. 
ročníku základní školy chceme zjistit, jaké jsou mezi žáky rozdíly v závislosti na metodě 
nácviku počátečního čtení.  

Na základě stanoveného výzkumného cíle jsme zvolili kombinaci kvantitativního  
a kvalitativního výzkumu.  

Základní rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem definujeme dle 
Gavory (2010), který říká, že v kvantitativním výzkumu se pracuje s číselnými údaji, 
velkou roli hraje spolehlivost a validita jednotlivých metod a výstupem by mělo být 
ověření určité hypotézy či teorie. Naopak kvalitativní výzkum lze vyjádřit v procentech 
nebo jinými matematickými statistikami a nejčastěji bývají používány tři typy dat: data 
z rozhovorů, data z pozorování a data z dokumentů. V kvalitativním výzkumu se získává 
více informací o malém počtu jedinců, neusiluje se o zobecnění na větší populaci a zjištění 
se uvádějí ve slovní podobě. 
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6.1.1 Použité metody výzkumu 
Pozorování 

Pozorování patří mezi empirické metody, je cílené, plánované a systematické. 
Jedná se o nejuniverzálnější metodu, která poskytuje prvotní informace o sledovaném jevu 
a bývá většinou základem každého výzkumu. Pozorování je výběrovým vnímáním, při 
čemž se vymezuje předmět pozorování s ohledem na výzkumné cíle (Švaříček, 2007). 

Jak bylo v teoretické části uvedeno, prostředí třídy, osobnost učitele, jeho kreativita 
a přístup k výuce mají vliv na výkon dítěte. V pozorování byl veden pečlivý a systematický 
záznam o prostředí třídy, členění prostoru i materiálním vybavení. Pozorování bylo 
zaměřeno na osobnost vyučujících, jejich přístup k dětem a celkové vedení výuky. 

Dále byla metoda pozorování využita během sledování dětí při čtení textu, který byl 
zvolen pro účely ověření rozvoje jejich čtenářských dovedností. 

 
Rozhovor 

Vedení rozhovoru vyžaduje jisté dovednosti, citlivost, koncentraci, interpersonální 
porozumění a disciplínu. Důležité je si předem promyslet obsah otázek, jejich formu, 
pořadí a uvážit délku rozhovoru. Vyjasnění typů otázek pomáhá naplánovat interview. 
Rozhovor pomocí návodu je jedním z typů kvalitativního rozhovoru. V tomto případě si 
předem vytváříme seznam otázek nebo témat, které potřebujeme při interview probrat (Hendl, 
2005). 

S každou učitelkou byl veden strukturovaný rozhovor skládající se z 11 
připravených otevřených otázek (viz příloha č. 2).  
 Odpovědi byly ihned zaznamenávány. U rozhovoru bereme v potaz to,  
že dotazované respondentky mohly chtít zapůsobit na osobnost tazatele a to, že otázka 
týkající se názoru na metodu čtení je do značné míry sugestivní. 
 Rozhovor byl veden také s dětmi, kterých jsme se ptali, jak je čtení baví, jestli si 
doma čtou knihy, zda si čtou sami nebo s rodiči, a jestli chodí rádi do školy. 
 

Hodnocení výkonu ve čtení s porozuměním bylo realizováno na základě použití 
nestandardizovaného textu odpovídajícího věku a míře rozvoje čtenářských dovedností  
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u žáků druhého ročníku základní školy doplněného otázkami hodnotícími míru porozumění 
čtenému textu. Na základě analýzy odborné literatury byly stanoveny oblasti, ve kterých 
bylo čtení hodnoceno. Pro tyto účely byl vytvořený záznamový arch, který je uveden  
v příloze č. 3. 

Výzkumný vzorek tvořilo 45 chlapců a děvčat ve věku 7- 8 let navštěvujících třetím 
měsícem 2. třídu základní školy. Výzkum byl realizován u 15 dětí učících se číst metodou 
analyticko- syntetickou, u 15 dětí učících se číst na základě genetické metody a u 15 dětí, 
které se učily číst metodou Sfumato- Splývavé čtení.  

Výběr vzorku byl ponechán na třídních učitelkách. Předpokládáme tedy, že vybraly 
vždy 15 nejlepších žáků ze své třídy. 
 
6.2 Postup při získávání dat a charakteristika výzkumného vzorku 

V říjnu 2014 bylo prostřednictvím e-mailu osloveno 15 fakultních škol Univerzity 
Karlovy v Praze s žádostí o spolupráci ve výzkumu v rámci diplomové práce. Z toho bylo 
8 škol, kde se nácvik čtení vyučuje analyticko - syntetickou metodou, 5 škol 
upřednostňujících genetickou metodu a 2 školy vyučující metodou Sfumato - Splývavé 
čtení.  

Z celkového počtu svolily s výzkumným šetřením 3 školy, každá s jinou 
preferovanou metodou výuky počátečního čtení.  

Výzkumné šetření mělo 2 části. V první části byly navštíveny školy za účelem 
seznámení se s prostředím tříd, s dětmi a vyučujícími. Pozorován byl průběh výuky a byly 
rozdány informované souhlasy pro zákonné zástupce žáků. V druhé části šetření probíhal 
strukturovaný rozhovor s vyučujícími a hodnocení rozvoje čtenářských dovedností 
jednotlivých žáků zahrnutých do výzkumného vzorku, které trvalo v každé třídě cca 5 
vyučovacích hodin. 

 Pro realizaci šetření zaměřeného na hodnocení výkonu čtení poskytla každá škola 
místnost, kam děti docházely po jednom a nikým zde nebyly rušeny.  
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6.3 Analýza a interpretace dat 
Nejdříve popíšeme výsledky získané pozorováním prostředí tříd a učitele, dále se 

zaměříme na výsledky získané z rozhovorů s vyučujícími, a nakonec uvedeme analýzu dat 
mapujících míru rozvoje čtenářských dovedností u dětí zahrnutých do výzkumného šetření. 

 
Popis prostředí a charakteristika osobnosti a odborné připravenosti vyučujících 
 Všechny tři třídy byly prostorné a rozdělené na dvě části: výuková a relaxační část. 
Po materiální stránce se jevily dostatečně vybavené. Prostředí tříd působilo příjemně,  
a i na dětech bylo vidět, že se ve své třídě cítí dobře. Organizace výuky byla ve všech 
třídách po celé dopoledne pestrá, pro děti zábavná a činnosti byly pravidelně střídány. 

Z hlediska počtu žáků je na tom nejlépe paní učitelka vyučující metodou 
genetickou, která má ve své třídě o 5 žáků méně než učitelky, jejichž třídy byly zahrnuty 
do výzkumného šetření. Lze tedy předpokládat, že její přístup mohl být více individuální.  

Paní učitelky byly milé a k dětem vstřícné. Žádná z  učitelek není nováčkem ve 
svém oboru, všechny mají svou pedagogickou praxi delší než 6 let. Paní učitelce, která učí 
číst dle metody Sfumato- Splývavé čtení, byla čtecí metoda důrazně doporučena vedením 
školy. Paní učitelka, která vyučuje genetickou metodou, jí vyučuje na základě svých 
zkušeností. Vyučovala i metodou analyticko-syntetickou, ale u genetické se jí zdá, že děti 
čtení více baví, podávají lepší výsledky a je v ní dostatek času na uvolnění ruky. Paní 
učitelka učící prostřednictvím analyticko-syntetické metody jí učí na základě tradice ve 
škole. Každá v metodě, kterou učí své žáky číst, spatřuje jisté výhody i nedostatky, jež se 
shodují s naší charakteristikou metod v teoretické části.  

Školení týkajících se čtenářské gramotnosti se za svou pedagogickou praxi 
minimálně jednou účastnily všechny respondentky. Dle jejich slov mají možnost výběru 
učebního materiálu a pracovní sešity a učebnice obměňují pouze po dohodě s kolegyněmi  
a s vedením.  

Na otázku, zda využívají různé alternativy hlavní čtecí metody, odpověděly 
všechny kladně. Každá v základu používá danou metodu, ale mají vždy ve třídě děti, 
kterým nevyhovuje. Proto využívají prvků z jiných metod a dvě paní učitelky používají i 
pomůcky z Montessori pedagogiky. 
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Paní učitelky, které neučí metodou Sfumato - Splývavé čtení, tuto metodu znají. 
Jedna byla i na semináři, který pořádala PaedDr. Navrátilová, M. Dle jejich slov je metoda 
Sfumato nenadchla jako celek. Zdá se jim příliš náročná, zároveň se shodly v tom, že se 
jim nelíbí příliš ležaté písmo v písankách a učební materiály se jim zdají přeplněné. 

 
Na základě subjektivního pozorování můžeme konstatovat, že ve všech třech 

třídách je vytvořeno pozitivně motivační čtenářsky podnětné prostředí. Dětem je 
poskytnuto dobré zázemí jak po stránce věcné, tak po stránce pedagogické.  

Vycházíme tedy z předpokladu, že děti mají ve škole přiměřeně stejné podmínky 
při nácviku počátečního čtení. 

 
6.3.1 Analýza získaných výsledků hodnocení výkonu čtení 

Jako testový materiál jsme zvolili text určený pro žáky 2. ročníků základních škol 
z pracovního sešitu: Čteme s porozuměním každý den (Šafránková, 2013). Tento pracovní 
sešit se nám jevil vhodný jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. Při volbě textu 
jsme hleděli na to, aby splňoval námi daná kritéria hodnocení a děti zaujal. V rámci 
hodnocení čtení bylo sledováno: počet chybně přečtených slov, záměna písmen, domýšlení 
koncovek slov, dvojí čtení, slabikování, intonace, navazování předložky se jménem, 
porozumění textu, dodržování pořadí hlásek ve slově a přeskakování řádků. Dále jsme 
sledovali čas, za který žák text přečetl.  

Nejdříve jsme sestavili tabulky výsledků dětí jednotlivě pro každou metodu zvlášť, 
poté jsme vytvořili ucelený přehled umožňující komparaci výsledků všech tří skupin. Pro 
přehlednost jsme do tabulek nezaznamenávali konkrétní písmena a slova, ve kterých dítě 
chybovalo a to, zda si ukazovalo prstem nebo používalo záložku.   
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Tabulka č. 1: Genetická metoda 
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Jeremi 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:01:15 
Vojta 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ano Ano 0:03:00 
Niky 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne 2/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:55 

Doubí 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ano Ano 0:03:15 
Marek 1 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:00 
Matěj 1 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 1/4 Ne Ne Ano Ano 0:03:30 
Luk 2 Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano 1/4 Ne Ne Ano Ne 0:02:00 

Franta 2 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:00 
Terezka 3 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ne Ano 0:03:00 

Bára 4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano 2/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:40 
Adam 5 Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano 2/4 Ne Ne Ano Ne 0:03:50 
Míša 5 Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ne 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:06:00 
Iveta 12 Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ne Ano 0:03:30 
Páťa 12 Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne 4/4 Ano Ano Ne Ne 0:05:40 
Klára  16 Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne 4/4 Ano Ano Ano Ne 0:07:00 

celkem 63 5 5 3 0 1 11 11 43 2 2 12 11 0:51:35 
 

Z hlediska procentuálního vyjádření úspěšnosti dětí v jednotlivých kategoriích 
v genetické metodě písmena zaměnilo 33% dětí, koncovky si domýšlelo také 33% dětí, 
dvojí čtení se objevilo u 20 % dětí, řádek nepřeskakoval nikdo a 7% dětí slabikovalo. Se 
správnou intonací četlo 73% dětí, předložku se slovem navazovalo 73% dětí a pořadí 
hlásek ve slově dodrželo 87% dětí. V oblasti porozumění textu žáci získali celkem 72%. 
S diagnostikovanou dyslexií jsou ve třídě 2 děti. 
 

Tabulka č. 2: Analyticko- syntetická metoda 
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Zuzka 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:01:50 
Anička 1 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:40 
Honza 1 Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ano 3/4 Ne Ano Ano Ano 0:02:30 
Bára 1 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:10 
Jonáš 2 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 2/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:45 
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Áva 2 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:00 
Radek 2 Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ne Ne 0:02:25 
Sebík 2 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ne Ano 0:01:55 
Jonáš 2 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 2/4 Ne Ne Ano Ano 0:04:05 
Filip 2 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano 2/4 Ne Ne Ne Ano 0:03:05 

Adam 2 Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano 2/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:15 
Pavel 3 Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:30 

Růžička 4 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 2/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:15 
Lili 4 Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:40 

Marek 4 Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:50 
celkem 32 2 4 1 2 1 14 15 42 0 1 12 14 0:37:55 

 
 

V této metodě zaměňovalo písmena 13% dětí, koncovky si domýšlelo 27% dětí, 
dvojí čtení se objevilo v 7%, řádek přeskočilo 13% dětí a 7% dětí slabikovalo. Se správnou 
intonací četlo 93% dětí, předložku se slovem navazovalo 100% dětí a pořadí hlásek ve 
slově nezaměnil nikdo. V oblasti porozumění textu žáci získali celkem 70%. Dítě 
s dyslexií zde bylo 1. 
 

Tabulka č. 3: Sfumato metoda 
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Lejla 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:40 
Jana 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ano Ano 0:03:05 
Ela 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 2/4 Ne Ne Ano Ne 0:04:00 

Standa 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ano Ano 0:01:20 
Zuzka 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:03:05 
Eva 1 Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ne Ano 0:03:10 
Sára 1 Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:15 
Artík 2 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 2/4 Ne Ne Ano Ano 0:02:30 
Lucka 2 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ne Ano 0:02:20 
Jitka 2 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ne 0:04:05 
Míša 2 Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ano Ne 0:03:30 
Jana 2 Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ne Ano 0:02:15 
Filip 3 Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano 3/4 Ne Ne Ano Ano 0:01:50 
Vojta 3 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 4/4 Ne Ne Ano Ano 0:03:10 
Jakub 5 Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ne 4/4 Ne Ne Ano Ne 0:04:40 

celkem 23 2 4 0 0 1 15 14 50 0 0 12 11 0:43:55 
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Z tabulky č. 3 vyplývá, že písmena zaměnilo 13% dětí, koncovky si domýšlelo 27% 
dětí, dvojí čtení se u nikoho neprojevilo, a ani řádek nikdo nepřeskočil. Slabikovalo 7% 
dětí. Se správnou intonací četlo 100% dětí, předložku se slovem navazovalo 93% dětí, 
pořadí hlásek ve slově zaměnilo 0% dětí. V oblasti porozumění textu žáci získali celkem 
83%. Ve třídě je 1 žák s diagnostikovanou poruchou učení ve smyslu dyslexie, ten se ale 
výzkumu neúčastnil. 

V kategorii počet chybně přečtených slov, do které zahrnujeme záměnu písmen, 
nedodržování pořadí hlásek ve slově a domýšlení koncovek slov, nejslabší výkon podali 
žáci, kteří se učili číst metodou genetickou. Nejméně chyb udělali žáci, kteří četli na 
základě metody Sfumato- Splývavé čtení. U žáků, kteří se učili číst dle genetické metody, 
se nejčastěji projevilo dvojí čtení. Na možnost vzniku dvojího čtení v rámci genetické 
metody jsme upozorňovali v teoretické části.  

 S technikou čtení úzce souvisí schopnost porozumění textu. Žáci měli při testování 
možnost vybrat 1 správnou odpověď na kladené otázky. Instrukce jim byly sděleny  
a vysvětleny ústně, zároveň byli vyzváni k hlasitému si přečtení otázky a možností 
odpovědí.   

Z hlediska porozumění textu měli nejvyšší úspěšnost ve správných odpovědích žáci 
učící se číst dle metody Sfumato.  

Pro větší přehlednost a porovnání rozdílů mezi zkoumanými metodami poslouží 
tabulka č. 4 a sloupcový graf č. 1. 

 
Tabulka č. 4: Celkový přehled 
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A-S m. 32 2 4 1 2 1 14 15 42 0 1 12 14 
Sfumato 23 2 4 0 0 1 15 14 50 0 0 12 11 
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Graf č. 1: Celkový přehled 

 
 
 
 

V souvislosti s informacemi uvedenými výše je spojena i větší časová dotace na 
přečtení textu u žáků, kteří četli dle metody genetické. Naopak nejrychleji měli text 
přečtený žáci, kteří četli na základě metody analyticko-syntetické, viz koláčový graf č. 2 na 
následující straně. 
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Graf č. 2: Celkový čas 

 
 
 

6.4 Shrnutí 
V teoretické části jsme uvedli, že kvalitní předškolní příprava má pozitivní vliv na 

další rozvoj dítěte. Dále jsme se opírali o myšlenku, že sebekvalitnější péče ve škole 
nemůže kompenzovat případné nedostatky v péči rodiny, ve které dítě vyrůstá. Zároveň 
jsme přesvědčeni o důležitosti podpory v předčtenářském období. V této práci nejsme 
schopni předčtenářské období objektivně zhodnotit, stejně tak nebyla testována úroveň 
dílčích funkcí potřebných pro nácvik čtení, a nebylo bráno v potaz výchovné prostředí dětí 
zahrnutých ve výzkumném souboru. Pouze na základě doplňujících otázek týkajících se 
toho, zda děti čtení baví, jestli doma čtou a zda si čtou sami nebo s rodiči, si můžeme 
vytvořit jistou představu o míře podpory rozvoje čtenářské gramotnosti v jejich domácím 
prostředí. Jde však o subjektivní odpovědi dětí, ve kterých nelze vyloučit riziko určité míry 
zkreslení.  

Při výběru škol pro šetření jsme si potvrdili domněnku, že stále nejpoužívanějšími 
metodami jsou analyticko- syntetická a genetická metoda. Mladší a novější metoda 

Genetická m.; 0:51:35

A-S m.; 0:37:55

Sfumato; 0:43:55
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Sfumato-Splývavé čtení je zatím rozšířena méně. Zjišťování proč je tomu tak, by mohlo 
být námětem další práce.  

V kapitole čtenářská gramotnost píšeme, že cílem pedagogické práce 
v elementárních ročnících není pouze naučit děti dokonale technicky číst a psát, nýbrž 
umožnit jim poznat význam čteného, rozvíjet u nich čtenářskou gramotnost. Zajímalo nás, 
jak se liší výsledky žáků, kteří se učili číst rozdílnými metodami. 

V souvislosti s cílem výzkumu byla formulována výzkumná otázka, na kterou 
realizované šetření mělo poskytnout odpověď. Skutečnost, že ve sledovaném vzorku dětí 
vyučovaných genetickou metodou, analyticko-syntetickou metodou a metodou Sfumato-
Splývavé čtení existují rozdíly ve čtenářském výkonu, dokládá tabulka č. 5, kde je 
vyjádřena procentní míra úspěšnosti plnění stanovených hodnotících položek. Metoda, ve 
které žáci dosáhli v dané kategorii nejlepších výsledků, získala 3 body a metoda, kde žáci 
prokázali nejslabší výkon, získala 1 body. Z hodnot je patrné, že žáci, kteří se učili číst 
metodou Sfumato- Splývavé čtení, získali nejvíce bodů v 5 z celkových 12 kategorií. 

 
Tabulka č. 5: Celkové procentuální vyjádření úspěšnosti 

  

Poč
et c

hyb
ně 

pře
čte

nýc
h s

lov
 

Zam
ěňu

je p
ísm

ena
 

Do
mý

šlí 
kon

cov
ky 

slo
v 

Dv
ojí 

čte
ní 

Pře
ska

kuj
e řá

dek
 

Sla
bik

uje
 

Into
nac

e 
Spo

juje
 pře

dlo
žku

 se 
slo

vem
 

Por
ozu

mě
ní t

ext
u (m

ax.
 

60)
 

Ne
dod

ržu
je p

ořa
dí 

hlá
sek

 ve
 slo

vě 
SPU

 
Cel

kov
ý č

as 
Cel

kem
 

% 

Genetická 
m. 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 14 21,5 
A-S m. 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 23 35,4 
Sfumato 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 28 43,1 

 
  



64 
 

Pro přehlednost jsme vytvořili koláčový graf, který je založen na stejném principu 
hodnocení úspěšnosti, jako tabulka č. 5.  

 
Graf č. 3: Procentuální vyjádření úspěšnosti 

 
 
Uspokojivé jsou výsledky z kategorie porozumění textu, viz tabulka č. 4, kde žáci 

všech tří metod dosáhli poměrně vysokého skóre. Je vidět, že na tuto oblast pedagogové 
dbají.  

Děti se specifickými poruchami učení ve smyslu dyslexie se vyskytly ve všech 
zkoumaných třídách. Paní učitelka, která vyučuje metodou Sfumato – Splývavé čtení, nám 
sdělila, že děti s dyslexií mají v každém ročníku, ale v porovnání s dobou, kdy učili jinými 
metodami, je výskyt výrazně nižší. 

Protože se šetření zúčastnilo 45 dětí a 3 pedagogové, je výzkumný vzorek příliš 
malý, abychom ho mohly nějakým způsobem generalizovat. Vzhledem k malému vzorku 
respondentů nemůžeme převádět zjištěné absolutní hodnoty na hodnoty relativní. Nicméně 
zjištění jsou dle našeho názoru zajímavá, a komparace metod výuky počátečního čtení 
zahrnující také metodu Sfumato – Splývavé čtení by si zasloužila rozsáhlejší a hlubší 
šetření. Cennými informacemi pro nás jsou ty, že většina dětí z každé třídy si doma 
pravidelně čte, čtení je baví a do školy chodí rádi. Velkou zásluhu na tom mají zajisté 
kreativní paní učitelky, které je vzdělávají. Dalším pozitivním zjištěním je již zmíněná 
vysoká míra porozumění čtenému textu ve všech sledovaných skupinách dětí. 
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7 Závěr 
 
Hledáním nejefektivnější metody počátečního čtení se odborníci zabývají po 

dlouhou dobu. Z historického hlediska vznikla řada metod, z nichž některé byly úspěšné 
více, některé méně.  

V současné době se děti učí nejčastěji číst metodou analyticko-syntetickou, 
genetickou, anebo novější metodou Sfumato- Splývavé čtení. Jak bylo zmíněno v úvodu 
práce, čtení je cesta za poznáním. V počátcích čtení je výkon do velké míry podmíněn 
prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. Velký vliv má předčítání knih, verbální dovednosti 
rodičů, jejich postoj ke čtení i to, jak oceňují výkony dítěte v samotných  počátcích čtení. 
Nezralost pro čtení, nezralost pro školu, nedostatek času pro automatizaci spojení hláska-
písmeno, nedostatečná péče věnována porozumění, to vše může mít vliv na proces 
osvojování si čtení. Způsob výuky prvopočátečního čtení a psaní zaujímá důležitou úlohu  
v životě dítěte. Je nesporné, že na kvalitě osvojení čtení záleží, protože dítě si na základě 
toho utváří svůj další vztah ke čtení. Z teoretické části je zřejmé, že každá metoda má své 
etapy, dle kterých by měl pedagog při učení čtení postupovat, aby nácvik byl co 
nejefektivnější. Ani v jedné nesmí být opomíjena pestrost výuky a mezipředmětová 
provázanost. Samotnému nácviku počátečního čtení vždy předchází rozvoj potřebných 
dílčích funkcí a schopností.  

Každá metoda má své klady a zápory, které byly popisovány zejména v teoretické 
části práce. Spojuje je ale společný cíl a to probouzet v dětech zájem o knihy a rozvíjet 
v nich čtenářskou gramotnost.  

Děti se vyvíjejí rozdílně, mají rozdílná domácí zázemí i kognitivní schopnosti.  
Proto nelze, aby všem vyhovovala jednotná metoda nácviku čtení. Díky průzkumu, 
rozhovoru se zkušenými pedagogy a na základě vlastní zkušenosti můžeme konstatovat,  
že prospěšné je nalézt pro každé dítě tu metodu, která mu vyhovuje nejvíce, vhodné je také 
využívat prvky z  alternativních metod nácviku čtení.  

V České republice se dává prostor pro rozvoj různých metod ve výuce 
prvopočátečního čtení, je tedy na učitelích, jakou metodu zvolí a jak ji aplikují. 

Diplomová práce si kladla za cíl porovnat tři v současnosti nejpoužívanější metody 
ve výuce počátečního čtení na základě vlastního šetření. Cílem výzkumu bylo zjistit,  
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zda existují rozdíly ve čtenářském výkonu u dětí, které se učily číst různými metodami 
nácviku počátečního čtení. Existence rozdílů ve čtenářském výkonu dětí zahnutých do 
výzkumného souboru byla potvrzena. Zjištění, která výzkum přinesl, by se mohla stát 
východiskem pro rozsáhlejší studii mapující efektivitu sledovaných metod ve vztahu  
k rozvoji různých aspektů čtenářského výkonu a čtenářské gramotnosti. 

Pro oblast speciální pedagogiky je práce přínosná a využitelná v tom smyslu,  
že podává ucelený pohled do historie a současnosti metodik prvopočátečního čtení,  
čímž umožňuje čtenáři porovnat dnešní metody s dřívějšími a nalézt mezi nimi spojitosti  
a inspiraci. Přínos práce spatřujeme také pro budoucí speciální pedagogy a učitele 1. 
ročníků základních škol. Práce není omezena na pouhý popis, ale podává souhrnné 
informace o aktuálně nejpoužívanějších metodikách, charakterizuje je a hodnotí jejich 
výhody a nevýhody. Znalost výhod a nevýhod jednotlivých metod umožní budoucím 
pedagogům dělat výuku zajímavější a kvalitnější. Speciální pedagog, který realizuje 
reedukace, by měl znát současné metody nácviku čtení, protože jenom tak může zhodnotit 
efektivnost dané metody pro dítě a zavčas doporučit či zahájit jiný způsob nácviku čtení.  

Téma práce je aktuální a dnes velmi diskutované. Mnohé školy samy testují 
efektivnost metod v paralelních ročnících. Avšak žádná se zatím neodvážila zveřejnit,  
že metoda, kterou vyučují prvňáčky číst, je ta nejlepší. Můžeme se na jejich internetových 
stránkách dočíst, jaké jsou výhody metody, kterou preferují v nácviku počátečního čtení, 
porovnat jejich názor s naším, ale nevýhody jednotlivých metod zpravidla uváděny 
nebývají.  

Díky práci jsem získala mnoho nových poznatků na základě prostudované odborné 
literatury, a tím i ucelenější přehled o jednotlivých metodách počátečního čtení.  
Zajímavá a přínosná byla návštěva škol, kde jsem se setkala s aplikací jednotlivých metod 
v praxi.  
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