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Úvod
K napsání této práce mne inspiroval článek na iDNES1, ve kterém jeho
autorka Jana Blažková shrnuje výsledky mezinárodního výzkumu zaměřeného
na zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti, jenž pořádala organizace OECD. Píše
v něm, že patnáctiletí žáci v tomto mezinárodním srovnávání dopadli oproti
ostatním zemím podprůměrně a možnou příčinu shledává mimo jiné v malé
motivaci žáků ke čtení či ve špatných učebnicích.
Protože mě tato problematika zaujala, snažila jsem se o ní dozvědět více
a mými prvními prameny byly výsledky různých mezinárodních výzkumů, které se
na čtenářskou gramotnost zaměřovaly. Vedle definic čtenářské gramotnosti, které
zmiňuji v první kapitole, jsem se dále dozvěděla základní charakteristiku těchto
výzkumů a jejich přesnější výsledky, viz druhá kapitola.
V této chvíli jsem již měla představu o vymezení pojmu čtenářská
gramotnost, ale dosavadní informace samozřejmě nestačily na zodpovězení otázek
po příčině tohoto stavu (podprůměrné umístění českých žáků v mezinárodním
srovnání) a po možném řešení. Hledala jsem tedy na tyto otázky odpovědi (internet,
databáze Národní knihovny, Pedagogické knihovny, knihovny AV, periodika Komenský, Čtenář, Učitelské noviny, ČJL), např. hlubší analýzu příčin a návrhy
možných řešení, ale většinou jsem se setkala spíše s konstatováním daného stavu
a s informacemi již známými (např. děti málo čtou, málo chodí do knihoven, učitelé
nepoužívají metody vedoucí ke zvyšování čtenářské gramotnosti). Vedle těchto
článků jsem se setkala i s takovými, v nichž je čtenářská gramotnost popisována
9 •
i
ve vztahu ke specifickým poruchám učení či k informační výchově ; tato témata
jsou však určena spíše speciálním pedagogům, psychologům atd., a proto se jimi
nebudu ve své práci zabývat. V této souvislosti bych ještě chtěla upozornit na to, že
vedle celostátních výzkumů zaměřených na čtenářskou gramotnost, existují
1
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Mertin, V.; Čtení a vzdělanost. In Učitelské noviny, roč. 107, č. 31, rok 2004, str. 16-18.
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Nejezchlebová, J.; Čtenářství základem k práci s informacemi i ve věku počítačů.
In Duha, roč. 16, č. 1, rok 2002, str. 2-6.
4

i zkoušky čtení s porozuměním, které plní trochu jinou funkci; jsou určené
k diagnostice čtení s porozuměním či k výzkumným účelům (srovnání výkonů
různými metodami) a v dnešní době mají vedle tištěné podoby i podobu
elektronickou.4
V Respektu z roku 1996 se Petr Holub5 zmiňuje o prvních výsledcích
mezinárodního srovnávání (zaměřujícího se na čtenářskou gramotnost) a ze závěru
tohoto článku bych ráda ocitovala: „Průzkum odhalil i několik námětů, kde a jak
úroveň školství zlepšovat (například: méně číst ve třídě nahlas a místo toho častěji
navštěvovat knihovny), a tím dal naší pedagogické špičce možnost konkrétním
způsobem reagovat. Odborníci jsou ale zatím zticha a ani odpovědné ministerstvo
nemá o změny velký zájem..." Tuto citaci jsem použila záměrně, neboť na ní mohu
ilustrovat, jak se situace během deseti let proměnila, a to především ze strany
Ministerstva školství a ze strany odborné veřejnosti „nepolitické". Na úrovni
nejvyšší proběhla změna významná, viz RVP, co se týče odborné veřejnosti, je
situace složitější. Od roku 1996 vyšlo několik knih, jež shrnují výsledky dalších
mezinárodních výzkumů (v nich jsou vedle konkrétních čísel vyjadřujících úroveň
ČG cenné zejména faktory, které ovlivňují úroveň čtenářské gramotnosti, viz
kapitola třetí), a dále nemnoho článků v různých časopisech, které se kdané
problematice vztahují více či méně. Postrádala jsem však novější výzkumy, které by
důkladněji sledovaly to, jak učitelé rozumí pojmu čtenářská gramotnost, jakým
způsobem se snaží zvyšovat úroveň čtenářské gramotnosti u svých žáků a jaké
metody používají; tedy jaký je vztah mezi školní výukou a úrovní čtenářské
gramotnosti.
Tento vztah jsem se pokusila nastínit v závěrech sondy, viz šestá kapitola,
ve které učitelé zodpovídali otázky týkající se čtenářské gramotnosti; při jejím čtení
si však musíme uvědomit, že tyto výsledky jsou spíše ilustrativní, neboť sonda
nesplňuje (a ani v této práci nemůže) nároky kladené na výzkum. Jednou z často
4

Swierkoszová, J.; Zkouška čtení s porozuměním. Počítačový program. Písmohrátky diagnostika. In Sborník Pedagogické vědy 5, svazek 177, rok 1998, str. 53-64.
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Holub, P.; Ztracené iluze. Zkoumala se gramotnost českých žáků. In Respekt, roč. 7,
č. 20, rok 1996, str. 17.
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zmiňovaných příčin nedostatečné úrovně ČG českých žáků je to, že žáci nemají
k dispozici

učebnice

a čítanky,

které

by

cíleně

rozvíjely

dovednost

číst

s porozuměním. Tento faktor je bezesporu velmi důležitý, ale protože důkladnější
analýza řady učebnic by vydala na samostatnou diplomovou práci, ponechám tuto
problematiku stranou.
Jak jsem se již zmínila, při vymezování pojmu čtenářská gramotnost jsem
vycházela z definic, které si stanoví různé mezinárodní výzkumy, avšak s tím
vědomím, že je musím doplnit kapitolou o interpretaci, neboť pojem interpretace je
v mezinárodních výzkumech používán v trochu jiném významu. V této kapitole
také porovnávám interpretaci literárně-vědnou a didaktickou a ukazuji, že nelze
rozvíjet čtenářskou gramotnost v dnešním pojetí, aniž by se nezměnil celý přístup
k výuce.
A to se již dostávám k další části své práce, ve které se snažím hledat možná
řešení toho, jak lze zlepšovat úroveň čtenářské gramotnosti u českých žáků.
Vycházela jsem z předpokladu, že pokud učitelé chtějí v žácích rozvíjet dovednost
číst s porozuměním, musí k tomu mít potřebné znalosti. Absolventi škol by se měli
nejnovější trendy ve vyučování dozvědět na VŠ a zkušenější učitelé v různých
kurzech. Hledala jsem tedy informace o tom, zda v České republice probíhají kurzy
týkající se nějakým způsobem čtenářské gramotnosti, a své výsledky shrnuji
v kapitole čtvrté. V ní také popisuji, jak by měla vypadat atmosféra ve třídě a jaké
formy výuky by měl učitel používat, pokud chce, aby žáci úspěšně rozvíjeli svou
čtenářskou gramotnost.
Všechny uvedené informace se prakticky pokouším uplatnit v kapitole páté,
v níž nabízím čtyři modelové hodiny, ve kterých si kladu za cíl nejen
zprostředkovat znalosti, ale především rozvíjet v žácích čtenářskou gramotnost.
V této své diplomové práci tedy definuji pojem čtenářská gramotnost,
ukazuji výsledky různých mezinárodních výzkumů zaměřených na ČG, hledám
příčiny podprůměrného umístění českých žáků, navrhuji možná řešení této situace
a také se snažím na modelových hodinách ukázat, že lze v žácích za pomoci
aktivizujících vyučovacích metod rozvíjet dovednost číst s porozuměním, aniž by
učitel rezignoval na to, že žákům zároveň předá určité penzum informací.
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1. Vymezení pojmu „čtenářská gramotnost"
Pojem čtenářská gramotnost může mít několik významů - od schopnosti
pouhé reprodukce textu, vyhledávání informací a jejich porovnávání až k plnému
porozumění textu a pochopení jeho smyslu - a přesnější určení tohoto pojmu je
vždy závislé na kontextu, ve kterém se nachází. V naší evropské kultuře se
samozřejmě prvně zmíněný význam považuje za automatický a kněmu se tedy
nutně připojují významy další, které ho určují.
Změna chápání tohoto pojmu šla ruku v ruce s proměnou společnosti a jejího
světonázoru, a objevila-li se ve filozofii hermeneutika a fenomenologie, odrazilo se
to samozřejmě i ve vnímání této skutečnosti. Čtenář textu dnes není jen pasivním
příjemcem, ale stává se aktivním spolutvůrcem, který text svou osobní interpretací
dotváří, a dává mu tak konečný smysl.
Pod pojmem čtenářská gramotnost je také zahrnuta schopnost rozpoznat
účelnost textu, tedy to, co zdůrazňovali již členové Pražského lingvistického
kroužku; proto by důraz při vnímání textu neměl být kladen pouze na text samotný,
ale také na celý kontext; čtenář by měl být schopen určit, jakou funkci má daný text,
v jakém kontextu je vhodný a proč.
Z výše zmíněného je tedy patrné, že čtenářsky gramotný žák by měl být
schopen text nejen přečíst a vyhledat v něm důležité informace, ale také ho určitým
způsobem interpretovat (na základě svých zkušeností a znalostí, které do té doby
přijal).
V následujících podkapitolách je čtenářská gramotnost popsaná tak, jak ji
definovali autoři mezinárodních výzkumů PIRLS a PISA; při jejím čtení však
musíme mít na paměti, že autoři nepracovali s pojmem interpretace tak, jak ji chápe
např. hermeneutická teorie (promítání subjektu do textu), ve které je každá
interpretace výjimečná a individuální. Pojem interpretace se sice v těchto
výzkumech objevuje, ale v jiném významu; interpretace je definována jako
schopnost pochopit význam textu a vyvozovat z něj závěr, který je však předem
určený (výběr zdaných možností), nebo určený není, ale na základě položené
otázky má čtenář dojít k interpretaci, která je autory považována za správnou.
Objektivní určení této správnosti je možné díky tomu, že účastníci výzkumu
7

nepracují pouze s texty uměleckými (které ze své podstaty nabízí více interpretací),
ale spíše s texty ne uměleckými, při jejichž interpretaci se vychází z toho, že daná
společnost se mezi sebou dorozumívá na základě významů vytvořených tradicí, což
umožňuje stejný výklad dané skutečnosti.
Následující podkapitoly, ve kterých zmiňuji informace o jednotlivých
výzkumech, vychází z příruček, které shrnují výsledky mezinárodních výzkumů.

Vymezení pojmu „čtenářská gramotnost" ve výzkumu PISA
V České

republice

se

úrovní

čtenářské

gramotnosti

zabývaly

dvě

mezinárodní organizace - OECD (výzkum PISA) a IEC (výzkum PIRLS), které se
částečně lišily v přístupu k této problematice, ale především ve věkové kategorii,
na kterou byl výzkum zacílen. Organizace OECD pořádající výzkum PISA se
zaměřuje na věkovou skupinu žáků posledních ročníků ZŠ, kdežto organizace IEC
zastřešující výzkum PIRSL zjišťuje čtenářskou gramotnost u žáků 4. ročníků.
Ve výzkumu PISA je pojem „čtenářská gramotnost" definován takto:
„Čtenářská gramotnost představuje porozumění psanému textu, používání psaného
textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí
a potenciálu a za účelem jeho aktivní účasti ve společnosti."6
Za účelem konkretizace této definice je tato oblast popsána ve třech dimenzích.
„Tyto dimenze odpovídají zhruba:
-

obsahu neboli struktuře vědomostí, které si musí žáci v každé oblasti osvojit,

-

řadě postupů, které musí být provedeny, což vyžaduje různé kognitivní
dovednosti,
n

-

situaci nebo kontextu, ve kterém jsou vědomosti a dovednosti aplikovány."

6

Měření vědomostí a dovedností. (Překlad publikace Measuring Student Knowledge and
Skills. Paris, OECD 1999.) Praha: Tauris, 1999, str. 19.
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*i
Měření vědomostí a dovedností. (Překlad publikace Measuring Student Knowledge and
Skills. Paris, OECD 1999.) Praha: Tauris, 1999, str. 12.
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Čtenářská gramotnost je tedy ve výzkumu PISA hodnocena ve vztahu k:
-

textu, který je jak souvislý, tak nesouvislý (grafy, tabulky, seznamy,
formuláře); souvislé texty jsou pak dále členěny na vypravování, výklad
a diskuzi; autoři tohoto testu vychází ze skutečnosti, že studenti se během
svého dalšího života budou setkávat s různými druhy textu.

-

typu úlohy. U studentů posledních ročníků ZŠ se předpokládá kromě
základní úrovně porozumění textu (vyhledávání informací) také schopnost
s těmito informacemi dále pracovat.

-

použití, pro které byl text vytvořen. Zde se vychází z předpokladu, že
studenti mohou být různě úspěšní při práci s různými typy textů. Autoři
rozlišují čtyři oblasti - texty pro „osobní využití" (např. dopisy, životopisy),
dále texty pro „veřejné využití" (úřední dokumenty či oznámení), texty
pro „pracovní využití" (např. návod, hlášení) a v neposlední řadě texty
pro "vzdělávací využití" (různé učebnice).

Vymezení pojmu „čtenářská gramotnost" ve výzkumu PIRLS
„Čtenářská gramotnost je ve výzkumu PIRLS 2001 definována jako
schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a /nebo
oceňují jednotlivci, a tyto formy používat. Mladí čtenáři mohou odvozovat význam
z široké škály textů. Čtou, aby se učili, účastnili se čtenářského života a také
pro radost."8
Ve výzkumu PIRSL 2001 byly stanoveny tři aspekty čtenářské gramotnosti,
z nichž první dva jsou hodnoceny prostřednictvím písemného testu a poslední se
zjišťuje pomocí žákovského dotazníku.
Tyto aspekty jsou:
-

čtenářské záměry. Zde si autoři testu dali za cíl prozkoumat, v jakých textech
se žáci více orientují; zda v textech, ve kterých je cílem literární zkušenost
(krátké narativní texty), či v textech, které slouží pro získání informací

8

Kramplová, I.; Potužníková, E.; Jak (se) učí číst. Praha: Tauris, 2005, str. 11.

9

(články, návody, literatura faktu). V testech se objevovaly také různé mapy,
tabulky, ilustrace či fotografie.
-

procesy porozumění. Těmi se myslí způsob, jakým žáci postupují při práci
s textem. Jde o vyhledávání informací, vyvozování závěrů, interpretaci
a integraci myšlenek a hodnocení obsahu, jazyka a prvků textu.

-

čtenářské chování a postoje. Tento aspekt, jak již bylo zmíněno, nebyl
testován, ale byl zjišťován v dotaznících.

Čtenářská gramotnost z pohledu různých modelů recepce
Na začátku této kapitoly jsem obecně definovala pojem čtenářská gramotnost
a uváděla jsem, že toto vymezení je závislé na okolnostech; jiný význam bude mít
čtenářská gramotnost v zemích, kde jsou lidé negramotní, a jiný význam bude mít
i tehdy, budeme-li se na ni dívat z hlediska historického.
A právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla do své práce zařadit tuto
podkapitolu, v níž se zastavím u různých modelů recepce, neboť si na nich můžeme
předvést, jak se vnímání čtenářské gramotnosti proměňovalo; ukazují nám, jak lze
přistupovat k procesu vnímání, a podávají nám jeho charakteristiku.
Modely recepce vychází z různých jazykových paradigmat a jsou určeny jak
jejich cíly, tak také nástroji, které se k dosažení těchto cílů používají; v procesu
vnímání jsou těmito nástroji čtenářské strategie, jejichž zvládnutí zaručuje
recipientovi úspěch tím, že mu umožňuje hlubší nahlédnutí do daného textu.
Tyto strategie se v druhé polovině 20. století změnily na základě obratu
od behaviorálního pojetí k pojetí kognitivistickému, a učitelé i žáci tak dostali nové
možnosti, jak lze k textu a vůbec k vyučování přistupovat; tato změna byla
ovlivněna jak změnou ve společnosti, tak technickým pokrokem (nové informační
technologie).
Důležitá dnes již není kvantita informací, s kterými jedinec nakládá, ale
zejména orientace mezi nimi. Člověk je v dnešní společnosti doslova zavalen
množstvím informací různého druhu i kvality a musí mezi nimi umět vybírat; musí
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ovládat strategie, které mu toto umožní. Důraz v kognitivistickém přístupu je tedy
kladen nejen na osvojení základních poznatků, ale především na vyhledávání
potřebných informací a na utvoření vztahů mezi nimi a vztahů k nám samotným;
na interpretaci. Při psaní následujících řádků jsem vycházela z článku9 Zdeňka
Jonáka, který tyto různé přístupy popisuje.
Behaviorismus
Behaviorismus zdůrazňoval především pamětné osvojení poznatků, které je
založeno na předpokladu, že dané informace se lze naučit, pokud víme, jak
postupovat. Velký význam zde mají tzv. asociační zákonitosti, které řídí proces
ukládání informací; ty zde jsou objektivně dané a úkolem čtenáře (posluchače) je
tyto informace uložit do své myšlenkové struktury a při vhodné situaci je umět zase
použít. Čtenář tedy není aktivním spolutvůrcem významu přijímaného obsahu,
do kterého by promítal své prožitky, ale spíše příjemcem informací, které v téměř
nezměněné podobě dále reprodukuje. Přínosem tohoto přístupu mohou být obšírné
encyklopedické znalosti, na druhou stranu behaviorismus má mnoho odpůrců, kteří
vidí jeho hlavní nedostatek v tzv. encyklopedismu, tedy nedostatku vazeb
a souvislostí mezi těmito nabytými informacemi.
Z hlediska čtenářské gramotnosti umí čtenář v textu vyhledávat základní
informace, ale již nedisponuje takovými dovednostmi, které by mu je pomáhaly
spojovat s dosavadními znalostmi. Žáci, kteří byli vzděláváni tímto modelem, příliš
neovládali strategie usnadňující porozumění textu a tento způsob práce je vedl
k tomu, že se stávali pasivními účastníky vyučovacího procesu.
Tento model recepce byl měl být v dnešním školství již překonaný (i když
mnohde stále ještě není - viz výsledky sondy - používání aktivizujících metod)
a na jeho místo nastoupil (nastupuje) model kognitivistický, který zdůrazňuje
aktivitu jedince.
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Kognitivistický přístup
Tento přístup oproti behaviorismu klade důraz spíše než na kvantitu
poznatků na kvalitu jejich recepce; důležitý je zde moment osobního vnímání dané
skutečnosti, ne pouze daná skutečnost. Ta není objektivní daností, ale skutečností
pro nás; záleží vždy na příjemci, jak s ní naloží, jak ji bude interpretovat.
Na kogntitivistickém přístupu je založen směr (škola) „Kritické myšlení",
který v procesu porozumění textu zdůrazňuje především aktivitu příjemce. Podle
tohoto přístupu již nestačí, pokud čtenář umí v textu dané informace vyhledat, ale
má být schopen s nimi také dále náležitě pracovat, přemýšlet o nich, zařadit je
do určitých vztahů, myšlenkové struktury.
Cílem činnosti nemá být pouhé přijmutí informace (znalosti), ale především
uvědomělé ovládnutí procesu, ve kterém toto přijetí probíhá. Žáci se učí takové
strategie, které jim pomáhají tento proces zdokonalovat.
Zdeněk Jonák ve svém článku Číst nejen kriticky, ale i s láskou a citem vyčleňuje
strategie, které používají zběhlí čtenáři.
-

„Strategie spojitosti: Vytvářejí si v hlavě spojení mezi tím, co už znají, vědí,
a novými informacemi, na které narážejí v textu.

-

Strategie tázání: Kladou otázky sami sobě; autorovi, s nímž se setkávají;
textu, který čtou.

-

Strategie vysuzování: Vysuzují v průběhu čtení a po něm.

-

Strategie zjišťování významu informace: Rozlišují, které informace v textu
jsou důležité a které méně.

-

Strategie syntetizování: Obratně propojují informace uvnitř textu a napříč
různými texty a čtenářskými zkušenostmi.

-

Strategie korekce: Upřesňují a opravují omyly ve vlastním porozumění.

-

Strategie monitoringu: Sledují v průběhu cesty, nakolik jejich dosavadní
porozumění odpovídá vývoji textu."10
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Emocionální recepce
Při popisu recepce textu spolupracuje s lingvistickými vědami také
neurověda a psychologie, které ukazují na důležité aspekty tohoto procesu
a obohacují jazykovědu o nové poznatky, např. o emocionálním vnímání.
Emocionální recepce zatím není příliš popsaná, je však při vnímání textu velmi
důležitá, neboť tvoří jakýsi spojník informacím, které jsou vnímané racionálně;
emoce umožňují otvírat příjemci větší zkušeností pole a nabízí mu tak více
interpretačních možností; tzv. somatické markery pomáhají analyzovat danou
situaci rychleji, v příjemcově mysli evokují určité asociace a je již na příjemci, jak
tyto podněty kritickým způsobem zkoriguje.
„Výzkumy prokázaly, že již v prvních milisekundách našeho vnímání
podnětu nejenom podvědomě chápeme, oč jde, ale také se rozhodujeme, zda se nám
líbí, či ne. Kognitivní nevědomí podává zprávu vědomí nejen o tom, co vnímáme,
ale také o našem citovém zabarvení. Na rozdíl od ostatních stavů mysli nepřetržitě
víme, co se nám v daném okamžiku líbí, resp. nelíbí, i když může být obtížné
verbalizovat důvody, proč tomu tak je." 11
Emocionální přístup má svůj význam především při recepci umělecké
literatury,

ve

které

se

očekává

větší

emocionální

vyburcování

čtenáře.

V empirickém výzkumu, v němž byli příjemci textu rozděleni do dvou skupin

-

,jedněch, kteří vynakládali při vnímání poezie pouze své rozumové schopnosti,
a těch, kteří vynakládali emocionální aktivity, bylo zjištěno, že druhá, emocionální
skupina, je kompetentnější porozumět poezii. Čtenáři této skupiny vykazovali větší
schopnost diferencovat stylistické prvky textu a byli více zaujati básní než
ostatní."12
Tyto výzkumy mají velký přínos nejen pro lepší pochopení procesů vnímání,
ale především si díky nim uvědomíme, že vedle čtenářské gramotnosti je důležitou
dovedností u žáků také emocionální gramotnost (do jisté míry je můžeme chápat
i jako součást čtenářské gramotnosti). Ta je konkrétně vyjádřena schopností
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analyzovat své pocity, rozpoznat emoce u jiných a uvědomit si jejich vzájemnou
interakci.
Tato emocionální gramotnost tedy souvisí se čtenářskou gramotností velice
úzce a napomáhá čtenáři daný text interpretovat (z hlediska emocionální
i kognitivní stránky). Umožňuje mu přehodnocovat a měnit svůj náhled na okolí,
na sebe sama, na své hodnoty a postoje a stává se nástrojem, jak lze naplňovat
Rámcový vzdělávací program, který požaduje, aby žák rozvíjel nejen své znalosti
a dovednosti, ale také své postoje, názory a hodnoty.

Interpretace textu
Touto podkapitolou, které věnují poměrně dost prostoru, neboť se
domnívám, že naučit žáky interpretovat text je jeden z nejdůležitějších, ale zároveň
nejsložitějších úkolů učitele, který chce v žácích rozvíjet čtenářskou gramotnost,
bych ráda uzavřela vymezení pojmu čtenářská gramotnost.
Jak již bylo řečeno, čtenářská gramotnost se skládá z několika úrovní
a zvládnutí jedné otvírá cestu k úrovni další. Na nejvyšším stupni této hierarchie
stojí dovednost čtenáře daný text interpretovat - na základě jeho dosavadních
znalostí a zkušeností - a to jak s ohledem na druh textu, tak také na „interpretační
pole", ve kterém se interpret bude pohybovat.
Pod pojmem

„druh textu" se skrývá rozlišení mezi textem uměleckým

(fiktivní povaha sdělení) a textem ne-uměleckým (non - fiction) a je nutné zejména
proto, že každý z textů si žádá jiný přístup, tedy jiný způsob interpretace.
Při interpretaci textů ne-uměleckých se vychází z předpokladu, že společnost
přisuzuje určitému znaku daný počet jeho významů, což zaručuje, že bude
umožněna základní mezilidská komunikace. Na tomto základě stojí také mnohé
disciplíny, pro které je jednoznačnost výkladu nutností a pro které je možná vícerá
interpretace základem konfliktu (např. právní systém).
Odlišná je situace u textů uměleckých, neboť z podstaty jich samotných
vyplývá, že vícerou interpretaci nejen umožňují, ale též očekávají. Nejsou psány se
záměrem pouze předat informaci, ale chtějí především zprostředkovat estetický
zážitek, který není u všech recipientů totožný a který je odvislý od jejich aktivní
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spoluúčasti na konkrétním textu. „Prostřednictvím interpretace může literární věda
- aspoň zčásti - působit na formování estetického vkusu běžných vnímatelů,
1o
pokoušet se ovlivňovat literární kulturu, kultivovat formy čtení." Jiří Holý ve své
knize mluví o tom, jaká nebezpečí s sebou přináší proměna společnosti, která
na tento druh interpretace již neklade takový důraz; varuje před prvoplánovým
způsobem přijímání skutečností, který ve svém důsledku spokojenost nepřináší
(kvantita nemůže nahradit kvalitu), a jako možné východisko z této situace nabízí
návrat k osvědčeným hodnotám. „Jisté však je, že kultura pomalého, opakovaného,
rozumějícího čtení, odkazující k tradičnímu duchovnímu obzoru evropanství,
k uchování a vrstvení dějinných zkušeností a chápajícímu spolubytí, jak o tom
mluví například Karlheinz Stierle (Stierle 1993) je za této situace jedním z životně
nezbytných protiléků. A ze stejných příčin by měla mít interpretace rozhodující
a nepřenosnou roli při výuce literatury ve školním a mimoškolním vzdělávání."14
Druhým pojmem, který jsem v úvodu této kapitoly zmínila, je „interpretační
pole", jímž zde myslím metodickou základnu (užití pojmových konstruktů), která je
specifická pro daný způsob interpretace a ze které recipient vychází, když se
rozhodne text interpretovat určitým způsobem. Petr A. Bílek ve své knize Hledání
jazyka interpretace nabízí mnoho způsobů, jak možné k textu přistupovat, z nichž
v této práci uvedu hermeneutickou teorii a interpretaci založenou na strukturalismu.
Dříve však, než blíže vysvětlím zmíněné interpretační přístupy, zastavím se
u základních metod zkoumání, které musí čtenář zvládnout, aby byl schopen daný
text interpretovat. Petr A. Bílek ve své knize tyto metody definuje jako popis,
analýzu a výklad.
Popis
Pod tento pojem zahrnuje výčet všech prvků, které je možné nalézt jak
v souvislosti s autorem textu, tak přímo s textem samotným. Na základě šíře tohoto
13

Holý, J.; Možnosti interpretace - Česká, polská a slovenská literatura 20. století.
Olomouc: Periplum, 2002, str. 15.
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popisu (zda věnuje pozornost popisu života autora, jeho sociálnímu zařazení atd., či
toto hledisko nezdůrazňuje a vychází pouze z textu samotného) je možné určit, jaký
interpretační přístup čtenář zvolil a jaký cíl sleduje.
Analýza
Analýza vychází z popisu jednotlivých prvků a hledá vztahy mezi nimi (jak
syntagmata, tak paradigmata). Čtenář analyzuje text z hlediska jeho struktury, což
můžeme považovat stále za objektivní přístup, který Josef Hrbáček popisuje takto:
, Analýza

textu

znamená

podle

mého

názoru

k objektivnosti

směřující

(o objektivnost usilující) rozklad struktury textu, tj. segmentaci textu na jeho
komponenty a popis vztahu mezi těmito komponenty po stránce obsahové, jazykové
a funkční."15
Výklad
Výklad završuje dva předchozí stupně a jejich výsledky vysvětluje. Je
syntézou výsledků, které byly v předchozím popisu zjištěny a v analýze z hlediska
vztahů popsány. Petr A. Bílek říká, že v českém kontextu je běžné tento výklad
odlišovat od interpretace: „...výklad je schopen postihnout význam textu, tedy najít
cosi, co v textu doložitelně a objektivizovatelně je, zatímco „interpretace" je
schopna k tomuto výkladu přidat pak i smysl textu: následnou subjektivní
konkretizaci, která do rámce textu zapracovává i toto významové dění, které nelze
objektivně postihnout, které stojí mimo systémotvornou podstatu textu, a které
přece jen v textu je. Toto pojetí opozice podstaty (objektivizováného významu,
toho, co text je) a dodatků (subjektivních, individuálních „čtení" a konkretizací:
smyslu, toho, co text je pro mne)..." 16 Jeho tvrzení dokládá Josef Hrbáček slovy:
„Oddělíme-li od sebe proces porozumění textu a interpretaci, zůstává pro pojem
interpretace ... jen „pochopení smyslu textu". Interpretaci chápeme jako finální fázi
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recepce textu, při níž recipient vyvozuje z textu komunikátu jeho smysl."17
(U Hrbáčka je Bílkův pojem výklad nahrazen pojmem porozumění.)
Toto obecné tvrzení „o smyslu" se snaží P. A. Bílek nahlédnout z druhé
strany a vychází z předpokladu, že by význam slova nebyl přesně vymezen a byl by
významově závislý na kontextu. Toto nové pojetí by nabouralo „tradiční
komunikační schéma typu „odesílatel zašifruje sdělení (poselství) a adresát je
následně dešifruje" 18 (které samozřejmě takto definované v žádné interpretaci
nemůže probíhat, neboť interpret nemůže dešifrovat přesný význam, jenž do textu
vložil autor); to by ve svém důsledku by vedlo k libovolnému počtu interpretací,
které nemají žádné hranice (např. Derrida).
Proč tato dvě pojetí zmiňuji? Protože se domnívám, že ačkoli oba přístupy
vychází z jiného základu (důraz na text x důraz na kontext), ve svém výsledku
(pokud se budeme pohybovat v rámci interpretace strukturalismu a hermeneutiky
tak, jak ji níže definuji; nemám zde na mysli např. interpretaci Derridovu) se
v dnešní školní praxi příliš neliší, což doložím v závěru této kapitoly.
Hermeneutika a Strukturalismus
Jelikož cílem této práce je především popsat interpretační přístupy vzhledem
ke školní praxi, nebudu o těchto přístupech podávat vyčerpávající výklad, který je
možný si přečíst v publikacích na ně zaměřených, ale pouze je nastíním s ohledem
na využití v praxi. Přitom budu vycházet z knihy P. A. Bílka

Hledání jazyka

interpretace a z knihy Jiřího Holého Možnosti interpretace. Budu se soustředit
především na dva interpretační směry - hermeneutiku a Strukturalismus, které jsou
v jádru odlišné a vycházejí z různých myšlenkových konceptů, ale postupným
vývojem se navzájem přibližují a důrazem na dynamickou povahu literárního díla se
vzájemně překrývají.
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Hermeneutika
Tento interpretační přístup vychází z filozofie Hanse Georga Gadamera, jenž
navazoval na M. Heideggera, a jeho základem je tázání se, které umožňuje čtenáři
být aktivním spolutvůrcem výsledného smyslu díla. Aby toto tázání se mohlo
proběhnout, musí se čtenář naladit na text a překonat vzdálenost od jeho vzniku,
musí ho znovu „oživit" ve své přítomnosti a dát mu ty významy, které sám
považuje za důležité; tyto významy může textu přisuzovat na základě tázání se
s před-sudkem, chápaným však ve významu před-porozumění. Recipient se musí
textu „otevřít" (uvědomit si sám sebe) a hledat významy daného textu, jejichž
správnost je zaručena předpokladem temporálnosti, který tvrdí, že text dříve či
později čtenáře přivede k správné interpretaci. Důležitou roli zde hraje pragmatické
hledisko - kontext, ve kterém toto ladění probíhá, stav recipienta atd. Gadamerovu
myšlenku rozpracoval jeho následovník H. R. Jauss, kteiý „naznačuje představu
trojího možného postupného čtení s různým časovým horizontem, přítomným
(spontánní rozumějící interpretace), minulým (retrospektivní rekonstrukce smyslu)
a novou konkretizaci s vědomím obou předchozích čtení."19
Tento způsob interpretace klade ve školní praxi důraz na aktivitu žáků
a umožňuje jim svobodnou interpretaci, do níž mohou promítat své zkušenosti,
názory, postoje a hodnoty, které mohou později na základě tohoto textu
přehodnocovat. Tato interpretace však nemůže být bezbřehá, čehož učitel dosáhne
tím, že žáky seznamuje také s dobovým kontextem díla (viz minulý Jaussův
horizont) a učí je vnímavosti vůči textu. Při této interpretaci se žáci naučí také
neméně důležitou dovednost, která zvyšuje čtenářskou gramotnost, a tou je
schopnost porovnávat a aplikovat získané poznatky (viz Jaussova konkretizace).
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Strukturalismus
Tento interpretační přístup může být chápán jako protikladný k předchozímu,
pokud bychom vycházeli ze strukturalismu dvacátých let, kdy dílo bylo bráno jako
uzavřený celek, struktura. Já však budu vycházet ze strukturalismu pozdějšího,
který má s hermeneutikou důležitý styčný bod; tím je důraz na dynamickou povahu
textu. Ve strukturalismu je tato interpretace nazývána „konkretizací". Felix Vodička
tuto konkretizaci popisuje takto: „... proměnlivost není způsobována jen příčinami,
jež mají svůj původ ve vnímateli, ale i vlastní povahou uměleckého díla, jež má
vlastnosti struktury a je souborem znaků, jejichž sdělovací určitost je však
estetickou funkcí natolik rozkolísána, že mohou navodit různé významové
spojitosti. Lze tedy obecně připustit několikerou estetickou i významovou
interpretaci vnímaného díla, přičemž každá má v zásadě stejnou platnost
a přesvědčivost, ovšem časově, společensky a do jisté míry

individuálně

omezenou."20 Společný průsečík těchto směrů je tedy patrný. Pokud bych měla
ukázat rozdíl mezi nimi, shledávám ho především v tom, že hermeneutika klade
na první místo čtenáře, který se „ladí" na text, a tím ho „oživuje", kdežto
ve strukturalismu je tím určujícím otevřený text, který je historicky pevně
zakotvený, vnitřně strukturovaný, autorem záměrně psaný a konkretizovaný
čtenářem. Zmíněnou záměrnost textu nazývá Mukařovský sémantickým gestem:
„Vnitřní struktura díla je tedy významově sjednocena dynamickou sémantickou
intencí (sémantickým gestem), sledovatelnou, ale nepojmenovatelnou jakoukoli
významovou redukcí; nejde o „ideu" díla. Toto sémantické gesto sice v jisté podobě
utváří intence tvůrce textu, ale i ono je konkretizováno vnímatelovou aktivitou;
i jeho

původní,

záměrná

podoba

se tedy

v procesu

recepce

pozměňuje.

Rozpoznáním prvků tvůrčí záměrnosti si vnímatel utváří konstrukt významové
jednoty díla ... To, co se významovému sjednocení vzpírá, iniciuje vlastní
vnímatelovu aktivitu, jeho životní zkušenost, potřebu konfrontovat s nabídnutým
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Holý, J.; Možnosti interpretace - Česká, polská a slovenská literatura 20. století.
Olomouc: Periplum, 2002, 23-24.
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autonomním znakem svou vlastní osobnost."21 Oproti předchozímu interpretačnímu
směru je tedy základem text, ze kterého se má při interpretaci vycházet. Tento text
však není uzavřený, ale má být otevřený různým významům, které v něm čtenáři
svou konkretizací objevují. Tím, jak text konkretizují a dávají mu smysl, z něj činí
individuální a nezaměnitelný text pro sebe. Vladimír Nezkusil ve svém článku
Literární výchova na gymnáziích jako „dění smyslu" o své proměně v „nového
učitele" píše: „I já jsem tak zásluhou svého učitele mohl učinit „krok od pojetí díla
jako stopy něčeho minulého k představě díla jako aktivity obrácené a obracející nás
do budoucnosti." To s sebou přineslo pochopitelně především podstatnou proměnu
poměru k žákům... Oni jsou ti, kdo při hledání autorského záměru narážejí v díle
na ty jeho stránky, které se jim otvírají jako pole jejich vlastní záměrnosti.
Předpokládá to ovšem jedno - jako se autor do jisté míry stahuje do pozadí, stejně
do pozadí musí ustoupit i vyučující a hodinu aranžovat více jako výměnu názorů
a postřehů zcela rovnoprávných vnímatelů literárního díla."22
Pokud bych měla stručně shrnout závěry z této kapitoly, domnívám se, že
ve školní praxi se oba výše popsané způsoby interpretace (interpretace vycházející
zJaussova pojetí hermeneutiky a „pozdní" Strukturalismus - jak ho chápe
Mukařovský ve 40. letech) liší spíše než ve výsledcích - v jednotlivých krocích
interpretace. V hermeneutice se vychází od čtenáře, který do daného textu
projektuje sám sebe a hledá jeho smysl, teprve později text zařazuje do literárněhistorického rámce a dle něj „upravuje" svou první interpretaci.

Kdežto

ve strukturalismu se vychází od textu, který čtenář analyzuje a se znalostí všech
jeho atributů ho teprve interpretuje. Oba kladou důraz na osobní interpretační
aktivitu, „důraz na dynamickou povahu literárního díla; dílo není bodem

21

Bílek, P. A.; Hledání jazyka interpretace - k modernímu prozaickému textu. Brno: Host,
2003, str. 48—49.
22

Nezkusil, VI.; Literární výchova na gymnáziích jako „dění smyslu". In Český jazyk
a literatura, roč. 50, č. 1-2, rok 99-2000, str. 23-24.
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v průsečíku abstraktních systémových souřadnic, ale nezavršeným děním, je
nositelem živého, stále znovu nás oslovujícího smyslu."23
Interpretace literárněvědná x interpretace didaktická
Ladislava Lederbuchová ve svém článku Literatura, učivo a didaktická
interpretace uměleckého textu píše: „Didaktika literární výchovy jako didaktika
estetickovýchovného předmětu permanentně řeší vztah obsahu vyučování a učiva,
především vztah k poznatkové složce učiva. Literární výchova přes veškerou
teoretickou proklamaci o své estetickovýchovné podstatě často zůstává v praxi
i dnes naukovým předmětem a metoda didaktické interpretace textu metodou
teoretického pozorování textu místo metodou komplexně pojaté čtenářské
komunikace mezi žákem a literárním dílem. Literární text se tak stává
reprezentantem učivového problému - je reprezentantem žánru, literárního směru,
historického poetického stylu, stylu autorského..., je to text „ve službě" ilustrující
platnost určitého poznatku o literatuře: Učitel v textu upozorňuje žáka na takové
jevy,

které jsou

literárněhistorického

nositeli
nebo

příznačných

strukturních

literárněteoretického.

Jde

funkcí,

až

o účelově

z aspektu
zaměřenou

didaktickou interpretaci s cílem žákovi doložit pravdivost poznatku (který je často,
ke škodě věci, jako určité tvrzení či teze sdělen předem)."24
Rozdíl mezi interpretací literárněvědnou a didaktickou tedy spočívá
především v jejich zaměřenosti. Literárněvědná interpretace textu je zaměřena
na text o sobě, „vychází prostě z celistvé rekonstrukce jazykového, stylového,
literárněhistorického a kulturního pozadí, na němž se dílo rýsuje."25 Hledá smysl
díla a jeho pochopení je pro ni hlavním a nej vyšším cílem. Dílo zde není prostředek,
skrze nějž se vzdělává, ale skutečnost sama o sobě. K jejímu poznání, pochopení se
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Holý, J.; Možnosti interpretace - Česká, polská a slovenská literatura 20. století.
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Lederbuchová, L.; Literatura, učivo a didaktická interpretace uměleckého textu.
In Český jazyk a literatura, roč. 53, č. 2, rok 2002-2003, str. 68.
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Červenka, M.; Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1992, str. 32.
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snaží dojít i interpretace didaktická, ale kromě tohoto cíle má i cíle další. Především
chce žáka vzdělávat a vybavit ho kompetencemi pro další život (vždy samozřejmě
přiměřeně věku), které jsou realizovány ve znalostech, dovednostech, postojích
a hodnotách. Aby toto úsilí bylo naplněné, musí učitel žákům zprostředkovávat
nejen poznatky, ale i metody, jak s textem pracovat, aby pronikli do jeho podstaty
a aby byli schopni ho interpretovat; jedině tak se mohou žáci nenásilnou formou
zamýšlet sami nad sebou a nad svými postoji a názory, které mohou s přibývajícímu
zkušenostmi postupně měnit.
Václav Kučera se nad problémy didaktické interpretace zamýšlí ve svém
článku Nebezpečí interpretace a popisuje vněm dva druhy interpretací, které
pojmenovává s nadsázkou. První z nich je interpretace absolutně univerzální, která
je součástí výkladu a rozboru básní. „Text se tu rozcupuje do poslední nitky; žádné
slovo nesmí uniknout naší pozornosti. A idea, kompozice, členění; vztah myšlenky
a formy; jazyk; tropy a figury; sloka, verš, rytmus, rým. Ani ta nejběžnější metafora
nezůstane bez povšimnutí; a protože času je málo, všechno probíhá jen povrchně
a v takovém tempu, že hlubší zamyšlení je zcela vyloučeno... Text pak leží rozbitý,
zbaven vlastní identity; ztratil přitažlivost, barvu a vůni, lákavý a tajemný půvab,
který poezii činí poezií. ... Citlivější žáci jsou otráveni a znechuceni, práce není
zábavou, ale úmorným mechanickým pitvání živého organismu."26 Tuto chybu
dělají dle Kučery především začínající učitelé, kteří se soustředí na ta místa v textu,
která jsou většinou jasná. Tato interpretace, zaměřující se na popis prvků, by mohla
mít blízko k interpretaci vycházející ze strukturalismu, kdyby však nezůstalo pouze
u této první fáze. Pokud by učitel se žáky provedl také analýzu těchto prvků a vedl
je k tomu, aby se snažili daná zjištění vyložit a interpretovat, pomohl by text žákům
otevřít a oni jako aktivní vnímatelé by mohli s textem dále pracovat.
Druhý způsob špatné interpretace je podle Václava Kučery interpretace
centrální direktivy, „...je to postup, při kterém žáci nemají vůbec žádnou možnost
uplatnit vlastní názor, při kterém se připouští jenom jedno jediné pojetí textu, a to

26

Kučera, V.; Nebezpečí interpretace. In Český jazyk a literatura, roč. 41, č. 1-2,
rok 1990-1991, str. 25-26.
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takové, které zastává a třídě vnucuje učitel. Žákovská iniciativa je uznávána jen
potud, pokud souhlasí s postoji a výkladem učitele; nejen že se nepřipouští
několikeré pojetí, možnost víceznačného vyznění básníkových slov, ale striktně se
odmítne každý pokus přisuzovat textu jiný než učitelem předem určený smysl.
Pro výměnu názorů a pro diskusi není místa. Je to postup příznačný pro typy
sebevědomé a velitelské, ale také naopak pro nejisté začátečníky, kteří mají obavy,
aby neztratili autoritu. Jakmile ovšem žáci poznají, že se nemohou na práci s textem
sami podílet, ztratí o ni zájem; alespoň ti bystří, samostatní, myslící, na nichž by
nám mělo záležet především."27
Aby učitel žáky těchto nebezpečí uchránil, musí jim umožnit pracovat
s textem tak, aby sami mohli být aktivní a mohli interpretovat text dle vlastního
názoru; vždy však s vědomím, že se musí držet určitých pravidel, která daná
interpretace vyžaduje. Tomuto pojetí odpovídá komunikační literární výchova, která
zdůrazňuje čtenářskou aktivitu žáka a jeho zaujetí. Učitel zde není v postavení
autoritativním, ale spíše přátelském. Je žákům průvodcem při jejich hledaní,
obohacuje je svými radami a pomáhá jim stát se zkušenými čtenáři.
„Didaktická interpretace textu by měla žákovi pomoci dosáhnout vyšší
čtenářské kompetence tím, že mu pomůže v procesu strukturování estetického
zážitku z četby a v jeho uvědomělé reflexi. Pomůže mu v nalézání vztahů mezi
potenciálními výzvami textu a jeho stávající čtenářskou a vůbec literární zkušeností,
aby nové estetické informace v žákově vědomí a povědomí nalezly svůj kontext,
aby snáze zvnitřněly v procesu interiorizace a staly se tak součástí mobiliáře žákovy
čtenářské kompetence."28
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Kučera, V.; Nebezpečí interpretace. In Český jazyk a literatura, roč. 41, č. 1-2,
rok 1990-1991, str. 27.
Lederbuchová, L.; Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární
výchovy na občanské a střední škole. Vydavatelství Západočeské univerzity 1995, str. 33.
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2. Výzkumy zabývající se čtenářskou gramotností
Při zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti se sice vychází z výsledků
individuálních (hodnocení jednotlivých studentů), ale důraz se klade především
na ty výsledky, které mohou dále sloužit k různému srovnávání na vyšší úrovni
a na základě kterých se mohou činit rozhodnutí ovlivňující celý školní systém;
ve většině vyspělých zemí se úroveň vědomostí a dovedností studentů běžně
monitoruje pomocí testů, které následně slouží jako podklad pro případné změny
ve vzdělávání. V České republice je tato situace odlišná, neboť zatím nejsou
zavedené žádné státem organizované zkoušky, které by úroveň vzdělávání
hodnotily na základě cílených výzkumů, a tuto roli suplují nestátní organizace
(Scio, KALIBRO) a různé mezinárodní výzkumy, které si dávají za cíl měřit
vědomosti a dovednosti žáků.
Mezinárodní výzkumy zaměřující se na zjišťování úrovně ČG existují
ve světě již od poloviny 20. století a v České republice se začaly objevovat teprve se
změnou

režimu

do Mezinárodní

od

devadesátých

let,

kdy

se

Česká

republika

asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání.

zapojila

Mezinárodní

výzkumy zabývající se čtenářskou gramotností, které byly pro revoluci provedeny
v České republice, jsou - RLS, PIRLS a PISA.
První dva zastřešuje organizace International Association for the Evaluation
of Education Achievement IE A, která organizuje výzkum RLS (Reading Literacy
Study) a PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Výzkum RLS
proběhl v roce 1995, zúčastnilo se ho 33 zemí a v České republice 130 škol.
Testováni byli žáci 3. a 8. ročníků základní školy a testovými nástroji byly: test,
žákovský dotazník, učitelský dotazník a školní dotazník. Test trval 75 minut
pro čtvrtý ročník, 85 minut pro osmý ročník. Výzkum PIRLS proběhl v roce 2001,
zúčastnilo se ho 35 zemí, testováni byli žáci 4. ročníků, test trval 80 minut
a k testovým nástrojům přibyl rodičovský dotazník.
Druhou organizací, která v ČR prováděla výzkum zaměřený na zjišťování
úrovně čtenářské gramotnosti, je Organisation for Ekonomie Co-operation and
Development

-

OECD, jejíž program

se jmenuje PISA

-

Programme

for International Student Assessment. Tento druhý výzkum proběhl v roce 2000,
24

zúčastnilo se ho 32 zemí a v České republice 253 škol. Testováni byli patnáctiletí
a sedmnáctiletí studenti a testovými nástroji byly: test, žákovský dotazník a školní
dotazník. Test trval 120 minut a úlohy byly koncipovány jako úlohy s výběrem
odpovědi a úlohy s vlastní odpovědí žáka.
Z předchozích údajů je zřejmé, že se všechny výzkumy zaměřovaly na stejný
typ dovedností, ale byly zacílené na různou věkovou skupinu a částečně se
odlišovaly jak v testovacích nástrojích, tak také ve formě testu. Největší odlišnost
však spočívala ve výstupech, neboť PISA zdůrazňuje praktickou stránku čtenářské
gramotnosti a její další využití v praktické profesním životě, kdežto RLS a PIRLS
se snaží o zapojení žáků do čtenářského společenství.
Nyní přesněji popíši, jak se čeští žáci umístili v jednotlivých výzkumech, jak
byly koncipovány testy těchto výzkumů, co přesně sledovaly, a v závěrečné části
této kapitoly je mezi sebou srovnám a vyhodnotím.

RLS
Tento výzkum byl proveden v České republice v roce 1994/95 za účasti 2719
žáků 3. ročníků a 2801 žáků 8. ročníků ze 130 základní škol a realizoval jej
Výzkumný

ústav

pedagogický

ve

spolupráci

s Českou

školní

inspekcí.

Na mezinárodní úrovni však probíhal již dříve (roku 1990/91) a zúčastnilo se jej
210 000 žáků ve dvou věkových kategoriích.
Testy
Úroveň čtenářské gramotnosti byla testována ve třech oblastech:
-

vyprávění (souvislý text s důrazem na příběh),

-

výklad (souvislý text s důrazem na faktickou informaci),

-

dokument (nesouvislý text, graf, mapa, seznam).
Test obsahoval 89 otázek a žáci v něm pracovali s 19 různými texty. Ve 22

otázkách psali vlastní odpovědi, ve zbylých vybírali ze čtyř možností. V testu byly
zařazeny také 2 otázky, na které měli žáci odpovědět obšírněji, mezinárodně se však
nevyhodnocovaly.
25

Testové položky byly rozděleny do 5 kategorií podle obtížnosti:
-

kategorie kritická (nejnižší) - žáci měli nalézt odpovědi, které byly přímo
obsaženy v jednoduchém textu;

-

kategorie základní - žáci měli vyvozovat jednoduché závěry v krátkých
a středně dlouhých textech, výklad byl zaměřen na méně známý obsah
a v dokumentu žáci pracovali s jednoduchými mapami;

-

kategorie prostřední -

žáci měli vyhledávat a porovnávat informace

ze středně dlouhých textů, výklad byl zaměřen na neznámý

obsah

a v dokumentech měli žáci porovnávat tři různé údaje;
-

kategorie kompetentní - žáci měli vyvozovat obtížné závěry z textů,
ve kterých byly termíny, v dokumentech se objevovaly dvojdimenzionální
grafy, obtížné tabulky;

-

kategorie pokročilá -

žáci měli vyvozovat závěry z obtížných textů

s abstraktními tématy, v dokumentech pracovali se čtyřmi a více údaji.
Česká republika se v tomto výzkumu umístila na 17. místě z 32 a získala 520
bodů, což ji zařadilo na škále jednotlivých států lehce pod průměr. V úvahu však
musíme brát to, že se výzkumu účastnily např. země Trinidad a Tobago, Filipíny,
Venezuela, Nigérie, Zimbabwe či Botswana. Z dalších sloupců tabulky, která je
uvedena v příloze č. 1 (str. 115), je patrné, že čeští studenti ve věkové kategorii 14
a 15 let nejlépe zvládli otázky vztahující se k textu ve formě dokumentu, kdežto
nejhůře zvládli otázky vážící se na výklad.

PIRLS
Výzkum PIRLS hodnotí čtenářskou gramotnost u dětí ve věku 9 a 10 let,
tedy ke konci školní docházky na prvním stupni. Uvádím ho zde pro srovnání,
neboť nám může ukázat, jaký je vývoj v úrovni čtenářské gramotnosti z hlediska
věku.
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Testy
Testy trvaly 80 minut a obsahovaly úlohy s výběrem odpovědi i s tvorbou
odpovědi.
Procesy porozumění jsou zde testovány čtyřmi způsoby (v závorkách jejich
procentuelní zastoupení) a hodnotí se tedy čtyři různé čtenářské dovednosti:
-

získávání explicitně uvedených informací (26%),

-

vyvozování přímých závěrů (28%),

-

interpretace a integrace myšlenek a informací (32%),

-

zkoumání a vyhodnocování obsahu, jazyka a prvků textu (15%).
Ve výzkumu PIRLS (viz příloha č. 2, str. 116) čeští žáci dosáhli průměrných

výsledků, nejlépe si vedli při otázkách zaměřených na získávání informací
a vyvozování přímých závěrů a nejhůře při interpretaci a hodnocení myšlenek.
Oproti tomu ve výzkumu PISA (viz následující podkapitola) si žáci při interpretaci
(jak je popsána v tabulce na str. 29-30) vedli již lépe, což autoři, kteří
vyhodnocovali tyto výsledky, vysvětlují tím, že na druhém stupni je v hodinách
literatury často kladená otázka na hlavní myšlenku díla.

PISA
Výzkum PISA sleduje vedle čtenářské gramotnosti také na matematickou
a přírodovědnou gramotnost a důraz klade ne na měření zvládnutí učiva, ale
na připravenost studentů pro vstup do reálného života, tedy na jejich kompetence.
Stejně jako RLS a PIRSL zkoumá čtenářskou gramotnost z různých aspektů
a zaměřuje se na:
-

„dovednosti (někdy také označované jako činnosti, respektive postupy),

-

obsah (tradiční prvky školních osnov, respektive vědomosti),

-

situace (kontext, do kterého je úloha zasazena)."29
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Z celkových výsledků tohoto výzkumu (viz příloha č. 3, str. 117) vyplývá, že
úroveň čtenářské gramotnosti u českých žáků na druhém stupni ZŠ (či prvním
stupni SŠ) byla v roce 2000 podprůměrná a v roce 2003 na dolní hranici průměru.
Tento výsledek z roku 2003, ač Českou republiku zařazuje do kategorie „průměr",
však není statisticky významně rozdílný od výsledku v roce 2000; výsledek z roku
2003 je dokonce o tři body horší než v roce 2000. K významnější změně
v průměrném výsledku českých žáků tedy nedošlo.
Dovednosti
Dovednosti jsou v tomto výzkumu rozřazeni do tří skupin a v každé skupině
je pět stupňů obtížnosti úloh (více viz tabulka na str. 29-30), které tyto dovednosti
hodnotí.
-

Získávání informací - ty jsou v textu na nejnižší úrovni řečeny explicitně,
na nejvyšší úrovni ukryté v textu.

-

Vytvoření interpretace - při ní mají žáci za úkol např. určit hlavní myšlenku
textu, porovnávat mezi sebou informace z textu či vysvětlit graf a mapy.

-

Posouzení textu - při něm se od žáků očekává, že budou schopni dávat
informace z textu

do

souvislostí

se

svými

dosavadními

znalostmi

a zkušenostmi a svou odpověď budou umět zargumentovat.
Kromě dovednosti posoudit obsah byli žáci zkoušeni i z toho, jak dokáží
zhodnotit formu textu. Cvičení této dovednosti je důležité především proto, že
se při ní žáci učí vnímat text z hlediska jeho funkce a účelu; učí se rozpoznávat, jaké
různé stylové možnosti jazyk nabízí a v jakých situacích je vhodné používat určité
jazykové prostředky. Pro detailnější popis dovedností uvádím následující tabulku.30
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Získávání informací

Vytvoření interpretace

Posouzení textu

Co se hodnotí na jednotlivých škálách
Schopnost najít jednu nebo více

Schopnost pochopit význam textu a

Schopnost dát text do souvislosti

informací v textu.

vyvozovat z něj závěry.

s vlastními zkušenostmi, znalostmi a
představami.

Parametry charakterizující obtížnost úloh
Obtížnost závisí na množství

Obtížnost závisí na typu požadované

Obtížnost závisí na typu posuzování.

informací, které mají být v textu

interpretace. Nejjednodušší úlohy

Nejjednodušší úlohy vyžadují najít

vyhledány, na počtu podmínek, které

vyžadují formulovat hlavní myšlenku jednoduché vztahy a podat

musí být splněny, a na míře

textu, obtížnější vyžadují pochopit

jednoduchá vysvětlení na základě

nezbytnosti vyhledávat informace

souvislosti obsažené v textu a ty

textu a vlastní zkušenosti, která se

v určitém pořadí. Obtížnost také

nejobtížnější pracovat s analogiemi

k němu váže. Obtížnější úlohy

závisí na tom, jak je hledaná

nebo odvozovat významy slov

vyžadují vytvářet hypotézy nebo

informace v textu nápadná a nakolik

z kontextu, ve kterém jsou uvedena.

provádět hodnocení. Obtížnost závisí

je text žákovi blízký. Dalšími

Obtížnost také závisí na tom, nakolik

rovněž na úrovni vědomostí, které

určujícími parametry jsou složitost

je myšlenka nebo informace, kterou

žák musí mít, aby byl schopen

textu a přítomnost a působivost

žák potřebuje, aby mohl úlohu splnit,

s textem pracovat, dále na složitosti

dalších zavádějících informací.

explicitně vyjádřena, jak je v textu

textu a na míře požadovaného

nápadná a kolik text obsahuje dalších

doslovného porozumění. Důležité je

zavádějících informací. Úroveň

také množství vodítek poskytnutých

obtížnosti ovlivňuje rovněž délka a

v textu nebo v zadání úlohy, která

složitost textu a také to, nakolik je

žáka nasměrují k informacím, které

žákovi text blízký.

jsou pro řešení úlohy důležité.

Charakteristika úrovní 1-5

Úroveň 1
Zák je schopen podle jediného

Žák je schopen rozpoznat v obsahově Žák je schopen provést jednoduché

kritéria vyhledat v textu jednu nebo

blízkém textu hlavní myšlenku nebo

propojení mezi informací v textu a

více explicitně vyjádřených

záměr autora. Požadovaná informace

vědomostí z každodenního života.

nezávislých informací.

je v textu dominantní.
Úroveň 2

Zák je schopen vyhledat v textu

Žák je schopen formulovat hlavní

Žák je schopen porovnat nebo

jednu nebo více informací, přičemž

myšlenku textu, pochopit vztahy,

propojit text s vlastními vědomostmi

u každé z nich může být požadováno

vytvořit nebo aplikovat jednoduché

nebo vysvětlit vybraný aspekt textu

splnění několika kritérií. Je schopen

třídění nebo vyvozovat jednoduché

s využitím vlastních zkušeností a

si poradit se zavádějící informací.

závěry o smyslu omezeného úseku

postojů.

textu, ve kterém požadovaná
informace není zcela zjevná.

29

Úroveň 3
Žák je schopen vyhledat v textu

Žák je schopen formulovat hlavní

Žák je schopen porovnat, propojit,

jednu nebo více informací a

myšlenku, pochopit vztahy nebo

vysvětlit nebo hodnotit vybraný

rozpoznat vztahy mezi nimi. U každé

odvodit význam nějakého slova či

aspekt textu. Je schopen prokázat

informace může být požadováno

vyjádření na základě propojení

porozumění textu do nejmenších

splnění několika kritérií. Žák je

několika částí textu. Je schopen

detailů na základě známých

schopen si poradit se zavádějící

porovnávat nebo klasifikovat

vědomostí z každodenního života

informací, která je v textu

na podkladě mnoha kritérií a poradit

nebo stavět na méně běžných

dominantní.

si se zavádějící informací.

vědomostech.

Úroveň 4
Zák je schopen vyhledat několik

Žák je schopen vyvozovat z textu

Žák je schopen využít vědomostí

informací ukrytých v textu, kteiý má

složité závěry, které mu pomohou

získaných vzděláním nebo nabytých

neobvyklý obsah nebo neobvyklou

klasifikovat informace v neznámém

v běžném životě k vytváření hypotéz

formu, a eventuálně tyto informace

kontextu a pochopit význam vybrané

nebo ke kritickému zhodnocení textu.

seřadit nebo propojit. U každé

části textu na základě textu jako

Je schopen prokázat přesné

informace může být požadováno

celku. Je schopen si poradit

porozumění dlouhému nebo

splnění několika kritérií. Žák je

s dvojznačnostmi, s myšlenkami,

složitému textu.

schopen rozpoznat, která informace

které jsou v rozporu s jeho

v textuje pro daný úkol relevantní.

očekáváními nebo které jsou
negativně formulovány.
Úroveň 5

Zák je schopen vyhledat několik

Žák je schopen pochopit význam

Žák je schopen kriticky posuzovat

informací dobře ukrytých v textu,

jemných jazykových nuancí nebo

text nebo vytvářet hypotézy založené

který má neobvyklý obsah nebo

prokázat, že předloženému textu

na odborných vědomostech. Je

neobvyklou formu. Některé

porozuměl do nejmenších

schopen si poradit s myšlenkami,

z informací se mohou nacházet mimo podrobností.

které jsou v rozporu s jeho

hlavní část textu. Žák je schopen

původními předpoklady a důkladně

rozpoznat, která informace v textuje

porozumět dlouhým a složitým

pro daný úkol relevantní a dovede si

textům.

poradit se zavádějícími informacemi,
které vypadají velmi věrohodně a
které mohou v textu i převažovat.

J]
Tyto dovednosti byly vyhodnoceny zvlášť (viz příloha 4, str. 118) a bylo
F

zjištěno, že žáci jsou podprůměrní u dvou z testovaných dovedností. Úspěšní byli
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pouze při interpretaci, což je dáno tím, že v hodinách českého jazyka a literatury se
nejvíce objevují otázky typu „uveďte hlavní myšlenku díla" (viz výše); tuto
dovednost tedy více procvičují.
Obsah
Obsahem tohoto výzkumu byly dva druhy textů - souvislé a nesouvislé texty.
Poměr mezi nimi byl 67 procent textů souvislých (z nich nejvíce je textů
výkladových), 33 procent textů nesouvislých (z nich nejvíce je grafu a tabulek).
Cílem bylo nabídnout testovaným co nejvíce druhů textů, aby se zvýšila možnost
jejich úspěšnosti. Vychází se z předpokladu, že každý může být úspěšný při práci
s jiným druhem textu.
Souvislé texty:
-

vyprávění: popisuje události,

-

výklad: vysvětluje události,

-

popis: označuje skutečnosti,

-

polemický text: argumentuje, přesvědčuje,

-

instrukce: nabízí postup, pravidla, předpisy.

Nesouvislé texty:
-

formuláře: vyžadují reakci na určité otázky určitým způsobem,

-

výzvy a reklamy: vybízejí ke koupi, přesvědčují,

-

grafy: zobrazují určité informace pomocí grafů,

-

obrázky (schémata): doprovázejí text, zobrazují postup, funkci,

-

tabulky: nabízí informace utříděné dle různých kritérií do skupin,

-

mapy: v testech se objevují mapy silniční a mapy tématické.

Z tabulky v příloze 5 (str. 118) vyplývá, že žáci dobře zvládli otázky týkající
se nesouvislých textů (s výjimkou formulářů) - stejně jako v předchozím průzkumu
RLS v roce 1995; oproti tomuto výzkumu se však zlepšili především v otázkách
týkajících se vyprávění. Je však nutné připomenout, že výzkum RLS se zabýval
pouze vyprávěním, výkladem a dokumentem, takže nemáme srovnání pro ostatní
druhy textu - polemického a popisu.
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Situace
Protože je výzkum PISA zaměřen na zkoumání dovedností, které žáci budou
potřebovat ve svém dalším životě, jsou v testu zohledněny také situace, ve kterých
se různé texty objevují.
-

Čtení pro soukromé využití (osobní situace): v nich čtenář uspokojuje vlastní
zájmy (rekreační, praktické, intelektuální) a patří sem např. osobní dopisy,
krásná literatura či informační materiály pro volný čas.

-

Čtení pro veřejné využití (veřejná situace): v nich je příjemce textu většinou
součástí anonymního davu, např. oficiální dokumenty.

-

Čtení pro zaměstnání (pracovní situace): právě text z této situace nejvíce
testuje připravenost žáků na jejich další profesní život, patří sem úlohy „čtení
za účelem něco udělat".

-

Čtení pro vzdělání (vzdělávací situace): v nich je úkolem čtenáře získat
informace, jde o „čtení za účelem naučení se".
Ze zmíněných situací si čeští žáci nejlépe vedli s texty, které jsou z okruhu

osobních situací, a nejhůře dopadli v úlohách, které se vztahují k pracovní situaci,
a to zejména žáci nematuritních oborů (viz příloha 6, str. 118).

KALIBRO
Výzkumem čtenářské gramotnosti se zabývá také projekt KALIBRO;
přestože jeho výsledky nelze mezinárodně porovnávat, do své práce jsem ho
zařadila především proto, abych demonstrovala, jakým jiným způsobem je možné
tuto dovednost hodnotit.
Tento výzkum, který je pořádaný nestátní organizací, byl zahájen v roce
1995 a má získávat podklady pro sebehodnocení jednotlivých škol. Objevují se
v něm úlohy s výběrem odpovědi a od roku 2004 byl rozšířen o dovednostní testy,
v nichž žáci tvoří své odpovědi; přiblížil se tak výzkumu PISA. (Test, který sleduje
čtenářskou gramotnost, se jmenuje „Dovednostní test Český jazyk".) Na druhou
stranu se od něj odlišuje především v tom, že na zodpovězení otázek spolupracují
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dva žáci. Tento způsob testování uvítali především učitelé ZŠ, neboť při něm byli
slabší žáci více motivováni. Jednak mohli při zodpovídání některých otázek
předvést zdatnějšímu spolužákovi své znalosti a také se při vzájemné spolupráci
od něj sami učili. Nebyli pouze v roli outsidera, který ,je odsouzen" k neúspěchu,
ale stávali se spoluodpovědnými za celkový výsledek.
Oproti tomu na středních školách učitelé tento způsob hodnocení spíše
kritizovali a jako námitky uváděli, že se jeden ze dvojice „vezl". Tato skutečnost
pravděpodobně vyplývá z toho, že na SŠ je upřednostňována individuální práce,
mezi studenty je jistá soutěživost a schopnější studenti nechtějí spolupracovat se
slabšími spolužáky, neboť by se to odrazilo na jejich výkonu. Ukazuje se tedy, že na
středních školách je stále důraz kladen spíše na výkon než na rozvíjení kompetencí
studenta. Tuto situaci snad v budoucnu změní RVP, který vedle znalostí
a dovedností zdůrazňuje také postoje a hodnoty.
V tomto projektu se tedy oproti jiným výzkumům hodnotí kompetence
sociální a personální, které jsou jednou z klíčových složek vzdělávání, a v tom
shledávám jeho největší přínos.
Testové úlohy
Od výše zmíněných testů se tento odlišuje tím, že je kratší (trvá jednu
vyučovací hodinu) a je tematicky jednotný. V úvodní části testu je dán text
(pro lepší orientaci vždy po řádcích očíslovaný) a všechny následující otázky se
k němu vztahují. Výběr z možných odpovědí zde není, neboť cílem testu je také
zjistit, jak umí žáci svou odpověď formulovat a argumentovat. Tento způsob
testování přináší však jisté obtíže při vyhodnocování, a jeho autoři se proto rozhodli
pro třístupňovou hodnotící škálu. Předem specifikovali okruh možných odpovědí
pro každou otázku a dle toho přiřazovali ke každé odpovědi její procentuální
splnění:
-

úplná odpověď (100%),

-

částečná odpověď (50%),

-

nedostatečná odpověď (0%).
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Cíle jednotlivých otázek jsou definovány konkrétně, chybí obecnější rozpis
dovedností (jaký je např. ve výzkumu PISA), a je tedy mnohem obtížnější porovnat,
co které otázky sledují, a určit jejich obtížnost. To ve svém důsledku znesnadňuje
určení, co daný test sleduje a jaký je vzájemný poměr mezi otázkami, které se
zaměřují na sledování různých dovedností. Porovnání s ostatními výzkumy je
obtížnější také proto, že test KALIBRO je mnohem kratší, trvá pouze 45; to
neumožňuje zařadit takové množství otázek, které by pokryly všechny roviny
týkající se čtenářské gramotnosti.
Další odlišnost je v tom, že test KALIBRO se více zaměřuje na zvládnutí
českého jazyka jako takového. Dokazuje to např. otázka: Napište čtyři podstatná
jména, odvozená od základů sloves pomocí přípony - árna, tedy stejně, jako je
od základu slovesa čekat odvozeno slovo čekárna. "n Zkoumá, nakolik žáci umí
s tímto jazykem pracovat, jak ovládají jeho slovní zásobu: „Jak jinak by mohl
dědeček odpovědět lékaři, aby jeho slova
neutvrdila

Marcelku

v omylu?"33

vyjadřovala totéž, ale současně

Umožňuje také žákům tvořivě odpovídat

na otázku a navrhnout vlastní řešení problému, což si autoři mohou dovolit díky
specifickému způsobu vyhodnocování. Např.: ,Jak byste řešili situaci, v níž se malá
Marcelka ocitla po vyslechnutí rozhovoru pana doktora s dědečkem? Stejně jako
její prarodiče, anebo jinak? Popište své řešení a odůvodněte je.1,34 Cílem této
otázky bylo zjistit, „... zda se žáci dokážou vžít do situace dědečka, babičky
aMarcelky, zda ví, jak by tuto situaci řešili sami, a zda umí tento názor
srozumitelně vyjádřit a odůvodnit."35 Jako 100% odpovědi se braly ty, ve kterých:
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„... žáci uvedli reálný návrh řešení a smysluplně ho odůvodnili."36 Za nedostatečné
se braly všechny ostatní možnosti.
Pokud bych tedy měla zhodnotit, v čem se tento test shoduje s ostatními testy
(PISA, PIRLS), bylo by to především v tom, že stejně jako oni sleduje, jak žáci umí
s textem pracovat, vyhledávat v něm informace, aplikovat své dosavadní zkušenosti
atd., tedy dovednosti, které jsou součástí čtenářské gramotnosti; na rozdíl od nich se
však zajímá také o to, jak žáci umí pracovat se svým mateřským jazykem a jakou
mají slovní zásobu. Jeho základem je také oproti ostatním výzkumům spolupráce
dvou žáků při zodpovídání otázek.

Srovnání jednotlivých výzkumů
V posledních mezinárodních výzkumech zaměřených na ČG se ukázalo, že
čeští žáci na konci prvního stupně ZŠ dosahují ve čtenářské gramotnosti
průměrných výsledků, kdežto žáci druhého stupně ZŠ (či prvních ročníků SŠ)
výsledků lehce podprůměrných (PISA 2000) či průměrných (PISA 2003, zde je
však oproti roku 2000 horší bodové ohodnocení). Pokud bychom tyto výsledky
sledovali v časovém horizontu (srovnání výzkumu RLS a PIRLS), tak úroveň
čtenářské gramotnosti u žáků na prvním stupni se drží v průměru, kdežto
ze srovnání výzkumu RLS a PISA vyplývá, že úroveň ČG u žáků ve věkové
kategorii 14 a 15 let je stále podprůměrná. Z podprůměrných hodnot (PISA 2000) se
dostala v roce 2003 na průměr, avšak musíme si uvědomit, že toto zařazení
do kategorií (průměr, podprůměr) nevypovídá příliš o zlepšení úrovně této
dovednosti, neboť na výsledné škále bodů si čeští žáci oproti roku 2000 mírně
pohoršili (ztráta 3 bodů).
Při tomto srovnávání je také důležité připomenout, že výzkumy RLS a PISA,
přestože se zaměřují na zkoumání stejného jevu, se odlišují jak ve svých metodách,
tak v cílech. PISA zdůrazňuje praktickou stránku ČG a její další využití
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v praktickém životě, kdežto RLS a PIRLS se snaží o zapojení žáků do čtenářského
společenství.
Protože všechny zmíněné výzkumy sledují i země, které dosahují výrazně
nižších hodnot než Česká republika a nejsou ekonomickými měřítky považovány
za tak vyspělé jako např. státy Evropy, vytvořila jsem tabulku, ve které figurují ty
země, s nimiž by se měla dle mého názoru Česká republika srovnávat, pokud chce,
aby výsledky měly adekvátnější vypovídací hodnotu. V této tabulce (viz příloha
č. 7, str. 119) jsou uvedeny ty státy, které se objevily ve všech výzkumech, a jsou to
státy evropské či státy světa, jež jsou považovány za vyspělé. Výsledky této tabulky
pouze potvrzují výsledky výše zmíněné, neboť nadprůměrně se umístili pouze žáci
prvního stupně, kdežto žáci druhého stupně se umístili ve všech sledovaných
výzkumech

pod průměrem; to dokládá teorii o tom, že dovednost

číst

s porozuměním není u žáků druhého stupně ZŠ dostatečně rozvíjena.
V této části své diplomové práce jsem shrnula objektivní fakta týkající se
úrovně čtenářské gramotnosti a mezinárodních výzkumů na ni zaměřených
a v následující kapitole se pokusím objasnit faktory, které tento stav ovlivňují.

3. Faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost
Úroveň čtenářské gramotnosti je ovlivňována jak faktory školními (např.
využívání aktivizujících metod, motivace), tak také faktory mimoškolními (např.
sociálně ekonomický, kulturní status rodiny), které pomocí dotazníků sledovaly
výzkumy PISA a PIRLS. V nich se autoři těchto výzkumů ptali žáků na jejich vztah
ke vzdělávání (škole, testovaným předmětům), dále na podmínky a průběh výuky
a také na domácí zázemí.
Pokud bych měla udělat hierarchii nejdůležitějších faktorů, které čtenářskou
gramotnost ovlivňují, umístila bych na přední místo motivaci žáků ke čtení. Chápu
ji jako jakýsi odrazový můstek pro veškerou další práci s textem a můj názor
potvrzují také mnozí učitelé (viz str. 99).
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Obliba čtení
Obliba čtení byla sledována jak ve výzkumu PISA, tak také PIRLS, z něhož
zde na úvod přináším zajímavou citaci. „Přestože byly v obou výzkumech použity
jiné formulace otázek, a přímé pozorování je proto obtížné, lze říci, že mají žáci
4. ročníku pozitivnější vztah ke čtení než 151etí žáci. Čtení je více baví a v průměru
čtou také častěji. Jediným materiálem, který čtou patnáctiletí žáci více než žáci
4. ročníků jsou časopisy."37 Tato citace také vysvětluje to, proč se žáci prvního
stupně v testech umístili lépe, než žáci stupně druhého. Bylo totiž zjištěno, že žáci,
které čtení baví, měli v testech lepší výsledky; mají tedy vyšší úroveň čtenářské
gramotnosti.
Paradoxně pak na první pohled mohou znít výsledky dotazníků (PISA), které
zjišťovaly oblibu čtení ve volném čase; index obliby čtení byl oproti jiným zemím
nadprůměrný.
Pro tuto situaci mám následující vysvětlení. Patnáctiletí žáci sice rádi
ve volném čase čtou, ale nejčastěji časopisy (viz níže), neboť nejsou tak náročné
na pochopení, obsahují kratší články a také více ilustrací. Problém tedy není v tom,
že by žáci a priori nechtěli číst, ale nejsou správně motivováni k náročnější četbě;
nedostatečně motivovaní žáci jsou v hodinách spíše pasivní, nenaučí se strategiím,
které by jim pomáhaly text odkrýt, a při čtení textu pak většinou zůstávají na jeho
první rovině. Toto se také prokázalo ve výzkumech, ve kterých bylo zjištěno, že
žáci dovedou v textu vyhledávat informace, ale již méně s nimi pracovat a při jejich
hodnocení do nich promítat své zkušenosti.
Jako možné řešení se tedy nabízí začlenění do hodin českého jazyka
a literatury více textů, které by pro žáky byly motivační a byly jim blízké, což
potvrzují i odpovědi v dotaznících, v nichž tento požadavek zazněl (viz sonda,
str. 99). Od těchto textů by měl učitel postupně přecházet k textům náročnějším, což
by mělo příznivý vliv nejen na motivaci žáků, ale především na rozvoj jejich
čtenářské gramotnosti. Samozřejmě zde velice záleží na osobnosti učitele, který by
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měl umět nalézt vhodnou hranici toho, aby texty byly žákům blízké, ale zároveň
byly kvalitní, protože nelze přistoupit na to, že by se učitel žákům určitými texty
podbízel. Cílem školy je vzdělávat a kultivovat a na to by se nemělo v žádném
případě rezignovat.
Druhy textů, které učitelé druhého stupně používají ve svých hodinách,
nebyly ve výzkumu PISA (starší žáci) zjišťovány, ale z výzkumu PIRLS (mladší
žáci) vyplývá, že čeští učitelé nejčastěji používají učebnice a velice málo zařazují
jiné texty. Je to dáno také tím, že na většině škol zatím příliš nefungují školní
a třídní knihovny, tudíž učitel nemá k dispozici jiné texty než učebnicové. Pokud
chce žáky k četbě motivovat textem, který není v učebnicích a čítankách, nezbývá
mu nic jiného, než jej nakopírovat, což je pro mnohé školy finančně náročné.
Zmíněná motivace ke čtení je také mnohem účinnější, když jsou její základy
položeny již v rodině; děti, se kterými si rodiče čtou a povídají, jsou nejen citově
vyspělejší, ale také připravenější pro aktivní práci v hodině, protože stejným
způsobem tráví svůj volný čas. K volnému času, který tráví děti nad knihou, se
vyjadřuje ve svém článku také Otakar Chaloupka, jenž říká, že není překvapivé, že
se procento dětí, které ve volném čase čtou, snižuje. „Pokles čtenářského zájmu je
totiž očividný a jde o dlouhodobý proces, který byl drahný čas pozvolný a nyní se
dostává k jistému propadu. Není však jevem novým. Západní teoretici dětského
čtenářství na něj upozorňovali již před dvaceti lety."38 Vysvětluje, že je to dáno
především tím, že děti mají oproti minulosti více možností, jak tento čas naplnit
(PC, TV...). Nemění se tedy procento dětí, které čtou, protože jsou tím zaujaté, ale
od čtení ustupují ty děti, které četly proto, že neměly jinou možnost, jak svůj volný
čas trávit.
Úkolem rodičů a učitelů tedy nemá být kázat o tom, jak je čtení prospěšné,
ale spíše je přesvědčovat, že čtení za to stojí, že je zábavné a že čtení ve škole se
v ničem neodlišuje od čtení ve volném čase, neboť vždy záleží na jejich přístupu
38
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k textu; pouze tak v nich lze rozvíjet nejen lásku ke čtení, ale zároveň čtenářskou
gramotnost. Otakar Chaloupka k tomu poznamenává: „Děti čtou nejprve z čítanek,
pak z celých knih, posléze mají nějakou domácí četbu, od 6. ročníku se učí
některým literárním pojmům. Ale můžeme se právem domnívat, že mnohý učitel by
byl dost vyveden z konceptu, kdyby se nějaký žák přihlásil a zeptal se: Proč to mám
dělat? Proč mám vůbec číst? Jistěže by dostal nějakou odpověď. Odpověď
vznešenou, důstojnou, kulturní, výchovnou, formativní. ... Škola není jenom
samoúčelnou institucí. Je především cestou ke vzdělanosti, ke kulturnosti. Pokud
jde o dětské čtenářství, musí hledat všechny způsoby, jimiž tuto cestu učiní pro dítě
přesvědčivou, zajímavou, srozumitelnou, aktuální a dostatečně odpovídající
na základní otázku „proč číst"."

Čtenářské zájmy
Vedle obliby čtení bylo v mezinárodních výzkumech zjišťováno také to, co
žáci nejvíce čtou. Mezi nejčastější odpovědi patřila četba časopisů (lx týdně), dále
četba novin, beletrie (lx měsíc, častěji ji čtou děvčata), komiksů a na poslední
příčce se umístila četba naučné literatury (několikrát do roka).
Tyto výsledky jsou velice podobné s výzkumem RLS z roku 1995, kde
nejčtenějšími byly také časopisy, dále noviny a řadu ukončovaly knihy. Mezi
nejčtenější rubriky v novinách patřily - televize (film), za ní následovala láska
a móda, dále sport a zdraví...a na posledním místě se umístily zprávy, politika
a obchod, finance. Toto pořadí se s rostoucím věkem mění ve prospěch zpráv.
Zatímco ještě v roce 1995, kdy proběhl výzkum RLS, byl mezi chlapci
nejoblíbenější žánr dobrodružná literatura a science fiction obsadila až šesté místo,
je tomu dnes jinak; z výzkumu Ladislavy Lederbuchové vyplývá, že situace se
změnila ve prospěch právě science fiction. Pokud bychom porovnávali čtenářství
z hlediska pohlaví, tak čtou knihy více dívky než chlapci.
Mladší žáci (PIRLS) čtou nejvíce příběhy nebo romány, již méně naučnou
literaturu, časopisy či komiksy a nejméně oblíbené jsou noviny. Vidíme tedy, že
oproti starším žákům stále více preferují knihy před časopisy a u obou skupin jsou
nejméně oblíbené noviny.
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Protože na čtenářství u pubescentních žáků se v minulosti zaměřovala
Ladislava Lederbuchová, uvedu zde několik jejích výsledků, které zaznamenala.
„Pubescentova touha poznávat, co stojí mimo jeho životní zkušenost, je hnací silou
čtenářství. V souladu s vymezeným čtenářským očekáváním má pro pubescenta
poznávací a citový význam díla větší přitažlivost než estetické kvality textu."39
Ve své monografii dále rozlišuje čtenářské stupně, kterými žák prochází, když se
učí komunikovat s textem, a které nepřímo ukazují v jaké fázi čtenářské gramotnosti
se daný žák nachází. Plně čtenářsky gramotný je až v poslední fázi, kdy je schopen
pojímat dílo jako celek a odhalovat ho ve všech jeho rovinách. Tyto stupně jsou:
-

fragmentální - žák k textu nepřistupuje jako k celku, ale vybírá z něj určité
fragmenty v prvním významovém plánu (úryvky syžetových situací);

-

narativní - žák v textu vnímá především syžet, neproniká k hlubšímu smyslu
textu;

-

integrační - žák je schopen vnímat dílo jako znak, proniká k hlubším
vrstvám textu.
Od těchto přístupů se také odvíjí výběr a obliba knih: „...dominantní

čtenářská aktivita pubescenta byla ověřena identifikace s postavou, nejčastěji
s hrdinou textu."40 U většiny pubescentních čtenářů tedy převažuje přístup
narativní, avšak neznamená to, že u nich nemůže být přesah k vnímání textu jako
znaku. V takovém případě jde dle autorky o rozptýlenou, difuzní komunikaci;
čtenář v textu vyhledává především jeho dějovou složku, ale je schopen odhalit
i jeho znakovou podobu.
Vedle této narativní složky knihy oceňují pubescentní čtenáři také její
estetickou stránku. „Představa artistnosti textu a její naplnění hraje důležitou roli
v celkovém estetickém uspokojení pubescentního čtenáře. Estetickou libost nelze
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odůvodňovat jen procesy identifikačními, neboť sama identifikace je ovlivňována
konkrétní poetikou textu."41

Sociálně ekonomicky status rodiny
r

Úroveň čtenářské gramotnosti samozřejmě ovlivňují také ty faktory, které
bezprostředně nesouvisí se školní výukou. Sociálně ekonomický status rodiny je
jedním z výrazných činitelů, který má na úspěšnost žáka velký vliv, neboť bylo
zjištěno, že žáci se špatnými výsledky pochází téměř výlučně z rodin s nízkým
sociálně ekonomickým statusem a žáci úspěšní z rodin s vysokým sociálně
ekonomickým statusem. To částečně může vysvětlovat, proč se obecně čeští žáci
umístili na horších příčkách, neboť z mezinárodního srovnání také vyplynulo, že
index charakterizující socioekonomickou situaci rodiny v České republice byl oproti
jiným zemím podprůměrný.

Kulturní úroveň rodiny
Dalším faktorem, který se vztahuje k úrovni čtenářské gramotnosti, je
kulturní úroveň rodiny. Ta byla určena kulturním bohatstvím rodiny (počet
uměleckých děl, literatury), kulturními aktivitami (návštěvy muzeí, galerií,
divadelních představení...) a kulturní komunikací mezi rodiči a dětmi.
Index charakterizující kulturní bohatství je v České republice oproti indexu
socioekonomickému

nadprůměrný,

avšak

ten

čtenářskou

gramotnost

příliš

neovlivňuje, neboť bylo zjištěno, že „zvyšování kulturního bohatství nad jakousi
základní úroveň již nemá na výsledky žáků zásadní vliv."42 Není zde tedy přímá
úměra mezi množstvím kulturního bohatství a úrovní čtenářské gramotnosti.
Další otázka v dotazníku směřovala ke zjištění kulturních aktivit rodiny.
V tomto srovnání se ukázaly české rodiny jako velice kulturní a obsadily druhou
příčku. Paradoxně se tedy jeví výsledky vycházející zkulturní komunikace
41

Lederbuchová, L.; Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární
výchovy na občanské a střední škole. Vydavatelství Západočeské univerzity 1995, str 43.
42

Straková, J. a kol.; Vědomosti a dovednosti pro život - Čtenářská, matematická a
přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha: Tauris, 2002, str. 72.

41

(komunikace o kulturních aktivitách) v rodině, neboť index kulturních aktivit byl
vysoce nadprůměrný, kdežto index kulturní komunikace podprůměrný. Jako jediné
vysvětlení se nabízí to, že rodiče s dětmi sice chodí na kulturní akce atd., ale doma
si o nich nepovídají a nerozebírají, co prožili. Toto potvrzují i výsledky dotazníků
u mladší žáků (PIRLS), v nichž bylo zjištěno, že si rodiče s dětmi příliš nepovídají
o tom, co čtou.
O nutnosti rozvíjení kulturní vyspělosti (která je možná na základě kulturní
komunikace) pojednává i Ladislava Lederbuchová ve svém článku O pubescentním
čtenářství II: „Budeme-li chápat kultivovanost četby především jako potřebu číst
literaturu pro její artistnost, pro uměleckou hodnotu slovesné struktury, pak pro ni
bude podmínkou, aby čtenář svou obecnou kulturní vyspělost v komunikaci
denotátů sociálních znaků transformoval do čtenářské zkušenosti a získal dovednost
komunikovat jejich strukturní konotace."43

Další faktory
Úroveň čtenářské gramotnosti vedle výše zmíněných faktorů ovlivňuje také
vzdělání rodičů či klima rodiny (úplná či neúplná rodin), z faktorů týkajících se
přímo školy je to například vybavenost školy, umístění školy (na vesnici je úroveň
čtenářské gramotnosti nižší, neboť i socioekonomická a kulturní úroveň rodiny je
nižší, učitelé nemají přístup k dalšímu vzdělávání atd.), velikost třídy, složení
pedagogického sboru či kázeňské problémy žáka ve škole.
Velkým problémem je také časná diferenciace žáků do různých typů škol,
což nejlépe dokazuje následující citát. „Závažným zjištěním výzkumu PISA je velká
závislost výsledků našich žáků na jejich rodinném zázemí, zejména na sociálně
ekonomickém statusu a vzdělání rodičů. Tato závislost je v českém vzdělávacím
systému ještě posilována způsobem rozdělení žáků do škol. Žáci s dobrým domácím
zázemím převážně volí studium na gymnáziích, žáci se špatným domácím zázemím
studium na učilištích. Na gymnáziích tak vzniká motivující prostředí, které se
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vyznačuje mimo jiné i menší četností kázeňských problémů a lepšími vztahy mezi
učiteli a žáky. Prostředí učilišť je v mnoha ohledech nemotivující. Zatímco
v průběhu středoškolského studia u žáků na většině středních škol aspirace na další
vzdělávání poněkud vzrůstá, u žáků v oborech bez maturity naopak klesá."44

Knihovny x čtenářská gramotnost
Číselný index, který by vyjadřoval vztah mezi čtenářskou gramotností
a navštěvováním knihoven, se bohužel ve výzkumu PISA (studenti ve věku 14, 15
let) neobjevuje. Jistá analogie by se však mohla vyvodit z výzkumu PIRLS, který
byl určen žákům mladším. V něm se zjistilo, že ti žáci, kteří nechodí do knihovny,
dosáhli ve všech zemích horších výsledků, než ti, kteří tam chodí jednou týdně či
měsíčně.
Zkoumala se také vybavenost školních či třídních knihoven a jejich vliv
na úroveň čtenářské gramotnosti. Z výzkumu vyplynulo, že ve většině zemí roste
úroveň čtenářské gramotnosti spolu s vybaveností školní knihovny, což však není
případ České republiky; zde mají na mnohých školách knihovny špatnou úroveň či
dokonce chybí.
Toto by se v budoucnu mělo změnit; pokud učitelé budou chtít, aby jejich
žáci byli čtenářsky gramotní a pro další život vybaveni určitými kompetencemi;
učitelé se musí naučit aktivně zapojovat žáky do vyučování a přestat veškeré
informace vykládat. Úkolem učitele by v dnešní době nemělo být předat žákům co
největší kvantum informací, ale ukázat jim možnosti, kde tyto informace hledat.
Praktický příklad uvádím v modelové lekci „Poetismus a proletářská literatura"
(str. 64) - učitel zadá žákům za DÚ připravit si referát na dané téma (uvádí jim
prameny, v nichž mohou hledat) a v hodině jim místo výkladu rozdá pracovní listy
(expertní

listy), při jejichž vypracování

mohou

být

žáci

aktivnější

než

při poslouchání výkladu.
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Straková, J. a kol.; Vědomosti a dovednosti pro život - Čtenářská, matematická a
přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha: Tauris, 2002, str. 94.
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Nutnost orientovat se ve vyhledávání informací zdůraznili v dotaznících také
někteří učitelé, kteří psali, že se snaží s žáky navštěvovat knihovny a ukazovat jim,
kde a jak mohou nalézt určité informace.
Božena Blažková se ve svém článku45 zamýšlí nad tím, v čem konkrétně
mohou být školní knihovny přínosem a uvádí několik příkladů:
-

inspirativním prostředím mohou žáky motivovat pro četbu,

-

podporují žáky v jejich samostatné práci (při vyhledávání informací),

-

podporují aktivitu žáků (informace učitel v hodinách neříká přímo, ale nabízí
jim cestu, jak k nim dospět),

-

seznamují žáky s novými zajímavými knihami,

-

pořádají se v nich různé besedy a setkání, čtenářské kroužky,

-

ve čtenářských kroužcích se žáci učí diskutovat a kriticky hodnotit dané
knihy.

„Postupná profesionalizace školních knihoven pomůže vytvořit na školách
čtenářské klima a prostředí, ve kterém budou mít děti možnost nejen nalézat
nové informace, ale i formulovat své vlastní názory. Děti se tak budou učit nejen
znalostem, ale budou si vytvářet i své vlastní postoje, získávat potřebné životní
dovednosti a naučí se vzájemné spolupráci a toleranci."46
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Blažková, B.; Knihovny na školách - dílny čtení a informační výchovy
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v

4. Školní faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost a
v

navrhovaná řešení vedoucí ke zvyšování úrovně CG
Protože v minulé kapitole zazněly především mimoškolní faktory, které
zapříčiňují nízkou úroveň čtenářské gramotnosti, zastavila bych se nyní ráda
u faktorů školních (neboť ty mohu jako budoucí učitel nejvíce ovlivnit)
a u možných způsobů zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti.
Ze školních faktorů bych jmenovala vedle vybavenosti a umístění školy
například vhodnou motivaci žáků ke čtení, využívání aktivizujících metod, které
pomáhají rozvíjet čtenářskou gramotnost, či práci s texty různého druhu. Aby však
učitel uměl dobře motivovat či využívat vhodné metody k rozvíjení čtenářské
gramotnost, potřebuje k tomu samozřejmě vzdělání.
Výše zmíněné faktory bych ještě doplnila o výsledky z dotazníků, ve kterých
učitelé uváděli, že by uvítali posílení hodin ČJL a změnu osnov v neprospěch
faktografie. (To, že si učitelé přáli změnit osnovy svědčí o jejich neznalosti nových
školních dokumentů, kterými již nejsou osnovy, ale Rámcový vzdělávací program viz následující podkapitola.)
Učitelé si v dotaznících stěžovali, že nemají dostatek času na práci s textem,
protože musí „odvykládat" fakta, ze kterých budou žáci zkoušeni u přijímacích
řízení či u maturitní zkoušky. Možné řešení této situace nabízí nové státní maturity,
o kterých píše ve svém článku P. A. Bílek: „Princip literární části státní maturity
spočívá - a jenom tak může mít státní maturita smysl - v ověřování dovedností
při práci s literárním textem a při aplikaci obecného povědomí o literárním vývoji...
Ve státní maturitě musí jít o ověřování dovednosti poučeného čtení, o kontrolu
schopnosti najít v textu nejen ono „co", ale také ,jak"." 47 Zmiňuje zde tedy to, že
by žáci neměli být zkoušeni pouze ze znalostí, ale měla by být hodnocena úroveň
jejich čtenářské gramotnosti.
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Bílek, P., A.; Rýžujeme na maturitě z českého jazyka 1: Literatura. In Český jazyk
a literatura, roč. 52, str. 6-10, rok 2001-2002, str. 6-7.
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Rámcový vzdělávací program
Tento obecně stanovený program se od osnov odlišuje především v tom, že
nabízí každé škole, aby si vytvořila program vlastní - tedy školní vzdělávací
program dané školy. Rámcový vzdělávací program pouze specifikuje kompetence,
které má žák získat, a obecně popisuje učivo a očekávané výstupy žáka.
„Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností,
postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena
společnosti. Jejich výběr a pojetí vycházejí z hodnot obecně přijímaných
ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince
přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí
občanské společnosti."48
Učitelům tento program teoreticky umožňuje, aby své hodiny koncipovali
dle svých představ a možností, jež vychází z potřeb dané třídy, avšak vždy tak, aby
splnili očekávané cíle. Učitel má tedy větší možnost pracovat s texty a rozvíjet
čtenářské strategie žáků, bohužel je ve své práci stále ještě omezován koncepcí
přijímacích zkoušek
Z odpovědí učitelů (str. 99) je jasné, že si toto omezení uvědomují, a tak
možné východisko vidím v tom, že učitelé nebudou čekat na další systémové řešení,
ale začnou se změnou sami u sebe; že naučí postupně žáky přebírat zodpovědnost
za své vzdělání, v hodinách se budou více věnovat práci s textem a výkladové
pasáže zadají žákům jako samostudium. Tato změna samozřejmě přináší velké
nároky i na učitele, neboť budou muset změnit formu výuky a do hodin zařazovat
větší množství aktivizujících metod; budou muset vypracovávat různé pracovní listy
atd., tedy plánovat výuku jiným způsobem, než byli zvyklí, což jistě mnohé učitele
v počátcích odradí.
Jak již zaznělo, základem RVP jsou klíčové kompetence; jsou jimi:
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální,
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP. Praha: 2005, str. 14.
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občanské a pracovní. V následujícím výčtu uvádím jen ty, které se bezprostředně
vážou ke čtenářské gramotnosti.
-

Kompetence k učení: žák vyhledává informace, třídí je, usouvztažňuje,
systematizuje a efektivně dále využívá při procesu učení a v praktickém
životě. Toto činí kriticky na základě zvládnutých strategií a metod, které si
osvojil.
> Tato kompetence vlastně jmenuje dovednosti, které ve své metodice
definuje také výzkum PISA (viz tabulka na str. 29-30); jsou to tedy
kompetence, které zatím čeští žáci příliš nemají a na které se musí učitelé
zaměřovat.

-

Kompetence k řešení problémů: žák umí vyhledat informace vhodné k řešení
problému a aplikovat je, svá rozhodnutí si umí ve skupině obhájit.
> Tuto kompetence ověřuje mimo jiné i test KALIBRO, který sleduje, jak
žáci umí hledat řešení a obhájit si ve skupině jeho správnost.

-

Kompetence komunikativní: žák umí formulovat a vyjadřovat své myšlenky
jak ústně, tak písemně. Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových
materiálů a jiným informačním a komunikačním prostředkům. Kriticky
0 nich přemýšlí a umí na ně reagovat.
> Tato kompetence byla zjišťována mezinárodními výzkumy, v nichž byla
rozpracována zejména v části „obsah" (viz str. 31) a situace (viz str. 32).

-

Kompetence sociální a personální: žák přispívá k diskusi v malé skupině
1 k debatě třídy, chápe potřebu efektivní spolupráce s ostatními.
> Tuto kompetenci částečně prověřuje test KALIBRO, na kterém žáci
pracují ve skupině a ve kterém bylo zjištěno, že tuto kompetenci mají
spíše žáci základních škol, neboť na školách středních jsou vedeni
k individualismu.
> Tato kompetence je také rozvíjena tehdy, používá-li učitel ve svých
hodinách práci ve skupině.

-

Kompetence občanské: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich
vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí.
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> Tato kompetence nemůže být ověřována v žádném z testů. K jejímu
rozvíjení může učitel používat různé texty, nad kterými žáci debatují,
a různé činnosti ve skupinách, při nichž se žáci naučí tolerovat
a respektovat jeden druhého.
-

Kompetence

pracovní:

žák

využívá

znalosti

a

zkušenosti

získané

v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání
a profesním zaměření.
> Z hlediska čtenářské gramotnosti je žák, který dosáhl této kompetence,
schopen se na konci ZŠ orientovat v záplavě informací, které ho
obklopují, umí mezi nimi vybírat, spojovat je s dosavadními znalostmi
a na jejich základě činit rozhodnutí týkající se budoucí profese.
y Tato

kompetence

je

v knize

Měření

vědomostí

a

dovedností

charakterizována z hlediska čtenářské gramotnosti takto: „Čtenářská
gramotnost ... umožňuje jednotlivci naplňovat své tužby - jako je
absolvování školy a získání zaměstnání."49
Všechny zmíněné kompetence mohou být v hodinách českého jazyka
a literatury rozvíjeny jak různými činnostmi (použití aktivizujících metod), tak také
různými obsahy textů, které žákům zprostředkovávají hodnoty dané společnosti.
Zde opět odkáži na výsledky sondy, ve které jsem se učitelů ptala, jak je možné
v žácích rozvíjet jejich hodnoty a postoje (str. 105).
Z očekávaných výstupů bych v souvislosti se čtenářskou

gramotností

zdůraznila následující.
-

Žák uceleně reprodukuje přečtený text -

nejnižší rovina čtenářské

gramotnosti.
-

Žák vlastními slovy interpretuje smysl díla - žák na základě čtenářských
strategií umí interpretovat text, nejvyšší rovina čtenářské gramotnosti.

49

Měření vědomostí a dovedností. (Překlad publikace Measuring Student Knowledge and
Skills. Paris, OECD 1999.) Praha: Tauris, 1999, str. 19.
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-

Žák formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby - žák je schopen sdělit
smysl textu, jak jej chápě; sdělit dojmy neznamená pouze převyprávět děj,
ale ukázat, že danému textu na určité úrovni porozuměl.

-

Žák tvoří vlastní literární text podle svých možností - aby toho byl žák
schopen, musí být na určité úrovni čtenářské gramotnosti; musí znát základní
pravidla výstavby textu, s kterými se setkává právě při četbě.

-

Žák vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších
informačních zdrojích - zde bych odkázala na kapitolu knihovny (viz
str. 43), v níž jsem se zmiňovala o tom, že čtenářská gramotnost úzce souvisí
s návštěvností knihoven; bylo zjištěno, že žáci, kteří chodí do knihoven,
dosáhli v mezinárodních

výzkumech lepších výsledků ve čtenářské

gramotnosti.

Vzdělávání učitelů zaměřené na rozvíjení ČG
Z odpovědí učitelů v dotazníku (sonda) a na základě článků v různých
časopisech usuzuji, že ze strany učitelů je snaha změnit vyučování literární výchovy
ve prospěch práce s textem, což by se pozitivně odrazilo na i úrovni čtenářské
gramotnosti, avšak problém nastává ve chvíli, kdy se tyto myšlenky mají zavádět
do praxe; dle mého názoru tyto obtíže vyplývají z několika faktů.
Jednak

učitelům

chybí

potřebné

informace

o posledních

trendech

ve vyučování a s tím související znalost aktivizujících metod (str. 101), dále ochota
učitelů se celoživotně vzdělávat (str. 102) a v neposlední řadě malá časová dotace
hodin českého jazyka a literatury (str. 99).
V České republice již probíhají kurzy, které se zaměřují na výuku kritického
myšlení a stím související čtenářskou gramotnost, avšak obávám se, že dokud
nebude určité školení povinně nařízeno Ministerstvem školství, budou se i nadále
vzdělávat především ti učitelé, kteří se již nové metody do svých hodin snaží
zavádět; tedy učitelé aktivní a vnímající svou profesi jako povolání.
„M. Čechová se zmiňuje o potřebě postgraduálního vzdělávání češtinám.
Jeho neexistence činí mnohé snahy předem spornými, neboť je zbavuje teoretických

49

opor. Bez nich jsou povyšovány nad celek problematiky dílčí podněty, proti nimž
by mohly stát jiné a stejně dobře zdůvodnitelné. Např. preference jednoty obsahu
a formy může být názorná, avšak limitující oproti přístupu k dílu jako znaku,
nabízejícímu více možností z interaktivních hledisek."50
Do České republice přinesly po roce 1989 nové trendy ve vzdělávání různé
mezinárodní organizace, které pořádaly kurzy pro učitele, na nichž byli učitelé
seznamováni s metodami a technikami výuky.
-

RWCT - Reading and writing for critical teaching
ke kritickému

myšlení).

Tento

program

(Čtením a psaním

vyvinulo

Konsorcium

for Democratic Pedagogy a rozšířil se do 19 zemí střední a východní Evropy.
Od roku 2000 je program zajišťován občanským sdružením Kritické
myšlení.
-

CzechRa - Společnost pro podporu a rozvoj čtenářství. Tato dobrovolná
nezisková organizace vznikla v České republice v roce 1992 jako česká
sekce Mezinárodního sdružení pro čtení (IRA). Jejím cílem je: „všestranná
podpora aktivit zaměřených na podporu čtení a čtenářství v ČR. Tato
všestranná podpora zahrnuje oblast výuky čtení ve školách, rozvoj didaktiky
čtení jako součásti pregraduální a postgraduální přípravy učitelů, spolupráci
s knihovnami, výzkumné aktivity a nejrůznější další aktivity, do kterých je
zapojena co nejširší veřejnost (rodiče, nakladatelé atd.)."51
Základnu

pro

výuku

nových

výukových

metod

samozřejmě

tvoří

Pedagogické fakulty, kde se je učí studenti v hodinách didaktik, avšak tento proces
je teprve v začátcích. Na otázku „proč" odpovídá Ondřej Hausenblas ve svém
článku Jak se bude RWCT učit na vysokých školách?: „Kolikrát se ptáte: „Proč nás
tohle neučili na fakultě?" Důvodů je určitě hodně - jednak sami vysokoškolští
přednášející nebyli v RWCT trénováni, naopak, jako my všichni vystudovali
většinou starobylé pojetí pedagogiky i svých oborů, a navíc v době, kdy se ani
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Chaloupka, O.; O literární výchově trochu jinak. In Český jazyk a literatura, roč. 54, č. 4,
rok 2003-2004, str. 173.
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myslet nesmělo, natož kriticky. Ale jiným důvodem je také to, že předělávat VŠ
studium je spousta práce - asi tolik, jak když si učitel ZŠ nebo SŠ má napsat sám
nové pojetí i nové kurikulum svého vlastního předmětu."52
Webové stránky, které nabízí informace týkající se nových způsobů
ve vzdělávání jsou například tyto:
-

www.ceskaskola.cz

-

www.kritickemvsleni.cz

-

www.tvorivaskola.cz

-

www.modemivyucovani.cz
Kurzy, které pořádá v roce 2006 Národní institut pro další vzdělávání

a s tématem čtenářské gramotnosti určitým způsobem souvisí, jsou následující.
-

Alternativní způsoby vyučování - v tomto kurzu ukazují školitelé rozdíly
mezi alternativním a klasickým vyučováním a různé způsoby vyučování kooperativní učení, projektové vyučování atd.

-

Rámcové vzdělávací programy a výuka češtiny - v tomto kurzu se učitelé
mimo jiné seznámí i s metodou kritického myšlení.
Občanské sdružení RWCT Kritické myšlení
Toto sdružení vychází z programu RWCT a má za úkol sdružovat lektory

kurzů, certifikovat absolventy kurzů a zakládat tréninková centra při institucích
pro další vzdělávání učitelů.
„Program sám neklade důraz na pedagogické, psychologické či literárně
teoretické poznatky, přestože je na jejich základu postaven, ale zdůrazňuje přímé
prožití učebních činností a jejich následnou analýzu."53
Tento program tedy explicitně neuvádí, že je zaměřen na zvyšování čtenářské
gramotnosti, ale z jeho podstaty vyplývá, že tuto dovednost rozvíjí. Jednak tím, že
staví na aktivitě žáka, která je předpokladem čtenářské gramotnosti, a dále tím, že
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se snaží rozvíjet samostatné myšlení žáků. Metody, které k tomu používá, jsou více
popsány v kapitole Metody vycházející z programu RWCT (viz str. 55).
Pro tento program jsou charakteristické následující rysy:
-

rozvíjení samostatného myšlení a tvořivosti žáků skrze promyšlené metody,

-

učení odehrávají cí se ve třech fázích: evokace - uvědomění si významu reflexe,

-

učitel jako průvodce,

-

důraz na zájmy a potřeby studenta,

-

schopnost sebereflexe u žáků jako předpoklad pro další vzdělávání,

-

důraz na spolupráci,

-

hodnocení učebního procesu, ne výsledků,

-

ztotožnění se žáků s cíli vyučování,

-

otevřené společenství přístupné novým myšlenkám.

Aktivizující metody
Používání aktivizujících metod ve vyučování je jeden z předpokladů, který
by měl učitel naplnit, pokud chce v žácích rozvíjet čtenářskou gramotnost. A. M.
Dostál definuje obecně vyučovací metody jako „záměrný postup nebo způsob při
uspořádání obsahu vyučování a učení jako činnosti učitele a žáků, které směřují
k dosažení stanoveného výchovného vzdělávacího cíle, a to v souhlase se zásadami
organizace vyučování."54
Pokud bychom chtěli najít zobecňující rys, kterým se aktivizující metody
vyznačují, byl by jím, jak již z názvu vyplývá, zájem o aktivitu žáka. V této
souvislosti připomínám sedm stupňů aktivity žáka, které rozlišuje Jiřina Skalková.
Na nejnižší úrovni jsou žáci v pasivní roli a pouze plní příkazy učitele. Tento
způsob vyučování pro ně nemá velký význam, neboť si z hodin příliš neodnáší.
Oproti tomu na nejvyšším stupni je žák aktivní, tvořící a zodpovědný za své
vzdělávání.
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Bohužel na českých školách mnoho učitelů své žáky k tomuto nej vyššímu
stupni stále neumí dovést, což potvrzují i slova Ivany Procházkové: „Někteří čeští
odborníci, kteří se sledováním čtenářské gramotnosti, možnostmi jejího rozvoje
a světovými trendy dlouhodobě zabývají, jdou ve svém kritickém pohledu
na stávající podobu výuky v českých školách mnohdy ještě dále. Tito odborníci
čerpají své zkušenosti z dlouhodobého a intenzivního kontaktu se školami a s učiteli
českého jazyka zejména při jejich proškolování v moderních vyučovacích
metodách. Podle jejich názoru se v hodinách českého jazyka věnuje neúměrná
pozornost výuce a neefektivnímu procvičování gramatiky, popisu jazykového
systému a ovládnutí lingvistické terminologie, zatímco je dlouhodobě podceňován
význam ústního i písemného vyjadřování a porozumění textům; v rámci literární
výchovy se žáci učí zpaměti seznamy děl a jejich autorů, aniž by díla četli. Učitelé
téměř opomíjejí přípravné aktivity před čtením textu, které rovněž napomáhají jeho
pozdějšímu porozumění, ve výuce pak používají čítanky s úryvky z děl, žáci však
nejsou dostatečně vedeni k tomu, aby si navykli číst díla celá. Ve většině zemí je
přitom běžnou praxí důkladné přečtení jednoho literárního díla a následné
přemýšlení o něm, nebo dokonce jeho rozbor a posouzení s důrazem na vlastní
porozumění a propojení znalostí a zkušeností z jiných oblastí. V české výuce se
s takovou aktivitou setkáváme spíše výjimečně. Náročnější čtenářské aktivity jako
posuzování, syntéza nebo hodnocení nejsou většinou považovány za úkol výuky
jazyka a z důvodu kvantity probíraného učiva na ně není čas."55
Výzkum sledující využívání výukových metod a cílů a jeho výsledky
Z předchozího citátu je zřejmé, že učitelé do svých hodin stále nezavádí
takové množství metod, které by žákům usnadnily rozvoj jejich potenciálu.
Na zjištění metod zaměřených na výuku čtení se soustředil výzkum RLS
(v roce 1995), při němž měli učitelé v dotaznících za úkol napsat, jak často se
v jejich hodinách žáci zabývají 28 aktivitami zaměřenými na výuku čtení.
Při vyhodnocování vyšlo najevo, že žáci osmé třídy nejčastěji čtou nahlas
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před třídou, jednou za dva týdny si čtou potichu ve třídě či diskutují o knihách
a hledají souvislosti mezi četbou a vlastními zážitky; tyto výsledky zde uvádím,
avšak zároveň připomínám, že jde o informace deset let staré.
Neméně zajímavá je tabulka výukových cílů (příloha č. 8, str. 119);
v porovnání s učiteli z ostatních zemí, kteří kladli kritické myšlení na přední příčky,
se v tabulce výukových cílů, jak je hodnotí učitelé v ČR, tento cíl umístil až
na šestém místě.
Ráda bych také poukázala na výsledky sondy, ze které vyplynulo, že
nejčastěji používanou metodou je pokládání otázek, dále diskuze a z ostatních
metod byly uváděny - dramatizace, kooperativní vyučování, reprodukce obsahu,
čtení po částech, vyhledávání informací, dramatizace či různé techniky čtení. Pouze
několik málo učitelů uvedlo jako používané metody analýzu, syntézu... či metody
vycházející z programu RWCT - Pětilístek, Brainstorming, atd.
Vedle používání aktivizujících metod jsou pro práci v hodině důležité také
texty, se kterými žáci pracují. Z průzkumu PIRLS (mladší žáci) vyplynulo, že čeští
učitelé nejčastěji používají učebnice, avšak práce s nimi není přímo úměrná
zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti; oproti tomu dětské knihy využívají jen
průměrně, což se na úrovni čtenářské gramotnosti odráží negativně. „Učitelů, kteří
dětské knihy využívají pouze měsíčně, je v České republice 40% a jejich žáci
dosáhli nejhorších výsledků."56
Pokud bych tedy měla tyto výsledky stručně shrnout, tak je zřejmé, že čeští
učitelé nepoužívají celou škálu možných výukových metod (a mnohdy je ani
neznají), což se negativně odráží na úrovni ČG českých žáků; malý zájem
o rozvíjení čtenářské gramotnosti dokládá také fakt, že učitelé kladli cíl „kritické
myšlení" až na šesté místo, i když právě schopnost kriticky myslet je pro chápání
textu nezbytná.
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Metody vycházející z programu RWCT
Ondřej Hausenblas se zamýšlí nad tím, jak je možné v žácích rozvíjet zájem
o četbu „Co můžeme pro děti udělat? Šířit ve školství přístupy a metody, které
používají

moderní

vzdělávací

programy,

například

které

používáme

v (mezinárodním) programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT čtenářské dílny, osobní záznamy četby, vážná konverzace dětí o knížkách, čtenářské
křeslo a řada dalších postupů dovádí ke čtení knih, které původně číst odmítaly en

ale musí se začít na prvním stupni školy."
Program RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) je projekt, který
vznikl v druhé polovině 20. století a vychází z potřeb moderní společnosti. Ta se
díky moderním technologiím značně proměnila a začala klást na své členy nové
požadavky. Nedává již důraz na znalosti informací (které jsou samozřejmě důležité,
neboť se z nich vychází), ale především na schopnost s nimi pracovat. Jednotlivcům
již nestačí encyklopedická fakta, ale potřebují umět s nimi operovat; analyzovat je,
porovnávat, vyvodit jejich význam, zařadit je do širšího kontextu a chápat smysl
řečeného, tedy potřebují být čtenářsky gramotní.
Základem programu RWCT jsou tři výukové fáze.
Evokace
V této fázi si student aktivně vybavuje, co již o daném tématu ví. Z hlediska
čtenářské gramotnosti je tato fáze důležitá zejména proto, že žákovi usnadňuje práci
s textem v tom smyslu, že je později schopen si nové informace z textu snadněji
spojovat s dosavadními znalostmi. Otevření určité myšlenkové struktury tedy
usnadňuje recepci textu.
Neméně důležitým cílem v této fázi je aktivizace a motivace žáka. Učitel
v něm má vzbudit pocit, že je to on, kdo se chce učit a dozvědět nové informace,
získat nové dovednosti a rozvíjet své postoje a hodnoty.
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Uvědomění si významu
V této fázi si mají žáci zaznamenat nové informace, kterým příliš nerozumí
a nezapadají jim do kontextu. Ti, kdo tak nečiní a složité věci přeskakují, jsou
ve výsledku zklamáni, neboť textu neporozumí; nedává jim význam a oni nechápou
jeho smysl. To samozřejmě utlumuje jejich aktivitu a motivaci pro příští práci. Tato
fáze je tedy důležitá pro přemostění nových informací se starými.
Reflexe
Při této poslední fázi si žák pevně ukotvuje nově nabyté informace do své
myšlenkové struktury; na základě této reflexe si upevňuje nejen znalostní strukturu,
ale uvědomuje si také, jaké dovednosti se naučil či v čem se zdokonalil (např.
analýza, syntéza...). Přehodnocuje své dosavadní postoje a hodnoty a zvláště
při četbě kontroverzních textů si může uvědomovat rozdílnosti individuálních
názorů a učí se toleranci vůči ostatním.
Dílny čtení a čtenářské deníky
Popis této činnosti do své práce zařazuji proto, že nabízí možnost, jak
motivovat žáky ke čtení. Dílna čtení je činnost, která vychází z programu RWCT,
z jehož příruček jsem při psaní této kapitoly čerpala, a nabízí možnost, jak lze
„přenést" žákovu mimoškolní motivaci ke čtení knih do prostředí školy. Dalším
kladem této činnosti je také to, že se při ní žáci mohou naučit pohybovat
v prostorách knihovny, pokud se tam tato činnost odehrává.
Jak již bylo zmíněno, jedním z faktorů, který ovlivňuje čtenářskou
gramotnost, je obliba čtení knih. Ta vychází z vnitřní motivace žáka a je
charakterizována jeho svobodným rozhodnutím pro danou knihu. A právě
na možnosti svobodného výběru knihy je založena dílna čtení, kde učitel či lektor
neovlivňuje výběr knihy, ale pomáhá žákovi v jejím porozumění.
Dílna čtení se skládá ze čtyř fází:
1. Minilekce - v této fázi má lektor prostor pro to, aby žákům vysvětlil smysl
dílen a jejich průběh, zjišťuje jejich motivaci či je seznamuje postupně
s různými literárně-teoretickými pojmy. Obecně se tyto minilekce dělí
na procedurální (organizační), v nich učitel vysvětluje způsob vedení dílen,
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a na minilekce, které jsou zaměřené na rozvíjení čtenářské gramotnosti nebo
poučují

o procesech

čtení, technikách psaní, o autorech či literárně-

historickém kontextu.
2. Čtení - tato fáze trvá většinou 15 - 30 minut dle věku a zkušeností účastníků.
Žáci zde mají volný prostor pro tiché čtení.
3. Konzultace - rozhovor o četbě mezi studentem a učitelem. Žák zde sděluje
své dojmy z četby a očekává reakci od učitele. V této fázi se vychází z toho,
že lidé potřebují své dojmy sdělovat a očekávají zpětnou vazbu, tudíž učitel
zde má výbornou možnost využít zaujetí žáka a dále ho motivovat. Postupně
ho učí strategiím, které mu pomohou k lepšímu pochopení textu a pomáhá
mu při proměně v poučeného čtenáře. Lektor tyto konzultace provádí během
tichého čtení, ale tak, aby nebyl narušen klid ve třídě. Má zde tedy možnost
individuálně poznávat jednotlivé žáky a věnovat se jim.
4. Reakce na četbu - tato část dílny odpovídá třetífázi výuky, tedy reflexi. Může
být provedena formou

čtenářských deníků, debaty o knihách,

debaty

s autorem nebo literárního kroužku.
Vedle této možnosti se jako další motivace ke čtení nabízí změna formy
čtenářských deníků; ty by již neměly obsahovat pouze povinnou četbu, ale též četbu
zvolenou individuálně. Jak vypadají čtenářské deníky žáků jsem se ptala
v dotaznících učitelů a výsledky shrnuji na str. 104. Většina učitelů uvedla, že
čtenářské deníky po žácích vyžadují a chtějí, aby jim žáci zapisovali svůj osobní
postoj ke knize, ne obsah díla. Někteří učitelé si navíc uvědomují, že pro lepší
motivaci žáků k četbě je nutné jim dát určitou svobodu, a tak zadávají např. pouze
50% povinné četby a zbytek si žáci mohou vybrat sami. Přečtené knihy žáci zapisují
do čtenářského deníku nebo formou referátu své zážitky z četby sdělují celé třídě.
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Podmínky potřebné k rozvíjení čtenářské gramotnosti ve třídě
Na této kapitole bych ráda ukázala, že chce-li učitel v žácích rozvíjet čtení
s porozuměním, musí si pro to vytvořit vhodné podmínky; jednou z takových
podmínek je atmosféra ve třídě, která by měla být založena na vzájemné důvěře
mezi učitelem a žáky a na dodržování stanovených pravidel.
Než však popíši, jaká cesta vede k vytvoření správného klimatu ve třídě,
uvedu příklady toho, jaká atmosféra vládla (a pravděpodobně ještě vládne)
na některých našich školách a k jakému ideálu bychom se jako učitelé měli dostat,
abychom ze svých žáků vychovali aktivní a samostatně myslící žáky. Toto
protikladné klima ve třídě ukáži na přístupu k interpretaci textu. Při psaní
následujících řádků jsem vycházela z článku O. Chaloupky, který popisuje dva
různé přístupy k vyučování literární výchovy: „Od dob esteticko-výchovného hnutí
totiž teorie kulturní výchovy značně pokročily, a jak tomu bývá, v lecčem si
odporují. Nejzřetelnější a u nás patrně nejznámější je střet formativního, výchovněvzdělávacího pojetí a pojetí afirmativního, stvrzujícího."58
Formativní pojetí je dle něj založeno na vztahu učitel - žák, kde učitel je
autoritou, která vybírá, jaké informace žákům předá a v jaké formě. Přestože se tak
nemusí dít direktivní formou, žák zůstává spíše pasivním účastníkem vzdělávacího
procesu. Z hlediska čtenářské gramotnosti žák není spolutvůrcem interpretace
různých textů, protože ta se pohybuje pouze v mezích určených učitelem a mnohdy
je i učitelem předem nabízena.
Afirmativní pojetí stojí k formativnímu v opozici a do centra klade aktivitu
žáka. Ten se spolupodílí na interpretaci textu, promítá do něj své já. Je tím, kdo
spoluurčuje výsledek tázání se po smyslu. Toto druhé pojetí nabývá v dnešní době
na důležitosti především proto, že žáci nejsou motivováni jen učitelem, ale také
sami sebou, jejich aktivita jim umožňuje lepší proniknutí do problému a oni se cítí
spoluodpovědní za výsledek. „Dalo by se tedy říci, že v optimálních případech,
spjatých s díly té úrovně, o níž je tu řeč, člověk nejen vstupuje do řádu utvářeného
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pokoleními jeho předchůdců, ale také tento řád přesahuje, vnáší do něho sebe, svůj
intelekt a tvořivé schopnosti, svoji emocionální výbavu a životní zkušenosti... Tady
se setkáváme s komunikací spíše pomyslnou, při níž rozprávíme sami se sebou,
abychom pochopili, kdo a jací vlastně jsme; prostřednictvím kontaktu s modelovým
autorem se ocitáme tváří v tvář nárokům, které na své příslušníky klade lidské
společenství; médiem literárního textu k nám promlouvá i minulost, stáváme se
podílníky v duchovní paměti lidstva."59
Z výše napsaného je tedy zřejmé, že čtenářská gramotnost (jejíž součástí je
interpretace textu) může být rozvíjena tam, kde je základem aktivita žáků. Aktivita
žáků a čtenářská gramotnost jsou vlastně spojené nádoby, neboť tam, kde nemohou
být žáci dostatečně aktivní, nemohou v textu nacházet svůj vlastní smysl
a obráceně.
Prostředí nutné pro rozvíjení kritického myšlení
Jaké by mělo být klima ve třídě, aby žák mohl dostatečně uplatnit svůj
potenciál? Vedle již zmíněné aktivity je důležitý také přístup učitele k žákům. Kde
bude učitel autoritativní, nepřístupný jiným názorům než svým, nemůže být
rozvíjena

ani

tvořivost

žáků. Neposkytne-li

učitel

žákovi

svobodu,

aby

interpretoval smysl textu dle svých znalostí a zkušeností (samozřejmě v rámci
možné interpretace), zabrzdí nejen jeho aktivitu, ale též motivaci se dále vzdělávat
a učit se strategiím a znalostem, které by mu k lepšímu pochopení textu pomohly.
Jaké by tedy mělo být prostředí ve třídě budu citovat z příručky „Rozvíjení
kritického myšlení"
„Pro stimulaci kritického myšlení ve třídě je třeba splnit následující podmínky.
-

Poskytnout čas a příležitost, aby si studenti mohli kritické myšlení
vyzkoušet.

-

Umožnit studentům volně domýšlet a vyslovovat domněnky.

-

Přijímat otevřeně rozmanité myšlenky, nápady a názory.

-

Podporovat aktivní zapojení studentů do učebního procesu.
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-

Zajistit

bezrizikové

prostředí,

kde

nebudou

žáci/studenti

vystaveni

posměchu.
-

Vyjádřit důvěru ve schopnosti každého studenta činit kritické úsudky.

-

Oceňovat kritické myšlení.

Aby se žáci mohli účinně zapojit do kritického myšlení, musí:
-

rozvíjet své sebevědomí a pochopit význam a hodnotu svých názorů
a nápadů,

-

aktivně se zapojit do učebního procesu,

-

s respektem naslouchat různým názorům,

-

být připraveni formulovat své úsudky či se jich naopak zdržet."60
Cesta k budování „aktivní třídy"
Rozvoji čtenářské gramotnosti, aktivitě žáků a atmosféře v hodinách je

věnován článek61 Stephanie Bacon Reading coaches: Adapting an intervention
model for upper elementary and middle school readers, ve kterém popisuje, jak se
snažila využít potenciál a aktivitu jednotlivých žáků nejen ke zlepšování dovednosti
číst, ale také k tomu, aby se naučili vzájemné spolupráci a toleranci.
Stephanie Bacon je specialistka na čtení, která úspěšně aplikovala
intervenční model čtení (jeden lektor pomáhá jednomu žákovi) na výuku ve třídě z jednotlivých žáků „vyškolila" nové lektory, kteří se učili navzájem. Tento svůj
program nazvala The reading coaches model a při jeho tvoření vycházela
z myšlenek Vygotského. Ve svém programu stavěla na předpokladu, že každý žák
má vynikající schopnosti vdané oblasti a jejich správné využití může být
obohacením pro třídu.
Základem tohoto programu je teze, že žák má být schopen pracovat s textem
samostatně a interpretovat jej sám za sebe; ne tak, jak je od něj očekáváno.
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Steelová, J. L.; Meredith, K. S.; Temple, Ch.; Walter, S.; Rozvíjení kritického myšlení,
Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Příručka II, zkrácená verze.
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Bacon, S.; Reading coaches: Adapting an intervention model for upper elementary and
middle school readers. In Journal of Adolescent and Adult Literacy, roč. 48, č. 5, rok 2005,
str. 416-427.
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Stephanie Bacon k tomuto závěru došla ve chvíli, kdy si uvědomila, že žáci
nerevidují své špatné odpovědi na základě svého uvažování, ale na základě její
reakce. Jejím cílem tedy bylo žáky naučit samostatně myslet a odůvodňovat si svá
rozhodnutí. K tomuto cíli je vedla tak, že kladla důraz na odůvodňování příčin chyb,
kterých se žáci dopustili. Nejprve však neformální cestou - tyto chyby ukazovala na
sobě, a teprve, když vznikla atmosféra plná důvěry, toto požadovala i po žácích.
Důraz kladla také na to, aby žáci tento proces rozvíjení čtenářské gramotnosti chtěli
podstoupit, aby si uvědomovali jeho důležitost a uměli si odůvodnit cíl, proč se tak
rozhodli.
Po neformální části programu (cca 8 týdnů) Stephanie Bacon přistoupila
k formálnímu vyučování, kdy se žáci v jednotlivých minilekcích seznamovali
s různými strategiemi čtení s porozuměním a pracovali (většinou ve skupině)
s konkrétním textem. Ona jako učitel se v této fázi postupně stahovala do pozadí
a jednotlivé úkoly delegovala na žáky. Ti se měli navzájem opravovat (na základě
předchozího výcviku), doplňovat, hodnotit atd. Učitel zde byl spíše v roli
supervizora. Po skončení konkrétní práce s textem vždy S. Bacon žáky požádala,
aby napsali krátkou úvahu o tom, co se naučili, co se jim podařilo (přiřazují
hvězdičky) a co by chtěli zlepšit (tzv. tři přání).
Přestože v mnohém tento program nelze aplikovat na české poměry (není
problém sodlišnou výslovnosti atd.), je velmi přínosný především vtom, že
ukazuje možnosti, jak lze k výuce přistupovat.
Tento program má učitele inspirovat k tomu, aby koncipovali své hodiny tak,
že umožní žákům být nejen aktivní, ale také potřební (mohou přispět tím, v čem
vynikají), neboť tak rozvíjejí nejen jejich znalosti a dovednosti, ale také jejich
sebehodnocení, postoje a hodnoty. Tento přístup (program) v žádném případě nelze
vysvětlovat tak, že by učitelé ztráceli roli autority, která určuje chod hodiny; učitel
sám je tím, kdo vědomě přechází z pevnějšího vedení na doprovázení. (Je jasné, že
jinou pozici má učitel na základní škole a jinou na škole střední.)
Samozřejmě tento způsob výuky zabere zpočátku více času, neboť učitel
musí žákům neustále vysvětlovat co a proč v hodinách dělají; teprve po delším čase
může přejít k tomu, že žáci budou své činnosti popisovat a vysvětlovat sami. Když
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však tento způsob vyučování žáci zvládnout, je výsledek efektivnější, neboť si
z hodin, kdy jsou sami aktivní a jsou spolutvůrci, odnáší mnohem více, než když
jsou pasivními posluchači výkladu.
Také se domnívám, že je třeba dbát na to, aby učitel mladší žáky nezahrnul
velkým množstvím aktivit, které by nestačili vnímat a pochopit. Je dobré zavádět
metody do hodin postupně a s použitím další metody počkat do té doby, než máme
jistotu, že tu předchozí žáci zvládli a chápou její podstatu a význam. Pouze takto,
při plně uvědomované činnosti, mohou žáci docenit její smysl, což se pozitivně
odrazí i na jejich přístupu k této činnosti. Jestliže např. necháme žáky pracovat
s textem ve skupinách, ale nevysvětlíme jim podstatu této práce, budou podvědomě
klást zodpovědnost na nejsilnějšího člena skupiny a ostatní se s ním „povezou".
Toto je po čase přestane bavit a práce začne být demotivující a ne příliš přínosná
pro všechny členy skupiny.
Pokud tedy učitel chce ze svých žáků vychovat aktivní a zodpovědné
spolutvůrce hodin, měl by ve výuce dodržovat tato pravidla:
-

měl by vyučovat takovým způsobem, který umožňuje žákům být aktivní;

-

měl by žákům neustále vysvětlovat, proč danou činnosti provádí;

-

postupně by měl toto vysvětlování delegovat na žáky samotné;

-

aktivizující metody by měl do hodin zavádět postupně a vždy po zvládnutí té
předchozí;

-

spolu s rostoucí schopností žáků přebírat zodpovědnost za své vzdělání by
měl být schopen měnit roli vůdce v roli rádce a pozorovatele; stále však
zůstává autoritou, která vytyčuje cíle hodiny a při doprovázení hlídá, zda se
žáci z daného směru nevychylují.
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5. Modelové lekce
Pro tyto modelové lekce jsem se rozhodla proto, že na nich mohu
demonstrovat některé metody vycházející z programu RWCT Kritické myšlení
a ukázat, že lze nejen v hodinách českého jazyka a literatury rozvíjet v žácích
dovednost

„číst

s porozuměním",

tedy

čtenářskou

gramotnost.

Při

psaní

jednotlivých metod jsem vycházela z příruček, které jsou součástí kurzu RWCT
a od ostatního textu jsou odlišeny kurzívou.
Cíle jednotlivých hodin budu vždy konkretizovat u daných hodin; zde uvedu
spíše záměr, proč jsem si tato témata zvolila.
1. Poetismus a proletářská literatura.
Na této lekci chci ukázat, že výkladové pasáže lze nahradit různými aktivizujícími
metodami, při kterých žáci rozvíjí svou čtenářskou gramotnost.
2. Vítězslav Nezval - Edison. (Tato lekce navazuje na lekci předchozí.)
Na této hodině chci ukázat, jakými způsoby lze pracovat s uměleckým textem.
3. Žánr detektiva, povídka Básník.
Na této hodině chci ukázat, jak lze pracovat s metodou předvídání; koncipovala
jsem ji tak, aby si žáci uvědomili vícevrstevnatost textu, která zde nemusí být
na první pohled zřejmá. Vycházím ze zkušenosti, že žáci spíše odhalí více vrstev
v poezii než v próze, v níž se zaměřují spíše na dějovou složku.
4. Argumentace, euthanasie.
Na této hodině chci ukázat, že čtenářskou gramotnost nemají rozvíjet jen učitelé
českého jazyka a literatury, ale též učitelé jiných oboru. Tato lekce může být
odučena učitelem ZSV, nebo ve spolupráci učitele ČJ a ZSV. Jejím základem je
kontroverzní téma euthanasie, k němuž se mají žáci nějakým způsobem postavit.
Aby tak mohli učinit, musí být schopni si svůj postoj obhájit a uvést kněmu
argumenty. Žáci se tedy budou učit pracovat s argumenty, což je z hlediska
čtenářské gramotnosti důležitá dovednost, neboť díky ní budou moci v textu odhalit
např. manipulaci.
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Poetismus a proletářská literatura v české literatuře
Cíl hodiny

-

Žáci se procvičí ve spojování nových informací s dosavadními znalostmi
(I.N.S.E.R.T).

-

Žáci se v této hodině seznámí s odborným textem.

-

Žáci se procvičí ve vyhledávání důležitých informací v odborném textu.

-

Žáci se procvičí v analýze a syntéze.

-

Žáci budou znát základní rysy poetismu a proletářské literatury.

-

Žáci budou schopni tyto rysy nalézt v konkrétním textu.

-

Žáci se zdokonalí v ústním projevu (referování, diskuze).

-

Žáci si uvědomí propojenost jednotlivých oborů.

-

Žáci se zdokonalí ve vzájemné spolupráci, toleranci a respektu.

Pomůcky

-

text k metodě I.N.S.E.R.T

-

pracovní listy (viz příloha 9, str. 120) - text + expertní listy

-

tabule, psací potřeby

Příprava žáků na tuto hodinu

-

Tato hodina je pro svou náročnost určena spíše studentům středních škol

a staví na znalostech (ideologie - komunismus...), které si žáci odnesli
v minulých dnech z hodin základů společenských věd a dějepisu.
-

Studenti si za DÚ připraví krátký text (max. A4), ve kterém popíší
některé významné události, které se staly ve světě ve 20. a 30. letech
20. století.
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-

Učitel může studentům ulehčit práci tím, že jim nabídne možnosti, kde by
tyto informace našli - např. publikace ze školní knihovny či webové
stránky.

Učitel

tímto

způsobem

práce

vede

žáky

k aktivitě

a samostatnosti, neboť jim nepředkládá hotové řešení, ale cestu k němu.
Rozvíjí jejich kompetenci k učení a též čtenářskou gramotnost, neboť se
studenti učí pracovat samostatně s textem a vyhledávat v něm informace.
Mezipředmětová spolupráce

-

Tato hodina vychází z požadavku Rámcového vzdělávacího programu
týkajícího se mezipředmětové spolupráce a je založena na kooperaci
učitelů českého jazyka a literatury s učiteli základů společenských věd či
dějepisu.

-

Mezipředmětová spolupráce je nezastupitelná v tom, že učí žáky nahlížet
na jevy okolního světa v kontextu a neškatulkovat si je dle vyučovacích
předmětů, tedy jednotlivých vědních oborů. Učí je chápat věci
v souvislostech a hledat příčiny jevů a jejich důsledky, které z nich
vyplývají. Otvírá jim cestu k lepšímu porozumění dané skutečnosti
a usnadňuje zapamatování dané látky a její zabudování do myšlenkové
struktury.

-

Propojovacím článkem těchto předmětů je téma ideologií, které je
v hodině literatury zkonkrétněno proletářskou literaturou.
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Vlastní hodina
Tato hodina vychází z programu RWCT a jejím základem je třífázový model
učení (evokace - uvědomění si významu - reflexe).
Fáze evokace
Na začátku této hodiny učitel napíše na levou část tabule: významné události
ve světě ve 20. a 30. letech a na pravou část tabule: kulturní, politická
a hospodářská situace v ČSR ve 20. a 30. letech. Poté použije metodu
brainstormingu a požádá žáky, aby asociovali slova, která je k nim napadají.
Samozřejmě více informací budou žáci vědět o prvním tématu, neboť na něj
r

vypracovávali DU. Při koncipování této hodiny jsem vycházela z předpokladu, že
ne všechny práce budou mít stejnou úroveň, a tak je dobré toto téma (významné
události) zařadit do evokační fáze (otevření určitých myšlenkových struktur), i když
to může být v jistém smyslu reflexe jejich DÚ.
Brainstorming
-

Metoda, při níž učitel napíše na tabuli slovo a nechá žáky, aby kněmu
asociovali slova další, která je v souvislosti s ním napadají.

-

Učitel se k odpovědím žáků nevyjadřuje, jeho úkol je pouze zapisovat
odpovědi na tabuli či klást usměrňující otázky.

-

Tato činnost je u konce, když žáci vyčerpají své odpovědi.

Fáze uvědomění si významu
Po metodě brainstormingu učitel žákům rozdá text, ve kterém popisuje
kulturní, politickou a hospodářskou situaci té doby. Úkolem žáků je tento text
zpracovat metodou I.N.S.E.R.T.
I.N.S.E.R.T
- Tato metoda se používá při práci s textem, ve kterém si žáci znaménky označují
informace dle určitých hledisek. Následující tabulka vychází z Příručky RWCT.62
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Udělejte fajfku na okraji textu, jestliže něco z toho, co čtete, potvrzuje, co
jste věděli nebo si mysleli, že víte.
Udělejte mínus, jestliže je informace, kterou čtete, v rozporu s tím, co víte
nebo co jste slyšeli.
+

Udělejte plus, jestliže informace, kterou se dozvíte, je pro vás nová.

?

Udělejte otazník, jestliže se objeví informace, které nerozumíte, která vás
mate nebo o které byste se chtěli dozvědět více.

Fáze reflexe —> Evokace
V této fázi, která slouží k systematizaci informací a jejich upevňování, žáci
vytvoří dvojice a jeden druhému sdělí, které nové informace je nejvíce zaujaly
a proč. Tento úvodní třífázový cyklus je zároveň evokací k dalšímu cyklu, neboť
žáci již ví, že se „pohybují" v období počátku 20. století a že informace týkající se
literatury mají usouvztažňovat s informacemi z předchozí činnosti.
Fáze uvědomění si významu
V této části hodiny budou žáci kooperovat ve skupinách a jejich úkolem bude
pracovat se zadaným textem dle instrukcí, které dostanou. Více o nich viz str. 69.
Kooperativní vyučování
-

Základem kooperativního vyučování je práce ve skupině, ať malé (dvojice),
tak větší. Pokud žáci na tento způsob práce nejsou zvyklí, je dobré začínat
nejprve pracovat v menších skupinách a ty postupně zvětšovat. Zamezí se tak
tomu, že žáci budou vyrušovat a svalovat práci na jednoho či dva členy
skupiny. V menších skupinách se lépe naučí si rozvrhnout práci a nést
zodpovědnost za vykonání té své.

-

Zprvu je velmi důležité analyzovat a hodnotit nejen výsledky práce dané
skupiny, ale také způsob, jak k němu studenti došli. Žáci si sdělují, co měl
kdo na starosti, jakou strategii zvolili k dosažní výsledků či jak si práci
rozvrhli časově. Tuto fázi by neměl učitel podcenit, protože pouze skrze
reflexi je možné dojít v další hodině ke zdokonalení. Studenti musí sami znát
hodnotu a význam spolupráce, musí být přesvědčeni, že tento způsob práce
budou v životě potřebovat a že se ho chtějí naučit. Pokud budou vnímat
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skupinové vyučování pouze jako oživení hodiny, při kterém se pobaví, žádné
výsledky to nepřinese a u některých studentů to může vést až k demotivaci
a k nabytí dojmu, že hodina byla zbytečná.
-

Z hlediska čtenářské gramotnosti bych v souvislosti s kooperační metodou
ráda odkázala na program Stephanie Bacon, která ji považuje za zásadní,
a to především proto, že se při ní žáci učí navzájem. Žáci mohou společně
přemýšlet na textem, klást si otázky a využívat toho, že je každý výjimečný
a nadaný v jiném směru. Každý chápe text jinak a vzájemná diskuse nad
textem, založená na toleranci a respektu, může jednotlivce jenom obohatit.
Důležitá tato spolupráce však není pouze z hlediska interpretace, ale také
z hlediska rozvíjení čtenářských strategií. Učitel se v hodině nemůže věnovat
individuálně všem, a tak tuto metodu může využít k tomu, že vytvoří takové
skupiny, v nichž bude vždy alespoň jeden schopnější žák, který bude ostatním
pomáhat v porozumění textu.

-

Pokud žáci ve skupině pracují

s textem, nerozvíjí samozřejmě

čtenářskou gramotnost, ale též své postoje k druhým; získávají

pouze
sociální

kompetence a učí se nahlížet na věc z více úhlů.
V této souvislosti uvádím výsledky šetření vzájemné kooperace mezi žáky
(PISA); výsledná hodnota indexu je podprůměrná v případě kooperativního
vyučování a průměrná v případě individualistického přístupu. „Na otázku ,jak často
pracujete ve škole ve skupinách" odpovědělo většinou nebo vždy pouze 5% žáků
ze všech typů škol."63 Také bych ráda připomněla test KALIBRO, který je
na vzájemné spolupráci založený; v kooperaci se zdatnějšími ukázali být oproti
studentům SŠ žáci ZŠ.
Z uvedených informací vyplývá, že na českých školách se metoda kooperace
zatím příliš nepoužívá a žáci nejsou zvyklí takto pracovat. Tuto skutečnost je nutné
změnit a to z několika důvodů. Jednak dovednost vzájemně spolupracovat budou
studenti potřebovat ve svém dalším profesním životě, tedy hledisko praktické,
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a také se díky ní učí toleranci a respektu k ostatním a zodpovědnosti za svou práci
ve skupině, tedy hledisko, které se vztahuje k hodnotám a postojům, jež mají učitelé
v žácích rozvíjet.
JIGSAW - Skládankové učení
-

Základem

této metody je

ustavení „skupin domovských"

a

„skupin

expertních ".
V domovské skupině se každému členu přidělí číslo odjedné do čtyř a oznámí
se jim, že budou experty na daný problém v textu, který jim učitel rozdá. Text
je rozčleněn na čtyři části a úkolem jednotlivců je co nejlépe zpracovat
danou část a poté ji vysvětlit ostatním. Aby tento úkol měli žáci snazší,
přestěhují se z tzv. domovských skupin do skupin expertních - dle čísel, která
jim byla přiřazena; jedničky kjedničkám, dvojky k dvojkám... V expertních
skupinách vymezenou dobu zpracovávají jim přidělený úkol a své odpovědi
zapisují na „ expertní list", který dostali ve svých domovských skupinách.
-

Po uplynutí doby, kterou žáci trávili v expertních skupinách, se opět vracejí
do svých domovských skupin a v nich prezentují výsledky předchozí činnosti
ostatním spolužákům.
V této hodině je výše zmíněná metoda částečně modifikována a členové

domovských skupin nedostávají různé části jednoho textu, ale čtyři různé texty,
na nichž jsou informace o poetismu a proletářské literatuře. Ty jsou navíc různé
obtížnosti, což umožňuje učiteli přistupovat ke studentům v rámci možností
individuálně a rozvíjet jejich potenciál. Aby tohoto mohl učitel dosáhnout, musí
skupiny vytvořit tak, aby byla jedna vůči druhé homogenní. Aby v ní tedy byli
zastoupeni jak žáci s výborným prospěchem, tak žáci průměrní.
Texty (viz příloha 9, str. 120), které jsem pro tuto práci zvolila, jsou citace
z odborných knih a to z toho důvodu, aby se studenti jednak naučili pracovat
s odborným textem (lze navazovat v hodině českého jazyka - odborný styl) a také
aby

se

seznámili

s různými

odbornými

publikacemi; pracovní

listy jsou

koncipovány tak, že dva se vždy týkají poetismu, dva proletářského umění a v obou
dvojicích je vždy jeden text náročnější a druhý snazší.
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Jak již bylo zmíněno v popisu metody JIGSAW, studenti po návratu
do svých domovských skupin seznamují ostatní členy s tím, co se dozvěděli, a sami
se od ostatních nechají vzdělávat. Protože však v našem případě mají dva členové
informace týkající se stejného tématu, prodiskutují je nejprve spolu, a pak je teprve
sdělí ostatním (dvojice se mají doplňovat). Aby jejich výklad nebyl pouze
teoretický, mají za úkol vybrat jednu ze dvou básní (Abeceda + Demonstrace příloha 10, str. 126), která se podle nich vztahuje k danému směru. Na ní mají
ukázat základní rysy daného směru a přiblížit ho ostatním členům skupiny. Tyto
básně učitel skupinám dodá během jejich práce na expertních listech.
Tato metoda není vhodná pouze proto, že umožňuje žákům být aktivní, ale
také řeší problém, na který si mnozí učitelé stěžují. Jejich námitky k aktivizujícím
metodám se týkají především jejich časové náročnosti, kvůli níž nemají čas
na ostatní práci (tedy výklad, ze kterého by si studenti odnesli zápisky). Zde je
výklad zprostředkován v pracovních listech (textech) a expertních listech, které si
mohou žáci mezi sebou rozkopírovat či nascanovat a ze kterých se mohou později
sami připravovat na různé zkoušky.
Reflexe
Základem reflexe je znovuuvědomění si nových informací a zamýšlení se
žáků nad činnostmi, které prováděli. Toto zpětné hodnocení je pro rozvoj čtenářské
gramotnosti velice důležité, neboť si při něm žáci zopakují strategie, které se
naučili, upevní si nové informace a především si zhodnotí, v čem byli úspěšní či co
jim dělalo problémy; to je pro další činnosti velice motivační.
Učitel v této poslední části hodiny použije metodu Pera doprostřed a zadá
žákům následující témata na přemýšlení a diskusi.
-

Co vám činilo v předchozí činnosti největší problémy?

-

Co vám naopak přišlo velice snadné?

-

Co vás na této činnosti nejvíce zaujalo?

-

Řekněte, co vás zaujalo na probíraném tématu?

-

Proč si myslíte, že je důležité se těmto tématům věnovat?

-

V jakých dovednostech jste se měli možnost zlepšit?

-

V čem vám přišla tato činnost přínosná?
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Pera doprostřed
-

Při této metodě si žáci ve skupině vyměňují své názory a nápady.

-

Spočívá v tom, že když jeden ze skupiny svůj názor řekne, položí doprostřed
stolu propisku. Dává tím najevo, že předává slovo.

-

Tímto způsobem se zajistí, že se všichni zúčastnění dostanou ke slovu, neboť
ten kdo již své pero odložil, nemůže mluvit do té doby, než jsou na stole pera
všech ze skupiny.

-

Učitel může kdykoli vzít něčí pero a zeptat se, čím přispěl do diskuze.

Vítězslav Nezval - Edison
Cíl hodiny

Ěsí
-

Žáci se při přípravě na tuto hodinu (viz druhý úkol „Příprava žáků") naučí
pojmenovat pocity, které prožívají při čtení daného textu.

-

Žáci se zdokonalí v pokládání otázek týkajících se daného textu.

-

Žáci se zdokonalí v interpretaci daného textu.

-

Žáci se zdokonalí v prezentaci a obhajobě svého názoru.

]'omůcky

-

text V. Nezvala - Edison (viz příloha 11, str. 128)

-

text - životopis E. A. Edisona (viz příloha 12, str. 130)

-

tabule, psací potřeby

]Příprava žáků na tuto hodinu
1
-

Tato hodina staví na předpokladu, že studenti jsou v období pubescence a
adolescence citově velmi vnímaví a jsou otevření novým nápadům, pokud
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je sami uznají za zajímavé. Toho učitel může dobře využít, ale
samozřejmě až tehdy, když naváže se třídou důvěrnější vztah založený za
vzájemném respektu.
-

Tato samostatná práce je založena na pozorování vlastních nálad a pocitů,
které žáci prožívají při čtení textu. Je rozdělena do dvou částí, z nichž
první část je zadána cca měsíc před touto hodinou a druhá část cca 14 dní.

-

1. První úkol, který učitel studentům zadá, je, aby si našli fotografii
(obrázek) člověka, který je v životě inspiroval, když jim bylo těžko. Může
to být kdokoli. K obrázku pak mají připsat důvody, které je vedly právě
k tomuto výběru a v čem je daný člověk inspiroval.

-

2. Druhý úkol je založen na práci s textem. Učitel žákům řekne, že by jim
rád něco předal; rozdá studentům papíry (lícem dolu) a požádá je, aby si
papír složili, aniž by četli text, kteiý na něm je. Na papíru je úvodní část
Nezvalova Edisona, avšak není tam uveden název, ani autor (viz příloha
11, str. 128 - 129). Učitel dále studentům vysvětlí, jak s ním mají naložit;
mají ho otevřít tehdy, když se cítí smutní, osamělí, (v depresi). Úkolem
studentů bude si text v takové chvíli o samotě přečíst a napsat k němu
poznámky, které je napadají; na základě nich pak krátkou úvahu. (Učitel
může také navrhnout, že pokud žáci chtějí umocnit zážitek z čteného,
mohou si za setmění vyjít sami ven a pozorovat okolí (svítící světla...) a
vnímat zvuky, které se ozývají. Pokud jsou to studenti z Prahy, může jim
přímo doporučit procházku přes most Legií.)

Píšeme si pro sebe
-

Tato metoda se používá tehdy, je-li cílem poznání sama sebe skrze to, co
píšu.

-

Žáci při něm píší volněji a svobodněji, neboť nemají obavy ze špatného
hodnocení. Tento způsob práce se totiž nehodnotí a slouží především
k sebeprojekci.

-

Pro dobré vyznění tohoto druhého úkolu je důležité, aby učitel žáky dobře
namotivoval. Aby jim vysvětlil, proč jim tento úkol zadává a co od nich
očekává.
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Vlastní hodina
Při vymýšlení této modelové hodiny jsem si sama nejprve musela ujasnit, jak
rozumím básni já. Ne proto, abych požadovala po žácích, že by měli ke stejné
interpretaci dojít také oni, ale spíše proto, aby hodina měla určité směřování; vždy
však s vědomím, že žáci musí mít dostatek možností si hledat interpretaci vlastní.
Má interpretace tedy měla být ukázkou, jak lze k básni přistupovat. Budu-li
konkrétní, tak v básni spatřuji hlavní poselství v tom, že tvůrčí silou lze překonat
životní těžkosti; také proto jsem v závěrečné reflexi použila metodu Pětilístku,
jejímž tématem byla „tvorba".
Evokace
Učitel žákům na začátku hodiny neříká její téma, ale pomocí klíčových slov,
která píše na tabuli, se je k tomuto tématu snaží dovést. (Nápovědou mohou být
i donesené domácí úkoly.) Klíčová slova může zvolit např. tato: poetismus, deprese,
Praha, žárovka, noc, radost, asociace, exotika, refrén, Nezval... K posílení motivace
dále vyzve učitel žáky, aby si připravili domácí úkol a znovu si text (1. část
Edisona) a svou úvahu přečetli.
Klíčová slova
-

Učitel z textu, který bude se žáky číst, vybere několik klíčových slov a úkolem
studentů je hledat mezi těmito slovy souvislosti.

-

Během čtení textu se učitel žáků ptá, zda se jim jejich hypotézy potvrdily.

Uvědomění si významu
V této fázi studenti dostanou do dvojice celý text Vítězslava Nezvala
a úkolem každého z nich bude k němu napsat podvojný deník.
Podvojný deník
-

Tato metoda spočívá v tom, že si studenti vezmou prázdný papír (či píší
na prázdnou stránku sešitu) a uprostřed něj udělají svislou čáru.

-

Na levou stranu si vypíší určitou pasáž z textu, která je zaujala, a napravo
napíší komentář k této pasáži; proč zrovna ta je zaujala, co jim připomněla,
jak hluboký byl tento zážitek atd.
V našem případě tedy studenti vypíší na levou stranu určitou pasáž z poemy

Edison a napravo k ní komentář.
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Protože pro pochopení poemy Edison je nutné znát některé údaje ze života
E. A. Edisona, zvolila jsem pro další práci metodu V - CH - D. Téma učitel
studentům zadá: Prvky z Edisonova života v díle Vítězslava Nezvala Edison.
Úkolem studentů v této fázi je poemu Edison pročíst, nalézt v něm odkazy na život
E. A. Edisona a vyplnit první dva sloupce tabulky. Poté dostávají od učitele
pracovní list, na kterém je životopis E. A. Edisona, a jejich úkolem je Nezvalův text
znovu přečíst a doplnit sloupec třetí.
Vím - Chci vědět - Dozvěděla jsem se (V-CH-D)
-

Tato metoda se dá použít jak v jedné

vyučovací hodině, tak v celém

tematickém cyklu.
-

Spočívá v tom, že si studenti vezmou čistý list papíru a nahoru napíší téma,
kterým se budou zabývat (to může určit učitel, či žáci sami). Papír pak
rozdělí svislými čarami na tři části a každý sloupec pojmenují: Vím - Chci
vědět - Dozvěděla jsem se.
Učitel se žáků zeptá na to, co již o daném tématu ví (žáci si sami píši na svůj
papír) a následně získané informace (myšlenky žáků) zapisuje na tabuli
do sloupce „ Vím "; tyto informace dále učitel se žáky rozdělí do jednotlivých
kategorií. Pokud si u nějaké informace žáci nejsou jisti její

pravdivostí,

zařadí ji do sloupce „Chci vědět". Tam také zapisují otázky, které je
v souvislosti s daným tématem napadají.
-

Pak učitel žákům rozdá texty, ve kterých se o daném tématu pojednává,
a nechá je, aby si k otázkám, které jsou v druhém sloupci, napsali vedle
odpovědi. Pokud se v textu vykytují další informace, na něž je nenapadlo
v předchozí části se ptát, zapíší je až dolů.

Reflexe této činnosti
Žáci tuto činnost reflektují nejprve ve dvojici, a pak s učitelem.
Pokud se učitel rozhodne v této fázi hodinu ukončit, může příští hodinu začít tím, že
v evokační fázi použije brainstorming, jehož základem bude téma z metody
V _ CH - D: Prvky z Edisonova života v díle Vítězslava Nezvala.
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Uvědomění si významu
K následují činnosti mě inspirovala metoda Učíme se navzájem, z níž jsem
vycházela; především z myšlenky, že žáci se stávají učiteli a jsou sami tvůrci
otázek; viz program Stephanie Bacon na str. 60.
Učíme se navzájem
-

Tato metoda vychází z předpokladu, že více si zapamatujeme, jsme-li aktivní,
a aktivní jsme tehdy, když něco vykonáváme, vysvětlujeme,

vymýšlíme,

obhajujeme...
-

Studenti se ve skupině stávají učiteli, kteří se navzájem vyučují, a v této roli
se střídají. Každý člen skupiny dostane text a student v roli učitele se k němu
vyjadřuje z několika hledisek: nejprve musí shrnout, co se v textu dozvěděl,
a dále vymyslet otázku, která se k textu vztahuje a na kterou mu zbylí členové
skupiny odpoví. Také má vysvětlit nejasná, obtížná místa v textu a zkusit
předvídat, jak bude text dále pokračovat. Nakonec určí svého nástupce v roli
učitele a vymezí další část textu, která se bude číst.

-

Tato metoda by se měla v hodinách používat tehdy, jsou-li studenti již zvyklí
na práci ve skupinách a na metody, které povzbuzují jejich aktivitu. Přesto
zde má učitel alespoň zprvu, než se studenti obeznámí s touto metodou,
nezastupitelnou roli. Nejprve jim ukazuje, jak by se měly dané úkoly řešit,
a poté se stává jakýmsi supervizorem, který na průběh této činnosti dohlíží.
Učitel studenty rozdělí do skupin, každé skupině zadá jednu kapitolu

z Edisona a jejich úkolem bude k ní vymyslet otázky, které sledují různé cíle
(otázky týkající se vyhledávání informací, interpretační). Studenti mají při vytváření
otázek k dispozici různé odborné příručky.
(Jen připomínám, že této hodině, musí předcházet lekce, ve kterých se žáci
postupně naučí zvládání určitých čtenářských strategií.)
Odpovědi na interpretační otázky budou u jednotlivců značně individuální,
protože každý do textu promítá své zkušenosti a dává textu jedinečný smysl. Proto
je samozřejmě na místě otázka, jak se vyrovnat s případnou dezinterpretací, ke které
bude u méně zkušených čtenářů pravděpodobně docházet (u této práce ve skupině
samozřejmě nemůže být neustále přítomen učitel). Možné řešení vidím v tom, že by
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žáci psali své odpovědi na papír, pak o nich diskutovali (každý si samozřejmě musí
umět své stanovisko obhájit), a pokud by se něčí interpretace výrazně odlišovala
od ostatních členů skupiny či se členům skupiny nezdála argumentace dané
interpretace smysluplná, zavolali by na odbornou konzultaci učitele.
Mají-li studenti ve skupině otázky připravené a sami si na ně odpověděli,
nechávají toto zadání otázek na místě a přesouvají se (např. po směru hodin)
na stanoviště jiné skupiny, která také postupuje... Tam zodpoví na otázky druhé
skupiny a po uplynutí časového limitu se opět posouvají. Tato činnost končí tehdy,
je-li skupina opět na svém původním místě.
Reflexe
Po této činnosti následuje reflexe, která má tři části.
1. Učitel nejprve vyzve studenty v jednotlivých skupinách, aby mu přečetli
otázky, které vymysleli, a pak studenty z ostatních skupin, aby mu řekli své
odpovědi. Ty buď může zapisovat na tabuli, nebo pouze slovně shrnout. Pak
učitel žáky požádá, aby zkusili v několika větách říci, v čem vidí smysl básně
a čím je tato báseň obohatila. Následuje opět diskuze.
2. K reflexi použije učitel také činnost, ke které mě inspirovala metoda
Poslední slovo patří mně. Učitel žáky požádá, aby v textu našli úryvek, který
dle nich vyjadřuje smysl básně, a svůj výběr okomentovali.
Poslední slovo patří mně
-

Tato metoda je vhodná především k tomu, že se žáci naučí prezentovat své
názory a myšlenky.

-

Žáci si v daném textu vyberou část (citát), která je zaujala, a napíší ji na kus
papíru spolu s číslem stránky, ze které by vzata.

-

Na druhou stranu papíru napíší k této citaci poznámky, které mohou danou
citaci rozvádět, komentovat, vyjadřovat souhlas či nesouhlas atd.

-

Následně učitel vyzve některého ze studentů, aby citaci, kterou si vybral,
přečetl. Ostatní spolužáci mají hádat, proč si vybral zrovna tento citát, a on
svůj názor vysvětlí.

-

Po této diskuzi má poslední slovo student, který daný citát četl, a řekne svůj
komentář, který si napsal na druhou stranu papíru.
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-

Pak učitel vyvolá dalšího žáka a celý proces se opakuje.

3. Na závěr učitel použije metodu Pětilístku, ve které bude námětem „tvorba",
jak je chápána v této básni. (Odůvodnění tohoto výběru viz začátek této
lekce.)
Pětilístek (Cinquains)
-

Tato metoda je pětiřádková básnička, ve které se žáci učí analyzovat daný
pojem; na každý řádek napíši informace týkající se tohoto pojmu - dle
daných pravidel.
„ 1. První řádka je jednoslovné téma, námět (obvykle podstatné jméno).

-

2. Druhá řádka je dvouslovný popis námětu.

-

3. Třetí řádka je sestavena ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu tedy co dělá nebo co se s ním děje.

-

4. Čtvrtá řádka je čtyřslovný výraz ukazující vcítění se do námětu.

-

5. Poslední řádka je jednoslovné synonymum, které rekapituluje podstatu
námětu. "64

-

Tuto básničku si napíše v určitém časovém limitu každý sám, a poté ji
porovnává s Pětilístkem spolužáka. Společně nad nimi diskutují a navzájem
se obohacují a nové chápání daného pojmu.

Například:

1.

tvorba

2.

náročná, nekončící

3.

dráždí, uspokojuje, naplňuje,

4.

možné východisko ze smutku

5.

naděje

64

Steelová, J. L.; Meredith, K. S.; Temple, Ch.; Walter, S.; Rozvíjení kritického myšlení,
Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Příručka II, zkrácená verze; str. 25.
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Detektivka, povídka Básník
(üil hodiny
/

i

-

Žáci budou umět vyjmenovat základní rysy žánru detektivka.

-

Žáci se pomocí metody „Předvídání" zdokonalí v dovednosti analýzy
a porovnávání (předpoklad x výsledek).

-

Žáci si uvědomí vícevrstevnatost textu.

-

Na základě metody „Vennův diagram" se žáci zdokonalí v dovednosti
porovnávat (nalézání společných a rozdílných rysů - žánr detektivka x Čapkova
detektivka).

I^můcky

-

text - Detektivka (příloha 13, str. 13 2)

-

text - Básník (příloha 14, str. 133)

-

tabule a psací potřeby

Vlastní hodina
Evokace
Na začátku hodiny učitel napíše na tabuli slovo „detektivka" a žáci budou
mít za úkol asociovat slova, která je v této souvislosti napadají. Jde tedy
o brainstorming.

Uvědomění si významu
V další fázi učitel rozdá žákům pracovní list (příloha 13, str. 132), na kterém
je charakteristika žánru detektivka. Jednotlivé věty jsou však zpřeházené a úkolem
studentů bude je složit dle správné následnosti.
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Zpřeházené věty
-

Tato metoda, jak název napovídá, je založená na tom, že učitel rozstříhá
určitý text na několik částí a úkolem žáků je tento text složit dohromady.

-

Učitel text musí samozřejmě rozdělit tak, aby jej bylo možno dle logiky opět
složit zpět.

-

Text mohou skládat žáci individuálně nebo ve skupinách.

Reflexe
Mají-li žáci věty uspořádané, učitel se žáky zkontroluje jejich správnost,
a pak

je vyzve, aby mu řekli informace, které charakterizují žánr detektivka

a nejsou napsané na tabuli (z brainstromingu).
Na tuto reflexi navazuje další činnost, ve které žáci budou pracovat
s konkrétním textem ze žánru detektivky - s detektivní povídkou Karla Čapka:
Básník.
Evokace —» Uvědomění významu
V následující činnosti si žáci uvědomí, jakou roli při vnímání textu hraje
předvídání. Při něm recipient aktivuje svůj mentální slovník a encyklopedii, spouští
analyzátor (parser) a otvírá své myšlenkové struktury na přijímání nových
informací; jde tedy o fázi evokace. Ta je následně vystřídána fází uvědomění si
významu, při které si žáci díky předvídání více uvědomují čtený text, a činnost
zakončuje reflexe, která porovnává předvídaný příběh s příběhem reálným (daným
textem, v tomto případě povídkou Básník).
Práce s narativním textem
Předvídání
-

Základem této metody je čtení textu po částech; knim má vždy učitel
připravené otázky a žáci na ně odpovídají.

-

Před čtením textu učitel řekne žákům několik slov, které se k textu váží,
a nechá je předvídat, o čem by text mohl být. Žáci se nad nimi zamýšlí
nejprve sami, a poté o nich diskutují se sousedem. Pokud je čas, může se
rozvinout i krátká debata ve třídě.

-

Žáci své předpovědi zapisují postupně do tabulky předpovědí, která vypadá
takto:
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CAST I.
Co si opravdu myslíte,

Jaké důkazy pro to

že se stane

máte

Co se stalo?

CÁSTII.
Co si opravdu myslíte,

Jaké důkazy pro to

že se stane

máte

Co se stalo?

CAST III.
Co si opravdu myslíte,

Jaké důkazy pro to

že se stane

máte

Co se stalo?

Uvědomění si významu
-

Učitel vždy po přečtení určité části textu dává žákům otázky a nechává je,
aby si odpovědi nejprve zapsali, teprve potom následuje diskuze. V ní má
každý účastník svou odpověď vysvětlit ostatním.

Reflexe
-

Na závěr této činnosti učitel nechá žáky ve dvojici (té, co měli na začátku)
porovnat jejich předpovědi příběhu s tím, jak příběh opravdu skončil. Svá
zjištění mohou též prezentovat celé třídě.
Slova, na základě kterých mají žáci předvídat příběh, jsou: mrtvý chodec,

auto, detektiv, svědek, student strojního inženýrství, básník, báseň. Tato slova jsem
zvolila proto, že jsou důležitá pro příběh v tom smyslu, že jej vždy posouvají dál.
Po jejich zadání dá učitel žákům určitý čas na rozmyšlenou, na zapsání předpovědi
do tabulky, a pak je vyzve, aby své předpovědi prodiskutovali se spolužáky.
Text, který jsem pro tuto práci vybrala, je detektivní povídka Karla Čapka Básník; volila jsem ji proto, že je to text napínavý (žáky zaujme) a že je to text
vícevrstevnatý. Následuje četba první části textu. V této první části textu (příloha
14, str. 133) se žáci dozví, že byla přejeta žena. Vyšetřování tohoto případu dostal
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na starosti mladý policejní koncipient dr. Mejzlík, který hledá svědky nehody.
Jedním z nich je strojní inženýr Králík. Tato první část povídky je ukončena
v místě, kdy se dr. Mejzlík ptá inženýra Králíka na to, kdo je jeho přítel (tedy další
svědek).
Text jsem ukončila v tomto místě proto, že autor již dává tušit, jak se může
příběh dál vyvíjet, ale čtenář k vysvětlení celého příběhu nemá ještě dost důkazů.
Žáci si tedy mohou ověřit, nakolik se jim podařilo předvídat první část příběhu,
a mají stále ještě velký prostor pro předvídání další části.
Otázky k textu:
K tomuto konkrétnímu textu se nabízí například tyto otázky:
-

Kde se dopravní nehoda stala? Z hlediska čtenářské gramotnosti je tento úkol
pro žáky snadný, protože pouze vyhledávají v textu určitou informaci.

-

Je z této části textu patrné, kdo ženu přejel, existují nějaké domněnky?

-

Je známá příčina nehody, je podložena nějakými důkazy?

-

Objevuje se v textu místo, ve kterém se některá postava

zamýšlí

nad možnými způsoby jednání? Čeho se týkalo?
-

Co je důležité pro dr. Mejzlíka? Myslíte, že by jeho slova byla jiná, kdyby
měl jiné povolání?

-

Proč myslíte, že autor tuto větu do textu vložil? Tato otázka slouží k tomu,
aby si žáci uvědomili vícevrstevnatost textu, aby nehledali jen

vyřešení

vraždy, ale zamýšleli se i nad implicitně uvedenými myšlenkami v textu
(například různorodost jednání a jeho motivy, různé vnímání skutečnosti detektiv, básník).
Druhá část textu pokračuje výslechem básníka Nerady, který si vědomě
žádné informace o autonehodě nevybavuje, ale jako možný důkaz dává
dr. Mejzlíkovi báseň, kterou napsal krátce po nehodě. Zde také úryvek končí.
Otázky k textu:
-

Lze z této části textu vyvodit, jak povídka dopadne? Otázka na

předvídání,

žáci doplňují další část tabulky.
-

Jaký uvedl pan Králík argument pro to, že auto, které způsobilo nehodu,
mělo čtyřtaktní výbušný motor? Opět prosté vyhledávání informace.
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-

Objevuje se v textu věta, ve které by se opět některá z postav zamýšlela
nad dvojím možným způsobem jednání? Proč myslíte, že autor tento motiv
v textu použil dvakrát? Otázka na chování dr. Mejzlíka byla již zodpovězena
v předchozí části, ale zaznívá znovu proto, aby si žáci uvědomili důležitost
tohoto motivu.

-

Jakým způsobem si básník zapamatoval autonehodu? Čím je to dané? Aby
žáci mohli na druhou otázku odpovědět, musí spojovat nové informace (popis
básníkova vnímání - báseň) se svými dosavadními zkušenostmi

(různé

představy žáků - např. básníci myslí, vnímají v obrazech atd).
-

Zkuste z básně vyvodit, co se té noci stalo.

V poslední části se žáci dozví rozluštění této detektivky, které je ukryto v básni.
Otázky k textu:
-

Souhlasila vaše poslední předpověď s rozluštěním záhady? Doplnění tabulky.

-

Jak byste popsali vnitřní skutečnost? Pro koho je typická? Tato otázka opět
poukazuje na vícevrstevnatost textu.

-

Lze se „naučit" tuto vnitřní skutečnost prožívat? Jakým způsobem?
Dohledejte v textu a vyjádřete k tomu svůj názor.

-

Co lidem tato vnitřní skutečnost může přinášet? Otázka, která slouží
k vyvolání diskuze nad tímto tématem; žáci si při ní mohou opět více
uvědomit několik rovin textu a zdokonalí se v argumentaci při prezentaci
svého názoru.

Reflexe
V této závěrečné fázi hodiny žáci provedou dvě činnosti, při kterých budou
moci reflektovat to, co se naučili, a ukáží, jak porozuměli textu.
-

V této činnosti budou žáci porovnávat obecné rysy detektivky s touto
konkrétní detektivní povídkou Karla Čapka. Úkolem studentů bude do levé
množiny doplnit informace (rysy), které jsou typické pouze pro Čapkovu
detektivu, do pravé množiny informace (rysy), které jsou typické obecně
pro detektivku, a do jejich průniku napsat ty, které jsou jim společné.
Nejprve individuálně do svých sešitů, později budou učitelem vyzvání, aby
své výsledky zapisovali do diagramu na tabuli.
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Vennův diagram
-

Tato metoda slouží k tomu, aby si při ní žáci uvědomili, jaké společné a jaké
rozdílné rysy mají dvě dané skutečnosti.

-

Další činnost, při které žáci reflektují své nové poznatky, je psaní
myšlenkových map. Učitel napíše doprostřed tabule slovo „básník" a žáci
k němu mají asociovat myšlenkové spoje.

Myšlenkové mapy
-

Tato metoda je podobná metodě brainstormingu s tím rozdílem, že zde jsou
rovnou zachycovány vztahy mezi jednotlivými slovy.

-

Ten, kdo zapisuje (většinou učitel), opět nehodnotí (hodnotí až po skončení
této činnosti).

-

Cílem je zaktivovat co možno nejvíce myšlenkových spojů, které se váží
k danému tématu.

83

Argumentace, euthanasie
Cíl hodiny

-

Žáci budou schopni vyhledat v daném textu odpovědi na zadané otázky.

-

Žáci budou umět použít argumentační analýzu.

-

Žáci budou schopni zaujmout k dané problematice určitý postoj, který
bude podložen argumenty.

-

Žáci si konkrétně uvědomí, jak vznikají postoje (co je ovlivňuje), a budou
schopni tento svůj postoj změnit, pokud se tak rozhodnout.

-

Žáci budou schopni nejen vyslovit k dané problematice argumenty pro
a proti, ale naučí se též na dané téma nahlížet z různých stran.

Pomůcky

-

článek „Necháme Charlottu zemřít" (viz příloha 15, str. 137)

-

pracovní list (viz příloha 16, str. 138)

-

tabule + psací potřeby

Mezipředmětová spolupráce

Na této hodině jsem chtěla ukázat, že čtenářskou gramotnost mohou
(a měli by) rozvíjet nejen učitelé českého jazyka a literatury, ale také učitelé
jiných předmětů. V tomto případě půjde o spolupráci mezi učitelem ČJL
a učitelem ZSV.
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Vlastní hodina
Evokace
Učitel použije metodu brainstormingu a na tabuli napíše slovo „euthanasie".
Žáci kněmu asociují slova, a vyčerpají-li své nápady, tak tuto činnost spolu
s učitelem hodnotí.
Uvědomění si významu
Následující činnost uvede učitel tím, že nechá žáky předvídat, o čem bude
text, který jim rozdá. Napíše klíčová slova: Charlotte, těžká nemoc, strach ze smrti,
rodiče, lékaři, soud.
Učitel žákům postupně dá rozkopírovaný text (po částech), ke kterému má
vždy připravené otázky.
Otázky k 1. části:
-

Jaký je zdravotní stav Charlotte Wattové?

-

Co prožívá?

-

Co myslíte, že lékaři rodičům sdělí?

-

Jak myslíte, že bude příběh pokračovat?

Otázky k 2. části:
-

Na základě čeho se lékaři rozhodli příště Charlottu neoživovat?

-

Jak toto rozhodnutí přijali rodiče?

-

Jaké myslíte, že použijí argumenty pro to, aby dceru zachránili?

Otázky k 3. části:
-

Jak rodiče obhajovali právo jejich dcery na život?

-

Shodovali se jejich argumenty s vašimi?

-

Jak se lékaři vyjadřují k zdravotnímu stavu Charlotty?

-

Jak myslíte, že tento příběh dopadne?

Otázky po přečtení textu:
-

Očekávali jste, že soud takto rozhodne?

-

Jak soudce svůj krok odůvodnil?

-

Souhlasíte s jeho názorem? Proč ano, proč ne?
Protože při probírání kontroverzního tématu je nutné, aby žáci uměli obhájit

svůj názor a správně argumentovat, je důležité, aby učitel žáky tuto dovednost
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naučil; dává jim tím do ruky další nástroj, který jim pomáhá při porozumění textu.
Žáci se naučí vysledovat, jaké druhy argumentů autor používá v textu, jaké si dává
cíle atd., což samozřejmě rozvíjí jejich čtenářskou gramotnost.
Učitel může žákům téma ,jak správně argumentovat" vyložit, ale jak již
mnohokrát zaznělo, účinnější je, když je žák aktivní a na daná řešení přichází sám.
Jako řešení se zde nabízí pracovní listy, které jsou jak výkladem, tak dávají žákovi
možnost být aktivní.
Na ukázku jsem vypracovala pracovní list (viz příloha 16, str. 138), který
v

vychází z článku Karla Sebesty

^

a slouží k tomu, aby se žáci dozvěděli, jak vypadá

argumentační analýza. Díky ní mohou žáci čtenému článku lépe porozumět; nabízí
jim prostředek, jak je možné k textu přistupovat, aby ho mohli objektivně zhodnotit;
žáci se tak stávají se přemýšlivými čtenáři, kteří jsou na základě dovednosti odhalit
manipulaci schopni seji také lépe bránit.
Pracovní list je koncipován tak, že u prvních otázek mají žáci výběr
z možných řešení (dokud se neseznámí s danými pojmy) a na konci již odpovědi
vypracovávají

sami.

Při tvoření

tohoto

pracovního

listu jsem

vycházela

z předpokladu, že každý může chápat daný text jinak, vkládá do něj své zkušenosti
a poznatky, a proto jsem u každé z otázek uvedla také nabídku J i n á možnost".
Vyplnění tohoto pracovního listu je náročnější vtom, že se nevztahuje
k „typicky argumentačnímu textu", v němž by si jeho autor explicitně položil
otázku, pak si na ni sám odpovídal a své odpovědi podkládal argumenty.
Tento pracovní list má sloužit jako šablona pro další argumentační analýzy,
a proto jsou vněm obsaženy též otázky, na které nelze v souvislosti s textem
o Charlottě jednoznačně odpovědět; pracovní list obsahuje také část (zvýrazněná
modře), ve které žáci mají vysvětlení určitých pojmů. Pokud by si učitel nebyl jistý
tím, že žáci daný úkol zvládnou, může s nimi prvních několik otázek projít
společně.
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Reflexe této činnosti probíhá tak, že žáci své odpovědi prodiskutovávají
nejprve s ostatními spolužáky a následně s učitelem.
Reflexe
Protože euthanasie je téma kontroverzní a náročné, využije učitel v této
hodině několik činností, které budou toto téma reflektovat. Nejprve použije metodu
„Rohy", při které si žáci uvědomí svůj postoj k tomuto tématu i s argumenty, jež
pro něj mají. Z hlediska čtenářské gramotnosti si prakticky vyzkouší používat
argumenty a zjistí jejich účinnost (jak působí argumenty nepravé x pravé); tato
zkušenost jim může v budoucnu pomoci při čtení různých typů textů, neboť budou
schopni odhalit různé strategie, např. manipulaci.
Rohy
-

Tato činnost probíhá ve skupině a jejím smyslem je společné

hledání

možných argumentů „pro" i „proti" k danému problému.
-

Na základě těchto argumentů mají žáci možnost si své názory a postoje buď
utvrzovat, či pozměnit.

-

Učitel (či žáci sami) rozhodne, jaké stanovisko daného problému budou žáci
zastávat, a oni dostanou tři minuty na to, aby argumenty pro něj napsali
na papír.

-

Pak se skupiny, které obhajují rozdílný názor, postaví do protilehlých rohů
učebny a tam si během pěti minut sdělují to, co mají na svých lístcích. Také
mají za úkol vybrat mluvčího, jenž bude jejich stanovisko obhajovat před
druhou skupinou, kterou se bude o něm snažit přesvědčit.

-

Když obě skupiny svůj názor vyjádří, mohou se do diskuze přidat i ostatní
žáci, ale samozřejmě za dodržování pravidel (vždy mluvíjen jeden).

-

V další fázi učitel žákům nabídne, že pokud chtějí, mohou přejít do druhé
skupiny. V té chvíli je úkolem skupiny „domácí" odcházejícího člena silou
argumentů zadržet a naopak se snažit do své skupiny přilákat členy další.

-

Jednotliví členové si během této činnosti mohou zapisovat poznámky, které
jim pomohou při psaní reflexe této činnosti.
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-

Pokud jsou již členové jednotlivých

skupin přesvědčeni o tom, že jsou

ve správné skupině, diskuze končí. Úkolem žáků je nyní napsat, jaký k dané
věci zaujímají postoj, a ten mají podložit argumenty.
Následující činnost se od té předchozí odlišuje v tom, že nehledá na daném
tématu argumenty pro a proti, jež žáci shrnují v krátké úvaze (píší cca 10 minut), ale
snaží se na téma nahlédnout z různých pohledů. Žáci se při této činnosti učí např.
analýze, porovnávání a aplikaci, což jsou všechno dovednosti, které žák musí
ovládat, pokud má být čtenářsky gramotný.
Kostka
-

Tato metoda usnadňuje vnímání textu a ukazuje žákům způsoby, jak lze
k textu přistupovat.

-

Používá se při ní kostka, na které jsou napsaná slova: popiš,

porovnej,

asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj. Učitel buď může přímo touto velkou
kostkou (vyrobenou např. z papíru) pohybovat a ukázat žákům jednotlivá
slova (tak, jak jdou za sebou) nebo jim je pouze řekne.
-

Popiš: Učitel nejprve stanoví námět, o kterém budou žáci přemýšlet, a nechá
jim několik minut (5-10), aby ho popsali (pokud jde o předmět) či kněmu
vypsali několik slov, které je v této souvislosti napadají.

-

Porovnej: Žáci mají za úkol napsat, čemu se to podobá, od čeho se to
odlišuje - to vše v čase, který je kratší než v předcházející činnosti.

-

Asociuj: Žáci mají volně psát, co je k tomuto předmětu, tématu napadne,
dojmy, pocity, zážitky, lidi atd.

-

Analyzuj: Žáci mají napsat, z čeho se daný předmět skládá, mají analyzovat
jeho podstatu.

-

Aplikuj: Nyní mají žáci napsat, k čemu je to vhodné využít.

.

Argumentuj pro a proti: V této poslední fázi mají žáci zaujmout stanovisko
pro či proti, mají si vyjasnit důvody, které je k tomu vedou. Zde mohou žáci
použít T-graf (viz níže), do jehož levého sloupce píší pro a do pravého
sloupce proti.

-

Na konci této metody si žáci sdělují své dojmy ve dvojicích či o nich diskutují
společně s učitelem.
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T-graf
- Tato metoda slouží k zaznamenávání protichůdných názorů na daný problém
a může být vypracována žákem samotným nebo ve dvojici.
- Úkolem žáků je po přečtení textu napsat během pěti minut do levého sloupce
argumenty „pro " a během dalších pěti minut argumenty „proti".
- Poté svůj graf porovnají se spolužákem, popř. jinou dvojicí.
PRO

PROTI

řešení vtéžkésituaci

život je nejvy&í hodnota

peníze, které jsou nutné
k udržení nikoho při životé,
mohou jinému zachránit život

možné zneužití
možnost zázraku
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6. Sonda
V této části své diplomové práce se pokusím nastínit, jak někteří učitelé
rozumí pojmu „čtení s porozumění" a nakolik ve svých hodinách žáky vedou
k tomu, aby se této dovednosti naučili.
Následná zjištění vychází ze sondy, kterou je provedla mezi učiteli
na základním školách a víceletých gymnáziích, a motivací pro její uskutečnění byl
fakt, že jsem postrádala dostatečné množství informací, které by se týkaly „školních
faktorů", jež ovlivňují úroveň čtenářské gramotnosti českých žáků. „Školními
faktory" mám na mysli především to, jak učitelé v žácích rozvíjí tuto dovednost,
jaké ktomu používají metody, kolik jim věnují času atd. Neméně důležitou
motivací byla také myšlenka, že by tento dotazník mohl alespoň některého učitele
dovést k tomu, že by se o tuto problematiku začal více zajímat a postupně s ní třeba
seznamovat své okolí.
Tato sonda samozřejmě slouží spíše pro ilustraci, neboť si z několika důvodů
nemůže klást za cíl podat objektivní výsledky a blížit se tak výzkumu (velikost
vzorku, jeho rozvrstvení atd.). Má spíše danou situaci nastínit a ukázat různé
pohledy na tuto problematiku; z tohoto důvodu jsem také jako metodu použila
dotazník, ve kterém bylo 14 otevřených otázek (přestože jsem si uvědomovala
složitost jeho následného vyhodnocování). Pokud bych použila otázky uzavřené,
neměly by výsledky z nich vyplývající velkou vypovídací hodnotu; respondenti by
si zdaných výsledků vybírali, a nesledovala by se tak jejich skutečná znalost
daného problému, ale spíše procentuální rozvrstvení názorů na danou věc (pro to by
byl vhodnější výzkum čítající větší počet respondentů). Vyhodnocování dotazníků
tedy nebude mít podobu přesných grafů a tabulek, ale spíše komentářů s ukázkami
některých odpovědí; pokud budou uvedeny grafy, tak budou obsahovat poměr
nejčastějších odpovědí.
Při realizaci této sondy jsem se setkala s několika obtížemi, z nichž některé
byly očekávané a některé překvapující. Jednou z nich byla neochota učitelů jakýkoli
dotazník vyplnit a jako nejčastější argument uváděli nedostatek času. Další
překážkou byl fakt, že na několika školách učitelé nemohou vyplnit jakýkoli
dotazník, aniž by ho předem neschválil ředitel školy či jeho zástupce. Tato
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skutečnost mě velmi zarazila a vysvětluji si ji jako určitý strach z toho, aby
veřejnost „příliš nenahlédla pod pokličku" dané školy. Ve výsledku jsem se tedy
obracela především na ty školy, kde jsem měla známé, neboť jsem měla určitou
záruku, že danému dotazníku učitelé věnují (na základě prosby jejich kolegy) více
pozornosti a takto vyplněný dotazník bude mít větší cenu, než dotazník, při jehož
vyplňování by učitelé pospíchali a nevěnovali mu takovou pozornost.
Plánovaný počet respondentů byl mezi 20 - 30, dotazníků bylo rozdáno cca
40 a výsledný počet vyplněných dotazníků je 31. Tyto dotazníky byly rozdány jak
na školách ve velkém městě (Praha), tak ve městě menším (Litoměřice); odpovědi
učitelů se však výrazně neodlišovaly.

1. Jak dlouho učíte český jazyk a literaturu?
Odpověď na tuto otázku jsem porovnávala s odpověďmi na následující
otázky a zkoumala jsem, zda má u respondentů délka doby od dostudování VŠ
vliv na míru použití aktivizujících metod ve vyučování. (Bohužel jsem otázku
neupřesnila právě na určení doby od dostudování VŠ, tudíž vycházím
z předpokladu, že většina učitelů nastoupila do školství krátce po absolvování
VŠ.) Domnívala jsem se, že mladší učitelé budou aktivizující metody používat
více, neboť se s nimi měli možnost seznámit na VŠ, a tento můj předpoklad se
mi potvrdil. Učitelé, kteří učí méně než 5 let, vypisovali více aktivizujících
metod, tudíž odhaduji, že je také více používají ve svých hodinách.

2. Co se snažíte studentům v hodinách především zprostředkovávat?
Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jaké cíle si učitelé kladou a na co se
v hodinách zaměřují; zda kladou důraz především na znalosti nebo i na rozvíjení
dovedností (např. čtení s porozuměním), hodnot a postojů. (Bohužel jsem
použila ne příliš vhodné slovo „zprostředkovávat", které může asociovat
především cíl znalostní a otázku jsem položila příliš obecně.)
Největší

skupinu

odpovědí

tvořily

dva

okruhy,

které

se

týkaly

zprostředkování znalostí z literární teorie, historie a vědy a z gramatiky; ty
uvedla více než polovina dotázaných. Významný byl také počet učitelů, kteří si
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kladli za cíl to, aby žáci uměli pracovat s textem a aby mu rozuměli, popř. uměli
vyhledávat informace. (Zde se nabízí otázka, nakolik tuto dovednost opravdu
žáky v hodinách učí a nakolik byli učitelé při psaní této odpovědi ovlivněni
tématem dotazníku.) Mnozí učitelé také zdůrazňovali to, že se žáci musí naučit
komunikovat a že je důležité rozvíjet jejich verbální schopnosti, aby uměli
správně formulovat své myšlenky. Další početné skupiny tvořily odpovědi,
ve kterých respondenti uváděli, že chtějí žáky motivovat k četbě. Jiní učitelé
psali, že chtějí žákům ukazovat krásu slova a jazyka či v nich vzbuzovat lásku
a citlivost k textu. Zde se tedy již pohybujeme na úrovni hodnot a postojů žáků,
které zazněly v některých odpovědích explicitně - „rozvíjení morálních hodnot,
udržování kulturního dědictví".
V následujícím grafu uvádím poměr mezi nejčastěji se opakujícími
odpověďmi; nejsou vněm zahrnuty ty odpovědi, které se nedaly do žádné
z kategorií jednoznačně zařadit (některé z nich jsou proto níže vypsány).

Graf č. 1: Co se učitelé snaží žákům v hodině ČJL zprostředkovat.
• gramatika
• vztah k jazyku
• zážitek z četby
• moti\ece k četbě

n

• citlivost k textu

V

\

i

\

7

/

• literární teorie,
historie...
• rozvoj jazykových
schopností
• porozumění textu

„ Vědomosti i dovednosti, protože učím i dějepis, tak souvislosti a vzájemné vztahy
- mezipředmětové (hlavně literatura a dějepis). Dost marně se snažím."
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-

„Názorné ukázky, jak pracovat s učebnicí, vystihovat podstatu dané látky,
při neporozumění textu lépe objasnit, dohledávat informace i v sekundární
literatuře."

-

„ Kromě základního učiva chci, aby se dokázali orientovat v současném kulturním
dění. Pořádáme společné (spolu s rodiči) návštěvy večerních divadelních
představení, následné besedy, diskuse apod. "

-

„Přemýšlení o problému (nechat jim prostor, aby o problému přemýšleli
a uvědomovali si různé souvislosti). "

-

„Nabýt dostačující znalosti a kompetence v oblasti komunikace a kulturního
rozhledu."

-

„ Možnost uplatnit vlastní názor, kreativitu. "

-

„ Informace tak, aby na ně přicházeli sami + vlastní prožitek, dojmy (především
z četby)."

3. Lze podle Vás v hodinách ČJL ovlivňovat postoje a hodnoty žáků?
Pokud ano, jak?
Tato otázka doplňuje otázku předchozí a explicitně se ptá na možnost
rozvíjení postojů a hodnot u žáků. Tuto otázku jsem pokládala zejména proto, že
jsem chtěla zjistit, kolik učitelů uvede, že lze ovlivňovat postoje a hodnoty skrze
text, ale že k jeho pochopení je nutná čtenářská gramotnost.
Na tuto otázku téměř všichni respondenti odpověděli, že lze ovlivňovat
hodnoty a postoje (pouze jeden odpověděl, že „lze minimálně"), a ti, kdo svou
odpověď dále rozváděli, tak se nejvíce shodovali s ostatními v tom, že toho lze
dosáhnout především vhodným výběrem textu s různými názory na svět, texty
s kladným hrdinou, se kterým se mají žáci možnost ztotožnit, dále diskuzí
o přečteném a v neposlední řadě vzorem učitele, jeho názory a postoji. Pokud
učitelé uváděli, že lze ovlivňovat skrze správně zvolený text, tak pouze zlomek
z nich též uvedl, že k tomu žáci potřebují určité dovednosti, tedy že musí být
schopni komunikovat s textem.
(V této souvislosti bych ráda připomněla, že text může pozitivně působit
tehdy, je-li pro žáka zajímavý, motivační. Učitelé ve svých odpovědích
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na osmou otázku si však často stěžovali na nevhodně vybrané ukázky
v učebnicích.)
Opět cituji některé odpovědi, které předchozí výsledky potvrzují či jsou
něčím zajímavé:
„Ano, téměř každý text se dá výchovně využít. "
-

„ Vést ke kladnému postoji k ČJ, české kultuře a české historii. "
„Názornými pomůckami, využíváním audiovizuálních prostředků, porovnání se
skutečným děním."

-

„Formou referátů a následnou besedou a zamyšlením nad obsahem, hlavními
hrdiny, jejich chováním, povahovými rysy, kladný hrdina x záporná postava. "

-

„Ano, pokudje žák ochoten text přijmout a „ komunikovat" s textem i s učitelem. "

-

„ Záleží na četbě, zda je zaujme, ale myslím, že ano - morální dopad četby (kladný
hrdina), citový dopad, poznatkové obohacení, estetika (ta nejméně, děti nejsou
vyzrálé)."

-

„ Vhodným stanoviskem soudného učitele. "

-

„ Používám tzv. mluvní cvičení (2 minuty hovoří žák spisovně a plynule o knize,
popř. o autorovi a postavách), potom rozebíráme vystoupení - děti se ptají, hodnotí
klady a zápory, já shrnuji, žáci mohou navrhnout i ohodnocení. "

-

„ Částečně cílená interpretace textu. "

-

„ Reagovat na aktuální problémy."

-

„ Lze, ale v mém případě těžko." (Učí žáky se specifickými poruchami.)

4. Jak postupujete při rozboru textu, na co kladete důraz?
Z odpovědí na tuto otázku jsou významné tři skupiny, z nichž největší je ta,
ve které učitelé říkají, že důraz kladou na porozumění textu (nevyjasněnost
tohoto pojmu popisuji ve vyhodnocení otázky páté); následuje skupina
odpovědí, v nichž respondenti zdůrazňují znalost jazykových prostředků a jejich
použití (vyhledávání) v textu, a trojici uzavírají odpovědi, ve kterých učitelé
vyzdvihují schopnost žáků vyjádřit hlavní myšlenku. Vedle toho učitelé uvádějí
také nutnost znalosti literární teorie a historie, kladou důraz na správnou četbu
a na to, aby žáci uměli pochopit smysl textu a z textu si odnesli určité poselství.
Časté byly též odpovědi, ve kterých učitelé uváděli, že kladou důraz na obsah
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a formu; tento „obsah" by mohl být zařazen do kategorie „porozumění textu"
a „forma" k Jazykovým prostředkům", protože však tato skupina odpovědí není
zanedbatelná, vyčlenila jsem ji zvlášť a podávám k ní tento výklad.

Graf č. 2: Na co učitelé kladou důraz při rozboru textu.
• porozumění textu
• význam a smysl
• použití jazykových
prostředků
• znalosti lit.teorie,
historie
• poselství pro
současné čtenáře
• obsah a forma
• vyjádření hlavní
myšlenky
• správná četba

-

„Na schopnost textu porozumět, dávat si ho do souvislostí, chápat ho jako celek,
umět vysvětlit svůj postoj k přečtenému. "

-

„ Porozumění textu, jazykovou i pravopisnou stránku. "

-

„ Výchovné použití. "

-

„Podle mého názoru obsah a formu nelze oddělit, stejně tak je důležitý záměr
autora. Ten vnímám jako důležitý. "

-

„Záleží na použité metodě. Děti by měly poznat, v čem se zprostředkované
informace dotýkají právě jich."

-

„Sémantika - o čem text vypovídá, co nám sděluje nového x co už znám, zjišťování
míry porozumění textu u jednotlivců + doplnění vysvětlení syntax - výstavba textu
(návaznost, usouvztažňování vět ve vyšší útvary, odstavce...) - sledujeme-li jev,
zápis do sešitu formou stručné osnovy."

-

„Na vlastní prožitek žáků, reflexe formou kulturních deníků, celkem se mi to
osvědčilo, bavíje to."

-

„ Před vlastním čtením na motivaci. Snažím se získat zájem, vyprávím o autorovi,
postavě, využívám filmu, divadla a raději i přeruším četbu textu a vysvětlíme si, co
je potřebné."
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-

„Na pluralitu názorů a na jejich respektování, na argumentaci; rozbor probíhá
písemně x jako řízená diskuze. "

5. Jak byste vysvětlili pojem „čtení s porozuměním"?
Odpovědi na tuto otázku lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. V jedné
skupině respondenti tento pojem chápou jako pochopení obsahu čteného textu,
popř. schopnost jeho reprodukce, v druhé skupině k tomuto pochopení obsahu
přidávají ještě porozumění jeho významu a smyslu. Početně tyto skupiny byly
celkem vyrovnané, mírně převyšovala skupina první. Odpovědi se více či méně
přibližovaly definicím ČG a po jejich přečtení jsem nabyla pocit, že učitelé spíše
popisují, jak oni sami pojmu rozumí, než že by o něm měli nějakou konkrétnější
představu. Dokladem toho může být také to, že u nikoho v dotazníku nezazněly
pojmy např. PISA, PIRLS, KALIBRO atd. Opět zde uvádím některé odpovědi:
-

„Vědět, „co čtu", chápat obsah přečteného textu a pamatovat si jej, alespoň
po určitou dobu, chápat vztahy mezi osobami, jevy a událostmi. "

-

„Žák dokázal pochopit obsah textu, což dokáže jeho reprodukcí nebo produkcí
na základě textu."

-

„ Schopnost žáků vyjádřit vlastními slovy hlavní myšlenky a obsah ukázek "

-

„Žáci musí umět rozumět obsahu i formě, text musí umět reprodukovat svými
slovy."

-

„ Žáci by se měli orientovat v textu, rozumět všem pojmům, obsahu i formě. "

-

„ Aktivní účast žáků při čtení a následném rozboru. "

-

„ Dítě po přečtení dokáže reagovat na otázky nebo vyprávět příběh. "

-

„Obsahová stránka, stylistická, syntaktická... hledání vztahů kdobě, souvislost
s jinými díly (autory) - širší kontext. "

-

„ Žák si uvědomuje text, rozumí mu, umí chápat i širší souvislosti, čte mezi řádky. "

-

„ Vcítění se do textu, prožít ho. Rozhodně to ale neznamená souhlasit s textem, ale
pochopit ho, a pak svým osobitým způsobem interpretovat."

-

„ Neznamená to pouze text přečíst a říci „ o čem to bylo ", ale především vyvodit, jak
tuto informaci mohu já sám zužitkovat, o co vlastně autorovi šlo. "

-

„ Schopnost interpretovat, srovnat, přetvořit, pokračovat v textu."

-

„ Žák rozumí smyslu čteného, zaujímá k obsahu vlastní postoj."

-

„ Rozumět přečtenému, umět se zamyslet nad textem, vnímat text."
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6. Zaměřujete se ve svých hodinách na „čtení s porozuměním"? Kolik času
mu procentuelně věnujete?
Tato otázka nesloužila k tomu, abych se z odpovědí na ni dozvěděla nové
informace, ale k tomu, aby si díky ní učitelé sami uvědomili, kolik času věnují
rozvíjení této dovednosti.
Očekávala jsem, že mi alespoň polovina učitelů napíše, že toto nelze
odhadnout, neboť se této činnosti věnují v hodinách průběžně, ale k mému
překvapení učitelé většinou uváděli konkrétní čísla, která se pohybovala od 30%
až po 80%. Zde uvádím odpovědi, které nebyly pouze číselné.
-

„ 70% - je to nezbytná nutnost, proto na čtení s porozuměním musí být čas. "

-

„ Nedokáži odhadnout - dělám to průběžně."

-

„Ano, většinu času. Problém je, že děti čtou pomalu, a tak nestihnu pokaždé
kontrolu porozumění tak, jak bych si přála. "

-

„ Proces čtení je časově náročný."

7. Pokud myslíte, že málo, jaké důvody, okolnosti Vás ktomu vedou?
V čem spatřujete překážky?
Na tuto otázku nejvíce respondentů odpovídalo, že překážky spatřují v malé
motivaci žáků číst, v nedostatečném počtu hodin ČJL, v malé slovní zásobě
žáků, v pomalém pracovním tempu žáků či ve velkém počtu dyslektiků
a dysgrafiků ve třídě.
Učitelé si také stěžovali na osnovy, ve kterých je příliš mnoho faktografie, již
musí žáci zvládnout, kvůli které jim nezbývá na rozvíjení čtenářské gramotnosti
mnoho času. Asi čtvrtina učitelů na tuto otázku neodpověděla nebo žádné
překážky neviděla.
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Graf č. 3: Důvody, proč se učitelé nemohou ve svých hodinách více
zaměřovat na čtení s porozuměním.
• malá slovní zásoba
žáků
• zkušenosti a
znalosti žáků
• žáci špatně čtou
• malý zájem žáků
číst
• málo hodin
• špatné osnovy
• velký počet žáků s
dys - poruchami
• pomalé pracovní
temno

-

„ Velké procento žáků neumí plynule číst. Zajíká se, koktá ... čteme-li společné nečtou mnozí, raději poslouchají (nebaví je kniha - článek, až odpor ke čtení, jen
časopis nebo PC)."

-

„Žáci nečtou, nechtějí číst, nechtějí porozumět textu, rodina nevede děti k četbě malý průzkum po Vánocích - zhruba ze 100 dětí dostalo 6 dětí knížku (z toho
4 encyklopedie)."

-

„Myslím, že je nutné se tomuto problému věnovat také v jiných předmětech. Ne
vždy jsou k dispozici vhodné texty. "

-

„ Proces čteníje časově náročný. "

8. Jaké případně navrhujete řešení, které by tuto situaci mohlo zlepšit?
Odpovědi na tuto otázku korespondují s překážkami, které učitelé zmiňovali
v odpovědích na předchozí otázky, a mezi nejčastěji zmiňované patří motivace
ke čtení, posílení hodin ČJL, změna osnov a vhodnější výběr textů.
Motivace ke čtení by podle učitelů měla probíhat nejen ve škole, ale také
v rodině, která by dítě odmalička měla vést k četbě; ve škole by pak učitelé mohli
žáky více motivovat díky textům, které by byly žákům blízké (větší aktivita
v hodině). Navrhují tedy změnu čítanek, dále zvýšení hodin ČJL a také upravení
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osnov v neprospěch faktografie. Posledně zmiňovaná stížnost je však v dnešní době
bezpředmětná a vychází spíše z neznalosti, neboť učitel má díky RVP větší volnost
ve výběru učiva a není svazován osnovami. To si ti poučenější uvědomují, ale
upozorňují na to, že pokud se nezmění systém přijímacích zkoušek, bude muset
učitel i nadále věnovat velký prostor tomu, aby žákům zprostředkovával znalosti.
Graf č. 4: Možnosti, díky kterým by se učitelé mohli ve svých hodinách více
věnovat „čtení s porozuměním".

• motivovat děti, aby
více četly
• přidat hodiny ČJL

• pracovat s texty,
které jsou žákům
bližší
• změnit osnovy ubrat faktografii

„ Omezit pasivní přístup žáků k ČJ, konzumní přijímání vědomostí - snaha by měla
vzejít od žáka."
„Pracovat s texty blízkými dnešní mládeži (texty aktuální, které je motivují), změnit
ukázkové texty - vložit do učebnic komixy, texty z Brava."
„ Dramatizace; vycházet ze současných autorů, vhodnější text. "
„ Méně faktografie, musí být ale jinak koncipované přijímací zkoušky na střední
školy."
„ Vědomostní složku omezit a získávání informací ve vyučování zcela eliminovat."
„ Snad dostatečnou nabídku pracovních listů ze zajímavými úkoly (jazyk, literatura,
sloh), které v současné době za trhu prakticky chybí."
„Myslím, že je to o přístupu každého učitele, výkladové pasáže si mohou žáci
přečíst sami - učitel už pracuje se znalostmi žáků. Je jednodušší „vykládat" než
komunikovat."
Každý učitel by se měl cíleně věnovat čtení s porozuměním (od 1. stupně), nabídka
vhodných textů k práci (různého rozsahu pro odlišení náročnosti). "
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9. Myslíte, že RVP umožní učitelům více se zaměřovat na rozvíjejí
dovednosti „číst s porozuměním"?
Tato otázka byla pokládá především v souvislosti se sedmou otázkou, neboť
jsem očekávala, že si učitelé budou stěžovat na velké množství faktografie,
kterou musí „odučit", a nemají tedy čas na rozvíjení dovednosti „číst
s porozuměním".
Na otázku, zda jim to umožní RVP, nadpoloviční většina odpověděla „ano"
a svou odpověď nezdůvodňovala nebo k ní přidala vysvětlení či jisté výhrady.
Ty se týkaly především problémů při zavádění do praxe. Ostatní učitelé
odpovídali, že neví, neboť s RVP nemají zatím zkušenost, či přínos RVP přímo
odmítali.
-

„ Možná ano, bude záležet na tom, jak si děti zvyknout na projektové vyučování
a samostatnou práci."

-

„Umožní odstranění encyklopedismu, zaměření na „nepodstatná" fakta - rozvoj
komunikační kompetence."

-

„ Určitě, učitel může svůj plán konkrétní třídě „ ušít na tělo ". "

-

„Ano, čtení textů nebude pouze v rámci literární výchovy. "

-

„ Bude záležet na dětech, jakým způsobem si zvyknou na formu výuky."

-

„RVP je příležitost, kterou mohou školy a učitelé využít (měli by), nikoli spása. "

-

„Ano, ale musím se podřídit předmětové komisi na škole. Bojím se, že se mnoho
věcí nezmění, učitelům se nechce vymýšlet a vypracovávat nové věci, raději pouze
zrevidují staré osnovy."

-

„ Nemohu posoudit, situaci řešíme, ale teoreticky snad ano. "

-

„ Teoreticky ano, praxe bude nejspíše zcela jiná. "

-

„ Vůči RVP jsem stále dost skeptická. Mám pocit, že jsou to stejné záležitosti, akorát
v „jiném kabátě"."

-

„ Nebude-li omezován počet hodin českého jazyka, tak možná. "

-

„ Prostor pro čtení s porozuměním zůstane pravděpodobně stejný."

-

„To záleží na učiteli."
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10. Jaké metody používáte, když studenty učíte číst s porozuměním?
Jak je z grafu patrné, mezi nejčastěji užívané metody patří dotazování se
a diskuze.

Následuje

vyhledávání

informací

v textu,

skupinová

práce

a reprodukce obsahu. Méně již techniky čtení či dramatizace. Touto otázkou
jsem se snažila také nepřímo zjistit, kolik učitelé znají metod. Mezi respondenty
sice byli tací, kteří jmenovali analýzu, syntézu, srovnávání, kreslení, práce
s prameny, referáty, brainstorming, pracovní list, sebehodnocení... ale ojediněle
a poučený jedinec spíše vyjmenoval více těchto metod, než že by se na nich
shodlo více respondentů. Objevily se také odpovědi, ve kterých respondent
nevyj menovával metody, ale napsal obecně, čeho by chtěl dosáhnout či co
v hodinách dělá.

Graf č. 5: Jaké metody učitelé používají, když učí studenty číst
s porozuměním.
o odpovědi na
otázky
l čtení po částech
• diskuze
• reprodukce obsahu
• vyhledávání
ifnformací
• dramatizace
l skupinová práce
l techniky čtení

„INSERT, puzzle, „přečti si a povídej", křeslo pro hosta, fiktivní rozhovor žáka
s autorem, čtenářská beseda, samostatné dokončení příběhu."
„Nechávám žákům prostor, aby se podstaty, nebo zobecnění dobrali sami. To
pokládám za důležité."
„ Hlavně musí číst, pak můžeme dělat další."
„ Zavedení do děje, do situace, přiblížení té určité doby. "
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-

„Společná četba + rozbor + samostatné výpisy (nutná kontrola). Samostatná četba
(ale kratších textů) + společný rozbor, samostatná četba + společné zpracování
výpisků."

-

„ Hodně se ptám, učím i děti se ptát, hodně vyprávím. Dám dočíst ukázku a potom
hovoříme."

11. Absolvovali jste nějaký kurz, kde byste se dozvěděli informace o „čtení
s porozuměním", čtete nějaká periodika zaměřená na tuto tématiku?
Na tuto otázku většina respondentů odpověděla že žádný kurz neabsolvovala,
pouze čtyři učitelé napsali, že ano. Tři z nich bez bližšího určení, další se
zaměřením na výuku NJ. Z periodik uvedli někteří učitelé Učitelské noviny či
Český jazyk a literatura. Jedna z dotázaných uvedla i odkaz na webové stránky
a z jejího dotazníku bylo patrné, že dané problematice rozumí. Vyjmenovala
metody, které vychází z programu RWCT, a pojem „porozumění textu"
definovala skrze aktivitu žáka a pochopení smyslu textu.
-

„Kurz jsem

neabsolvovala, ale za dobré považuji internetové stránky

www. kritickemvsleni. cz a knihy z nakladatelství Portál "
-

„Ne, ale 1. 3. začíná kurz RWCT - 2 paní učitelky ze škol nám budou přinášet
poznatky - do ŠVP. "

-

„Přímo tuto problematiku nevyhledávám, ale pokud na ni narazím (internet, tisk),
přečtu si ho se zájmem. "

-

„Ano, ale se zaměřením na výuku německého jazyka."

-

„Něco na fakultě, na současné škole mi nic nenabídli, když jsem hledala
ve vypsaných seminářích, nic jsem nenašla. "
„ Čtení s porozuměním pro dyslektiky." (Paní učitelka, která učila žáky se
specifikými poruchami učení.)

-

„ Pomohl mi kurz dramatické výchovy - práce s příběhem. Nečtu periodika, věnuji
se přípravě individuálně."

12. Proč myslíte, že je/není důležité dovednosti „číst s porozuměním"
studenty učit?
V dotaznících převládaly odpovědi, že je nutné tuto dovednost učit
především proto, aby se žáci uměli orientovat ve světě a aby věděli co čtou.
Mnozí učitelé uváděli, že je tato dovednost důležitá pro další vzdělávání
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(profesní život); někteří z nich vypisovali konkrétní příklady - schopnost
zobecňovat, porovnávat, aplikovat naučená fakta, rozvoj abstraktního myšlení
a vyjadřovacích

schopností.

Učitelé

také

psali,

že

dovednost

„číst

s porozuměním" pomáhá při porozumění sobě a ostatním, při vytváření
a formulování svých postojů a hodnot a při komunikaci. Zajímavé také byly
odpovědi, ve kterých respondenti uváděli, že je nutné tuto dovednost učit proto,
aby žáci měli větší potěšení ze čtení - ať již tištěných knih, tak internetu.

Graf ě. 6: Důvody, pro které si učitelé myslí, že je dobré žáky učit číst
s porozuměním.
• věděli, co čtou
• orientace ve světě
• schopnost
argumentovat
• pro další vzdělávání
• obrana proti
manipulaci
• porozumění sobě i
ostatním
• vytváření postojů a
hodnot

„Aby věděli, co čtou, protože jedině

tak si mohou osvojit poznatky,

zapamatovat šije a dokázat je uplatnit v praxi. "
„ Orientace ve světě, v současné době je obklopuje stále větší množství informací měli by se v nich umět zorientovat. Tato schopnost také zvyšuje vlastní vzdělanost."
„ Číst s porozuměním je základním předpokladem rychlé orientace v jakémkoli textu
- dotazník, složenka."
„Porozuměnísobě i ostatním."
„ Vytváření postojů a hodnot - tak se v žácích mohou vytvořit správné představy
a pojmy, které ve svém důsledku vedou ke správnému chápání vývoje i současného
stavu společnosti - rozvoj myšlení. "
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-

„ Protože pokud nečteme text s porozuměním, nemá pro nás jeho četba velký smysl,
leccos zůstane utajeno."

-

„Obrana proti manipulaci. Měli by umět prokouknout, když je někdo balamutí
(smlouvy, noviny)."

-

„ Tato schopnost je důležitá, aby četba byla schopna žáky zaujmout, aby se tzv.
dokázali „začíst"."

-

„ Vyplývá to ze samé podstaty učení. Pokud děti neporozumí tomu, co čtou, nic se
nemohou naučit."

-

„Nejde tuto situace „lámat přes koleno", přílišný nátlak a snažení by mohly
i uškodit. Spíše vzbudit zájem - hravě. "

13. Chcete, aby si vaši studenti vedli „čtenářský deník"? Pokud ano, co
požadujete, aby v něm bylo obsaženo? Na co je zaměřen, jaká je jeho
struktura?
Tuto otázku jsem pokládala zejména proto, že mě zajímalo, zda mají učitelé
nějakou zpětnou vazbu o tom, jak jejich žáci zvládají porozumět danému textu
(knize), a nakolik si tuto zpětnou vazbu uvědomují.
Více než polovina z dotázaných uvedla, že čtenářský deník vyžadují, ale ne
pro obsah knihy (ten si žáci mohou „stáhnout" z internetu), ale především
pro vlastní názor na danou knihu, neboť si při jeho psaní tříbí své vyjadřovací
schopnosti a sami si znovu připomínají, jak dané knize porozuměli.
Někteří učitelé tento čtenářský deník rozšiřují na deník kulturní, kam si žáci
zapisují různá představení, koncerty či výstavy, které navštívili. Jiní tento
čtenářský deník nahrazují referáty, při kterých žáci nejen sdělují své zážitky
z dané knihy, ale také agitují své spolužáky k tomu, aby šiji přečetli.
-

„ Nezavádím povinně, kdo mi předkládá - hodnotím. "

-

„ 50% si mohou vybrat z mnou nabízené literatury - 50% si doplní sami četbou. "

-

„Nejen čtenářský, ale i kulturní deník - dostanou četbu na měsíc + např. návštěvu
kulturní instituce."

-

„Dříve ano, v současné době žáci dostávají referáty (mluvní cvičení), musí
informovat celou třídu o dané knize."
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-

„Ano, jen primitivně. Uložím jen 1 knihu (mohou i každou další přečtenou jen
zapsat - nebo názor), čteme z ní ukázky, posloucháme CD - potom podle návodu
zápis, aby se s tím alespoň setkali. "

-

„Ne, doporučuji pouze zapsat si dojem, pasáž, pokusit se zformulovat, reagovat
na ni (souhlas, pochybnost). "

-

„Ne, ale povinnou četbu zadávám a vyžaduji. Studenti formou písemné úvahy
a následné besedy nad úvahami vyjadřují své názory na přečtené. "

-

„Dle mého názoru má smysl si vést čtenářský deník až na střední škole.
Na 2. stupni ZŠ vedu děti k tomu, aby si seznam přečtené literatury dělaly zezadu
do literárního sešitu. Čtenářský deník by vedly pouze formálně. "

14. Může dovednost „číst s porozuměním" ovlivňovat hodnotový žebříček
studentů? Pokud ano, v čem?
Na tuto otázku odpověděli téměř všichni, až na jednoho, kladně. (Odpověď
tohoto respondenta zněla: „Spíš ne.") Tato otázka však nesměřovala ktomu,
abych díky ní zjistila nějaké nové informace, ale spíše ktomu, aby se nad ní
učitelé zamysleli a aby si uvědomili propojenost čtenářské gramotnosti s pojmy
znalost, dovednost, hodnoty a postoje.
-

„ Ano, doufám v odstranění nebo aspoň zmírnění lhostejnosti. "

-

„ Rozvoj vnímání - formování člověka. "

-

„ Pomáhá řešit životní situace. "

-

„Domnívám se, že ano. Záleží, s jakými texty pracujeme (po obsahové stránce) +
např. při diskuzi mají prostor kultivovaným způsobem prosadit, obhájit svůj
názor."

-

„ Určitě, rozšiřuje obzor, toleranci, schopnost vcítit se, respektovat druhého. "

-

„ Posun od hodnot materiálních k intelektuálním. "

-

„ Studenti získávají více vzorů pro své chování a postoje."

-

„Žáci se setkají svíce názory, s různými pohledy na svět, s jinými postoji,
s negativními jevy a mohou konfrontovat se svými názory a postoji. "

-

„Kdo neumí číst sporozuměním, vyhýbá se textům, je „línej" se touto formou
seznamovat s různými fakty a názory, a tím ochuzuje sám sebe. "

-

„ Pochopení, že přiměřené vyjadřováníje významným „ nositelem informace "."
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„Pokud o problému přemýšlí, pochopí ho a dokáže sním zacházet v praxi. Tím
nasbírá zkušenosti. Rozvíjení fantazie, přemýšlení o světě jako celku jistě rozvíjí
osobnosti. Osobnost zná/ví o hodnotách. "
„Ano, dokážou vůbec hodnotu v textu odhalit, a pak kní mohou zaujmout vztah
(+i-)."
„Ano, pokud učitel vede diskuzi určitým směrem. Učitel by ale neměl žákům
pokládat hotové poznatky, spíše by měl korigovat pouze extrémní názory a nechat
je „ smysl textu " najít samostatně. "
„Ano, je dobré, když se o problému diskutuje, změna postoje vyvolaná touto cestou
je jistě cennější, užitečnější a trvalejší. "
„ Dovednost číst s porozuměním vede studenty k hlubším a promyšlenějším úvahám
nejen o přečteném textu. Děti se naučí hledat širší souvislosti mezi jevy, učí se
analýze a syntéze, hledat podstatu jevů nejen ve vědách, ale i v životě."
„ Udržuje aktivní vztah žáka k učivu. "

Vyhodnocení sondy
Přestože je tato sonda spíše ilustrativní, neboť nesplňuje kritéria stanovená
pro výzkum, lze v jejích dílčích výsledcích najít jednak podobnost se závěry, které
učinili autoři vyhodnocující mezinárodní výzkumy zaměřené na sledování faktorů
ovlivňujících čtenářskou gramotnost, a dále potvrzení slov mnohých odborníků,
kteří říkají, že se učitelé málo vzdělávají a do vyučování nezařazují nové metody,
jež by pomáhaly ke zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti.
Otázkou „Co se snažíte studentům v hodinách především zprostředkovávat? "
jsem nepřímo zjišťovala, nakolik se učitelé (vedle zprostředkování faktů) snaží žáky
motivovat ke čtení a zda kladou důraz práci s textem. Pokud bychom sečetli
všechny odpovědi týkající se nějakým způsobem četby (motivace k četbě, zážitek
z četby, citlivost k textu, porozumění textu), tak tento cíl uvedla zhruba čtvrtina
dotázaných učitelů; není to číslo nikterak závratné a může něco vypovídat (i když
jde o malý vzorek respondentů) o tom, nakolik se učitelé ve svých hodinách věnují
rozvíjení čtenářské gramotnosti.
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Při formulování otázky „Lze podle Vás v hodinách ČJL ovlivňovat postoje
a hodnoty žáků? Pokud ano, jak?" jsem vycházela z RVP, které vedle znalostí
a dovedností zdůrazňuje také hodnoty a postoje, a zajímalo mě, kolik učitelů
v dotaznících odpoví, že tyto hodnoty a postoje lze rozvíjet skrze text, kterému žáci
porozumí. Odpovědi na tuto otázku nebyly nijak překvapivé, neboť většina učitelů
odpověděla, že důležitou roli zde hraje vhodný výběr textu; zajímavější je však
porovnání těchto odpovědí s odpověďmi na otázku předcházející, ve kterých pouze
cca čtvrtina učitelů uvedla, že práci s textem považují za důležitou, z čehož může
vyplývat, že na školách (kde byla provedena sonda) učitelé kladou důraz spíše
na znalosti, než na rozvíjení hodnot a postojů.
Na otázku ,Jak postupujete při rozboru textu, na co kladete

důraz?"

odpovídali učitelé, že na porozumění textu. Zodpovědí na otázku ,Jak byste
vysvětlili pojem čtení sporozuměním"

však vyplývá, že učitelé nemají o tomto

pojmu přesnější představu a jedni ho srovnávají s pochopením obsahu, druzí
s pochopením smyslu díla. S tím souvisí také odpovědi na otázku, zda někdy
absolvovali kurz, kde by se o „čtení s porozuměním" dozvěděli, či zda se někdy
s tímto pojmem setkali v různých periodikách, které byly povětšinou záporné; tyto
odpovědi tedy pouze dokládají tvrzení o tom, že se učitelé málo vzdělávají.
Z odpovědí na otázku
s porozuměním?"

vyplynulo,

Jaké metody používáte, když studenty učíte číst
že

učitelé

nepoužívají

příliš

širokou

škálu

vyučovacích metod a že mezi nejčastěji používané metody patří diskuze
a vyhledávání informací v textu. Pokud jsem srovnávala zmiňované vzdělávání se
a odpovědi na tuto otázku, tak celkem logicky vyšlo najevo, že učitel, který čte
různá periodika atd., uváděl více vyučovacích metod, které používá při vyučování,
a měl též přesnější představu o pojmu „číst s porozuměním". Z těchto výsledků je
tedy více než patrné, že pokud chceme zvyšovat úroveň čtenářské gramotnosti
užáků, nelze tak činit beze změny přístupu k vyučování, které je závislé
na průběžném vzdělávání se učitelů během celé jejich profesní dráhy.
Vedle vyučovacích metod jsem sledovala také to, jak se proměnila forma
čtenářského deníků a zda je učitelé po žácích ještě vůbec vyžadují; vycházím
z předpokladu, že je-li dobře zvolená forma čtenářského deníků, může zápis v tomto
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deníků odrážet úroveň čtenářské gramotnosti a pro učitele je to dobrá zpětná vazba.
Při vyhodnocování jsem byla výsledky mile překvapena, neboť nadpoloviční
většina učitelů odpověděla, že po žácích chtějí, aby v denících vyjadřovali svůj
vlastní názor na knihu; ten musí být postaven na pochopení knihy.
V sondě jsem samozřejmě zjišťovala také to, zda si učitelé myslí, že čtení
s porozuměním věnují dostatek prostoru, a pokud ne, čím je to zapříčiněné. Většina
učitelů odpověděla, že by se rozvíjení této dovednosti ráda více věnovala, ale že
k tomu nemají dostatek času. Dále učitelé uváděli, že děti špatně či málo čtou, mají
špatnou slovní zásobu, pomalé pracovní tempo či a že jim vtom brání špatné
osnovy. Jako možné řešení navrhovali zvýšení počtu hodin ČJL, změnu osnov,
práci s texty, které jsou žákům bližší, a především lepší motivaci žáků. Protože jsem
očekávala, že častou připomínkou budou právě špatné osnovy, zeptala jsem se
učitelů v další otázce na to, zda si myslí, že jim RVP umožní více se věnovat
dovednosti číst s porozuměním. Z odpovědí bylo zřejmé, že ne všichni učitelé mají
o tomto programu potřebné informace, ale ti, kteří se s ním již seznámili, tuto
změnu vítají a předpokládají, že jim dá dostatek prostoru tuto dovednost rozvíjet.
Touto sondou jsem však nechtěla zjistit pouze výše zmíněná fakta, ale měla
sloužit také k tomu, aby se díky ní nad tímto tématem učitelé zamysleli. Aby si
uvědomili, kolik času oni sami rozvíjení této dovednosti věnují, jakou váhu jí
přisuzují a jaké cíle jim dovednost číst s porozuměním umožňuje naplnit. K tomu
byla zaměřena i poslední otázka „Může dovednost „ číst s porozuměním " ovlivňovat
hodnotový žebříček studentů? Pokud ano, v čem?", která měla učitelům ukázat, že
dovednost číst s porozuměním může být nejen důležitým cílem sama o sobě, ale též
prostředkem k rozvíjení postojů a hodnot jednotlivých žáků - skrze plnější
porozumění textu.
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Závěr
Při psaní diplomové práce jsem vycházela z tvrzení, že úroveň čtenářské
gramotnosti českých patnáctiletých žáků je z hlediska mezinárodního srovnání spíše
podprůměrná (PISA 2000 - podprůměrná, PISA 2003 - průměrná, avšak oproti
roku 2000 s horším bodovým ohodnocením).
V této práci jsem tedy jednak zjišťovala, co se pod pojmem čtenářská
gramotnost ukrývá (zda existuje jasná definice), dále jsem sledovala příčiny tohoto
stavu a především jsem se snažila navrhnout možná řešení, která by danou situaci
zlepšila. Součástí této práce je i sonda, ve které zjišťuji informace, jež nebyly
v jiných pramenech příliš dostupné; výsledky sondy jsou však vzhledem k velikosti
vzorku spíše ilustrativní.
Mým prvním úkolem bylo vymezit pojem čtenářská gramotnost a tento úkol
se zdál být poměrně snadný, pokud bych vycházela pouze z definic, jak jej uvádí
různé mezinárodní výzkumy. Při dalším studiu jsem však došla k závěru, že
čtenářská gramotnost, tak jak je sledovaná v těchto výzkumech, příliš nevypovídá
o tom, nakolik žáci zvládají interpretaci textu (promítání subjektu do textu), a tento
závěr zde zdůrazňuji především proto, abychom si uvědomili, co vlastně
mezinárodní výzkumy sledují, a na základě tohoto zjištění přikládali těmto
výsledkům správnou váhu; z tohoto důvodu jsem do své práce zařadila samostatnou
podkapitolu interpretace textu, ve které ukazuji náročnost této činnosti a na níž
dokládám, že objektivně testovat zvládnutí této dovednosti příliš nelze.
V dalších kapitolách své práce jsem zjišťovala faktory, které zapříčiňují
nízkou úroveň čtenářské gramotnosti, a z mimoškolních faktorů se ukázaly být
důležité tyto - motivace žáků ke čtení či sociálně ekonomický a kulturní status
rodiny. Co se týče obliby čtení, která úzce souvisí s motivací, tak bylo zjištěno, že
čeští patnáctiletí žáci sice rádi čtou, ale spíše nenáročné texty (např. časopisy);
úkolem rodičů by tedy mělo být děti odmalička motivovat ke čtení a to například
tak, že si s nimi budou povídat o knihách. Tento cíl je však v současné době
opomíjený, neboť při zkoumání kulturního statusu rodiny vyšlo najevo, že úroveň
kulturní komunikace je podprůměrná (rodiče si s dětmi nepovídají o tom, co
prožili); tento výsledek je navíc zarážející vzhledem k tomu, že index kulturních
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aktivit je v českých rodinách nadprůměrný. Jaké se tedy nabízí řešení této situace?
Jednou z možností je vedení kampaně na podporu čtení, což v dnešní době činí
různé knihovny, a dále aktivní spolupráce škol s rodinami (různé besedy atd.).
Učitel také může například vhodnou formou zapojit rodiče do projektu zaměřeného
na knihy či dávat úkoly typu: „Zjistěte, zda tuto knihu četli vaši rodiče; zeptejte se,
co vaši rodiče právě čtou atd."
Zůstanu-li u motivace, ale té školní, tak se jako vhodné řešení pro lepší
motivaci žáků ke čtení nabízí používání takových textů, které jsou jim bližší
(používání učebnicových i neučebnicových textů); z mezinárodních výzkumů
vyplynulo, že čeští učitelé používají v hodinách především texty z učebnic
a čítanek, a to potvrzují i výsledky sondy, ve které si učitelé často stěžovali
na nevhodný výběr textů v čítankách.
Motivací ve škole jsem se již dostala k faktorům školním, které ovlivňují
úroveň čtenářské gramotnosti a z nichž bych dále jmenovala např. používání
aktivizujících metod, klima ve třídě či nedostačující vzdělání učitelů. To, že učitelé
nepoužívají širokou škálu vyučovacích metod zaměřených na výuku čtení, potvrzují
výsledky mezinárodního výzkumu RLS (i když zde se samozřejmě situace
pravděpodobně změnila, neboť výsledky jsou z roku 1995) a také výsledky sondy,
ze kterých vyplynulo, že učitelé neznají příliš těchto metod a v hodinách používají
především diskuzi či vyhledávání informací v textu. Chtěli-li bychom tento stav
změnit, tak je zřejmé, že jediná cesta povede přes různé doškolování; tím se
dostávám k dalšímu faktoru, jímž je vzdělávání učitelů zaměřené na rozvíjení
čtenářské gramotnosti.
V hodnocení tohoto faktoru mohu vycházet pouze z výsledků sondy, ale
myslím, že dostatečně ilustrující je již fakt, že program RWCT zmínili pouze dva
respondenti a společnost CzechRa nezmínil nikdo; nemohu však již posoudit,
nakolik je tato situace zapříčiněna nezájmem ze strany učitelů či neznalostí těchto
možností. Možné řešení vidím v zavedení různých povinných školení tak, jak je
tomu např. ve zdravotnictví, avšak to je již téma pro diskuzi na vyšších místech.
Z těch však v nedávné době přišla změna, která je velmi pozitivní
a z hlediska rozvoje čtenářské gramotnosti přínosná. Řeší stížnosti učitelů, kteří
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uváděli jako překážku, jež jim brání v tom, aby se věnovali práci s textem, osnovy
přeplněné faktografií. První krok byl tedy učiněn, nyní je pouze na učitelích, aby se
s tímto programem více seznámili, čímž se opět dostávám ke vzdělávání se
a školením, které by jim v tom pomohly.
Pokud bych tedy měla stručně shrnout, v čem shledávám největší problém
toho, že žáci dosahují v mezinárodních výzkumech zaměřených na sledování
úrovně čtenářské gramotnosti spíše podprůměrných výsledků, uvedla bych:
nedostatečné průběžné vzdělávání učitelů. V českém školství zatím stále ještě není
zvykem, že by učitelé procházeli různými školeními (jak je tomu např.
v soukromém sektoru či zdravotnictví), a pokud se toto nezlepší, nedávám si příliš
nadějí na to, že by se znatelně zvyšovala úroveň čtenářské gramotnosti českých
žáků.
Při těchto slovech však musíme mít neustále na zřeteli, že čtenářsky
gramotný žák není ten, kdo zvládá analýzu, syntézu atd., tedy to, co je zjišťováno
v mezinárodních výzkumech, ale především ten, kdo je schopen na základě těchto
dovedností samostatně interpretovat text (se znalostí jeho širšího kontextu). Tímto
tedy nepřímo říkám, že i když se v budoucnu zlepší úroveň čtenářské gramotnosti
(jak ji hodnotí mezinárodní výzkumy), nevypovídá to příliš o tom, nakolik jsou žáci
sami schopni uchopit umělecký text, interpretovat ho a popřípadě se jím nechat
inspirovat. A protože se domnívám, že především tento cíl (interpretaci textu) by
měli sledovat učitelé literární výchovy, je nutné je vzdělávat nejen v tom, jak
v žácích rozvíjet čtenářské dovednosti a strategie, ale také v tom, jak mají žáky
motivovat ke čtení; motivovaní žáci budou v hodinách spolupracovat a díky své
aktivitě budou schopni také interpretovat text, přistupovat k němu tvořivě a hledat
jeho smysl. Nad vzděláváním se zamýšlí ve svém článku i Karel Lippmann, jehož
citací bych svou práci ráda zakončila.: „Netuším, zda se naše školství stále ještě
hlásí ke Komenského odkazu. Praxe však zcela jednoznačně vykazuje tendenci
chápat racionalitu nikoli jako cestu k hlubšímu pochopení problémů, nýbrž jako
pouhý nástroj ke zvyšování výkonnosti, nikoli jako metodu kritického a celistvého
posouzení vytčených cílů, nýbrž jen jako účinný nástroj, jak těchto cílů dosáhnout.
... Založíme-li na jejich koncepci výuku jednotlivých předmětů, pak se žáci budou
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převážně zabývat jen hledáním řešení technických problémů, v daleko menší míře
však budou nuceni klást otázky (zejména ty, jež směřují k podstatě věci), kriticky
posuzovat předložené teorie, samostatně formulovat myšlenky, vést dialog
a přemýšlet o celku, do něhož jsou všechny dílčí poznatky zasazeny. Budou sice
používat různé poznávací postupy (např. analýzu, analogii, komparaci, abstrakci,
indukci, dedukci), avšak jen v rámci technického myšlení."67

67

Lippmann, K.; Ke smyslu literární výchovy na střední škole. In Český jazyk a literatura,
roč. 53, č. 4, rok 2002-2003, str. 191-192.
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Resumé
Výchozím bodem této práce je tvrzení, že žáci druhého stupně dosáhli
v mezinárodním

srovnání

zaměřeném

na

čtenářskou

gramotnost

spíše

podprůměrných výsledků (PISA 2000 - podprůměrné výsledky, PISA 2003 průměrné výsledky, avšak oproti roku 2000 s horším bodovým ohodnocením).
Cílem diplomové práce tedy bylo vymezit pojem čtenářská gramotnost,
sledovat příčiny ovlivňující úroveň čtenářské gramotnosti a především navrhnout
možná řešení, díky kterým by se tato úroveň zvyšovala.
V práci jsou popsány jednotlivé výzkumy, které sledují úroveň čtenářské
gramotnosti, jsou uvedeny výsledky těchto výzkumů a také faktory, které ČG
ovlivňují. Z mimoškolních faktorů to je zejména obliba čtení knih a sociální
a kulturní úroveň rodiny.
Vedle těchto mimoškolních faktorů jsou uvedeny i faktory školní, používání
aktivizujících metod, práce s texty či motivace, a je nabídnuto řešení, jak lze
zvyšovat úroveň čtenářské gramotnosti - vzdělávání učitelů, RVP, využívání
aktivizujících metod či vytváření vhodného prostředí, které podporuje aktivitu žáka
a rozvoj jeho čtenářské gramotnosti.
Součástí diplomové práce je i ukázka modelových hodin, které jsou
zaměřené na práci s textem, rozvíjí tedy čtenářskou gramotnost; v nich využívám
aktivizujících metod (jsou zde i konkrétní popisy těchto metod), které vychází
z programu RWCT.
Svou práci zakončuji vyhodnocením sondy; jejím základem byly dotazníky,
v nichž zjišťuji, nakolik učitelé rozumí pojmu „čtení s porozuměním" a zda se
rozvíjení této čtenářské gramotnosti ve svých hodinách věnují.
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9

15,3

401
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402
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9

15.5
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60
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64
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70
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83

Botswana

9

14,7
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340
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339

58
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69

8

14,3

520

69

506

83

506

81

548

80
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Straková, J.; Tomášek, VI.; Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti a její realizace
v České republice. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 1995, str. 23.
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550
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552

Bulharsko

550

Bulharsko

550

Lotyšsko

547

Anglie

546

Bulharsko

550

Lotyšsko

545
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550
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546
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Výsledek země je statisticky významné lepší než výsledek CR.
Výsledek země je statisticky významně horší než výsledek ČR.
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Kramplová, I.; Potužníková, E.; Jak (se) učí číst. Praha: Tauris, 2005, str. 14.
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Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech 1995-2000. Praha: Tauris, 2002;
str. 43. Koucký, J.; Kovařovic, J.; Palečková, J.; Tomášek, VI; Učení pro život - Výsledky
výzkumu OECD PISA 2003, str. 5.
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Příloha 4 71
Průměrná úspěšnost
ČR (v %)

Umístění ČR
Dovednost
Získáváni
Interpretace
Posuzováni

celkem chlapci
20
19
12
14
22
20

dfvky
20
13
20

celkem
63,6
64,6
50,2

chlapci
61,4
61,7
45

Dívky
65,7
67,3
54,8

Průmě rná úspěíínost
O ECD (v %
celkem
64,4
63,3
51,9

chlapci
62,3
60,4
47,5

dívky
66,6
66,3
56,3

Příloha 5 72
Průměrná úspěšnost
ČR (v %)

Umístění ČR

Typ textu

celkem chlapci
Vyprávění
Výklad
Popis
Polemický text

9
12
22
24

7
15
22
25

Instrukce/příkazy

27

27

Grafy, diagramy
Tabulky
Obrázky
Mapy
Formuláře

11
12
4
13
23

14
13
6
14
23

Reklama

15

16

Průměrná úspěšnost
OECD (v %)

dívky

celkem

chlapci

dívky

10
12

62,9
64,9

25
24

59,6
55,9

58,0
61,6
57,0
51,0

67,4
68,0
62,1
60,3

28

50,4

46,6

54,0

10
14
3
14
23

70,0
53,8
63,7
76,6
53,7

68,2
52,3
61,0
76,0
51,7

72,0
55,1
66,3
77,2
55,8

16

26,3

22,4

29,8

29,3

celkem chlapci

dívky

56,0
63,5

55,4
60,5

64,8
66,6

31,3
60,0

58,6
55,6

64,0
64,6

58,2

53,9

62,7

67,7
51,2
56,0
74,8
61,7

66,5
49,6
54,0
74,2
59,7

69,0
53,0
58,3
75,6
64,0

25,0

33,7

Příloha 6 73
Situace
Osobni
Veřejné
Pracovní
Vzdělávací

Průměrná úspěšnost
ČR (v %)

Umístění ČR
celkem chlapci
13
12
15
15
25
25
15

15

Průměrná úspěšnost
OECD (v %)

dívky

celkem

chlapci

dívky

13
14
26

61,7
61,8
52,7

57,4
59,5
48,1

65,5
64,0
56,9

59,4
60,9
58,5

55,5
58,7
54,3

63,5
63,2
62,9

17

64,1

61,2

66,8

63,8

61,0

66,6

celkem chlapci

dívky
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Kramplová, I.; Netradiční úlohy - aneb čteme s porozuměním. Praha: Tauris, 2002,
str. 21.
72

Kramplová, L; Netradiční úlohy - aneb čteme s porozuměním. Praha: Tauris, 2002,
str. 29.
73

Kramplová, I.; Netradiční úlohy - aneb čteme s porozuměním. Praha: Tauris, 2002,
str. 35.
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Příloha 11
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PIRLS
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561
529
543
512
539
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515
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528
542
544
528
499
541
554
524
537

528,40

533,73

PISA 2000

PISA 2003

505
516
529
480
507
484

496
514
522
482
492
491

474
492

510
495
528
442
500
476
513
472
489

498,38

494,80

504
534
462
505
487

Příloha 8 74
Cíl

74

Průměrný počet získaných
bodů

prohloubit trvalý zájem žáků o četbu
zlepšit pochopeni četby
rozšířit slovní zásobu žáků
rozšiřovat poznatky žáků o světě
rozvinout studijní a výzkumné schopnosti žáků
rozvíjet kritické myšleni žáků
rozšířit čtenářský výběr žáků
naučit žáky používat stud.postupy i v jiných předmětech
naučit žáky hodnotit literaturu
zvýšit rychlost čtení

4,48
3,30
3,16
2,72
2,37
2,35
2,30
2,16
2,13
1,82

naučit interpretovat grafy a diagramy

1,00

Straková, J.; Tomášek, VI.; Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti a její realizace
v České republice. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 1995, str. 65.

Příloha370
Poetismus
Náročnější text
1. „Poetismus je literární směr a básnický směr, který se zrodil v Praze kolem roku
1923 a jehož zakladatelé Vítězslav Nezval a Karel Teige zdůrazňovali proti starší
literatuře, držící se ideologie, plánu a myšlenkové skladby, na jedné straně volnou
obrazotvornost, na druhé straně nutnost svébytnosti básnického díla. Poetismus
těžil lyrické dojetí ze spontánnosti fantazie a ze slovních zdrojů. Pokládal
noetickou, myšlenkovou a tendenční stránku básnictví za přítěž a zdůrazňoval, že
hlavním účelem básně je býti básní, hrou obrazotvorností, květem koruny života.
Mezi poetisty patřili mimo jeho zakladatele básníci Jaroslav Seifert, Konstantin
Biebl a v prvních pracích i básníci Vilém Závada a František Halas. Někteří
poetisté se stali během vývoje surrealisty."75 „Nové umění podle představ jeho
avantgardních tvůrců přestane být uměním, neboť básníkem se vlastně stane každý.
Toto pojetí tedy dovršuje odklon od symbolicko-dekadentního postavení umělce
jako osamělého, výjimečného individua."76 ... Jednotlivé druhy umění nejsou
od sebe odděleny, slovo, obraz, zvuk, pohyb se mají vzájemně umocňovat. Sám
poetismus v představách svých teoretiků - Karla Teiga a Bedřicha Václavka - měl
být doplněn konstruktivismem, to jest ukázněným úsilím o přestavbu života. Cílem
devětsilovské avantgardy bylo utvářet nový životní a umělecký styl, který by byl
radostný a přirozený, překlenout tradiční české vlastnosti, tedy nedostatek
velkorysosti a nabádavý moralismus, odpoutat se „od zelených rybníků Čech, jež
zněly žabím chorálem" (Nezval)."77

75

Nezval, V.; Moderní básnické směry. Praha: Československý spisovatel, 1989, str. 178.

76

Lehár, J.; Stich, A.; Janáčková, J.; Holý, J.; Česká literatura od počátku k dnešku. Praha:
Lidové noviny, 1998, str. 576.
77

Lehár J.- Stich, A.; Janáčková, J.; Holý, J.; Česká literatura od počátku k dnešku. Praha:
Lidové noviny, 1998, str. 579.
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EXPERTNÍ LIST 1

1. Kdy vznikl poetismus a kdo byli jeho zakladatelé?

2. V čem se liší od ostatních literárních směrů a jaké jsou jeho rysy?

3. Má báseň sloužit k tomu, aby skrze ni byly lidem předávány různé
ideologie? Proč?
4. Vyjmenujte některé představitele poetismu.

5. Jak se změnilo postavení básníka vzhledem k jeho výjimečnosti?

6. V jakém vztahu byly k sobě jednotlivé druhy umění?

7. Jak byste vysvětlili Nezvalův citát?

Snazší text
2. „Poetismus vyzdvihoval lyričnost osvobozenou od zátěže logiky, mravních
hledisek, společenských obsahů, tíživých životních problémů a metafyziky
(=náboženských zřetelů): šlo mu o lyričnost pěnivou, radostnou a hravou, o pojetí
umění jako hry. Nástrojem poetismu se proto staly slovní hříčky, princip asociace
(=volné navazování představ, obrazů, motivů a situací), přehodnocování všedních
či vážných námětů do zázračné anebo humorné podoby, jiskřivá proudnost
a polytematičnost (=mnohotematičnost) díla, jak ji názorně a uhrančivě přineslo
Pásmo G. Apollinaira, okouzlení světem lidové zábavy atd. Poetismus přitom
ve svém počínání mířil za hranice literatury, hodlal vytvořit nový životní postoj, být
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„uměním života, uměním žít a užívat", poskytnout „metodu, jak nazírat svět, aby
byl básní."78 „Z hlediska námětového se poetismus nechal zlákat technickým
pokrokem, velkoměstem, kouzlem exotiky, cestováním, stejně tak hledal inspiraci
v cirkusovém prostředí, na pouťových zábavách, ve filmové grotesce, v naivním
umění nebo jazzu. Poetismus „nechtěl vymýšlet nové světy, ale mínil uspořádat
tento tak, aby byl živou básní". Právě asociace uvolňuje poezii z pout logiky
a rozumu, je podhoubím pro spontánní fantazii, neobvyklé básnické obrazy,
obrazotvornost a citovost. S tím souvisí rozpustilá hravost a skon k zlehčování.
Pokud je v poetismu rým, je využito tzv. asonance (shoda samohlásek na konci
veršů bez ohledu na souhlásky - je to jakýsi spojovací prostředek mezi
jednotlivými asociacemi, jako když kubistický malíř skládá obraz z jednotlivých
pohledů a jedna plocha je pojítkem)."79

EXPERNÍ LIST 2

1. Jak chápe poetismus literaturu? Má předávat nějaké poselství?

2. Jaké nástroje poetismus používá?

3. Co je to asociace a mnohotematičnost?

4. Jak souvisí poetismus se životem?

5. Jaké náměty se v básních objevují?

6. Co je to asonance?

78

Svozil, B.; Česká literatura ve zkratce 3. Praha: Brána, 2000, str. 109 -110.

79

Prokop, VI; Přehled české literatury 20. století, str. 5.
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Proletářská literatura
Náročnější text
1. „Na přelomu let 1920 - 1921 vznikla dvě důležitá sdružení, na Moravě Literární
skupina a v Praze Umělecký svaz Devětsil. Oba spolky byly zaměřeny levicově,
tj. hlásily se k přestavbě společenského pořádku. Zatímco však první z nich chtěl
působit na mravní změnu člověka, druhý kladl ve shodě s marxismem důraz
na společenskou revolučnost a v souvislosti s tím na vytváření tzv. proletářské
literatury bezprostředně spjaté se zájmy dělnictva. Vznik Devětsilu, jeho
programové úsilí o proletářskou literaturu a jeho názorová východiska úzce
souvisely se vzedmutou poválečnou revoluční vlnou. Společným zdrojem
přesvědčení příslušníků i příznivců Devětsilu se stal marxismus, hospodářskospolečenské učení německých myslitelů 19. století Karla Marxe a Bedřicha
Engelse. Podle tohoto učení jsou společenské vrstvy třídami a dělnictvo
proletariátem, vztahy uvnitř společnosti napořád ovládá třídní boj, cílem dějinného
vývoje je rovnostářská socialistická, a pak komunistická společnost, nástrojem
odstranění kapitalismu je násilí, revoluční převrat."80

EXPERTNÍ TABULKA 3

1. Kdy vzniklo sdružení Devětsil a Literární skupina. Co měly společné, v čem se lišily?
2. Proč myslíte, že se proletářské umění rozvinulo právě v této době?

3. Na čích myšlenkách stavěli její představitelé? Stručně je vysvětlete.

4. Vysvětlete, co je pro proletářské umění typické?

5. Jaký byl vztah mezi pojmy socialismus a komunismus?

80

Svozil, B.; Česká literatura ve zkratce 3. Praha: Brána, 2000, str. 103.
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Snazší text
2. „Devětsil (Svaz moderní kultury Devětsil). Právě toto sdružení levicových
avantgardních umělců se stalo podhoubím pro zrod proletářské kultury. Devětsil
byl založen 5. 10. 1920 v Praze a jeho hlavními iniciátory byli Vladislav Vančura
a Karel Teige (k zakládajícím členům patřil rovněž Jaroslav Seifert). Smyslem
Devětsilu bylo pořádat kulturní akce, dát prostor recitaci, divadlu, vydávat
almanachy, a to vše se zdůrazněním kolektivního přístupu k okolnímu světu.
Devětsil se záhy staví do opozice proti ideologické poezii a stává se živnou půdou
pro vznik svébytného českého básnického směru poetismu."81 „Zrod a vývoj
proletářské literatury byl provázen programově teoretickými úvahami, mnohdy
názorově se lišícími. Psali je příslušníci mladé, nastupující generace, ale i generace
starší. Z řad básníků k nim patřili S. K. Neumann, J. Hora, J. Wolker, z teoretiků
K. Teige a B. Václavek. Podle J. Wolkera není úkolem nového, tj. proletářského
umění, jen kritizovat společnost či líčit obrazy budoucnosti, ale především o tuto
budoucnost bojovat."

„Stoupence proletářské poezie spojovalo komunistické

přesvědčení a myšlenka revoluční proměny kapitalistické společnosti ve společnost
socialistickou. Z toho vyplývaly základní programové požadavky: sociální
angažovanost tvorby, promítnutá do její tématiky, tendenčnost ve smyslu třídně
proletářském, princip kolektivnosti, vytvoření literárního typu hrdiny z dělnického
prostředí a realismus jako tvůrčí metoda, nikoli však realismus popisný, ale
dynamický, schopný zachytit souvislosti a pohyb doby. Toto programové vymezení
dost svazovalo tvořivou individualitu, proto byly zásady proletářské poezie záhy
opuštěny."83

81

Prokop, VI.; Přehled české literatury 20. století, str. 3.

82

Svozil, B.; Česká literatura ve zkratce 3. Praha: Brána, 2000, str. 104.

83

Balajka, B.; Charous, E.; Soldán, L.; Přehledné dějiny literatury II. Praha: Fortuna, 1995,
str. 100.
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EXPERTNÍ TABULKA 4

1. Co byl Devětsil? Prošel nějakým vývojem?

2. Kdo byli jeho iniciátoři?
3. Vyjmenujte nějaké představitele proletářské literatury?
4. Z čeho vychází proletářská literatura?

5. Jaké jsou základní znaky proletářské literatury?

6. Vysvětlete pojmy angažovanost, tendenčnost a kolektivnost.
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Příloha370
Vítězslav Nezval
ABECEDA84

A
Nazváno buď prostou chatrčí
Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu!
Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí
a člověk neví kam by složil hlavu
W
oranžový plod lampión mléčné záře
jímž matka poprvé opojí v kolébce syna
B
druhé písmenko dětského slabikáře
a obrázek prsu milenčina
C
září jako měsíc nad vodou
Ubývej zhasni měsíci veliký!
Romance gondoliérů navždy mrtvy jsou
tož vzhůru kapitáne do Ameriky
D

luk jenž od západu napíná se
Indián shlédl stopu na zemi
Poslední druhové zhynuli v dávném čase
a měsíc dorůstá prérie kamení
E
nevím k čemu bych Tě přirovnal
Tři linky táhlý tón tvůj zaznívá
Telegrafístce někdo lásku lhal?
Tři linky každá stejně pravdivá ...
Jiří Hora
DEMONSTRACE85

Pojďme spolu s nimi,
s těmi hladovějícími,
je v nich víc světa, než v sytých,
Vidíme zdivo, skla a dráty,
lidem kolen nás vlají šaty,
84

Nezval, V.; Zázračné proměny. Praha: Československý spisovatel, 1980, str. 41-42.
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Hora, J.; Pracující den a jiné básně. Praha: Orbis, 1952, str. 25-26.
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ulice zazněla.
Byla to ulice bohatých,
šperky, povozy, pyšný smích milkovala se s nimi.
Sama vyprahlá trpěla,
oči chudých pod kloboukem bolela,
zlaté jehlice vrážela do prsou.
Betonové klece stavěla,
zlatým deštěm banky skrápěla,
u nás bylo sucho.
Sucho a tělo nevzhledné,
rozpukané jako poledne,
jako ústa žíznivých stromů.
Krájeli jsem tupým nožem suchý chléb,
život nebyl nic, než step, step, step,
divý rychlík revoluce.
Teď však zdravý vzduch proudí ulicí,
jsou to nespokojení řečníci,
vzdor a bída, vzdor bídy.
Je to silný zpěv našich starostí,
jsou to bezbranné naše radosti,
Jimž žehná sta rukou.
Ruce! ruce! v pohybu, ve vůli!
Na kladiva jste je ukuly,
zástupy, díky vám!
Čela! skály! tvrdší nábřežní žuly!
oči pod vámi jak plachty se vzduly,
jako torpéda letí.
Kdyby naše ramena chtěla,
rozpřáhla by se a ulice celá
by padla jak Jericho.
A kdyby chtěla fanfára slova,
ve třech dnech stála by znova,
čisťounká, bílá, naše.
Jdeme a na vzor potopy,
prolínáme do celé Evropy ó závratná převratu tucho!
Je nás stotisíc, je nás milion,
máme jediné srdce, zní jak zvon.
Mlčí ulice, zazněl svět.

Příloha 11

j 86

Naše životy jsou truchlivé jak pláč
Jednou kvečeru šel z herny mladý hráč
venku sněžilo nad monstrancemi barů
vzduch byl vlhký neboť chýlilo se k jaru
avšak noc se chvěla jako prérie
pod údery hvězdné artilérie
které naslouchali u politých stolů
pijáci nad sklenicemi alkoholů
polonahé ženy v šatě z pávích per
melancholikové jako vpodvečer
Bylo tu však něco těžkého co drtí
smutek stesk a úzkost z života i smrti
Vracel jsem se domů přes most Legií
zpívaje si v duchu malou árii
piják světel nočních bárek na Vltavě
z Hradčanského dómu bilo dvanáct právě
půlnoc smrti hvězda mého obzoru
v této vlahé noci z konce únoru
Bylo tu však něco těžkého co drtí
smutek stesk a úzkost z života i smrti
Skláněje se z mostu uviděl jsem stín
sebevrahův stín jenž padal do hlubin
bylo tu však něco těžkého co pláče
byl to stín a smutek hazardního hráče
řekl jsem mu probůh pane co jste zač
odvětil mi smutným hlasem nikdo hráč
bylo tu však něco smutného co mlčí
byl to stín jež jako šibenice trčí
stín jenž padal z mostu; vykřikl jsem ach!
ne vy nejste hráč! ne vy jste sebevrah!
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Šli jsme ruku v ruce oba zachráněni
šli jsme ruku v ruce v otevřeném snění
za město kde počínaly Košíře
z dálky mávaly nám noční vějíře
nad kiosky smutku tance alkoholů
šli jsme ruku v ruce nemluvíce spolu
bylo tu však něco těžkého co drtí
smutek stesk úzkost z života i smrti
Odemkl jsem dveře rozžal svítiplyn
veda na nocleh svůj pouliční stín
řek jsem pane pro nás pro oba to stačí
nebylo tu však už stínu po mém hráči
či to byl jen přízrak nebo sebeklam?
stál jsem nad svým každodenním lůžkem sám
bylo tu však něco těžkého co drtí
smutek stesk a úzkost z života i smrti
Usedl jsem za stůl nad kupy svých knih
pozoruje oknem padající sníh
pozoruje vločky jak své věnce vijí
se svou věčně chimérickou nostalgií
piják nezachytitelných odstínů
piják světel potopených do stínů
piják žen jichž poslouchají sny a hadi
piják žen jež pochovávají své mládí
piják krutých hazardních a krásných žen
piják rozkoše a zkrvavělých pěn
piják všeho krutého co štve a drtí
piják hrůz a smutku z života i smrti
Řekl jsem si zapomeň už na stíny
otvíraje týden staré noviny
kde jsem v pachu novinářské černi tona
uzřel velkou podobiznu Edisona
byl tu jeho nejnovější vynález
seděl v taláru jak středověký kněz
bylo tu však něco krásného co drtí
odvaha a radost z života i smrti

Příloha 12
Pracovní list Thomas Alva Edison 87

Ol 6A
11.2. 1847- 18. 10. 1931
Thomas Alva Edison se narodil 11. února 1847 ve městě Milan ve státě Ohio jako
nej mladší sedmé dítě Samuela Edisona a Nancy Elliot Edisonové. Edison byl americký
vynálezce, podnikatel a průkopník využití elektrické energie. V 7 letech se rodina
přestěhovala do Port Huronu v Michiganu. Záhy se u Edisona projevil podnikatelský duch.
V 11 letech přiměl několik dětí, aby pro něj pěstovali zeleninu. Tu pak prodával. V noci se
ukrýval do sklepa - to byla jeho první laboratoř - a do rána tam míchal různé tekutiny
a jedy. Tak získal skvělé znalosti v oblasti chemie. Ve dvanácti letech pracoval jako
roznašeč novin. Když vypukla občanská válka Severu proti Jihu, čekali všude na nárožích
zástupy čtenářů na nové válečné zprávy. Byla to doba, kdy ještě nebyl na světě telefon ani
rozhlas. O všem informovaly jen noviny. Edison toho využil: zařídil si pojízdnou redakci
a tiskárnu v železničním vlaku. V jedoucím vagónu pracoval u tiskařského lisu, kromě
toho sám psal, sázel, tiskl a na nádražích prodával noviny nazvané Herald. Na nádraží
v městečku Mont Clemens zachránil zpod kol lokomotivy dítě přednosty, který mu
za odměnu nabídl, že ho naučí telegrafovat. Z Edisona se tedy stal telegrafista, i když
zpočátku hodně mizerný. Zdálo se mu hloupé ťukat na telegrafní klíč, a tak telegrafování
zdokonalil. Věnoval se také fyzice a mechanice. Za svůj život Edison získal více než 1000
patentů. Edison byl známý svou pracovitostí, často pracoval i 20 hodin denně. Sám říkal,
že "genialita je 1 % inspirace a 99 % potu".
Od roku 1862 do roku 1868 pracoval Edison jako telegrafista na americkém středozápadě.
V roce 1869 patentoval mj. duplexní telegraf. Za prodej práv na patent na vylepšení
telegrafu získal Thomas Alva Editor 40 000 dolarů, přestěhoval se do New Yorku a mohl
si otevřít svou první dílnu v Newarku (stát New Jersey). V té době se poprvé oženil - vzal
si Mary Stilwellovou, se kterou měl 3 děti.
Na podzim roku 1877 vynalezl fonograf. Edisonova manželka Mary pak mohla říci
do dřevěného trychtýře dětskou básničku "Mařenka měla ovečku a její vlna je měkká
a bílá...". Tak vznikl první fonografický záznam lidského hlasu. Téměř hluchý Edison
vymyslel přístroj, který přinesl zvuk milionům uší na celém světě.
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Fonograf, 1879
Edison vylepšil Bellův telefon o uhlíkový mikrofon, čímž výrazně zlepšil kvalitu
přenášeného zvuku (1878).
V roce 1879 začaly první zkoušky snad největšího Edisonova vynálezu. První žárovka
na malou chvíli zablikala právě na jaře 1879. V říjnu použil zuhelnatělou nit z bavlny.
Pomocníci Edisona hledali vhodné vlákno v různých krajích. Až 21. října 1879 se naplno
rozzářila první žárovka. První žárovky ale svítily jen několik hodin. Edison proto započal
se sérií testů s cílem přiblížit svůj vynález praktickému využití. Edison ovšem vytvořil
nejen žárovku, ale celý systém nutný pro její "rozsvícení". Bylo třeba postavit elektrárnu,
elektřinu rozvést (1882).
V roce 1886 se Edison podruhé oženil (2 roky po smrti své první ženy). Vzal si Minu
Millerovou, se kterou měl také 3 děti. V té době začíná budovat nové výzkumné laboratoře
ve West Orange (stát New Jersey). Následovalo další množství vynálezů: elektrická
lokomotiva, filmová kamera, promítací přístroj, cyklostyl, akumulátor, umělý kaučuk atd.
Ukázalo se totiž, že Edison je nejen vynikající vynálezce, ale snad ještě lepší podnikatel.
Thomas Alva Edison zemřel 18.10.1931 ve West Orange ve státě New Jersey. Na jeho
počest byly 21. 10. 1931 zhasnuty v USA všechny žárovky.
Edison má asi 1300 patentů na nejrůznější vynálezy. Významné jsou například: sčítač
hlasů (1848), tiskací telegraf (1869), psací stroj (1871), duplexní a automatický telegraf
(1875), uhlíkový reostat (1876), rozmnožovací stroj a fonograf (1877), mikrofon (1878),
regulátor elektrických strojů, elektrická lokomotiva, elektroměr, magnetický tridič rud
(1880), první elektrické dynamo (1881), první elektrická centrála (1882), pojistka (1885),
kinematograf (1891).
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Příloha 3 70
Detektivka
Tento žánr je součástí novodobé zábavné prózy a zahrnuje povídky, novely a romány.
Jeho základním rysem je dobrodružství a dějové napětí a nejsilnějším motivem je
motiv vraždy nebo zločinu.
Ten je buď odkryt hned na počátku příběhu a děj vyprávěn retrospektivně (vrací se
do minulosti a odtud se postupně čtenář dozvídá, co se stalo), nebo je odhalován
postupně, čtenář tedy neví vraha a může po pachateli pátrat spolu s detektivem.
Ten je také hlavní postavou každé detektivky a může mít mnoho podob. Od samotáře,
amatéra (slečna Jane Marplová), přes soukromého detektiva (Colombo) či mohou být
detektivové dva (Sherlock Holmes a Dr. Watson). Tato ústřední postava tedy postupně
odhaluje zločin a to většinou na základě přísných logických pravidel.
Toto řešení zločinu je plné tajemství, bývá co nejméně pravděpodobné a detektiv může
být mystifikován (oklamán, sveden na špatnou stopu). Postavy v detektivce nebývají
psychologicky příliš prokreslené, typické je pro detektivku používání „šablon". Dobro
vítězí nad zlem, řešení většinou bývá to nejméně pravděpodobné atd. Detektivky se
dělí na intelektuální (klasické) a romantické.
V prvně jmenovaných je základní metodou dedukce, v těch druhých je zase více
prostoru pro líčení děsu a tísně, blíží se tak hororu. Detektivky mohou mít i větší
umělecké ambice - větší psychologizace postav, filozofující reflexe či vykreslené
sociální prostředí, ve kterém se děj odehrává.

Příkladem takové jsou i Čapkovy

Povídky z jedné a druhé kapsy.
Ty jsou inspirované detektivkami G. K. Chestertona a vedle záhady, jež je vyřešena
racionálně, se v nich objevují i další významy, které má odhalit čtenář.
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Příloha370
Karel Čapek - Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
Básník 88
1. část
Byla to běžná policejní událost: ve čtyři hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici
opilou stařenu a v největší rychlosti ujelo. A teď měl mladý policejní koncipient
dr. Mejzlík vyšetřit, které auto to bylo. Takový mladý koncipient to bere vážně.
„Hm," řekl dr. Mejzlík strážníkovi číslo 141, „tak vy jste viděl ze vzdálenosti tří set
kroků rychle jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdřív udělal?"
„Nejdřív jsem běžel k té přejeté," hlásil strážník, „abych jí poskytl první pomoc."
„Nejdřív jste měl zjistit ten vůz," bručel dr. Mejzlík, „a teprve pak se starat o bábu.
Ale možná," dodával, drbaje se tužkou ve vlasech, „že bych já to udělal zrovna tak. Tedy
číslo vozu jste neviděl; a co se jinak toho vozu týče -?"
„Myslím," řekl váhavě strážník číslo 141, „že byl nějaký tmavý. Možná, že byl
modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět pro kouř z výfuku."
„Ach, Ježíši Kriste," naříkal dr. Mejzlík, ,jakpak mám potom zjistit, který to byl
vůz? Copak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich: Pěkně prosím, nepřejeli jste starou
bábu? No tak, člověče, co s tím mám dělat?"
Strážník pokrčil rameny v subordinované bezradnosti.
„Prosím," řekl, „mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká
vedle."
„Tak ho přiveďte," řekl dr. Mejzlík znechuceně a marně hleděl něco vykoukat
z hubeného protokolu. „Prosím, jméno a bydliště," řekl mechanicky; ani se na svědka
nepodíval.
„Králík Jan, studující strojního inženýrství," pronesl svědek pevně.
„Tak vy jste pane, byl při tom, když dnes ráno ve čtyři hodiny přejelo neznámé auto
Boženu Macháčkovou."
„Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně
volná; kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil - "
„Jak jste stál daleko?" přerušil ho dr. Mejzlík.
„Na deset kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z - z kavárny, a když jsme byli
v Žitné ulici - "
„Kdo je váš přítel?" přerušil ho znovu dr. Mejzlík. „Toho tady nemám."
2. část
„Jaroslav Nerad, básník," řekl svědek s jistou hrdostí. „Ale ten by vám asi nic
neřekl."
„Proč ne?" bručel dr. Mejzlík, chytající se stébla.
„Protože on ... je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal
domů jako malé dítě. Tedy když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou
rychlostí auto - "
„Které mělo číslo?"
„To nevím, prosím. Toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu,
a zrovna jsem si řekl, že - "
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„A jaký to byl vůz?" přerušil ho dr. Majzlík.
„Čtyřtaktní výbušný motor," pravil znalecky svědek. „Ve značkách aut já se ovšem
nevyznám."
„A jakou měl barvu? Kdo v něm seděl? Byl otevřený nebo zavřený?"
„To nevím," děl svědek zaražen. „Myslím, že to byl nějaký černý vůz; ale blíž jsem
si toho nevšiml, protože, když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neřádovi: Koukej, ti lotři
přejedou člověka, a ani nezastaví!"
„Hra," mínil dr. Mejzlík nespokojeně, „to je sice docela místná a správná morální
reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé
nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti
lidi jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý; ale pořádně, věcně si
všimnout věcí - Děkuj u vám, pane Králíku; nebudu vás zdržovat."
Za hodinu zazvonil strážník číslo 141 u bytné básníka Jaroslava Nerada. Ano, pan
básník je doma, ale spí. Básník vykulil ze dveří malá užaslá očka na strážníka; nemohl se
jaksi upamatovat, co vlastně provedl. Nakonec přece jenom pochopil, proč má jít
na policii. „Musí to být?" ptal se nedůvěřivě. „Já se totiž na nic už nepamatuju; já byl
v noci trochu - "
„Nalítej," děl strážník chápavě. „Pane, já jsem poznal mnoho básníků. Tak se, pane,
ustrojte; mám na vás počkat?"
Načež si básník a strážník dostali do řeči o nočních lokálech, o životě vůbec,
o zvláštních úkazech na nebi a mnohých jiných předmětech; jen politika byla oběma cizí.
Takto v přátelském a poučném hovoru se dostal básník na policii.
„Vy jste pan Nerad Jaroslav, básník," řekl mu dr. Mejzlík. „Pane svědku, vy jste
byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou."
„Ano," vydechl básník.
„Mohl byste mně říci, jaké to bylo auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké
barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?"
Básník usilovně přemýšlel. „To nevím," řekl,, já jsem si toho nevšiml."
„Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?" naléhal Mejzlík.
„Kdepak," děl básník upřímně. „Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor."
„Tak prosím vás," spustil dr. Mejzlík ironicky, „co jste tedy vůbec pozoroval?"
„Tu celou náladu," pravil básník neurčitě. „Víte, tu opuštěnou ulici ... takovou
dlouhou ... za úsvitu ... a jak tam ta ženská zůstala ležet - " Najednou vyskočil. „Vždyť já
jsem o tom něco napsal, když jsem přišle domů!" Hrabal se ve všech kapsách a vytahal
množství obálek, účtů a jiných takových hadrů. „Ne, tohle to není," brumlal, „tohle taky ne
- Počkejme, snad je to tohle," mínil, pohřížen v pozorování rubu jakési obálky.
„Ukažte mi to," řekl dr. Mejzlík shovívavě.
„To nic není," bránil se básník. „Ale jestli chcete, já vám to přečtu." Načež, vykuliv
nadšeně oči a zpěvavě protahuje dlouhé slabiky, recitoval:
„marš tmavých domů ráz dva zastavit stát
úsvit na mandolinu hrá
proč dívko proč se červenáš
pojedem vozem 120 HP na konec světa
nebo do Singapore
zastavte zastavte vůz letí
naše veliká láska v prachu leží
dívka zlomený květ
labutí šíje ňadra buben a činely
proč tolik pláču"
134

„A to je celé," prohlásil Jaroslav Nerad.
„Prosím vás," řekl dr. Mejzlík, „co to má znamenat?"
„No přece, to je to neštěstí s tím autem," podivil se básník. „Copak tomu není
rozumět?"

3. část
„Myslím, že ne," mínil dr. Mejzlík kriticky. „Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne
15. července ve čtyři hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to šedesátiletou
opilou žebračku Boženu Macháčkovou; raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice
a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje.
Tak."
„To je jen syrová skutečnost, pane," děl básní, mna si nos. „Ale báseň je vnitřní
skutečnost. Báseň, to jsou volné, surreální představy, které skutečnost vyvolá v podvědomí
básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář poddat,"
prohlásil Jaroslav Nerad káravě. „Pak tomu rozumí."
„Prosím vás," vybuchl dr. Mejzlík. „Nebo počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju.
Tak tu máme, hm: „Marš tmavých domů ráz dva zastavit stát." Tedy mně, prosím, vyložte
Í4

„To je přece Žitná ulice," pravil básník klidně. „Takové dvě řady domů, víte?"
„A proč to není třeba Národní třída?" ptal se dr. Mejzlík skepticky.
„Protože ta není tak rovná," zněla přesvědčující odpověď.
„Tak dál. „Úsvit na mandolinu hrá" - No, dejme tomu. „Proč dívko proč se
červenáš" - Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?"
„Červánky," řekl básník lakonicky.
„Aha, promiňte. „Pojedem vozem 120 HP na konec světa" - Nu?"
„To asi přijel ten vůz," vysvětloval básník.
„A měl 120 HP?"
„To já nevím; to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa."
„Ah tak. „Nebo do Singapore" - Proboha vás prosím, proč zrovna do Singapore?"
Básník pokrčil rameny. „To už nevím. Třeba proto, že tam jsou Malajci."
„A jaký má vztah to auto k Malajcům? He?"
Básník sebou stísněně vrtěl. „Možná, že ten vůz byl hnědý, nemyslíte?" řekl
zahloubané. „Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak byl Singapore?"
„Tak vidíte," řekl dr. Mejzlík, „ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho
mám vybrat?"
„Vyberte si hnědý," radil básník. „To je příjemná barva."
„Naše veliká láska v prachu leží dívka zlomený květ," četl dál dr. Mejzlík. „Ten
zlomený květ, to je ta opilá žebračka?"
„Přece nebudu psát o opilé žebračce," pravil básník dotčen. „Byla to prostě žena,
rozumíte?"
„Aha. A co je tohle: „labutí šíje ňadra buben a činely." To jsou volné asociace?"
„Ukažte," řekl básník zaražen a naklonil se nad papír.
„Labutí šíje ňadra buben a činely" - co to má být?"
„Na to se právě ptám," bručel dr. Mejzlík poněkud urážlivě.
„Počkejte," přemýšlel básník, „něco tam muselo být, co mně připomnělo Poslouchejte, nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte se," a napsal tužkou
2.
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„Aha," řekl dr. Mejzlík pozorně. „A co ta ňadra?"
„To je přece 3, dva obloučky, ne?" divil se básník.
„Ještě tam máte buben a činely," vyhrkl policejní úředník napjatě.
„Buben a činely," přemýšlel básník Nerad, „buben a činely ... to by snad mohla být
pětka, ne? Helejte," řekl a napsal číslici 5. „To bříško je jako buben, a nahoře činely - "
„Počkejte," řekl dr. Mejzlík a napsal si na papírek 235. „Jste si tím jist, že to auto
mělo číslo 235?"
„Já jsem si vůbec žádného čísla nevšiml," prohlásil Jaroslav Nerad rozhodně. „Ale
něco takového tam muselo být - kdepak by se to tu vzalo?" divil se, hloubaje
nad básničkou. „Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně."
Za dva dny navštívil dr. Mejzlík básníka; básník tentokrát nespal, nýbrž měl tam
nějakou dívku a marně sháněl prázdnou židli, aby ji policejnímu úředníkovi nabídl.
„Já už zase běžím," řekl dr. Mejzlík. „Já vám jen jdu říci, že to byl opravdu vůz
číslo 235."
„Jaký vůz?" užasl básník.
„Labutí šíje ňadra buben a činely," vysypal jedním dechem dr. Mejzlík.
„A Singapore taky."
„Aha, už vím," děl poeta. „Tak vidíte, to máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych
vám přečetl pár jiných básní? Teď už jim budete rozumět."
„Až jindy," řekl honem policejní úředník. „Až zase budu mít nějaký případ."
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Příloha370
OQ

Necháme Charlottu zemřít
Soud povolil neoživovat umírající dítě přes nesouhlas rodičů

„ Další umělé prodlužování života není v Charlottině nejlepším zájmu, " prohlásil minulý
čtvrtek soudce, který v Británii rozhodl o osudu jedenáctiměsíční holčičky. V ojedinělém
případě dostal přednost názor lékařů před přáním rodičů.
Texty pro žáky
1. část
Charlotte Wattová se narodila loni na konci října téměř tři měsíce předtím, než
měla. Od narození je slepá, hluchá, má poškozený mozek, srdce a ledviny. Žije
v kyslíkovém stanu v jedné z londýnských nemocnic, potravu přijímá pomocí hadiček
a nevnímá nic jiného než nepřetržitou bolest. Už třikrát jí selhaly plíce a přestala dýchat.
Třikrát seji lékařům podařilo zachránit. Pak oznámili rodičům:
2. část
„Příště už nebudeme vaši dceru resuscitovat. Necháme ji zemřít. Jen prodlužujeme
její utrpení. Šance na to, že přežije další rok, jsou nulové."
Debbie a Darren Wyattovi ale nesouhlasili. Proto se nemocnice Svaté Marie
v Portsmouthu obrátila na soud.
Rodiče se snažili soudce přesvědčit o tom,
3. část
že jejich dcera je „bojovník", a když už tolikrát unikla smrti, má právo dostat další šanci.
Oba jsou přesvědčeni, že holčička dělá pokroky a že je poznává. „Když někoho milujete,
nemůžete hojen tak vyhodit jako zkažené vejce a vzít si další," řekl během slyšení u soudu
Charlottin otec. „Lékařská věda postupuje rychle kupředu. Co když se za několik let objeví
něco, co naší dceři pomůže, a ona se možná dostane z nemocnice a konečně ucítí na tváři
čerstvý vzduch," prosila při soudním slyšení matka.
Lékaři ale malé pacientce žádné takové naděje nedávají. Nemocnice na svou
obhajobu povolala několik expertů, kteří jeden po druhém snášeli důkazy o tom, jak
nelidsky malá holčička trpí a že nikdy nebude schopná alespoň trochu „normálního"
života. „Nikdy v životě jsem neviděl tak zničené plíce. Každé další obživování její bolest
jen nesnesitelně zvětšuje," řekl její ošetřující lékař. Nejoptimističtější z lékařů dávají
děvčátku pětadvacetiprocentní šanci přežít ještě jeden rok na přístrojích, většina odborníků
odhadovala její naděje jedním procentem.
4. část
Lékařské argumenty nakonec zvítězily a soudce vynesl „rozsudek smrti". „Otázka
není, jestli má Charlotte žít, anebo zemřít, ale kdy a jak zemře. Jsem hluboce přesvědčen,
že pro Charlotte bude nejlepší bezbolestně zemřít v náruči těch, kdo ji milují. Není pro ni
dobré být dál uměle udržována při životě," řekl soudce Mark Hedley. Lékaři tak dostali
povolení, aby děvčátko znovu neoživovali, pokud opět přestane dýchat. Rodiče verdikt
přijali a nebudou se proti němu odvolávat.

89

Tvarůžková, L.; Necháme Charlottu zemřít. In Týden, č. 42, rok 2004, str. 14.
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Příloha370
Hledání otázky
a) Je otázka z textu zřejmá (zřetelně vymezená, formulovaná)? Jak zní?
1. Není explicitně (přímo) vyslovená, ale z článku je patrná. Má člověk právo ukončit
něčí život a v jakém případě?
2. Není explicitně vyslovená, ale z článku je patrná. Mají rodiče právo soudit se
s nemocnicí, když nejsou odborníci a nemohou tedy stav své dcery objektivně
posoudit?
3. Je explicitně vyslovená: „Otázka není, jestli má Charlotte žít, anebo zemřít, ale kdy
a jak zemře."
4. Jiná možnost:
b) Jaký úmysl má autor, když si tuto otázku klade? (Díky tomu můžeme
usuzovat na úplnost a vyváženost argumentace?)
1. Chce nabídnout odpověď na dané téma - zde jednoznačnou odpověď, jak se stavět
k euthanasii.
2. Sám hledá odpověď a ukazuje, že k tomuto problému se musí společnost stavět
individuálně, že na ni není vždy jednoznačná odpověď, která je uspokojivá
pro všechny.
3. Navazuje zde na předchozí článek, což je z úvodu patrné. Chce posuzovat
a hodnotit nějakou dřívější odpověď, polemizovat s ní.
4. Jiná možnost:
c) Pro jaké čtenáře autorka tento text píše, jaký je jejich vztah k dané otázce, jak
se jich příslušná otázka dotýká, jaký pro ně má význam, co je pro ně
podstatné?
1. Autorka nepřímo říká: „Toto téma zmiňuji, protože se domnívám, že je důležité
o něm mluvit. Já se k němu přímo nevyjadřuji, neříkám svůj názor, nechávám
na vás, abyste si ho utvořili. Chci, abyste o něm přemýšleli. Já pouze informuji."
Autorka se obrací na všechny čtenáře.
2. Autorka nepřímo říká: „Tady máte důkaz o tom, že v určitých případech je
euthanasie jediným řešením." Autorka se obrací k pouze k odpůrcům euthanasie.
3. Autorka nepřímo říká: „Vidíte, jak soudy libovolně zachází s lidským životem, není
to správné, ale rodiče pod tlakem lékařů již nemají sílu se odvolávat."
4. Jiná možnost:
Teze =
a)
1.
2.
3.

odpověď
Jaká je odpověď na tuto otázku, stanovisko k dané otázce?
Není vyjádřena přímo. K euthanasii se musíme stavět individuálně.
Je vyjádřena přímo. Pokud někdo trpí, máme právo ho bez jeho rozhodnutí zabít.
Není vyjádřena přímo. Odpověď nenabízím, chci vám dát pouze podněty
k přemýšlení.
4. Jiná možnost:
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b)
1.
2.
3.
4.

Jak je odpověď řečena?
Přímo.
Nepřímo.
Není odpověď.
Jiná možnost:

c) Pokud se domníváte, že je odpověď vyjádřena, je řečena:
1. zřetelně,
2. víceznačně, nabízí více možností.
d) Je-li odpověď vyjádřena, platí:
1. za všech podmínek,
2. za určitých podmínek.
e) Autor nám nabízí k tomuto tématu argumenty, které jsou:
1. konstatování = tak se věci mají - uvádění faktů,
2. hodnocení = je to dobré, špatné /hodnotící soudy,
3. preskriptivní = dělej to takhle/ normy jednání.
Vlastní argumentace
a) Autor používá/ukazuje v tomto článku argumenty:
1. jednostranné - ukazuje pouze jedno hledisko,
2. oboustranné - snaží se naznačit pro i proti.
b)
1.
2.
3.
4.

Z jaké oblasti jsou argumenty použity:
lékařství,
soudnictví,
„rodinné vztahy",
jiná možnost:

c) Vypište, jaké typy argumentů jsou použité (jejich příklady máte níže uvedené)
a v jakém jsou argumentačním schématu:
1
2
3
4
5
6
7
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Argumenty pravé
•

Argumenty autoritou - poukaz na důvěryhodnou osobu, instituci.
Znalec řekl, že se ty židle musí vyměnit.
• Argument příkladem.
Pan Novák přestal jíst velké množství vajec, a snížil se mu cholesterol.
• Argument analogie
• Argument o příčině jevu.
Bylo zjištěno, že přílišná konzumace vajec zvyšuje cholesterol.
Argumenty nepravé
•

Argumenty citové.
Nechávat si staré židle může být nebezpečné a je to taky ošklivé.
• Vyhrožování.
Pokud se nezměníš, tak od tebe odejdu.
Argumentační schéma, do něhož argumenty vstupují:
- deduktivní.
Tvé židle jsou rozviklané. Tvé židle se musí vyměnit.
induktivní.
Zatím měl správce vždy pravdu, když něco doporučoval. Teď doporučuje vyměnit
židle. Má nejspíše pravdu i teď, židle se musí vyměnit.
Předpoklady argumentů - zjišťujeme pomocí otázek
a) Najdete některé důvody, které text pokládá za tak samozřejmé, že je dále
nezdůvodňuje?

b) Jakou sociální pozici má autor, jaký je jeho vztah ke čtenářům?
1. Autorka, protože je novinářka, chce čtenáře informovat.
2. Autorka jako zastánkyně euthanasie chce čtenáře nepřímo přesvědčit, aby bojovali
za legalizaci euthanasie.
3. Autorka jako věřící člověk a matka chce ukázat na nebezpečí legalizace
euthanasie.
4. Jiná možnost:
Zhodnocení
a) Jak úspěšně text odpovídá na výchozí otázku?

b) Je teze dostatečně podepřena argumenty?
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c) Souvisí tyto argumenty s navozenou otázkou? Jsou věcné, správné atd. Objevují se
v textu nekorektní argumenty?

d) Z jakého hlediska jsi přiměřenost argumentů posuzoval? Z hlediska autora, čtenářů,
svého vlastního. Je argumentace přizpůsobena čtenářům - jejich představám,
zkušenostem, postojům?

e) Změnil by jiný úhel pohledu na danou problematiku hodnocení argumentace?
Jak?
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