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Abstrakt 

Diplomová práce nese název Možnosti využití inovativních metod pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti na I. stupni základní školy. Tato práce se zabývá metodami 

kritického myšlení, které vedou žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti na prvním stupni 

základní školy.  

Teoretická část seznamuje s kurikulární reformou a jejími změnami. Zabývá se 

zde pojmy učitel, inovace a pedagogický konstruktivismus. Teoretická část práce 

vymezuje jednotlivé klíčové kompetence základního vzdělávání. Jejich rozvoj a naplnění 

jsou důležitým cílem ve vzdělávání. Dále se zabývá pojmem čtenářská gramotnost a 

jejími rovinami. Teoretická část se také zabývá programem Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení, jehož východiskem je kritické myšlení a třífázový model učení, 

evokace, uvědomění a reflexe. Práce vymezuje některé metody kritického myšlení, které 

podporují čtenářskou gramotnost žáků. 

 Výzkumná část práce se zabývá metodami kritického myšlení, které přispívají 

ke čtenářské gramotnosti žáků. Výzkumné šetření probíhá akčním výzkumem, při kterém 

je použita metoda pozorování. Výzkum zkoumá, jak metody kritického myšlení 

přispívají k rozvoji klíčových kompetencí a k rozvoji úrovně čtenářské gramotnosti žáků 

dle stanovených kritérií. Výzkum probíhá na základní škole, která se nezabývá 

inovativními metodami kritického myšlení. 
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Abstract 

My master’s thesis with a title Possible Applications of Innovative Methods for 

Reading Literacy Development in Elementary School is aimed at the critical thinking 

methods. These methods lead pupils in elementary school to a development of reading 

literacy. 

The theoretical part of my work provides an overview of the curriculum reform 

and the following changes in learning. The terms teacher, innovation, pedagogical 

constructivism and reading literacy are explained. The key competences of primary 

education are described, because their development and fulfilment are important goals 

of education. Furthermore, the educational programme Reading & Writing for Critical 

Thinking and the three-phase model of learning with its phases learning, awareness and 

evocation with emphasis on methods supporting a reading literacy of pupils are narrated.  

The methods of critical thinking supporting reading literacy of pupils are 

examined in the practical part of my work. The action research with help of an 

observation method is used in order to evaluate the impact of the critical thinking 

methods on the development of key competences and level of reading literacy of pupils. 

The research was conducted at the elementary school, where no innovative methods of 

critical thinking are used. 
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ÚVOD A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala téma inovativních metod na 

prvním stupni základní školy, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost žáků. O 

inovativních metodách jsem se dozvěděla poprvé na hodinách literatury pana 

doktora Hausenblase a dále se s nimi setkala v rámci náslechové praxe u paní 

učitelky Strculové na Fakultní základní škole prof. Otokara Chlupa. Metody jsem si 

sama měla možnost vyzkoušet na hodinách literatury a dále je viděla v praxi na 

základní škole. Viděla jsem, jak neuvěřitelně žáci pracují v hodinách literatury, jak 

pracují, sdílí a spolupracují. Velmi mne udivila jejich vysoká úroveň vyjadřovacích 

schopností a dovedností. Viděla jsem, že žáci jsou díky paní učitelce a inovativním 

metodám opravdu vnitřně motivováni k četbě. Měla jsem možnost vidět opravdové 

kritické myšlení v praxi. Metody mne velmi zaujaly, a proto jsem se o ně začala více 

zajímat. Nakonec jsem si je zvolila i jako předmět své diplomové práce. Inovativní 

metody programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení přispívají k rozvoji 

čtenářské gramotnosti. Zajímá mě, jak inovativní metody působí na žáky prvního 

stupně na základní škole, kde se inovativní metody kritického myšlení nepoužívají 

a žáci metody neznají.  

Diplomová práce se dělí na část teoretickou a část výzkumnou. Ke každé 

části diplomové práce jsem vymezila několik cílů. Teoretická část práce seznamuje 

s kurikulární reformou a jejími změnami ve vzdělávání, vymezuje pojmy učitel, 

učení, pedagogické inovace, klíčové kompetence, Rámcově vzdělávací program a 

jeho jednu z vzdělávacích oblastí, kterou je Jazyk a jazyková komunikace. Práce 

vymezuje čtenářskou gramotnost a její roviny. Dále seznamuje s programem Čtením 

a psaním ke kritickému myšlení a jeho východiskem, kterým je kritické myšlení a 

třífázový model učení. Teoretická část vymezuje vybrané inovativní metody, které 

vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. 

Výzkumná část se zabývá inovativními metodami kritického myšlení, které 

rozvíjí žákovu čtenářskou gramotnost. Výzkum probíhá ve třetím ročníku základní 

školy a ukazuje, jaké metody rozvíjí žákovu rovinu čtenářské gramotnosti. Ve třetím 

ročníku probíhá akční výzkum za pomoci metody pozorování. Ve výzkumné části 
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jsou začínajícím učitelem připraveny výukové lekce čtení, ve kterých jsou použity 

inovativní metody kritického myšlení. Jednotlivá výuková lekce se zaměřuje na 

reflexi a naplnění cílů dané výukové lekce. Práce pozoruje celý třídní kolektiv a 

integrovaného žáka. 

 

„Platí-li, že vzdělání je důsledek čtení, pak platí i to, že upadá-li čtenářská 

gramotnost, snižuje se zákonitě i celková úroveň vzdělání.“ (J. Trávníček) 
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Vymezení cílů diplomové práce 

1. Cíle pro výzkumnou část 

1.1 Posoudit využití inovativních metod programu Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení ve výuce čtení na prvním stupni základní školy. 

1.2 Ověřit inovativní metody a jejich efektivitu v praxi. 

1.3 Doporučit a posoudit vhodnost vybraných metod a jejich přínos pro žáky 

prvního stupně. 

1.4 Ověřit vhodnost použitých metod s ohledem na individuální rozdíly 

ve čtenářské gramotnosti daného vzorku třídy. Posoudit přínos inovativních 

metod pro integrovaného žáka. 

2. Cíle pro výzkumnou část 

2.1 Posoudit využití inovativních metod programu Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení ve výuce čtení na prvním stupni základní školy. 

2.2 Ověřit inovativní metody a jejich efektivitu v praxi. 

2.3 Doporučit a posoudit vhodnost vybraných metod a jejich přínos pro žáky 

prvního stupně. 

2.4 Ověřit vhodnost použitých metod s ohledem na individuální rozdíly 

ve čtenářské gramotnosti daného vzorku třídy. Posoudit přínos inovativních 

metod pro integrovaného žáka. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 Vymezení pojmů 

1.1.1 Kurikulární reforma ve vzdělávání 

V roce 2004 proběhla v České republice kurikulární reforma, která mění 

pohled na cíle ve vzdělávání. Důležitým cílem ve vzdělávání se stává osvojení si 

klíčových kompetencí. 

Kurikulární reformu je možné charakterizovat jako zásadní změnu 

vzdělávání i vzdělávací politiky pro zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání a 

efektivity a výsledků vzdělávání. Příprava kutikulární reformy probíhala ve druhé 

polovině 90. let minulého století a vrcholila celostátní diskuzí „Vzdělávání pro 10 

milionů“ a vznikem Národního programu vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knihy). Změna 

kurikula začala tvorbou rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro předškolní a 

základní vzdělávání, které byly schváleny v roce 2004 (JEŘÁBEK, 2006, s. 9). 

„RVP po učiteli a škole žádá, aby vědomosti, dovednosti i postoje byly ve 

výuce rozvíjeny především pospolu, aby jejich rozvíjení ve výuce neprobíhalo 

izolovaně.“ (HUČÍNOVÁ, 2007, str. 7) 

V roce 2005 připravovaly všechny základní a mateřské školy školní 

vzdělávací programy (ŠVP). Národní programy vzdělávání jsou veřejnými 

dokumenty a jsou přístupné veřejnosti pedagogické i nepedagogické. 

Hučínová (2007, str. 6) píše, že každý učitel má svou vlastní představu, jak 

žáky vyučovat tak, aby jim nedělalo učivo a vztah k učení problémy a potíže. Každý 

učitel si přeje vybavit svého žáka životními dovednostmi. K tomu přispívají ve velké 

míře právě klíčové kompetence. K rozvíjení a utváření klíčových kompetencí „musí 

směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole 

probíhají.“ ( RVP ZV, 2005, str. 14) 
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 Učitel v současné škole 

Učitel je nejdůležitější osobu ve škole, která ovlivňuje veškeré dění školy, 

třídy a žáků.  

Pedagogický slovník (PRŮCHA, J., WALTEROVÁ. E., MAREŠ, J.) píše, 

že učitel je „jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně 

kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízní, 

organizaci tohoto procesu.“ Osoba, která je obecně známá jako nositel vzdělání. Je 

to člověk, který předává své zkušenosti a vědomosti žákům. Jeho hlavní role je 

neustálá interakce s žáky, rodiči a ostatními učiteli. Učitel se podílí na organizaci a 

koordinaci činností žáků. Jejich proces učení hodnotí, reflektuje a snaží se, aby žáky 

obohatil a vedl individuálně k vyšším vzdělávacím cílům. Jeho úloha je klíčová, jeho 

možnosti nekonečné. S větší intenzitou stále platí heslo „Kdo chce jiné podpalovat, 

musí sám hořet.“  

V dnešní době je současný učitel obklopen množstvím informací o 

pedagogických změnách a inovacích. Současný učitel, jako osoba, která je nositelem 

informací a změn. Každý učitel by měl přemýšlet o každé nové inovaci a změně. 

Hlavním jeho tématem by mělo být, jak své žáky připravit na život a na soudobou 

společnost.  

Důležitý předpoklad pro práci současného učitele je, aby se sám zamýšlel 

nad svou pedagogickou praxí, nad svými zkušenostmi, změnami a informacemi ve 

škole. Důležitý předpoklad současného pedagoga je ten, že se sám bude chtít zajímat 

o nové změny v dnešním pojetí školy. Nad novými informacemi se dokáže zamyslet. 

Učitel má být výborným reflektivním praktikem, „který do hloubky přemýšlí o své 

činnosti (rozhodovacích procesech i konkrétních výukových situacích), analyzuje a 

hodnotí ji ve vztahu k zamýšleným cílům a v širším kontextu vztahů a souvislostí. Je 

schopen modifikovat své strategie a metody, navrhovat alternativní řešení ke 

zkvalitnění výuky a zdůvodnit své pojetí práce se žáky na základě argumentů 

opírajících se o profesní znalosti.“ (SPILKOVÁ, TOMKOVÁ, MAZÁČOVÁ, 

KARGEROVÁ A KOL., 2015, str. 7). Uvědomí si, co je pro jeho žáky nosné a 

důležité. Bude se dále zajímat o to, jak by případné „novinky“ mohl aplikovat, bude 

rozvíjet své pedagogické a didaktické myšlení. Jeho mysl se bude nejvíce zabývat 

tím, jak své žáky co nejlépe dovést k osvojení klíčových kompetencí a strategií, které 
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žáka rozvinou a připraví. Jak píše Jarmila Skalková (2004), „nejedná se o problém 

akademický, ale otázka rozvíjení didaktického myšlení současného učitele se týká 

bezprostředně, jak přestavby naší školy, tak současně reality pedagogického myšlení 

a samozřejmě také dalšího rozvíjení didaktické teorie.“ 

Východiskem k rozvíjení pedagogického myšlení jsou trendy, které směřují 

k inovativní současné škole. Pro rozvoj didaktického myšlení jsou to dvě významné 

oblasti. První oblastí je práce s učivem (kategorie i cíl), druhou oblastí je oblast 

porozumění procesu osvojování učiva žákem. Učitel musí umět vést výuku tak, aby 

namotivoval žáka k jeho vnitřní motivaci. Dle Mazáčové (2008, str. 10-11) „je 

důležité vést učitele k nové orientaci výuky, jež zdůrazňuje vnitřní motivaci žáka, 

komunikativní a emocionálně motivační dimenzí vyučování, zkušeností a činnostní 

orientační vyučování, význam učiva pro reálný život žáků, nový pohled na lidskou 

inteligenci jako multidimenzionální a porozumění hodnotové orientaci současných 

dětí a mládeže.“ Shodujeme se s Mazáčovou a jejími výroky, které jsou velmi 

důležité pro současného pedagoga. Pedagog by měl klást důraz na motivaci žáka a 

zaměřovat se na význam učiva pro reálný život žáků.  

1.2.1 Učení 

Učení. Co to vlastně znamená, když se řekne učení. Všichni se s tímto 

pojmem téměř denně setkáváme, učíme se každý den po celý náš život. Tento pojem 

většinou známe takto: „Musíme se učit“, nebo se „něco“ naučit. Pedagogický 

slovník (PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J, 2008, str. 259.) říká, že učení 

je za prvé „ psychický proces, který v jednotě tělesných a duševních předpokladů je 

rozhodujícím faktorem v adaptaci člověka na jeho přírodní i společenské prostředí 

v rozvoji jeho osobnosti a ve stále zdokonalovaném zvládání a organizaci podmínek 

jeho individuální a společenské existence.“ A za druhé uvádí, že učení je „ získávání 

zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života“. SKALKOVÁ (1995) chápe 

proces učení jako školní učení, kterým je „dynamický proces, který spočívá v 

neustálém dialogu mezi subjektem, žákem, který se učí, a předmětem, tím, co si má 

osvojit.“ 
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Pokud chceme, aby v současné škole dospívali žáci, kteří umí kriticky 

přemýšlet, musíme se snažit podporovat jejich aktivní učební proces a aktivní 

přemýšlení. V. Kulič (1992) chápe a přemýšlí o lidském učení jako o procesu, „v 

jehož důsledku mění člověk svůj soubor poznatků o prostředí přírodním a lidském, 

mění své formy chování a způsoby činnosti, vlastnosti své osobnosti a obraz sebe 

sama. Mění své vztahy k lidem kolem sebe a ke společnosti, ve které žije - vše směřuje 

k rozvoji a vyšší zkušenosti. 

 Pedagogické inovace 

1.3.1 Inovace 

Rámcově vzdělávací program očekává, že budou rozvíjeny žákovy klíčové 

kompetence. Učitelé mají za úkol klást důraz na rozvoj těchto kompetencí, a musí 

proto hledat nové metody, formy práce, aktivity a příležitosti, tak, aby byly klíčové 

kompetence naplněny. Pro učitele je mnohdy složité zajímat se i o inovace ve 

vzdělávání. Práce vymezuje inovaci jako nezbytnou součást učitelovy práce a zájem 

o vzdělávání žáků. Současný učitel by se o inovace měl zajímat, hodnotit je a 

využívat tak, aby byly přínosné pro jeho vzdělávací cíle, které si při své každodenní 

práci vytyčuje. 

Inovace, jako něco nového a převratného. Skalková (2007, str. 74) chápe 

inovaci jako„rozvíjení a praktické zavádění nových prvků do výchovného a 

vzdělávacího systému. Některé pedagogické inovace představují drobnější úpravy, 

další vnášejí systémové a radikální změny. Řada pedagogických inovací má kořeny 

v alternativních školách. Inovační snahy obvykle vycházejí z jednotlivých škol, od 

učitelů i ze sféry vědy, odborných pracovišť a školských institucí a samozřejmě 

usilují o změnu v práci školy. Lze říci, že změny v pojetí práce škol do určité míry 

závisí na společenském kontextu, který často podmiňuje snahy o změny. Mohou se 
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týkat nových struktur školy, jejího obsahu, metod nebo změn těžiště hodnot, na něž 

se výchovně vzdělávací systém orientuje.“ 

Současný tvořivý učitel může pedagogické inovace zařazovat téměř denně 

do svého vyučování a snažit se zkvalitňovat svou práci.  

1.3.2 Pedagogický konstruktivismus 

Pedagogický konstruktivismus úzce souvisí s kurikulární reformou 

vzdělávání a s Rámcově vzdělávacím programem. Musíme se zamyslet nad 

obsahem celkového pojetí základního vzdělávání. Cílem vzdělávání jsou naplněné 

klíčové kompetence žáků. Učitel se musí zamyslet nad tím, jak své žáky dovede 

k rozvoji klíčových kompetencí. Dovede k cíli své žáky transmisivní výukou nebo 

konstruktivistickou? Myslíme si, že správná cesta k naplnění obsahu vzdělávání, 

očekávaných výstupů a naplnění klíčových kompetencí je cesta konstruktivismu.  

 

Pedagogický konstruktivismus je východiskem a základním kamenem 

programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Vychází z myšlenek 

kognitivní a konstruktivistické psychologie, kde je poznávání vedeno jako aktivní 

proces a poznání. Výsledkem je nějaké dílo, nějaký konstrukt, který má status 

„konstruované“. Z těchto myšlenek vycházejí konstruktivistické teorie učení, které 

nahrazují transmisivní teorie učení. 

Rozlišení mezi transmisivním a konstruktivistickým pojetím výuky popisuje 

TONNUCCI (1991, s. 14-19). 

 V transmisivní škole „Dítě neví (neumí) a do školy přichází, aby se vše 

naučilo. Učitel umí a do školy přichází, aby naučil vše. Inteligence je prázdná 

nádoba, která se postupně naplňuje kladením poznatků na sebe.“ 

V transmisivní škole dítě pasivně přejímá a přijímá pravdy učitele a aktivně 

nepřemýšlí nad tématem, problémem, kterému se spolu s učitelem věnují. Dítě zde 

není vnitřně motivováno, nehledá řešení. Žák mnohdy neví proč a neví jak. 

V konstruktivistické škole „dítě ví a přichází do školy, aby přemýšlelo nad 

svými poznatky, aby je organizovalo, prohlubovalo, obohatilo a rozvinulo zejména 

ve skupině.“ (TONUCCI, 1991, s. 14-19). 



 

17 

Učitel zajistí, aby žák dosáhl té nejvyšší možné úrovně (sociální, kognitivní, 

operační) za účasti a přispění všech. 

Aktivní učení žáka je tzv. metakognitivní učení. Znamená učit se, vědět jak 

se učit, a dále jak umět řídit své učení. 

Součástí aktivního učení žáka je uvědomělé, metakognitivní učení. Učení, 

které směřuje k autoregulaci vlastního učení. Učení, které doopravdy vede k 

významu naučit se. Žák je v tomto případě vnitřně motivován. Dítě se chce dozvědět 

odpověď na otázku, proč a jak. Utváří si komplexní vědomost o daném problému. 

Důležitý je zde pojem metakognice, který chápeme jako aktivní uvědomování si 

významu informací. Z našich kognitivních struktur budujeme nové koncepty a 

uvědomujeme si sledování našich kognitivních procesů. Zde je velmi důležité, aby 

žáci a děti věděli, jakým způsobem a co se přesně naučili. 
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2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Pojem kompetence chápeme jako „obecnou způsobilost (capability) 

založenou na vědomostech, zkušenostech, dovednostech, hodnotách a schopnostech, 

které si subjekt vytvořil v důsledku svého vzdělávání.“ (KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

2002, s. 13) Experti Eurydice chápou pojem kompetence jako koncept, který se 

neustále vyvíjí, a proto zatím není pro tento pojem jednoznačná a univerzální 

definice. 

Hučínová (2007, str. 7) chápe klíčovou kompetenci jako složitý soubor 

„vědomostí, dovedností a postojů, ve kterém je vše propojeno tak výhodně, že díky 

tomu člověk může úspěšně zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostává ve studiu, 

v práci, v osobním životě.“ 

Rámcově vzdělávací program chápe klíčové kompetence jako „souhrn 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a 

uplatnění každého člena společnosti.“(JEŘÁBEK, 2006, s. 15) 

V základním vzdělávání považujeme tyto následující klíčové kompetence: 

Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence občanská a kompetence pracovní. 

(JEŘÁBEK, 2006, str. 15). 

Klíčové kompetence jsou chápány jako neopomenutelný základ pro žákovo 

celoživotní učení. 

 Kompetence k učení 

Na konci základního vzdělávání žák umí vybírat vhodné učební způsoby, 

strategie, metody, které jsou vhodné pro efektivní učení, organizuje a plánuje vlastní 

učení, je ochotný věnovat se dalšímu studiu a vzdělávání. Žák vyhledává a utřiďuje 

si informace, využívá je efektivně v učebním procesu a v tvůrčích činnostech 

v praktickém životě. Žák dokáže operovat s termíny obecnými, které si propojuje s 
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širšími celky. Žák samostatně pozoruje a experimentuje, porovnává získané 

výsledky, kriticky z nich vyvozuje a posuzuje využití v budoucím životě. Žák 

poznává cíl a smysl učení, k učení má pozitivní vztah, dokáže diskutovat o 

výsledcích svého učení ( RVP ZV, 2005). 

 Kompetence k řešení problémů 

Na konci základního vzdělávání žák vnímá různorodé problémové situace ve 

škole i mimo ni. Umí rozpoznat a pochopit problém, o příčinách dokáže přemýšlet, 

umí promyslet a naplánovat způsob řešení problémů. Využívá vlastní úsudek a 

zkušenost. Umí vyhledat potřebné informace k řešení problémů, hledá podobné, 

shodné a odlišné znaky, využívá získané dovednosti a vědomosti k objevování 

jiných variant řešení. Případný nezdar ho neodradí. Žák umí sám vyřešit problémy 

vhodnými způsoby. Ověřuje si správnost řešení, osvědčené postupy umí aplikovat v 

nových nebo v obdobných situacích. Sleduje pokroky při překonávání problémů. 

Kriticky přemýšlí a rozhoduje se uvážlivě. Je schopný svá rozhodnutí obhájit (RVP 

ZV, 2005) 

 Kompetence komunikativní 

Na konci základního vzdělávání žák umí vyjadřovat a formulovat vlastní 

myšlenky a názory, které na sebe logicky navazují. Vyjadřuje se výstižně a 

kultivovaně v projevu písemném i ústním. Naslouchá druhým lidem a vhodně na ně 

dokáže reagovat. Zapojuje se aktivně do diskuzí a hájí své názory. Komunikační 

prostředky, informační prostředky a technologie užívá ke kvalitní a účinné 

komunikaci s okolím. Žák vnímá různost textů a záznamů, zvuků, obrazových 

materiálů, gest, komunikačních a jiných informačních prostředků, promýšlí je, 

reaguje na ně, využívá je ke svému rozvoji. Získané komunikativní dovednosti 

využívá k plnohodnotnému soužití s ostatními lidmi (RVP ZV, 2007). 
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 Kompetence sociální a personální 

Žák na konci základního vzdělávání účinně spolupracuje ve skupině, s 

pedagogy se podílí na utváření pravidel v týmu. Pozitivně ovlivňuje společnou práci 

a její kvalitu. Podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, upevňuje mezilidské 

vztahy, k druhým lidem je ohleduplný a plný úcty. V případě potřeby požádá o 

pomoc nebo pomoc poskytne. Žák aktivně přispívá do diskuze v malé i větší skupině 

či třídě, spolupracuje efektivně, zkušenosti druhých lidí dokáže ocenit. Žák si o sobě 

tvoří pozitivní představu, která podporuje jeho samostatný rozvoj a sebedůvěru. Své 

chování a jednání řídí tak, aby dosáhl pocitu sebeúcty a sebeuspokojení (RVP 

ZV,2007). 

 Kompetence občanské 

Žák na konci vzdělávání respektuje druhé lidi a jejich přesvědčení. Váží si 

jejich vnitřních hodnot. Umí se vcítit do situací ostatních lidí. Nesnese hrubé 

zacházení a útlak druhých. Ví, že je jeho povinností postavit se proti psychickému i 

fyzickému násilí. Uvědomuje si a chápe základní principy společenského chování, 

uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu. V krizových situacích 

se chová zodpovědně, poskytuje svou pomoc dle svých možností. Žák chrání, 

oceňuje a respektuje naše kulturní a historické dědictví, pozitivně projevuje svůj 

postoj k uměleckým dílům. Zapojuje se aktivně do kulturního dění a sportovních 

aktivit. Rozumí základním ekologickým souvislostem a environmentálním 

problémům. Zohledňuje požadavky na kvalitní životní prostředí (RVP ZV, 2007). 

 Kompetence pracovní 

Na konci základního vzdělávání žák používá účinně a bezpečně materiály, 

nástroje a vybavení. Vymezená pravidla dodržuje a plní své povinnosti a závazky. 

Na nové nebo změněné pracovní podmínky dokáže reagovat a adaptovat se. 
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K výsledkům pracovní činnosti přistupuje nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale z hlediska ochrany zdraví svého i 

zdraví druhých lidí, ochrany kulturních a společenských hodnot a také životního 

prostředí. Své znalosti a zkušenosti využívá v jednotlivých vzdělávacích oblastech, 

osobnímu zájmu a rozvoji pro svou budoucí přípravu. Žák rozvíjí své podnikatelské 

myšlení, chápe podstatu, riziko i cíl podnikání. Žák se umí orientovat v základních 

aktivitách, které jsou potřebné k uskutečnění podnikatelského záměru. 

 Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání 

Rámcově vzdělávací program je program, který definuje koncept základního 

vzdělávání. RVP navazuje svojí koncepcí na RVP PV a je koncepcí také pro střední 

vzdělávání. Vymezuje vše nutné v povinném vzdělávání žáků na základní škole. 

Program se rozděluje na dvě důležité části, na klíčové kompetence a vzdělávací 

oblasti základního vzdělávání. Obě tyto části jsou důkladně vymezeny. Vše je velmi 

dobře strukturované. Dále v dokumentu nacházíme průřezová témata, vzdělávací 

obsah, učivo a očekávané výstupy.  

Rámcově vzdělávací program „ podporuje komplexní přístup k realizaci 

vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá 

volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech 

podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků.“ (JEŘÁBEK, 

TUPÝ 2005, str. 10). 

 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 

komunikace 

Tato vzdělávací oblast je stěžejní oblastí ve výchovně vzdělávacím procesu 

na prvním stupni základní školy. K dobré úrovni jazykové kultury patří všeobecná 
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vyspělost absolventa základní školy. Výuka jazyka žáka vybavuje dovednostmi a 

znalostmi, které umí správně vnímat, umí jim rozumět a také se vhodně vyjadřovat. 

Své výsledky poznávání umí dále uplatňovat. 

Součástí oblasti Jazyk a jazyková komunikace je obor Český jazyk a 

literatura, Cizí jazyk a Další jazyk. Každá vzdělávací oblast je strukturována na 

jednotlivá období, období je vymezeno očekávanými výstupy, kterých by současný 

učitel měl dosáhnout.  

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura jsou potřeba nejen „pro kvalitní 

jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání. (JEŘÁBEK, TUPÝ, 2005, str. 20) 

Rámcově vzdělávací program definuje cíl této oblasti, tak, že „Vzdělávání v 

této vzdělávací oblasti směřuje k utváření rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako 

potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství.“(JEŘÁBEK, 

TUPÝ, 2005, str. 21).  
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3 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 Vymezení pojmu čtenářská gramotnost 

Najvarová (2007) píše, že čtenářská gramotnost je v pojetí jednou z oblastí, 

která je podoblastí gramotnosti funkční. Funkce čtenářské gramotnosti je zcela 

nezastupitelná v učebním procesu, umožňuje „získávání, osvojování, zapamatování 

a vybavování poznatků a informací z dalších oborů vzdělávání.“ (NAJVAROVÁ, 

2007).  

Straková a Tomášek (1995) píší, že čtenářská gramotnost je „komplex 

vědomostí a dovedností jedince, které mu umožňují zacházet s písemnými texty běžně 

se vyskytujícími v životní praxi.“ Jedná se nejen o dovednost čtenářskou, přečíst si 

text a rozumět mu, ale jedná se o schopnost „vyhledávat, zpracovávat, srovnávat 

informace obsažené v textu, reprodukovat obsah textu aj.“ (STRAKOVÁ, 

TOMÁŠEK, 1995). 

Čtenářská gramotnost se skládá ze složek testovatelných, ale i netestovatelných, jako 

je například vztah ke čtení. Proto byla vymezena komplexněji, jako soubor hodnot, 

postojů, vědomostí, schopností a dovedností. 

Altmanová a kolektiv (2002) definují čtenářskou gramotnost jako 

„celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, 

schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v 

různých individuálních i sociálních kontextech.“  

„Čtení prohlubuje myšlení, povzbuzuje mysl k hledání a analýze jevů.“ 

(Michail Kalinin). 

Čtenářská gramotnost se prolíná v několika rovinách, přičemž žádnou z nich 

nemůžeme opomenout. Košťálová (2010) vymezuje roviny čtenářské gramotnosti, 

které se vzájemně prolínají. 
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 Roviny čtenářské gramotnosti 

„Gramotnost vyžaduje autonomní, aktivní zaujetí tištěným slovem a 

zdůrazňuje roli jedince ve vytváření nezávislých interpretací různých sdělení stejně 

jako v přijímání a propojování interpretací jiných.“(R. L. Venezky, What is 

literacy?). (KOŠŤÁLOVÁ, ŠAFRÁNKOVÁ, HAUSENBLAS, ŠLAPAL, 2010, str. 

14) 

Práce vymezuje roviny čtenářské gramotnosti podle Košťálové 

(KOŠŤÁLOVÁ, 2010). 

3.2.1 Vztah ke čtení 

Předpokladem pro rozvoj je velká vnitřní motivace dítěte a žáka. Nemalou 

úlohu zde hraje také těšení se na četbu a dobrý pocit z ní. 

Žák si vybírá texty a knihy, u kterých má radost a zážitek z četby. S ostatními 

dětmi sdílí své prožitky a zážitky. Vyjadřuje se, proč se mu kniha nebo text líbí a co 

mu text přináší. Žák zvládá své obtíže při čtení, je vytrvalý v četbě delších textů. 

Vyhledává v obsahu postavy, vztahy, situace atd. Své zážitky sdílí. 

3.2.2 Doslovné porozumění 

Žák se učí dekódovat psané texty, učí se porozumět se zapojením 

dosavadních zkušeností a dovedností na doslovné úrovni. Žák si klade otázky, jak 

svému textu porozuměl. Žák nalézá a hledá souvislosti „ mezi různými prvky textu 

navzájem (mezi motivy, postavami, prostředím, časovými úseky, stylem vyjádření a 

obsahem sdělení, apod.)“(ŠLAPAL, KOŠŤÁLOVÁ, HAUSENBLAS A KOL., 

2012, str. 12)  
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3.2.3 Vysuzování a hodnocení 

Žák by měl umět vyvozovat z přečteného závěry a měl by umět sledovat 

autorův záměr. Žák dokáže z textu pochopit autorův záměr. Posoudí obsah. Dokáže 

ocenit vhodné a výstižné vyjádření. Je schopen dát informace do souvislosti ze 

schémat, textů, myšlenkových map a grafů. Posuzuje věrohodnost faktů.  

3.2.4 Meta kognice 

Žák umí reflektovat vlastní četbu, umí ji sledovat a vyhodnocovat. Záměrně 

volí strategie pro lepší porozumění. Žák si formuluje hlavní sdělení textu, porovnává 

ho, označí závěr. Sleduje vlastní porozumění textu. Snaží se najít způsob jak textu 

rozumět. 

3.2.5 Sdílení 

Žák umí sdílet své zážitky a snaží se pochopit i další čtenáře. Své prožitky a 

pochopení porovnává a dokáže o nich diskutovat. V diskuzi je schopen naslouchat 

pojetí druhých, prosazuje vlastní názor a interpretaci. Je směrován k diskuzi a 

naslouchání. 

3.2.6 Aplikace 

Žák užívá čtení k seberozvoji. Čtení zúročuje ve svém životě. Uvědomuje si, 

že čtenářská dovednost je pro něho klíčová i nad rámec literatury.  

„Metoda sama, má-li vzbuzovat chuť k učení, musí být předně přirozená. 

Neboť cokoli je přirozené, jde samo od sebe.“(J. A. Komenský) 

Úrovně čtenářské gramotnosti byly vypracovány a rozepsány v projektu 

Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Úrovně jsou rozděleny 
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v rámci jednotlivých období na 1. až 3. ročník a 4. až 5. ročník. Je to základní 

hodnotící nástroj, ve kterém jsou stanoveny podrobně daná kritéria pro čtenářskou 

gramotnost. V dokumentu jsou vymezeny roviny čtenářské dovednosti, jako jsou 

technika čtení a psaní, vztah ke čtení, vyvozování, porozumění textu, uvědomění si 

(metakognice), sdílení a aplikace (KOŠŤÁLOVÁ, 2010). 

Tabulka rovin čtenářské gramotnosti 1. -3. ročník (viz příloha). 
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4 PROGRAM ČTENÍM A PSANÍM KE 
KRITICKÉMU MYŠLENÍ 

 Původ programu 

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for 

a Critical Thinking). Tento program vznikl v USA Společností pro demokratické 

vzdělávání v USA ( Consorcium for Democratic Pedagogy). Finanční zabezpečení 

tohoto programu zajistila síť kanceláří Open Society Institue New York. U nás v 

České republice program podpořila Open Society Praha. Program je zaměřen 

především na země, které chtějí rozvíjet a budovat demokratickou společnost. Tato 

idea byla představena v několika zemích střední Evropy a Asie. V Čechách se 

program poprvé objevil v letech 1997 a 1998. Dnes se o jeho šíření stará o. s. Kritické 

myšlení. Dle Tomkové (2007) je jeho prostřednictvím „do programu RWCT vnášen 

kontext české školy a učitelé se dotýkají nejširších souvislostí spojených s dobrou 

výukou a dobrou školou.“ Program podporuje proces učení na všech stupních 

vzdělávání a dle Tomkové (2007) „ získal zásadní význam v reformě našeho školství. 

Je jedním z vlivných inovativních programů vzdělávání, který koresponduje s cíli 

zásadního vzdělávání u nás a nabízí funkční postupy k dosahování těchto cílů.“ 

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení je koncepce, která 

podporuje aktivní učení žáka a jeho samostatnou myšlenkovou činnost. 

 Cíle a obsah 

Tvůrci programu si pokládají za cíl podporovat rozvoj demokracie 

prostřednictvím kvalitní výuky a vzdělávání skrze profesní dovednosti učitelů, kteří 

se budou neustále rozvíjet, budou společensky odpovědní a schopni se vzdělávat po 

celý život. 
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 Kritické myšlení 

V dnešní demokratické společnosti je třeba vychovávat žáky a občany 

k tomu, aby si utvářeli svůj vlastní názor a úsudek, uměli se správně a racionálně 

rozhodovat. Pokud se lidé budou umět zodpovědně rozhodovat, mohou řešit dané 

problémy na vyšších stupních zodpovědné debaty. Kritické myšlení vede ke 

spolupráci s ostatními a k respektu ostatních odlišných názorů a uvědomování. 

(Příručka I., 1998, str. 7).  

V dnešní škole a v dnešním světě není důležité osvojit si veškeré informace, 

to ani není v lidských silách možné, důraz je kladen na rozvoj celoživotního 

vzdělávání, chuť se vzdělávat a vědět jak se vzdělávat. Program RWCT, který rozvíjí 

kompetence, je klíčem k celoživotnímu učení, poznávání, komunikování, spolupráci 

a řešení problémů. Důležité je umět kriticky zpracovávat informace, mít vlastní 

úsudek a názor. Je třeba umět naslouchat druhým, diskutovat o informaci či o 

problému. Informaci umět zpracovat a vyhodnotit závěr, který si dále obhájí.  

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení rozvíjí všechny klíčové 

kompetence, které se nachází v Rámcově vzdělávacím programu. Jsou to 

kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální, personální, a také 

občanské. 

Co to je kritické myšlení? Program RWCT se zasazuje především o rozvoj 

kritického myšlení. Je to „zkoumání a ověřování všech tvrzení, která jsou 

předkládána k přijetí“ (SUMMER IN KOUKOLÍK, DRTILOVÁ, 2006). Anglický 

původní název „critical thinking“ je v dnešní době spojován s charakteristikou lidí, 

kteří umí zhodnotit různé možnosti, umí se rozhodovat a svá rozhodnutí si obhájí. 

Způsobilost kriticky přemýšlet je důležité pro zkoumání reality. Toto přemýšlení se 

dnes ukazuje, jako jedno z nejdůležitějších stanovisek dnešní demokratické 

společnosti. Podle D. F. Halpernové (1996) v sobě kritické myšlení zahrnuje 

schopnost řešit problémy, efektivně a rozumně se rozhodovat, zvažovat možnosti, 

ale také zhodnotit a analyzovat celý myšlenkový proces, který k očekávanému 

výsledku vedl. 

Každé kritické myšlení je závislé na schopnosti interpretace, analýzy, 

vytváření smysluplných úsudků a zdůvodňování všech provedených úvah. Myslet 

kriticky znamená nejenom pasivně vstřebávat přicházející informace, ale také s nimi 
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umět při využití všech myšlenkových operací aktivně pracovat (URBANOVSKÁ, 

2006).  

V průběhu kritického myšlení žák využívá všech úrovní myšlení, hledá 

odpovědi, klade si otázky, pochybuje, hodnotí, dospívá k názorům a rozhodnutím a 

také zaujímá postoj.  

Kriticky přemýšlet znamená: 

• využívat různé strategie pro zjišťování informací, klást otázky a 

systematicky odpovídat, zapojovat neustále zvídavost, 

• být v pochybnosti, 

• svůj názor kriticky, racionálně zhodnotit a obhájit, 

• zkoumat logiku argumentů. 

 Grecmanová a Urbanovská (GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., 

2007) uvádí, že kritickému myšlení je možné se naučit jen na materiálu, který je v 

přímém kontaktu s životem žáků, k němuž mají žáci osobní vztah. 

David Klooster (2000) předkládá pět základních charakteristik: 

1. „Kritické myšlení je nezávislé myšlení.“ 

Každý člověk by si měl vytvářet své vlastní názory a hodnoty. Nevyhnutelná 

podmínka kritického myšlení je vztah individuálního vlastnictví k myšlenkám. Žák 

musí umět myslet za sebe a rozhodovat o všem, co se ho týká.  

2. „Získání informací je východiskem a nikoli cílem kritického 

myšlení.“ 

Žáci potřebují vědět o věcech ještě dříve, než sami začnou získávat zájem o 

daném tématu. Všichni už si nesou nějaké zkušenosti a poznatky, ty ale chtějí dále 

rozvíjet a přemýšlet o nich. 

„Čím, déle se učíme, tím se stáváme „rafinovanějšími“ mysliteli“. 

3. „Kritické myšlení začíná otázkami a problémy, které se mají 

řešit.“ 

Malé děti jsou zvídavé. My jako dospělí a učitelé bychom měli jejich 

zvídavost podporovat, aby jim vydržela i v jejich dalších stupních vzdělávání. 

Skutečné učení vzniká z žákova zájmu a potřeby odpovídat na otázky a mít snahu 

problémy řešit. 

4. „Kritické myšlení se pídí po rozumných argumentech.“ 
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5. „Kritické myšlení je myšlením ve společnosti.“ 

Myšlenky, názory a úsudky se zdokonalují tím, že se o ně podílíme s 

ostatními. Filozofka Hanna Arendtová říká: „K dosažení výtečnosti je potřeba 

druhých lidí.“. (Kritické listy, 1,2) 

Pokud chceme, aby kritické myšlení u žáků probíhalo, je k tomu nutné 

vhodné prostředí, které žáky bude motivovat, budou řešit úkoly jim blízké a bude 

podporována spolupráce. 

Dle autorů RWCT je prostředí formulováno takto.  

„Poskytnout čas a příležitost, aby žáci mohli kritické myšlení vyzkoušet. 

Umožnit žákům volně domýšlet a vyslovovat domněnky. Přijímat otevřeně rozmanité 

myšlenky, nápady, názory. Podporovat aktivní zapojení žáků do učebního procesu. 

Zajistit bezrizikové prostředí, kde nebudou žáci vystavení posměchu. Vyjádřit důvěru 

ve schopnosti každého žáka, činit kritické úsudky, oceňovat kritické myšlení.“ 

(Příručka II. 1998, s. 9). 

Velká slova, která se mnohdy těžce realizují, ale inovativní pedagog, který 

chce od žáků konstruktivistické kritické myšlení, musí tato stanovení 

bezpodmínečně dodržovat a snažit se výše uvedená pravidla dodržovat vždy a bez 

výjimky. Tomková (2007) dodává, že pro autory programu RWCT neznamená 

rozvoj kritického myšlení zavedení nového předmětu. Kritické myšlení se rozvíjí 

napříč vyučovacími předměty jako univerzální kompetence žáka. 

Autoři programu dále také píší, že „ve skutečnosti i malé děti dokáží rozumně 

uvažovat na úrovni, která odpovídá jejich věku a stupni duševního vývoje. Rády řeší 

komplexní problémy a jsou schopny činit rozhodnutí, která dokáží vysvětlit i 

obhájit.“ (Příručka I. 1998, s. 6) 

„Život je příliš krátký a příliš nebezpečný na to, abychom ztráceli spoustu 

času nekritickým jednáním.“ (Kritické listy- 51/2013, str. 5) 
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 Fáze programu RWCT 

Program obsahuje ucelenou strukturu, kterou je model EUR. Ten se stal 

hlavním východiskem tohoto programu. Jedná se o třífázový model učení, evokace, 

uvědomění si významu a reflexe. Zní jako velmi jednoduchá struktura, která nám 

ale pomáhá realizovat efektivní a aktivní výuku. V každé jeho fázi jsou respektovány 

metody a principy, které jsou dodržovány. Dodržování pomáhá k rozvoji poznání a 

poznávání, pomáhá učiteli i žákům dosahovat stanovených cílů. 

 Evokace 

První fáze v modelu programu, při které si žáci samostatně vybavují, co o 

daném tématu či problému vědí. Uvědomují si, co je vše k tématu napadá a snaží se 

dále své nápady strukturovat. Tato fáze je správná, pokud je zde žák aktivní, pokud 

se zapojuje do aktivního přemýšlení o tématu. Je jasné, že v této fázi musí být žák 

pozitivně motivován. Učitel zde působí jako podporovatel a povzbuzovatel, klade 

důraz na žákovo samostatné přemýšlení a vyjadřování vlastních myšlenek, 

nezapomíná také na žákovu motivaci, bez které by nedocházelo k efektivnímu učení.  

Učitel navozuje evokaci a podporuje žáky k vymýšlení různých otázek a k 

tvorbě hypotéz. Velkou roli zde hraje učitelovo naslouchání žákům. Učitel by měl 

všechny děti, které se chtějí vyjádřit, vyslechnout a povzbudit jejich učební proces. 

Jeho úlohou není odpovídat na dotazy či připomínky, snaží se nesdělit svůj názor a 

postoj. Učitel nesmí žáky ochudit o aha efekt. Podle Grecmanové a Urbanovské 

(2007) „není žádoucí, aby dítě bylo omezováno hodnotícím postojem učitele, jeho 

autoritou.“ Dítě má právo samo uvažovat, odhadovat a domýšlet si. 

V této i v dalších fázích jsou důležité zápisy, jak žáků, tak i učitele. 

K zápisům se můžeme později vrátit, doplnit je, přepsat, proto jsou pro nás tak 

důležité. Evokace není jen přípravná fáze na učení, již v této fázi probíhá aktivní 

učební proces žáka. 

V této fázi jsou vhodné například metody brainstorming, volné psaní a vím-chci 

vědět- dozvěděl jsem se, nebo klíčová slova. 
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 Uvědomění 

Druhá fáze, fáze uvědomění si významu. Tato fáze je charakteristická tím, 

že se zde žáci setkávají s novými myšlenkami a novými informacemi. Ty dále 

srovnávají a zpracovávají se svými dosavadními představami. Vlastní činností 

hledají a nacházejí odpovědi na své otázky. Uvědomují si své učení, svůj učební 

proces. Dokáží ho interpretovat a říci, jak probíhal jejich proces učení. Ujasňují si 

nové poznatky a z nich vyplývají další a nové otázky, na které si chtějí odpovědět. 

Podle Steel, Meredith, Temple, Walter (2007) si žáci mohou uvědomovat, do jaké 

míry informaci chápou, jaký pro ně má informace smysl. Pokud si smysl žáci 

uvědomují, znamená to, že „staví mosty mezi starým a novým“. Na základě nové 

informace si utváří nové představy a koncepce. V této fázi je velmi těžké udržet 

žákův zájem o učivo a o téma. Učitel musí tedy používat vhodné aktivizační 

prostředky, aby pozornost žáka udržel, alespoň stejně jako při fázi evokace. 

V této fázi jsou vhodné například metody skládankové učení, 

I. N. S. E. R. T., Čtení s předvídáním. 

 Reflexe 

Závěrečná fáze modelu, která rozhodně není shrnutím učiva. Je to fáze, ve 

které se žáci ohlíží zpět za svým procesem učením. Děti si v této fázi dotvářejí své 

představy o tématu, o nových informacích, věnují pozornost tomu, co ještě nebylo 

řečeno a zodpovězeno. Individuálně hodnotí svůj proces vlastními slovy a dokáží ho 

interpretovat celému kolektivu nebo spolužákovi. Propojují své poznatky s 

poznatky, které si zapisovali ve fázi evokace. Dle Tomkové (2007) „rekonstruují svá 

dosavadní vědomostní schémata a vytvářejí si nová.“ Hausenblas a Košťálová 

(2006) říkají, že si v této fázi žák „ dělá v hlavě nový pořádek.“ Předpoklad pro 

správnou reflexi je takové klima třídy, které umožňuje vyjádření všech žáků. 

Součástí této fáze je také sebereflexe. 

V této fázi jsou vhodné například metody myšlenková mapa, pětilístek nebo 

Vím-chci vědět-dozvěděl jsem se. 
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METODY ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ 
GRAMOTNOSTI 

„Metoda sama, má-li vzbuzovat chuť k učení, musí být předně přirozená. 

Neboť cokoli je přirozené, jde samo od sebe.“  

Jan Amos Komenský  

 

Práce zde vymezuje několik inovativních metod kritického myšlení, které 

byly použity ve výzkumné části práce. 

 Myšlenková mapa 

Metoda myšlenkové mapy, grafické znázornění závislostních vztahů, 

strukturuje dané téma tak, jako náš mozek strukturuje informace. Mozek nezapisuje 

lineárně, ale do různých sítí s různými body a s různou hierarchií. Myšlenkovou 

mapu začínáme vždy od středu. Uprostřed si vyznačíme téma nebo námět, o kterém 

celá myšlenková mapa bude. Zapisujeme v různých závislostech. Snažíme se 

nacházet vzájemné vztahy mezi informacemi. Tomková (2007) definuje 

myšlenkovou mapu jako „uspořádaný obraz našeho myšlení o tématu, o pojmech a 

jejich vztazích.“ 

Touto metodou žáci nalézají jednotlivé části daného tématu, třídí je a porovnávají. 

Určují, co spolu souvisí. Rozhodují o nadřazenosti, podřazenosti nebo souřadnosti 

jednotlivých bodů mapy. Metoda je používána ve fázi evokace nebo ve fázi reflexe. 

Podle Tomkové a Strculové (2001) je myšlenková mapa „ nejen metodou 

moderní, ale skutečně i efektivní neboť umožňujeme dětem učit se aktivně a uplatnit 

dosavadní zkušenosti. Ukazuje dětem i učiteli, co vše již žáci vědí a zároveň i to, co 

ještě neví. Povzbuzuje zájem učit se a ptát se, pomáhá graficky znázorňovat 

souvislosti. Prohlubuje poznání pojmů a vztahů mezi nimi.“ 
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 Brainstorming 

Metoda, která pracuje s žákovými spontánními nápady a myšlenkami. Tato 

metoda je netradiční řešení, které se váže k danému tématu. Vše probíhá bez vnější 

regulace. Učitel pokládá žákům úkol. Tomková říká (2007) „Napiš, co víš, nebo co 

si myslíš, že víš“ o daném tématu. Jedná se zde o evokaci, ve které žák uplatňuje své 

dosavadní zkušenosti. 

Brainstorming je nástroj k aktivnímu zapojení všech žáků. Po netradičním 

pojetí a iniciování pracuje učitel s využitelností nápadů, které žáci vymysleli. Na 

začátku práce mohou být přijímány i informace, které nejsou úplně správné. Metoda 

může být využívána jako skupinová či individuální. Je používána jako 

strukturovaná, nestrukturovaná, písemná i ústní. Užívá se nejčastěji ve fázi evokace. 

Pravidla Brainstormingu (MAŇÁK, ŠVEC, 2003, str. 219): 

• Podpora volné tvorby myšlení a myšlenek, tolerují se všechny. 

• Princip brainstormingu spočívá ve velkém počtu nápadů, ze kterých 

vznikají s velkou pravděpodobností hodnotné nápady. 

• Zaznamenání všech myšlenek žáků. 

• Vzájemná inspirace a interakce nových nápadů. 

 Klíčová slova 

Tato metoda se používá při fázi evokace, kdy učitel vybere klíčová slova 

z textu a napíše je na tabuli, žáci zkouší dávat slova do souvislostí. Přemýšlí, o čem 

text bude a jaké závislosti budou mít daná klíčová slova mezi sebou. V závěru 

hodiny učitel se slovy pracuje a žáci si sdílí, co se o nich v textu dozvěděli. V dalších 

fázích učení žáci zkouší, ověřují a zdokonalují své uvědomění a porozumění mezi 

nimi. Metoda se používá také ve fázi reflexe, kde žáci vybírají klíčová slova 

z nastudovaného textu a pracují s nimi v závěru hodiny v závěrečném psaní. 
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 Volné psaní 

Žáci mají při této metodě stanovený čas minimálně tři minuty. Za úkol mají 

individuálně a dle svého tempa psát, píší na dané téma, nebo mají na tabuli napsanou 

neúplnou větu a měli by dále pokračovat. Při psaní dodržují předem stanovená 

pravidla volného psaní. Nejdůležitějším pravidlem je, že musí opravdu po celou 

dobu psát, i když je zrovna nic k danému tématu nenapadá, musí psát stále například 

„ Já nevím, nevím, nevím a nic mě stále nenapadá.“ Poté se mají k tématu zase vrátit 

a pokračovat v rozpracovaných myšlenkách. Při průběhu psaní nemyslí na stylizaci. 

Co žáci napsali, tak napsali, nevrací se, nemění text a neopravují ho. Hlavním cílem 

volného psaní je napsat co nejvíce myšlenek bez jakýchkoliv překážek. Když žáci 

píší, pravidlem je, že učitel píše s žáky. Když se chýlí stanovená doba ke konci, 

učitel nezapomíná žáky vyzvat k tomu, aby pomalu dopisovali poslední myšlenky. 

Po skončení práce je čas na zveřejnění. Žáci si mohou sdílet ve dvojici, pokud má 

někdo zájem, tak může svou práci prezentovat před celou třídou. Zveřejnění žák 

může samozřejmě také odmítnout. Cílem práce je, aby si každý žák uvědomil, že 

píše hlavně pro sebe.  

Tato metoda se používá v evokační fázi, pro zaktivizování myšlení nebo je 

používána ve fázi reflexe, kde slouží k uspořádání žákových nápadů. Volným 

psaním se žáci učí formulovat své myšlenky a nápady. 

 V – CH- D ( vím-chci vědět-dozvěděl jsem se) 

Vím Chci vědět Dozvěděl jsem se 

	 	 	

 

Strukturovaná metoda, která vede žáky k individuálnímu zamyšlení nad 

daným tématem. Žáci si po seznámení s tématem výuky individuálně zapisují do 

sloupce „vím“ a „chci vědět“ své poznámky, myšlenky a informace o daném tématu. 

Následně si své zápisy sdílí se spolužákem nebo s celou skupinou žáků. Společně 

diskutují o tématu, usuzují, co jim v tématu není jasné, a co by se chtěli dozvědět. 
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Do sloupce „dozvěděl jsem“ zapisují aktuální poznatky, které v průběhu procesu 

pochopili či poznali. 

 

 Skládankové učení  

Při této metodě jsou žáci rozděleni do skupin. Jsou rozděleni do domovských 

skupin, tam každý žák čte individuálně svůj vlastní text. Dále se odebírá do tzv. 

expertní skupiny, kde mají všichni žáci text stejný a společně si sdílí informace o 

textu. Text podrobně studují a vysvětlují si navzájem. Diskutují o tom, co se jim 

podle nich zdá důležité a zajímavé. Poté se žáci z expertních skupin přesouvají zpět 

do domovských skupin. Po návratu do domovské skupiny předává žákům to, co se 

v jiné skupině dozvěděl. Sdílí jen nosné poznatky. Ostatní členové domovské 

skupiny se doptávají na nejasnosti a skupina může o informacích diskutovat. Během 

sdílení a učení žák nebo žáci zapisují nové informace do sešitu nebo na papír. 

Smyslem této metody je, že žáci se v textu učí najít potřebné a podstatné 

informace, které by se měli všichni naučit. Žáci si ověří, zda informacím v textu 

opravdu rozumí. Své porozumění textu převádí do takové podoby, kterou ostatní 

spolužáci chápou. Informace jsou schopni reprodukovat dále. Žáci hledají vhodné 

strategie k předání informací své skupině a svým spolužákům. 

 Pětilístek 

V této metodě žáci shrnují informace, téma a vyjadřují své názory k tématu. 

Pětilístek je jednoduchý organizér. Jeho struktura je jasně daná. Žáci touto metodou 

své informace rekapitulují ve své hlavě a touto metodou si strukturují své poznatky 

a informace. Žáci mohou pomocí této metody vyjádřit nejen podstatu a porozumění 

tématu, ale také svůj postoj, pohled a svůj pocit. 

1. řádek- Jednoslovný název pro téma (námět). 

2. řádek- Dvouslovný popis tématu (námětu). Jaký je. 
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3. řádek- Tři slova vyjadřující děj. Co dělá. 

4. řádek- Věta, která obsahuje čtyři slova. Slova se vztahují k tématu 

(námětu). 

5. řádek- Jednoslovné synonymum, shrnující podstata. 

Pětilístek (ŠLAPAL, KOŠŤÁLOVÁ, HAUSENBLAS, 2012, str. 24) 

Šlapal, Košťálová a Hausenblas (2012, str. 24) píší, že metoda pětilístek žáky 

učí „shrnovat informace do lapidárních vyjádření a učí je vymezovat obecné a 

specifické vlastnosti a rysy typické pro popisovaný jev.“ 

 I. N. S. E. R. T 

(Interactive Nothing System for Effective Reading and Thinking, 

VAUGHAN A ESTES , 1986). Tato metoda se zaměřuje a soustřeďuje na práci s 

odborným textem. Metoda se snaží rozvíjet žákovo kritické myšlení tak, že žák 

rozhoduje, jak nové informace vnímá a jak je bude dále vyhodnocovat. Snaží se, aby 

žáci nad textem opravdu přemýšleli a uvažovali o něm. Žák dostává od učitele pokyn 

k tomu, aby si dělal v textu poznámky pomocí znamének tak, že během jeho čtení 

má za úkol označit a zvolit informace, které mu připadají důležité a zajímavé. 

 

√ Označ fajfkou okraj textu, pokud informaci znáš a myslíš si, že víš. 

- Označ mínus, pokud je to v rozporu s tím, co už znáš nebo co jsi slyšel.  

+ Označ plus, jestliže je pro tebe informace nová. 

? 
Označ otazník, jestliže se objevila informace, které nerozumíš nebo která by 

tě zajímala více. 

 

Informace se v textu označují již v prvním čtení textu. 

Této metodě by měla předcházet fáze evokační, ve které bude použita 

například metoda brainstormingu. Žáci si mají uvědomit, co už o daném tématu vědí 

nebo si myslí, že vědí. Smyslem této metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti je, že 
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se díky ní žáci učí v souvislém textu rozeznávat a chápat klíčové informace. Získané 

poznatky dále ověřují, kriticky o nich přemýšlejí, porovnávají a třídí. 

Žáci individuálně čtou společný text po jednotlivých úsecích. Text je 

rozdělený na několik částí. Po každé přečtené části textu žáci samostatně předvídají, 

jaké bude jeho pokračování. Žáci vycházejí ze svých vlastních čtenářských 

zkušeností a také z odhadů, které text naznačuje. Svoje předpoklady sdílí ve dvojici 

a také sdílí v diskuzi celé třídy. K textu se cíleně vyjadřují a zvažují jeho následné 

pokračování, Pro přesnější záznamy čtenářského předvídání slouží varianta této 

metody s názvem „čtení s tabulkou předpovědí“. Žáci do tabulky zapisují své 

poznámky o předvídání a o konečném shrnutí celého textu. Mohou pracovat 

individuálně nebo ve dvojici. Po zpracování textu celá třída sdílí informace, které si 

do tabulky zapsala. Cílem této metody je, aby žáci odlišovali v textu podstatné od 

nepodstatného, hledali náznaky a signály, které vedou k jejich předvídání, 

formulovali své myšlenky a hledali důkaz pro svá tvrzení (ŠLAPAL, 

KOŠŤÁLOVÁ, HAUSENBLAS, 2012, str. 16). 

 Čtení s předvídáním 

Žáci individuálně čtou společný text po jednotlivých úsecích. Text je 

rozdělen na několik částí. Po každé přečtené části textu žáci samostatně předvídají, 

jaké bude jeho pokračování. Žáci vycházejí ze svých vlastních čtenářských 

zkušeností a také z odhadů, které text naznačuje. Svoje předpoklady sdílí ve dvojici 

a také sdílí v diskuzi celé třídy. K textu se cíleně vyjadřují a zvažují jeho následné 

pokračování. Pro přesnější záznamy  čtenářského předvídání slouží varianta této 

metody s názvem „čtení s tabulkou předpovědí“. Žáci do tabulky zapisují své 

poznámky o předvídání a o konečném shrnutí celého textu. Mohou pracovat 

individuálně nebo ve dvojici. Po zpracování textu celá třída sdílí informace, které si 

do tabulky zapsala. Cílem této metody je, aby žáci odlišovali v textu podstatné od 

nepodstatného, hledali náznaky a signály, které vedou k jejich předvídání, 

formulovali své myšlenky a hledali důkaz pro svá tvrzení (ŠLAPAL, 

KOŠŤÁLOVÁ, HAUSENBLAS, 2012, str. 16). 
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5 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Teoretická část popisuje kurikulární reformu a její změnu v pojetí obsahu 

vzdělávání v nových kurikulárních dokumentech, které se týkají základního 

vzdělávání. Hlavní podstata kutikulární reformy je změna cíle ve vzdělávání, která 

má vést dnešní žáky k rozvoji schopností a dovedností, které žáci uplatní v reálném 

a praktickém životě. Práce vymezuje současného učitele v současné škole, popisuje, 

jak je jeho úloha velmi důležitá. Dnešní učitel, který je obklopován spoustou 

informací, by se měl zajímat o inovace ve vzdělávání a měl by se zamyslet nad tím, 

kam své žáky vede. Učitel má být výborný reflektivní praktik, který se nad svojí 

prací denně zamýšlí a snaží se ji neustále zlepšovat. Práce vymezuje pojem učení, 

jako proces, se kterým se denně setkáváme a denně se nad ním zamýšlíme. 

Popisujeme pedagogický konstruktivismus jako východisko programu Čtením a 

psaním ke kritickému myšlení. Pedagogický konstruktivismus úzce souvisí 

s kurikulární reformou vzdělávání i s Rámcově vzdělávacím programem. Snaží se 

vést žáky a učitele k naplnění očekávaných výstupů a k naplnění klíčových 

kompetencí. Dále je v práci vymezen Rámcově vzdělávací program pro základní 

školy jako důležitý koncept vzdělávání, ve kterém nacházíme dvě důležitá rozdělení 

tohoto dokumentu, kterými jsou klíčové kompetence a vzdělávací oblasti základního 

vzdělávání. Vybíráme zde vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a 

seznamujeme se zde s touto stěžejní oblastí ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Hlavním cílem vzdělávání je naplnění klíčových kompetencí, které 

nacházíme v Rámcově vzdělávacím programu. Vysvětlujeme pojem klíčové 

kompetence a vymezujeme jednotlivé klíčové kompetence, kterými jsou 

kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, 

občanská a kompetence pracovní. Seznamujeme také s pojmem čtenářská 

gramotnost, která má nezastupitelné místo v učebním procesu žáků. Vymezujeme 

čtenářskou gramotnost a zabýváme se jejími rovinami, které jsou vztah ke čtení, 

doslovné porozumění, vysuzování a hodnocení, metakognice, sdílení a aplikace. 

Teoretická část seznamuje s programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení, 

jehož cílem je vychovávat zodpovědné občany, kteří budou umět ve svém životě 
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kriticky přemýšlet a kriticky zpracovávat informace. Detailně se zabýváme 

třífázovým modelem evokace, uvědomění a reflexe, který je hlavním východiskem 

tohoto programu. Zabýváme se inovativními metodami programu Čtením a psaním 

ke kritickému myšlení, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Vybrali a 

rozpracovali jsme metody, které jsou: Myšlenková mapa, Brainstorming, Klíčová 

slova, Volné psaní, V-CH-D (vím-chci vědět- dozvěděl jsem se), Skládankové 

učení, Pětilístek, I. N. S. E. R. T. a s metodou Čtení s předvídáním. Teoretická část 

práce navazuje na část výzkumnou. 
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6 VÝZKUMNÁ ČÁST 

 Vymezení problému  

Výzkum, kterým se zabývá tato práce, se zaměřuje na využití a efektivitu 

inovativních metod v praxi žáků prvního stupně. Výzkum má za úkol zacílit a 

rozvinout případné možnosti pro rozvoj složek čtenářské gramotnosti. Čtenářská 

gramotnost je nedílnou součástí učebního procesu žáka. Její místo je klíčové proto, 

že s jejím zvládnutím mohou žáci dobře pokračovat i v dalších předmětech. Pokud 

nedojde na prvním stupni k upevnění techniky čtení a k následnému uvědomění a 

porozumění textu, problémy na druhém stupni mohou gradovat ve vyšších ročnících 

základní školy, proto je její problematika tak důležitá a zodpovědnému učiteli dává 

mnoho příležitostí k uchopení. Výzkumy potvrzují důležitost a nutnost 

systematického rozvoje čtenářské gramotnosti a s tím související úlohu učitele na 

prvním stupni základní školy. Česká školní inspekce vydala roku 2010 příručku pro 

učitele s názvem „Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka“, která 

jim má pomáhat k přípravě výuky tak, aby byla rozvíjena čtenářská gramotnost žáků.  

V práci se nachází přípravy vyučovacích celků v třífázovém modelu učení 

evokace, uvědomění a reflexe.  Ve výuce jsou použity metody kritického myšlení. 

Metody jsou používány v hodinách českého jazyka, čtení. Zkušenost s inovativní 

metodou je přínosná i v dalších předmětech, například ve výuce, kde žák pracuje s 

odborným textem.  

Cílem práce je zhodnocení a přínos metod kritického myšlení na prvním 

stupni základní školy a jejich přínos k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

klíčových kompetencí žáků prvního stupně základní školy. 

 Za každým výukovým celkem následuje zpětná reflexe z pohledu studentky 

i třídní učitelky žáků. Práce je navíc obohacena praktickými připomínkami, které 

vyplynuly v průběhu výzkumu. Je třeba připomenout, že poznatky a připomínky 

mohou být vnímány subjektivně. Pro ostatní vyučující a jiné ročníky mohou být 

východiskem pro následné zpracování. Výzkum má za úkol ověřit účinnost 

inovativních metod v různorodém školním kolektivu.  
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7  CÍLE VÝZKUMU 

1. Posoudit využití inovativních metod, programu Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení, ve výuce čtení, na prvním stupni základní školy. 

 

2. Ověřit inovativní metody a jejich efektivitu v praxi primární školy. 

 

3. Doporučit a posoudit vhodnost vybraných metod a jejich přínos pro žáky 

prvního stupně, s ohledem na individuální rozdíly ve čtenářské gramotnosti 

daného vzorku třídy. 

Metodika výzkumu 

V pedagogickém výzkumu rozlišujeme dva základní typy výzkumu, tím je 

výzkum kvantitativní a kvalitativní. Tato práce se zabývá výzkumem kvalitativním. 

Ve výzkumné části jsme se rozhodli použít metodu akčního výzkumu a metodu 

pozorování.  

Výzkum kvalitativní je takový proces, kde je postup založený na hledání a 

porozumění zkoumaného lidského nebo sociálního problému (HENDL, 2016). 

„Výzkumník vytváří komplexní obraz, analyzuje různé typy textů, informuje 

o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách.“(HENDL, 2016, str. 46).  

Ve výzkumu byla použita k získávání dat metoda pozorování.  Pozorování 

je metodou emprirického výzkumu a pedagogické diagnostiky. Může být volné, 

standardizované, nestandardizované, dlouhodobé, krátkodobé, se zaměřením na 

skupinu nebo na jednotlivce. Metoda pozorování musí být vždy naplánovaná, 

přesná, soustavná a věrná. Pozorování musíme neustále opakovat, abychom z něho 

mohli vyvodit závěry. 
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Akční výzkum je výzkumem, který si klade za cíl změnu stavu. Jeho 

charakteristikou zaměření je „řešení lokálních a praktických problémů.“ (HENDL. 

2016, str. 37). Akční výzkum je součástí aplikovaného výzkumu sociální vědy. 

Walterová definuje akční výzkum, jako výzkumu, „jehož účelem je přímo 

ovlivňovat či zlepšovat určitou část vzdělávací praxe, řeší aktuální potřeby 

vzdělávací instituce. Uplatňuje intervenční strategie, navrhuje určitá doporučení a 

pokouší se je realizovat, průběžně sleduje efekty změn.“(WALTEROVÁ, 1995). 

Akční výzkum by se měl řídit předem stanovenými pravidly. 

Akční výzkum se má řídit třemi zásadami ((HENDL, 2016, str. 142). 

1.  Zkoumaní a výzkumníci jsou v rovnocenném postavení. 

2.  Téma souvisí s praxí. Věda spolupracuje při řešení společenských 

problémů. 

3. Výzkum je provázán s praxí. 

Akční výzkum obvykle bývá: 

• „Cyklický- podobné kroky se opakují v podobné sekvenci. 

• Zúčastněný (participativní)- účastníci jsou zahrnuti jako partneři ve 

výzkumném procesu. 

• Kvalitativní- pracuje častěji se slovy než s čísly. 

• Reflektivní- kritická reflexe procesu a výsledků je základní částí každého 

cyklu.“(HENDL, 2016, str. 142). 

Náš výzkum se zabývá pozorováním vhodnosti a efektivity inovativních metod 

kritického myšlení ve třetím ročníku primární školy (říjen 2015- únor 2016). 

Probíhalo zde pozorování celé třídy a celého třídního kolektivu. Pozorování bylo 

řízené a plánované. Výzkum byl přizpůsoben běžným vyučovacím hodinám 

třetího ročníku a byl v souladu se školním vzdělávacím programem a 

tematickým plánem třídní učitelky dané základní školy. Pro výzkumné šetření 

jsme vybrali pět výukových lekcí, kde jsou použity metody kritického myšlení. 

Každá výuková lekce je tvořena v modelu třífázového učení.  U Jednotlivé 

výukové lekce jsou vymezeny cíle na oborové úrovni a na kompetenční úrovni. 

Vymezujeme zde také úroveň čtenářské gramotnosti k jednotlivé výukové lekci. 

V závěru jednotlivé výukové lekce se nachází vlastní reflexe studentky a reflexe 

třídní učitelky žáků třetího ročníku základní školy. K jednotlivé výukové lekci 

jsou přiřazeny v příloze výtvory žáků. 
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8 VÝZKUMNÝ VZOREK 

Se začleněním metod kritického myšlení a jejich následnému použití se 

začalo v říjnu roku 2015. Metody byly aplikovány na základní škole v Jihočeském 

kraji. Škola se nachází v malém městě. Do školy dochází 207 žáků z města a šesti 

okolních obcí. Škola je tradiční, dobře vybavená interaktivními tabulemi. Ve škole 

pracuje 23 pedagogů a 5 pedagogických asistentů.  

Sledovaný vzorek žáků tvoří 29 žáků třetího ročníku. Třídní učitelka je 

pedagog s dlouholetou praxí, třídu vede od prvního ročníku. Ve třídě je 18 chlapců 

a 11 děvčat. K velké změně došlo na začátku třetího ročníku, kdy byl integrovanému 

žákovi přidělen asistent pedagoga. U žáka jsou diagnostikovány specifické poruchy 

učení. Třída je prospěchově nevyrovnaná. Jednu třetinu tvoří žáci nadaní.  

Jeden z méně nadaných žáků byl po předchozím psychiatrickém vyšetření 

medikován. Medikace má velmi pozitivní přínos a vliv na jeho školní práci, 

umožňuje mu lépe se soustředit.  

Ve třídě panuje velmi soutěživý duch. Žáci jsou velmi soutěživí. Někdy je 

soutěživost na úkor kvality jejich práce. Je velmi problematické pracovat ve třídě 

jinak, než frontálním stylem výuky. Každou případnou aktivitu a činnost je třeba 

důkladně připravit a strukturovat tak, aby vyhovovala celému kolektivu.  

Třída má různou úroveň čtenářských schopností. Někteří žáci mají 

přetrvávající problémy ve vázaném čtení. Ke zvládnutí odpovídající úrovně 

čtenářských technik používá učitelka individuální přístup.  

Z výsledků dlouhodobého pozorování třídní učitelky vyplývá nutnost 

zlepšení úrovně čtenářských schopností a dovedností, které budou následně 

směřovat k rozvoji čtenářské gramotnosti. Proto se souhlasem ředitelky školy třídní 

učitelka umožnila dlouhodobé pozorování. 
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9 REALIZACE VÝZKUMU 

Výzkum byl odsouhlasen ředitelkou školy a třídní učitelkou. Studentka měla 

k dispozici celý třídní kolektiv a počet hodin dle vlastního uvážení. Výukové celky 

byly koncipovány tak, aby vhodně navazovaly na aktuálně probírané učivo a 

doplňovaly a obohacovaly ho inovativními metodami. Výukové celky připravila a 

realizovala studentka, které s organizací pomáhaly třídní učitelka a asistentka 

integrovaného žáka.  

 

Předvýzkum 

Třídní učitelka uvedla: 

Jsem třídní učitelkou třetího ročníku a s žáky pracuji od prvního ročníku. 

Jedná se o velmi početnou třídu se značným prospěchovým rozptylem. Několik žáků 

přišlo do první třídy se schopností plynule číst, pro další skupinku žáků byl přechod 

z mateřské školky velmi problematický. Číst jsme se učili analyticko- syntetickou 

metodou, pro snazší práci v hodinách českého jazyka bývá výuka jednou týdně 

rozdělena. To umožnuje pracovat individuálně, postupovat strukturovaně a 

systematicky rozvíjet nejen techniku čtení, ale také čtenářskou gramotnost. 

Zvládnout techniku čtení bylo náročné, protože ve třídě jsou dva chlapci 

s diagnostikovanou poruchou učení. Jejich pozornost je silně rozptýlená, vyšetření 

potvrdila, že se jedná o chlapce se značně nerovnoměrným vývojem a intelektovou 

výkonností v hraničním pásmu výrazného podprůměru. Na začátku třetí třídy byla u 

jednoho z chlapců zahájena medikace. Jeho pozornost je od té doby výrazně lepší, 

dokáže se plně soustředit a jeho školní prospěch se velmi zlepšil. Druhému chlapci 

byl na základě vyšetření přidělen asistent pedagoga.  

V porovnání s minulými roky se situace ve třídě zklidnila. Většina žáků 

zvládla odpovídající techniku čtení, a proto vyvstal problém, jak zlepšit čtenářskou 

gramotnost žáků třetího ročníku. Od pololetí první třídy si děti vedou čtenářské 

deníky. Zapisují jednou měsíčně zprávu o knize, kterou přečetli. Úroveň zápisů je 

různá. Od září první třídy jsme navštěvovali knihovnu v našem městě. S pomocí 

knihovnice z dětského oddělení jsme se snažili motivovat žáky ke čtení. Jednou 
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měsíčně žáci o svých knihách vyprávěli a předkládali ostatním své dojmy z knih. Je 

třeba říci, že ne u všech žáků se mi podařila motivace k četbě. Vyskytli se i rodiče, 

kteří pomoc a spolupráci na čtenářském deníku odmítli. Přes veškerou snahu jsem 

měla dojem, že úroveň čtenářské gramotnosti není na vysoké úrovni. 

Přivítala jsem možnost vyzkoušet v praxi nové inovativní metody kritického 

myšlení, které by se daly použít v praxi v hodinách literatury. Nabízelo se propojit 

teorii s praxí a následný výzkum pro diplomovou práci se jevil pro obě strany 

přínosný. Pedagogický optimismus studentky byl částečně ovlivněn mou 

dlouholetou praxí v tradiční škole. Navzdory tomu jsem byla zvědavá, jak metody 

budou fungovat v praxi a jakým budou přínosem pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

v mojí třídě. Se svolením ředitelky školy bylo studentce umožněno provádět výzkum 

a samostatně připravit a zrealizovat jednotlivé výukové bloky. 

 Výuková lekce myšlenková mapa, V-CH-D 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Velká myšlenka: I obyčejný vrabec může být velmi zajímavý 

(Přílohy k této výukové lekci viz příloha 2.) 

Cíle  

a) Na oborové úrovni  

Žák vyhledává v textu klíčová slova a čtení chápe jako důležitý zdroj 

informací. 

Učivo: O vrabci letem světem 

Dílčí cíl: Žák se orientuje v textu. Třídí informace, které získal.  

 

b) Na kompetenční úrovni 
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Kompetence k učení – Žák získané informace třídí, propojuje, chápe a 

využívá je v procesu učení. Uvádí věci do souvislostí. Žák poznává smysl a 

cíl učení, posuzuje vlastní pokrok. 

Kompetence k řešení problémů – Žák kriticky přemýšlí, hledá poznatky, 

třídí je a vhodně aplikuje 

Kompetence sociální a personální: Žák svým přístupem přispívá ke zdaru 

v malé skupině. Snaží se efektivně spolupracovat. 

Kompetence komunikativní: Žák se učí vyjadřovat své myšlenky a názory. 

 

Úroveň čtenářské gramotnosti   

Porozumění textu  

• žák se přímo seznamuje s informacemi  

• žák si uvědomuje a analyzuje text, dokáže vyhledat podstatné informace 

• žák se učí pozorovat tón a ladění textu 

Vztah ke čtení 

• žák rozvíjí schopnost zhodnocení textu – zážitkové čtení a čtení pro 

informaci 

Plán výuky:  

Plán výuky v modelu evokace, uvědomění a reflexe. 

Evokace: 

Všichni dobře známe obyčejného vrabce. Vyskytuje se všude okolo nás. 

Dokážete jeho jméno přečíst hebrejsky, čínsky nebo romsky? Co o něm vlastně 

víme? Práce s aktivitou V-CH-D (příloha 2). 

Aktivita před čtením 

Báseň: Starosti vrabčáka Pírka (příloha 3) 

Děti si tichým čtením čtou, čeho se vrabec bojí. Potom se snaží zvukovými 

projevy vyjádřit jednotlivá podstatná jména, používají také nástroje, hru na tělo, 

pracují s hlasem. V závěru zjistí, že báseň v sobě skrývá vtipnou pointu, protože 

vrabec je opravdu ptáček, který se velmi bojí. S hlasitým ford se přesunují zjistit, co 

nejvíce informací o „odvážném“ vrabci. Každý si zaškrtne svůj odpovídající zvuk a 
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čeká, až na něj dojde řada a může svůj zvuk nejen říci, ale také udělat. Tak se 

jednoduchá báseň stává zajímavým prvkem pro stmelení tak velkého kolektivu. 

Uvědomění: 

Žáci jsou rozděleni do skupin, které si vylosují. Každá skupina dostává 

příslušný text. V první části každý sám ve svém textu hledá důležité informace, ty si 

podtrhává a zvýrazňuje. Je připraven ostatním sdělit své poznatky. Následně žáci 

nalepí svůj získaný tištěný text a zapisují si další informace, které jim předávají ústní 

formou spolužáci z jiných skupin. V druhé části jednotlivé skupiny informují 

spolužáky o detailech z vrabcova života (příloha 4). 

 

Vrabec v lidové moudrosti (příloha 4). 

Na získané poznatky navážou obecně pojímaná lidová přísloví a rčení. Žáci 

si vybírají z rčení a přísloví, která jsou připravena na kartičkách na tabuli. Vybírají 

taková, kterým rozumí a zapisují si je na svůj velký papír k předešlým informacím 

o vrabci.  

Reflexe: 

 Metoda myšlenková mapa  

Ve fázi reflexe výukového bloku přirozeně vyplyne potřeba ucelení a utřídění nově 

nabytých informací. 

Aktivita po čtení: metoda - Žáci si připisují na své archy to, co se o vrabci dozvěděli. 

Práce s textem. 

Naplnění cíle na oborové úrovni: 

 Žáci vyhledávali informace o vrabci. Informace si podtrhávali a dále 

zpracovávali do souvislostí. 

Naplnění cílů na kompetenční úrovni:  

Žáci si získané informace třídili a propojovali s informacemi novými. 

Využívali je v procesu učení. Metodou V-CH-D sledovali svůj pokrok v učení. 

Samostatně si uváděli věci do souvislostí individuálním psaním a podtrháváním 

důležitých informací o vrabci. Kriticky nad tématem přemýšleli a zkoušeli aplikovat 

získané poznatky. Žáci se snažili efektivně spolupracovat. Tento cíl nebyl zcela 

naplněn. Žáci mají problém spolu spolupracovat. Aktivity sloužily také k rozvoji 

spolupráce. 
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Naplnění cílů na úrovni čtenářské gramotnosti: 

 Žák si podtrhával potřebné informace o vrabci. Uvědomoval si informace, které 

v textu nalezl. Dokázal text zhodnotit. Vše si dokázal utřídit a zapsat na svůj velký 

arch papíru. Dokázal zhodnotit text se zvuky, kterých se vrabec bojí. Dokázal 

zhodnotit tóny textu.  

 

Vlastní reflexe: 

Pro zavedení myšlenkové mapy jsem zvolila téma, které se mi zdálo, že bude 

pro žáky zajímavé a přínosné a nebude tématem úplně novým. Vrabce zná téměř 

každý, a proto byl záměr téma známé použít a promyslet tak, aby bylo zajímavé a 

přínosné pro žáky třetího ročníku. V této výukové lekci proběhlo zavedení 

myšlenkové mapy. Žáci zpočátku nechápali zadaný úkol. Musela jsem krátce 

modelovat, aby všichni žáci mapu pochopili. Modelovala jsem jiné téma a sdílela 

jsem, jak bych nad nimi přemýšlela sama.  

Metodou myšlenkové mapy si žáci uvědomili, co se za celý výukový blok naučili a 

utřídili si nové informace o vrabci. Informace si třídili a propojovali. Rozhodovali 

se, jaké informace jsou pro ně nosné a které si zapíší na svůj individuální arch papíru. 

S informacemi museli pracovat a kriticky se nad nimi zamýšlet. Žáci se snažili 

spolupracovat, ale viděla jsem, že spolupráce není jejich silná stránka.  

Ve třídě panuje velmi soutěživý duch a není lehké podpořit žáky k efektivní 

spolupráci. Přemýšlela jsem, zda propojit texty s příslovími. Uvědomila jsem si, že 

by hodina s  příslovími mohla být samostatnou hodinou. Váhala jsem zde s metodou 

myšlenkové mapy. Prvotní záměr bylo použít metodu I. N. S. E. R. T. Chtěla jsem 

ale žáky podpořit v jejich spolupráci a chtěla jsem v této výuce ověřit metodu 

myšlenkové mapy.  

Žáci zpočátku nechápali význam, a tak jsem musela modelovat na jiných příkladech. 

Žáci metodu nakonec pochopili a cíle mohly být naplněny. Žáci pracovali 

soustředěně a s nadšením. Ve výuce jsem se také snažila o zapojení všech smyslů, 

snažila jsem se propojit zvuky s textem tak, aby žáci byli motivováni ke čtení a učili 

se pozorovat ton a ladění textu. Práce děti tak nadchla tak, že čtení o vrabci a jeho 

životě přesáhlo rámec literatury a bylo potřeba v něm pokračovat. Třídní učitelka 

pokračovala písničkou o vrabci v hudební výchově, vrabec se stal i tématem 

výtvarné práce.  
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Integrovaný žák si podtrhával nové informace. Pozorovala jsem, že byl aktivnější, 

ale metodu myšlenkové mapy zcela nepochopil. Uvědomila jsem si, že by pro něho 

bylo dobré začít s myšlenkovou mapou a začlenit do mapy je několik pojmů 

vztahujících se k tématu. 

 

Třídní učitelka: 

Překvapilo mě, že zdánlivě obyčejné téma jakým byl vrabec, dokázalo třídu tak 

nadchnout. Žáci byli doposud zvyklí pracovat jen s textem, myšlenková mapa pro 

ně byla nová. Měla jsem dojem, že byli více soustředěni, pracovali se zájmem a 

zapojili se úplně všichni včetně integrovaného žáka. 

 Výuková lekce čtení s předvídáním, 

brainstorming 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: Literární výchova čtení  

Časová dotace: 2. vyučovací hodiny 

Velká myšlenka: Budou s čerty žerty? 

(Přílohy k této výukové lekci viz příloha 3.) 

Cíle  

a) Na oborové úrovni – Žák čte s porozuměním přiměřeně náročný text. Žák 

umí reprodukovat obsah textu a zapamatuje si z něj podstatná fakta. 

Dílčí cíl: Žák se snaží předvídat, o čem bude celý text i jednotlivé části textu. 

b) Na kompetenční úrovni 

Kompetence k učení: Žák zpracuje pod vedením učitele přiměřeně dlouhé 

poznámky, které se váží k textu. Žák si třídí informace a na jejich základě 

jedná. 

Kompetence k řešení problémů: Žák kriticky přemýšlí a svá rozhodnutí si 

dokáže obhájit. 
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Kompetence sociální a personální: Žák efektivně pracuje ve dvojici i ve 

skupině, dokáže se skupině přizpůsobit. 

 

Úroveň čtenářské gramotnosti:  

Porozumění textu: 

• Žák se učí svými slovy převyprávět děj 

• Žák se učí rozlišovat podstatné informace od nepodstatných 

Vyvozování:  

• Žák hledá souvislosti a posuzuje je 

• Žák zdůvodňuje svou předpověď 

• Žák procvičuje shrnutí textu 

Sdílení: 

• Žák se domlouvá ve dvojici i ve skupině 

Aplikace: 

• Rozvoj práce s informacemi, které žák získává aktivním poslechem 

předčítaného textu 

Plán výuky:  

Plán výuky v modelu evokace, uvědomění a reflexe. 

Evokace: 

Brainstorming 

Každá řada žáků ve třídě dostává velký arch papíru. Každá řada má jednu 

postavu anděla, Mikuláše nebo čerta. Žáci pomocí fixů zapisují, co se jim vybaví, 

když se řekne čert, Mikuláš, anděl. 

Dále probíhá diskuze mezi řadami. Žáci si sdílí své myšlenky. Sdílí to, co si 

k dané postavě zapsali. 

Aktivita před čtením 

Klíčová slova 

Na tabuli jsou napsána klíčová slova z textu, kterými jsou: ďábelská výsost, 

Dřely, lidská mláďata, nebeský pošťák. Žáci mají za úkol přemýšlet o klíčových 

slovech a předvídat o čem bude dnešní text. 

Uvědomění: 
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Práce s textem. 

Žáci se učí naslouchat přečtenému textu. Učitel jim text předčítá a během 

čtení se žáků doptává na možná neznámá slova, která s dětmi prodiskutuje, čeká na 

vysvětlení od žáků a případně vysvětlí sám. Děti dostávají od učitele tabulku, do 

které mají za úkol doplnit potřebné informace. Individuální práce. Následuje sdílení, 

co si žáci do svých tabulek zapsali. Třídní diskuze a rozbor. 

Po diskuzi si s žáky řekneme, kde se text nachází a přečteme si ho společně. 

Diskuzí přicházíme na to, o čem text opravdu byl. 

Reflexe : 

Práce s klíčovými slovy, které jsou pořád na tabuli. Probíhá závěrečná 

diskuze o klíčových slovech a také probíhá diskuze o možnostech pokračování 

celého děje.  

Naplnění cílů na oborové úrovni: 

Žáci přečetli přiměřený text pro třetí ročník, snažili se mu porozumět a 

vyjádřit vlastními slovy, co se v textu dozvěděli. Žáci si zapamatovali podstatná fakt, 

která si dokázali obhájit a zpracovat je. 

Naplnění cílů na kompetenční úrovni: 

Žáci si třídili informace z textu pomocí tabulky, která přispívala k jejich 

rozhodování. Své názory si dokázali obhájit. Snažili se efektivně spolupracovat ve 

dvojici a přizpůsobit se jí. 

Naplnění cílů na úrovni čtenářské gramotnosti: 

Žáci hledali pomocí informací z textu souvislosti. Snažili se zapisovat si 

podstatné informace a odlišovat od nepodstatných. Snažili se text rozlišovat na 

jednotlivé části a svými slovy říci podstatu děje. Hodně žáků mělo problém 

argumentovat svou předpověď, protože svoje myšlenky příliš neopírali o text. 

 

Vlastní reflexe:  

Pro ověření metody branstorming a tabulky předvídání jsem zvolila text 

z čítanky. Odborníci na kritické myšlení nejsou nadšeni z textů z čítanky a ani já 

z nich nejsem mnohdy nadšena. Paní učitelka mi zadala, abych s dětmi přečetla text 

Čertovské dárky z čítanky. Přemýšlela jsem jak text uchopit a použít inovativní 

metody. Žáci mají problém s porozuměním textu. V čítance jsou pod textem čtyři 
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otázky a na ty žáci mají odpovědět bezprostředně po přečtení textu. Několikrát jsem 

si již ve své dosavadní velmi krátké praxi ověřila, že většina žáků po přečtení neví, 

o čem text byl a neví, jak na otázky odpovědět. Rozhodla jsem se podpořit 

čtenářskou gramotnost v této třídě tak, že jsem zvolila úplně jiný přístup.  

Žáci pracovali s klíčovými slovy. Zamýšleli se nad nimi a předvídali děj a 

možné situace, které by propojovaly všechna slova. Žáci měli čítanku zavřenou a 

bylo pro ně velmi neobvyklé a motivační, že měli za úkol učitelku poslouchat a 

zapisovat si slyšené informace. Nad slyšenými informacemi se museli kriticky 

zamyslet a zapsat do určené tabulky. Svoje názory museli ještě znovu sdílet se svým 

sousedem a spolužákem a měli se za úkol shodnout a zapsat své usnesení. Se 

sdílením žáci problémy neměli, ale následný písemný zápis činil problémy.  

Metody se mi zdály pro děti přiměřené. Zpozorovala jsem, že i méně nadaní 

žáci jsou na práci soustředěni a o textu přemýšlí. Tabulka a klíčová slova pro ně byly 

dobrým vodítkem k utřídění informací, které se dozvěděli z textu. Mnoho žáků ale 

nedokázalo argumentovat a své výpovědi a zápisy neopírali příliš o text, ale o svoje 

zkušenosti. Integrovaný žák se v tabulce ztrácel a viděla jsem, že to pro něho bylo 

velmi těžké. Ostatní děti se snažily a myslím si, že udělaly pokrok ve svém 

porozumění textu a v práci a ve sdílení ve dvojici. 

 

Reflexe třídní učitelky: Období okolo svátku Mikuláše děti velmi intenzivně 

prožívají. Na naší škole chodí čert, Mikuláš a jejich družina každoročně do každé 

třídy. Děti se na ně těší a trochu se jejich návštěvy obávají. Studentce jsem 

doporučila práci s textem z čítanky. Pro děti byl inovativní přístup s tabulkou 

předvídání nový a velmi překvapivý. Děti čekání na opravdového čerta a Mikuláše 

vyplnily smysluplným předvídáním textu. Podařilo se naplánovat všechny aktivity 

tak, že když byla práce dokončena, přišli do třídy opravdoví čerti.  
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 Výuková lekce skládankového učení, volné 

psaní 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Časová dotace: 2,5 vyučovací hodiny 

Velká myšlenka: Vánoce jsou jen jedny, ale jejich oslavy mohou mít mnoho 
podob. 

(Přílohy k této výukové lekci viz příloha 4.) 

Cíle  

c) Na oborové úrovni  

Žák plynule čte, chápe text přiměřeného rozsahu. 

V rozhovoru s ostatními žáky dodržuje pravidla komunikace. 

Krátká sdělení sdílí a zapisuje formálně správně. 

Učivo: tradice vánočních svátků ve světě 

 

Dílčí cíl:  Žák aktivně reaguje na slyšené, soustředěně naslouchá a 

vyjadřuje svůj postoj. V textu vyhledá nové informace.  

d) Na kompetenční úrovni 

Kompetence k učení - Žák se snaží informace uchopit, třídí je a využívá. 

Pokouší se vyvodit závěry a výsledky porovnat. 

Kompetence komunikativní: Aktivně se účastní diskuze. Je ochoten 

přijmout jiný názor. Své poznatky a názory transponuje do písemného i 

ústního projevu. Žák dodržuje pravidla skupin. Účinně spolupracuje. 

e) Úroveň čtenářské gramotnosti:  

Vztah ke čtení 

• Žák využívá své vlastní zkušenosti, tvořivě pracuje 

Porozumění textu 

• Žák si rozšiřuje slovní zásobu 

• Žák rozlišuje okrajové a podstatné informace 

Sdílení 
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• Žák se učí respektovat základní komunikační pravidla 

 

Plán výuky:  

Plán výuky v modelu evokace, uvědomění a reflexe. 

Evokace 

Aktivita před čtením  

Vánoční nálada. Vánoční tradice u nás, opakování, snos informací na tabuli.  

Na tabuli zapisuje učitel i žáci. 

„Jak je to děti se slavením Vánoc v jiných zemích? Jak tam slaví Vánoce? Stejně? 

Podobně? Co o tom už víte? Co byste chtěly vědět?“ 

Dílčí cíl: Znalostní, žáci mají základní znalosti o průběhu oslav ve světě. 

 Pro lepší organizaci učitel určí žákům číslo a znak příslušné domovské 

skupiny. Žáci jsou rozděleni do šesti skupin po pěti žácích (v jedné skupině byli žáci 

čtyři). Každá skupina je značena znakem. Žáci jsou označeni lepícími papírky. 

Každý žák je označen lepícím papírkem, na kterém má napsanou číslici a znak 

příslušné skupiny. Vše slouží k lepší organizaci a rozřazení do skupin. 

Seznámení s textem a plánem hodiny. Text- Jak se slaví Vánoce ve světě. 

Na tabuli jsou připravená pravidla a posloupnost hodiny 

1. Samostatně čti 

2. Vyber, co je podle tebe v textu důležité 

3. Pracuj se svojí expertní skupinou 

4. Najdi si svoji skupinu a sdílej, jeden ze skupiny se stává zapisovatelem a 

zapisuje, co skupina sděluje, zapisovatel zapisuje důležité informace, na 

kterých se celá skupina shodne 

5. Prezentace skupin v kruhu 

6. Volné psaní  

Uvědomění 

Žák má za úkol přečíst si podrobně svůj text. Nastudovat si téma. Dále se 

přesouvá do expertní skupiny dle číslice. Expertní skupina si téma a informace sdílí. 

Žáci se dále přesouvají do svých domovských skupin. Domovská skupina si sdílí 
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své informace, které se dozvěděla. Skupina si určí zapisovatele a ten zapisuje krátce 

informace od všech spolužáků ze skupiny.  

Reflexe 

Aktivita po čtení 

Diskuze celé třídní skupiny v komunitním kruhu na koberci. Každá skupina 

dostává prostor pro prezentaci informací, které získala. Probíhá také diskuze o textu 

a o slovech, které se v textu objevují. Žáci a učitel diskutují. Učitel se neustále žáků 

doptává. Návrat ke společným otázkám, které se objevily na začátku hodiny. 

Odpovědi na otázky, které se objevily ve fázi evokace. 

Závěrem probíhá zhodnocení hodiny, tak, že učitel žáky vyzve k tomu, aby 

každý sdílel své zážitky z hodiny se svým sousedem. Každý žák se vyjádří, jak se 

mu pracovalo. Důležitá je reflexe žáků, zde učitel pozoruje, jak žáci sdílejí a to je 

jeho reflexe práce v hodině. 

Metoda volné psaní 

Žáci mají napsanou nedokončenou větu na tabuli a jejich úkolem je ve větě 

pokračovat. Žáci se drží předem stanovených pravidel volného psaní. 

Věta: Kdybych mohl čarovat, na Vánoce bych vykouzlil…………. 

 

Vlastní reflexe: 

Tento výukový blok čtení byl zasazen v rámci projektu Advent. Tato výuka 

probíhala pár dní před samotnými Vánocemi. Děti byly vánočně laděny a myslím si, 

že to pro ně bylo přínosné a zajímavé. Metodou skládankového čtení si žáci prošli 

netradiční cestou získávání poznatků. Třídní učitelka si nemyslela, že by se to mohlo 

organizačně celé zvládnout. Myslím si, že ji to příjemně překvapilo. Předpokládané 

cíle byly naplněny tím, že spolupráce žáků se posunula o úroveň výše než 

v předchozích hodinách a pozorovala jsem, jak efektivněji využívají svoje role v 

jednotlivých skupinách. Žáci se tématem opravdu zabývali a překvapilo mě, že si 

mezi sebou informace nadšeně sdíleli.  

Zpočátku byla výuka čtení lehce chaotická, žáci nebyli zcela soustředěni a 

zdálo se, že textu nerozumí. Některá cizí slova byla pro ně natolik obtížná, že jim 

znemožnila pochopit celkový kontext. A proto bylo potřeba čtení zastavit, slova si 
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společně vysvětlit a diskutovat o nich. Napsat je na tabuli a objasnit jejich význam. 

Následně se hodina odvíjela v klidnějším duchu, protože u dětí převážila zvědavost. 

Bála jsem se, že budou ve skupinách pře a cíl nebude naplněn. Žáci nejsou 

příliš zvyklí pracovat ve skupinách. Při těchto hodinách probíhalo aktivní čtení textu, 

prezentace informací a vzájemné naslouchání mezi žáky a mezi učitelem. Ověřila 

jsem si, že tato metoda je velmi vhodná pro naučný text. Uvědomila jsem si, jak je 

nutná uvědomělá kázeň v početné třídě, aby mohlo ve třídě proběhnout čtení s 

uvědoměním a následná práce s textem. S organizací mi dobře pomohly lepicí štítky, 

na kterých měli žáci vyznačenou číslici a znak pro svou domovskou skupinu. 

V závěru hodiny jsem měla pocit, že žáci textu porozuměli, v komunitním 

kruhu se na další informace doptávali a to byl důkaz toho, že je metoda skládankové 

učení účinná. Když se v kruhu doptávali, ostatní žáci znali odpovědi a probíhala 

řízená diskuze o tom, co se žáci v textu dozvěděli. Pro žáky bylo velmi přínosné 

zapojení komunitního kruhu, protože celý kolektiv obvykle nesedává společně. 

Pozorovala jsem zde, že i téměř třicetičlenný kolektiv společně spolupracuje a 

vzájemně si vysvětluje a odpovídá na otázky. V závěru hodiny byla použita metoda 

volného psaní. Bylo neuvěřitelné, jak se žáci úkolu zhostili. Všichni žáci měli 

motivaci se vyjádřit a napsat své myšlenky. Překvapilo je, že nemusí dbát na 

gramatiku a musí pořád psát. Žáci se mohli dostatečně k tématu vyjádřit. 

Integrovaný žák se velmi pěkně zapojil do skupinové práce a pozorovala 

jsem, že se aktivně podílí na skupinové diskuzi. Zápis informací, ale pro něj byl 

náročný, a tak mu se zápisem pomohl jeden spolužák. Velmi se mi líbila jejich 

spolupráce. Ve volném psaní se jen krátce k tématu vyjádřil. 

 

Reflexe třídní učitelky: Předvánoční období bývá pro žáky mladšího školního věku 

dobou, kdy téměř odmítají pracovat a jsou ochotni si jen povídat o tom, co asi 

dostanou pod stromeček. Proto jsem byla velmi skeptická pustit se do tak náročné 

práce, kterou studentka připravila. Text se mi zdál velmi náročný a pochybovala 

jsem, že děti zaujme. Když se později rozdělily do skupin a zabraly se do práce, 

nevěřila jsem svým očím. 

Na tradičních hodinách čtení se často potýkám s klesající pozorností, při které je pro 

mě obtížné a někdy takřka nemožné motivovat žáky k jakékoli práci s textem. 



 

58 

Sledovat jak se žáci pohybují a pracují v jednotlivých skupinách, bylo pro mě velmi 

zvláštní. Zpočátku vládl lehký chaos, který byl později nahrazen tvůrčím zápalem. 

 Metoda skládankového učení byla pro žáky nová, a proto bylo složité vysvětlit a 

organizovat práci. Jejím velkým přínosem je to, že přiměla žáky k aktivní práci 

s textem, dokázala je podnítit k vzájemnému sdílení. Pro další školní práci bude 

vždy nutné volit vhodný text, tak aby byl pro žáky zajímavý. Ověřila jsem si, že tato 

metoda je vhodná pro naučný text. 

 

Naplnění cílů na oborové úrovni: Cíle na oborové úrovni byly zcela naplněny. 

Žáci mezi sebou sdíleli dané informace a zaujatě hovořili k tématu. Zapisování 

informací z textu přispělo významnou měrou k celkovému pochopení a uvědomění 

si dané problematiky 

Naplnění cílů na kompetenční úrovni: Žák informace pochopil, uměl je třídit a 

využívat pro své pochopení. Pokoušel se vyvodit závěr. 

Naplnění cílů na úrovni čtenářské gramotnosti: 

Žák využíval své vlastní zkušenosti a porovnával je s čteným textem, tak že 

si ho pečlivě přečetl a podtrhl si podstatné informace. Dozvídal se nové informace 

pomocí svého textu, ale také získal nové informace z textů druhých. Žák si 

rozšiřoval svou slovní zásobu o nová a neznámá slova. V diskuzi je začlenil správně 

a přemýšlel o nich nahlas. 

 Výuková lekce I. N. S. E. R. T. 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Časová dotace: 1. vyučovací hodina 

Velká myšlenka: Bez vody a bez vzduchu brzy budeš na suchu. 

(Přílohy k této výukové lekci viz příloha 5.) 

Cíle  

a) Na oborové úrovni 
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 Žák rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný 

věk, podstatné informace označí.  

Žák čte přiměřeně náročný text potichu. 

Učivo: voda, vzduch, základní podmínky života, opakování 

Dílčí cíl: Upevnění poznatků o základních podmínkách života. Žáci dokáží 

jednoduše popsat vodu a vzduch. 

 

b) Na kompetenční úrovni 

Kompetence k učení – Žák formuluje význam získané informace pro reálný, 

běžný život.  

Kompetence k řešení problémů: Žák kriticky přemýšlí a činí uvážlivá 

rozhodnutí, která si dokáže obhájit. 

Kompetence komunikativní: žák aktivně sdílí svá rozhodnutí ve dvojici a 

v celém třídním kolektivu 

Úroveň čtenářské gramotnosti :  

Vyvozování 

• Žák označuje informace v textu pomocí grafických značek, učí se 

posuzovat vyjadřovat svůj názor. 

• Žák se učí vyjadřovat k jednotlivým částem přečteného textu. 

Sdílení 

• Žák sdílí a porovnává své rozhodnutí ve dvojici, vzájemně si žáci 

zdůvodňují svá jednání. 

Metakognice 

• Žák se učí hodnotit svou vlastní práci. 

 

Plán výuky:  

Plán výuky v modelu evokace, uvědomění a reflexe. 

Evokace: 

Píseň od Zdeňka Svěráka s názvem „Hlavně, že jsme na vzduchu.“ 

Píseň děti zpívají společně s interaktivní tabulí a motivuje je k další práci. Píseň 

přináší v úvodu mnoho otázek a společně se na ně snažíme odpovědět. 

Diskuze s žáky: 
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„Jak dlouho vydrží člověk bez vody?“ 

„Jak dlouho vydrží člověk bez vzduchu (kyslíku)?“ 

Aktivita před čtením 

Diskuze o významu vody a vzduchu pro člověka. Diskuze o podobě 

skupenství vody. 

Úkol pro žáky: „Teď jsi kapkou obyčejné vody a přemýšlej, jakou kapkou vody bys 

mohl být, abys byl pro ostatní užitečný.“ 

Žáci sedí v kruhu a vzájemně diskutují o tom, jakou kapkou vody a v jaké podobě 

by chtěli být. 

Učitelka všechny obchází a pomocí kapátka každému kápne do dlaně. V té době 

zkouší všichni žáci zadržet dech. 

Dílčí cíl: Uvědomit si význam vody a vzduchu pro náš život. 

Uvědomění: 

Práce s textem voda a vzduch. 

Úkol pro žáky: tiché čtení. 

Uvedení metody I. N. S. E. R. T.. Učitelka vyznačila na tabuli grafické symboly, 

pomocí kterých žáci pracují. Jejich úkolem je zaznamenat informace. 

Fajfka- vím, znám 

Plus- nová informace 

Minus- nevěřím 

Otazník- musím si ověřit, doplnit 

Reflexe: 

Diskuze s žáky o označených informacích a rozhovor se žáky. 

Naplnění cílů na oborové úrovni: 

Žáci rozlišovali podstatné informace z textu od nepodstatných a okrajových 

informací tím, že si pečlivě text prostudovali a následně se nad ním uměli kriticky 

zamyslet. Snažili se uvědomit si podle stanovených pravidel, jak text a informace 

označí.  

Naplnění cílů kompetenční úrovni: 

Žáci dokázali formulovat význam získaných informací pro běžné denní 

situace. Nad učivem se kriticky zamysleli a rozhodli se pro řešení, které si dokázali 

obhájit ve dvojici i v celém třídním kolektivu. 



 

61 

Naplnění cílů na úrovni čtenářské gramotnosti: 

Žáci si individuálně přečetli daný text a pečlivě si rozmysleli dle stanovených 

pravidel, jak ho dle svého vlastního uvážení označí. Žáci aktivně označili text a 

snažili se ho sdílet ve dvojici. Snažili se efektivně ve dvojici pracovat, ale tento cíl 

nebyl zcela naplněn. Ve dvojici docházelo k rozepřím a k malým hádkám, které ale 

učitel usměrnil v jejich zárodku. Sdílení neproběhlo tak, aby bylo pro žáky přínosné. 

Žáci se učili zhodnotit svou práci tím, že diskutovali s ostatními spolužáky o své 

práci. 

 

Vlastní reflexe: 

V tomto výukovém bloku bylo cílem přiblížit žákům učivo o vodě a 

vzduchu, které bylo přiměřené jejich úrovni. Snažila jsem se žáky motivovat k četbě 

aktivitami, které se nabízely k evokační fázi naučného encyklopedického textu. Žáci 

byli silně motivováni pro práci a pozorovala jsem, že evokační fáze se velmi 

vydařila. Žáci byli pro text silně motivovaní. Metoda Insert je nejen zaujala, ale 

pozorovala jsem, že s textem a informacemi pracují lépe, než když jsem s žáky 

začínala pracovat v začátečních hodinách literatury. Text a jeho porozumění žáci 

aktivně a efektivně sdíleli mezi sebou. 

Pozorovala jsem, že i slabší žáci a i integrovaný žák aktivně své názory sdílí 

a má potřebu se o nich bavit ještě nad rámec vyučovací hodiny. Z textu, sdílení a 

diskuze vyplynulo, že žáky toto téma zajímá ještě více a mají potřebu vyhledávat 

další informace ve svých encyklopediích a jiných informačních zdrojích. Za tuto 

reflexi od žáků jsem byla velmi ráda. Ukázalo se, že metoda je opravdu vhodná pro 

naučný text a žáky skvěle vede k porozumění a vyvození závěrů. Uvědomila jsem 

si, že by bylo vhodné utvořit s žáky ještě velkou společnou tabulku na velký arch 

papíru, kam by všichni žáci vypsali svá rozhodnutí.  

Můj cíl byl ověřit tuto metodu, jak ji žáci pochopí a jak na ni budou reagovat. 

Viděla jsem, že pro žáky měla metoda insert opravdu smysl a význam. Její pomocí 

si informace utřídili a žákovy otázky vedly nad rámec výuky. Bylo by dobré v práci 

a v tomto tématu pokračovat.  

Integrovaný žák se do práce zapojil, ale měl velké problémy s grafickým 

označením. Uvědomila jsem si, že zde by bylo vhodné nejen pro integrovaného žáka, 
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ale i pro ostatní žáky začít jen například se dvěma značkami. Bylo by to pro žáky 

pro začátek pochopitelnější. 

 

Reflexe třídní učitelky: Tato metoda se mi zdála vhodná k ukončení a zopakování 

učiva o základních podmínkách života. Líbilo se mi, že děti metodu brzy zvládly a 

mohly si s její pomocí utřídit získané poznatky. 

 Výuková lekce Brainstorming, Pětilístek 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Velká myšlenka: Konečně se učíme o nekonečném vesmíru. 

(Přílohy k této výukové lekci viz příloha 6.) 

Cíle  

Na oborové úrovni – Žák čte potichu a s porozuměním přiměřeně náročný 

text. Žák zaznamenává podstatné informace. 

Učivo: první seznámení s vesmírem 

Dílčí cíl: seznámit žáky s planetami a se sluneční soustavou 

 

a) Na kompetenční úrovni 

Kompetence k řešení problémů- Žák kriticky přemýšlí a činí svá 

rozhodnutí podle svého uvážení. 

Kompetence komunikativní – Žák vyjadřuje a správně formuluje své 

myšlenky a nápady. Žák naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje. 

Zapojuje se do diskuse. 

Kompetence sociální a personální – Žák spolupracuje ve skupině a 

respektuje její jednání. 

Úroveň čtenářské gramotnosti: 

Porozumění textu 



 

63 

• Žák se učí vyhledat explicitní (přímé) informace 

• Žák se učí rozlišit podstatné informace 

Vyvozování 

• Žák se učí chápat souvislostí 

• Žák se učí z přečteného textu vyvodit závěr 

Sdílení 

• Žák naslouchá druhým a sdílí své názory 

Plán výuky:  

Plán výuky v modelu evokace, uvědomění a reflexe. 

Evokace 

Představení si donesených knih o vesmíru. 

Aktivita před čtením 

Brainstorming. 

Žáci pracovali ve skupinách po řadách. Každá řada obdržela svůj velký křídový 

arch papíru. Na ten měli za úkol společně sepsat nápady, myšlenky a otázky, které 

se jim vybaví, když se řekne vesmír.  

Dílčí cíl: Uvědomit si, jak je vesmír rozmanitý, a co všechno k němu patří. 

Práce s tabulkou bez opory textu. Žáci mají za úkol zaznamenat do tabulky 

všechny své dosavadní poznatky a znalosti. 

Uvědomění 

Žáci obdrží tabulku, kterou mají za úkol doplnit. Doplňují jen kolonku před 

čtením. Dále jsou žáci rozděleni do tří skupin, pro snazší organizaci žáci zůstávají 

ve skupinách tak, jak sedí. Jedna skupina je tedy jedna řada. Ve třídě vznikají tři 

výzkumná místa. Vpředu u tabule žáci píší vše, co o vesmíru vědí, co by je zajímalo, 

zde je použita metoda brainstorming.  

V zadní části třídy je utvořen kruh, kde žáci mají za úkol číst individuálně 

naučný text a označovat si slova neznámá. V další části třídy je určený prostor pro 

bádání v encyklopediích. Kádí žák zde pracuje s encyklopedií a vyhledává si, co ho 

zajímá a také to, o čem se dočetl v tabulce. Jeho úkolem je také číst. Žáci mají 

stanovený časový limit pro práci a řady se střídají. 
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Po výměně všech skupin probíhá diskuze s učitelem a následná práce s tabulkou a 

její doplnění. Žáci jsou také vyzváni k doplnění vlastní poznámky a k vlastním 

otázkám, které by je zajímaly a přáli by si je objasnit. 

Reflexe 

Metoda pětilístek.  

Žáci obdrží papír, na kterém je vyobrazena planeta, ve které jsou vyznačeny 

potřebné náležitosti metody pětilístek. Žáci shrnují své závěrečné poznatky a 

informace, které se během dvou hodin čtení dozvěděli. 

Naplnění cílů na oborové úrovni: 

Žáci četli text, který byl přiměřený jejich úrovni. Textu se snažili porozumět. 

Podtrhávali si neznámá slova, která se dále v třídní diskuzi dozvěděli.  Žáci si 

zaznamenávali informace do svého textu, informace sdíleli v diskuzi. 

Naplnění cílů na kompetenční úrovni: 

Žáci při metodě brainstorming přemýšleli a zaznamenávali na papír. 

Procvičovali naslouchání druhých u společné práci u archu papíru. Snažili se 

spolupracovat jako skupina, která neruší ostatní skupiny při práci. Snažili se 

pracovat dohromady. V diskuzi se žáci vhodně a přiměřeně zapojovali. Žáci se učili 

formulovat své myšlenky tím, že měli možnost svého vyjádření v diskuzi, a také 

měli možnost sdílení svých pětilístků. 

Naplnění cílů na úrovni čtenářské gramotnosti: 

Žáci se učili vyhledávat a rozlišovat podstatné informace z textu tím, že si je 

označovali a dále je sdíleli celé třídě. Žáci se pokoušeli chápat informace v celku a 

snažili si je dávat do souvislostí. Tabulka s tvrzeními byla jen jako malé vodítko, 

vedla k pozornosti žáka a také k jeho zamyšlení nad jeho poznámkou k tématu. Žáci 

se snažili vyvodit svůj závěr o vesmíru a snažili se svoje myšlenky shrnout do 

pětilístku. 

Vlastní reflexe: Uvědomila jsem si, že toto téma má veliký přesah do dalších 

předmětů. Téma by se dalo určitě rozpracovat na celý projekt. Pozorovala jsem, že 

žáci pracovali všichni a bez výjimky. Celá početná skupina byla do textu a tématu 

zapálená. Při metodě brainstorming se jeden chlapec vyjádřil, tak, že ví, jak vznikl 

měsíc. Vyzvala jsem žáka k případné prezentaci před celou třídou. Žák souhlasil a 

prezentoval před celou třídou vznik měsíce. Přidal dokonce i nákres. V 
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upraveném textu byla utvořena záměrná chyba, aby žáci na chybu přišli a opravili 

ji. Pozorovala jsem, kteří žáci na chybu přišli. 

 Žáci měli možnost vyhledávat další informace z encyklopedií a měli 

možnost prezentace před ostatními žáky. Dva žáci se podle nich dozvěděli něco 

velice zajímavého a chtěli tím obohatit celou třídu. Vyplynula nutnost a potřeba žáků 

prezentovat své nově objevené informace před celou třídou. Práce pokračovala i pár 

minut po zazvonění. 

Zpozorovala jsem vnitřní motivaci žáků ke čtení a posun v jejich práci 

s textem. Důkladně všechny texty četli a jejich sdílení bylo efektivní. 

Děti si přinesly velmi pěkné encyklopedie, které si četly dokonce i o 

přestávkách. Vzájemně si sdílely informace o hodině i mimo ni. Velmi se mi líbilo, 

jak žáci pracovali s metodou pětilístek. Metoda pětilístek posloužila k závěrečnému 

shrnutí, které žáci sdíleli. Sdíleli samozřejmě jen ti, kteří chtěli. Několik žáků sdílet 

nechtělo. 

Integrovaný žák měl s prací problém, nevěděl si s metodou vůbec rady. 

Závěrečné shrnutí mu dělalo problémy. Při při výuce jsem si uvědomila, že jsem mu 

měla předem připravit jednodušší variantu pětilístku a připravit pro něj dvojlístek 

nebo trojlístek. Žák se snažil a vyplnil první dva řádky. Myslím si, že i pro ostatní 

žáky by byla jednodušší varianta metody pětilístek. Úvodní vysvětlení metody trvalo 

déle, než jsem očekávala. Jednodušší varianta by byla pro začátek srozumitelnější 

nejen pro integrovaného žáka. V dalších hodinách by se dvojlístek nebo trojlístek 

rozšiřoval snáze. 

Reflexe třídní učitelky: Učivo o vesmíru se ve třetím ročníku objevuje poprvé. Děti 

byly velmi nadšené, vše je zajímalo. V metodě pětilístek mě velmi mile překvapilo, 

jak získané informace použily. Integrovaný žák pětilístek vyplňoval s pomocí 

asistentky. Metoda pro něj byla těžko pochopitelná. 
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10 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 Výsledky ve vztahu k cíli 1 

1. cíl - Posoudit využití inovativních metod, programu Čtením a psaním 

ke kritickému myšlení, ve výuce čtení, na prvním stupni základní školy. 

 

Ve škole, kde byl výzkum prováděn, nejsou inovativní metody uplatňovány, 

není tedy možné porovnávat klady a zápory těchto metod. 

Ve výzkumu jsme posoudili, že aplikace inovativních metod do výuky 

českého jazyka čtení je pro žáky přínosná. S použitím těchto metod byli žáci 

aktivnější. Hodiny byly dynamické, ale pro učitele vyžadovaly náročnější přípravu. 

V průběhu výzkumu se několikrát vyskytlo to, že žáci byli výukou nadšeni a 

přímo se nabízela možnost pokračovat v jiných předmětech. Inovativní metody na 

prvním stupni přinášejí dobrou možnost přesahu v mezipředmětových vztazích, jak 

jsme ve výzkumu zjistili. Z vyučovacích celků by bylo možné vytvořit delší a 

rozsáhlejší projekty, které by žáky velmi zajímaly (Vesmír, Vrabec). Je nutné 

připomenout, že všechny inovativní metody kladou značný důraz na učitelovu 

přípravu. Pro budoucí praxi učitele představuje důsledné plánování jednotlivých 

hodin značnou časovou náročnost. Navzdory tomu se domníváme, že by využití 

metod bylo velmi přínosné. 

Třídní učitelka si uvědomila, že metody jsou i v početném kolektivu žáků 

účinné a přínosné. Ve své dlouholeté praxi používala jenom částečné fragmenty 

inovativních metod. Vytvářela si vlastní postupy a cesty, aby bylo učivo pro děti 

zajímavé a rozvíjelo čtenářskou gramotnost. 

Použité metody a postupy by ráda ještě více poznala, prohloubila si 

dosavadní vzdělání a zúčastnila se případného školení. Ostatní její kolegyně novým 

metodám také přihlížely a na metodickém sdružení se o nich živě diskutovalo.  
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 Výsledky ve vztahu k cíli 2 

2. Ověřit inovativní metody a jejich efektivitu s důrazem na čtenářskou 

gramotnost v praxi primární školy. 

 

Ověřením inovativních metod jsme zjistili, jak metody kritického myšlení 

přispívají ke čtenářské gramotnosti žáků prvního stupně.  

Ověřili jsme si, že vybrané inovativní metody rozvíjejí minimálně dvě 

klíčové kompetence žáků.  

Myšlenková mapa 

Kompetence: 

• K učení – Žák získané informace třídí, propojuje, chápe a využívá je 

v procesu učení. Uvádí věci do souvislostí. Žák poznává smysl učení, 

posuzuje vlastní pokrok. 

• Komunikativní – Žák vyjadřuje své myšlenky a názory. 

• Sociální a personální – Žák svým přístupem přispívá ke společné 

práci. 

Brainstorming 

Kompetence: 

• K učení – Žák si třídí informace a na jejich základně jedná. 

• Komunikativní – Žák se učí naslouchat svým spolužákům, dodržuje 

komunikační pravidla. Naslouchá promluvám druhých a reaguje na 

ně. Zapojuje se do diskuse. 

• Sociální a personální – Žák efektivně pracuje ve dvojici i ve skupině, 

dokáže se skupině přizpůsobit. 

 

Klíčová slova 

Kompetence: 

• K řešení problémů – Žák kriticky přemýšlí a svá rozhodnutí si dokáže 

obhájit. 

• Komunikativní – Žák se učí sdělit svoji myšlenku a obhájit si ji. 

Volné psaní 

Kompetence: 
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• K učení – Žák si uvědomuje dané téma a dokáže ho vhodně a tvořivě 

promyslet. 

• Komunikativní – Žák se učí vyjádřit svoje myšlenky a názory. Učí se 

je sdělovat a přemýšlet nad nimi. 

Skládankové učení 

Kompetence: 

• K učení – Žák se snaží informace uchopit, třídí je a využívá. Pokouší 

se vyvodit závěry a výsledky porovnat. 

• Komunikativní – Žák se účastní diskuze. Je ochoten přijmout jiný 

názor. Své poznatky a názory transponuje do písemného i ústního 

projevu. Žák dodržuje pravidla skupin. Účinně spolupracuje. 

Pětilístek 

Kompetence: 

• Komunikativní – Žák aktivně sdílí svá rozhodnutí ve dvojici a 

v celém třídním kolektivu 

• K řešení problémů – Žák kriticky přemýšlí a činí uvážlivá 

rozhodnutí, která si dokáže obhájit. 

I.N.S. E. R. T. 

Kompetence: 

• K učení – Žák formuluje význam získané informace pro reálný běžný 

život. 

• K řešení problémů – Žák kriticky přemýšlí a činí uvážlivá rozhodnutí, 

která si dokáže obhájit. 

• Komunikativní – Žák sdílí svoje rozhodnutí ve dvojici i s celým 

třídním kolektivem. Učí se naslouchat ostatním. 

Čtení s předvídáním 

Kompetence: 

• K učení – Žák se učí třídit si informace, na jejich základě vhodně 

jedná. 

• K řešení problémů – Žák kriticky přemýšlí, zkoumá příčinu, své 

jednání si dokáže obhájit. 
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Výzkum uvádí, na jakou úroveň čtenářské gramotnosti, lze s použitím 

inovativních metod dosáhnout. Tabulka ukazuje rovinu čtenářské gramotnosti, ke 

které jsme ve výzkumném šetření dospěli. U roviny čtenářské gramotnosti se 

nachází inovativní metoda. U inovativní metody nacházíme, jak byla daná inovativní 

metoda rozvíjena. Výzkumné šetření vychází z tabulek rovin čtenářské gramotnosti 

pro 1. až 3. ročník základní školy, které jsme zmínili již v teoretické části práce. (viz 

Příloha č. 1) 

 

Vztah ke čtení 

Metoda Myšlenková mapa: 

• Žák rozvíjí schopnost zhodnocení textu- 

rozlišuje čtení zážitkové a čtení pro informaci. 

Metoda Volné psaní 

• Žák využívá své vlastní zkušenosti, tvořivě 

pracuje. 

Porozumění textu 

Metoda Myšlenková mapa 

• Žák si uvědomuje a analyzuje text, učí se 

hledat podstatné informace. 

Metoda V-CH-D 

• Žák pozoruje text a hodnotí ho. 

Metoda Čtení s předvídáním 

• Žák se učí svými slovy převyprávět děj. 

Skládankové učení 

• Žák si rozšiřuje slovní zásobu. 

• Žák rozlišuje okrajové a podstatné informace.	

Vyvozování 

Metoda Čtení s předvídání 

• Žák hledá souvislosti a posuzuje je. 

• Žák procvičuje shrnutí textu. 

• Žák zdůvodňuje svou předpověď. 

Metoda I. N. S. E. R. T.  

• Žák se vyjadřuje k jednotlivým částem textu. 

• Žák označuje informace v textu pomocí 

grafických značek. 
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Metoda Pětilístek 

• Žák se učí chápat souvislosti.	

Metakognice 
Metoda I. N. S. E. R. T. 

• Žák	se	učí	hodnotit	svou	práci.	

Sdílení 

Metoda Brainstorming 

• Žák se domlouvá ve dvojici i ve skupině. 

Metoda I. N. S. E. R. T.  

• Žák sdílí a porovnává své rozhodnutí ve 

dvojici, žáci si vzájemně zdůvodňují svá jednání. 

Metoda Brainstorming 

• Žák naslouchá druhým a sdílí své názory.	

Aplikace 

Metoda Čtení s předvídáním 

• Žák rozvíjí práci s informacemi, které získává 

aktivním poslechem. 

 Výsledky ve vztahu k cíli 3 

3. Doporučit a posoudit vhodnost vybraných metod a jejich přínos pro žáky 

prvního stupně, s ohledem na individuální rozdíly ve čtenářské 

gramotnosti daného vzorku třídy. 

 

Výzkum ukázal, že inovativní metody rozhodně podporují rozvoj čtenářské 

gramotnosti a jsou přínosné. Předpokladem jejich úspěchu je dobré zvládnutí 

techniky čtení. U některých žáků jsou potíže s vázaným čtením přetrvávající a je 

třeba je neustále napravovat. Převážná část třídy je schopna efektivně využívat nové 

metody a posouvat výše úroveň své čtenářské gramotnosti. 

Výzkum potvrdil, že společné sdílení v ústní rovině je snazší než následná 

písemná formulace. Integrovaný žák zvládal tempo třídy, pomoc pedagogického 

asistenta byla však nutná. Díky inovativním metodám byl integrovaný žák aktivnější 

než v jiných hodinách. Pro integrovaného žáka, který má velké problémy s klesající 

pozorností, byly metody přínosné, nedokázal je však většinou pochopit ihned. Byla 
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nutná spolupráce s asistentkou. Inovativní metody ho zaujaly a přiměly aktivně se 

zapojit. Při procesu pozorování jsme viděli, že zavádění metod pro žáka bylo nové, 

netradiční a zajímavé, ale pro jeho potřeby by se musely dané metody upravit a 

zjednodušit na jeho odpovídající mentální úroveň. 

 Pro ostatní žáky se ukázaly metody vhodné v první části vyučovacího dne. 

V tu dobu byli žáci nejaktivnější, pracovali s nasazením. V případě, že byla metoda 

použita v koncové části dopoledne, neměla už takovou efektivitu. Bylo mnohem 

náročnější žáky k činnosti motivovat. 

Zpozorovali jsme, že metody fungovaly i v období, kdy byli žáci velmi 

emotivně laděni (Vánoce, Mikuláš). Žáci mladšího školního věku mívají často 

problémy zacílit svou pozornost správným směrem, bylo překvapivé, že právě tyto 

metody pomohly k tomu, aby se zapojili do aktivní činnosti. Myslíme si, že by bylo 

velmi vhodné v metodách pokračovat a vést žáky inovativnějším způsobem práce 

s textem než dosavadním způsobem. Třídní učitelka i studentka by se rády dále 

vzdělávaly a studovaly i další inovativní metody, které nebyly ve výzkumu použity. 

Důvod jejich rozhodnutí je právě tento výzkum. Důkladným pozorováním žáků 

můžeme shrnout, že metody jsou výborným nástrojem k rozvoji čtenářské 

gramotnosti pro všechny žáky bez ohledu na jejich schopnosti a dovednosti. 
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11 ZÁVĚR 

Diplomová práce si kladla za cíl posoudit využití inovativních metod 

programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení ve výuce čtení na prvním stupni 

základní školy. Dalším cílem bylo ověřit použití vhodných metod s ohledem na 

individuální rozdíly ve čtenářské gramotnosti dané třídy. Pozorováním zjistit přínos 

inovativních metody pro žáky prvního stupně s přihlédnutím k početnému kolektivu 

třídy včetně žáka integrovaného. Měla také posoudit a ověřit jejich přínos a použití 

v praxi tradiční školy, která zatím inovativní metody neuplatňuje. Impulsem 

k tomuto výzkumu se staly přednášky propojené s praxí v základní škole, kde jsou 

metody uplatňovány a fungují. Uvědomila jsem si diametrální odlišnost v přístupu 

v tradiční škole a rozhodla jsem získané teoretické poznatky ověřit v praxi. 

Čtenářská gramotnost by měla být pilířem základního vzdělávání, její úroveň totiž 

určuje další vzdělávání žáků. 

Práce přinesla řadu podnětných příkladů a možností, jak čtenářskou 

gramotnost rozvíjet a zvyšovat její úroveň. Je třeba říci, že jednotlivé metody 

kritického myšlení bylo třeba důkladně zvážit a jejich ověřování naplánovat dle 

potřeb žáků tak, aby byly efektivní. Na začátku výzkumného šetření se ukázalo, že 

metody jsou pro žáky atraktivní a přínosné, ale je třeba je patřičně přizpůsobit jejich 

úrovni čtenářské gramotnosti. To kladlo velký důraz na přípravu začínajícího 

učitele, a proto byla přínosná častá koordinace postupu s vyučující třídní učitelkou 

v dané třídě. Důležité také bylo metody nejen zvolit a rozpracovat, ale také je vhodně 

zařadit do probíhajícího školního roku. Celá diplomová práce poukázala na to, že 

inovativní metody skutečně fungují. Jejich používání je pro žáky přínosné zejména 

pro rozvoj klíčových kompetencí a zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti. 

Z dlouhodobého pozorování žáků vyplynulo, že jejich rozvoj byl patrný a 

viditelný. Pro svoji další pedagogickou praxi jsem rozhodnuta metody uplatňovat a 

rozvíjet své poznatky i v odborné literatuře. Podobně smýšlí i třídní učitelka 

s dlouholetou praxí, která byla zpočátku k novým metodám skeptická. 
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12 PŘÍLOHY 

Příloha 1.-Tabulka rovin čtenářské gramotnosti - 1.,2.,3. ročník 
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Přílohy 2.- Výuková lekce myšlenková mapa, V-CH-D- Vrabec 
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Příloha 3.- Výuková lekce čtení s předvídáním, brainstorming. Budou 

s čerty žerty? 
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Přílohy 4. – Výuková lekce skládankové učení, volné psaní, Vánoce jsou 

jen jedny, ale jejich oslavy mohou mít mnoho podob 
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Přílohy 5.- Výuková lekce I. N. S. E. R. T, Bez vody a bez vzduchu brzy 

budeš na suchu. 
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Příloha 6.- Výuková lekce brainstorming, pětilístek, Konečně se učíme o 

vesmíru. 
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Text Vesmír 

 

Planety sluneční soustavy 

Slunce 

Slunce je obrovská koule horké hmoty, která obsahuje 750krát více 

hmoty, než všechny planety sluneční soustavy dohromady. V jeho nitru 

probíhají termonukleární reakce, které přeměňují vodík na helium. Při 

těchto reakcích se uvolnňuje energie, která proniká z jeho povrchu. 

Slunce je od Země vzdáleno 150 milionů km, teplota na jeho povrchu 

je 5 500km. 

Merkur 

Merkurje druhou nejmenší planetou sluneční soustavy. Je nejblíže 

Slunci, má v sobě nejvíce železa. Nemá téměř žádnou atmosféru, která 

by ho chránila, proto zde panuje teplota žhavých 430 stupňů Celsia 

přes den, v noci pak mrazivých – 180 C. Na žádné jiné planetě 
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nenajdeme takový obrovský rozdíl v teplotách. Na povrchu Merkuru se 

nacházejí četné krátery, podobají se měsíčním mořím. 

Venuše 

Venuše je planeta nejbližší Zemi. Naší planetě se trochu podobá, ale je 

zahalena do souvislého oblaku. Krajině na Venuši dominuje sopečná 

činnost, je to velmi horká planeta. Její oblaka způsobují, že září na 

obloze velmi jasně a vypadá tak nádherně. Na planetě Venuši by 

ovšem žádný živočich nepřežil. Podmínky pro život člověka jsou 

naprosto nevyhovující. 

Země 

Zeměje v pořadí od Slunce třetí planetou, je strá přibližně 4,45 

miliardy let. Vnitřní stavbou se zdánlivě podobá svým sousedům, ale 

ve sluneční soustavě je naprosto jedinečná tím, že se na jejím povrchu 

vyskytuje kapalná voda a její atmosféra obsahuje kyslík. Může tedy být 

hostitelkou života. Země obíhá kolem Slunce po eliptické dráze. Tento 

pohyb je příčinou čtyř ročních období. 

Měsíc 

Když je Měsíc v úplňku, je hned po Slunci nejjasnějším tělesem 

sluneční soustavy. Měsíc má na Zemi velký vliv díky své gravitaci. 

Způsobuje na Zemi např. Příliv a odliv moře.  

Mars 

má na povrchu červenou barvu. Je pojmenován po bohu války, říká se 

mu rudá planeta. Na jeho povrchu jsou sopky, písečné pouště, ale 
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chybí mu voda a vzduch. Přesto bude asi další planetou, na kterou se 

vydají lidé. 

Jupiter 

je největší a nejhmotnější planeta naší soustavy, někdy se mu říká obr. 

Pruhovaný obr má na svém povrchu mračna, která ho obklopují a tvoří 

tak zajímavé pásy, pruhy. Má také největší počet měsíců, které ho 

obklopují. 

Saturn 

Saturn je najvzdálenější planetou, kterou lze vidět pouhým okem. Má 

kolem sebe prstence, složené z prachu, kamínků a kamenů.  

Uran 

Uran je světle modrá planeta, velmi vzdálená od Země. Stal se první 

planetou, objevenou dalekohledem. Jeho průměr je asi čtyřikrát větší, 

než má Země. 

Neptun 

Neptun je nejmenší, nejchladnější a nejvzdálenější ze všech planet. Je 
obklopen hustými mraky modrozelené barvy. 

 

( encyklopedie Vesmír) 
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