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Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá slovní zásobou žáků mladšího školního věku, konkrétně jejich 

porozuměním významům určitých slov. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj slovní 

zásoby dítěte v rámci jazykového vývoje od narození po mladší školní věk a na vnitřní a 

vnější vlivy, které na něj během tohoto vývoje působí. Rovněž je v ní zmíněn přístup k 

rozšiřování slovní zásoby během výuky a souvislost s počáteční čtenářskou gramotností. 

V praktické části byla v rámci konkrétního vzorku nejprve na základě výsledků dotazníku 

analyzována míra porozumění žáků vybraným slovům, vliv typu školy na porozumění (škola 

městská, maloměstská, vesnická) a míra změny porozumění daným lexémům po jejich 

zapojení do kontextu. Dále bylo na základě druhé části výzkumu zjišťováno, v jakých 

situacích se žáci s neznámými slovy setkávají, jak se při setkání chovají a zda jsou o jejich 

významech od ostatních poučováni. 

Summary: 

This bachelor’s thesis deals with vocabulary of pupils of younger school age, factually of 

their understanding of the word meanings of these special words. The theoretical part of this 

thesis intents on vocabulary development of a child in scope of language development from 

his/her birth till their younger school age and on internal and external factors that influence 

them during this development. Also an access to vocabulary growth during school teaching 

and a connection of initial reading literacy are referred. In practical part of this thesis there 

was analyzed the extent of the understanding of chosen words, the influence of the type of 

school (the school in the city, town and village) and the extent of the change of the word 

understanding after putting them into concrete context (it was made in the scope of the 

concrete sample, at first at the base of the questionnaire result). Then there was found out on 

the principle of the second part of the research, in what situations pupils meet these unknown 

words, how they behave when the meet them and whether they are instructed about the 

meanings of them.  
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ÚVOD 

 

Bakalářská práce se zabývá slovní zásobou a jejím rozšiřováním u žáků 1. stupně základní 

školy (konkrétně žáků mladšího školního věku) a jejich porozuměním významům slov. 

V teoretické části se budeme věnovat vývoji slovní zásoby dítěte (v kontextu řečového 

vývoje) od narození do mladšího školního věku. Po nastínění teoretického pohledu 

na problematiku se nejprve zaměříme na období do 6 let věku dítěte (tedy na období 

předřečové a jednoslovné, období dvouslovných a víceslovných výpovědí a období 

předškolního věku). Dále se budeme zabývat vnitřními (tedy biologickými a psychickými) 

a vnějšími (sociálními a kulturními) vlivy, které na dítě během jazykového vývoje (a to nejen 

před nástupem do školy) působí, zmíníme se rovněž o úloze jazykového inputu a o působení 

předškolního vzdělávání. V části zaměřené na vývoj slovní zásoby v mladším školním věku 

se po uvedení do kontextu jazykového a kognitivního vývoje budeme hlouběji věnovat 

rozšiřování slovní zásoby v rámci výuky a souvislostem rozvoje slovní zásoby s počáteční 

čtenářskou gramotností (o období tzv. pregramotnosti se zmíníme v rámci výkladu 

o jazykovém vývoji v předškolním věku). Rovněž doplníme faktory, které začínají slovní 

zásobu ovlivňovat až v souvislosti se vstupem do první třídy (a jsou spojené především 

s četbou).  

V praktické části bakalářské práce se v rámci výzkumu zaměříme na otázku, jak žáci 

mladšího školního věku (konkrétně 2. třídy) rozumí významům některých slov, která se sice 

objevují v čítankách, dětmi však nemusí být plně osvojena (o kritériu výběru těchto slov viz 

dále). Cílem výzkumu (provedeného pomocí dotazníku) bylo zjistit, do jaké míry žáci 

vybraným slovům rozumí, zda úspěšnost v porozumění ovlivňuje umístění školy (velkoměsto, 

maloměsto, venkov) a jestli existuje vztah korelace mezi uvedením lexému do kontextu a jeho 

porozuměním. Tato část byla doplněna druhým dotazníkem, který byl určen nejen dětem, 

ale i jejich rodičům a byl zaměřen na deskriptivní problémy – pokusili jsme se zjistit, v jakých 

situacích se žáci s neznámými slovy setkávají, jak se při setkání s nimi chovají a zda jsou 

o jejich významech od ostatních poučováni. Po nastínění metodologie provedení výzkumu, 

jeho konkrétní podoby a postupu při zpracování získaných dat jsme provedli kvantitativní 

analýzu, pomocí které jsme se pokusili zodpovědět výzkumné otázky (výsledky samozřejmě 

platí pouze v rámci daného vzorku). Následně jsme shrnuli data získaná pomocí dotazníku 

pro děti a rodiče. 
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1 Vývoj řeči dítěte a jeho slovní zásoby do věku 6 let 

1.1 Osvojování jazyka z hlediska teoretického 

Kognitivním a jazykovým vývojem dítěte se od 50. let 20. století zabývalo mnoho teorií 

směru behavioristického, nativistického, konstruktivního a sociokulturního. Některé z nich 

ovlivnily množství dalších badatelů a odkazuje se na ně dodnes.1  

Behaviorismus v 50. letech kladl v otázce osvojování jazyka dětmi důraz na podmiňování 

ze strany okolí. Na konci 50. let se potom proti tomuto názoru vymezil nativismus se svým 

hlavním představitelem Noamem Chomskym, který prosazoval myšlenku vrozené znalosti 

jazyka. Nativismus předpokládá i existenci vrozených principů uplatňujících se v osvojování 

slovní zásoby, ty se projevují např. v předpokladu celého předmětu či v kategorizaci (dítě 

zařazuje entity do jedné třídy na základě podobnosti, nikoli věcné souvislosti).2  Koncem 

60. let potom přišel se svojí teorií Jean Piaget, jenž je představitelem konstruktivismu a jenž 

osvojování jazyka zapojil do celkového kognitivního vývoje. Dítě se adaptuje na okolí 

pomocí asimilace a akomodace, probíhá interakce mezi jeho úrovní kognitivního vývoje 

a prostředím. Každý jedinec projde stadiem senzomotorickým (do 2 let; až na konci tohoto 

období si začne uvědomovat sémiotickou funkci znaků a symbolů, což je spojeno s rychlým 

vývinem myšlení), předoperačním (užívání znaků k označení objektů i jevů vede k rozvoji 

verbální komunikace, stadium se rozděluje na období předpojmové, probíhající ve 2–4 letech, 

ve kterém děti neumějí tvořit pojmy, a období intuitivní, trvající od 4 do 7 let), stadiem  

konkrétních operací (překrývá se s mladším školním věkem, děti jsou schopny provádět 

logické mentální operace, avšak pouze na základě konkrétních zkušeností) a formálních 

operací . 3  Z hlediska osvojování si slovní zásoby je důležitá snaha dítěte komunikovat 

s ostatními, porozumět tomu, co se snaží sdělit, a tedy přijmout například konvenčnost znaků 

či odhadnout, že pro jednu naprosto totožnou entitu nebude nejspíš mluvčí používat dvě různá 

slova (předpoklad vzájemné výlučnosti, viz dále).4  

                                                 

1 V následujícím výkladu o teoriích osvojování si jazyka vycházíme z: Fernández, Cairns (2014, s. 95–99), 

Liptáková a kol. (2011, s. 63–77, 80–81), Mikulajová (2008), Šebesta (2005, s. 25–42).  
2 Saicová Římalová (2013, s. 21–22). 
3 Šebesta (2005, s. 35–37). 
4 Saicová Římalová (2013, s. 22). 
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Ve 2. polovině 70. let se v teoriích stále zohledňoval kognitivní vývoj a role sociálních 

interakcí mezi dítětem a dospělým, začal se však klást větší důraz na úlohu společenství, 

ve kterém dítě žije, a na jeho kulturní tradici, kterou si po generace nese, ke které patří 

i vytváření jazyka a jeho komunikačních norem. Do sociokulturního směru se dá zařadit 

kromě teorie Michaela Alexandera Kirkwooda Hallidaye (jenž Se zabývá nejranějším věkem 

dítěte a důraz klade na kontakt mezi dítětem a jeho sociálním okolím) i teorie osvojování 

sociolingvistických vzorců Williama Labova – děti si v průběhu vyrůstání osvojují různé 

komunikační normy, čímž se přibližují řeči dospělých. Labov dělí vývoj na stadium základní 

gramatiky (jež probíhá do 3–4 let a dítě si během něj osvojuje lexikum a gramatiku, přičemž 

ho nejvíce ovlivňují rodiče), stadium vernakulární (trvající od 5 do 12 let, dítě je ovlivňováno 

i školou, kde se seznamuje mimo jiné s konvenčními komunikačními normami a mluvou 

svých vrstevníků, částečně se diferencuje mluva chlapců a děvčat), stadium sociální percepce, 

stylistické variace, konzistentního standardu a plného rozsahu.5  

Nenativistické teorie byly základem i teorií tzv. ruské školy. Už ve 20. a 30. letech 20. 

století upozorňoval Lev Semjonovič Vygotskij ve své teorii „zóny nejbližšího vývinu“ 

na sociální původ toho, že každá psychická funkce nejdříve tvoří potenciální vývojovou 

úroveň a až později si ji jedinec zvnitřňuje (a k tomu musí být doveden prostředím). V rámci 

své teorie vývoje pojmů vydělil Vygotskij stadium tzv. synkretického myšlení (dítě rozšiřuje 

význam slov naprosto subjektivně, často bez vnitřních souvislostí), stadium tzv. myšlení 

v komplexech (přičemž mezi jednotlivými předměty existují objektivní, avšak stále pouze 

konkrétně-faktické souvislosti, na konci tohoto období si potom dítě osvojuje pseudopojmy, 

významy však chápe jinak než dospělý) a stadium pojmového myšlení (do pojmového 

myšlení jsou zahrnuty i abstraktně-logické souvislosti), přičemž tento vývoj ovlivňuje řečové 

i další psychické funkce. Dalším důležitým představitelem tzv. ruské školy byl Daniel 

Borisovič Eľkonin, který upozorňoval na střídání vývojového stadia rozvoje emočně-

motivační stránky a kognitivní stránky psychiky, přičemž rozvoj poznávacích schopností, 

včetně rozmachu slovní zásoby v období mezi 1 a 3 lety a proměn probíhajících po nástupu 

do školy, spadá právě do období rozvoje kognitivní stránky psychiky. Důležitá je z tohoto 

hlediska role hry, společné činnosti dítěte a dospělého, protože dítě nepojmenuje nic, 

                                                 

5 Šebesta (2005, s. 35–44). 
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co by před ním nepojmenoval komunikační partner, popřípadě s čím by se nedostalo do styku 

během hry.6  

Dnes už se teorie zabývající se osvojováním prvního jazyka striktně nevyhraňují podle 

toho, zda je vývoj jazyka ovlivňován vlivy interními či externími, nýbrž uznávají působení 

obojího. Podobný průběh osvojování jazyka u všech dětí i rychlost tohoto osvojování vede 

k potvrzení toho, že děti mají určité vrozené dispozice, které jim poskytují informace 

o univerzálních principech organizace jazyka. Bez vlivu jazykového inputu, který tyto jejich 

jazykové znalosti aplikuje na konkrétní jazyk, se však nerozvinou.7 

1.2 Období předřečové a jednoslovné 

K dosažení svých cílů využívá dítě do 8. či 9. měsíce života komunikaci předřečovou, 

nezáměrnou, orientace na předmět nebo na osobu a použití jednotlivých nástrojů, mimiky 

a různých vokálních i neverbálních projevů (později napodobujících i řeč dospělých) jsou 

projevy spontánními. Od 8. měsíce již používá gesta a vokální signály, jež se často navzájem 

doplňují, s různými pragmatickými funkcemi (už v této době samozřejmě působí jazykový 

input matek, které s dítětem komunikují, i přesto, že dítě samo verbální komunikaci 

nepoužívá). 8  Později se v komunikaci přidávají tzv. protoslova (opakovaně používané 

zvukové komplexy podobné slovům, jejichž význam se však na rozdíl od slov nedá jasně 

interpretovat ani za pomoci kontextu).9 

Po tomto stadiu, ve kterém dítě používá k uskutečnění svých komunikačních záměrů 

různé neverbální vokální i nevokální prostředky a jejich kombinace (které však v komunikaci 

používá dál, pokud si s verbální komunikací nevystačí),10 nikoli však přímo mluvu, se okolo 

1. roku dítěte začínají objevovat první slova a nastává tzv. jednoslovné období. Podmínkou 

pro to, aby se slovo dalo považovat za osvojené, je jeho spontánní užití v produkci, nejen 

opakování po komunikačním partnerovi. 11  Určit, co je považováno za slovo, je však 

komplikované. Přestože se za něj většinou považuje relativně ustálený zvukový komplex 

                                                 

6 Mikulajová (2008, s. 47–60). 
7 Fernández, Cairns (2014, s. 95–99), Liptáková a kol. (2011, s. 75). 
8 Liptáková a kol. (2011, s. 78–79), Průcha (2011, s. 115–117). 
9 Liptáková a kol. (2011, s. 80–81), Saicová Římalová (2013, s. 44, 87).  
10 Saicová Římalová (2013, s. 72). 
11 Tamtéž, s. 90. 
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fungující jako znak a nesoucí ustálený význam, který se dá situačně určit, jde vždy 

o subjektivní pojetí. Jeho forma se navíc od cílového slova často liší, může jít o imitaci zvuků, 

zkratku, novotvar či o určitou modifikaci slova, spojenou většinou s nedokonale vyvinutou 

artikulací – dítě dané slovo zjednodušuje, nesprávně vyslovuje, vynechává jednotlivé fonémy 

či opakuje slabiky. 12  První slova v konkrétní situaci často kombinovaná s neverbálním 

projevem nevokálním (gestem) i vokálním rovněž nahrazují celý řečový akt (který zahrnuje 

i stránku pragmatickou), což způsobuje rozdílnost jejich významů v určitých situacích. Slova 

jsou tedy buď polysémní, nebo je jejich význam široce pojatý, dochází u nich k zúžené 

či rozšířené extenzi. 13  To znamená, že určité slovo je používáno pouze pro jednu entitu 

z množství denotátů patřících do stejné kategorie, či naopak i pro podobné entity do této 

kategorie nepatřící, a to na základě metafory či metonymie, tedy určité vnější či vnitřní 

souvislosti.14 Tyto jevy jsou spojeny s nedostatečnou slovní zásobou dětí. Neznamená to však, 

že by děti nebyly schopny věci kategorizovat, rozlišovat jejich podobnosti a odlišnosti, 

protože to je pro osvojování významu slova nezbytné.15 Užívání extenze (viz dále), stejně 

jako množství neverbálních prostředků, se snižuje se zvyšováním slovní zásoby 

(z neverbálních prostředků zůstávají pouze ty, které jsou užívané obecně).16  

Než se budeme zabývat otázkou, jak vůbec děti znalost slov nabývají, je nutno 

podotknout, že dítě rozumí významům slov, která jsou v jeho okolí používána, mnohem dříve, 

než je začne samo produkovat. Obvykle se udává pro počátek rozvoje pasivní slovní zásoby 

věk 8–9 měsíců,17 pasivní slovní zásoba je tedy od začátku osvojování vyšší než aktivní. 

Jan Průcha (2011) přibližuje některé zahraniční experimenty, které ukazují, že i při malé 

aktivní slovní zásobě jsou děti ve věku 1 roku a 10 měsíců schopny porozumět několika 

desítkám slov. Například norma MCDI uvádí, že 50 % dětí ve věku 1 roku a 4 měsíců 

produkuje 18 slov, ale rozumí 150–200 slovům (výsledky mohou být ovlivněny tím, že jde 

o anglicky mluvící děti). Rozsah pasivní slovní zásoby je těžce zjistitelný, její převaha 

nad aktivní slovní zásobou je však nezpochybnitelná.18  

                                                 

12 Tamtéž, s. 37 (a to na základě HORŇÁKOVÁ, Katarína, KAPALKOVÁ, Svetlana a MIKULAJOVÁ, 

Marína. Jak mluvit s dětmi: od narození do tří let, Praha: Portál, 2009, 167 s.), 88, Kesselová (2008, s. 131), 

Průcha (2011, s. 68–70). 
13 Saicová Římalová (2013, s. 53–55).  
14 Fernández, Cairns (2014, s. 109). 
15 Tamtéž, Kesselová (2008, s. 128–129). 
16 Saicová Římalová (2013, s. 200). 
17 Tamtéž, s. 35–36, Průcha (2011, s. 46–47). 
18 Průcha (2011, s. 77). 



 

 

12 

Problematická je však otázka, jak se děti nová slova a jejich významy učí. Komunikace 

dětí před jejich vlastní produkcí je založená na tom, že dítě zaměřuje pozornost na určitý 

objekt, dospělí tuto zaměřenost odhadují a objekty pojmenovávají. Často slova také opakují, 

aby se s nimi dítě dostalo do styku co nejvíce. Důležitou roli tedy hraje kontext, ve kterém 

si slovo svůj význam ponechává i nadále, jelikož jen velice málo slov je později dětem 

vysvětleno explicitně, či je na ně přímo poukázáno. Většinu významů si tak musí osvojovat 

právě díky kontextu prostřednictvím různých strategií. U substantiv děti například většinou 

soudí, že pojmenování označuje celý předmět, nikoli jeho část, stejně tak očekávají, že půjde 

o tvar, nikoli o materiál. Používají také předpoklad vzájemné výlučnosti (tedy, že jedna entita 

nebude mít dvě různá pojmenování, proto pojmenování, které se objeví jako druhé, bude 

označovat její část) a princip rozšiřitelnosti (pojmenováním se označují i další podobné entity 

patřící do stejné kategorie). U sloves napomáhá syntax a znalost gramatiky (samozřejmě až 

po tom, co dítě nějakou gramatickou povědomost získá), což se označuje jako „syntaktický 

bootstrapping“.19  

1.3 Období dvouslovných a víceslovných výpovědí  

Po etapě, ve které dítě spojuje verbální a neverbální projev a v blízkosti sebe se objevují 

dva verbální projevy vázané k jednomu tématu, následuje období dvouslovných výpovědí, 

které dítě začíná tvořit okolo 19. měsíce. To je spojené s počátkem osvojování gramatiky 

a syntaktických vztahů mezi slovy. V této době již používá okolo 50 slov.20  Brzy potom 

(většinou před koncem 2. roku života) dochází k rychlému nárůstu slovní zásoby, který začíná 

tzv. slovníkovým spurtem.21 Odborníci sice nedokážou přesně určit, jak dlouho tato změna 

trvá, jak je možné, že u některých dětí je náhlá a u jiných naopak kontinuální, a o jak velké 

obohacení slovní zásoby jde. Jisté však je, že je spojená s proměnou v porozumění pojmům, 

a tím i s kvalitativní a kvantitativní změnou v rozvoji slovní zásoby. Dítě začne používat 

pojem pro určitou třídu předmětů či jevů, nedochází již například k rozšířené či zúžené 

extenzi. Stern, Piaget a další chápali tento zlom jako náhlé pochopení sémiotické funkce 

znaků a symbolů, což je spojeno i s tzv. prvním věkem otázek (dítě se ptá „co?“, „kdo?“).22 

                                                 

19 Fernández, Cairns (2014, s. 108–110), Smolík, Málková (2014, s. 40–42). 
20 Liptáková a kol. (2011, s. 81), Saicová Římalová (2013, s. 35–38). 
21 Průcha (2011, s. 76–78), Smolík, Málková (2014, s. 33–37). 
22 Bytešníková (2012, s. 76–77), Kesselová (2008, s. 152). 
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To je však zpochybnitelné, protože dítě, aby mohlo používat jazyk, „musí disponovat 

mentálními reprezentacemi těchto objektů, dějů a událostí, tedy musí mít vytvořeny pojmy 

či jiné formy abstraktních vnitřních reprezentací, které jim dovolují vybavit si objekty, třeba 

i nepřítomné.“23 Rychlost osvojování nových pojmů je daná také schopností dětí tzv. rychlého 

mapování. Děti nejen rychle odhadují přibližný význam slova (se kterým se ani nemusí setkat 

během své interakce v komunikaci, mohou jej i pouze zaslechnout, např. v televizi), ale také 

si dané slovo (v tomto přibližném významu) i přes relativně málo intenzivní input dlouho 

pamatují. K osvojení přesného významu však dochází až později. 24  

Existuje několik kategorií, do kterých se dají zařadit první osvojovaná slova, a to 

kategorie osob, činností, pozdravů, jídel a nápojů, částí těla, zvířat a hraček, vozidel, dále 

například částí oblečení, věcí denní potřeby v domácnosti, tělesných funkcí, vyjádření polohy 

a její změny či kvalitativní pojmenování.25 Saicová Římalová na zakládě své případové studie 

uvádí, že v roce a půl dítěte v jazyce přibyly např. „názvy rostlin, oblečení, mnoho předmětů 

denní potřeby, zárodky budoucích abstrakt a látkových jmen aj.“.26  

Na slovní zásobu dětí v tomto období je často pohlíženo i z hlediska slovních druhů, které 

používají. Jde samozřejmě o skutečnost individuální, většinou jsou však za nejdříve 

osvojované lexémy považována slova s formou citoslovcí (která mohou, ale nemusí být 

inspirovaná konkrétními zvuky), jelikož s onomatopoickými slovy je spojena 

„emocionálnosť, prirodzenosť, bezprostredná zviazanosť so situáciou a nenáročnosť 

artikulácie“,27 a formální substantiva (nejprve konkrétní). Až později se objevují slovesa, 

kterých s růstem slovní zásoby přibývá, přídavná jména (často v opozicích: dobrý x špatný) 

a další slovní druhy.28 Avšak např. označení částic částicemi v tomto období je samozřejmě 

problematické, jelikož funkčně, sémanticky ani pragmaticky tato slova citoslovci nejsou, 

mohou fungovat jako substantiva, adjektiva i verba, proto jsou někdy zařazována 

do přechodné skupiny. 29  To je však širší problém u určování slovního druhu v období 

jednoslovných výpovědí, jelikož význam, který dané formě slova dítě přikládá, je často 

nejasný, jedna forma může vyjadřovat více slovních druhů. Dítě také nepoužívá flexi 

                                                 

23 Smolík, Málková (2014, s. 38). 
24 Tamtéž, s. 33–37. 
25 Bytešníková (2012, s. 76), Ondráčková (2008, s. 285–286), Průcha (2011, s. 74). 
26 Saicová Římalová (2013, s. 65). 
27 Ondráčková (2008, s. 269). 
28 Palenčárová, Šebesta (2006, s. 14), Průcha (2011, s. 74–76), Smolík, Málková (2014, s. 26–28).  
29 Ondráčková (2008, s. 259–269). Analyzovaným jazykem je slovenština, avšak tvrzení se dají aplikovat i 

na český jazyk. 
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a nezapojuje lexém do syntaktické struktury, nelze tedy určit slovní druh podle syntaktické 

funkce slova. Proto např. Saicová Římalová ve své publikaci mluví o budoucích slovních 

druzích (určovaných podle sémantického kritéria).30 Specifický je vývoj používání zájmen. 

Dítě je ze začátku uplatňuje jako přímá pojmenování věcí, protože slovo používané pro danou 

věc nezná, potom, když začne entitu pojmenovávat, zájmeno získá zástupnou funkci (zájmena 

ukazovací a osobní).31 

Kesselová se ve své práci,32 jejíž výsledky jsou založené na případové studii, zaměřuje 

místo na slovní druhy slov, která jsou nejdříve (do dvou let věku dítěte) percipována 

i produkována, na sémantické kategorie, do kterých tato slova můžeme zařadit, 

tedy: „predmetnosť, činnostnosť, lokalizovanosť. K nemu sa primykajú kategórie 

rezultatívnosť, rekurencia, špecifikácia a postojovosť s výrazne nižšou frekvenciou a nižším 

rozsahom slov, ktoré ich predstavujú.“ 33  V době počátku tvoření dvouslovných výpovědí 

se objevuje kategorie posesivnosti, dále se začínají vyskytovat jednotky, které je možné řadit 

do kategorie existenciálnosti a prospěchovosti. Kategorie temporálnosti (kterou kvůli její 

abstraktnosti dítě chápe až později) vzniká na základě kategorie lokalizovanosti a dalších, 

kategorie prospěchovosti na základě kategorie posesivnosti. Ostatní kategorie se začínají 

rozvíjet až okolo 2. roku, jejich osvojování je spojené s uvědomováním si vlastního myšlení 

(zde autorka navazuje na Vygotského) a individuality, objevuje se kategorie kognice, 

smyslové zkušenosti, modálnosti a kvantitativnosti. Dále se počet jednotek v těchto 

kategoriích rozšiřuje, variuje se jejich spojování do celků a zlepšuje se znalost gramatiky, 

objevuje se i podávání kosituačních informací. 

Nedlouho nato se objevují věty víceslovné, popřípadě i souvětí, a to zhruba v době, 

kdy dítě zná 200 slov (většinou okolo 2. roku). Dochází k obohacování o nové sémantické 

kategorie (a tedy i slovní druhy – objevuje se více přídavných jmen a zástupců neohebných 

slovních druhů), probíhá osvojování gramatiky a pragmatických funkcí komunikace 

a zpřesňování chápání významů slov, která dítě dokáže, samozřejmě v závislosti na svých 

vývojových možnostech, definovat.34  

                                                 

30 Saicová Římalová (2013, s. 74, 91). 
31 Kesselová (2008, s. 161). 
32 Tamtéž, s. 121–168. 
33 Tamtéž, s. 138. 
34 Bytešníková (2012, s. 80–86), Palenčárová, Šebesta (2006, s. 14). Smolík, Málková (2014, s. 45, 82–83). 
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1.4 Období předškolního věku (od 3 do 6 let) 

Podle Piageta dítě prochází od 2 do 6 let obdobím předoperačním, jehož znaky jsou 

centrace, ireverzibilita a egocentrismus, což rovněž ovlivňuje jeho vývoj řeči.35 Ve 3–4 letech 

pokračuje vývoj nastíněný v předchozí kapitole (dochází k dalšímu rozšiřování a zpřesňování 

slovníku, což vede k lepšímu vyjadřování, k upevňování znalostí gramatiky, k osvojování 

pragmatiky). 36  Slovní druhy jsou po 4. roce zastoupeny všechny, okolo 4. roku už je i 

struktura věty podobná struktuře dospělého (v porozumění však dětem mohou některé 

gramatické jevy působit problémy až do konce předškolního věku, složitější slovosled potom 

i na počátku školní docházky, což může komplikovat čtení a učení).37 Nastupuje druhé období 

otázek, ve kterém se dítě ptá na vztahy mezi věcmi.38 V tomto věku by měl být kladen důraz 

na systematické objasňování různých významů slov, dítě by mělo být schopno používat 

synonyma, antonyma a homonyma, uvědomovat si vztahy nadřazenosti a podřazenosti a 

osvojovat si obecnější i konkrétnější pojmy.39  

Nezastupitelnou funkci mají v tomto období ve slovní zásobě okazionalismy (většinou 

dějové), které rovněž vypovídají o kognitivním a řečovém vývoji dítěte. Například skutečnost, 

že jsou většinou tvořeny ze sloves, nebo naopak verbální okazionalismy z podstatných jmen, 

potvrzuje orientaci dítěte na pohyb a činnost. Pro přechod mezi předškolním a mladším 

školním věkem je totiž typické, že „kognitívna štruktúra dynamickosti, akčnosti, činnostného 

a účelového vnímania okolitého sveta sa považuje za ústredný organizačný princíp 

subjektívneho slovníka dieťaťa“.40 Tvořením okazionalismů si děti od 2 do 8 let kompenzují 

nedostatečnou slovní zásobu a okazionalismy svědčí, stejně jako různá slangová slova, 

přezdívky a kompozita jimi tvořená, o určité implicitní znalosti slovotvorby (protože daná 

slova děti nikdy nemohly slyšet). 41  Toho se může již v takto nízkém věku využít 

k základnímu (avšak nenásilnému) poučení o ní. Důležitost znalosti slovotvorby je totiž 

pro uživatele nezpochybnitelná, protože slovotvorná forma může napomoci porozumění méně 

                                                 

35 Šebesta (2005, s. 35). 
36 Palenčárová, Šebesta (2006, s. 15) upozorňuje na poznámku J. Mistríka, že děti v nejmladším věku 

nerozeznávají stylistické zatížení slova, např. neodhalí negativnost vulgarismů.  
37 Liptáková a kol. (2011, s. 353–354), Smolík, Málková (2014, s. 72–73). 
38 Bytešníková (2012, s. 77–78). 
39 Bytešníková (2012, s. 81–82), Liptáková a kol. (2011, s. 81), Palenčárová, Šebesta (2006, s. 15). 
40 Liptáková a kol. (2011, s. 66). 
41 Tamtéž, s. 45, 74, Liptáková, Vužňáková (2009, s. 92).  
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frekventovaným slovům.42 Měl by se však brát ohled na vývojový stupeň předškolního dítěte, 

především na jeho konkrétní myšlení, které je založeno na vlastních zkušenostech s danými 

entitami a názorně se ukazuje například v doslovném chápání kompozit založených 

na metafoře či metonymii. Vysvětlení, jak systém funguje, je tedy nutné vázat na konkrétní 

případy a popisy významů daných slov. V předškolním věku by se měla především využívat 

a upevňovat implicitní znalost dětí v oblasti slovotvorby, v rámci porozumění a produkce 

by se měl klást důraz na poznávání významové spojitosti mezi slovy motivovanými 

a motivujícími, slovy příbuznými a patřícími do stejné slovotvorné kategorie. Měla 

by se rozšiřovat i znalost lexémů patřících do slovotvorných jmenných kategorií, které děti 

tolik nepoužívají, dále by se měla pozornost zaměřit například na dynamická slovesa 

a předponové deriváty sloves. Samozřejmě by se během celého procesu měla rozvíjet 

schopnost komparace a kategorizace, analyticko-syntetické, sériové a inferenční myšlení. 

Jakkoli však konkrétní myšlení jazykové chápání omezuje, časté setkávání s hůře 

pochopitelnými slovy jejich znalost zlepšuje, proto by se neměla zanedbávat např. výuka 

významů lexémů s přeneseným významem.43  

Oblastmi, na které by se měl klást důraz při snaze o správný jazykový rozvoj dítěte, 

se zabývá i Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,44 který ošetřuje výuku 

v předškolních zařízeních a jenž vešel v platnost r. 2004. Komunikaci se věnuje oblast Dítě 

a jeho psychika, podoblast Jazyk a řeč.45 Dílčí vzdělávací cíle zahrnují rozvoj receptivních 

i produktivních řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj verbálních 

i neverbálních komunikativních dovedností a osvojení si různých poznatků důležitých pro 

pozdější výuku čtení (včetně zájmu o psanou formu jazyka a další formy sdělení). V rámci 

očekávaných výstupů týkajících se lexikální roviny se předpokládá, že by dítě mělo 

„pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno“, „domluvit se slovy i gesty, improvizovat“, 

„učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)“, „poznat 

a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma“ a „rozlišovat některé obrazné 

symboly […] a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci.“ 46 

Ilona Bytešníková upozorňuje na to, že by se v rámci předškolního vzdělávání měla pozornost 

                                                 

42 Liptáková, Vužňáková (2009, s. 46). 
43 Tamtéž, s. 92, 98, 106–108, 137–138, 155–161. 
44Smolíková, Kateřina a kol. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. V Praze: Výzkumný 

ústav pedagogický, 2004 [i.e. 2005]. 48 s. ISBN 80-239-5940-9.  
45 Tamtéž, s. 18–20. 
46 Tamtéž, s. 19–20.  
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zaměřovat nejen na rozšiřování slovní zásoby a na zpřesňování významů slov (což může 

probíhat i při každodenních činnostech, jako jsou vycházky, návštěvy různých institucí 

či hry), ale i na jejich zapojování do aktivní slovní zásoby,47 na což má „nezastupitelný vliv 

čtení, vyprávění a samostatná reprodukce příběhů“.48 K rozvoji lexikálně-sémantické roviny 

samozřejmě dochází i během seznamování se se sociálními a kulturními hodnotami daného 

společenství i společenství jiných (oblast Dítě a společnost) a se životním prostředím (Dítě 

a svět).49  

Rozvoj slovní zásoby je samozřejmě úzce spjat s rozvojem čtení, pomocí kterého se slovní 

zásoba zvětšuje, a tím i s gramotností, a to už od předškolního věku, ve kterém děti prochází 

fází tzv. pregramotnosti. Ta je definována vzdělávacími dokumenty EU jako období, 

„ve  kterém se u dítěte rozvíjí řeč, psychické funkce a poznávací procesy, které s rozvojem 

čtenářské gramotnosti úzce souvisejí. V tomto období se významně stimuluje rozvoj vnitřní 

motivace dítěte pro psanou řeč.“ 50  Čtenářská gramotnost je samozřejmě úzce spojena 

s vývojem myšlení a poslechu a dále s vyjadřováním a komunikací. Příprava k pozdější výuce 

čtení by měla odrážet vývoj dítěte a především jeho zájem, měla by dítě s psaným textem 

spontánně seznamovat a vést ho k touze po porozumění (nejde, alespoň v prostředí ČR, 

o systematickou výchovu ke čtení). Důležité je tedy především jedince motivovat (s ohledem 

na jeho individualitu), a to pomocí různých her, zajímavých knížek a používání 

elektronických zařízení.51  

Nutnost seznamování dětí s psanou formou jazyka před vstupem do školy (a to nejen 

v mateřské škole, ale rovněž od útlého věku v domácím prostředí) je nezpochybnitelná. Cílem 

používání různých leporel, říkadel, autorské poezie (která často využívá i mnohovýznamovost 

slov a obraznost) a prozaických textů (pohádky, pohádková vyprávění a příběhy týkající 

se skutečností dětem blízkých) však není pouze seznamování s uměleckou literaturou 

a podporování vztahu k ní, ale také „rozvoj myšlení žáka, neboť žák dostává příležitost 

pracovat s významovým kontextem předčítaného textu mnohem dříve, než se sám stane 

                                                 

47 Bytešníková (2012, s. 92–93). 
48 Tamtéž, s. 93. 
49 Tamtéž, s. 96. 
50 Wildová (2012, s. 12). 
51 Tamtéž, s. 13, Wildová (2005, s. 26–30, 36–38, 62–64). 
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čtenářem“.52 A v neposlední řadě rozvoj slovní zásoby, text však musí být pro dítě přiměřeně 

složitý, protože přílišná náročnost může snižovat soustředění.53 

  

                                                 

52 Švrčková (2011, s. 137). 
53 Homolková (2009, s. 19–27, 58). 
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2. Vlivy ovlivňující vývoj jazyka a slovní zásobu dítěte 

Na osvojování jazyka, a tím i slovní zásoby, má vliv mnoho faktorů, a to jak vnitřních, 

tak vnějších. V této kapitole nastíníme, které mezi ně patří a jak dítě ovlivňují. 

2.1 Vnitřní faktory 

Vnitřních faktorů (biologických i psychických), které ovlivňují nejen vývoj řeči, 

ale i vývoj dalších kognitivních schopností, je mnoho: „stav centrální nervové soustavy, 

úroveň intelektových schopností, úroveň motorických schopností, úroveň sluchové percepce, 

úroveň zrakové percepce, vrozená míra nadání pro řeč a jazyk“54 a dědičnost, Integrovaná 

didaktika slovenského jazyka a literatury pre primárne vzdelávanie přidává i tzv. genovou 

výbavu (změny vzniklé mutací genů), vrozenou výbavu (změny během vývinu plodu) 

a konstituční výbavu (vlivy na jedince po narození).55 Negativní vliv mohou mít zdravotní 

problémy a odchylky ve vývoji, např. specifické poruchy řeči jako vývojová dysfázie, která 

zasahuje všechny roviny řeči (v lexikálně sémantické rovině způsobuje nižší a hůře 

se rozvíjející slovní zásobu, špatné chápání významů slov a jejich vybavování z paměti 

a problémy během recipování). 56  Vliv mají i biologické rozdíly mezi pohlavími, vývoj 

chlapců je pomalejší.57 Celkový řečový vývoj ovlivňují také fyziologické dispozice dítěte, 

například v období kolem 3. roku tak, že přestože se kvalita jazykových schopností zlepšuje, 

fyziologicky dítě ještě není připravené na řečovou performaci těchto kompetencí.58 

Intelektové schopnosti ovlivňují způsobilost k určitým (nejen) jazykovým operacím, např. 

k analýze, syntéze či k utváření různých logických vztahů mezi slovy. Důležitá je i úroveň 

paměti, podstatná je (což se ukázalo na výzkumech mluvčích anglického jazyka) krátkodobá 

fonologická paměť, jejíž nízká úroveň se odráží ve slovní zásobě nejen u dětí s vývojovými 

dysfáziemi. Fonologické schopnosti jsou důležité především na začátku osvojování si slovní 

zásoby, potom svůj vliv ztrácí. Podle některých vědců však před nástupem do školy u dětí 

probíhá tzv. lexikální restrukturalizace, která se uskutečňuje na úrovni jednotlivých slov 

a na jejímž základě se rozvíjí fonologické (a fonematické) povědomí, které je důležité 

                                                 

54 Bytešníková (2012, s. 21). 
55 Liptáková a kol. (2011, s. 59). 
56 Bytešníková (2012, s. 25, 36–39). 
57Tamtéž, s. 21–23, Průcha (2011, s. 78–83). 
58 Bytešníková (2012, s. 28–29). 
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pro výuku čtení. Jiné výzkumy však ukazují, že i děti s omezenými fonologickými 

schopnostmi mohou mít dobrou slovní zásobu.59 Zapamatování si slov ovlivňuje i fonologická 

struktura slov samotných, tzv. profil sonornosti (shluky hlásek od nejméně k nejvíce 

sonorným) a hustota fonologické blízkosti (množství danému slovu podobných lexémů). 

Chápání slov a vět ovlivňuje i pragmatika.60  

2.2 Vnější faktory 

Mezi vnější faktory působící na (nejen) jazykový vývoj dítěte už od raného věku patří 

různé sociální a kulturní determinanty. Jedince samozřejmě ovlivňuje rodinné prostředí – 

výchova a přístup rodiče k dítěti (jaký k němu má citový postoj, jak s ním tráví čas), fakt, 

jestli je rodina úplná, a jak je případná neúplnost nahrazována, přítomnost sourozenců a jejich 

věk (což může působit pozitivně i negativně, pozitivní vliv má komunikace se starším 

sourozencem, negativně může ovlivňovat emoční stav dítěte, a tím i řeč, přítomnost mladšího 

sourozence) či frekvence styku s prarodiči a s dalšími příbuznými. Dále, jak se později 

zmíníme v souvislosti s podobou jazykového inputu, může mít vliv socioekonomické 

postavení rodičů, jejich vzdělání a profese. To může částečně ovlivnit fakt, jak moc a jakým 

způsobem se rodiče dětem věnují a komunikují s nimi, tedy např. jak je bohatá jejich slovní 

zásoba, jak je mluva složitá syntakticky a jak jsou v komunikaci frekventované otázky, dále 

například jaký si děti vytvoří vztah ke kultuře, ke knihám a ke vzdělání. Otázkou je, jak 

na dítě působí komunikace, které není přímým účastníkem, tedy například jak jej ovlivňují 

promluvy mezi dospělými či poslouchání televize. Je jisté, že vůči nim není pasivní, jak 

přesně jeho řečový vývoj ovlivňují, však zatím není známo.61  V Rámcovém vzdělávacím 

programu pro předškolní vzdělávání (viz výše, dále použita zkratka RVP PV) je otázka 

využívání elektronických zdrojů zmíněna. V oblasti Dítě a jeho psychika a podoblasti Jazyk 

a řeč je uveden jako důležitý pro rozvoj dítěte kromě „prohlížení a ‚čtení‘ knížek“ 62 

i „poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních 

pohádek a příběhů“ (tamtéž), dále jsou připomenuty „činnosti a příležitosti seznamující děti 

s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)“ (tamtéž) 

                                                 

59 Smolík, Málková (2014, s. 91–92, 110). 
60 Tamtéž, s. 95, 103–106. 
61 Průcha (2011, s. 93–110). 
62 Smolíková a kol. (2004, s. 19). 
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a požadavek, že by dítě na konci předškolního vzdělávání mělo „projevovat zájem o knížky, 

soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon“ (tamtéž). 

Samozřejmě, jak dodává Bytešníková,63 je však důležité, aby elektronická zařízení nebyla 

užívána bezúčelně, ale měla vzdělávací cíl (a to nejen v předškolních zařízeních, 

ale i v domácím prostředí), mohou se například využívat k rozšiřování slovní zásoby (dětem 

by měl někdo z dospělých neznámá slova vysvětlovat). Před neregulovaným užíváním 

elektronických prostředků varuje mimo jiné právě RVP PV, a to v souhrnu faktorů, které 

mohou ohrožovat správný jazykový a řečový vývoj dítěte: „[Prostředí] komunikačně chudé, 

omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými; málo příležitostí k samostatným 

řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim; špatný jazykový 

vzor; vytváření komunikativních zábran […]; časově a obsahově nepřiměřené využívání 

audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba 

či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa apod.); nedostatečná pozornost 

k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní; omezený přístup ke knížkám.“64  

Sociálnímu vlivu na jazyk rodiny, a tím i dítěte, se ve své teorii věnoval Basil Bernstein, 

který tvrdil, že podle ekonomického statusu si děti osvojují buď omezený, nebo rozvinutý 

jazykový kód. Tyto dva kódy se však ve společnosti používají v různých situacích a liší 

se kromě syntaktické stránky například i velikostí slovní zásoby či používáním hodnotících 

a specifikujících adjektiv a adverbií apod., a proto jejich použití v nevhodné situaci snižuje 

status mluvčího. Avšak proti tomuto názoru se vymezilo mnoho vědců, např. William Labov. 

Na žáky s jazykovým deficitem totiž působí i další vlivy, kromě toho prostředí školy může 

omezovat jejich produkční možnosti jako takové. V teorii diferencí se také tvrdí, že neexistuje 

deficitní způsob vyjadřování.65 

K těmto faktorům se přidávají i kulturní determinanty, které jsou vázány na to, jak vypadá 

komunikace v daném národnostním či etnickém prostředí, což je spojeno s obecnějšími 

kulturními zvyklostmi. Specifická je situace u bilingvních dětí, zde může fungovat naprosto 

odlišný jazykový input ze strany rodičů a například mateřské školy.66  

Samozřejmým předpokladem pro vývoj jazyka je dostatečný jazykový input, tedy 

„komplex všech verbálních a neverbálních komunikačních podnětů, jimž je dítě vystaveno 

                                                 

63 Bytešníková (2012, s. 94–95). 
64 Smolíková a kol. (2004, s. 20). 
65 Průcha (2011, s. 147–149), Šebesta (2005, s. 47–51). 
66 Bytešníková (2012, s. 23–28, 36), Průcha (2011, s. 145–160). 
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od narození ze strany osob, které s ním navazují kontakt“ ,67 přičemž „vlastnosti konkrétního 

jazykového inputu jsou silně závislé na prostředí, v němž je input exponován, na jazykových, 

sociálních, vzdělanostních a dalších charakteristikách osob vytvářejících řečové produkty 

zaměřené přímo na dítě.“ (tamtéž) Žádná „ideální“ podoba jazykového inputu stanovena není, 

existuje pouze podmínka, že komunikace musí probíhat interaktivně. 68  Rodiče a dospělí 

jedinci s dítětem komunikující však většinou používají tzv. řeč orientovanou na dítě, jež má 

dítěti usnadnit porozumění, a tím i osvojování jazyka, řeč by zároveň však měla vést k rozvoji 

jazyka dítěte, a proto být náročnější než jeho současný stav. Tato mluva má svá specifika 

v oblasti diskursu po stránce fonetické, syntaktické a lexikální. Co se týče lexika, je 

co nejjednodušší a nejjasnější (omezené množství opakovaných slov, monosémantičnost, 

konkrétnost, slova nenáročná sémanticky, tedy spíše neslovesné lexémy, krátkost slov).69 

Průcha upozorňuje na to, že se poněkud liší řeč otců od řeči matek – je složitější, používá 

slova s nižší frekvencí a lexémy se v ní tolikrát neopakují.70 

Zuzana Ondráčková se k tomuto tématu vyjadřuje ve své studii,71 v níž rozebírá specifické 

jazykové prostředky, které dospělí v komunikaci s dětmi používají (a jejich vlivem i děti, 

zde od 2 do 5 let) a které mají vzhledem k citovému postoji rodiče k dítěti kladný emociální 

náboj. Jeden význam je často vyjadřován řadou synonymických výrazů. Patří sem 

samozřejmě deminutiva (s expresivním příznakem, nikoli primárně zdůrazňující velikost 

objektu), která mohou být tvořena z hovorových, neutrálních, ale i pejorativních a hrubých 

slov, hypokoristik a eufemismů (odvozují se primárními i sekundárními formanty), dále 

hypokoristika, eufemismy (jejichž zjemňující funkce se neužívá pouze u negativních 

skutečností), interjekční a onomatopoická pojmenování a metaforická a metonymická 

pojmenování. Mnohá slova jsou nemotivovaná (v češtině stejně jako ve slovenštině např. 

bumbat, hapat, kakat, lulat, dále máma, táta, papu), jiná jsou tvořena z příznakových 

či nepříznakových slov příznakovými i nepříznakovými formanty. Základovými slovy jsou 

především substantiva, za příznakové se považují interjekce, ze kterých se například 

příponami -ať, -núť tvoří verba (v češtině hačat, hajat, hamat, ťapat, hapat, bácnout, 

hopnout…). Nejčastějším slovotvorným postupem je sufixace, například příznakové sufixy 

-kať a -inkať jsou používány typicky v dětské mluvě, v češtině by se daly jako příklady uvést 

                                                 

67 Průcha (2011, s. 93). 
68 Fernández, Cairns (2014, s. 101–102).  
69 Ondráčková (2008, s. 286–287), Saicová Římalová (2013, s. 19–20). 
70 Průcha (2011, s. 98–101). 
71 Ondráčková (2008, s. 251–305). 
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lexémy ťapkat, cupkat, hupkat, blinkat, spinkat, papinkat, hajinkat. Pro dětskou mluvu 

je velice časté kumulování expresivních příznaků (spojení příznakového slovotvorného 

základu a sufixu).  

Protože slova, která si dítě osvojí, určuje především jeho okolí (naučí se ta, na která 

v komunikaci narazí s vyšší frekvencí a která ho zaujmou, či ta, která označují entity, s nimiž 

je často ve styku, například během hry), existují mezi strukturami slovní zásoby dětí (kromě 

stejného základu) rozdíly, které se částečně nivelizují až po nástupu do předškolního 

vzdělávání, popřípadě do školy. S nástupem do mateřské školy se samozřejmě rozšiřuje 

rozsah vlivů, které na dítě působí. Určit objektivně, do jaké míry má předškolní výuka 

pozitivní vliv na dítě, není lehké, protože nelze jednoduše oddělit vliv domácího 

a předškolního vzdělávání. Obecně se však uznává, že by vliv měl být kladný. Co se týče 

rozvoje komunikačních a jazykových schopností, do kterých patří i rozšiřování slovní zásoby, 

problematickým se stává fakt, že vzhledem k počtu dětí ve třídě se pedagog nemůže věnovat 

každému v dostatečném množství a s potřebným přihlédnutím k jeho individuálním potřebám. 

Je také otázkou, jak jsou pedagogové teoreticky vybaveni znalostmi o správné komunikaci 

s dětmi. Je však nepochybné, že předškolní zařízení mohou eliminovat nedostatky dětí 

způsobené např. nepříznivým sociokulturním prostředím, ve kterém dítě vyrůstá, což 

je nezbytné vzhledem k tomu, že tyto deficity mohou později výrazně ovlivnit školní 

prospěch.72 Možnostmi a důvody této kompenzace se vědci v západní Evropě zabývali již od 

60. a 70. let 20. století, podle výsledků výzkumů předškolní výchova sice nezvyšuje 

inteligenci, zlepšuje však psychické funkce, které mají vliv na školní prospěch.73  

Velkou nevýhodou pro možnost kompenzace nízké slovní zásoby dětí je skutečnost, 

že v našem prostředí neexistují výzkumy zjišťující objem a složení aktivní ani pasivní slovní 

zásoby (s přihlédnutím k sémantickým kategoriím) žáků předškolního věku v mateřských 

školách. Ty by, kromě zjištění, zda předškolní vzdělávání pozitivně ovlivňuje dětský vývoj, 

samozřejmě měly mnohá praktická využití. Vytvoření určitých norem slovní zásoby, kterou 

by dítě mělo při nástupu do první třídy znát, by mohli využít nejen vyučující ve výuce 

(v mateřských školách i ve škole), ale i autoři školních pomůcek – čítanek a slabikářů. To je 

podstatné především proto, že slovní zásoba ovlivňuje úspěšnost nejen v osvojování čtení, 

ale i v dalších oblastech výuky. V českém prostředí se už v meziválečném období objevovaly 

                                                 

72 Průcha (2011, s. 129–143). 
73 Wildová (2005, s. 32–35). 
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snahy o zjišťování úrovně a složení slovní zásoby dětí předškolního věku (např. Příhoda). 

Nyní se rozsáhlejší výzkumy nedělají (na rozdíl od stavu v zahraničí), tomuto tématu 

se věnují pouze ojedinělé práce (např. kniha Marie Schrimpfové z roku 2008 Můj první 

slovník českého jazyka, která obsahuje slovní zásobu dětí prvních až třetích tříd 

strukturovanou s přihlédnutím ke slovním druhům tematicky i abecedně a jazykové hry).74 

V zahraničí je však výzkum této oblasti častý, ke zkoumání úrovně slovní zásoby se používají 

různé testy (nebo alespoň část z nich) pro různé věkové kategorie, např. Peabody Picture 

Vocabulary Test, slovníkový subtest z Wechslerových inteligenčních škál, Clinical 

Evaluation of Language Fundamentals či Test of Language Development, ve kterých dítě 

mimo jiné pojmenovává obrázky a vysvětluje daná slova, a to i zasazená do kontextu věty. 

Úroveň jazykového vývoje se dá určit i pomocí měřítka lexikální diverzity z korelace 

průměrné délky vyjádření a syntaktické složitosti vět s velikostí slovní zásoby.75 Užitečné 

jsou jistě i dětské knihy, které jsou přímo určeny pro různé úrovně slovní zásoby a obtížná 

či nepříliš známá slova jsou v nich vyznačena.76  

Mluvou vyučujících v mateřských školách, která rozvoj slovní zásoby dětí podstatně 

ovlivňuje, se zabývá publikace D. Slančové Reč autority a lásky. 77  Autorka upozorňuje 

na časté používání deminutiv, eufemismů a hypokoristik (což se shoduje s výsledky studie 

Ondráčkové, viz výše), lexika s pozitivním nábojem (více se objevují kladně hodnotící 

adjektiva a adverbia, naopak absentují pejorativní slova), citoslovcí a metafor užívaných 

v souvislosti s hrou, dále na vysokou frekvenci sloves, a to především dynamických, akčních 

a komunikačně-percepčních, příslovcí místa a času (oboje je spojeno s vázaností lexika 

na konkrétní situaci), zájmen, částic, a naopak na malou frekvenci slov abstraktních a slov 

cizího původu. Odbornější výrazy se objevují v souvislosti s tělesnou výchovou 

a pedagogikou, vyskytují se i hovorové výrazy. To se v malé míře mění při komunikaci 

s dětmi ve věku těsně před nástupem do školy, kdy se zvyšuje počet substantiv (včetně 

abstraktních), adjektiv (včetně relačních, která jsou součástí víceslovných pojmenování), 

předložek i statických sloves, snižuje se počet citoslovcí, onomatopoických slov a spojek.78  

  

                                                 

74 Průcha (2011, s. 85–87, 131–132).  
75 Smolík, Málková (2014, s. 196–218). 
76 Švrčková (2011, s. 87–88). 
77 Slančová, Dana. Reč autority a lásky: reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa – opis registra. 

1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1999, 224 s. ISBN 80-88722-30-6. 
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3. Vývoj řeči dítěte a jeho slovní zásoby v mladším školním věku 

Děti mají při nástupu do školy aktivní slovní zásobu zhruba 2 500–3 000 slov,79 pasivní 

slovník podle E. V. Clarkové, jejíž pohled uvádí Pedagogická encyklopedie, tvoří 10 000–14 

000 slov, ve školním věku si potom děti osvojují zhruba 3 000 slov ročně, ve 12 letech tedy 

jejich pasivní slovní zásoba tvoří 36 000 slov, po opuštění školy 50 000.80 V tomto věku 

kromě nárůstu slovní zásoby probíhá se začátkem navštěvování školy a s různými 

mimoškolními aktivitami i její významová konkretizace, která je spojena s dozráváním 

mozkových struktur. K tomu se samozřejmě přidává i vliv čtení, během nějž totiž dítě slova 

pochopí lépe než během poslouchání, také se u nich může zastavit a popřípadě se na jejich 

význam zeptat, nemusí kvůli výkladu neznámého slova přerušovat hovor.81 Slovní zásoba 

se tedy mění kvantitativně i kvalitativně, avšak na rozdíl od slovníkového spurtu dochází 

k „uplatňovanie tzv. hĺbkových a kontextových stratégií pri rozširovaní subjektívneho 

slovníka, ktorý si dieťa buduje nielen na základe intuitívnej aplikácie jazykových pravidiel 

pri recipovaní lexikálnych informácií z prostredia, ale najmä na základe uvedomovania 

si sémantických kategórií a vzťahov medzi nimi, ako aj na základe vnímania pragmatickej 

hodnoty slova“.82  

3.1 Úroveň jazykového a kognitivního vývoje v mladším školním věku 

Děti se na přelomu předškolního a mladšího věku ocitají podle Vygotského v období 

tzv. myšlení v komplexech, podle Labova ve stadiu vernakulárním (narůstá porozumění 

a používání pragmaticky příznakového lexika vázaného na komunikační kontext, tedy např. 

slov expresivních, nářečních, slangových, dále i slov odborných a slov cizího původu, to vše 

je spojeno s ubýváním egocentrismu). 83  Podle Piageta se z hlediska kognitivního vývoje 

ocitají ve stadiu konkrétních operací, které se překrývá s mladším školním věkem (od 7 do 

11 let) a je pro něj mimo jiné typický ústup egocentrického pohledu na svět, schopnost 

provádět logické mentální operace (které musí být vázané na konkrétní zkušenosti s entitami, 

jichž se týkají, dítě je však schopno vztahy pochopit i abstraktně, pokud je k tomu vedeno) 

                                                 

79 Bytešníková (2012, s. s. 77), Palenčárová, Šebesta (2006, s. 16). 
80 Průcha (2009, s. 348–353). 
81 Biemiller (2006), Liptáková a kol. (2011, s. 93). 
82 Liptáková a kol. (2011, s. 398). 
83 Tamtéž, s. 93, Šebesta (2005, s. 39–42),  
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a intelektuální úkony spojené s reverzibilitou, decentrací, tzv. grupováním a řazením. Dětem 

jsou však bližší popisy a příklady než vysvětlování a definice.84 Schopnost tzv. grupování, 

které pomáhá při chápání „rôzných sémantických kategórií, ako aj pri používanie kategoriálne 

organizovanej lexiky v reči“, 85  tedy i formálně-sémantických vztahů jako je nadřazenost 

a podřazenost, synonymie, antonymie a slovotvorné vztahy, by se měla využít při výuce 

slovní zásoby. Použít by se k tomu mohla prototypová teorie lexikálního významu (založená 

na hierarchické kategorizaci jevů, tedy na porovnávání jednotlivých prototypů a jejich 

zařazování do pojmových kategorií podle vlastností, na základě čehož dojde k vytvoření 

nadřazeného pojmu) a teorie sémantických komponentů (která je ale náročnější z hlediska 

použití abstraktních a analytických činností; nejméně abstraktní je význam klasifikační, dále 

identifikační a specifikační).86 V tomto věku dochází také k syntagmaticko-paradigmatické 

změně, která se ukazuje nejvíce při používání asociací a jejímž následkem je zpřesňování 

definic významů slov a používání vztahů nadřazenosti a podřazenosti, synonymie 

a antonymie, tedy objektivních vztahů mezi pojmy na základě jejich společných a rozdílných 

vlastností, a dále se aktivizuje „vrodený mechanizmus jazykových princípov a pravidiel, 

podľa ktorého si postupne osvojuje konvenčný lexikón s narastajúcou zložitosťou organizácie 

sémanticko-formálnych vzťahov“.87 Z dalších lexikálních vztahů by si žáci měli uvědomovat 

i polysémii, homonymii a paronymii. Již dříve jsme se také zmínili o principu dynamičnosti 

a akčnosti, činnostním a účelovým, který je typický pro vnímání světa dítěte v tomto věku 

a odráží se i ve slovní zásobě.88 Celkově tedy dochází v rámci řečové ontogeneze ke změně 

ve slovní zásobě „od konkrétnosti k abstraktnosti, od opakovanosti k variabilite 

a k špecifikovanosti, od syntagmatického asociovania k paradigmatickému asociovaniu“, 89 

s čímž je spojeno i lepší porozumění. Tyto změny by měla výuka podporovat společně 

s respektováním kognitivního a řečového vývinu dítěte, především by se měla snažit 

o zpřesňování definice slova, „poznávanie slovného významu lexikálnych jednotiek ako 

zväzku typických vlastností danej pojmovej kategórie.“,90dále také o naučení dítěte chápat 

obrazná pojmenování a frazeologické jazykové jednotky. Dítě by jednotlivé jevy mělo 

                                                 

84 Šebesta (2005, s. 34–35), Liptáková a kol. (2011, s. 63–67). 
85 Liptáková a kol. (2011, s. 399). 
86 Tamtéž, s. 404–405. 
87 Tamtéž, s. 398. 
88 Tamtéž, s. 66–69, 377, 391–400, 402–410.  
89 Tamtéž, s. 93). 
90 Tamtéž, s. 413. 
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využívat během komunikace (produkce i recepce), současně by mělo být částečně 

metajazykově poučeno o některých jevech týkajících se slovní zásoby.91  

Slovnědruhově jsou v řeči hojně zastoupena zájmena (protože jsou univerzální a jejich 

užití je méně namáhavé), slovesa (která jsou však málo variabilní, mají obecný význam 

a často jsou dynamická) a nejvíce variabilně jsou zastoupena podstatná jména, avšak 

především konkrétní a počitatelná, jen málo abstraktní (a to spíše pojmenování 

zpředmětněného děje než pojmenování vlastnosti). Přídavná jména a příslovce se objevují 

málo (adjektiva jsou především percepčního charakteru, adverbia nejvíce vyjadřují místo 

a čas děje), stejně tak ostatní slovní druhy, tedy částice (především vyjadřující polaritu 

komunikantů nebo protiklady), číslovky a citoslovce (citové a volní, méně i onomatopoia), 

předložky se objevují prostorové a časové (protože se používají především k vyjádření 

konkrétních vztahů mezi slovy), dochází k nárůstu používání spojek, zejména souřadicích.92 

Verba, jak upozorňuje Ondráčková, která ve své studii odkazuje na práci Kesselové, 

se v mladším školním věku objevují více než ve věku předškolním, kdy převažuje počet 

substantiv, jejich dominance se časem ještě zvyšuje a rozšiřuje se jejich repertoár. 93 

Samozřejmě je důležité děti seznamovat se zástupci skupin těch slovních druhů, které 

používají méně, popřípadě jim ukazovat nové významy již známých slov. Mělo by docházet 

i k rozšiřování zástupců různých slovních druhů v rámci jednotlivých sémantických kategorií 

(viz výše) a některých sémantických skupin celkově, v mladším školním věku tedy 

např. abstraktních substantiv, vztahových a přivlastňovacích adjektiv, statických sloves 

vyjadřujících psychické stavy a jejich projevy či popisujících přírodní jevy, příslovcí času 

a způsobu. Slovní zásoba se rozšiřuje i o slova s nízkou frekvencí, která odrážejí zájmy žáka, 

o slova používaná v písemné komunikaci, lexémy vyjadřující modalitu i sémanticky 

specifičtější gramatická slova (nepravé a méně používané předložky, podřadicí spojky 

apod.).94 

V tomto věku, zejména po nástupu do školy, se také snižuje počet expresivních deminutiv 

a eufemismů, které jsou užívány pouze během hry, vyprávění pohádek a jako výsledek vlastní 

                                                 

91 Tamtéž, s. 413–415. 
92 Liptáková a kol. (2011, s. 88–89), Palenčárová, Šebesta (2006, s. 16–18), oboje na základě Kesselové 

(1993, 1998, 1999, 2003).  
93 Ondráčková (2008, s. 260–263), na základě: Kesselová, J., 2003: Morfológia v komunikácii detí. Prešov: 

Vydavateľstvo Anna Nagyová. 149 s. 
94 Liptáková a kol. (2011, s. 343, 353–359, 377–378, 383–385). 



 

 

28 

tvořivosti, naopak se zvyšuje počet slov neutrálních.95 Použití deminutiv a eufemismů u dětí 

ve věku 6–8 let během tzv. hraní si na rodinu se ve své studii věnuje Stanislava Zajacová.96 

Poukazuje na to, že děti se při něm snaží napodobovat způsob komunikace rodičů, který 

používají během komunikace s dítětem. V těchto situacích jsou kromě již zmíněných 

deminutiv a eufemismů zahrnuta i pozitivně hodnotící a emotivní adjektiva a adverbia, 

hypokoristika a onomatopoia, protože jsou spojena s kladnými emocemi. Objevuje se však 

rozdíl mezi mluvou dívek a chlapců, dívky totiž během hry používají zjemňující lexémy více 

než chlapci, neboť lexikem ve větší míře vyjadřují své emoce. Děti si zde uvědomují svoje 

vyšší postavení získané ve hře s rolí dospělého, proto používají i tzv. „registrové markery 

autority“, což jsou „(1) kompozičné konektívne prostriedky, ktoré (2) nenesú žiadnu 

informačnú hodnotu, (3) plnia fatickú, príp. expresívnu funkciu, (4) stoja v iniciálovej pozícii 

výpovede, (5) formálne bývajú vyjadrené partikulami typu tak, no, dobre, teraz, čo, (6) 

sú späté s osobitou zvukovou realizáciou [...] (7) ich prítomnosť v komunikáte chápeme ako 

jeden zo znakov disproporčnej komunikácie“.97  

3.2 Rozšiřování slovní zásoby ve výuce 

Jak již bylo zmíněno, škola by měla stejně jako předškolní vzdělávání rozšiřovat slovní 

zásobu a především vyrovnávat rozdíly mezi dětmi s nižší a vyšší slovní zásobou. Těm 

by měla pomáhat osvojit si slova, která na rozdíl od svých vrstevníků neznají. Dítě si totiž 

(podle výzkumů anglicky mluvících dětí) dokáže osvojit až 10 významů slov týdně, na konci 

2. třídy zná významy zhruba 6 000 kořenů slov, děti z rodin s nižší sociální úrovní však mají 

osvojeno pouze 4 000 kořenů slov, což tvoří podstatný rozdíl. Výzkum Anne Cunninghamové 

a Keitha Stanoviche k tomu uvádí, že žáci s nižší slovní zásobou v 1. a 2. třídě mají nižší 

slovní zásobu i na střední škole. Čtení však může k vyrovnávání rozdílů podstatně přispět. 98 

Samozřejmě je však velice problematická otázka, která slova jsou ta „podstatná“, jež by mělo 

dítě znát, a která by se tedy měly děti s menší slovní zásobou učit. Obecná zásada je, že by 

mělo jít především o slova, se kterými se dítě může setkat častěji (opěrným bodem by tedy 

                                                 

95 Ondráčková (2008, s. 286). 
96 Zajacová (2008). 
97 Zajacová (2008, s. 338). 
98 Biemiller (2013).  



 

 

29 

mohla být frekvence), měla by se objevovat v širší škále textů mluvených i psaných. 99 

Jak jsme se však již zmínili, rozsáhlejší výzkumy zabývající se složením slovní zásoby žáků 

předškolního a mladšího školního věku u nás neexistují, i navzdory tomu by měli vyučující 

rozvíjet slovní zásobu žáků způsobem, který umožní nová slova osvojit co nejefektivněji, 

a to s přihlédnutím k individuální potřebě každého jednotlivého dítěte. 

Pro vyučování sémantiky nových slov je důležité jejich zasazení do lexikálního systému, 

sémantických polí (včetně využití frekvenčních slovníků), seznámení žáků se stavbou slova 

a sémantikou jednotlivých morfémů (např. předpon či přípon) a se vztahy mezi slovy 

základovými a odvozenými (někdy však může dojít k chybě v úsudku o příbuznosti kvůli 

formální podobnosti slov, která spolu sémanticky nesouvisí, nebo naopak kvůli podobnosti 

významové, avšak ne formální, k naivnímu pokusu o výklad slova, popř. k opomenutí 

odvozenosti od jiného slova).100 Skutečnost, že by základní slovotvorné znalosti mělo dítě 

získat už na prvním stupni, podporoval v českém prostředí ve své publikaci Didaktika českého 

jazyka pro 2. stupeň ZŠ – Jazyková výchova i Přemysl Hauser, který poukazuje mimo jiné 

na to, že cvičení sémaziologická a onomaziologická s ohledem na slovotvorný význam slova 

by vedla k zpřesňování významů slov a k upevnění jejich znalosti, což by potom zlepšovalo 

komunikaci.101 Tím se dostáváme k výše zmíněné důležitosti přibližování slovotvorby dětem 

v předškolním a dále i v mladším školním věku (na základě implicitních znalostí dětí, které 

se ukazují např. při tvorbě okazionalismů, ty však již v mladším školním věku nejsou 

používány jako náhrada za neosvojená slova, ale pro ozvláštnění řeči, její větší výstižnost 

či humornost).102 Kognitivní procesy zapojené při seznamování se s ní (procesy porozumění, 

vytváření mentálních reprezentací, inferenční myšlení, komparace a kategorizace, 

analyticko-syntetické a sériové myšlení) by se v mladším školním věku měly dále rozvíjet, 

současně by jejich vývoj měl být reflektován v náročnosti požadavků na děti. V tomto věku, 

i díky schopnosti tzv. grupování, by měly děti začít chápat kromě významových i formální 

slovotvorné vztahy (avšak nejprve by se měl klást důraz na významový vztah mezi slovem 

motivujícím a motivovaným, až potom na formální stránku vztahu), žák by měl umět vytvořit 

slovotvorné hnízdo, rovněž rozumět významu některých slovotvorných kategorií a prostředků. 

Žáci by se měli začít seznamovat i s metajazykovými slovotvornými znalostmi (slovotvorná 

                                                 

99 Kamil, Hiebert (2005), Scott (2005). 
100 Čechová, Styblík (1998, s. 26–27, 103–104). 
101 Hauser, Martinec, Kneselová (1994, s. 23–25, 35). 
102 Liptáková a kol. (2011, s. 90). 
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kategorie a typ, slovotvorné hnízdo), čímž by se rovněž rozvíjela abstraktnost jejich 

myšlení. 103  Kromě zlepšení porozumění slovům by se rozšiřovala i slovní zásoba, 

a to prostřednictvím rozvoje znalosti zástupců různých konkrétních i abstraktních 

slovotvorných kategorií. K obohacování slovní zásoby o zástupce různých kategorií 

by se mělo využívat nejen hodin českého jazyka, ale i ostatních předmětů, naopak i v nich 

by se měla uplatnit znalost slovotvorby, stejně jako v jakékoli produkci a percepci, 

nápomocná by měla být i při učení cizích jazyků.104 

Ľudmila Liptáková a Katarína Vužňáková do své publikace Dieťa a slovotvorba 105 

zahrnuly i ukázky ze slovotvorného slovníku vytvářeného především pro školní potřeby. Díky 

přihlédnutí i ke konkrétnímu myšlení jej bude možné využívat už od mladšího školního věku. 

Přímo na předškolní a školní věk je zaměřena elektronická verze, která se orientuje 

na zdrobněliny, augmentativa, názvy mláďat, prefixálně vzniklá slovesa a jejich odvozeniny 

a kompozita, a to proto, že právě tyto oblasti jsou buď pro dětskou řeč tohoto věku typické 

(zdrobněliny, kompozita), nebo je potřeba jejich znalost rozvíjet a zlepšovat (názvy mláďat,106 

prefixální slovesa). Seznamování dítěte s jazykovým slovníkem je mnohostranně přínosné. 

Žák si díky němu rozšiřuje slovní zásobu, učí se pracovat se slovníkem a může s jeho pomocí 

řešit různé slovotvorné problémy. Rovněž zlepšuje svoje povědomí o významové stránce 

různých lexikálních jednotek, seznamuje se např. s polysémií či nepřímými pojmenováními, 

dále si např. může vyhledat i jiné možnosti označení stejné entity, a to nejen synonymické, 

ale kupříkladu i slangové.107 

Podstatné je rovněž poukazovat na kolokabilitu slova u sloves, předložek, slovesných 

adjektiv, substantiv a frazeologických spojení, slovní zásoba by se měla rozšiřovat 

i při rozvoji syntaktické stránky řeči žáka, a to pomocí rozšiřování či zužování výpovědi 

na základě valenčních (formálních i syntaktických) pravidel.108 Důležité je i textové zapojení 

„z hlediska tématu, k němuž se vztahuje, z hlediska funkce (záměru, cíle, jemuž má sloužit), 

                                                 

103Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2013, s. 21) však klade základní poučení až do 2. 

období 1. stupně (tedy do 4. a 5. třídy).  
104 Liptáková, Vužňáková (2009, s. 162–164, 170–173, 184, 193–194), Liptáková a kol. (2011, s. 97–99, 

422). 
105 Liptáková, Ľudmila a Katarína Vužňáková. Dieťa a slovotvorba. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 

2009, 202 s. ISBN 978-80-555-0072-0. 
106 Místo názvů mláďat se v řeči orientované na dítě často používají deminutiva, jak upozorňuje i Slančová 

(1999, s. 187), což omezuje jejich znalost. 
107 Liptáková, Vužňáková (2009, s. 112–115, 122–134), Liptáková a kol. (2011, s. 405–406). 
108 Liptáková a kol. (2011, s. 408, 413), Čechová, Styblík (1998, s. 27). 
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z hlediska autora i adresáta projevu, do něhož je slovo zapojeno, z hlediska řečové situace“,109 

tedy včlenění do různých komunikačních situací se zaměřením na vytváření jazykové 

kompetence a performace. Měl by se klást důraz na zpřesňování významu slova 

(např. u paronym, jejichž význam je často chápán nepřesně, popřípadě u slov významově 

si blízkých) a poukazovat i na jeho příznakovost či metaforický nebo metonymický význam, 

k čemuž by bylo vhodné využívat textů literárních. Právě v nich se mnohdy objevují v řeči 

často používané frazémy a sousloví, které by (s ohledem na konkrétní myšlení dětí) měly být 

žákům vysvětlovány (včetně méně frekventovaných slov, která obsahují) a používány v praxi. 

Taktéž by se žáci měli seznamovat s mnohoznačností slov a se základními významovými 

skupinami.110  

I přesto, že se mohou zdát některé přednesené nároky na žáky mladšího školního věku 

příliš vysoké, v uzpůsobené míře by jistě měly pozitivní účinek na znalost dětí, přičemž důraz 

na užitečnost pro žáka by měl být vždy základem.  

Je nepochybné, že se slovy s menší frekvencí se děti setkávají více v textu mluveném než 

v psaném, tedy v novinách, magazínech či článcích. To proto, že se řidčeji užívaná slova 

při mluvě méně často rychle vybaví z mysli. Text užívá lexémy přesnější a vhodnější. 

Nejvhodnější jsou k osvojování si nových slov informační texty, jelikož se v nich objevují 

kromě termínů, které jsou mnohdy v textu vysvětleny, i další specifická slova – např. určité 

druhy spojek. Při četbě čtenář může význam slova odhadnout z širšího kontextu (i s pomocí 

celého textu), díky slovotvorné stavbě slova či použitím analogie. Množství neznámých slov 

v kontextu a nesrozumitelnost textu celkově však samozřejmě porozumění zhoršuje, 

což by se mělo při výběrech materiálů ke čtení během výuky zohledňovat, stejně jako 

by se mělo dbát na to, aby se dítě se slovem setkalo ve správném kontextu, který ho nebude 

mystifikovat a nezpůsobí špatné zapamatování si významu. Naopak časté opakování nových 

slov a blízkost slovních spojení, která mohou napomoci k určení jejich sémantiky, 

porozumění zjednodušují.111  

Schopnost odhadování významu slova z kontextu a jeho slovotvorného utvoření 

se samozřejmě zlepšuje s praxí, proto by její rozvíjení mělo být součástí vyučování. Žák 

by se měl naučit označovat si slova, kterým nerozumí, a ptát se na jejich význam, ne je 

                                                 

109 Čechová, Styblík (1998, s. 94). 
110 Tamtéž, s. 18–19, 94–100, Hauser, Martinec, Kneselová (1994, s. 37–39). 
111 Cunningham (2005), Kamil, Hiebert (2005), Scott (2005). 
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přeskakovat či si je mylně vykládat. Je rovněž účelné, když učitel žáky s problematickými 

slovy předem seznámí, a to tak, že po nich požaduje interpretaci významu, parafrázi, 

synonymum či příklad, při nedostatečném vysvětlení je potom vede k odvození významu 

z kontextu, spojení s ostatními slovy nebo slovotvorné stavby, popřípadě k seznámení 

se s významem pomocí slovníku či encyklopedie. Je však důležité, aby vyučující slovo 

po explicitním vysvětlení jeho významu neopomněl zařadit do tematického kontextu, protože 

extralingvistická znalost je pro zapamatování si sémantiky lexému rovněž podstatná, některé 

lexémy se bez zařazení do širšího sémantického okruhu ani vysvětlit nedají. 112  Podle 

výzkumu Andrewa Biemillera v 1. a 2. třídách je také vhodné využívat opakovaně stejný text 

a na závěr hodiny vykládaná slova připomenout. Rovněž je účelné zvýšit počet probíraných 

slov, aby děti měly větší možnost si některá z nich osvojit. Důležité však je, aby dítě chápalo 

slova v různých kontextech.113  

Samozřejmě poněkud jiná situace nastává u slov, která nejsou synonymní k lexému 

jinému či neobohacují známé slovo o další význam, ale označují nový pojem (např. odborný), 

jsou tedy pojmově složitá a jejich význam nemůže být jednoduše odhadnutelný z kontextu. 

V těchto případech je explicitní vysvětlení učitelem potřeba.114  

Používání různých taktik k odvození významu slova zlepšuje i jeho zapamatování, 

především je však důležité proto, že počet slov, která se dítě naučí přímo, explicitně, 

je omezený, žák se nová slova učí obzvláště implicitně, tedy například během čtení. 

Samozřejmě je ale důležité, aby žák slovo používal a aby se s ním setkával často a v různých 

kontextech i mimo rámec školy.115 Pro naučení slova je významným faktorem i konceptuální 

těžkost slova, dále jeho slovní druh (nejlépe jsou osvojována podstatná jména), morfologie, 

konkrétnost významu, frekvence užití v textu i obecně a důležitost pro žáka. To však 

způsobuje, že některá řidčeji užívaná slova jsou v praxi nahrazována lexémy používanějšími, 

a proto si je žák neosvojí.116 Škola by měla regulovat možnost, že se dítě s mnohými lexémy 

do styku dostat nemusí, popř. že si jejich význam nemusí zvnitřnit. 117  Otázkou také je, 

jak vůbec klasifikovat znalost slova. To ve velké míře záleží na tom, o jaké slovo jde 

                                                 

112 Gavora (2008, s. 63–65, 98), Nagy (2005), Scott (2005), Steven (2005). 
113 Biemiller (2006).  
114 Gavora (2008, s. 106–108), Scott (2005). 
115 Kamil, Hiebert (2005). 
116 Scott (2005). 
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a do jaké míry znalost požadujeme. Význam slova si totiž osvojíme až postupně, díky 

počátečnímu setkání se seznámíme se základními asociacemi a kategoriemi, k bezpečné 

znalosti a jistotě se dostaneme až díky častějším setkáním. Člověk si tedy může osvojit pouze 

některé ze sémantických znaků slova a znát je jen povrchně.118 

Na rozvoj slovní zásoby je upozorněno i v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro základní vzdělávání. 119  V něm je obecněji kladen důraz především na rozvoj 

komunikačních kompetencí a je zdůrazněna závislost ostatních předmětů na dovednostech 

získaných ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. Zaměřuje se i na prohlubování 

různých intelektových schopností v rámci tohoto předmětu, zmiňuje například „dovednosti 

porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat 

k zobecnění“.120 I když je výuka rozdělena do podoblastí Komunikační a slohová výchova, 

Jazyková výchova a Literární výchova, měly by být propojeny.121  Jedním ze základních 

výstupů Komunikační a slohové výchovy v 1. období vzdělávání (tedy od počátku do 3. třídy 

ZŠ) je plynulé čtení s porozuměním vhodných textů a různých pokynů.122 Přímo rozvoje 

slovní zásoby se v rámci očekávaných výstupů Jazykové výchovy týkají body určující, že žák 

„porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, 

nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná; porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost; rozlišuje slovní druhy v základním 

tvaru; spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 

výrazy“.123  Rozšiřování slovní zásoby v rámci osvojovaných témat je také jedním z cílů 

v oblasti Člověk a jeho svět, která zahrnuje okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, 

Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.124  

Neopomenutelná je samozřejmě otázka, jak se k výuce lexika staví učebnice. Ty by měly 

být přizpůsobeny jazykové kompetenci dítěte, tedy určité úrovni slovní zásoby a ovládání 

syntaktických pravidel, její nezohlednění by mohlo zhoršit porozumění. Aspekt 

srozumitelnosti je pro kvalitu učebnice velice podstatný, protože velmi ovlivňuje zájem dítěte, 

proto by například význam slov, kterým by dítě nemuselo rozumět, měl být odvoditelný 

                                                 

118 Scott (2005). 
119 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. 142 s. [cit. 2016-
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120 Tamtéž, s. 16. 
121 Tamtéž, s. 16. 
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123 Tamtéž, s. 21. 
124 Tamtéž, s. 35–37. 
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alespoň z kontextu. Samozřejmě by však měl text současné kompetence žáka poněkud 

přesahovat, aby mohlo docházet k zlepšení. Také by se měl klást důraz na provázání 

jednotlivých oblastí výuky českého jazyka.125 Radana Metelková Svobodová ve své publikaci 

Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního 

věku126 provedla analýzu výuky českého jazyka ve 2. až 4. ročníku ZŠ a učebnic a čítanek 

během vyučování používaných, a to z hlediska obsažených textů a zaměření jednotlivých 

cvičení na rozvíjení čtenářských strategií potřebných pro hlubší porozumění čtenému 

(na základě výzkumu PIRLS), zkoumala i vnitropředmětové a mezipředmětové vztahy. 

Autorka se zmínila i o rozšiřování slovní zásoby. Výzkum ukázal, že do ozřejmování 

významu neznámých slov v textu se před samotným čtením v 53,75 % případů zapojovali 

samotní žáci, v 38,75 % případech je pak vysvětlovali učitelé a v 7,5 % byly vysvětleny 

v učebnici.127 Současně vyšlo najevo, že se snaží rozšiřovat slovní zásobu dětí především 

učitelé s delší praxí, více než polovina je denně seznamuje s novými slovy a přes 84 % učitelů 

žákům napomáhá porozumět lexémům v rámci textu.128 Zaměření učitelů na slovní zásobu 

potvrzuje i výzkum PIRLS (který je však orientovaný na starší děti, konkrétně na 4. třídu), 

který uvádí, že mezi nejpodstatnější aktivity, které učitel během výuky používá, patří kromě 

čtení nahlas i vysvětlování neznámých slov.129 Jak je však vidět, učebnice se této činnosti 

ve větší míře nevěnují a ani v pracovních listech nebyly otázky na porozumění slovům 

časté.130 Z analyzovaných zdrojů se podle výzkumu nejvíce věnuje slovní zásobě učebnice 

nakladatelství Fraus (zde je analyzována učebnice pro 4. ročník), ve které jsou hojné otázky 

na porozumění jednotlivým slovům a na uvádění synonym. 131  Nedostatečnost učebnic 

se snažily kompenzovat autorky v rámci návrhů pracovních listů, jež jsou rovněž součástí 

publikace. Pokusily se pracovat s jazykovou stránkou textu, např. kladly otázky týkající 

se synonym k některým slovům (v kontextu příběhu), vysvětlení významu na základě 

kontextu (i širšího, nejen v rámci věty) a nahrazení či vysvětlení významů různých slovních 

                                                 

125 Metelková Svobodová (2013, s. 87–94). 
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spojení (i frazeologických a obrazných). Poukázaly na to, že žák by si měl najít cestu 

i k porozumění slovům cizího významu.132  

3.3 Rozvoj slovní zásoby v souvislosti s počáteční čtenářskou gramotností 

Čtenářskou gramotnost a především počáteční čtenářskou gramotnost zde zmiňujeme 

proto, že četba je po nástupu do školy novým (a základním) zdrojem osvojování si nových 

slov a zpřesňování jejich významů a pro rozvoj slovní zásoby je klíčová. K tomu schopnost 

užívat různé strategie pro osvojování si nových slov velmi závisí na skutečnosti, v jakém 

množství dítě čte (viz výše). Pro samotné čtení je potom prvotní čtenářská gramotnost 

samozřejmě zásadní, protože může ovlivnit postoj, který dítě ke čtení zaujme. Pokud bude číst 

dobře, bude ho čtení více bavit, bude číst ve větším množství a bude se zlepšovat, což ovlivní 

výsledky ve škole a samozřejmě i jeho slovní zásobu (viz dále).  

Rozvoj čtenářské gramotnosti samozřejmě nezačíná až po nástupu do školy. Z hlediska 

ontogenetického nejdříve dítě prochází do šesti let obdobím pregramotnosti, ve kterém 

si osvojuje základní komunikační a čtenářské kompetence, potom obdobím rozvoje počáteční 

čtenářské gramotnosti, trvajícím od 1. do 2. ročníku ZŠ, dále obdobím vlastní čtenářské 

gramotnosti, které končí s koncem povinné školní docházky, a po něm nastupuje fáze funkční 

gramotnosti.133 My se zaměříme, vzhledem ke sledovanému období mladšího školního věku, 

na počáteční čtenářskou gramotnost.  

Požadavek rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti je zakotven v dokumentech týkajících 

se školní výuky na prvním stupni v zemích EU, zahrnuje počáteční čtení, psaní, poslech 

a vyjadřování a jeho důležitou součástí je důraz na komunikativní pojetí (na dovednosti 

receptivní i produktivní). 134  Počáteční gramotnost nezahrnuje pouze dekódování textu 

a porozumění jeho významu, ale rovněž „akcentuje gramotnostní pojetí, tedy již od počátků 

zdůrazňuje význam smysluplnosti, využitelnosti, aplikace do běžných situací, včetně rozvoje 

vnitřní motivace a zájmu“.135 Do tohoto pojetí čtení se zahrnuje i rozvoj funkční gramotnosti 

„pro práci s informací, pro zábavu a v dlouhodobější perspektivě pak pro celoživotní 
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vzdělávání“ 136  a rozvoj tzv. kulturní perspektivy, tedy „‚využívání‘ čtení pro poznávání 

kulturního bohatství země a předpoklad, že se z žáků stanou aktivní uživatelé knihoven 

a dalších ‚hodnotných čtenářských‘ zdrojů“.137  

Jak bylo výše naznačeno, pod pojem počáteční čtenářská gramotnost se tedy nezahrnuje 

pouze základní čtení, založené pouze na správném dekódování a primárním porozumění textu, 

ale hlubší zpracovávání informací z různých typů textů (nejen uměleckých, ale i odborných), 

jejich širší porozumění, schopnost číst je efektivně, učit se z nich, a tím získávat čtenářskou 

kompetenci. K tomu existují různé strategie, které by si žák měl osvojit, protože kontrolují 

a regulují efektivitu čtení a vedou k zlepšení porozumění.138  Mezi pokročilejší čtení patří 

i schopnost určování významu slov na základě kontextu či slovotvorné struktury, rovněž 

určování významu obrazných vyjádření. 139  Předpokladem pro něj je samozřejmě  

lexikálně-sémantická a věcná připravenost (povědomí o tématech), určitá znalost slovní 

zásoby a gramatiky.140 Podmínkou pro hlubší porozumění je i automatizace dekódování textu 

(samo porozumění však automatické není, je k němu potřeba mimo jiné pozornost i kapacita 

krátkodobé i střednědobé paměti).141  

Existují různé metody výuky čtení v rámci počáteční čtenářské gramotnosti. Primárním 

účelem každé z nich by však už od počátku měl být důraz na porozumění spojený s rozvojem 

pasivní i aktivní slovní zásoby, ne na správnou techniku čtení. 142  Slovenští odborníci 

například proklamují tendenci „vycházet od obsahu a směřovat k formě, tj. začínat rozvíjením 

porozumění kontextu, následně usilovat o zpřesňování významů a pochopení pojmů, 

které dále vyústí v osvojování jazykového kódu“.143 Přílišný důraz na správnou techniku čtení 

(rychlost, plynulost, správnost) totiž může vést k absenci pochopení významu, což může 

způsobit, že dítě čtení nejen nebude považovat za zábavu, ale ani jej nebude schopno 

efektivně využívat k učení. Avšak i přílišná preference porozumění může mít stejný dopad, 

a to jako důsledek špatného osvojení si techniky. 144  Lepšímu porozumění samozřejmě 
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napomáhá zapojení do slovních spojení, věty ani slova by proto neměly být vytrženy 

z kontextu, z komunikační situace.145  

Užívané metody učení čtení dbají od počátku na porozumění v různé míře.146 Metody 

syntetické se zaměřují především na dekódování textu, na spojení hlásky a grafému, 

porozumění přichází později. Do této skupiny patří i metoda genetická, která podporuje 

spojování písmen do slov bez slabikování. Naopak metody analytické, např. metoda globální, 

postupují od spojení slova s konkrétním pojmem k analýze na hlásky. Díky tomu děti nejsou 

příliš zaměřeny na dekódování, v krátkodobé paměti nemusí uchovávat hlásky a mohou 

se více zaměřovat na význam, čtení je tak pro ně smysluplnější a zábavnější. Metody 

analyticko-syntetické důraz na dekódování i na význam spojují, avšak blíže mají 

k syntetickým přístupům než k zdůraznění porozumění (jsou založeny na slabikování, které 

mysl žáka zatěžuje). Samozřejmě nastává problém i s významovou zajímavostí textů, ty jsou 

omezeny pouze na používání určitých písmen. Více vyzdvihuje porozumění inovativní pojetí 

analyticko-syntetické metody. Existují však i další metody, např. v tzv. strategickém čtení 

se klade důraz kromě na rozpoznání spojení hlásky a grafému a významu slova i na jeho 

následné užití ve větě, je tedy zohledňován kontext lexému. Užívaná je i tzv. „metoda 

bez slabikáře“, která k výuce čtení využívá textů, jež si děti samy tvoří, což zvyšuje jejich 

motivaci, popř. metoda sfumato. Ať se však vyučující rozhodne pro jakoukoli metodu, 

podstatné je, aby „maximálně podporovala motivaci žáků pro čtení, využívala jejich aktivitu 

a tvořivost, vyhovovala stupni jejich rozvoje čtení a podporovala rozvoj různých čtenářských 

strategií.“147  Například výzkumy Marie Švrčkové a Radky Wildové potvrdily, že alespoň 

počáteční postoj ke čtení může metoda čtení, kterou je dítě vyučováno, ovlivnit. 148 

Děti vyučované genetickou metodou dokážou dříve přečíst smysluplný text, proto je jejich 

zájem o čtení větší (především v prvním pololetí), na počátku učení se čtení také o trochu více 

čtou vlastní knihy a chodí do knihovny. Větší zaujetí ke čtení vykazují i děti učené 

syntakticko-analytickou inovativní metodou. 

Nejen v případě výběru správné metody čtení, ale i ve všech ostatních ohledech by měl 

učitel preferovat individuální potřeby dítěte a dbát na pozitivní motivaci (měl by si rovněž 

                                                 

145 Metelková Svobodová (2013, s. 47, 84).  
146 Při výkladu metod výuky čtení jsme vycházeli z: Šebesta (2005, s. 87), Švrčková (2011, s. 60–72, 85–

86), Wildová (2005, s. 99–100). 
147 Wildová (2012, s. 16). 
148 Švrčková (2011, s. 136–141), Wildová (2005, s. 110–111, 123). 
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uvědomit, že chyba nemá být brána jako negativní jev, ale naznačení, že by měla být použita 

jiná taktika). 149  Obecně je v dokumentech ošetřujících počáteční čtenářskou gramotnost 

kladen důraz na užívání dětských knih, dalších textů (například časopisů) i softwarových 

materiálů (které mohou rozvíjet individuální potřeby žáků) ve výuce, dále i na pořádání 

různých čtenářských dílen a projektů, výstavek knih a besed. To vše by mělo vést k zvýšení 

zájmu dětí o čtený text.150 Do výuky by měli být zapojeni i rodiče, specialisté a další osoby, 

jejichž činnost je spojená s knihami (knihovníci, nakladatelé apod.) či se školstvím (obecní 

zastupitelé), a s nimiž by se proto mělo spolupracovat na společných projektech.151  

3.4 Vlivy determinující vývoj jazyka a rozvoj slovní zásoby dětí v mladším školním 

věku 

Na učení nových slov kromě verbálního nadání a kognitivních schopností působí i mnoho 

dalších vnitřních faktorů, jejichž vlivy se různě propojují. Objevuje se to především 

v souvislosti se čtením, mezi slovní zásobou a porozuměním totiž funguje reciproční vztah. 

Lepší slovní zásoba vede k lepšímu porozumění, což způsobuje, že žáci čtou více, a tím 

se stávají lepšími čtenáři, a protože lepší čtenář víc čte, má lepší slovní zásobu. Slabí čtenáři 

naopak čtou knížky s méně náročnými slovy, aby text pochopili. Proto se zvětšuje propast 

mezi dobrým a špatným čtenářem. Existuje také přímá úměra mezi velikostí slovní zásoby 

a schopností osvojovat si další slova.152 Slovní zásoba má rovněž vliv na metalingvistické 

vědomí, které přispívá k rozpoznávání slov a k porozumění čtení, na ranou gramotnost 

samozřejmě působí i rozsah slovní zásoby a fonologické vědomí. Jak moc však přispívá 

fonologické povědomí ke schopnosti číst, záleží na velikosti slovní zásoby (a naopak). 

Metalingvistické vědomí také napomáhá k lepší znalosti vztahů mezi slovy, což podporuje 

učení slovní zásoby. Neopomenutelný vliv na čtení má i znalost gramatiky.153  

Zaměříme-li se na čtenářskou gramotnost a vnitřní faktory, které na ni mají vliv, kromě již 

zmíněných obecných vlivů působících na jazykový vývoj ji ovlivňují i faktory spojené 

                                                 

149 Wildová (2005, s. 84–85). 
150 Tamtéž, s. 73–75. 
151 Tamtéž, s. 174. 

 
152 Steven (2005). 
153 Nagy (2005), Smolík, Málková (2014, s. 139–141). 
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se zkušenostmi jedince, kam patří zájem o čtení a žákova vnitřní motivace k němu (touha 

po nabývání vědomostí a po estetickém zážitku či vnější motivace vázaná na hodnocení 

okolí), sebehodnocení (které se zvyšuje s lepším čtením) a čtenářské chování a postoje.154 

Dále také například vůle dítěte, věk, schopnost a připravenost k dalšímu vzdělávání, postoj 

k jeho případné nízké úrovni čtenářské gramotnosti, flexibilita, schopnost adaptace 

ke změnám a stupeň poznávacích procesů, jako je rozvoj myšlení žáka, aktivního naslouchání 

a vyjadřování jedince.155  

Zda dítě bude mít problémy se čtením, se dá předpokládat podle stavu jeho slovní zásoby 

a různých potíží v řečovém vývoji. Děti s dyslektickými rodiči, u kterých je riziko dyslexie 

větší, mají například slovní zásobu v předškolním věku menší.156To, že dítě nerozumí dobře 

textu, může být způsobeno jak nedostatečnou slovní zásobou, tak neschopností porozumět 

slovům v rámci věty, tedy nižší úrovní schopností gramatických. Jde o tzv. opožděné čtenáře, 

kteří nemají problémy s fonologickými schopnostmi (potíže se proto projeví později). Stejně 

jako oni mají oslabeny (kromě schopností fonologických) i schopnosti sémantické 

(tedy slovní zásobu a zpracovávání sémantických informací) děti s vývojovou jazykovou 

dysfázií, která je spojena s opožděným osvojením si jazykových komunikačních schopností, 

přičemž dochází i k narušení jazykového systému. I u dyslektiků však může způsobovat 

problém se čtením kromě neuspokojivých sémantických znalostí i nedostatečné fonologické 

povědomí.157  

K růstu slovní zásoby v tomto věku přispívají samozřejmě různé vnější faktory 

(často spojené se čtením), například postoj rodiny k četbě (jestli rodiče čtou, jaké mají 

množství knih, jestli chodí do knihoven) a činnosti, kterým se v souvislosti s ní rodiče 

společně s dítětem věnují (společné čtení, povídání si o něm, vyprávění), míra samostatného 

čtení dítěte ve volném čase a jeho další mimoškolní aktivity včetně toho, jaké množství času 

tráví u různých elektronických zařízení – u TV, počítačových her, internetu či radia.158 

Pozitivně působí například čtení nahlas spojené se systematickými instrukcemi 

a diskutováním o textech. Ještě 2 až 3 roky po tom, co se děti naučí číst, by jim rodiče měli 

předčítat dále. Společné čtení je důležité hlavně pro expresivní znalost, receptivní rozvíjí 

                                                 

154 Gavora (2008, s. 169–171), Švrčková (2011, s. 43). 
155 Švrčková (2011, s. 38–39). 
156 Smolík, Málková (2014, s. 73, 100), Průcha (2011, s. 84). 
157 Smolík, Málková (2014, s. 10, 43, 86, 158, 161–162). 
158 Gavora (2008, s. 173–177). 
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i čtení samostatné. 159  Aktivní slovní zásoba vyžaduje také více setkání se slovem 

než pasivní. 160  Skutečnost, že předčítání (a vyprávění příběhů) v mladším školním věku 

zlepšuje výsledky žáků, potvrdily výzkumy PIRLS. Avšak v pozdějším věku, ve kterém 

je dítě schopno samo efektivně číst, svůj smysl ztrácí. Je tedy vidět, že spíše kompenzuje 

nedostatečnost čtení dětí.161 Podstatná je samozřejmě i motivace ke čtení, rozdíl je například 

v tom, zda dítě čte text jen pro zábavu, nebo z něj má získat určitou znalost (např. pokud 

se zajímá o nějaké odbornější téma), to totiž zvyšuje touhu po porozumění a zlepšuje slovní 

zásobu.162  

Radka Wildová ve své publikaci 163  předpokládala a potvrdila vliv určitých faktorů 

na rozvoj prvopočátečního čtení, a to kromě schopnosti pracovat s počítačem, pravidelného 

zájmu rodiny o dítě, pozitivního vztahu ke škole a ke čtení a čtení ve volném čase i vliv věku 

žáka při vstupu do školy, přítomnosti staršího sourozence v rodině, docházky do mateřské 

školy a při určité míře vědění i předškolní znalosti písmen. Statisticky významná byla 

i úroveň zrakové a sluchové percepce (včetně aktivního naslouchání) a pravo-levé orientace. 

Faktory jako pozornost, představivost, paměť, soustředěnost, inteligence, rozvoj myšlení žáka 

a řeč, tedy vyjadřování jedince, nebylo možno ve výzkumu zkoumat.164 Wildová upozorňuje 

i na vliv pohlaví dítěte – děvčatům jde čtení lépe, rychleji se rozvíjejí, takže i raději čtou, 

velké rozdíly ve schopnosti čtení se však nepotvrdily.165  

K vnějším vlivům působícím na vývoj jazyka, které jsme zmínili dříve, se v mladším 

školním věku přidávají faktory spojené se školní docházkou a výukou a také vliv vrstevníků, 

který s přibývajícím věkem roste. 166  Způsob jazykové výuky a vyučování čtenářské 

gramotnosti ve škole by měly ovlivňovat poznatky pedagogické lingvistiky (disciplína 

zprostředkovávající vztah mezi praxí jazykového vyučování a základními vědami, jako 

jazykovědnou bohemistikou a obecnou didaktikou).167 Samozřejmě na něj má vliv vzdělávací 

systém, který jej řídí, kontext jazykového vyučování a konkrétní školy (přítomnost 

kvalifikovaných odborníků, vybavenost knihovny…), prostředí třídy (a její velikost), 

                                                 

159 Cunningham (2005). 
160 Steven (2005). 
161 Kramplová, Potužníková (2005, s. 32–33).  
162 Scott (2005). 
163  Wildová, Radka. Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2005. 213 s. ISBN 80-7290-228-8. 
164 Tamtéž, s. 93–95, 108–11. 
165 Tamtéž, s. 122. 
166 Šebesta (2005, s. 51–53). 
167 Tamtéž, s. 17–18. 
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konkrétní přístup a vzdělání (a snaha dále se vzdělávat) učitele, jeho metody a aktivity, 

které používá (zda například během čtení žáky učí novým slovům a seznamuje je 

se strategiemi, které by k jejich porozumění v textu měli používat, jak pracuje s textem), 

individuální přístup k dětem (který je však samozřejmě vázán na velikost třídy), způsob 

motivace a hodnocení, pomůcky, které využívá (zda používá pouze učebnice, čítanky, 

pracovní sešity a listy, nebo i dětské knihy a jaký druh – bajky a pohádky, romány, povídky, 

literaturu faktu, básně, divadelní hry…, noviny či časopisy, komiksy, elektronické materiály, 

které se dají využívat k zjišťování úrovně osvojení si některých dovedností a k procvičování 

těch hůře osvojených, materiály ke čtení z internetu, materiály z jiných předmětů, zda dává 

dětem možnost číst vlastní knihy, zda má třída vlastní knihovnu), organizace vyučování 

(zda ke zlepšení komunikačních kompetencí žáků variuje výuku, propojuje ji s dalšími 

předměty), spolupráce s rodiči (a důraz na domácí přípravu, zda např. požaduje plnění 

domácích úkolů, vyplňování čtenářských deníků), s knihovníky, s ostatními učiteli atd.168  

Výsledky výzkumu Radky Wildové 169  potvrdily, že na kvalitu čtení má vliv 

individualizace vyučování, pozitivní atmosféra při výuce, kvalifikovanost učitele, zájem 

učitele o další vzdělávání a počet žáků ve třídě, dalšími důležitými faktory je dobrá 

spolupráce s rodinou žáka a s pedagogicko-psychologickou poradnou a možnost vlastní volby 

metody čtení. Ostatní autorkou vytčené faktory, tedy zadávaní pravidelných čtenářských 

domácích úkolů, věk učitele, délka jeho praxe v 1. ročníku, vzdělávací program, umístění 

školy (vesnická či městská škola), forma organizace školy a velikost školy, nebyly zjištěny 

jako statisticky významné. 

  

                                                 

168 Kramplová, Potužníková (2005, s. 36–39, 42–74), Švrčková (2011, s. 44–46, 99), Wildová (2005, s. 114–

121). 
169 Wildová (2005, s. 111–112).  
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4. Výzkum  

4.1 Cíl výzkumu a metodologie jeho uskutečnění 

Během výzkumu jsme z hlediska metodologického vycházeli z publikace Petera Gavory 

Úvod do pedagogického výzkumu (2010), Miroslava Dismana Jak se vyrábí sociologická 

znalost (2002) a příručky pro studenty bakalářského studia oboru český jazyk a literatura 

na FF UK Práce s empirickými daty (2014). Vzhledem k podobnosti výzkumného problému 

jsme se inspirovali diplomovou prací Mgr. Kláry Choulíkové Cesty k porozumění (2013), 

mimo jiné i v přístupu k výzkumu, jehož validita je nízká, a jehož výsledky proto platí pouze 

v rámci daného vzorku a nedají se zobecnit. 

Výzkumné otázky zněly:  

1. Rozumí žáci vybraným pro ně méně známým slovům?170 

2. Ovlivňuje porozumění méně známým slovům umístění školy, do které žáci chodí? 

3. Ovlivňuje porozumění těmto méně známým slovům kontext? 

Nejprve budeme u konkrétních slov popisovat, jak žáci jednotlivým slovům rozuměli, 

a zároveň hodnotit, které porozumění považujeme za správné, což bude základem 

pro kvantitativní analýzu, pomocí které budeme řešit výzkumné otázky. Při řešení první 

otázky potom zmíníme i vztah k frekvenci daných slov v korpusu. Nezávislými proměnnými 

ve druhé a třetí výzkumné otázce bude umístění školy a uvedení slova do kontextu, závislými 

proměnnými bude v obou případech hledisko porozumění významům slov. V případě druhé 

otázky tedy budeme porovnávat statické skupiny, v případě třetí budeme předběžně 

a následně pozorovat jednu skupinu.171 

Vzhledem k povaze našeho výzkumu jsme se během výběru subjektů výzkumu museli 

spokojit s tzv. dostupným výběrem, který způsobuje silné zkreslení, získané závěry proto 

nemůžeme přenášet na jiné školy. 172  Kritériem výběru bylo umístění školy (velkoměsto, 

maloměsto, venkov), dále možnost se s vedením těchto škol spojit a ochota ředitelů a učitelů 

poskytnout jednu vyučovací hodinu k provedení výzkumu. 

                                                 

170 Ke kritériu výběru viz dále. 
171 Chromý (2014, s. 34–35). 
172 Gavora (2010, s. 80). 
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Jako nástroj tohoto výzkumu jsme zvolili dotazník. Skládal se ze dvou částí, jedna byla 

zaměřena na zkoumání porozumění jednotlivým slovům bez kontextu a druhá na porozumění 

stejným slovům, ale zasazeným do kontextu. Dále tento dotazník zkoumající porozumění 

označujeme pro přehlednost jako test, protože jej doplňuje dotazník pro děti a jejich rodiče, 

jenž měl zjistit, ve kterých situacích se žáci s neznámými slovy setkávají, jak se při setkání 

s nimi chovají a zda jsou o jejich významech od ostatních poučováni. Tyto deskriptivní 

výzkumné problémy se snažily pouze popsat určitý stav, cílem nebylo ze sebraných 

dat vyvodit závěry s nárokem na obecnější platnost. Doufali jsme, že odpovědi na otázky 

přinesou zajímavé informace, na které bude možno navázat dalším výzkumem. 

Validitu výzkumu samozřejmě snižuje fakt, že (jelikož se jedná o výzkum v sociálních 

vědách) kromě námi měřených proměnných existuje i mnoho dalších proměnných, 

které výsledky výzkumu ovlivňují, avšak my je změřit nemůžeme. Kromě vlivů vnějších 

a vnitřních, které působí na konkrétní žáky a jež jsme uvedli v teoretické části, se přidávají 

i faktory jako aktuální psychický a fyzický stav žáka, jež na něj působí během zadávání testu, 

či fakt, že zadávání testu neznámou osobou je pro děti patrně neobvyklá událost. V případě 

dotazníku samozřejmě mohla validitu i přes anonymitu snížit skutečnost, že při vyplňování 

mohli dětem pomáhat rodiče, u kterých je možná v některých odpovědích předpojatost 

a snaha odpovídat „správně“ (tedy tzv.„výběr role“ jako podtyp tzv. efektu morčete), 

popřípadě má vliv efekt přitakávání, přičemž mají respondenti tendenci odpovídat spíše 

kladně než záporně.173 Vzhledem k náročnosti některých otázek pro děti jsme však i přesto 

pomoc rodičů uvítali. Kromě těchto faktorů redukujeme i počet vztahů, časové kontinuum 

a rovněž populaci na vzorek, 174  což je v našem případě velmi malého vzorku naprosto 

zásadní. Validitu samozřejmě snižuje i použití otevřených otázek, jelikož hodnocení odpovědí 

je velice subjektivní, kromě toho je komplikací i skutečnost, že se do výsledků samozřejmě 

zapojuje i vliv produktivní schopnosti žáka (ač jsme se ve výzkumu snažili zkoumat 

porozumění), která, jak se ukáže později, nemusí být dostatečná. Samozřejmě za těchto 

okolností naprosto vylučujeme jakékoli zobecňování výsledků kvantitativní analýzy, všechny 

závěry se týkají pouze daného vzorku. 

                                                 

173 Chromý (2014, s. 46–48). 
174 Disman (2002, s. 11–30). 
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4.2 Konkrétní podoba výzkumu 

Vzorek konkrétně tvořili žáci 2. tříd ze tří základních škol, a to městské (dále škola A), 

maloměstské (škola B) a vesnické (škola C). Dohromady se zapojilo 49 žáků v případě testu 

(ve škole A 19 dětí, ve škole B 18 dětí, ve škole C 12 dětí), 43 žáků v případě dotazníku 

(ve škole A 19 dětí, ve škole B 12 dětí, ve škole C 12 dětí). Nižší počet v druhém případě byl 

způsoben tím, že žákům byly dotazníky dány k vyplnění domů, některé se z toho důvodu 

nevrátily. Administrace ve všech školách probíhala v období časově blízkém (během dvou 

týdnů). 

Jak jsme již uvedli, k testování jsme použili dva dotazníky (dále používáme označení test 

a dotazník, viz výše). Je nutné zdůraznit, že zadávání všech těchto testů (včetně toho, jenž byl 

součástí předvýzkumu) se výzkumník vždy sám zúčastnil. Nejdříve osvětlíme konkrétní 

podobu testu. 

První část testu se skládala z 15 slov uvedených bez kontextu, v druhé části (dané žákům 

až po odevzdání části první) byla tato slova použita v kontextu. Žák měl za úkol v obou 

případech vysvětlit význam slova pomocí věty či synonyma, pokud mělo slovo více významů, 

mohl, avšak nemusel, jich uvést více (tuto možnost však žáci nevyužívali). Vyplnění testu 

bylo časově omezeno jednou vyučovací hodinou (včetně jeho zadání), avšak ne vždy děti celý 

čas vyčerpaly, což byl častý jev, naopak jen v ojedinělých případech jim paní učitelka 

dovolila test dopracovat i o přestávce. Lexémy, jež byly součástí testu, byly vybrány 

na základě toho, zda se nacházely v čítankách, které žáci na daných školách používají 

(šlo o čítanky pro 2. ročník nakladatelství Fraus, Nová škola a Didaktis),175 a zda u nich 

výzkumník předpokládal možnost nedokonalého osvojení dětmi na základě frekvence 

v dnešní češtině. Byly preferovány ty, které se opakovaly častěji, současně byl kladen důraz 

na to, aby se mezi nimi objevovala i slova vícevýznamová (původní významy uvedené žáky 

by se měly změnit vlivem kontextu). Napomáhala nám i skutečnost, že v čítance 

nakladatelství FRAUS jsou některá méně známá slova vysvětlována, u ostatních čítanek 

                                                 

175 Horáková, Zdenka, Janáčková, Zita a Procházková, Eva. Čítanka pro 2. ročník. 3. vyd. Brno: Nová škola, 

2014. 167 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-575-5.; Nováková, Zuzana. Čítanka: pro 2. ročník. Praha: 

Alter, 2005-2006. 2 sv. ISBN 80-7245-078-6.; Šebesta, Karel a Váňová, Kateřina. Čítanka pro 2. ročník 

základní školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008-2009. 6 sv. ISBN 978-80-7238-722-9.  
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se občas na význam některých ptali autoři v otázkách k textu. První výběr slov byl zúžen 

prostřednictvím toho, že výzkumník konzultoval znalost s jedním žákem 2. třídy ZŠ. 

Následně proběhl předvýzkum, a to ve 2. třídě školy A (v jiné, než která byla zapojena 

do výzkumu), kterého se zúčastnilo 22 dětí. Test v této podobě obsahoval dvacet slov. 

Pět slov bylo na základě výsledků z konečné podoby testu odstraněno (konkrétně to byla 

slova frčet, falešný, ornament, ráj, ideální), a to především z důvodu délky testu (obávali jsme 

se, aby dotazník nebyl pro děti moc dlouhý), současně bylo bráno v potaz, že většina žáků 

těmto slovům rozuměla, neukázal by se tedy žádný rozdíl v porozumění. Věty a souvětí, 

do kterých byla jednotlivá slova zasazena, byly vybrány z korpusu SYN176 a byly částečně 

upraveny (především zkráceny, deiktická slova byla nahrazena odpovídajícími lexémy 

z širšího kontextu). V předvýzkumu se ukázalo, které kontexty byly pro žáky příliš těžké 

(ty byly nahrazeny podle nás jednoduššími) a jaké problémy se objevovaly v porozumění dětí 

při zasazení slova do kontextu, tedy co žáky mátlo. Finální věty se snažily tyto matoucí jevy 

omezit. Jako příklad uveďme původní a následný kontext slova děvečka:  

Kdysi tu prý u jednoho sedláka sloužila mladá děvečka, kterou krutě vytrestal ohnivý muž.  

Jen staré děvečce, která na statku sloužila již za života statkářových rodičů, se jeho náhlé 

zbohatnutí nezdálo být jen tak. 

V prvním případě se totiž ukázalo, že děti uvádějí i nadále význam ‚holčička‘ a význam 

‚služka‘ opomíjejí. To mělo být eliminováno výrazem ‚stará‘ v nové větě (avšak, jak se ukáže 

dále, tento kontext byl bohužel pro děti moc složitý a porozumění neulehčil). 

Dotazník pro děti a jejich rodiče se skládal ze 13 otázek, z toho 3 byly identifikační – zda 

jde o chlapce či o dívku, kolik je žákovi let a kde bydlí, ostatní otázky se týkaly výše 

zmíněných výzkumných problémů. Šest otázek bylo polouzavřených (možnost vlastní 

odpovědi jsme umožnili proto, že jsme počítali s pravděpodobností nevyčerpání všech 

eventuálních odpovědí), u ostatních byla vždy možnost „nedokážu odpovědět“, protože jsme 

si byli vědomi toho, že na některé otázky může být odpověď složitější a nechtěli jsme žáka 

„nutit“ k jasnému rozhodnutí. Pokud bylo možno zakroužkovat více odpovědí, bylo 

to v zadání zdůrazněno. Otázky v dotazníku pro žáky a jejich rodiče byly konzultovány 

s učitelkou třídy, ve které byl prováděn předvýzkum (a zároveň matkou žáka ve 2. třídě), 

                                                 

176  Český národní korpus – SYN. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Cit. 2. 12. 2015, 

dostupný z http://www.korpus.cz. 
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abychom si ověřili jejich srozumitelnost, jednoznačnost a odhadli délku jeho vyplnění, širší 

předvýzkum bohužel z časových důvodů nebyl možný. Při konstruování dotazníku jsme 

se snažili dodržovat zásady uvedené v publikaci Úvod do pedagogického výzkumu 177 

a v příručce Práce s empirickými daty.178  V obecných instrukcích jsme nejdříve uvedli cíl 

výzkumu (účelem testu bylo zjistit, jak žáci některým méně užívaným slovům rozumí a zda 

se jejich porozumění změní, když bude dané slovo zapojené do kontextu věty, v dotazníku 

potom bylo cílem zjistit, kde se děti s neznámými slovy setkávají a jakými způsoby zjišťují 

jejich význam), účel výzkumu (bakalářská práce), identitu výzkumníka a způsob, jakým bude 

s testy zacházeno (výsledky budou použity pouze ke studijním účelům a po zpracování 

nebudou testy uchovávány, avšak na vyžádání bude samozřejmě možné výsledky testů škole 

a rodičům poskytnout), zdůraznili jsme rovněž anonymitu a skutečnost, že test nijak nesouvisí 

se školním vyučováním, a proto nemůže ovlivnit žákův prospěch, na závěr je ve formuláři 

uveden kontakt na výzkumníka a poděkování. Rovněž jsme požádali rodiče o pomoc dětem 

s vypracováním dotazníku, uvedli jeho odhadovanou časovou náročnost (20–30 minut) 

a důvod, proč byl dotazník dán žákům na vyplnění domů (možná složitost, která však byla při 

tvorbě uvědomovaná, a časové důvody vyučujících). Součástí bylo rovněž povolení 

k výzkumu, které rodiče měli potvrdit podpisem. Po administraci jsme jednotlivé odpovědi 

v dotaznících zakódovali v programu Microsoft Excel a dotazníky archivovali. 

4.3 Zpracování kvantitativní analýzy porozumění významům vybraných slov bez 

kontextu a zlepšení jejich porozumění při zasazení do kontextu 

Nejdříve uvedeme popis výsledků porozumění slovům samostatným i zapojeným 

do kontextu, na základě toho potom výsledky zpracujeme kvantitativně. Je nutné uvést, 

že některé způsoby porozumění (týkající se vysvětlování významu slova v kontextu i bez něj) 

považujeme v kvantitativní analýze i přes nepřesnosti ve výkladu významu za správné, 

a to s ohledem na věk respondentů a rovněž na fakt, že našim úkolem bylo zjišťovat znalost 

významů slov a zlepšení jejich porozumění, nikoliv žákovy produktivní schopnosti, 

které však vzhledem k otevřenosti otázek hodnocení samozřejmě ovlivňují. Neuznáváme však 

příliš obecná vysvětlení (např. jeli jsme na sad, můj tatínek je chrabrý, děvečka je chudá), 

                                                 

177 Gavora (2010, s. 121–135), 
178 Chromý (2014, s. 10–21). 
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u kterých si nemůžeme být jisti správností, jistou míru zobecnění však přijímáme. Nevyplnění 

jsme však považovali za nesprávné vždy, a to proto, že u žáků druhé třídy nepředpokládáme 

„bojkotování“ testu vzhledem k jejich věku a snaze, kterou ve všech třídách výzkumník 

během testování pozoroval. Uvádíme výklady, které jsme považovali za správné, nesprávné 

však pouze některé, a to ty, které se vyskytovaly ve více případech, které byly zajímavé svou 

motivací, popř. ty, které by mohly být sporné či byly správnému významu nějakým způsobem 

blízké.  

Zlepšení žákova porozumění významu lexému po jeho zapojení do kontextu jsme 

posuzovali u každého konkrétního žáka individuálně. Za zlepšení jsme považovali i případy, 

ve kterých se sice žákovo vysvětlení naprosto neshodovalo s požadovaným „slovníkovým“ 

výkladem slova, avšak byl znát pozitivní vliv kontextu na porozumění, popř. žák uvedl 

asociaci se správným významem spojenou. Zasazení tohoto významu do věty však muselo být 

smysluplné. Naopak kladně nehodnotíme případy, kdy žáci buď uvedli význam stejný, 

popř. jiný, ovšem na významově stejné úrovni, rovněž když žák uvedl např. doplnění slovesa, 

které bylo uvedeno ve větě (např. u slovesa vinšovat jsme neuznávali odpověď štěstí, zdraví 

a dlouhá léta, avšak hezké věci ano). Konkrétní případy uvedeme v pojednáních 

k jednotlivým lexémům. 

K výkladům významů lexémů, jež uváděli žáci, jsme pro ujasnění přidali i výklady 

uvedené ve slovnících, ty jsou citované z Příručního slovníku jazyka českého (dále PSJČ), 

ze Slovníku spisovného jazyka českého (dále SSJČ) a v ojedinělých případech i ze Slovníku 

spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ). V případě polysémie jsme uváděli pouze 

ty významy, kterým se výklady žáků přibližovaly. Jednotlivé verze žáků potom v případě 

jednoslovných a dvouslovných vysvětlení uvádíme v základním tvaru, s opravenými 

pravopisnými chybami, podobné varianty jedné verze předkládáme pouze jednou, 

jednoslovné varianty (např. jabloně) zařazujeme pod věty (např. rostou tam jabloně). 

 V následující části uvádíme jednotlivá testovaná slova a komentáře k nim: 

1. SKUČET ‚vydávati kňučivý, kňouravý nářek, zvuk (o některých zvířatech, 

též o větru); (o člověku) expr. kňučivě vzdychati, kňučivě se ozývati‘ (PSJČ) 

V kvantitativní analýze jsme za správné porozumění považovali uvedené významy: 

naříkat, brečet, fňukat, kníkat, sténat, pískat, dělat zvuky, křičet, ječet, řvát. Kromě významů, 

u kterých jsme nebyli schopni určit motivaci (dělit, krůček), se objevovala i vysvětlení 
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jako skutečnost, skočit, skákat, jejichž motivací mohl být podobný sled hlásek, či výsledek, 

kde předpokládáme chybu ve čtení (žák nejspíš přečetl místo skučet slovo součet). 

Během hodnocení zlepšení porozumění významu lexému jsme kromě výkladů jako fičet, 

fučet, foukat, hvízdat, dělat strašný zvuk, velký rámus, kníkat/brečet atd. uznávali i asociace 

jako vítr, průvan, meluzína.  

2. PASEKA ‚světlá, volná lesní plocha vzniklá vykácením starého porostu, 

expr. pobouření, poprask, rámus.‘ (PSJČ); ‚expr. zmatek, výtržnost, nepořádek, 

poprask, rázné zakročení‘ (SSJČ) 

Za správné porozumění významu jsme v tomto případě považovali výklady a asociace 

louka, něco jako louka nebo pole, pasou se tam zvířata/koně/krávy/ovce, místo většinou 

uprostřed lesa, kde je hodně trávy a expresivní bordel, škoda, nepořádek, za nesprávné např. 

posekaná tráva či je zelená, velká (z důvodu přílišné obecnosti asociací). 

Za správné porozumění lexému vyvozené z kontextu jsme pokládali mýtiny, jsou tam 

někde samý pařezy, nejsou tam stromy, s holými stranami a posekaniny (novotvar, který však 

svou formou odkazuje k správnému významovému pochopení), jako zlepšení porozumění 

jsme brali i louka či krajina, nikoli však např. pole a dříví.  

3. SAD ‚zahrada, kde se pěstují ovocné stromy‘ (SSJČ) 

Správné výklady významu slova a asociace s ním spojené podle nás byly: rostou tam 

jabloně/ovoce/stromy, stromy, na kterých roste ovoce, stromy ovocné v řadě, zahrada, kde je 

hodně stromů, místo, kde rostou jablka/kde se pěstujou stromy, na kterých roste ovoce, sázejí 

se tam stromy atd. Za nesprávné jsme považovali např. rostou tam kytky, zahrada, pole, 

popř. že si tam něco zasadíme (je zde však vidět slovotvorná motivace), sada (podobný 

hláskový sled), smutný (usouvztažněno s anglickým adjektivem smutný ‚sad‘).  

Výklady významů, které byly uznány jako projev zlepšení porozumění slova pomocí 

kontextu, byly podobné výše uvedeným, např. v sadech roste ovoce, tam, kde jsou stromy. 

Jako zlepšení jsme však brali např. i výklad někdo sází ovocné stromy v případě, že u lexému 

bez kontextu žák neuvedl nic, neuznávali jsme však např. zaseli na zahradě stromy (vzhledem 

ke kontextu). 

4. DĚVEČKA ‚hypok. dívenka, děvčátko, holčička (mazlivé oslovení i starších osob), 

služka, služebná v zemědělském hospodářství‘ (PSJČ) 
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Správně žáci podle nás porozuměli slovům, když uváděli významy a asociace hodná 

holčička, mladá holka, dívka, děvče, holka; pase krávy a ovce a slepice, děvče, které uklízí, 

holka, která pracovala na statku. 

Při posuzování porozumění významu v kontextu jsme brali v potaz, že většina žáků 

nevzalo na vědomí určení, že děvečka byla stará, tudíž by neměli uvádět významy ‚holčička‘ 

apod. Kvůli tomu jsme kromě výkladů děvečka slouží, služka a pracovat na statku považovali 

za zlepšení porozumění i výklady, které stáří zohledňovaly, ne však sloužení, tedy Děvečka 

je stará paní, babička. 

5. FRAK ‚kabát pánského salonního a slavnostního obleku se šosy vpředu vystřiženými‘ 

(PSJČ)  

Jako správné jsme uznávali výklady porozumění a asociace (černobílé) oblečení, druh 

oblečení, kabát (se šosy), sako, to nosí vodník, to nosí pan Spejbl. Uvědomujeme 

si samozřejmě, že např. výklad kabát by neměl být akceptován, avšak bereme v potaz věk 

respondentů. Nakonec jsme se rozhodli jako správný určit i šos, jelikož tato spojitost svědčí 

o znalosti žáka. Za nesprávné jsme však považovali výklad košile. Zajímavá byla rýmová 

motivace těchto odpovědí: drak; když je rak, tak má frak. 

Při posuzování zlepšení porozumění významu jsme uznávali vedle výše zmíněných 

výkladů i plášť, košile, oblek, přičemž veškeré tyto možnosti kontext nevylučuje. 

6. PAHOREK ‚malý kopec v krajině, vršek‘ 

 Kladně jsme hodnotili porozumění významu lexému kopec, malý kopec, kopeček, 

hora. Výklady paroh i horek hory byly motivovány sledem hlásek a slovotvorně. 

 Jako správné zlepšení porozumění významu lexému v kontextu jsme počítali výše 

uvedené významy, dále i hrana a velká jáma dolu a krajina (v obou případech žáci 

u samostatného lexému žádný význam neuvedli). Naopak jsme neuznávali vysvětlení jako 

na pahorku jsme stáli, jsme na pahorku pro jejich obecnost. 

7. SIGNALIZOVAT ‚dávat signály; tímto oznamovat; oznamovat, naznačovat, 

upozorňovat‘ (SSČ) 

Za správné jsme považovali asociace k lexému dávat signál letadlu, (něco) navigovat, 

navádět, hlásit poplachy, signalizace závor, někdo dělá signál, když se někomu posílá signál, 
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říkat signály i uvedení kořenu slova signál. Naopak za nesprávné najít/hledat signál, nahodit 

signál, telefonovat, volat, nastavit a obecné něco signalizuje, táta mi signalizuje. 

Při hodnocení zlepšení porozumění významu lexému v kontextu jsme v tomto případě byli 

hodně benevolentní, kromě ukazuje jsme uznali i asociace různé věci, sranda, lžeme, 

u kterých jsme chápali pochopení významu, avšak nepřesně vysvětlené. Naopak jsme 

neuznávali např. mluvit či volat. 

8. STRNIŠTĚ ‚pole po sklizni stébelnin, jetele apod., strnisko‘ (PSJČ) 

 Jako správný výklad významu lexému a asociace jsme hodnotili velké pole, když je 

obilí a když ho poseká kombajn, na strništi to píchá. Naopak nesprávně jsme hodnotili časté 

prudký kopec, hora či křoví, hojná byla i vysvětlení spojená s trny a ostny (tedy vliv 

slovotvorný), 3x s vyskytlo i vysvětlení mraveniště motivované stejnou příponou. 

Zlepšení porozumění podle nás vykazovaly výklady významů a asociace (suché) pole, 

sušit trávu (sušená tráva mohla chytit), píchavé trní (v souvislosti s kontextem), ne však např. 

shořelé pole, popř. louka či obilí. 

9. SPÍŽ ‚(chladná) místnost k uchování potravin‘ (SSČ) 

 Za správný výklad významu porozumění a asociace jsme považovali (malá) komora, 

(malá) místnost, něco jako sklep, ale není to v podzemí, dávají se tam potraviny, tam 

se schovává/ukládá jídlo/věci, skladuje se tam jídlo, malý prostor, kde jsou věci na vaření, 

špajz, uznávali jsme i významy způsobené neakceptováním spodoby znělosti, tedy asi, anebo, 

něco jiného, že někdo spí/usnul, nespíš. Naopak jsme neuznávali např. výklady sklep, skrýš, 

úkryt, skříňka na jídlo. 

Jako zlepšení porozumění jsme však vzhledem ke kontextu uznávali i skříň, lednice 

a sklep, nově byl uvedený význam komora a studené místo. 

10. POUŤ ‚putování, cesta; (pův.) círk. slavnost k uctění památky světce, jemuž je 

zasvěcen místní kostel, kaple ap., spojená s lid. zábavou, růz. atrakcemi, prodejem 

u stánků ap.; (nověji zejm.) tato zábava‘ (SSJČ) 

Za správné jsme považovali výklady významu když přijedou/jsou tam kolotoče/cukrová 

vata/stánky/trampolína, kolotoč s koňmi, místo s atrakcemi, park/hřiště, kde jsou v atrakce, 

oslava, kde jsou nafukovací hrady, pouť je zábavný park, který se občas postaví, Matějská, 
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cesta. Neuznávali jsme výklad hřiště, věc, kde si děti hrají, zajímavá byla záměna s podobně 

znějícím slovem poušť.  

Jako zlepšení porozumění jsme uznávali pouze ty výklady, které poukazovaly na význam 

cesta, tedy cesta, pěší a do Egypta.  

11. VINŠOVAT ‚přát‘ (SSJČ) 

 Kladně jsme hodnotili porozumění významu lexému a asociace štěstí, přát, že vám 

někdo přeje do novýho roku, naopak za nesprávné jsme např. považovali nést, darovat, něco 

dávat, zdravit, slavit, zpívat koledy a písnička (což poukazuje na to, že děti mají slovo 

vinšovat spojené s Vánoci, přesný význam však neznají), dále i chodil po vesnici a vybíral 

vojáky, přičemž si žák nejspíš spletl význam lexému vinšovat a verbovat.  

Během hodnocení porozumění slova v rámci kontextu jsme za správné považovali 

samozřejmě přát a abychom byly zdravé, dopřávat (i přes formu zde vidíme souvislost 

s lexémem přát), nikoli však výše zmíněné výklady významů (dávat, darovat, zpívat, svědčící 

o neporozumění kontextu), uvedení podmětu věty (Tři králové) či vinšovat znamená to, 

že se někdo narodil (žák měl nejspíš lexém vinšovat i přes kontext silně spojený s Vánoci). 

12. STRÁŇ ‚část vrchu, hory a p. svažující se, sklánějící se do údolí n. roviny‘ (PSJČ) 

 Za správné výklady významu lexému jsme považovali strmá část hory, strana nějaké 

skály, propast dolů, plocha na kopci, strana kopce, velký kopec dolů velmi strmý kopec 

(u posledních dvou příkladů si uvědomujeme jistou spornost, avšak vidíme zde náznak 

správného pochopení významu), ne však např. příliš obecné kopec, kopeček, skála, strana 

či pole, louka, v lese zarostlá mýtina trávou, kraj, krajina. 

 Za zlepšení porozumění lexému jsme kromě výše uvedených lexémů i výklad řeka, 

a to proto, že kontext jej umožňuje, nakonec jsme se rozhodli uznat i zlepšení porozumění 

na kopec u žáků, kteří v porozumění samostatnému slovu neuvedli nic či nesrozumitelný 

výklad. Naopak jsme neuznávali např. údolí a kraj, krajina. 

13. PUPENEC ‚pupen; vyvstalý hrbolek, vyrážka na kůži ‘ (PSJČ), ‚kulovitý 

n. zašpičatělý zárodek větvičky‘ (SSJČ)  

Za správné jsme považovali výklady významů a asociace pupínek, pupenec na ruce, je asi 

v uchu, hrbol, který vám naskočí po kousnutí mravence, když tě kousne komár, bradavice 
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(přihlížíme k tomu, že děti v tomto věku mohou považovat lexémy pupenec a bradavice 

za synonymní), pupen, velký pupen, něco na keři, pupen od stromů, to z čeho roste plod 

stromu, miminko kytky, pupenec na listu. Naopak jsme neuznávali např. list, takové bobule, je 

v kytkách.  

Jako zlepšení porozumění významu slova jsme hodnotili výklady a asociace, které 

zohledňovaly kontext, tudíž vyloučily význam ‚kulovitý n. zašpičatělý zárodek větvičky‘, 

tedy vosí bodnutí, puchýř, pupínek, pupen, boule, bradavice, o kopřivu popálenina, pak ti 

vznikne takový pupen i jedeme k panu doktorovi (žák pochopil, že pupenec musí být ošetřen). 

14. CHRABRÝ ‚kniž. udatný, statečný ‘ (SSJČ) 

Kladně jsme hodnotili výklady významů a asociace statečný, silný, to je člověk, který 

někoho zachránil, to znamená, že se nebojí, třeba král nebo princ, rytíř. U posledních dvou 

spojení jsme si vědomi jejich spornosti (ne každý princ či rytíř v pohádkách musí být 

statečný, děti však toto slovo s nimi mohou mít spojené). Neuznávali jsme ale můj táta/bratr 

je chrabrý, protože určení porozumění je zde složité, dále se objevovaly i nesprávné významy 

hodný, má se dobře, je bohatý, nemocný, pyšný, chytrý, které většinou mohou být spojeny 

s postavou prince, není to však nutné. 

V hodnocení porozumění významu slova ve větě jsme naopak uznávali kromě odvážný, 

statečný, že někoho zachránil i výklady hodný, jelikož výklad je z kontextu možný, a rytíř, 

hrabě a princ, jelikož žák alespoň správně určil na základě věty, kdo je chrabrým hrdinou. 

Jako správné jsme samozřejmě nehodnotili např. moudrý či bojí se. 

15. SVĚTNICE ‚obytná místnost, hl. ve venkovských chalupách‘ (PSJČ) 

Za správný výklad významu tohoto lexému a asociace jsme považovali (malá) místnost 

(v domě), pokoj (v domě), za dávných časů nebyly obýváky, ale světnice, světnice je část 

domu, místo v domě. Naopak jako nesprávné jsme hodnotili významy domeček, dům, chalupa, 

chata, kůlna, chodba, vesnice, obecné ve světnici bydlela moje prababička (vzhledem k tomu, 

že ve výkladu významu u lexému v rámci kontextu žák uvedl vesnice), popř. tam bydlí lidé. 

Zajímavý byl výklad je tam ňáký svět, světnice je svět, při kterých si žák spojil motivaci slova 

s lexémem svět. 

Při hodnocení porozumění významu lexému v kontextu jsme neuznávali již výše uvedené 

neuznané interpretace.  
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4.4 Výsledky kvantitativní analýzy porozumění významům vybraných slov 

bez kontextu (včetně souvislosti s umístěním školy) a zlepšení jejich porozumění 

při zasazení do kontextu 

Ve škole A se zúčastnilo výzkumu 10 chlapců a 9 dívek, 9 žáků uvedlo věk 7 let, 10 žáků 

8 let, tedy co se týče pohlaví i věku, třída byla vyrovnaná. Jeden žák uvedl, že bydlí 

na vesnici, jeden, že v malém městě, všichni ostatní uváděli velkoměsto. Ve škole B 

převažoval v dotaznících, které se nám vrátily, počet dívek, tedy 8, chlapci byli 4. Věk 7 let 

uvedlo 5 žáků, 8 let 7 žáků. Jako bydliště uvedli 4 žáci malé město, 5 žáků vesnici a 3 žáci 

vesnici blízko malého města. Ve škole C se výzkumu zúčastnilo 9 chlapců a 3 dívky, 10 žáků 

uvedlo 7 let, 2 žáci 8 let. Bydliště bylo u všech shodné, tedy vesnice. 

I přesto, že si uvědomujeme, že jsou výsledky vázány pouze na tento konkrétní výzkum 

a nelze jim přikládat širší platnost, pokusili jsme se porovnat porozumění lexémům 

bez kontextu mezi jednotlivými třídami, s ohledem na to, že se školy nacházejí v různých 

prostředích, tedy že jde o školu pražskou, maloměstskou a vesnickou (samozřejmě jsme 

ve výpočtech zohlednili rozdíl mezi početností tříd). K tomu nás inspirovaly výsledky 

výzkumů PIRLS, které zkoumaly čtenářskou gramotnost žáků 4. tříd v souvislosti 

s prostředím, ve kterém se škola nachází. V České republice, stejně jako v ostatních zemích, 

které byly v době vydání publikace (rok 2005) novějšími členy EU, měly v porovnání 

městských, předměstských a venkovských škol lepší výsledky školy městské než vesnické. 

U nás byl však bodový rozdíl nejnižší, stejně tak předměstské školy byly s městskými 

vyrovnané. 179  Avšak v porovnáních různých aspektů vycházely venkovské školy hůře. 

Například téměř 40 % učitelů podle výzkumu nemělo vysokoškolské vzdělání (přesto však 

žáci těchto učitelů měli průměrný výsledek vyšší), nejvíce (40 %) jsou zastoupeni učitelé, 

jejichž věk je větší než 50 let. 84 % venkovských škol má knihovny, které jsou více 

navštěvovány, jsou však hůře vybavené než ty městské. Mnohem více jsou na venkovských 

školách zastoupeny a rovněž se uplatňují třídní knihovny a čtenářské koutky. Dostupnost 

některých kulturních a vzdělávacích institucí je v případě venkovských škol horší, knihovny 

a knihkupectví jsou však většinou vždy dosažitelné do 30 minut autem. Rovněž sociální 

                                                 

179 Kramplová, Potužníková (2005, s. 20–21). 



 

 

54 

postavení rodičů žáků je na venkovských školách horší, což může ovlivňovat výsledky.180 

Tyto skutečnosti mohou samozřejmě mít vliv nejen na čtenářskou gramotnost, ale rovněž 

na slovní zásobu, která je s ní úzce spjatá. 

Porovnávali jsme procentuální porozumění významů slov žáků v jednotlivých třídách 

(samozřejmě s ohledem na počet žáků ve třídě, který se v případě školy vesnické velmi lišil, 

což bohužel rovněž, vzhledem k malému počtu respondentů, snížilo validitu výzkumu) 

u jednotlivých slov i celkově. Nejdříve shrneme výsledky všech žáků dohromady, až potom 

se zaměříme na jednotlivé třídy.  

Jak je vidět z tabulky i grafu, nejlepší porozumění (více než 75% úspěšnost) se ukázalo 

u slov paseka a děvečka, v prvním případě to odpovídá poměrně vysoké relativní frekvenci 

(ipm) slov v korpusu (viz druhé číslo u jednotlivých lexémů v tabulkách), ve druhém 

průhledné slovotvorné motivaci. U ostatních lexémů porozumění nepřesahovalo 50 %, 

úspěšné bylo ještě chápání významu slova sad (45 %), spíž (44 %), pupenec (37 %) a pouť 

(37 %), které se dostaly nad celkové průměrné porozumění 35 %, přičemž v případě lexému 

sad a pouť může mít vliv jejich častost používání (viz i.p.m.), v případě slova pupenec potom 

slovotvorná motivace. Lexém spíž je nejspíš v domácnostech často používaný i přes relativně 

(oproti ostatním zde uvedeným slovům) nízký výskyt v korpusu. V porovnání s ostatními 

slovy měla vysokou relativní četnost i slova stráň, pahorek, signalizovat a světnice, u nich 

bylo však porozumění poměrně nízké (slovo stráň 13 %, ostatní lexémy se pohybovaly 

na škále 20 až 30 %). Nejhorší výsledky (pod 20 %) byly u slov strniště (5 %) a již 

zmíněného lexému stráň (13 %). Důvodem mohla být složitost vysvětlení jejich významu, 

popř. malá možnost setkat se s těmito slovy (oboje je silně vázáno na přírodu a venkov), což 

ale popírá fakt, že nejlepší porozumění u nich prokázala třída školy pražské, žáci mimopražští 

byli v posouzení správného významu procentuálně slabší. Naopak o hodně vyšší bylo 

u mimopražských škol porozumění slovu paseka, které také odpovídá souvislosti s přírodou 

a venkovem. Velkou převahu měla pražská škola u lexému pahorek (42 % oproti 6 % a 17 

%), pupenec (68 % oproti 17 % a 25 %) a světnice (47 % oproti 17 % u obou). Venkovská 

škola vykázala větší porozumění než ostatní školy u lexémů skučet (33 % oproti 16 % a 22 %) 

a děvečka (92 % oproti 79 % a 72 %), velice nízké porozumění oproti ostatním měla u lexému 

sad (17 % oproti 58 % a 61 %) a frak (0 % oproti 42% a 44 %). Maloměstská škola měla 

nízké porozumění u slov spíž (28 % oproti 63 % a 42 %) a chrabrý (11 % oproti 37 % 

                                                 

180 Kramplová, Potužníková (2005, s. 24–25, 39). 
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a 42 %). Relativně podobné byly výsledky u slov signalizovat (32 %, 22 %, 17 %), pouť 

(53 %, 39 %, 42 %) a vinšovat (26 %, 22 %, 33 %).  

Průměrné správné porozumění významům slov všech škol dohromady u veškerých 

lexémů bylo 35 %. Slovům tedy porozuměla třetina žáků, což sice není mnoho, je však nutno 

brát v potaz, že výzkumník během předvýzkumu slova, kterým děti rozuměly ve velkém 

množství správně, odstranil, aby se u „těžších slov“ ukázaly rozdíly. Tím se test samozřejmě 

znesnadnil. Žáci vysvětlovali slova jak jejich zasazením do věty (tedy asociacemi 

syntagmatickými, např. u lexému frak ‚to nosí pan Spejbl‘), tak pomocí vysvětlení 

paradigmatického (pomocí vztahů mezi slovy, např. u lexému světnice ‚malá místnost 

v domě‘). Je zde tedy vidět přechod syntagmaticko-paradigmatický, o kterém jsme se zmínili 

v teoretické části. Během zpracovávání výsledků jsme si také všimli, že sice méně, než jsme 

předpokládali, avšak přesto se objevovala vysvětlení na základě slovotvorné motivace (kromě 

lexému pupenec např. spojení strniště s trny) a shodnosti přípon (např. výklad významu 

lexému strniště ‚mraveniště‘), ve vyšší míře potom na základě hláskové podobnosti 

(např. význam slova skučet ‚skákat‘), popř. rýmové shody (např. u lexému frak význam 

‚drak‘).  

Snažit se určit, v čem tkví rozdíly v porozumění jednotlivým slovům mezi jednotlivými 

třídami, není možné, protože zde působí mnoho faktorů (viz výše). K tomu se přidává i fakt, 

že nemůžeme určit, zda se např. žáci se slovem během hodiny nesetkali v nějaké bližší době, 

což samozřejmě porozumění ovlivní. Vzhledem k tomu, že byly lexémy vybrány z čítanek 

pro 2. třídy, slova by jim neměla být tolik vzdálená. Z výsledků je vidět, že nejvyšší celkové 

průměrné porozumění má škola pražská (45 %), výsledky školy maloměstské a vesnické 

se lišily pouze o 1 % ve prospěch maloměstské (31 % vs. 30 %), přičemž celkové průměrné 

porozumění slovům v rámci tříd je 35 %. To potvrdilo předpoklad naší výzkumné otázky, 

že úspěšnost porozumění testovaným slovům bude ve městě lepší. 
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Graf č. 1 Průměrná úspěšnost porozumění jednotlivým slovům bez kontextu 

 

Tabulka č. 1 Průměrná úspěšnost porozumění jednotlivým slovům bez kontextu 

Lexém (počet výskytů; i.p.m.) Porozumění škola A Porozumění škola B 

Porozumění 

škola C 

Průměrné porozumění 

mezi školami 

SKUČET (189; 1,57) 16%  22%  33%  24% 

PASEKA (672; 5,57) 63% 83% 83% 77% 

SAD (2 762; 22,87) 58% 61% 17% 45% 

DĚVEČKA (126; 1,04) 79% 72% 92% 81% 

FRAK (293; 2,43) 42% 44% 0% 29% 

PAHOREK (765; 6,34) 42% 6% 17% 21% 

SIGNALIZOVAT (733; 6,07) 32% 22% 17% 23% 

STRNIŠTĚ (394; 3,26) 11% 6% 0% 5% 

SPÍŽ (389; 3,22) 63% 28% 42% 44% 

POUŤ (2 211; 18,31) 53% 39% 42% 37% 

VINŠOVAT (12; 0,1) 26% 22% 33% 27% 

STRÁŇ (1 119; 9,27) 32% 0% 8% 13% 

PUPENEC (31; 0,26) 68% 17% 25% 37% 

CHRABRÝ (146; 1,21) 37% 11% 42% 30% 

SVĚTNICE (649; 5,37) 47% 17% 17% 27% 

PRŮMĚRNĚ CELKEM 45% 30% 31% 35% 

 

Co se týče zlepšení porozumění významům slov zasazených do kontextu, jak je vidět 

z tabulky i z grafu, žáci příliš úspěšní nebyli, průměrně se zlepšilo porozumění u 19 % 

respondentů. Je však potřeba brát v potaz, že u lexémů, jejichž porozumění bez kontextu bylo 

velmi dobré a u nichž se zároveň neuplatnila polysémie, děti někdy zlepšit porozumění 

ani nemohly (např. u slov paseka, spíž, sad). Proto také pro orientaci uvádíme procentuální 

porozumění všech dětí významům slov bez kontextů. Tento údaj je však opravdu jen velmi 
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orientační právě kvůli hodnocení, protože v některých případech jsme mohli porozumění 

samotnému lexému hodnotit jako správné, avšak v kontextu jsme u lexému i přesto viděli 

zlepšení v porozumění (viz výše konkrétní případy). V jiných případech se změna porozumění 

přímo nabízela (děvečka ‚dívka‘ a děvečka ‚služka‘), žáci však z kontextu nový význam 

nepoznali (stejný případ je např. u slova pouť). Speciální případ ukazuje lexém pupenec, 

u kterého bylo i přes jeho polysémii zlepšení porozumění poměrně malé. Je možné, 

že důvodem bylo to, že porozumění samotnému slovu bylo dobré a žáci méně uváděli význam 

‚kulovitý n. zašpičatělý zárodek větvičky‘ (viz výše), což mohlo také způsobit menší možnost 

změny v porozumění. Nejlépe se změnilo porozumění v případě lexému skučet (v 39 %), 

u kterého děti správně pochopily spojitost s větrem, a chrabrý (33 %), nad 20 %, 

tedy průměrné procentuální porozumění, se dostalo porozumění slovu frak (29 %), paseka 

a spíž (24 %) a pahorek a vinšovat (22 %). Nejhorší zlepšení porozumění bylo u slov světnice 

(4 %), signalizovat (6 %), strniště (8 %) a stráň (12 %), vykazujících nízkou míru porozumění 

i samostatně (v daném pořadí 29 %, 24 %, 6 % a 14 %). Je tedy možné, že jde o slova, jejichž 

význam je těžce vysvětlitelný (zde narážíme na problematičnost nutného ovlivnění výsledků 

testu produktivními schopnostmi dětí), v případě signalizovat mohlo jít i o nevhodný kontext 

pro změnu porozumění. Poněkud nás překvapilo množství odpovědí, které vykázaly, že 

žákům kontext při porozumění nepomohl, tedy nezměnil chápání významu slova, popř. že jej 

dokonce zhoršil. Je samozřejmé, že žáci nemuseli i přes několikeré opakování zadání úkol 

pochopit, popř. mohl být kontext v některých případech, i přes naši snahu věty co nejvíce 

zkracovat, vyvarovat se dalších neznámých slov, složitých konstrukcí a tzv. matoucích jevů 

(viz výše), pro děti moc těžký. Je však rovněž možné, že žáci nejsou vedeni k tomu poznávat 

význam slova v kontextu, a proto tuto dovednost neovládají, což by mělo být změněno. 
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Graf č. 2 Průměrná úspěšnost porozumění jednotlivým slovům v kontextu 

 

Tabulka č. 2 Průměrná úspěšnost porozumění jednotlivým slovům v kontextu 

Lexém Porozumění počet dětí Porozumění v kontextu 
Porozumění bez 
kontextu 

SKUČET 19 39% 22% 

PASEKA 12 24% 76% 

SAD 5 10% 49% 

DĚVEČKA 8 16% 80% 

FRAK 14 29% 33% 

PAHOREK 11 22% 22% 

SIGNALIZOVAT 3 6% 24% 

STRNIŠTĚ 4 8% 6% 

SPÍŽ 12 24% 45% 

POUŤ 5 10% 45% 

VINŠOVAT 11 22% 27% 

STRÁŇ 6 12% 14% 

PUPENEC 9 18% 39% 

CHRABRÝ 16 33% 29% 

SVĚTNICE 2 4% 29% 

PRŮMĚRNĚ CELKEM 9.1 19% 36% 

4.5 Vyhodnocení dotazníku pro žáky a jejich rodiče  

První dvě otázky dotazníku se týkaly toho, s jakými typy knížek se žáci setkávají 

ve volném čase, a to buď co čtou sami či nahlas pro ostatní, nebo co jim předčítají dospělí, 

příbuzní či starší sourozenci. V různých typech psaných textů se totiž jistě budou setkávat 
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s různými druhy neznámých slov, rozdílná bude např. slovní zásoba v pohádkových knížkách 

a v encyklopediích. Z tabulky a grafu je znát, že žáci nejvíce čtou beletrii určenou pro děti, 

a ta je jim také nejčastěji předčítána. Dalšími prameny jsou i dětské noviny nebo časopisy, 

encyklopedie a naučné knihy, ty však děti čtou spíše samy. Méně jsou zastoupeny říkanky 

či básničky a různé informace z internetu. V dotaznících navíc byly uvedeny i dětské 

detektivky, komiksy, deníky pro dospělé, které děti čtou samostatně, jedenkrát bylo 

uvedeno mluvené slovo. 

Graf č. 3 Druhy četby čtené dětmi a předčítané rodiči 

 

Tabulka č. 3 Druhy četby čtené dětmi a předčítané rodiči 

 
Co čteš sám? Co ti dospělí předčítají? 

Pohádkové knížky 33 37 

Knížky pro děti 34 31 

Říkanky či básničky 12 9 

Dětské noviny nebo 
časopisy 19 7 

Encyklopedie a 
naučné knihy 18 11 
Různé věci na 
internetu 7 4 

Něco jiného 8 4 
 

Dále jsme se zajímali, zda dětem rodiče předčítali před tím, než začaly chodit do školy. 

To totiž (jak již bylo řečeno výše) často ovlivňuje slovní zásobu, se kterou děti nastupují 
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do školy. Drtivě převažovala kladná odpověď, pouze 4x se objevila odpověď nedokážu 

odpovědět. 

K zlepšení slovní zásoby samozřejmě přispívá i to, že dětem významy vysvětlují rodiče 

doma či paní učitelka ve škole. Na to jsme se v dotazníku rovněž ptali a získali jsme velice 

uspokojivé odpovědi. Pouze devět žáků ze všech nedokázalo určit, zda jim neznámá slova 

vysvětluje paní učitelka, jinak byly odpovědi kladné. Na dotaz, zda děti učí rodiče nová slova 

např. během her, povídání si, prohlížení si knížek apod. odpovědělo 8 dětí záporně, 2 děti 

nedokázaly odpovědět, jinak byly odpovědi kladné. 

Snažili jsme se rovněž zjistit, při jakých činnostech se žáci mohou setkávat s neznámými 

slovy kromě čtení knih. Tabulka nám ukazuje, že nejvíce se s nimi setkávají během sledování 

televize a poslouchání rozhovorů ostatních (rodičů, starších sourozenců…), méně už během 

hraní her na počítači či jiných elektronických zařízeních a poslouchání písniček. Nejméně 

se děti setkávají s neznámými slovy během poslouchání rádia, při navštěvování zájmových 

kroužků a během času tráveného s dětmi stejného věku (při hraní her s nimi, povídání 

si s nimi). 

Tabulka č. 4 Jiné situace, ve kterých se děti setkávají s neznámými slovy 

  Televize 31 

Radio 11 

Písničky 20 

Hraní her 23 

Hry s dětmi 9 
Rozhovory 
dospělých 28 

Zájmové kroužky 11 
 

Další tabulka ukazuje, že pokud se dítě setkává s neznámými slovy během poslouchání 

radia či sledování televize, nejvíce je to v příbězích a filmech pro děti. V pohádkách, 

zábavných pořadech pro děti a naučných pořadech je to téměř stejně často. Jako další 

možnosti respondenti uváděli zprávy v rozhlase i v TV a ve filmech pro starší děti, 

ve 4 případech byla jiná možnost neupřesněna, v 7 případech odpověď zůstala nevyplněna. 
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Tabulka č. 5 Pořady v televizi, ve kterých se děti setkávají s neznámými slovy 

  Pohádky 10 
Příběhy a filmy pro 
děti 16 
Zábavné pořady pro 
děti 8 

Naučné pořady 12 

Jiné 10 

Uvažovali jsme rovněž o tom, že se děti mohou s neznámými slovy setkávat během 

návštěvy příbuzných, pokud žijí jinde než ony, např. na vesnici. Osm žáků uvedlo kladnou 

odpověď (z toho 2 překvapivě z vesnické školy), 25 odpovědělo záporně, 10 neodpovědělo 

či zvolilo možnost nedokážu odpovědět. 

Dále jsme se zajímali o to, jak se dítě zachová, pokud během čtení či v jiné situaci narazí 

na slovo, kterému nerozumí. Nejčastější byla v obou případech možnost, že se dítě na význam 

někoho zeptá, hojné bylo také to, že si význam domyslí. Pozitivní je malý počet odpovědí 

nevšímám si ho. Naopak málo dětí využívá k ozřejmění významu slov různé slovníky, 

encyklopedie či internet. V případě otázky týkající se jiných situací se objevila i odpověď 

Zatvářím se nechápavě, 5 respondentů neuvedlo žádnou odpověď. 

Graf č. 4 Chování dětí při setkání se s neznámými slovy 
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Tabulka č. 6 Chování dětí při setkání se s neznámými slovy 

 

Čtení Jiné situace 

Domyslím si 

význam. 24 15 

Zeptám se na 

význam. 34 28 

Najdu si význam 

sám. 6 2 

Slova si nevšímám. 12 6 

Výsledky dotazníku bychom tedy mohli hodnotit jako uspokojivé, avšak je samozřejmé, 

že vzhledem k malému vzorku mají výpovědní hodnotu velice malou. Jistě by však bylo 

prospěšné se těmito otázkami zabývat v širší míře. 
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ZÁVĚR 

V praktické části jsme se zabývali třemi výzkumnými otázkami, které se týkaly 

porozumění významům některých vybraných slov žáky (a to i v závislosti na typu školy, 

kterou navštěvovali) a změny porozumění v souvislosti se zasazením daného slova 

do kontextu. Během analýzy jsme nutně museli brát v potaz věk respondentů a s ním spojená 

omezení, rovněž fakt, že nezkoumáme produktivní, nýbrž receptivní schopnosti žáka, proto 

jsme byli při hodnocení benevolentnější a za správné jsme často považovali i značně nepřesné 

definice významu.  

Průměrná úspěšnost v porozumění daným slovům byla poměrně malá (35 %), musíme 

však brát v úvahu, že cílem výzkumu nebylo zjistit, že všichni žáci rozumí všem vybraným 

slovům, ale naopak určit, kterým slovům rozumějí lépe, popřípadě se pokusit odhadnout, proč 

tomu tak je, tedy zda např. porozumění ovlivňuje slovotvorná motivace (to se potvrdilo 

kupříkladu u lexému děvečka, u kterého byly výsledky nejlepší), popř. zda výsledky 

odpovídají relativní frekvenci slov v korpusu (jako např. u slova paseka). Relativní frekvence 

slov v korpusu se však ne vždy ukázala jako relevantní kritérium (poměrně velká úspěšnost 

u lexému spíž, v korpusu málo zastoupeného, naopak nízká úspěšnost u jiných, více 

zastoupených lexémů). U nesprávných odpovědí se ukázaly i vlivy dalších faktorů 

(např. stejnost přípon, hlásková podobnost, rýmová shoda).  

Závislost porozumění na typu školy, kterou žáci navštěvují, se ukázala v daném vzorku 

jako relevantní (rozdíl mezi úspěšností velkoměstské školy a školy maloměstské a venkovské 

byl poměrně velký – 45 % oproti 31 % a 30 %), jak moc je však výsledek validní, je sporné, 

jelikož výsledky samozřejmě ovlivňuje mnoho faktorů. Rovněž se např. nepotvrdilo, že by 

žáci navštěvující maloměstskou či venkovskou školu rozuměli např. lexémům významově 

spojeným s venkovem a přírodou lépe.  

Předpoklad, že porozumění slovům zlepší jejich zasazení do kontextu, se potvrdil v menší 

míře, než jsme předpokládali. Úspěšnost 19 % je nízká, výsledek však může ovlivňovat více 

faktorů (viz výše). Přesto se nedá zpochybnit fakt, že v některých případech, ve kterých 

bychom předpokládali, že pro změnu významu (především u polysémních slov) byl ve větě 

dostatečný počet indicií, se porozumění nezlepšilo. To mohla, jak jsme se již zmínili, ovlivnit 

námi nezamýšlená složitost kontextu, nepochopení zadání či prostě fakt, že žáci se ve výuce 

s odhadováním významu pomocí kontextu nesetkávají.  
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Z celkového výzkumu (jehož výsledky se samozřejmě vztahují jen ke konkrétnímu 

vzorku) vyplynulo, že by se žáci pravděpodobně měli ve škole i mimo ni více seznamovat 

se strategiemi, které by jim mohli napomoci při setkání s pro ně neznámými slovy, a to nejen 

v souvislosti s vlivem kontextu, ale např. i slovotvornou stavbou, a naopak by se měly 

eliminovat vlivy analogie založené např. na hláskové podobnosti slov. 

Jako uspokojivé bychom mohli hodnotit výsledky dotazníku pro děti a jejich rodiče, který 

byl zaměřen na otázku, kde se žáci s neznámými slovy setkávají, jak se chovají při kontaktu 

s nimi a zda jsou o jejich významech poučováni dospělými. S neosvojenými lexémy se děti 

nejčastěji mohou setkat v dětské beletrii, dále se s nimi dostávají do styku během sledování 

televize a poslouchání rozhovorů ostatních (rodičů, starších sourozenců ap.), v případě 

sledování televize či poslouchání radia v příbězích a filmech pro děti. Naopak se nepotvrdilo, 

že by se žáci s neznámými slovy ve větší míře setkávali během návštěvy u příbuzných. 

Z dotazníků také vyplynulo, že v případě dalších podobných výzkumů by se mělo zahrnout 

mezi zdroje i mluvené slovo, které je v dnešní době poměrně oblíbené, jeho postavení je 

poměrně specifické (dalo by se přirovnat k předčítání rodičů dětem, avšak bez možnosti 

zpětné vazby, což ztěžuje např. právě možnost ptát se na významy neznámých slov). Pozitivní 

byla většinou kladná odpověď na otázku týkající se předčítání dětem v předškolním věku 

a vysvětlování neznámých slov paní učitelkou a rodiči, rovněž v případě dotazování 

na chování žáků v situaci, ve které narazí na slovo, kterému nerozumí. Většina žáků uvedla, 

že se na význam někoho zeptají, popřípadě že si význam domyslí.  
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Příloha č. 1: Test pro žáky 

Analýza porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ 

 

Pokus se vysvětlit, co znamenají napsaná slova. Můžeš použít celou větu či jediné 

slovo, které podle Tebe označuje to samé. Některá slova mohou mít několik významů, 

můžeš jich napsat více, ale pokud znáš jen jeden, tak to nevadí: 

 

Skučet:  ____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Paseka: ____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Sad:  _______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________   

Děvečka:  ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Frak:  ______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Pahorek:  ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=5e8f36c1c47037fcfb939ef62321d195&tid=1&&redir=detail&did=152178


 

 

Signalizovat: ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Strniště: ____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________   

Spíž:  ______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Pouť:  ______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Vinšovat:  __________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Stráň: ______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Pupenec:  ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Chrabrý:  __________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Světnice: ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  



 

 

Pokus se vysvětlit, co znamenají stejná (označená) slova, ale použitá ve větách: 

 

Vítr se opíral do vršku chaty, skučel, rachotil okny v kovových rámech. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

I nadále se husté lesy mění v holé paseky se stovkami pařezů. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Lidé vysazovali ovocné stromy v zahradách a sadech. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Jen staré děvečce, která na statku sloužila již za života statkářových rodičů, se jeho náhlé 

zbohatnutí nezdálo být jen tak. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Na plesy si pánové oblékají fraky s motýlkem a dámy dlouhé večerní šaty. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  



 

 

Stáli jsme na přední straně pahorku při kraji lesa a dívali se do údolí. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Při rozhovoru záleží nejen na slovech, ale i na tónu řeči, který signalizuje, zda mluvíme 

vážně, nebo žertem. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Obilí měl už posečené, takže chytlo jen strniště a sláma, ale požár bohužel přeskočil na 

další pole. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Hotové cukroví maminka narovná do krabic a odnese je do spíže. Cukroví tam počká až 

do Vánoc. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Vydal se na pěší pouť do Říma, kde pak byl celkem čtrnáctkrát, z toho osmkrát pěšky.  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  



 

 

V přestrojení za Tři krále obcházeli koledníci dům od domu a vinšovali štěstí, zdraví a 

dlouhá léta. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Vrchy se vyznačují krásnými údolími s nepříliš prudkými stráněmi.  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Bodnutí je nepříjemné a bolestivé. Jeho následkem je zarudnutí, menší svědivý, pálivý, 

bolestivý otok a pupenec.  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Najdou se chrabří hrdinové, kteří se princeznu vydají zachránit.  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Kdysi dávno, když uhodily mrazy, obývala zvířata světnici v chalupě společně se svým 

hospodářem a jeho rodinou. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  



 

 

Příloha č. 2: Dotazník pro žáky a rodiče 

Analýza porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ 

Vážení rodiče,  

jsem studentka 4. ročníku bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Moje bakalářská práce s názvem Analýza 

porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ bude zkoumat, jak žáci některým méně 

užívaným slovům rozumí a zda se jejich porozumění změní, když bude dané slovo zapojené 

do kontextu věty. Za tímto účelem jsem vytvořila test, který bude žákům zadán v hodině 

českého jazyka, a to ve třech třídách na třech různých školách. Test je anonymní, výsledky 

budou použity pouze ke studijním účelům a po zpracování nebudou testy uchovávány, test 

rovněž nijak nesouvisí se školním vyučováním, nemůže tedy ovlivnit žákův prospěch. 

Na vyžádání však bude samozřejmě možné testy škole a Vám poskytnout.  

Ráda bych Vás požádala o podepsání souhlasu s provedením tohoto výzkumu na konci 

stránky. Děkuji Vám.  

Současně bych Vás chtěla požádat o případnou pomoc dětem s vyplněním přiloženého 

dotazníku, který je rovněž součástí výzkumu. Jeho cílem je zjistit, kde se děti s pro ně 

neznámými slovy setkávají a jakými způsoby zjišťují jejich význam. Z časových důvodů 

a rovněž proto, že by některé otázky mohly být pro děti složitější, jsem se rozhodla dát žákům 

dotazníky k vyplnění domů, práce na nich by však neměla zabrat více než 20–30 minut. 

Velice Vám děkuji za Vaši spolupráci a čas. V případě jakýchkoli dotazů přikládám 

kontakt na sebe. 

 S pozdravem 

 Klára Matiasovitsová 

 Mobil: 774926409 

 Email: klara.matiasovitsova@seznam.cz 

Souhlas s provedením výzkumu: 

Souhlasím s tím, aby se můj syn či má dcera v rámci vyučování zúčastnil/a výzkumu, 

který je součástí bakalářské práce Kláry Matiasovitsové, studentky 4. ročníku oboru Český 

jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem je Analýza porozumění 

vybraným slovům na 1. stupni ZŠ.  

 Podpis: 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=5e8f36c1c47037fcfb939ef62321d195&tid=1&&redir=detail&did=152178
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=5e8f36c1c47037fcfb939ef62321d195&tid=1&&redir=detail&did=152178
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=5e8f36c1c47037fcfb939ef62321d195&tid=1&&redir=detail&did=152178
mailto:klara.matiasovitsova@seznam.cz
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=5e8f36c1c47037fcfb939ef62321d195&tid=1&&redir=detail&did=152178
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=5e8f36c1c47037fcfb939ef62321d195&tid=1&&redir=detail&did=152178


 

 

Milý žáku či milá žákyně,  

ráda bych Tě poprosila o vyplnění dotazníku, který se zabývá tím, při jakých 

příležitostech se setkáváš se slovy, kterým nerozumíš, a jak se při těchto situacích chováš. 

Zakroužkuj prosím vždy odpověď, která podle Tebe nejvíce odpovídá tomu, co si myslíš. 

Neexistují zde správné či špatné odpovědi. Pokud bude u otázky napsáno, že můžeš označit 

více odpovědí, vyber klidně více možností. Pokud Tě napadne odpověď, která není ve výběru, 

můžeš ji doplnit do do prázdného řádku.  

Velice Ti děkuji za vyplnění! 

 Klára Matiasovitsová 

Jsi:   

a) Dívka. 

b) Chlapec. 

Kolik Ti je let? 

a) 7 let. 

b) 8 let. 

c) _ let. 

Kde bydlíš?   

a) Ve velkém městě. 

b) V malém městě. 

c) Na vesnici. 

d) Na vesnici v blízkosti velkého města. 

Pokud si doma čteš potichu pro sebe či nahlas pro ostatní, co čteš? Můžeš zakroužkovat 

víc odpovědí. 

a) Pohádkové knížky. 

b) Knížky pro děti (různé příběhy o dětech, zvířátkách…). 

c) Říkanky či básničky. 

d) Dětské noviny nebo časopisy. 

e) Encyklopedie a naučné knihy. 

f) Různé věci na internetu. 

g) Něco jiného:  

 ________________________________________________________________  



 

 

Pokud Ti doma předčítají dospělí či sourozenci, co Ti předčítají? Můžeš zakroužkovat víc 

odpovědí. 

a) Pohádkové knížky. 

b) Knížky pro děti (různé příběhy o dětech, zvířátkách…). 

c) Říkanky či básničky. 

d) Dětské noviny nebo časopisy. 

e) Encyklopedie a naučné knihy. 

f) Různé věci na internetu. 

g) Něco jiného:  

 ________________________________________________________________  

Předčítali Ti doma rodiče či někdo jiný i předtím, než jsi začal/a chodit do školy? 

a) Ano. 

b) Ne. 

c) Nedokážu odpovědět. 

Jak se zachováš, pokud při čtení narazíš na slovo, kterému nerozumíš? Můžeš 

zakroužkovat víc odpovědí. 

a) Pokusím se odhadnout, co znamená (podle věty, ve které se nachází, či podle toho, 

že je nějakému jinému slovu podobné). 

b) Zeptám se někoho jiného, co slovo znamená. 

c) Pokusím se význam slova najít sám/sama (ve slovníku, v encyklopedii, na 

internetu…). 

d) Nevšímám si ho a čtu dál. 

e) Zachovám se jinak (jak?):  

 ________________________________________________________________  

Při kterých dalších činnostech (kromě čtení) se dále setkáváš se slovy, kterým nerozumíš? 

Můžeš zakroužkovat víc odpovědí. 

a) Během sledování televize. 

b) Během poslouchání rádia. 

c) Během poslouchání písniček. 

d) Během hraní her na počítači či jiných elektronických zařízeních. 

e) Během času tráveného s dětmi stejného věku, například při hraní her s nimi, povídání 

si s nimi… 

f) Během poslouchání rozhovorů ostatních (rodičů, starších sourozenců…). 

g) Během času tráveného v zájmových kroužcích. 

h) V jiných případech:  

 ________________________________________________________________  



 

 

Pokud se s neznámými slovy setkáváš během sledování televize či poslouchání rádia, 

v jakých pořadech? Můžeš zakroužkovat víc odpovědí. 

a) V pohádkách. 

b) V různých příbězích či filmech pro děti. 

c) V zábavných pořadech pro děti (např. Kouzelná škola). 

d) V naučných pořadech (např. Kostičky). 

e) V jiných pořadech:  

 ________________________________________________________________  

Pokud navštěvuješ pravidelně příbuzné (např. babičku a dědečka), kteří žijí na vesnici 

(v případě, že na ní nebydlíš), používají občas slova, kterým nerozumíš? 

a) Ano 

b) Ne. 

c) Nedokážu odpovědět. 

Pokud někdo v těchto situacích použije slovo, kterému nerozumíš, co uděláš? Můžeš 

zakroužkovat víc odpovědí. 

a) Snažím se domyslet si jeho smysl (podle toho, o čem se právě mluví). 

b) Zeptám se někoho jiného, co slovo znamená. 

c) Pokusím se význam slova najít sám/sama (ve slovníku, v encyklopedii, 

na internetu…). 

d) Nevšímám si ho. 

e) Zachovám se jinak (jak?):  

 ________________________________________________________________  

Vysvětluje Ti neznámá slova paní učitelka ve škole? 

a) Ano. 

b) Ne. 

c) Jen pokud se zeptám. 

d) Nedokážu odpovědět. 

Snaží se Tě tvoji rodiče učit nová slova, třeba během hraní her, povídání si, prohlížení 

si knížek a tak podobně?  

a) Ano. 

b) Ne. 

c) Nedokážu odpovědět. 


