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Základní informace o předmětu 
 

Vyučující: Mgr. Petra Bubeníčková 

 

Kontakt:  petra.bubenickova@uhk.cz 

 

Hodinová dotace přímé výuky: 26 hodin  

 

Hodinová dotace samostudia: 18 hodin 

 

Prerekvizity: Předmět není prerekvizitou jiného předmětu. 

 

Pravidla komunikace s vyučujícím: Kontakt s vyučující probíhá prostřednictvím e-

mailové komunikace, dále na základě předem dohodnutých konzultací. Termíny 

konzultací a zkoušek budou uvedeny v informačním systému PdF UHK. Řádné 

konzultační hodiny vyučující jsou zveřejněny na webu KČJL. 

 

 

Úvod do studia předmětu (anotace) 
 Předmět sleduje specifika koncepce komunikativní literární výchovy se 

zaměřením na osobnost pubescentního čtenáře. Prezentuje metody a formy práce s texty 

v hodinách LV na druhém stupni základních školy a v odpovídajících ročnících 

víceletých gymnázií v souladu RVP ZV. 

 

 

Cíle předmětu 
Aplikace prezentovaných metod a forem práce v praxi za účelem podpory a kultivace 

čtenářství žáků. Získat povědomí o základních školských dokumentech a práci s nimi. 

 

 

 

 

 

 

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Inovace studijních oborů na PdF 

UHK“, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 
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Osnova předmětu 
 
Inovována jsou témata barevně vyznačená v textu. 

 
 

 Literární kultura ve škole – didaktika literatury a její vztah k literární vědě. 

Koncepce komunikativní literární výchovy a její cíle. 

 Literární výchova na 2. stupni základní školy v kontextu kurikulárního 

dokumentu. RVP ZV; ŠVP. 

 Problematika pubescentního čtenářství (etapizace; čtenářské potřeby a žánrové 

preference). 

 Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti v hodinách literární výchovy (kritické 

myšlení, kooperativní učení. 

 Biblioterapie. 

 Hodnotící kritéria výběru antologií pro výuku LV a klasifikace čítankových 

textů určených k interpretaci. 

 Učitelova příprava na práci s uměleckým textem. Způsoby využití didaktické 

techniky, práce s interaktivní tabulí v hodinách LV. 

 Metody a fáze literárněvýchovného procesu. 

 Recepce uměleckého textu (4 fáze: percepce, apercepce, interpretce a 

konkretizace). 

 Základní estetickovýchovné činnosti s literárním textem (reprodukce, 

dialogizace a dramatizace, výrazné čtení a výrazný přednes). 

 Alternativní interpretace uměleckého textu prostřednictvím obrazu, zvuku a 

pohybu. 

 Společná mimočítanková četba žáků. Tvorba čtenářského/kulturního deníku. 

Individuální četba pubescentů. 

 Aktuální výchova literaturou a uměním. 
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Požadavky na ukončení předmětu 
Podmínky pro udělení zápočtu: 

1. Aktivní účast v seminářích, plnění dílčích úkolů. 

2. Minimální účast ve výuce 85%. 

3. Vyhovující hodnocení seminární práce.
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Význam ikon v textu 
 

 Cíle 
Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů 

 

 Pojmy k zapamatování 
Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu neměl 

opomenout. 

 

 Ukázky práce s textem v hodinách literární výchovy 
Představují příklady práce s vybraným úryvkem ve výuce. 

 

 Kontrolní otázky 
Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné 

a důležité informace. 

 

 Literatura 
Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 
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Literární kultura ve škole – didaktika literatury a její 
vztah k literární vědě. Koncepce komunikativní 
literární výchovy a její cíle  

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Budete schopni vysvětlit pojem didaktika. 

 Porozumíte koncepci komunikativní literární výchovy. 

 Pojmy k zapamatování 
 

 didaktika/literární 

kultura 

 obecná x oborová 

didaktika 

 komunikativní 

literární výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Didaktika a její diferenciace 

 

Výraz didaktika pochází z řeckého slova didaskein (= učit, vyučovat). Primárně se 

zabývá teorií vyučování, cílem a obsahem. 

 Termín didaktika je odborně akceptován od 17. století (do povědomí pojem 

uvedl Wolfgang Ratke, v tomto vymezení jej užíval i Jan Amos Komenský). Spolu 

s vývojem společnosti se měnily požadavky na výchovu a vzdělávání. Po obsahové 

stránce se tak didaktika diferencovala na obecnou (teorie vzdělávání a vyučování) a 

didaktiky oborové, které se orientují na specifika vyučování konkrétního předmětu 

(např. literární výchovy). 

 Oborová didaktika dnes není chápána jako disciplína omezující se pouze na 

zkoumání a následnou prezentaci metod práce a možností jejich využití v pedagogické 

praxi v jednotlivých výchovněvzdělávacích předmětech, ale sleduje například i výběr 

učiva, uspořádání učebnic, volbu učebních pomůcek, adekvátní technické zajištění a 

elektronické opory předmětu. Svým současným zaměřením rovněž zasahuje do 

koncepce vzdělávání.  

 Didaktika literatury se zaměřuje na proces literárního vzdělávání a výchovy. 

Popisuje obsah a cíle literární výuky, metody a formy práce využívané v hodinách 

literární výchovy, které by měly vést k podpoře čtenářských aktivit dětí a dospívajících. 
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Z tohoto důvodu je do řešených problémů didaktiky literatury zahrnována i mimoškolní 

výchova literaturou a aktuální literární výchova.  

 

1.1.1 Didaktika literatury a její vztah k literární vědě 

 

Literární věda patří do skupiny humanitních disciplín. Předmětem zkoumání 

literární vědy je umělecká literatura.  

 

Literární vědu tvoří tři literárněvědné oblasti:  

 

 teorie literatury,  

 

 literární historie, 

 

 literární kritika. 

 

1.1.2 Koncepce komunikativní literární výchovy a její cíle 

 

 Literární výchova je součástí vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 

Literární výchova (LV) patří mezi estetickovýchovné předměty společně s výtvarnou 

nebo hudební výchovou. Primárním výstupem hudební a výtvarné výchovy je produkce 

(např. píseň, výkres apod.). 

 V rámci individuálních výtvorů pracuje LV rovněž s produkcí (žáci např. 

skládají básně, případně tvoří prozaické texty), přesto je v základní rovině předmětem 

recepčním, který upřednostňuje aktivní kontakt s uměleckým textem prostřednictvím 

čtení před tvůrčí činností jednotlivců.  

 Základním cílem literární výchovy na druhém stupni základní školy je rozvíjet u 

žáků kulturu řeči, rozšiřovat slovní zásobu a posilovat jejich čtenářskou aktivitu. Tento 

přístup podporuje dosažení definovaných cílů současné výchovy:  

 

„Cílem současné výchovy a vzdělávání je podpořit takový růst osobnosti, aby se 

jí dostalo patřičných znalostí a dovedností, ale i etického povědomí a citového zaujetí. 

Znamená to vést výuku zároveň tak, aby jedinci přistupovali k životu vyrovnaně, aktivně 

a kriticky, a to s využitím vlastního tvůrčího potenciálu (…) Jako vhodné východisko 

k dosažení tohoto cíle se jeví metodický přístup konstruktivistického pojetí výuky. 

Podstatou tohoto směru používaného v didaktice je aktivní práce žáků, při níž na 

základě vlastních zkušeností a z textu získaných informací žáci hledají principy procesu 

poznání. Pochopitelně s přispěním učitele a jeho facilitátorské role. Nelze spoléhat na 

jediný metodický přístup, ale je nutné využívat celého systému metod. Protože veškeré 

učení a výchova jsou podmíněny mnoha faktory, je prakticky nemožné najít nejvhodnější 

metodu. Jistě největším inspiračním zdrojem je sám učitel, jeho profesní a osobnostní 

charakteristika, ale přesto hrají velkou roli speciální metodické postupy a techniky pro 
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literární výchovu, jež akcentují práci s textem založenou na samostatném a tvořivém 

přístupu k žákovi “ (Bednářová, 2014, s. 4-5).   

 

 Literární výchova v současné škole podporuje koncepci komunikativní literární 

výchovy – na žáka je pohlíženo jako na čtenáře s určitou čtenářskou kompetencí 

respektující tzv. dětský aspekt: 

 

 „Jde o ztvárnění světa v uměleckém obraze tak, aby bylo v souladu 

s komunikačními možnostmi dítěte. Dětský aspekt tak vyplývá ze zvláštností a 

stupně rozvoje dětské psychiky“ (Rosová, 2003, s. 13).  

 

 „Dětský čtenář je specifickým příjemcem uměleckého textu s ohledem na své 

mentálně psychické možnosti. Je charakteristický svou nevyváženou 

emocionalitou, smyslovostí, obrazností, hravostí a fantazií při poznávání 

reality. Umělecké texty, které jsou určené pro děti, respektují tyto odlišnosti a 

vycházejí z vývojových dispozic jedince“ (Bednářová, 2014, s. 10). 

 

Žák má být v procesu literární výchovy chápán jako čtenářská osobnost 

s individuálními čtenářskými preferencemi. Školní literární výchova by měla k četbě 

motivovat a vytvářet podmínky pro postupné formování kultivovaného čtenáře, jehož 

čtenářská aktivita je dobrovolnou, volnočasovou činností: 

 

„Umělecká literatura nabízí obraz světa vyjádřený jazykovými prostředky. Při 

citlivém podání umožňuje diskusi nad fakty obsaženými v textu. Rozšiřuje slovní zásobu, 

podílí se na pochopení komunikačních výměn v realitě, provokuje k posuzování a 

kritickému myšlení. Silně ovlivňuje citové rozpoložení, navozuje uvolnění a relaxaci. 

Probouzí v mladém člověku zájem o četbu, ale i o umění a kulturu v širším měřítku, a 

tím tříbí vkus a estetické cítění. Hodnotná literatura pomáhá také orientovat se ve 

slovesné produkci, a to zejména při rozlišení triviální a manipulační literatury. Zcela 

prioritní funkcí četby je však vliv na emocionální zrání dětí, předávání pozitivních 

hodnot a podpora sebepoznání“ (Bednářová, 2014, s. 12).   

 

 Nově koncepčně organizovaná literární výchova primárně akceptuje žáka jako 

individualitu s určitými potřebami a zájmy. Jejím prvotním cílem je kvalitativně utvářet 

čtenářský vkus dítěte v sepětí s životní realitou. Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání deklaruje preference literární výchovy: žáci „získávají a rozvíjejí 

základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce 

literárního textu a dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně 

ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život“ 

(RVP ZV, 2004, s. 12). Pozitiva nové koncepce se profilují z potřeby podpory aktivní 

četby pubescentů, která by v konečném důsledku vyústila v celoživotní čtenářství.  
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 Kontrolní otázky/úkoly 
 

Vymezte pojem didaktika. 

 

Uveďte předmět zkoumání obecné a oborové didaktiky. 

 

V čem spočívá koncepce komunikativní literární výchovy na základní škole? 

 

Specifikujte cíle literární výchovy na základní škole. 

 

 

 

 Literatura 
 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Literární výchova v podmínkách školní edukace. Vyd. 1. Liberec: 

Technická univerzita v Liberci, 2008, 25 s. ISBN 978-80-7372-371-2. 
CHALOUPKA, Otakar. Rodina a počátky dětského čtenářství. Praha: Victoria 

Publishing, 1995. ISBN 80-85865-40-8. 

CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. Praha: Albatros, 1982. 

KALHOUS, Zdeněk. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-

717-8253-X. 

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha. O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86898-01-6. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004. ISBN 80-

86666-24-7. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: http:// 

www.rvp.cz/soubor/RVPZV 2007-07.pdf 
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1.  

TOMAN, Jaroslav. Dětské čtenářství a literární výchova. Brno: CERM, 1999. ISBN 

80-7204-111-8. 
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Literární výchova v systému nového vzdělávacího 
programu (základní školské dokumenty; struktura 
RVP ZV;  ŠVP) 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 

 Seznámit s aktuální strategií vzdělávání (se zaměřením na předmět Literární 

výchova). 

 

 

 Pojmy k zapamatování 
 

 Rámcový 

vzdělávací program 

pro základní 

vzdělávání, ŠVP 

 klíčové kompetence 

 učivo LV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a 

jeho vztah k ŠVP 

 

Principy soudobé kurikulární politiky byly zformulovány v Národním programu 

rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knize) a uvedeny v platnost 

prostřednictvím Zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a 

jiném vzdělávání. Do vzdělávací soustavy vstupuje nový systém kurikulárních 

dokumentů, který se zaměřuje na vzdělávání žáků od tří do devatenácti let. Kurikulární 

dokumenty jsou tvořeny na státní a školní úrovni. Státní úroveň reprezentuje Národní 

program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy. Národní program vzdělávání 

definuje vzdělávání jako celek. Rámcové vzdělávací programy definují závazné 

vzdělávací okruhy pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň 

reprezentují školní vzdělávací programy, na jejichž základě se realizuje vzdělávání na 

jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá škola zcela 

samostatně podle principů uvedených v příslušném RVP. Pomůckou při vytváření ŠVP 

může být Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů. 
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Schéma kurikulárních dokumentů
 
 (RVP ZV, 2004, s. 1) 

 

 

 

Státní úroveň:                 NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

↓ 

 

RÁMCOVÉ VZDĚLÁVCÍ PROGRAMY   

 

↓                  ↓                ↓                ↓                   ↓ 

 

RVP PV   RVP ZV  RVP GV  RVP SOV OSTATNÍ RVP 

 

↓                  ↓                ↓                ↓                    ↓ 

 

Školní úroveň:                ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

 

 

 

 

 

RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní 

RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 

RVP SOV – Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání 

OSTATNÍ RVP – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání; 

Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání atd. 

 

 

 

Klíčové kompetence 

 

 Jedním z cílů základního vzdělávání je rozvíjení klíčových kompetencí: 

 

 „Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souhrnem klíčových kompetencí na 

úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve 
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společnosti“ (RVP ZV, 2004, s. 6).  

 

V procesu základního vzdělávání rozlišujeme: kompetence k učení, kompetence 

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

kompetence občanské, kompetence pracovní. 

 

 

Čtenářské a literární kompetence 

 

 V rámci literární výchovy rozpoznáváme čtenářskou a literární kompetenci. 

Gejgušová (2011) uvádí, že pojmy čtenářská a literární kompetence bývají někdy 

směšovány, v jiných případech naopak striktně odlišovány – v publikaci, na níž se 

odkazujeme (Mimočítanková četba a cíle literární výchovy na základní škole. Podíl 

doporučené četby na dětském čtenářství), však autorka nekonkretizuje oblast, ve které 

dochází ke vzájemné kontaminaci pojmů, případně jejich diferenciaci. V případě 

individuálního vymezení exponovaných pojmů Gejgušová vysvětluje čtenářskou 

kompetenci „jako soubor zvládnutých aktivit zaměřených na komunikaci s textem, na 

získávání informací v textu obsažených a na jejich využití v takovém rozsahu, aby se 

jedinec mohl aktivně včlenit do společenského života.“ (Gejgušová, 2011, s. 15). 

V pregnantní definici je eliminována kategorie osobnostních čtenářských dispozic, které 

v případě vymezení čtenářské kompetence zohledňuje Lederbuchová: 

 

 „Čtenářská kompetence – je vymezena jako celková, především dlouhodobě 

utvářená připravenost k četbě, do níž se promítají i čtenářské zájmy a potřeby. Její 

kvalita je závislá na osobnostních dispozicích čtenáře, především psychických – na 

stavu a druhu emocionality, temperamentu, obrazotvornosti, úrovni intelektu, na 

znalosti významového bohatství jazyka, na vzdělanosti, na sociálním postavení, životní 

zkušenosti a preferovaných životních hodnotách, na estetickém a uměleckém vkusu, 

především literárním, ale zejména na čtenářské zkušenosti a literární vzdělanosti – na 

úrovni osvojení komunikačních interpretačních dovedností a na „znalosti“ šíře a 

různorodosti krásné literatury, ale i dalších umění, na znalosti pravidel znakového 

sdělování dané kulturní oblasti“ (Lederbuchová, 2004. s. 10). 

 

 Dodáváme, že čtenářskou kompetenci nelze vnímat izolovaně, ale v součinnosti 

se čtenářskými zájmy, resp. čtenářským zaujetím podmíněným intencí konkrétního 

čtenáře a jeho osobnostním vývojem v daném okamžiku. 

Literární kompetence je Gejgušovou vymezována „ve vztahu k uměleckému 

textu, zahrnuje v sobě nejen dovednost číst a čtenému textu porozumět, ale i dovednost 

umělecký text analyzovat, interpretovat, hodnotit jeho umělecké kvality, čtenářský 

zážitek a zkušenost aktivně využít v další četbě“ (Gejgušová, 2011. s. 15). 

(cit. Bubeníčková, DP, 2014, s. 99) 



 

 
  17 

Očekávané výstupy LV 

 

žák 

 

 „uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 

 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na umělecké dílo 

 

 tvoří vlastní umělecký text podle svých schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie 

 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 

 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede 

jejich výrazné představitele 

 

 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 

literatuře 

 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 

 

 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích“ (RVP ZV, 2004, s. 18) 

 

 

 

 

Učivo literární výchovy definované RVP ZV 

 

 

 „tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, 

volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce 

hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření 

vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům 

 způsoby interpretace literárních a jiných děl 

 základy literární teorie a historie – struktura literárního díla (námět, téma díla, 

literární hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná 

pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura 
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umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry) 

 literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, 

dramatické v proměnách času – hlavní vývojová období národní a světové 

literatury, typické žánry a jejich představitelé“ (RVP ZV, 2004, s. 18) 

 

 

1.2.1 Školní vzdělávací program 

 

 

 Školní rok 2007/2008 se stal zlomovým ve smyslu zavádění nové vzdělávací 

strategie do školní praxe. Od uvedeného školního roku pracují všechny základní školy a 

osmiletá gymnázia podle individuálních plánů (ŠVP) tvořených na základě pevně 

stanovených výsledků vzdělávání, které jsou rozpracovány v dokumentech příslušných 

rámcových vzdělávacích programů (viz výše). 

 

 

 

Tvorba ŠVP – základní předpoklady v bodech: 

 

 definovat zaměření školy 

 objasnit výchovné a vzdělávací postupy na úrovni konkrétní školy 

 zajištění výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

s mimořádným nadáním 

 začlenit průřezová témata do výuky 

 

 

 Kontrolní otázky 
 

 

Vymezte Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v systému 

kurikulárních dokumentů. 

 

Jaké jsou očekávané výstupy literární výchovy na 2. stupni ZŠ. 

 

Specifikujte učivo literární výchovy na druhém stupni základní školy. 
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Problematika pubescentního čtenářství 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o etapizaci dětského čtenářství. 

 Budete schopni ozřejmit pojem čtenářská gramotnost. 

 Pojmy k zapamatování 
 

 čtenářství 

 četba 

 čtenářské zájmy a 

preference 

 pubescentní 

čtenářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Čtenářství dětí a mládeže 

 

Školní literární výchova se v posledních letech neustále snaží pozitivně čtenářsky 

působit na žáky a motivovat je k aktivní četbě po celou dobu jejich studia. Způsob 

pojetí literární výchovy, preferující zejména komunikativní přístup jako primární 

metodu učitele při práci s textem, přináší nepopiratelné klady v podobě formování 

samostatné čtenářské osobnosti. Zároveň odborníky upozorňuje na potřebu se 

problematikou dětského čtenářství dále zabývat a sledovat determinující prvky, které jej 

ovlivňují.  

 Teorie literatury pro děti a mládež dnes pracuje s téměř ustálenou terminologií 

v oblasti zkoumání dětského čtenářství: 

 

 

Čtenářství – považujeme za specifickou aktivitu realizovanou prostřednictvím 

literatury. Dětské čtenářství ve světle psychologického bádání akceptuje podle 

Chaloupky tři základní fáze osvojování knihy: vstupní vnímání textu (percepci), 

zamýšlení nad textem a jeho citové prožívání (kontemplaci) i následné vybavování 

čtenářských dojmů, pocitů a zážitků (perseveraci) ve vztahu k osobnímu situování 

čtenáře a životní realitě a k jeho socializačním procesům, stejně jako v širším smyslu 

charakteristické rysy osvojování skutečnosti kolem dítěte v různých jeho věkových 

obdobích, nazírání dítěte na svět kolem sebe, způsob, jakým se dítě staví k novým 

podnětům všeobecně, jak se akceptuje a interpretuje (Chaloupka, 1982, s. 37). Velmi 
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úzce s tímto termínem souvisí pojem četba. 

 

 

Četba – je chápána jako proces, v němž je obsahu textu přikládán význam, jenž má svá 

specifika související s funkcemi, které čtený text plní, např. rozbor textu a jeho 

porozumění, estetické prožívání textu nebo jeho významové přijetí (srov. Chaloupka). 

Základním principem je „proces komunikace čtenáře s textem umělecké literatury, 

v němž aktivně a tvořivě přijímá informace v textu kódované“
 
(Lederbuchová, 2004, s. 

9). Zmíněný proces je realizovaný ve fázích percepce → apercepce → interpretace → 

konkretizace textu.  

 

 

Čtení – definujeme jako naučenou dovednost, jež akcentuje identifikaci jednotlivých 

znaků bez ohledu na skutečnost, zda jsou psané nebo tištěné. Čtení neznamená pouze 

zvládnutí techniky tohoto specifického druhu komunikace, ale i porozumění obsahu 

čteného, tedy porozumění smyslu předkládaného textu. Pojem čtení lze chápat 

v souvislosti s navazující kategorií čtenářské gramotnosti, v níž kromě dovednosti čistě 

čtenářské, zahrnující techniku čtení, porozumění textu, akceleruje dovednost 

vyhledávání a zpracování informací, které jednotlivé texty obsahují atd. 

 

 

Čtenář – Čtenářem se stává každý člověk, který prostřednictvím četby vstupuje do 

literární komunikace. 

 

 

Čtenářské zájmy – úzce souvisí se čtenářskou zkušeností. Předpokládá se osvojená 

dovednost číst, která ovšem není pro čtenářské zájmy dostačující, a čtenářská zkušenost 

korespondující s intelektuálním vývojem čtenářovy osobnosti. Zjednodušeně řečeno 

sedmiletý čtenář bude preferovat jiný text než pubescentní čtenář. Čtenářské zájmy jsou 

determinovány i tzv. čtenářskou atraktivitou textu měnící se v průběhu utváření 

osobnosti čtenáře. Podrobněji ke sledované problematice bude pojednáno v následující 

části textu. 

 

 

 

1.3.1 Periodizace dětského čtenářství 

 

Periodizaci dětského čtenářství se věnovalo už mnoho teoretiků. Chaloupka ve 

své monografii Rozvoj dětského čtenářství uvádí typologii E. B. Hurlockové 

korespondující s psychologickou etapizací ontogeneze a dále prezentuje typologii 

Václava Příhody, jež odpovídá rozfázování docházky v současné škole a reaguje na 

intelektový vývoj mladého čtenáře.  
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     Jaroslav Toman, teoretik a kritik dětské literatury zabývající se mj. výzkumem 

dětského čtenářství dlouhodobě, uvádí následující etapizaci. (Toman, 1992, s. 51) 

 

 

Etapizace dětského čtenářství:  

 

 předčtenářská etapa – předškolní věk 

 

 mladší (do 3 let) 

 starší (3-6 let) 

 

 čtenářská etapa – školní věk 

 

 mladší školní věk – prepubescence 

1. fáze (6-8 let) 

2. fáze (9-10 let) 

 starší školní věk – pubescence 

1. fáze (11-12 let) 

2. fáze (13-15 let) 

 

 

Preferovanými žánry pro období předčtenářské etapy jsou říkadla (lidová i 

autorská), hádanky, autorské pohádky pro nejmenší děti, literární adaptace vybraných 

lidových pohádek, vyprávění (krátké povídky) se zvířecím hrdinou, jednoduché příběhy 

ze života dětí, uměleckonaučné knihy, leporela, knížky-hračky, omalovánky. 

Žánrovou skladbu čtenářské etapy tvoří pro mladší školní věk především 

pohádky, které jsou dominantním žánrem pro toto období. Děti čtou zejména lidové 

pohádky, velké čtenářské oblibě se těší rovněž pohádky autorské. Tvůrci pracují 

s původními náměty, případně přepracovávají motivy lidových pohádek. Čtenářsky 

atraktivní jsou také povídky ze života dětí (hrdinové bývají ve věku čtenářů). Na 

začátku sledovaného období mají čtenáři v oblibě rytmické verše, avšak okolo 9. roku 

se dítě dostává do tzv. apoetického období, zájem o poezii klesá. Konec období 

mladšího školního věku se nese ve znamení zvýšeného zájmu o povídky s přírodní 

tematikou nebo historickou tematikou. Avizovaná popularita této prózy se dále rozvíjí 
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ve čtenářské etapě staršího školního věku. Čtenářství se na přelomu mladšího a staršího 

školního věku žánrově diferencuje podle pohlaví. Dívky preferují příběhy s dívčí 

hrdinkou, chlapci s chlapeckým hrdinou. Dívkám nečiní problém přečíst si text, v němž 

dominuje chlapecký hrdina, ale naopak chlapci eliminují příběhy s hrdinkou – dívkou. 

Chlapci čtou ve čtenářské etapě staršího školního věku dobrodružnou literaturu, fantasy, 

sci-fi, detektivku; uměleckonaučnou literaturu, sáhnou i po publikacích naučného 

charakteru, např. encyklopediích. Dívky si kromě povídek a románů s dívčí hrdinkou 

přečtou i poezii a dobrodružnou prózu. 

 Dobrá znalost žánrových preferencí jednotlivých vývojových etap dětského 

čtenářství je východiskem i pro autorskou tvorbu. Trend vydávané beletrie často 

koresponduje s čtenářskou atraktivitou zvolených žánrů.  

 

 

 

1.3.2 Pubescetní čtenářství ve výzkumu 

 

 Hlavním cílem prezentovaného výzkumu bylo zjistit čtenářské preference 

pubescentních čtenářů a jejich odraz v ukázkách interpretovaných v hodinách literární 

výchovy v jednotlivých ročnících druhého stupně základní školy. Realizace výzkumu 

proběhla v měsících březnu a dubnu 2011 ve 4 vybraných školách Královéhradeckého a 

Pardubického kraje. Učitelé zvolených škol byli předem seznámeni s cíli výzkumu a 

s dotazníkovými otázkami, které jsou kromě otázek 7 a 8 uzavřené povahy s využitím 

škály odpovědí. Dotazník obsahuje celkem 14 zjišťujících otázek. Formulář dotazníku 

zadávali ve školách učitelé. Čas určený pro jeho vyplnění byl ohraničen maximálně 

jednou vyučovací hodinou. Dotazování se zúčastnili žáci druhého stupně ve věku 12, 

13, 14 a 15 let (tedy žáci 6., 7., 8. a 9. tříd). Výzkumný vzorek dosáhl počtu 1196 

respondentů.
1
 Při zpracování výsledků jsme však zachytili 19 kusů chybně vyplněných 

dotazníků, které byly následně odstraněny a do konečných součtů nezasáhly – počet 

respondentů se tak ustálil na čísle 1177 dotazovaných (z toho bylo 748 dívek a 429 

chlapců).  

 

 Věk a pohlaví 

 

Stratifikace respondentů podle věku a pohlaví je podstatným údajem pro zjištění 

čtenářských preferencí pubescentů z důvodu odlišnosti výběru titulů a žánrů u dívek a 

chlapců v průběhu utváření kultivované čtenářské osobnosti.   

                                                 
1
 Návratnost dotazníků byla 92%. 
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Graf č. 1: Rozložení počtu dívek a chlapců v jednotlivých třídách 

 

 

 

 

 

 

 Postoj k četbě 

 

Respondenti byli dotazováni na jejich vztah k četbě. Naprostá většina z nich  

prezentovala k četbě pozitivní postoj. U dívek v 6., 7., a 8. ročníku hodnoty kulminují 

na hodnotách 92%, 97%, 96%. V 9. ročníku můžeme sledovat menší pokles zájmu, 

přesto se hodnota zastavila na 82%. Čtení ze školní povinnosti tvoří v procentech 

zanedbatelné položky. Drobnou odlišnost sledujeme u chlapců, které dle výsledků 

zejména v 6. třídách číst nebaví v 45%. Později se procentuální hodnoty označující 

pozitivní vztah k četbě blíží hodnotám zjištěným u dívek.  

 Zvýšený zájem o četbu v pubescentním období byl popsán už Otakarem 

Chaloupkou (1982), později i J. Tomanem (1999) nebo Ladislavou Lederbuchovou 

(2004). Autoři se shodují, že v tomto období zájem o četbu akceleruje, Chaloupka v této 

souvislosti hovoří dokonce o čtenářské erupci, případně explozi (Chaloupka, 1982, s. 

370). Pubescent hledá své vzory, identifikuje se s hrdiny, prožívá svět jako. Období 

intenzívního čtení však ve vývojové etapě adolescence ustupuje. Adolescent opouští 

imaginární svět příběhů, životní zkoušky zažívá osobně (srov. Lederbuchová, 2004, s. 

22) 
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Graf č. 2: Postoj dívek k četbě 
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Graf č. 3: Postoj chlapců k četbě 
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 Čtenářské preference: beletrie  x  věcná literatura  x  časopisy 

 

V odpovědích na tuto otázku jsou patrné rozdíly mezi pohlavími. Dívky ve všech 

sledovaných ročnících preferují beletristickou četbu, a to v nadpoloviční většině (6. tř. 

58%; 7. tř. 59%; 8. tř. 66%; 9. tř. 73%), četba časopisů zaujímá v součtech druhou 

pozici (6. tř. 33%; 7. tř. 30%; 8. tř. 29%; 9. tř. 17%). Četba naučné literatury se u dívek 

pohybuje v rozmezí mezi 5%-11% (6. tř. 9%; 7. tř. 11%; 8. tř. 5%; 9. tř. 10%). Odlišná 

je situace u chlapců. V 6. a v 9. třídě sice v četbě sledujeme převahu beletrie (6. tř. 57%; 

9. tř. 62%), ale v 7. tř. je procentuální zastoupení beletrie pouze 44% a v 8. tř. dokonce 

pouhých 39%. Čtenářská preference chlapců se v těchto ročnících přesouvá ke čtení 

časopisů (7. tř. 39% a 8. tř. 43%) a na rozdíl od dívek je u chlapců patrný vyšší zájem o 

naučnou literaturu. Povšimněme si, že u obou sledovaných skupin s rostoucím věkem 

zájem o četbu časopisů klesá. U dívek z 33% uváděných v 6. třídě na pouhých 17% v 9. 

třídě. U chlapců bylo nejvyšší procentuální zastoupení četby časopisů zaznamenáno v 8. 

tř. (43%), v 9. tř. zájem o časopisy poklesl na pouhých 26%. 
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Graf č. 4: Čtenářské preference dívek (beletrie, věcná literatura, časopisy) 
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Graf č. 5: Čtenářské preference chlapců (beletrie, věcná literatura, časopisy) 

 

 

 Individuální žánrové preference 

 

V tomto okruhu měli respondenti za úkol označit jediný žánr, který preferují v rámci 

své individuální četby. Pro potřeby otázky byla vytvořena škála, z níž dotazovaný volil 

jednu možnost. Zájem o pohádku a pověst je u obou pohlaví téměř nulový, naopak 

dominuje zájem o fantasy literaturu. Fantazijní svět pohádky je u sledovaného vzorku 

vyměněn za magické prostředí fantasy světa. U chlapců zaujímá pevnou pozici 

dobrodružná literatura a vyšší hodnoty si podržuje detektivní povídka. Dle výsledků je 

patrné, že se dívky četbě dobrodružné literatury nevyhýbají, stranou nezůstává ani 

zájem o detektivní žánr a na rozdíl od chlapců jejich četbě vévodí literatura s dívčí 

hrdinkou. U dívek se potvrzuje zájem o básnický text. Chlapce poezie v rámci 

individuální četby absolutně nezajímá. Žáci dodatečně přiřadili uměleckonaučnou 

literaturu, kterou si dívky i chlapci vybírají k četbě zejména v 8. ročníku a historickou 

literaturu, jež se objevuje v individuálních čtenářských preferencích v 9. ročníku. Obě 

tyto kategorie však v procentuálních číslech disponují mizivou hodnotou. Rozdílné 

počty u obou pohlaví lze vysledovat u komiksu – zde jsou procenta zájmu navýšena u 

chlapců, dívky komiks příliš nezajímá. 
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Graf č. 6: Individuální žánrové preference dívek 

       

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6.třída 7.třída 8.třída 9.třída

pověst

pohádka

povídka s dětským
hrdinou

dobrodružná povídka

povídka se zvířecím
hrdinou

povídka s dívčí
hrdinkou

 

Graf č. 7: Individuální žánrové preference chlapců 
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 Výběr knížky k četbě 

 

Respondenti z prezentované škály nabízených odpovědí vybírali osobu, která jim 

pomáhá s výběrem knižních titulů. K takovému dotazování nás přivedli výsledky 

několika výzkumů, které poukazují na skutečnost, že pubescentní čtenáři při výběru 

individuální četby neakceptují nabídku pedagoga. Popisovaný negativní postoj 

k doporučované četbě má pravděpodobně dvě příčiny: jedna z nich pramení v mýtu, že 

učitel není schopen pochopit zájmy pubescenta a tituly nabízené učitelem z pohledu 

dospívajícího nesaturují jeho čtenářské potřeby. Druhou příčinu hledejme v okruhu 

vývoje psychiky pubescentního jedince. Zejména mezi čtrnáctým a patnáctým rokem 

prochází obdobím vzdoru. Dospívající má pocit, že mu dospělý nerozumí, a proto jej 

nepovažuje za osobu, který by dokázala najít adekvátní knihu k četbě. Toto stanovisko 

dokladuje i předkládané dotazování. Z výsledků je patrná výrazná shoda v zaškrtnutých 

odpovědích mezi dívkami a chlapci. Obě sledované skupiny v nadpoloviční většině 

spoléhají na vlastní výběr titulu. Učitele nepovažují za vhodného partnera, který by jim 

dokázal vyhledat čtenářsky atraktivní titul – procentuální hodnoty vykazují většinou 

nulu, pouze v 6. třídě důvěřují učiteli 3% chlapců a v 8. třídě 5% dívek. Pubescenti více 

věří rodiči nebo prarodiči. Rozdíly mezi dívkami a chlapci spatřujeme v možnosti, v níž 

je nabízena pobídka k četbě prostřednictvím kamaráda nebo kamarádky. Chlapci tuto 

eventualitu akceptují až v devátých třídách, dívky průběžně od sedmé třídy. 
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Graf č. 8: Výběr knížky k četbě – dívky 
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Graf č. 9: Výběr knížky k četbě – chlapci 

 

 

 

 Zábava versus poznatky 

 

Pro získávání poznatků čte tištěné tituly málo respondentů, a to přes skutečnost, že 

autoři těchto publikací posilují vizuální stránku a snaží se potencionální čtenáře nalákat 

na beletrizovanou formu získávání informací. Velkým konkurentem je v tomto směru 

internet. Pokud se jedinec dobře naučí vyhledávat informace prostřednictvím internetu, 

opouští tištěnou knihu, po které sahá až ve chvíli, kdy chce relaxovat a bavit se. 

Zobrazované grafy ukazují, že neexistují větší výkyvy v procentuálních hodnotách u 

dívek a chlapců. 
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Graf č. 10: Zábava versus poznatky – dívky 

 

Graf č. 11: Zábava versus poznatky – chlapci 

 

 

 Moje nejoblíbenější kniha 

 

Respondenti neměli k dispozici nabídku možností. Mohli uvést jakoukoliv tištěnou 

knihu fikcionálního, případně nefikcionálního charakteru, která je nejvíce oslovila. Při 

zpracování výsledků byly uváděné publikace z důvodu následné kvantifikace vřazeny 

pod příslušné žánry (viz graf č. 12 a 13). Zpracované výsledky v podstatě korespondují 
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s preferencemi zjišťovanými v okruhu 4. U chlapců převládá četba publikací 

dobrodružného charakteru, fantasy a detektivky; dívky preferují dívčí literaturu a 

fantasy, rády si přečtou i dobrodružné příběhy. Mezi oblíbené tituly (i když v malé 

míře) byla zařazována pohádka, která pravděpodobně respondentům evokuje 

vzpomínku na rané dětství, případně první knížku, s níž se jako malí setkali. Svoji 

pevnou pozici si u dívek i chlapců (stejně jako ve čtvrtém okruhu) podržuje příběhová 

próza ze života dětí, jejíž četba dominuje v prepubescentním období, a z tohoto důvodu 

má vyšší zastoupení u dívek i chlapců ještě v šesté třídě. Zájem o ni s přibývajícím 

věkem opadá. 
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Graf č. 12: Moje nejoblíbenější kniha a její odraz v žánrových preferencích 

pubescentů – dívky 
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Graf č. 13: Moje nejoblíbenější kniha a její odraz v žánrových preferencích 

pubescentů – chlapci 

 

 

 

 Tři knížky, které jsem četl (a) naposledy 

 

Stejně jako u předchozího dotazování nebyla uvedena žádná škála návodných 

odpovědí. Dotazovaní vypsali názvy knížek z poslední četby. Tituly byly následně 

zařazeny pod jednotlivé žánry. Při zpracování výsledků jsme odhalili drobné nuance ve 

čtenářských preferencích, které vyplývají ze školních čtenářských povinností                

(v jednotlivých třídách se frekventovaně objevovaly stejné tituly korespondující s tzv. 

doporučenou četbou). Nově se proto v repertoáru žánrů objevuje drama, ve větším 

objemu byla čtena uměleckonaučná literatura a u chlapců jsme zaznamenali v 8%       

(7. tř.) četbu titulu s dívčí hrdinkou. Ostatní preference zůstávají beze změn. 

 

 

 

 



 

 
  34 

 

 

Graf č. 14: Tři posledně čtené knížky – dívky 

 

 

 

Graf č. 15: Tři posledně čtené knížky – chlapci 
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 Počet vlastních knih 

 

Cílem tohoto dotazování bylo zjistit přibližný počet knih, které pubescentní čtenář 

vlastní, a zda jejich množství koresponduje s ochotou číst. Respondentům byla navržena 

čtyřstupňová škála (do 10 kusů; 10-30 kusů; 30-50 kusů; nad 50 kusů). Vzhledem 

k tomu, že dosud zpracované výsledky deklarovaly pozitivní postoj k četbě a preferenci 

beletrie před ostatními typy textů, počítali jsme s vysokým procentuálním zastoupením 

třetí a čtvrté možnosti. Předpoklad se potvrdil jako správný.   

 

Graf č. 16: Počet knih v osobním vlastnictví pubescenta (dívky) 

 

 

Graf č. 17: Počet knih v osobním vlastnictví pubescenta (chlapci) 
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 Učitel jako propagátor individuální četby? 

 

Respondentům jsme nabídli tři možnosti odpovědí. Pouze 3% děvčat 7. tříd (z 

celkového počtu 1177 dotazovaných dívek a chlapců) uvedlo, že jim jejich vyučující 

vybere adekvátní titul k četbě.  Ostatní procentuální hodnoty byly rozděleny mezi 

možnost (b), v níž je pedagog popisován jako osoba, která je občas schopná porozumět 

čtenářským zájmům a potřebám pubescenta, a možnost (c), v níž je uvedeno, že učitel 

jako propagátor četby v podstatě selhává, protože dle respondentů nerozumí jejich 

zájmům, a z toho vyplývá, že není schopen nabídnout čtenářsky atraktivní titul k četbě. 

Prezentované výsledky byly očekávány. Příjemně překvapilo procentuální zastoupení 

možnosti (b) – učitel své svěřence občas inspiruje. 
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Graf č. 18: Propagace četby učitelem a její vliv na pubescenta (dívky) 
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Graf 19: Propagace četby učitelem a její vliv na pubescenta (chlapci) 
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 Texty k četbě v hodinách literární výchovy na základní škole 

 

Dotazování se zaměřilo na žákovské hodnocení literárních textů, s nimiž se pracuje 

v hodinách literární výchovy na ZŠ. Žáci se vyjadřovali k dotazu, zda jsou pro ně 

ukázky uměleckých textů interpretované ve škole dostatečně inspirativní pro četbu 

celého titulu. Chlapci literární úryvky považují za inspirativní pouze občas – vysoké 

procentuální zastoupení této odpovědi vidíme zejména v 8. a 9. třídách (73%; 77%). 

Obdobnou tendenci sledujeme i u dívek (8. tř. 91%; 9. tř. 66%).  Pozitivním 

hodnocením je, že se snižují procentuální hodnoty u odpovědi (b), která deklaruje 

záporný postoj k výběru inspirativních úryvků k četbě v hodinách literární výchovy 

(dívky: 6. tř. 30%;7. tř. 42%; 8. tř. 9%; 9. tř. 17% / chlapci: 6. tř. 43%; 7tř. 55%; 8. tř. 

16%; 9. tř. 18%). Výsledky mj. reagují na nový trend tvůrců učebnic, kteří se snaží 

zařazovat do čítankových titulů čtenářsky atraktivní ukázky.  

 

 

Graf č. 20: Hodnocení čtenářské atraktivity literárních úryvků ve výuce LV žákem 

(dívky) 

 

Graf č. 21: Hodnocení čtenářské atraktivity literárních úryvků ve výuce LV žákem 

(chlapci) 
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 Komunikace učitele a žáka o přečteném čítankovém textu 

 

Kvantifikace výsledků v podstatě přinesla pozitivní hodnocení pro učitele. Žáci shodně 

odpovídali na otázku Povídáte si s učitelem (učitelkou) při literárním vyučování o 

přečtených ukázkách z čítanek? kladně. Odpověď ano, většinou pokaždé označilo 40% 

chlapců v 6. třídách; 56% v 7. třídách; 83% v 8. třídách a 84% chlapců v 9. třídách. U 

dívek se procentuální hodnoty u této odpovědi příliš nelišily od chlapců (6. tř. 44%; 7. 

tř. 59%; 8. tř. 68% a 9. tř. 87%). Odpověď občas zvolilo 55% chlapců v 6. třídách; 44% 

v 7. tř.; 17% v 8. tř. a 8% v 9. třídách. Stejnou odpověď určilo 52% dívek v 6. tř.; 41% 

v 7. tř.; 23% v 8. tř. a 13% dívek v 9. třídách. Odpověď nikdy oslovila pouze mizivé 

procento respondentů (chlapci: 6. tř. 5%; 7. tř. 0%; 8. tř. 0%; 9. tř. 8% / dívky: 6. tř. 4%; 

7. tř. 0%; 8. tř. 0%; 9. tř. 9%).  V odpovědích nejsou patrné rozdíly mezi dívkami a 

chlapci.  

 

Graf č. 22: Hodnocení komunikace mezi učitelem a žákem o přečteném textu z pohledu 

žáka (dívky) 

 

Graf č. 23: Hodnocení komunikace mezi učitelem a žákem o přečteném textu z pohledu 

žáka (chlapci) 
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 Hodnocení čítankových textů z pohledu žáka 

 

Otázka Vyhovuje ti čítanka, ze které čteš ve škole ukázky? do jisté míry 

koresponduje s dotazem zjišťujícím čtenářskou atraktivitu literárních úryvků 

interpretovaných ve školní praxi (viz graf č. 20 a 21). Do nabízených odpovědí bylo 

opět zapracováno hodnocení literárních úryvků z pohledu žáka (předpokládáme, že 

učitelé ve většině případů k interpretaci využívají texty uváděné v čítankových 

souborech). Z výsledků lze vypozorovat shodu v odpovědích u obou prezentovaných 

otázek (srov. graf č. 21; 22; 24 a 25). Naprostou většinu respondentů zaujmou jen 

některé ukázky (dívky: 6. tř. 56%; 7. tř. 49%; 8. tř. 76%; 9. tř. 44% / chlapci: 6. tř. 55%; 

7. tř. 30%; 8. tř. 67%; 9. tř. 73%). Odpověď ano, (čítanka) většinou obsahuje zajímavé 

ukázky uvedlo  8% dívek v 6. třídách; 16% dívek v 7. třídách; 12% v 8. třídách; 13% 

dívek v 9. třídách. Výsledky u chlapců nevykazují v porovnání s dívkami větší rozdíly 

kromě výsledků v 6. třídách, kde tuto odpověď neoznačil žádný z chlapců (chlapci: 6.tř. 

0%; 7. tř. 20%; 8. tř. 11%; 9. tř. 18%). Odpověď ano, texty se mi líbí, čítanka obsahuje 

hezké ilustrace vykazuje nulové procentuální hodnoty, pouze v 7. ročnících je u chlapců 

procentuální zastoupení této odpovědi 11% a u dívek 4%. V odpovědi ne, vybrané 

ukázky mě nebaví číst se zejména u chlapců zvyšují procentuální hodnoty zejména v 6. a 

v 7. třídě (chlapci: 6. tř. 20%; 7. tř. 30%; 8. tř. 0%; 9. tř. 9% / dívky: 6. tř. 12%; 7. tř. 

10%; 8. tř. 4%; 9. tř. 22%) a lze konstatovat, že uváděná procenta korespondují se 

zvýšenými hodnotami u chlapců při volbě odpovědi ne, protože nečtu rád(a) (chlapci: 

6.tř. 5%; 7. tř. 20%; 8. tř. 11%; 9. tř. 0% / dívky: 6. tř. 0%; 7. tř. 0%; 8. tř. 0%; 9. tř. 

4%). Předpokládáme, že chlapci, u kterých chybí ochota číst, volili mezi posledními 

dvěma prezentovanými možnostmi. Poslední nabízenou odpověď ne, čítanka 

neobsahuje zajímavé texty více volily dívky – 6. tř. 24%; 7. tř. 25 %; 8. tř. 4%; 9. tř. 

17%. U chlapců zaznamenáváme vyšší výkyv hodnot v šesté třídě 20%, v ostatních 

ročnících jsou hodnoty na nule.  
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Graf č. 24: Hodnocení čítankových textů z pohledu žáka (dívky) 
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Graf č. 25: Hodnocení čítankových textů z pohledu žáka (chlapci) 
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 Žánrová preference v rámci čítankových textů z pohledu žáka 

 

Respondenti byli dotazováni na žánr, který při čtení v hodinách literatury 

postrádají. Záměrně jsme se neptali na absenci žánrů v čítankách. Vycházíme totiž 

z předpokladu, že antologie jsou po obsahové stránce záměrně předimenzované, aby 

měl učitel možnost výběru textu a mohl tak flexibilně reagovat na čtenářské potřeby 

žáků. Výsledky, které ukazují grafy s čísly 26 a 27, dokladují, že respondenti postrádají 

ve školní praxi texty (žánry), jež preferují v rámci své individuální četby. Platí tedy 

rozložení čtenářských preferencí, které jsme zmínili v úvodu výzkumu (dívky: povídka 

s dívčí hrdinkou, fantasy, detektivka; chlapci: fantasy, sci-fi, detektivka, dobrodružná 

povídka). Výsledky naznačují zvýšený zájem o pohádku a pověst oproti individuálním 

čtenářským preferencím – respondenti tyto žánry v rámci školní výuky akceptují. 

Překvapivý výsledek zaznamenal komiks. V tomto případě jsou výsledky individuálních 

preferencí diametrálně odlišné od požadavků na školní literární text, a to zejména u 

chlapců (komiks - chlapci: 6. tř. 30%;7. tř. 32%; 8. tř. 33%; 9. tř. 17% / komiks – dívky: 

6. tř. 14%;7. tř. 10%; 8. tř. 5%; 9. tř. 9%).   
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Graf č. 26: Žánrová preference v rámci čítankových textů z pohledu žáka (dívky) 
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Graf č. 27: Žánrová preference v rámci čítankových textů z pohledu žáka (chlapci) 

 

 Závěr  

Pubescentní čtenářství je často diskutovanou kategorií. Čas dříve věnovaný 

četbě knih se zužuje z důvodu jiného rozložení volnočasových aktivit dětí a pubescentů. 

Vztah ke knize se upevňuje v průběhu celého života jedince v rámci neinstitucionální 

(rodina) a později institucionální (škola) výchovy. Deklarovanou prioritou literární 

výchovy ve škole je rozvíjet čtenářskou kompetenci a formovat kultivovaného čtenáře. 

Opakovaně se hovoří o problematice čtenářských preferencí. Řeší se otázka, zda školní 

literární výchova adekvátně reaguje na čtenářské potřeby a zájmy recipientů. Z tohoto 

důvodu vzniklo i prezentované dotazníkové šetření. Zabývali jsme se problematikou 

individuálních čtenářských preferencí pubescentů a jejich odrazem ve volbě textů pro 

četbu a následnou interpretaci v hodinách literatury na základní škole, a to z pohledu 

žáka, nikoliv učitele. Výsledky výzkumu dokladují, že ochota číst vykazuje 

v procentuálních součtech u pubescentů vysoké hodnoty, což považujeme za pozitivní 

zjištění. Respondenti čtou raději pro zábavu, četba je pro ně zdrojem relaxace. Knihu 

jako zdroj věcné informace primárně nevyhledávají, v tomto směru vidíme velkou 

konkurenci v podobě internetu. Individuální čtenářské preference se ve sledovaném 

vývojovém období diferencují dle pohlaví. Dívky preferují příběhy s kumulovanou 

citovou složkou, tzv. příběhy s dívčí hrdinkou; fantasy. Nově mezi oblíbené žánry 

proniká detektivka, která kromě dívek oslovuje i chlapce (detektivka, fantasy, 

dobrodružná literatura). Realizovaný výzkum potvrdil repertoár čtenářských preferencí 

pubescentů, který se v čase jeví jako stabilní a v podstatě neměnný. Výsledky šetření 
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rovněž poukázaly na skutečnost, že pedagog dle pubescentů nepostihuje jejich čtenářské 

zájmy, potřeby, a jako propagátor individuální četby selhává. Vybrané otázky byly 

zaměřeny i na volbu textů, s nimiž se ve škole pracuje. Z odpovědí je patrné, že mezi 

dotazovanými nepanuje vysoká spokojenost s výběrem úryvků určených ke 

školní četbě. Žánry, jež respondenti v čítankách postrádají, korespondují s jejich 

individuálními čtenářskými preferencemi, které však školou nejsou vždy akceptovány.  

(poprvé zveřejněno viz Bubeníčková, 2011, s. 11-50) 

 

  

 Kontrolní otázky 
 

Vymezte základní etapy dětského čtenářství, specifikujte jednotlivé fáze. 

Charakterizujte pubescentního čtenáře. 

Popište čtenářské preference pubescenta. 
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Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti 
v hodinách literární výchovy (kritické myšlení, 
kooperativní učení)  

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 

 Budete rozumět termínu čtenářská gramotnost. 

 Porozumíte koncepci čtení ke kritickému myšlení. 

 

 Pojmy k zapamatování 
 

 čtenářská gramotnost 

 kritické myšlení 

 kooperativní učení 

 

 

1.4 Čtenářství a čtenářská gramotnost  

 

Dětské čtenářství je již po několik let opakovaně diskutovanou problematikou. 

Výsledky mezinárodních výzkumných šetření (PISA)
2
 ukazují, že se situace v oblasti 

rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti v ČR příliš nezlepšuje. Jedním z důvodů je 

absence podpory CÍLENÉHO rozvoje čtenářské gramotnosti na školách (ať už formou 

metodických opor orientovaných na učitele nebo podporou čtenářství v podobě akcí 

zaměřených na exponovanou skupinu – zejména žáky 1. a 2. stupně základní školy).  

                                                 
2
 „Projekt PISA je považován za největší a nejdůležitější mezinárodní výzkum v oblasti měření výsledků 

vzdělávání, který v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V současné době je do něj zapojeno 68 zemí včetně všech 

členských zemí OECD. 

Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně kompetencí patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných 

zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby poskytoval 

tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských 

systémů. 

Testování probíhá ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených oblastí tak, 

aby bylo možno o ní získat detailnější informace. První testování proběhlo v roce 2000 a bylo zaměřeno 

na oblast mateřského jazyka, druhé testování, zaměřené na matematiku, proběhlo v roce 2003, třetí 

testování v roce 2006 bylo zaměřeno na oblast přírodních věd, čtvrté se v roce 2009 soustředilo opět na 

oblast mateřského jazyka. Poslední testování uskutečněné v roce 2012 se znovu zaměřovalo zejména na 

zjišťování matematické gramotnosti žáků. Navázalo tak na výsledky výzkumu z roku 2003 a kromě úrovně 

matematické gramotnosti českých žáků sledovalo v průběhu uvedeného období i  její změny, které mohly 

být způsobeny též zavedením kurikulární reformy“ (PISA 2012, cit. 12. 7. 2014) 
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Nepříznivému stavu rovněž přispívá nepřítomnost vymezení obsahu pojmů 

čtenářská gramotnost a čtenářství v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání, a s tím související absence řešení vztahu mezi oběma specifickými 

kategoriemi. Učitelé se v problematice dostatečně neorientují, čtenářskou gramotnost a 

podporu jejího rozvoje chápou primárně v intencích předmětu český jazyk, přitom se 

jedná o kategorii, která postihuje většinu výchovněvzdělávacích předmětů na základní 

škole. Cíleně by proto měla být čtenářská gramotnost podporována i v jiných 

předmětech než jen v českém jazyce - na tuto skutečnost se často zapomíná.  

Předpokládá se, že práce s beletristickým textem primárně spadá do hodin 

literární výchovy, ale například texty uměleckonaučného charakteru lze vhodně využít i 

v hodinách vlastivědy, přírodovědy nebo dějepisu. Naopak práce s odborným textem 

nabývá hlubšího významu i v jiných předmětech, než je český jazyk / literární výchova. 

Činnosti spjaté s tímto typem textu by pak z důvodu rozvoje čtenářské gramotnosti 

neměly být násilně prováděny např. v hodinách literatury.  

Cestou k rozvoji čtenářské gramotnosti je podpora čtenářství. U předškolních dětí 

je motivace k pozdější samostatné četbě podporována pravidelným předčítáním 

rodičem, prarodičem nebo učitelem v mateřské škole. Předčtenářská etapa nesmí být 

podceňována. Dítě už v tomto období získává (byť pasivní) čtenářské návyky. Jakmile 

dítě na počátku školní docházky zvládne techniku čtení, začne číst samostatně a 

postupně se osamostatní i ve výběru knih k četbě. Abychom jako učitelé dosáhli 

kýženého výsledku v podobě dobrovolného – volnočasového čtenářství u žáků, měli 

bychom podržet základní myšlenku s tímto aktem související, že četba by měla být pro 

žáka zážitkem. K četbě je nutné žáky vést, motivovat a zejména jim nezakazovat četbu 

titulů, které nespadají do roviny literatury beletristické, nebo literatury, kterou učitel 

vnímá na hranici triviality a kýče: 

 

„Stává se, že učitelé se obávají, že by žáci četli jen podřadné texty, pokud by výběr byl 

ponechán na nich. 

Žákům se proto předkládají učitelem (školou) vybrané texty, které jim nic neříkají. 

Skryté kurikulum tak žáky učí, že číst je nekonečné utrpení a nuda. Pokud chceme, aby 

se žáci dobrali i náročnější četby, musíme v nich nejprve vzbudit potřebu a chuť číst. K 

tomu nejlépe poslouží jakákoli kniha, text, který žáka zaujme. Teprve u žáka, který čte, 

můžeme rozvíjet jeho čtenářské návyky a dovednosti a usměrňovat jeho preference.  

Podmínka pro rozvíjení čtenářství: 

Žáci mají možnost číst texty, k nimž dozráli a které je osobně oslovují. Každý žák pak 

čte jiný text podle vlastní volby. Učitelé jsou vybaveni metodami a postupy, které jim 

umožní vést každého žáka k vyšší úrovni čtenářství po jeho vlastní cestě. Kromě toho 

učitelé znají vhodnou četbu včetně nejnovějších publikací a včetně děl, která by 

dobrovolně učitel nečetl (masová dětská literatura).  

Příklad: 

Žák v osmé třídě čte s nadšením Vikinga Vika, knihu určenou mladším dětem. Do této 

doby nečetl nic. Učitel žákovi tuto četbu dopřeje a postupně mu nabízí náročnější četbu, 

například takovou, která s Vikingy obsahově souvisí nebo v níž je také zachycen osobní 
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růst mladého člověka, ale ve složitějších situacích, nebo která zpracuje stejné téma 

jinou formou + ságy atp.“ (Šafránková, Košťálová, Hausenblas, Šlapal, 2010, s. 10). 

 Čtenář může totiž spatřovat čtenářskou atraktivitu v titulech, které spadají do 

oblasti publicistické (časopisy) nebo odborné (encyklopedie, slovníky apod.). 

Nejenom cílená cesta vzdělávání čtenáře – žáka podpoří rozvoj čtenářské 

gramotnosti. Je bezpodmínečně nutné, aby se vzdělávali i učitelé. Problematikou 

vzdělávání učitelů v této oblasti se u nás např. zabývá Kritické myšlení, o. s. 

 

 

 

 

1.4.1 Souhrn základních podmínek pro rozvíjení čtenářství 

 

 „Nikdo ve škole nepovažuje čtení za ztrátu času, dospělí jsou modelem čtenáře. 

 Čas - dostatek, pravidelnost, četnost: Žáci mají dostatek času na čtení přímo ve 

škole, čas je čtení věnován pravidelně a s dostatečnou frekvencí. 

 Předčítání: Žakům se ve škole často předčítá i tehdy, když už sami umějí číst. 

 Dostupnost knih a textů: Prostředí je naplněné různorodými knihami a texty, 

které jsou snadno dostupné (včetně jednoduchého výpůjčního systému). 

 Vlastní volba: Žáci si mohou vybírat knihy a texty podle vlastni volby. 

 Četba celých textů: Žáci čtou celé knihy, ne jen ukázky nebo úryvky. 

 Příležitost pro čtenářskou odezvu a sdílení: Žáci mohou bezprostředně sdílet 

osobní dojmy z četby. 

 Čtení je propojeno se psaním: Žáci písemně reagují na přečtené (osobní 

záznamy z četby). Žáci se učí textům rozumět i tím, že je sami vytvářejí 

(produktivní psaní) – příkladem může být projekt První věta, jehož cílem bylo 

podpořit žákovské produktivní psaní. Žákům byla zadána první věta příběhu (V 

pátek odpoledne se zaklapla vrata a škola mohla odpočívat.) a oni postupně 

přidávali věty další a spontánně ve skupině vytvářeli příběh - viz níže „Ukázky 

práce s textem“. 

 Učitelé umějí čtení vyučovat: Ovládají čtenářské strategie pro porozumění textu, 

umějí je modelovat a vyučovat, ovládají metodu hlasitého přemýšlení, 

poskytovaní popisné zpětné vazby a korektivní zpětné vazby, umějí vést žaky k 

výběru textu. 

 Učitelé čtou: Učitelé znají knihy, které mohou zaujmout jejich žáky. Umějí 

každému žákovi doporučit vhodnou knihu. Sledují novinky“ (Šafránková, 

Košťálová, Hausenblas, Šlapal, 2010, s. 12). 
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 Ukázka práce s textem 
 

 

O Záhadné knize 

 

„V pátek odpoledne se zaklapla vrata a škola mohla odpočívat. Jenže v té škole 

zůstala jedna dívka, která se jmenovala Katy. Byla to hezká, zvídavá a smělá slečna 

s hnědými vlasy, modrýma očima a bylo jí patnáct let. Chtěla vyřešit záhadu, o které se 

dozvěděla večer v novinách. Dočetla se, že se ve škole ozývají divné zvuky. Prý je 

slyšet děsivé bouchání a skřípání. Svěřila se přátelům, ale oni tomu nevěřili. Řekla si, že 

se sama přesvědčí, a to hned, jak se zavře škola. Když skončilo vyučování, schovala se 

na záchod a čekala, dokud nebude v budově úplně sama. 

 Jakmile byla škola prázdná, Katy vstoupila na potemnělou chodbu. Vůbec se 

nebála. Od svého nejlepšího kamaráda, který byl školní delikvent, zjistila, že klíče jsou 

ve sklepě v knihovně. Musela tedy jít nejdřív do sklepení. Po chvíli hledání klíče našla a 

přitom si uvědomila, že záhadné zvuky vycházejí právě z knihovny. 

 „Buch – ruch – skříp – písk,“ ozývalo se. 

 Netrvalo dlouho a Katy objevila hlučnou knihu. Vzala ji do rukou a podívala se 

na její jméno. Jmenovala se Koholmónie. Na jejím hřbetu bylo napsáno PŘEČTI A 

STANE SE ZÁZRAK. 

 Katy knihu otevřela a začala v ní listovat. Autor byl neznámý, ale na páté stránce 

byl obrázek jakéhosi čaroděje, který jí byl povědomý. Po chvilce přemýšlení jí to došlo. 

Byl to bývalý ředitel školy. Jeho obraz visel na stěně ředitelů. Listovala dál, až se 

dostala na desátou stránku. Na ní byl nakreslený černý had. Katy po obrázku přejela 

prstem. Had se začal pomalu hýbat. Najednou z knihy vylezl slizký ocas. Než stačila 

dívka něco udělat, sevřel ji a táhl do knihy. Katy se ocitla v moři v podobě velkého, 

skoro třímetrového černého hada. K tomu měla čtyři ostré zlaté zuby. Kde to jsem? Co 

se stalo? Proč tak vypadám? Najednou k ní připlavala obrovská červená krakatice 

s dlouhými chapadly. Katy se lekla, protože spatřila svůj odraz v jejím velikánském 

rudém oku stejně jako v zrcadle, které má každý doma. Okamžitě se snažila odplavat od 

chobotnice pryč. Začala blesková honička. Katy plavala, jak jen to šlo, a přitom hledala 

úkryt. Ztratila se z dohledu krakatice. Uklidnila se a začala se rozhlížet. Po chvilce 

narazila na rozlehlý mořský hrad. Na nádvoří byla cedule – jmenoval se Smrt. Katy se 
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názvu lekla, ale byla zvědavá, a plula dál. Na hradbě hradu uviděla černokněžníka. Měl 

na sobě černé šaty a vyvolával mrtvé piráty. Ti vydávali stejné zvuky, jaké se ozývaly 

z knihovny. Katy opět začala prchat, ale naneštěstí se odkudsi znovu vynořila červená 

krakatice. To už tu jednou bylo, řekla si Katy a než se nadála, dlouhá chapadla ji táhla 

přímo k černokněžníkovi. Ten se na ni dlouze podíval a poté se zeptal: „Kdo jsi a co tu 

děláš?“ „Jsem Katy a jsem z planety Země.“ Dívka si uvědomila, že černokněžníka zná 

z obrazu ve škole a hned se zeptala: „Nejste náhodou bývalý ředitel školy?“ „No, býval 

jsem ředitelem školy,“ řekl černokněžník. „A jak jste se sem dostal?“ vyzvídala dál 

Katy. „Přes knížku Koholmónie, kterou jsem našel v knihovně. Tenkrát mě chytila 

červená krakatice a vtáhla mě dovnitř. Objevil se tenhle hrad. Od té doby jsem 

v různých knihách hledal, jak se odtud dostat.“ Katy měla stejný problém: „A jak se 

odsud dostaneme?“ Černokněžník se podíval do knihy, která stála na podstavci před 

ním. Chvilku v ní listoval, až našel, co hledal. „Musíme uspat chobotnici, a než zavře 

své oko, musíme jím proskočit.“ „Ale jak to uděláme?“ „Stačí, když řekneme 

zaříkávadlo na uspání.“ Katy to nějak nešlo z hlavy. „Když je to tak lehké, proč jste to 

neudělal už dávno?“ „To proto, že na tohle kouzlo musí být dva. Proto mi tě sem 

krakatice přivlekla. Piráti mi prozradili, jak ji ovládnout. Jiná cesta zpět není. Opakuj po 

mně, Katy.“ „Tak jo,“ souhlasila dívka a přidala se k černokněžníkovi. Chobotnice usni 

hned, čárů na tě sešlem spleť. Jak zaříkávadlo dořekli, chobotnice začala klimbat. A než 

jí víčko úplně spadlo, ředitel s Katy proskočili oknem. V tu chvíli byli oba v knihovně. 

Katy zjistila, že už není had a ředitel, že není černokněžník. Hurá! Oba se hlasitě 

radovali. Za rohem se objevil školník. Nejdřív jim vynadal, co dělají ve škole a proč tak 

hlučí, ale pak rozpoznal bývalého ředitele a překvapeně vyzvídal: „Co tu děláte, pane 

řediteli?“ „Šel jsem pro knížku do školní knihovny.“ „Samozřejmě, půjčte si jakou 

chcete,“ dovolil školník a šel domů, protože už byl večer. Ředitel si vzal knížku 

Koholmónie, nalistoval stranu deset, na které byl velký černý had a černokněžník, jak 

proskakují okem krakatice. 

 „Hele, Katy, to jsme my,“ ukázal na ten obrázek. Katy se na něj usmála a řekla: 

„Tohle bude naše tajemství.“ 

 

První věta: v pátek odpoledne se zaklapla vrata a škola mohla odpočívat. 1. vyd. V 

Praze: 65. pole, 2013, 68, [11] s. Políčko. ISBN 978-80-87506-26-4. 
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1.4.2 Čtenářská gramotnost – vymezení pojmu 

 

V současnosti existuje několik definic pojmu čtenářská gramotnost. Uvádíme 

dva příklady: 

 

Definice čtenářské gramotnosti PISA 2012: 

 

„Čtenářská gramotnost představuje porozumění, využívání, posuzování a 

angažování se v psaných textech za účelem dosažení cílů jedince, rozšíření 

jeho znalostí a potenciálu a aktivní účasti ve společnosti“.  

 

(JANOTOVÁ, Z. Definice čtenářské gramotnosti PISA 2012. [online] [cit. 2014-

07-12]. Dostupné z: http://www.pisa2012.cz/?a=ke_stazeni 

 

Definice čtenářské gramotnosti VÚP 2010:  

 

„Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka 

vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro 

užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech.“ 

 

(KOŠŤALOVA, H., ŠAFRANKOVA, K., HAUSENBLAS, O., ŠLAPAL, M.: 

Čtenařska gramotnost jako vzdělavaci cil pro každeho žaka. 

Praha: ČŠI, 2010. [online] [cit. 2014-07-12]. Dostupne z WWW: 

<http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jakovzdelavaci- 

cil-pro-kazdeho-zaka>) 

 

 

 

1.4.3 Roviny čtenářské gramotnosti 

 

V rámci čtenářské gramotnosti rozlišujeme několik rovin, které vzájemně 

prostupují: 

 

Vztah ke čtení 

 

Vztah ke čtení chápeme jako základní předpoklad pro další práci v oblasti rozvoje 

čtenářství. Vytvoří-li se u žaka vztah ke čtení, můžeme mnohem efektivněji rozvíjet i 

další roviny čtenářské gramotnosti. 

 

 vybírá si knihy a texty, které mu přinášejí zážitek z četby 

 využívá texty jako zdroj poznání a vnímá jejich užitečnost 

 záměrně vyhledává texty pro něj dosud neznámých žánrů, témat, autorů 

 vyhledává a nalézá a čtenářské zážitky v obsahu (děj a situace, prostředí, 

postavy, vztahy,…) i v kompozici a jazykových prostředcích textu 

 využívá nabízené příležitosti ke čtení (např. dílna čteni) 



 

 
  51 

 sdílí s ostatními čtenářské prožitky 

 vyjádří, proč se mu text líbí nebo nelíbí 

 překonává obtíže, na které při čteni naráží 

 očekává, že mu přečtení textu přinese uspokojení a užitek (splní účel, s nímž se 

do čtení pustil) 

 zajímá se o knihy ve svém okolí a ve svém dosahu, prohlíží si nové knihy bez 

ohledu na to, zda jsou to knihy pro jeho věkovou kategorii; jako začínající čtenář 

se zajímá především o vizuální stránku knihy; jako pokročilejší čtenář si knihy 

prohlíží zkušeně (využívá informaci na přebalu knihy, struktury, začítá se do 

jazyka knihy,…) 

 vytrvá při četbě delších textů 

 

 

 

Doslovné porozumění 

 

 dekóduje znaky/symboly ve slova/významy a doslovně porozumí, co je v textu 

napsáno; přečtené převypráví svými slovy 

 oddělí v textu podstatné od nepodstatného, hlavní složky od podrobností, hlavní 

linii děje od odboček, hlavní postavy od epizodických 

 aktivuje a zapojuje své dosavadní vědomosti, zkušenosti a postoje 

 pro porozumění textu využívá svých znalostí o struktuře textu (název, členění, 

klíčová slova, druh textu,…) 

 vizualizuje si pasáže čteného textu (podle svých zkušeností). 

 hledá a nalézá souvislosti 

− mezi různými prvky textu navzájem (mezi motivy, postavami, prostředím, 

časovými úseky, stylem vyjádření a obsahem sděleni, apod.) 

− mezi tím, co čte, a jinými texty nebo artefakty (obrazy, film, hudba,…) 

− mezi tím, co čte, a životními zážitky, zkušenostmi, představami, názory,… 

 sleduje, jak se děj vyvíjí nebo jak postupuje podávání informaci 

 na základě nově získaných informací a nově odkrytých souvislosti v textu si 

průběžně upravuje svoje porozumění textu 

 klade otázky k doslovným významům sdělení – slov a myšlenek v textu 

 klade otázky mířící ke zjištění toho, jak porozuměl textu 

 při neporozumění slovům čte dál a zkouší vyvodit význam slova z kontextu, 

zkusmo přiřazuje slovu určitý význam, slovo rozebírá na menší části, jimž by 

mohl rozumět, pokouší se najit synonyma 
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Vysuzování 

 

 formuluje hlavní myšlenku (sděleni) textu, která není doslovně v textu uvedena; 

tvoři a formuluje interpretace textu a porovnává je s jinými interpretacemi; 

vyslovuje závěry, domněnky a hypotézy a dokládá je textem 

 z textu vysuzuje na autorský záměr včetně zamýšleného adresáta, využívá při 

tom otevřeně uvedené i skryté signály v textu a své znalosti kontextu 

 posuzuje autorský záměr; posuzuje obsah a použité prostředky vzhledem k 

záměru a pravděpodobnému adresátu, hodnotí soudržnost, obsah a věrohodnost 

textu (oceňuje krásu nebo výstižnost vyjádření) 

 posuzuje možné vyznění textu pro různé adresáty, zhodnotí možná vyznění a 

zdůvodní svůj odhad i hodnocení 

 dává informace do souvislostí; vyvozuje závěry z informací, které získal z 

různých typů textů (např.: z lineárních textů, ze schémat, nákresů, tabulek, 

myšlenkových map, grafů, netištěných textů) 

 odlišuje fakta a názory, posuzuje věrohodnost faktů a podloženost názorů 

 rozliší příčiny a následky popisované problematiky ve čteném textu 

 

 

 

Metakognice 

 

 stanovuje si čtenářské cíle, vyhodnocuje jejich dosažení, cíle upravuje nebo 

stanovuje nové  

 formuluje záměr / účel čtení konkrétního textu 

 volí vhodný text v souladu se záměrem, volbu zdůvodňuje, vhodnost textu 

vyhodnocuje, opustí text, který nevyhovuje jeho záměru 

 volí vhodné strategie čtení (způsob čtení) v souladu se záměrem čtení, 

vyhodnocuje jejich účinnost, podle potřeby je mění  

 monitoruje průběžně své porozumění čtenému textu, volí strategie překonávající 

neporozumění 

 reflektuje svoje čtenářské preference, potřeby i předsudky a vědomě s nimi 

pracuje při 

 rozšiřovaní čtenářského teritoria 

 

 

 

Sdílení 

 

 formuluje své dojmy, závěry, pocity, prožitky z četby a sděluje je ostatním ústně 

nebo písemně, zapojuje se do diskuse o svých reakcích na četbu 

 vyslechne si či přečte s otevřenou myslí sdělení druhých o jejich porozumění 



 

 
  53 

textu nebo 

 prožitku, zkoumá je, doptává se, uvažuje o kontextu interpretace (osobnostní 

založení 

 a životní zkušenosti druhých, dobu vzniku interpretace,…) 

 v diskusi se podílí na vyjasňování své interpretace i interpretaci druhých; 

argumentuje; 

 obohacuje (doplňuje, zpřesňuje) své porozuměni a interpretaci 

 inspiruje se četbou i interpretaci druhých pro svoje vlastní čtenářství 

 

 

 

Aplikace 

 

Obecně 

 po přečtení textu se kriticky zamýšlí: Co udělám s tímto textem já teď a tady? 

(Budu nějak jednat, a jak? Změní se nějak moje rozhodování a jednání, pokud 

ano, jak? Koho nebo co moje jednání zasáhne?) 

 

Konkrétněji 

 využívá informací a myšlenek z četby k rozšíření a zpřesnění dosavadních 

vědomostí, názorů a zkušeností, propojuje původní vědění s novými myšlenkami 

a informacemi (využívá textů k učení) 

 propojuje přečtený text s jinými texty, porovnává a syntetizuje informace a 

myšlenky v nich obsažené; využívá texty k vzájemnému posouzení 

 přetváří (transformuje) texty, myšlenky nebo informace a prezentuje je dále; 

využívá texty k argumentaci, k ilustraci přístupu nebo řešení, k vlastní tvorbě; 

 zlepšuje komunikační dovednosti (zkušenosti z čtení textů využívá k zlepšení 

vlastního vyjadřování co do výstižnosti, uspořádanosti i působivosti; bere v 

úvahu různé adresáty sdělení a jejich potřeby) 

 využívá čtení a čtenářství k navazování přátelských vztahů, ke spolupráci či k 

pomoci ostatním 

 

(převzato z: ŠLAPAL, Miloš, KOŠŤÁLOVÁ, Hana, HAUSENBLAS, Ondřej. 

Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Vyd. 1. Nový Jičín: 

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační 

centrum Nový Jičín, 2012, 144 s. ISBN 978-80-905036-8-7.) 

 

 

1.4.4 Program RWCT a rozvoj čtenářské gramotnosti 

 

Reading&Writng for Critical Thinking (zkráceně RWCT) vznikl v roce 1997 



 

 
  54 

v USA. V České republice se poprvé objevil v roce 1998. U nás je znám pod označením 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Program RWCT je u nás prosazován 

občanským sdružením Kritické myšlení. Metody podporované RWCT účelně 

napomáhají rozvoji čtenářské gramotnosti. První zkušenosti práce s těmito metodami 

potvrzují jejich efektivitu.  

 

Příklady metod využívaných v rámci RWCT: 

 

 čtení s otázkami 

 čtení s předvídáním 

 řízené čtení 

 I.N.S.E.R.T. 

 volné psaní 

 myšlenková mapa 

 skládankové učení 

 literární kroužky 

 

Poznámka: ukázky činností spjatých s využitím dílčích metod budou prezentovány 

v seminářích. 

 

Vybrané metody využívají principů kooperativního učení. Žáci pracují v malých 

skupinách (3-5 žáků), přičemž úspěšnost práce při dosahování cílového výsledku člena 

skupiny závisí i na úspěšnosti jejích ostatních členů – v tom spočívá princip kooperace. 

Na rozdíl od tradiční skupinové práce, při níž může absentovat vzájemná spolupráce 

mezi jednotlivými členy (může dojít k situaci, kdy pracuje schopný žák, výsledek jeho 

práce může být prezentován jako výsledek celé skupiny), jsou do činností při 

kooperativním učení zapojováni vždy všichni žáci. Vzájemně se při řešení úkolů učí 

sžívat s členy skupiny - rozvíjejí sociální dovednosti. Učitel při kooperativním učení 

sleduje, co se žák naučil při práci ve skupině a zda sociální vztahy rozvíjené při 

skupinové práci fungují. 

 

 Ukázky práce s textem v hodinách literární výchovy 
 

 

Příklad 1:  

 

 

Motýl 
 

Petr Fiala 
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Možnosti využití textu 

 

Český jazyk a literatura 

 

 

Zkušenosti s textem 

 

Český jazyk a literatura; 9. ročník ZŠ; lyrika – písňové texty 

 

Text 

 

Motýl 

 

na stole ve sklepě 

v tlusté vrstvě prachu 

ležel motýl 

kdysi snad barevný 

a zrezivělá plechovka 

přítomna tamtéž 

nemohla se dosytosti vysmát 

tomu motýlovi 

tak jsem ji vzal 

a okno jsem rozbil tou plechovkou 

a oprášil motýla 

v paprsku světla 

 

a on se mi rozpadl v dlani 

a on se mi rozpadl v dlani 

a on se mi rozpadl v dlani 

a on se mi rozpadl v dlani 

 

FIALA, Petr. Motýl. CD skupiny Mňága a Žďorp, Monitor Praha 1995 dostupné z 

http://www.lyricon.net/textypisni/mnaga-a-zdorp/ryzi-zlato/motyl  

 

Didaktický potenciál textu 

 

1) Smysl textu a autorský záměr 

Autorem tohoto písňového textu je frontman rockové skupiny Mňága a Žďorp 

Petr Fiala. Text vyvolává tklivou nostalgickou náladu spojenou s vyjádřením křehkosti 

http://www.lyricon.net/textypisni/mnaga-a-zdorp/ryzi-zlato/motyl
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a pomíjivosti krásy, i obecně platné pomíjivosti. 

 

Otázky, které text může vyvolat: 

 

• Nakolik je pomíjivost typická pro krásu? 

 

• Je křehkost a pomíjivost součástí krásy? 

 

• Nakolik je krása autonomní? Dá se jí pomoci činem? 

 

• Může člověk změnit to, co je přirozeně určeno, dáno? 

 

• Nakolik může člověk způsobit svým aktivním činem něco jiného, než zamýšlel? 

 

• Nakolik je pomíjivý celý svět? (Vždyť i rez na plechovce je příznakem rozpadu…) 

 

2) Čtenář a text 

Žáci mohou sledovat výstavbu básně – v prvních verších jde o prostý popis části 

starého neuklizeného sklepa zúžený na dvě jednotliviny (tady se popis podobá 

malířskému zátiší), mezi nimiž je z pohledu básníka vztah (plechovka “se vysmívá“ 

motýlovi – proč?), který chce básník překonat svým činem. Motýla (jeho krásu) tím 

však neochrání, naopak motýl se rozpadá… A pointa je zdůrazněna opakováním. 

 

Má „příběh“ básně obecnější platnost? Co symbolizují motýl a rezavá plechovka? Žáci 

mohou popisovat pocity, jež v nich text vyvolává. Zažili někdy podobné? Co je to 

nostalgie? (Pocítili někdy stesk nad něčím nenávratně ztraceným? Tady je zesílen tím, 

že tu ztrátu urychlil sám autor svým činem…) 

 

Čím se text podobá jiným básním? Jde skutečně o lyriku? Má děj? 

 

3) Žánr textu a způsob autorova podání 

Žáci mohou text číst jako ukázku moderní lyrické poezie. Zvláštností je to, že ač 

jde o písňový text, autor v něm nepoužívá rýmy, přesto je text melodický (ovšem ani 

rytmus básně není nějak jednoduše pravidelný), zpěvný. Poslední verš se opakuje – 

zdůrazňuje nostalgické vyznění básně. 

 

4) Forma a jazykové prostředky textu ve vztahu k porozumění 

Z prvoplánového popisu básně mohou žáci postupně přejít k obecnějším 

úvahám: 

Jaké pocity v nich báseň vyvolává? Klade nám nějaké zásadní otázky? … 

 

(Sborník pozoruhodných textů. s. 72-73. Dostupné z: 

http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu )  

http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu
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Příklad 2: 

 

 

 

Šťastný princ  

 
Oscar Wilde 

 

Možnosti využití textu 

Český jazyk a literatura 

 

Zkušenosti s textem 

Český jazyk a literatura, výchova k občanství; 7. ročník ZŠ; epika – pohádka, etické 

otázky 

 

Text 

 

„Když jsem byl živ a měl jsem lidské srdce,“ odpověděla socha, „to jsem ještě 

nevěděl, co to jsou slzy, protože jsem žil v paláci, kde nemá přístup zármutek. Ve dne 

jsem si hrával se svými druhy v zahradě a večer jsem zahajoval tance ve velké dvoraně. 

Ta zahrada byla obehnána vysokánskou zdí, ale co je za ní, o to jsem se nikdy nestaral, 

když kolem mě bylo všechno tak krásné. Moji dvořané mi říkali Šťastný princ, a jsou-li 

radovánky štěstím, pak jsem dozajista šťastný byl. Tak jsem žil a tak jsem zemřel. A 

teď, co jsem mrtev, stojím tady nahoře, tak vysoko, že vidím všechnu hanebnost a 

všechnu bídu svého města, a ačkoli mám srdce ulité z olova, nemohu se ubránit pláči.“ 

(Wilde, 1985) 

 

 Jak rozumíš rčení „mít lidské srdce“? 

 

 Proč se pohádka jmenuje Šťastný princ? Žil opravdu šťastně? Jaký byl jeho 

život? 

 

 

 Princ viděl všechnu hanebnost a bídu města. Co asi viděl? 

 

 

 Jak rozumíš rčení „má srdce z olova“? 

 

 

 Proč princ plakal? 

 

 

 Myslíš, že mu bylo líto i sebe? Zkus napsat PROČ? 
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 Je možné žít v dnešní době „šťastný život“? Jak si to představuješ? 

 

 

(Beránková, 2014, s. 31) 

 

 

 

Příklad 3: 

 

 

Pohádky 
 

Miloš Macourek 

 

 

Možnosti využití textu 

Český jazyk a literatura 

 

 

Zkušenosti s textem 

Český jazyk a literatura; 6. ročník ZŠ; epika – pohádka, slovní hříčky 

 

 

Text 

 

 Antilopa běhá celý den sem a tam, veverka skáče ze stromu na strom, jenom 

plameňák stojí ve vodě a ani se nehne, stojí ve vodě na jedné noze, jako by druhou ani 

nepotřeboval, druhá noha si říká, k čemu jsem vlastně na světě, to by mě zajímalo, 

cožpak nemám právo na trochu pohybu, jsem přece noha, a když plameňák usne, noha 

se sebere a jde do světa, jde, kam ji noha nese, zažije mnoho příhod, napřed je tyčkou u 

plotu, pak metrem v textilním obchodě, pak zase hrazdou v tělocvičně a nakonec 

televizní anténou, která vidí všechno možné, když vidí i plameňáka, jak stojí na jedné 

noze, a noha si říká, chudák plameňák, měla bych mu poslat lístek, aby o mne neměl 

starost. 

(Macourek, 1985) 

 

 Chybí konec. Zkus ho napsat podle své fantazie. 

 

 V textu je několik slovních spojení, ve kterých se ukrývá název nějaké věci, zkus 

najít v dalších slovních spojeních názvy zvířat. 
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Například: palmeňák usne (kus) 

  pak metrem  (kmet) 

  plameňáka, jak (kajak) 

 

 Vyhledej zvířata v těchto větách: 

Starý mlýn klape sem a tam. 

Skoč, kam ti ukážu, nebo se zraníš. 

Z vody vyběhla úplně mokrá Vanda. 

Hodný manžel varoval svou manželku před deštěm. 

Kup našemu Alíkovi ty granule dnes v obchodě. 

V sobotu přijeďte na mou chalupu v Jeseníkách. 

 

 V textu se objevují slova, ke kterým máš za úkol vytvořit rým. Zkus napsat 

básničku s těmito rýmy. 

Slova z textu: den, strom, noha, svět, tyč, starost. 

 

 Posaďte se do kruhu a zkuste vymyslet společně jednu nesmyslnou pohádku. 

Kdo začne, vymyslí jednu větu. Žák vedle něho na něho naváže a připojí 

k příběhu další větu. Takto pokračujeme až k poslednímu žákovi. 

 

 Představte si, že vaříte nesmyslnou polévku. Přidávejte nesmyslná spojení. 

př. sladkou sůl, zlomené oko… 

 

(Beránková, 2014, s. 34) 

 

Příklad 4: 

 

 

Jak by měla vypadat Češka budoucnosti? Jako Petra Kvitová 

 
Ivan Hamšík 

 
Možnosti využití textu 

Český jazyk, výchova k občanství, výchova ke zdraví 
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Zkušenosti s textem 

 

Výchova k občanství – 8. a 9. ročník – vzory, idoly, vlastnosti, volba povolání 

 

 

Text 

 

Vždycky mě nadchne, když vidím někoho triumfovat díky hodnotám, kterých si 

vážím. Petra Kvitová letos v létě vyhrála slavný Wimbledon a před pár dny Turnaj 

mistryň. Podle většiny odborníků je momentálně nejlepší tenistkou na světě. Její 

vlastnosti oceňuju o to víc, čím míň je vidíme kolem sebe nebo u těch, kteří tuhle zemi 

řídí. Sportovní vítězství sice nemohou plnohodnotně nahradit opravdové a vážné 

úspěchy země, ale jejich symbolický význam je ohromný. Sport je totiž nemilosrdně fér. 

Když se flákáte, nedá se to zamluvit. Když podvádíte, všichni to vidí. Wimbledon 

nevyhrajete, když si napíšete skvělý projekt a dostanete dotaci. A skvělý bekhend nikde 

neprodávají. No jistě, také známe týpky s tetováním na zátylku, červeným ferrari v 

garáži, prsatou blondýnou v posteli a dlouhým seznamem prostitutek z hotelových 

pokojů. Promenádují se po barech, utrácejí v kasinu a vyskytují se zejména mezi 

fotbalisty. Takové nakládání s talentem je zoufalé. To ale není svět Petry Kvitové. Ona 

nám svými výkony a vystupováním vzkazuje: 

 

1. MÁM SEBEVĚDOMÍ. Už jako teenagerka dokázala porážet ty slavnější. 

2. JSEM SILNÁ OSOBNOST. Osamostatnila se už v šestnácti letech, a ačkoli není 

konfliktní, prosazuje si vlastní cestu. 

3. JSEM VÍTĚZNÝ TYP. Blízkost vítězství ji evidentně nestresuje. V kariéře se 

devětkrát dostala do finále a sedmkrát vyhrála. 

4. NEJSEM PROVINČNÍ. Díky tenisu má rozhled, procestovala svět, zlepšila 

vyjadřování do kamery. Jen si zkuste představit, jak v jedenadvaceti letech mluvíte 

anglicky přes mikrofon k vyprodanému stadiónu. 

5. NEJSEM NAMYŠLENÁ. Tak rychlý vzestup a takový balík peněz z ní naštěstí 

neudělaly primadonu. Je stejně milá, vstřícná a rozpačitá jako dřív. 

6. NEJLEPŠÍ JE ÚTOK. Věří na aktivitu, útok a pořád riskuje. 

Pokud se nic nepokazí, můžeme se těšit na další Martinu Navrátilovou. Silnou, 

sebevědomou, ale zároveň pokornou osobnost. A to nejlepší na konec. Petra Kvitová má 
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ještě slabiny, které nepochybně zlepší. To musí být pro její soupeřky hrůzostrašná 

představa. 

Ivan Hamšík 

 

HAMŠÍK, Ivan. Jak by měla vypadat Češka budoucnosti? Jako Petra Kvitová. Reflex. 

2011, č. 44. 

 
 

Didaktický potenciál textu 

 

formou otázek zpracoval Ondřej Hausenblas (OHs): 

 

Titulek se využije výborně jako evokace: Žáci mohou tipovat jednak určitou 

„babu“, jak se na Ostravsku říká, jednak poté tipovat typ ženy: má to být modelka, nebo 

manažerka, soudkyně, lékařka, mamina, sportovkyně? A když si to navzájem řeknou a 

zapíšou, mohou k typům Češek přidávat nějaké typické vlastnosti: jaká by byla 

manažerka, jaká mamina, jaká sportovkyně, aby byla hodna titulu Češka budoucnosti“? 

A jak vidí Češku budoucnosti chlapci a jak děvčata?  

Teprve po celé lekci by stálo za to se zastavit u otázky, na co potřebujeme 

nějakou Češku budoucnosti. Není to zcestná myšlenka? Budeme zase diskriminovat 

některé typy dívek, třeba ty pěkně opleskané, co nevypadají jako Barbína? Nebo ty, 

kterým to sice nepálí jako nějaké topmanažerce, ale zato dovedou být oporou pro své 

blízké a učí je být ohleduplný a milý? Anebo je naopak prima mít model, ideál – a starat 

se, aby to nebyl ideál zhovadilý, bez mozku a bez vztahu k lidem, jen bohatý nebo 

nohatý nebo... 

 

Nalezení postoje v takovém dilematu by mohlo být cílem hodiny, ne? Jak staré děti by o 

tomměly uvažovat? Už včas ti čtvrťáci, nebo až zralí sedmáci? 

 

OHs: Co je na fotce vyjádřeno jako žádoucí? Soustředěnost? Síla? Přesnost? 

Odhodlanost – můžeme tak pojmenovávat vysoce hodnotné vlastnosti. A říkat si jistě, 

kdo jiný – koho známe – je má, a jak je od nás daleko? je to v rodině a můžu se to od 

něj učit, je to jen v televizi, a tak můžu na něj jen koukat? Je takový můj učitel? 

 

Vždycky mě nadchne, když vidím někoho triumfovat díky hodnotám, kterých si vážím. 

 

OHs: To je úžasně silný výrok! Kolik dobrých věcí vyřknul? Proč jsou pro nás tak 

radostné zážitky z toho, když se setkáme s někým opravdu schopným – a je to stejná 

radost, když je opravdu velmi schopný konat třeba i zlé? 

 

Petra Kvitová letos v létě vyhrála slavný Wimbledon a před pár dny Turnaj mistryň. 

Podle většiny odborníků je momentálně nejlepší tenistkou na světě. Její vlastnosti 

oceňuju o to víc, čím míň je vidíme kolem sebe nebo u těch, kteří tuhle zemi řídí. 
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OHs: S čím vším se dají ty hodnoty poměřovat? Autor vzal politiky a nenašel u nich 

hodnoty – koho jiného mohl poměřit? Našel by? Kde mohou děti takového najít – léčil 

maminku? Stará se o kus světa – les, zvířata, lidi, doma, v cizině? Atp. 

 

Sportovní vítězství sice nemohou plnohodnotně nahradit opravdové a vážné úspěchy 

země, ale jejich symbolický význam je ohromný. Sport je totiž nemilosrdně fér. Když se 

flákáte, nedá se to zamluvit. Když podvádíte, všichni to vidí. Wimbledon nevyhrajete, 

když si napíšete skvělý projekt a dostanete dotaci. A skvělý bekhend nikde neprodávají. 

OHs: Předchozí odstavec je značná výzva pro porozumění: i doslovné: co vlastně která 

věta říká, i celkový smysl: co tím autor chce říct, na co věří a čeho se u nás čtenářů 

dovolává, že s ním v tom souhlasíme nebo máme souhlasit? 

 

No jistě, také známe týpky s tetováním na zátylku, červeným ferrari v garáži, prsatou 

blondýnou v posteli a dlouhým seznamem prostitutek z hotelových pokojů. Promenádují 

se po barech, utrácejí v kasinu a vyskytují se zejména mezi fotbalisty. Takové nakládání 

s talentem je zoufalé. 

 

OHs: Tady je autorovo hodnocení záporné – proti čemu míří? Je to spravedlivé, nebo 

předsudečné? 

Jaké stereotypy tu vyjadřuje a jak ony ovládly jeho myšlení? Mohou zavést i nás? 

Anebo má pravdu? Jak ji potvrzujeme?  

 

To ale není svět Petry Kvitové. Ona nám svými výkony a vystupováním vzkazuje:  

 

OHs: Vzkazy v 1. osobě – cenný formát textu – můžeme jakoby slyšet ji, tak ona 

mluví? Co myslíte, vážně tohle o sobě myslí? Smí jí to autor vkládat do úst? Jak on ví, 

zda smí? Zároveň je to seznam hlavních lidských kvalit podle autora – můžeme ho 

poměřovat se svým seznamem – máme takový, nezávisle na tomhle článku, už předem 

vytvořený? Proč jsme si ho nikdy nesestavili, nebo jak můžeme ten, který jsme si sami, 

nebo možná v hodině občanky?, sestavili vloni? Jednotlivé body stojí za hlubší rozbor: 

co to je být takový, a je autorovo vysvětlení za tučným heslem náležité – je 

sebevědomím porážet ty silnější? nebo je to opravdu zdroj sebevědomí – znamená to, že 

kdo neporáží silné, nemůže mít sebevědomí? 

 

MÁM SEBEVĚDOMÍ. Už jako teenagerka dokázala porážet ty slavnější. 

 

OHs: Žáci mohou podle modelu na „sebevědomí“, viz o dva řádky výše, vytvářet své 

otázky k dalším bodům z „Petřina“ seznamu. 

 

JSEM SILNÁ OSOBNOST. Osamostatnila se už v šestnácti letech, a ačkoli není 

konfliktní, prosazuje si vlastní cestu. 
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OHs: Je rozdíl mezi svéhlavostí a silnou osobností? V čem? Jak to ukočíruju? 

 

 

 

 

JSEM VÍTĚZNÝ TYP. Blízkost vítězství ji evidentně nestresuje. V kariéře se 

devětkrát dostala do finále a sedmkrát vyhrála. 

 

NEJSEM PROVINČNÍ. Díky tenisu má rozhled, procestovala svět, zlepšila 

vyjadřování do kamery. Jen si zkuste představit, jak v jedenadvaceti letech 

mluvíte anglicky přes mikrofon k vyprodanému stadiónu. 

 

NEJSEM NAMYŠLENÁ. Tak rychlý vzestup a takový balík peněz z ní naštěstí 

neudělaly primadonu. Je stejně milá, vstřícná a rozpačitá jako dřív. 

 

NEJLEPŠÍ JE ÚTOK. Věří na aktivitu, útok a pořád riskuje. Pokud se nic 

nepokazí, můžeme se těšit na další Martinu Navrátilovou. Silnou, sebevědomou, 

ale zároveň pokornou osobnost. 

 

OHs: Co je tedy silná osobnost: známe i jinak sestavené kvality, které by taky byly 

silnou osobností, a nejsou třebas tak agresivní a soutěživé? Na co kdo z žáků věří, co 

obdivuje, čeho by on sám chtěl, a čeho mohl dosáhnout, a co by kvůli tomu měl dělat 

nebo dělá? 

 

A to nejlepší na konec. Petra Kvitová má ještě slabiny, které nepochybně zlepší. 

To musí být pro její soupeřky hrůzostrašná představa. 

 

OHs: Jaké jiné důsledky může mít vysoce hodnotná osobnost člověka než to, že nahání 

hrůzu a strach – hrůzostrašnou představu? 

 

(Sborník pozoruhodných textů. s. 42-45. Dostupné z: 

http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu )  

 

 

Příklad 5: 

 

Příklady k procvičení verbálních schopností: 

Vložte chybějící písmena do nekompletních slov a vytvořte tím větu. Jako 

nápovědu máte jedno písmeno z hledaných slov a možnosti řešení. 

 

V tisku jsem si p __________informaci, že zaměstnanci podniku mého strýce budou 

s_________ . 

 

http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu
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 převzal – snídat 

 pronajal – slavit 

 použil – slepci 

 přečetl - stávkovat 

 potvrdil – schůzovat 

 

Vložte chybějící slova do nekompletních vět a vytvořte tím smysluplnou větu. Jako 

nápovědu máte uvedeny možnosti řešení. 

 

Zaměstnavatel je povinen provádět srážky ze ___________ zaměstnance v souladu 

s příslušnými právními_________ . 

 

 platu – doporučeními 

 země – úpravami 

 mzdy – zákony 

 mzdy – novelami 

 mzdy – předpisy 

 

Vložte chybějící slovo do nekompletní věty. Jako nápovědu máte uvedeny možnosti 

řešení. 

 

Podrobná specifikace druhu práce podle předchozího bodu je obsažena v písemných 

i___________ instrukcích poskytnutých zaměstnavatelem. 

 

 elektronických 

 ústních 

 přesných  

 nejasných 

 jasných 

 

FOŘTÍK, Václav, FOŘTÍKOVÁ, Jitka. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2007. s. 65. ISBN 978-807-3672-973. 

 

 

 

1.4.5 Testujeme čtenářskou gramotnost 

 

Učitel může průběžně testovat čtenářskou gramotnost svých žáků. Pro tyto 

potřeby lze vytvořit jednoduché testovací nástroje. Formou dotazníků/testů 

s uzavřenými otázkami/úkoly a vytvořenými alternativami odpovědí získá ve velmi 

krátkém čase data, která lze s nízkou časovou náročností vyhodnotit.  

Žák si přečte krátký beletristický text (lze dle potřeby vybrat i texty z oblasti 



 

 
  65 

odborné nebo publicistické) a odpoví na několik otázek, které sledují hloubku 

porozumění danému textu. Úryvky beletristických textů určených k testování je vhodné 

vybírat i z repertoáru čtenářsky atraktivních a preferovaných titulů, připomínáme však, 

že je nutné volit takový text, jehož obsahová rovina poskytuje testovatelné podněty. 

Ukázka je uvedena níže.  

 

 Ukázky testů ČG 
 

 

Příklad 1: 

 

Výchozí text k otázkám 1, 2, 3. 

 

Agáta – a pamatujte si, že to byla Agáta Zajíčková z Domašína – šla do lesa hledat 

vlkodlaka. Pod lesem potkala lišku. Liška povídá: „Agáto, nechoď hledat vlkodlaka, 

vlkodlak tě sežere!“ Ale Agáta šla dál. Na cestě v lese seděl muflon. Povídá: „Agáto, 

nechoď do lesa hledat vlkodlaka, vlkodlak tě sežere!“ Ale Agáta šla dál. V lese byla tůň 

a z ní vykukoval žabák. Žabák povídá: „Agáto Zajíčková, nechoď hledat vlkodlaka, 

vlkodlak tě sežere!“ Agáta se zastavila, pořádně se dokola rozhlédla, ale vlkodlaka 

neviděla, tak šla dál. Přišla pod Javořici. Na Javořici stála telefonní věž, a jak uviděla 

Agátu, už zdálky volala: „Běž, Agáto, utíkej do lesa, nebo tě vlkodlak sežere!“ Agáta se 

už doopravdy bála, ale chtěla vidět vlkodlaka s rezavýma chlupama, žlutýma zubama a 

špičatýma ušima. Tak si ho představovala. Počkala chvilku, jestli někde nevyleze, a šla 

dál. A byla tma. Mezi stromy se míhala všechna zvířata a volala: „Agáto, utíkej, teď 

přijde vlkodlak a sní tě!“ A z dálky bylo slyšet strašidelný řev. Agáta vzala nohy na 

ramena a utíkala ostošest. 

 

Egon Bondy: Agáta s vlkodlakem 

 

KOPÁČ, Radim. Čertovo kopyto: třicet pohádek. 1. vyd. Praha: Meander, 2012, 101 s. 

ISBN 978-80-87596-06-7. 

 

 

1. Z výchozího textu vyplývá (označte jednu variantu) 

 

A) Vlkodlak je v lese. 

B) Agátu sežral vlkodlak. 

C) Agáta hledá vlkodlaka. 

D) Vlkodlak má rezavé chlupy, žluté zuby, špičaté uši. 
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2.Z výchozího textu nevyplývá (označte jednu variantu) 

 

A) Muflon varuje Agátu před vlkodlakem. 

B) Liška varuje Agátu před vlkodlakem. 

C) Žabák je pravdomluvný. 

D) Telefonnní věž varuje Agátu před vlkodlakem. 

 

 

 

3.Z výchozího textu vyplývá (označte jednu variantu) 

 

A) Agáta potkala v lese lišku. 

B) Agáta potkala v lese muflona a žabáka. 

C) Agáta potkala v lese muflona a lišku. 

D) Agáta potkala v lese lišku a vlkodlaka. 

 

 

 

4.V následující větě je vynecháno slovo, které je nutné doplnit. Označte jednu 

z možností. 

 

 

Proč některé květy začínají vonět navečer? Aby přilákaly opylovače. Práci s pylem u 

nich totiž má na starosti ……………….  hmyz. Aby si je můry a světloplaší motýlci ve 

tmě našli, musí jim květy tabáku, durmanu nebo zimolezu dát vědět, kde jsou.   

 

                                  Jiří Dvořák: Rostlinopis 

 

 

DVOŘÁK, Jiří. Rostlinopis: podivuhodné pravdy a výmysly ze zeleného světa. Praha: 

Baobab, 2012. 68 s. ISBN 978-80-87060-62-9. 

 

 

A) vodní 

B) bezkřídlý 

C) noční 

D) mšicosavý 
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5.V následujícím textu je vynechána slova, která je nutné doplnit. Označte jednu 

z možností. 

 

…………  literární příběh neboli horor rádi čteme v teple domova – bát se s 

………………  hrdinou je vzrušující zábava, jsme-li sami v bezpečí.  

 

Ladislava Lederbuchová: Slovník literáních pojmů 

 

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za 

slovy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 159 s. ISBN 80-7238-620-4. 

 

 

A) Tajemný…nebojácným… 

B) Hrůzostrašný…ohrožovaným… 

C) Tragický…nevšedním… 

D) Dramatický…zajímavým… 

 

 

6.V následující větě je vynecháno slovo, které je nutné doplnit. Označte jednu 

z možností. 

 

Tropus – je společný název pro všechny druhy pojmenování, v kterých je užito slovo 

ve významu slova druhého. Pokud dvě skutečnosti vnímáme a hodnotíme jako podobné, 

pak lze užít pro označení ……………. skutečnosti (např. dívčiných očních řas) slovo, 

které původně označovalo skutečnost ……………. (záclonu na okně), a obrazně říci, že 

zamrkala záclonkami. 

 

              Ladislava Lederbuchová: Slovník literáních pojmů 

 

 

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za 

slovy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 159 s. ISBN 80-7238-620-4. 

 

 

 

A) dvou, druhou 

B) prvotní, druhotnou 

C) jedné, první 

D) jedné, druhou 

 

 

(autorka testu: P. Bubeníčková) 
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Příklad 2: 

 

Výchozí text k otázkám 1,2,3. 

 

V městě Praze žil jeden topič, jmenoval se Jirka, který místo, aby seděl v kotelně a 

hlídal kotle, raději vysedával v nábřežní hospůdce, nahlížel do džbánků s pivem a 

povídal si se sobě rovnými kumpány. Slušní lidé mu domlouvali, že mu prasknou kotle, 

ale on na jejich řeči pranic nedbal. A tak se jednou skutečně stalo, že mu ty kotle 

praskly. Jak to Jirka zjistil, zaklel a silným hlasem zvolal na celou kotelnu: „Ať si mne 

vezme třeba i čert, ale jen když ty kotle budou zase v pořádku! Vždyť z čeho já, chuďas 

je splatím, a to nemluvím o tom, že až se to dozví moje bába, ta snad mne zabije.“ Sotva 

to dořekl, zablesklo se, zahřmělo a před topičem stál v tu chvíli čert. „Volal jsi mne a 

jsem tady k tvým službám, „zazubil se a podával mu pergamen s brkem. „Podepiš 

vlastní krví, a kotle budou opět v pořádku!“ 

 

   Luboš Vydra: Jak topič čerta napálil 

 

 

KOPÁČ, Radim. Čertovo kopyto: třicet pohádek. 1. vyd. Praha: Meander, 2012, 101 s. 

ISBN 978-80-87596-06-7. 

 

 

1.Z výchozího textu vyplývá (označte jednu variantu) 

 

A) Jirku si vzal čert do pekla. 

B) Jirka se upsal peklu. 

C) Jirka šel do pekla. 

D) Jirka uvažoval o čertově pomoci. 

 

 

 

 

2.Z výchozího textu nevyplývá (označte jednu variantu) 

 

A) Jirka je topič. 

B) Jirka podepsal pergamen vlastní krví. 

C) Jirka chodil do nábřežní hospůdky. 

D) Jirka pil pivo. 
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3.Z výchozího textu vyplývá (označte jednu variantu) 

 

A) Jirka přivolal čerta. 

B) Jirka byl opilý. 

C) Jirka nikdy nebyl v hospůdce. 

D) Jirka podepsal smlouvu s čertem. 

 

 

4.V následující větě je vynechána část věty, kterou je nutné doplnit. Označte jednu 

z možností. 

 

Opadávají jehličnany? ……………….  jako mnoho listnatých stromů: vždycky si 

většinu jehlic nechávají. Borovici vydrží každá jehlice dva až čtyři roky, smrku čtyři až 

osm a jedli pět až sedm let. Jen modříny a pár dalších opadávají každý rok úplně.  

 

                  Jiří Dvořák: Rostlinopis 

 

DVOŘÁK, Jiří. Rostlinopis: podivuhodné pravdy a výmysly ze zeleného světa. Praha: 

Baobab, 2012. 68 s. ISBN 978-80-87060-62-9. 

 

 

 

A) Ne, neopadávají… 

B) Ano, opadávají… 

C) Ano, ale ne najednou… 

D) Ano, najednou… 

 

5.V následujícím textu je vynechána část věty, kterou je nutné doplnit. Označte jednu 

z možností. 

 

Synonyma – nebesa – nebe – obloha – atmosféra. Uvedená slova odkazují ke stejné 

skutečnosti, ………………  však zcela ………………  význam, jsou významově jen 

podobná.   

Ladislava Lederbuchová: Slovník literáních pojmů 

 

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za 

slovy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 159 s. ISBN 80-7238-620-4. 

 

 

A) …nemají…stejný… 

B) …mají…shodný… 

C) …nemají…rozdílný… 

D) …mají…rozdílný… 
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6.V následující větě je vynecháno slovní spojení, které je nutné doplnit. Označte jednu 

z možností. 

 

Romance – je lyrickoepická báseň, na rozdíl od balady vyjadřuje její děj radostné 

události a ……………. má důležitější funkci.  

 

      Ladislava Lederbuchová: Slovník literáních pojmů 

 

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za 

slovy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 159 s. ISBN 80-7238-620-4. 

 

 

A) epická složka 

B) lyrická složka 

C) lyrickoepická složka 

D) dramatická složka 

 

(autorka testu: P. Bubeníčková) 

 

1.4.6 Akce a projekty na podporu čtenářství v České republice 

 

 

 Celé Česko čte dětem 

http://www.celeceskoctedetem.cz/  

 Čtení pomáhá 

http://www.ctenipomaha.cz/  

 Čtenářův sympatický rádce (ČTESYRÁD) 

http://www.ctesyrad.cz/  

 Noc s Andersenem 

http://www.nocsandersenem.cz/   

 Listování 

http://www.listovani.cz/  

 Kde končí svět 

http://www.kdk.munovapaka.cz/svet13.pdf 

 Projekt Lovci perel 

http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/o-knihovne/projekty  

Celorepublikové akce jsou doplňovány akcemi v knihovnách i ve školách, které 

http://www.celeceskoctedetem.cz/
http://www.ctenipomaha.cz/
http://www.ctesyrad.cz/
http://www.nocsandersenem.cz/
http://www.listovani.cz/
http://www.kdk.munovapaka.cz/svet13.pdf
http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/o-knihovne/projekty
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mají regionální charakter. Na jejich přípravě se podílejí učitelé, knihovníci, ale rovněž i 

studenti učitelství. Příkladem mohou být akce studentů učitelství PdF UHK, které se 

každoročně realizují v Knihovně města Hradce Králové (Vertex).  

 

 

 Ukázka pracovních listů vytvořených studenty PdF  
UHK pro akci v knihovně na téma České pověsti 

 

Autorky pracovního pracovních listů: Lucie Sadílková, Monika Šustrová, Monika 

Tomášová. 

 

 

O Libuši 

 
Alois Jirásek 

 

Jako kdysi ke Krokovi, tak chodili také k Libuši z blízka i z daleka lidé ve svých 

rozepřích. K její moudrosti se utíkali žádat o nález. A ona spravedlivě soudíc, činila 

moudrá narovnání mezi odpornými stranami. V ten čas se dva sousedé, oba starostové 

rodů, svadili o meze a role. Svadili se prudce, potupili, vyčetli si máteř a dědy, až mezi 

nimi i jejich rody povadla dobrá vůle sousedská do kořene a vybujelo záští (…). 

Tu před kněžnu a soud vystoupili oba rozvadění sousedé. Mladší zle žaloval, že starší 

proti právu chce meze a role. Starší, muž plné, husté brady, chmurný jako mrak, skočil 

mu do řeči. Zostra a zkrátka žádal a chtěl, aby se stalo po jeho vůli, a nedbal, že by bylo 

křivdou jeho sousedu. 

Když Libuše vyslechla toho i toho a rozvážila při, když přednímu kmetu pak oznámila 

svůj nález a když kmeti, uváživše mezi sebou při a rozsudek, přisvědčili, ohlásila 

kněžna, jak nalezla za právo: že mladšímu se děje křivda, že jeho jsou role i meze.  

Nedořekla, a již tu starší, jak jím zalomcoval divoký hněv, udeřil vysokou holí třikrát do 

země a do temna zardělý, jiskře očima vykřikl, zaklel a začal, jako když náhlý lijavec 

spustí:     „Takové tu právo! Však což nevíme, kdo soudí, že ženská! Ženská dlouhých 

vlasů, ale krátkého rozumu. Příst umí, jehlou šít, na to je, ale ne soudit. Ať šije, ať 

přede, ale ať nesoudí. Hanba nám mužům!" A pěstí se do hlavy bil a za vášnivé řeči 

slinou si bradu třísnil. "Hanba nám! Kde jinde v kterém plemeni, kde jinde vládne 

mužům žena? Jen nám, jenom nám, a proto jsme na posměch. To je líp zhynouti nežli 
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snášeti takovou vládu!" 

Všichni kol strnuli nad divokou řečí. Ruměnec studu polil kněžnino líce a srdcem jí 

pohnuly zlá potupa i žal nad takovým nevděkem. Než hanobiteli přehověla. Jemu 

neodpověděla. Na kmetech, na zástupu tkvěl její rozčilený zrak, a když nikdo vášnivce 

nezakřikl, když se nikdo neozval, promluvila k zástupu důstojně, vznešeně, ač se její 

hlas pohnutím třásl: 

„Jest tak. Ženská jsem a jako žena se chovám, že vás nesoudím železnou metlou, zdá se 

vám, že málo rozumím. Je potřeba, abyste měli správce nad ženu přísnějšího. Mějtež 

ho! Žádost vaše se vyplní. Nyní jděte s pokojem domů sněm nechť zvolí si vojvodu. A 

koho si zvolí, toho já budu míti za muže." 

 

Staré pověsti české 

 

Odpovězte na následující otázky. Odpovědi pište do listu, který jste dostali do skupiny: 

 

 O co se sousedé hádali? 

 Kterému z mužů dala Libuše za pravdu a určila ho jako vítěze sporu? 

 Najděte v textu, z čeho muž, který prohrál, Libuši obvinil.  

 Když muž, který prohrál soud, obvinil kněžnu Libuši, jak se zachovali „kmeti“? 

 Přečtěte si větu se slovem „kmeti“ ještě jednou. Víte, co by toto slovo mohlo 

znamenat? 

 Kněžna Libuše vládla zemi. Dejte hlavy dohromady a vyjmenujte dvě země, kde 

vládne žena (třeba jako královna, prezidentka, premiérka). 

 Představte si, že jsme se s Libuší dostali do naší doby. A kněžna Libuše se 

rozhodla, že bude kandidovat na prezidentku naší země. Vymyslete jeden důvod, 

proč by žena jako Libuše byla dobrou prezidentkou a jeden důvod, proč ne. 

 Ukázka končí tím, že koho si kmeti zvolí, toho bude mít Libuše za muže. Víte, 

za koho se Libuše provdala? 

 

 

 

Faustův dům 

 
Alois Jirásek 

 

 

Starobylý ten dům stál na Skalce na konci Dobytčího trhu, v nároží proti klášteru 

Na Slovanech.  Nikdo v něm už dávné, dávné časy neostával, a proto vypadal sešle a 

chmurně. Červená kdysi střecha ztemněla, zdi oprýskaly, okna zkalená prachem a dešti 
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byla jako slepá, plná pavučin. Těžká, dubová vrata mocnými hřeby pobitá nikdy se 

neotevřela, ani dvířka v nich, a nikdo se v nich nezastavil, aby sáhl po železném, uměle 

kovaném klepadle visutém (...). 

Smutno vanulo ze zahrady i ze stavení a divná úzkost z nich na lidi zrovna padala. 

Bylať to místa prokletá a v noci tu obcházel duch doktora Fausta, jenž neměl po smrti 

klidu tak jako zaživa. Doktor Faust v tom domě před dávnými časy přebýval. Strojil tu 

kouzla, bádal v čarodějných knihách, čerta si tu zavolal a také mu svou duši zapsal. Za 

to mu čert sloužil a všecko vyplnil, co si jen doktor přál a smyslil. Ale pak, když vypršel 

čas, řekl ďábel: "Dost už a pojď!" 

Než doktoru Faustovi se ještě nechtělo; bránil se, jak mohl a uměl. Zaklínal, zaříkával, 

ale nic naplat. Čert se do něho obul, chytl ho, pazourem ho držel, a když se Faust ještě 

bránil, vyrazil s ním ven, a ne dveřmi, ale přímo stropem. A tak Faust jak jednal, tak se 

měl: čertu se zapsal a čert ho vzal. 

A ta díra, kterou ve stropě vyrazil, zůstala. Sice ji několikráte zazdili, ale pokaždé se 

zdivo do rána vysypalo a byla zase černá díra jako předtím. Posléze zazdíváni nechali, 

neboť je pojal strach, zvláště když počal v domě obcházeti Faustův duch. Každé noci se 

zjevoval, strašil, a tak ani nejsmělejší nájemník nevydržel v jeho domě. 

 

Staré pověsti české 

 

Zadání úkolu: 

 

 Najděte v ukázce scénu, jak ďábel bere doktora Fausta do pekle. Ještě jednou si 

ji pozorně přečtěte. 

 Namalujte ji (každý sám). 

 

 

 

O králi Svatoplukovi 

 
Alois Jirásek 

 

 V moravském Velehrahradě sídli kdysi král Svatopluk, vládce rozlehlé a mocné 

Velkomoravské říše. Jednoho dne měl arcibiskup Metoděj ve velehradském chrámu 

sloužit slavnou mši. Všechen lid už se shromáždil, jenom král stále nepřicházel. 

Vtom zalehl do chrámu ohlas pustého, temného ryku, zmatený halas, divá směs zvuků a 
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hlasů, jež kvapem, letem se blížila, rostla jako lomoz vichřice. Ryk a divoký křik, 

troubení rohů, štěkot psů a řehtání koní. Již před samým chrámem ta bouře zahučela, již 

na prahu, již pod klenbou hřmí, již hrnou se strůjci této bouře chrámovou lodí, přímo k 

oltáři. V čele všech král Svatopluk s čapkou na hlavě a s mečem v ruce, za ním lovecká 

družina se psy.  

Král nedbaje nikoho, mávaje nahým mečem, hnal se k oltáři a křičel divě na 

arcibiskupa, proč nečekal, proč šel k oltáři, proč nečekal. Ale u stupňů oltáře zarazil 

prudký krok a planoucím zrakem hleděl, když stanul tváří v tvář svatému muži. Ten, 

stoje proti němu, pravici vztáhl.     

  "Ni o krok dále!" zvolal u svatém hněvu, "ať Bůh tě na místě neztrestá! Ďábelskou 

pýchou jsi posedlý. Tvé libovůle mám být více poslušen nežli zákona duchovního. A 

zneuctils chrám Hospodinův! Proto zůstaneš v zlořečení a Bůh tě poníží!" 

              Král, rudý po líci, hrdle, hněvem již lítý a slepý, řečí tou jako udeřen a 

pohledem, velebou přemožen, zarazil se, meč sklonil, váhal, pak obrátiv se, pádil z 

kostela ven a za ním hlučící lovci a láje. Ale jak přišel do svého hradu, znovu ho 

posedly pýcha a vzdor. Nechtěl uznat svého provinění a styděl se i hněval, že se dal 

slovem a pohledem biskupovým tak přemoci. I poslal hned k němu a vzkázal mu, aby 

již před jeho oči nechodil. Svatý muž tak učinil a hned se vydal z Velehradu na 

apoštolskou cestu po krajinách, jichž byl duchovním správcem a vůdcem, a všude kázal, 

křesťanskou víru rozmnožoval a utvrzoval. A tak činil až do své smrti. 

              Ale král zůstal tvrdý proti němu po všechen čas a zapomněl nevděčně, co svatý 

ten muž pro moravskou říši učinil, že jí přinesl světlo pravé víry, že obětoval jeho lidu 

všechno své dílo, všechen svůj život. Ano ještě ho stíhal a rušil jeho řád slovanský na 

radu jeho nepřátel z Němec. 

Svatopluk však bez trestu nezůstal; slova Metodějova se vyplnila. Opustiloť štěstí 

mocného krále, jenž zůstal v zlořečení; z kolika stran vojensky na něj táhli a na jeho lid: 

Uhři, Poláci, Němci a také Čechové se bouřili a nechtěli mu být poddáni. Všichni jeho 

zemi moravskou hanebně drancovali a hubili. 

 Král neměl sílu, aby se ubránil. I jeho pýcha ho opustila. A tak jedné noci odjel z 

vojenského ležení. V lese probodl svého koně a meč zahrabal. Svůj život dožil mezi 

mnichy v chudobě a pokoře. 

 

Před sebou máte deset výroků. Určete, které výroky říkají pravdu a které lžou. Správnou 
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možnost zatrhněte v listu, který jste na odpovědi dostali. 

 

 Král Svatopluk přijel pozdě na mši, protože byl na lovu.  

 Když král Svatopluk přijel k chrámu, strhla se před chrámem bouřka.  

 Král se na Metoděje zlobil, protože na něj nepočkal se začátkem mše.  

 Metoděj se zlobil na krále, protože mu nepřivezl slíbené víno.  

 Král proklel Metoděje za jeho pýchu.  

 Král Svatopluk uznal svoje provinění hned potom, co odešel z chrámu. 

 Metoděj odešel z Velehradu a šířil dál křesťanství. 

 Po odchodu Metoděje mu byl král Svatopluk vděčný za jeho činy pro zemi. 

 Co Metoděj králi Svatoplukovi předpověděl, se vyplnilo. 

 Svatoplukovu zemi napadlo nepřátelské vojsko. 

 

 

 Kontrolní otázky / úkoly 
 

Vysvětlete pojem čtenářská gramotnost. 

 

Popište některé z metod, které slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti. 

 

K čemu slouží kooperativní učení? 

 

Vytvořte přípravu na hodinu literární výchovy s využitím některé z nabízených metod 

programu RWCT. 

 

Vytvořte test zjišťující čtenářskou gramotnost u žáků 2. stupně ZŠ. 

 

Jaké akce na podporu čtenářství jsou realizovány v ČR? 

 

Sestavte program pro aktivizaci dětského čtenářství dětí v 6., 7., 8., 9. třídě ZŠ. 
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Biblioterapie 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 

 Budete rozumět principům biblioterapie a jejímu využití ve školní praxi. 

 

 

 Pojmy k zapamatování 
 

 biblioterapie 

 čtení 

 čtení pomáhá 

 

 

1.5 Biblioterapie 

 

Biblioterapie je vnímána jako léčba knihou. Čtením vybraného titulu může čtenář 

lépe porozumět svým problémům a může nalézat i jejich vhodná řešení: 

 

„První přesnější definice biblioterapie pochází z počátku čtyřicátých let 20.století 

a říká, že biblioterapie je využití knih a jejich čtení při léčbě nervovývh onemocnění. 

Později se objevují různé varianty této definice biblioterapie, zaměřené zejména na její 

léčebný potenciál. Z nich je možno syntetizovat následující závěr, že biblioterapie je 

plánovaná, vedená a kontrolovaná terapie, při níž se využívá čtení textů a probíhá pod 

vedením terapeuta při léčbě emočních a jiných problémů“ (Homolová, 2010, s. 173) 

 

 „Léčba knihou ve smyslu biblioterapie znamená léčbu četbou. Léčebný, 

terapeutický efekt plynoucí z četby vybraných knih se opírá o psychologický aspekt 

čtení, což samotnou četbu „povyšuje“ na jednu z psychoterapeutických metod; mezi 

další psychoterapeutické metody blízké biblioterapii řadíme např. muzikoterapii (léčbu 

hudbou), arteterapii (léčbu výtvarným uměním) apod. Uvedené terapie spadají do 

kategorie expresivních (zážitkových) terapií – působí na nitro člověka, podporují jeho 

tvůrčí potenciál a schopnost sebepoznání. Smyslem terapie je reflexe prožívané zátěžové 

situace, při níž dochází u klienta k celkovému uvolnění nahromaděného psychického 

napětí, též k obnově radosti ze života, podpoře osobní spokojenosti, rozvoji empatie, 

emočního cítění, osobního růstu, společenského vnímání apod.“ (Vališová (Online) 

[Cit. 2014 – 13-07] Dostupné z: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1894).  

 

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1894
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Biblioterapie neslouží pouze při léčbě psychických onemocnění, ale je schopna 

podat pomocnou ruku při zátěžových situacích, které jsou součástí života každého z nás. 

Je vhodná jak pro děti v předškolním věku, tak pro dospělé.  

Při výběru knih v rámci biblioterapie musíme zohlednit věk příjemce, jeho 

čtenářskou kompetenci, ale i kompetenci literární a zároveň i psychickou vyspělost. 

Není neobvyklé, že třináctiletý čtenář čte v rámci individuální četby pohádky, byť se 

jedná o žánr, který ve čtenářských preferencích dominuje do devátého roku věku dítěte. 

Z tohoto důvodu apelujeme na pedagogy, aby eliminovali jakékoliv zákazy směřované 

k četbě titulů, které svým obsahem nekorespondují s biologickým věkem příjemce 

(psychická vyspělost může být na vyšší, případně nižší úrovni) nebo které považují za 

umělecky nekvalitní. Repertoár titulů s terapeutickým účinkem lze tvořit z nabídky 

beletristické literatury, lze však využít i literaturou naučnou. Knihu (a v ní prezentovaný 

příběh), jež k četbě v rámci biblioterapie žákům doporučujeme, by měla korespondovat 

s prožívanou skutečností příjemce.     

 

1.5.1 Základní kroky biblioterapie při práci s dětmi / žáky 

 

V procesu biblioterapie je nutné dodržet několik základních pravidel:  

 

 identifikace problémové situace dítěte / žáka 

 vyhledat knihu, která popisuje příběhem krizovou (problémovou) situaci 

dítěte – nezapomeňte přihlédnout ke čtenářské a mentální vyspělosti 

dítěte 

 knihu si nejprve sami přečtěte 

 zvolte vhodnou metodu prezentace – předčítání, samostatná četba 

příjemcem 

 diskuse s příjemcem o přečteném 

 další terapeutické aktivity, které následují po diskusi: otázky, 

dramatizace, převyprávění příběhu, kresba ilustrace, vyjádření zvukem – 

hudbou, myšlenky může žák zaznamenávat i písemnou formou: 

 

„Příklady následných aktivit: 

 Převyprávění příběhu. 

 Rozbor knihy do hloubky (diskuse, co je správné a co dobré, popis 

morálních hodnot, silné a slabé stránky hrdiny apod.) 

 Umělecké aktivity (kreslení událostí z děje, ilustrace k příběhu, tvorba 

koláží z obrázků, např. z časopisů, a tím zobrazení událostí z knihy 

apod.). 

 Divadlo (hraní jednotlivých rolí, rekonstrukce příběhu pomocí loutek 

apod.) 
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Dítě tak zjišťuje, že: 

 statní děti mají podobné pocity, když jsou vystaveny podobným situacím; 

 není samo, kdo má podobné zkušenosti, všechny děti mají občas v životě 

trápení; 

 každý může být občas slabý a prostřednictvím sebehodnocení se může 

naučit vytrvat; 

 prvním krokem k řešení problému je postavit se mu; 

 existuje mnoho způsobů, jak se vyrovnat s problémy; 

 k vyřešení problému je potřeba čas, když se to nepodaří napoprvé, je 

nutné to zkusit znovu“ (Homolová, 2010, s. 177). 

 Ukázka terapeutické pohádky (biblioterapie - 
pohádkoterapie) 

 

 

Měsíčkův domek 

 
Maria Molicka 

 

Metodické poznámky k textu: 

 

 Hlavní téma – pohádka odhaluje pocity dětské úzkosti, které se rozvinuly u 

dítěte v důsledku neuspořádaných rodinných poměrů (nadměrná konzumace 

alkoholu jedním z rodičů, hádky a násilí v rodině a také špatné existenční 

podmínky). Pohádka vypráví o těchto problémech tak, aby děti, které nemají 

podobné zkušenosti, ji vnímaly jako pohádku o přírodních živlech, a nebyly 

tudíž zatěžovány zbytečnými negativními emocemi. 

 Hlavní hrdinové – Duha, Mráček a Mlha. Všichni, a zejména Mráček, trpí 

řáděním divokého vichru, čili úzkost má svou zřejmou příčinu. Je snižována tím, 

že hrdinové: odhalují souvislost mezi úzkostí a její příčinou, jsou postupně 

schopni si začít vytvářet pozitivní obraz sebe sama. 

 Další postavy – Měsíc a pes Klíček, kteří: projeví porozumění a podporu, 

pomáhají hlavnímu hrdinovi vytvářet pozitivní obraz sebe sama. Měsíc navrhne 

racionální řešení situace, pes je v tom nápomocen. 

 Pozadí vyprávění – je představena typická situace, včetně chování rodiče 

alkoholika a jeho rodiny. Konec příběhu je optimistický. 

(Molicka, 2007, s. 29) 

 

Text 

 Daleko, předaleko odtud se nalézá Země pohádek. Hned za ní se rozkládá země 

snů, ještě dále je Země spánku a na jejím konci začíná Země věčnosti.  
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 V Zemi pohádek naleznete města a vesnice, jezera, řeky, lesy a hory. Žijí tam 

podivné bytosti a zvířata a je tam samozřejmě také spousta hraček. Můžete tam prožít 

neobyčejné příhody a také zažít malé i velké radosti a smutky. V dětství tuto zvláštní 

končinu často navštěvujeme a přátelíme se s jejími obyvateli. Později, když dospíváme, 

se tam vydáváme stále řidčeji, až si nakonec cestu do pohádkové krajiny ani 

nepamatujeme a nedokážeme ji vůbec najít. Ale ty, malý čtenáři, cestu do Země 

pohádek dobře znáš, že? Podej mi tedy ruku a vyrazíme… 

 A hle, už jsme tady. Na kraji vesnice, hned za lesem, stojí na břehu malého 

rybníčku velmi stará, oprýskaná chaloupka. Je vidět, že se o ni nikdo nestará. Střechu 

pokrývají polámané tašky, kterými za deště teče dovnitř jako voda sítem. Na stěnách 

jsou mokré skvrny a z okenních rámů se loupe barva. Dveře se nedají dovřít a při 

každém závanu větru pronikavě skřípají. 

 V tomto zanedbaném domku bydlí Bouře a Vichr s malou Duhou, malou Mlhou 

a malým Mráčkem. V chaloupce jsou dvě místnosti a kuchyň. V jedné místnosti bydlí 

Duha, Mlha a Mráček, druhá slouží jako ložnice pro Bouři a Vichr. Duha, nejstarší 

z mladších obyvatel chaloupky, si zabrala místo u okna. Postýlku si pomalovala všemi 

barvami, stejně jako poličku vedle lůžka, na kterou si dala své poklady: mušli, která 

krásně šumí, kameny nejrůznějších barev a tvarů a jantar s malým uvězněným 

motýlkem. Duha má dlouhé, rozpuštěné vlasy, které hrají všemi barvami. Má moc 

práce, protože pomáhá Bouři s domácností. K tomu, aby se proběhla po nebi, se dostane 

zřídka, ale když už se tam objeví a potřese hlavou, její vlasy se poskládají do barevných 

pruhů. Lidé potom zaklánějí hlavy a říkají: „Podívejte se, jaká krásná duha je na nebi!“ 

 Mráček má zase svůj koutek u dveří, kde je vždy trochu šero. Na jeho postýlce a 

pod ní leží rozházené knížky a sešity. Na pelesti postele je pohozené jeho oblečení. Má 

tam strašný nepořádek, ale jemu to vůbec nevadí.  On se v domě ostatně moc nezdržuje. 

Celé dny probíhá v chumlu svých kamarádů po nebi. Buď se postrkují, nebo honí jeden 

druhého a potom spolu pomalu a líně plují z jednoho konce nebe na druhý. 

 V dalším koutě, na protější straně pokoje, má postýlku malá Mlha. Je to 

bleďounké stvoření, které má vlasy a pleť tak světlou, že vypadá, jako by bylo utkané ze 

vzduchu. Nejoblíbenějším místem Mlhy je její postýlka. Vleze si pod přikrývku jako do 

stanu a tam si pěkně schovaná celé hodiny čte a potom sní. V těch jejich snech mizí 

ubohý domek s oprýskanými okny a dveřmi a skvrnami na stěnách. Proměňuje se 

v krásný palác, ve kterém je postel s baldachýnem a tiše tam hraje hudba. A ona – malá 
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Mlha – se mění v nejkrásnější královnu v tomto vysněném světě. 

 Uprostřed pokoje, ve kterém bydlí Duha, Mlha a Mráček, stojí velký stůl. Nad 

ním visí lustr, který vydává jen slabé světlo. V domě je také velká kuchyň, často vonící 

čerstvými houskami, které peče Bouře. U stěny kuchyně stojí stůl a vedle něho malé 

židličky. Naproti je velká kredenc, ve které jsou hrnečky, talíře a misky. 

 Blížil se večer. Měsíc začal svou pouť po nebi a spolu s hvězdičkami nahlížel 

přátelsky okny chaloupek. A právě v té chvíli se vrátil domů Vichr. Kopl do dveří, které 

se s rámusem otevřely, zatočil se a vletěl do kuchyně. Otočil se prudce na jedné noze a 

přitom srazil na zem talíře, misky a hrnky. Všechno se rozbilo, ale on si toho nevšímal a 

zafoukal ještě silněji. Rozlehlo se hrozné hučení a dveře okna zadrnčely. Vichr se 

zapotácel, upadl na podlahu, ale za chvilku se zase vymrštil a znovu začal všechno 

shazovat. Jako by mu nestačilo, co provedl v kuchyni, vletěl ještě do pokoje. Duha se 

strachy přilepila ke stěně a dělala, že tam není. Jeno její ustrašené oči a hlasitý tlukot 

srdíčka prozrazovaly, jak se bojí. Mráček naopak vzplanul hněvem, zmodral zlostí a 

snažil se chytit Vichr za šosy pláště, aby ho zadržel. Rozezlený Vichr ho popadl a 

vyhodil ho do výšky jako míč. Mráček pak spadl na podlahu a Vichr ho nakonec hodil 

do postýlky. Když únavou na chvíli ztratil sílu, Mráček se mu vytrhl a utekl oknem. 

Venku se přidal k ostatním tmavým mrakům, které plují po obloze jenom v noci. 

 Vichr si všiml, že mu Mráček utekl. Hrozně se rozzlobil a s ještě větším vztekem 

se vrhl na malou Mlhu. Aby se mu ubránila, zahalila se do hustého závoje. Vichr jako 

slepec všechno ohmatával svýma rukama a točil se po celém pokoji. Nakonec Mlhu 

chytil a začal s ní třást. Začala plakat a bezradně naříkat nad svým osudem. Bůhví, jak 

by to bylo dopadlo, kdyby nevešla Bouře. Byla velká a silná a Vichru se nebála. 

Zahřměla a začala na něj metat blesky. Vše bylo doprovázeno strašným hukotem. Vichr 

začal s bouří zápasit. Kroužil kolem ní a jednou shora, jednou zdola jí zasazoval rány a 

tahal ji za vlasy a za šaty. Bouře statečně bojovala a používala přitom své zbraně velmi 

účinně. Vichr pomalu ztrácel sílu. Ještě foukal zlostí, ještě bouchal do oken, ale stále 

slaběji a slaběji, až nakonec utichl úplně. Bouře otevřela dveře do druhého pokoje a 

strčila ho tam. Vichr se svalil na postel a usnul. Za chvilku bylo slyšet za stěnou jeho 

pravidelné chrápání. Teď už nikoho nemohl ohrozit. Bouře usedla na postýlku Duhy a 

na podlahu začaly dopadat její slzy jako kapky deště. Duha slezla ze stěny, přistoupila 

k Bouři a objala ji. Mráček nahlédl oknem, jako by se chtěl, že už nehrozí nebezpečí. 

Duha si ho všimla, přiběhla k oknu a řekla: 
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 „Vrať se k nám. Vichr už spí.“ 

Mráček ale zavrtěl hlavou a znovu se připojil k ostatním mrakům, které se v noci 

povalovaly po nebi. Malá Mlha se schovala pod přikrývku. Bouři stále ještě tekly velké 

slzy připomínající kapky deště. Duha zatoužila, aby smutek Bouřky co nejdříve zmizel, 

a tak jí řekla: 

 „Musíme se dát do práce. Je třeba všechno uklidit a vyprat a zašít Vichrovi 

zničené šaty. Zítra bude svítit slunce a všichni by uviděli jeho rozedraný a špinavý 

plášť. Ano, musíme se dát hned do práce.“ 

 „Dobře,“ řekla Bouře unaveně. „A co ty?“ zeptala se malé Mlhy, „pomůžeš 

nám?“ 

 „Já, já….“ Koktala Mlha. „Ráda bych věděla, jestli mě sem náhodou nepodvrhla 

nějaká zlá čarodějnice.“ 

 „Co to pleteš za nesmysly!“ řekla bouře hněvivě a vyšla z pokoje, aby tak dala 

na srozuměnou, že nehodlá v takovém hloupém rozhovoru pokračovat.  

 Duha pochopila, že malinká Mlha nechce bydlet s Vichrem, že se ho bojí. Měla 

stejný pocit, ale bála se o tom nejenom mluvit, ale i na to myslet. Vyběhla proto 

z pokoje do kuchyně. Tady to ale bylo zničené, rozházené a všude samý střep! Popadla 

koště a začala zametat. Bouře postavila na poličku několik zbylých kousků nádobí. 

Každou chvilku přerušovala práci a dívala se oknem, jestli nejde Mráček, ale toho 

nebylo nikde vidět. 

 Vtom někdo tiše zaklepal na dveře. 

 „Kdo je tam?“ zeptala se nevraživě Bouře. Její hlas i výraz svědčily o tom, že 

z pozdních návštěv není zrovna nadšená. 

 „To jsem já, Měsíc.“ 

„Pojď dál, „ řekla a otevřela dveře. „Uklízíme, protože…“ nedopověděla, protože 

nevěděla, co říct. 

 Po chvilce dodala: 

 „Vichr je nemocný a Mráček se ještě nevrátil. Jsou s ním jako vždycky jenom 

samé potíže. Už nevím, co si s ním mám počít.“ 

 „Vím, o všem vím,“ řekl Měsíc. „Právě proto jsem přišel.“ Posadil se na židli. 

Byl velmi starý a hubený jako rohlík. 

 „Ano, ano,“ řekla Bouře. „Obávám se o synka, protože tráví celé večery s tlupou 

černých mraků, které dělají samé výtržnosti, napadají ostatní a vyvolávají bitky. Mráček 
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utíká z domu, protože se zlobí na Vichr. Chtěl by, aby se to změnilo, ale Vichr mu 

každý den ubližuje. Mráček má strach a také se stydí a má i vztek, že takový zlý Vichr 

s námi bydlí. Svůj hněv zaměřuje nejenom na Vichr, ale i na ostatní a také na sebe.“ 

 „Nejprve si musíme rozmyslet, co uděláme, aby vás už Vichr nemohl trápit,“ 

řekl Měsíc. 

 On ví, jak to u nás chodí, pomyslela si Duha. 

 „Co jenom budu já nešťastná dělat?“ naříkala Bouře a lomila rukama. 

 Po tváři jí znovu začaly téct slzy jako kapky deště. 

 „Daleko odtud mám hezký malý domek. Mohu vám ho na rok půjčit. Vichr se 

nedoví, kde bydlíte,“ řekl Měsíc. „Nenajde vás. Zůstane tady sám tak dlouho, dokud se 

nezmění. Co si myslíte o mém návrhu?“ 

 Bouře se podívala na malou Mlhu a na Duhu a po chvilce řekla: „Musíme se 

odtud rychle odstěhovat. Vichr teď spí, takže nemůže ničemu bránit. Pověz nám něco o 

tom domku,“ poprosila. 

 Měsíc řekl poněkud tajemně: 

 „Doufám, že to bude dům vašich snů a všichni si v něm najdete své místo. Ale 

pamatujte si, že vám ho půjčuji pouze na jeden rok. Během té doby musíte nalézt klíč. 

Jestliže ho najdete, bude domek navždy váš. Jestliže ho nenajdete, budete se muset za 

rok vystěhovat. 

 „Klíč, jaký klíč?“ vyptávala se zvědavě Duha. 

 „Nic víc vám nemohu prozradit,“ řekl Měsíc. 

 „jestliže chceme využít nabídku Měsíce,“ řekla Bouře, „musíme zabalit ty 

nejpotřebnější věci a rychle se přestěhovat.“ 

 „A co Mráček?“ zeptala se Duha. „Jdu ho hledat.“ 

 Vyklouzla pootevřeným oknem. Nemusela hledat dlouho. Seděl schoulený u 

komína. Byl celý černý hněvem a měl zaťaté pěsti. 

 „Mráčku, Mráčku!“ zavolala Duha. „Vrať se domů. Odcházíme odtud! 

 On se ale nehýbal a dělal, že neslyší. 

 „Mráčku!“ opakovala Duha hlasitěji. „Pojď domů.“ 

Mráček ani teď neodpověděl. Přiblížila se k němu a chytila ho za rameno. 

 „Odcházíme odtud.“ 

„Já nikam nepůjdu. Já tu zůstanu. Mám tady kamarády. Nechci se s tebou bavit,“ řekl 

zamračeně. 
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 „Proč se na mě hněváš?“ zeptala se Duha. „Já jsem ti přece nic neudělala. A 

kamarádi tě mohou v našem novém domě navštěvovat.“ 

 „Já nikoho nemám rád,“ řekl Mráček. 

 „Já ti rozumím,“ řekla Duha, „když máš vztek na Vichr, tak máš vztek na 

všechny.“ 

Mráček se podíval na Duhu. Udivilo ho, jak je chytrá. Bylo to opravdu tak. Měl vztek 

na všechny, ačkoliv mu ubližoval pouze Vichr. Jak jsem hloupý, pomyslel si. 

 „Tak dobře,“ řekl váhavě. „Už jdu.“ 

Vrátili se do domku, kde probíhaly přípravy na stěhování. Bouře balila hrnky a talíře. 

Malá Mlha držela svou přikrývku v ručkách a nervózně kousala její cíp. 

 „To je dobře, že jste už tady,“ řekl Měsíc, když uviděl Duhu a Mráček. „Je čas 

vyrazit.“ Přivolám Malý vůz,“ řekl a podíval se na připravené balíky. „Dovedou vás tam 

hvězdy.“ 

 Otevřel doširoka okno, vyšel na střechu a zavolal nejbližší hvězdu. Za chvilku 

už na ně na střeše chalupy čekal malý vůz. Duha a Mráček si vzali pouze své 

nejcennější poklady a připojili se k ostatním, kteří už na ně čekali na střeše. Malý vůz 

bylo malé kryté vozidlo. 

 „To je minináklaďák,“ řekl Mráček. „A kdo řekne mým kamarádům, že jsem 

změnil adresu?“ 

 „To udělám já,“ uklidnil ho Měsíc. „Vyrážíme!“ 

Jeli velmi rychle. Měsíc nejenom svítil na cestu, ale také řídil vůz. Na všech stranách se 

mihotaly hvězdičky, jako by zdravily cestující. Jeli dost dlouho. Po čase se začalo 

vyjasňovat. Hvězdy bledly, zívaly a jedna po druhé pomalu usínaly. Náhle zaskřípěly 

brzdy a vůz zastavil. 

 „Už jsme tady,“ radostně oznámil Měsíc. 

 „Stihli jsme to před východem slunce. Tak tohle je váš nový dům. Můžete tady 

bydlet celý rok, a jestli najdete klíč, o němž jsem mluvil, domek už bude navždy váš. A 

teď nashledanou. Musím jít za svými hvězdičkami a uspat ty, které ještě neusnuly.“ 

Zamával jim na rozloučenou a za chvilku se Malý vůz rozplynul v blankytně modrém 

ranním nebi. 

„Řekla bych, že sním, kdybychom opravdu nestáli před naším novým domem,“ řekla 

Duha. 

 „To ano“, souhlasila Bouře. 
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 Začali se nejistě rozhlížet. Jejich nový dům stál uprostřed vesnice mezi jinými 

domky, které vypadaly úplně stejně jako ten jejich. U domku byla malá zahrádka, ve 

které kvetly květiny. Okna domku měla tvar srdíček a na jeho zdech byl namalována 

sluníčka. 

„Je kouzelný,“ zašeptala Duha. 

Vešli dovnitř. V domku byly dva pokojíky a kuchyň, ale vypadalo to tu úplně jinak než 

v jejich bývalém domově. Všechno bylo nové a krásné barevné. 

 Hned se tam cítili tak dobře, že už příští den zapomněli, že někdy bydleli 

s Vichrem, který všechno ničil. Míjely šťastné dni. Duha vycházela každý den na nebe a 

její vlasy na něm vytvářely barevné pruhy. Malá Lha ráno i večer přikrývala jako 

prachové peří květy na loukách a na polích, aby napojila vodou, a Mráček? Pryč už byl 

ten černý mrak, který se zlobil na všechny kolem. Mráček se teď staral o každou 

rostlinku, která vystrčila hlavičku ze země, a proto i občas zakrýval sluníčko, aby příliš 

nehřálo. Přivolával také déšť, aby dal rostlinkám napít. Také Bouře byla mnohem 

klidnější. Smiřovala znesvářené mraky a používala své blesky velmi zřídka, někdy 

postačil pouze rachot hromu. Vichr je nenavštěvoval, a tak si žili šťastně. 

Znepokojovalo je pouze, co se stane, až uplyne rok. Je pravda, že klíč hledali, ale nikde 

ho nemohli nalézt. Jednoho dne Bouře řekla: 

 „Děti, už nám zůstal jenom jeden týden,“ a těžce si povzdechla. 

„Musíme hledat ještě důkladněji,“ řekla Duha. „Musí tady přece někde být!“ 

 „Ale kde?“ rozhodila rukama Mlha. 

 „Já ho musím najít,“ řekl rozhodně Mráček. 

 Druhý den znovu, nahlíželi pod každý kamínek a pod každý keřík kolem domu. 

Potom začali hledat klíč po celé vesnici, ale nikde nebyl. Bouře, Duha a malá Mlha se 

smutně vrátily domů, ale Mráček to nechtěl vzdát. Hledal dál. Slunce pomalu zapadalo 

za horizont, den už pomalu končil. A právě v tu chvíli si Mráček všiml psa přivázaného 

u plotu nedaleko obchodu uprostřed vesnice. Pes byl neklidný a nervózně hryzal krátký 

provaz, který omezoval jeho pohyb. 

 „Proč je tak neklidný?“ zeptal se Mráček Stínu, který stál před obchodem.  

 „Už se tady mučí celé hodiny. Asi ho tady někdo schválně nechal.“ 

 Mráčkovi bylo psa moc líto. Šel k němu a odvázal provaz. Pejsek mu vděčně 

olízl tvář. Mráček si ho teprve teď pořádně prohlédl. Byl to docela velký oříšek 

s krátkou černou srstí a díval se na Mráčka prosebnýma očima, které říkaly: 
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„Nenechávej mě tady, budu tvůj kamarád.“ 

 „Tak jo,“ řekl Mráček. „Vezmu si tě domů. Dostaneš nažrat a pak se uvidí.“ 

 Pak pejska pohladil. Když Mráček odcházel, řekl Stínu: „Kdyby ho někdo 

hledal, tak prosím řekni….“ 

 Jeho majitel se určitě neobjeví. Přece tady toho psa odložil,“ přerušil ho Stín. 

Mráček se psem se rozběhli domů jako staří kamarádi. 

„Máme psa, máme psa!“ volal vzrušeně Mráček na Bouři, Duhu a Mlhu, které stály na 

dvorku. 

„A tím také další starost. Nevím, co s námi bude za pár dní a ty nám ještě přivedeš psa,“ 

řekla vyčítavě Bouře. 

Mráček neodpověděl. Hladil pejska. Za chvilku se Duha i Mlha připojily k němu. 

„Nemůžeme ho vyhodit. Nemůžeme ho přece jen tak nechat samotného,“ přesvědčoval 

ostatní Mráček. 

Pejsek, jako by rozuměl, že se mluví o něm, začal hrabat v zemi. 

„On nám pomůže najít klíč,“ řekl Mráček. 

„Tak dobře, ať si tu tedy zůstane,“ souhlasila Bouře, když viděla, jak toužebně si chce 

Mráček psa nechat. „Tak dobře, ať si tu tedy zůstane,“ souhlasila Bouře, když viděla, 

jak toužebně si chce Mráček psa nechat. 

Po jejích slovech se všichni zaradovali. Na chvilku zapomněli, že musí hledat klíč. 

Začali se zabývat pouze odloženým pejskem – krmili ho, hladili a objímali. Mráčka se 

zmocnil pocit spokojenosti, který do té doby neznal. Našel psa a postaral se o něho. 

Věděl, že udělal něco důležitého, a cítil uspokojení, které mu dodávalo sílu. 

 „Přestal jsem si dělat starosti, že jsme nenašli ten klíč. Vím, že si nějak 

poradíme,“ řekl. 

Po chvilce dodal: 

„Ani nevíme, jak se náš pes jmenuje?“ přemýšlela Duha. „Zkusíme několik jmen, 

možná najdeme to pravé.“ 

Začali vymýšlet jména a překřikovat se: Eso, Špindírek, Azor,….Pes však nereagoval. 

„Hrajete si se psem a úplně jste zapomněli na klíček,“ řekla Bouře. 

Když vyslovila slovo klíček, pes se neklidně pohnul. „Klíčku, Klíčku!“ zavolal Mráček 

a pes zamával ocáskem a přiběhl k němu. 

 „On slyší na jméno Klíček,“ řekla udiveně Bouře. „Klíčku, Klíčku,“ opakovala 

Duha a malá Mlha začala tleskat radostí. 
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Najednou se tam objevil Měsíc a oznámil jim: „Dům je váš. Našli jste klíč.“  

Nastalo ticho, které přerušila Mlha. Zeptala se: „Ten pejsek, to je ten náš klíč? To jeho 

jsme měli najít?“ „Ano i ne,“ odpověděl Měsíc. „Já už tomu nerozumím,“ řekla pomalu 

Duha, „hledali jsme obyčejný klíč ke dveřím, ale měli jsme hledat klíč k vlastnímu srdci 

a první ho našel Mráček.“ 

Měsíc přikývl. 

„Máme dům a máme psa!“ radovaly se Duha, Mlha a Mráček. Bouře se usmívala, 

protože byla velmi spokojená a pyšná. Na chvilku se zamyslela a pak se zeptala: „A 

Vichr…co je s Vichrem?“ „Chtěl by vás navštívit, ale neví, jestli budete souhlasit,“ 

odpověděl Měsíc. 

 Bouře neodpověděla. Podívala se tázavě na Duhu, Mlhu a na Mráček. 

 „Může nás navštívit, ale pod podmínkou, že se bude řádně chovat,“ váhavě řekl 

Mráček. 

„Ano,“ souhlasily Duha a Mlha. 

„Jistě, může nás navštívit,“ dodala Bouře, „ale pouze pod tou podmínkou a nejlépe 

společně s tebou.“ 

„já vás budu často navštěvovat,“ řekl Měsíc. 

Díval se s úsměvem na jejich veselé tváře. Klíček vesele vrtěl ocasem a lísal se ke svým 

novým pánům. 

„Budeme na tebe čekat,“ řekli všichni najednou. 

A co vy, malí čtenáři, také je s Měsícem navštívíte? 

 

MOLICKA, Maria. Příběhy, které léčí. Vyd. 1. Překlad Ludmila Pušová. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. s. 95-103. ISBN 978-807-3672-034. 

 

 

 

1.5.2 Webová podpora BIBLIOTERAPIE v ČR 

 

Základním webovým portálem, který se zabývá problematikou biblioterapie je 

BiblioHelp (www.bibliohelp.cz). Jedná se o projekt studentů oboru Informačních studií 

a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Garantem projektu je 

PhDr. Petr Škyřík. BiblioHelp dále spolupracuje i se skupinou zapojenou do projektu 

ČteSyRád: ČteSyRád & BiblioHelp = Bojujeme proti depresi! 

(http://www.inflow.cz/ctesyrad-bibliohelp-bojujeme-proti-depresi).  

 

http://www.bibliohelp.cz/
http://www.inflow.cz/ctesyrad-bibliohelp-bojujeme-proti-depresi
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Knihy doporučované v rámci biblioterapie na webu BiblioHelp jsou roztříděny do 

těchto kategorií: 

 

Psychické problémy 

 Afektivní poruchy 

 Demence, mentální retardace a ztráta paměti 

 Fobie, úzkosti a obsese  

 Konverzní poruchy a psychosomatika 

 Poruchy osobnosti, chování a schizofrenie  

 Poruchy příjmu potravy 

 Postoj k životu, psychologie všedního dne 

 Sexuální poruchy 

 Sklony k sebeobviňování, sebepoškozování a sebevraždě 

 Specifické poruchy chování, učení a pozornosti 

 Restart 

 

Fyzické problémy  

 Civilizační choroby a nesprávný životní styl 

 Kombinovaná postižení  

 Nádorová onemocnění a nevyléčitelné nemoci  

 Nemoci kostí, páteře, kloubů a pohybového aparátu  

 Nemoci nervového systému a svalů  

 Sluchová postižení  

 Úrazy, bolest a schopnost sebeuzdravení  

 Vnitřní nemoci a infekce  

 Vrozené vývojové vady a dědičná zatížení  

 Zraková postižení 

Sociální problémy a životní situace  

 Existenciální otázky a smysl života  

 Ideologie, traumata a katastrofy  

 Konflikty, manipulace a násilí  

 Multikulturalismus, předsudky a rasismus  

 Psychologie rodiny, výchova dětí  

 Psychologie ženy a muže, vztahy a partnerství  

 Samota a uvěznění  

 Stáří, umírání a smrt  

 Závislosti a návyková chování  

http://www.bibliohelp.cz/knihy/psychicke-problemy/afektivni-poruchy
http://www.bibliohelp.cz/knihy/psychicke-problemy/demence-mentalni-retardace-ztrata-pameti
http://www.bibliohelp.cz/knihy/psychicke-problemy/fobie-uzkosti-obsese
http://www.bibliohelp.cz/knihy/psychicke-problemy/konverzni-poruchy-psychosomatika
http://www.bibliohelp.cz/knihy/psychicke-problemy/poruchy-osobnosti-chovani-schizofrenie
http://www.bibliohelp.cz/knihy/psychicke-problemy/poruchy-prijmu-potravy
http://www.bibliohelp.cz/knihy/psychicke-problemy/postoj-k-zivotu-psychologie-vsedniho-dne
http://www.bibliohelp.cz/knihy/psychicke-problemy/sexualni-poruchy
http://www.bibliohelp.cz/knihy/psychicke-problemy/specificke-poruchy-chovani-uceni-pozornosti
http://www.bibliohelp.cz/knihy/restart
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/civilizacni-choroby-nespravny-zivotni-styl
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/kombinovana-postizeni
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/nadorova-onemocneni-nevylecitelne-nemoci
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/nemoci-kosti-patere-kloubu-pohyboveho-aparatu
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/nemoci-nervoveho-systemu-svalu
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/sluchova-postizeni
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/urazy-bolest-schopnost-sebeuzdraveni
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/vnitrni-nemoci-infekce
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/vrozene-vyvojove-vady-dedicna-zatizeni
http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/zrakova-postizeni
http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace
http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace/existencialni-otazky-smysl-zivota
http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace/ideologie-traumata-katastrofy
http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace/konflikty-manipulace-nasili
http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace/multikulturalismus-predsudky-rasismus
http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace/psychologie-rodiny-vychova-deti
http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace/psychologie-zeny-muze-vztahy-partnerstvi
http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace/samota-uvezneni
http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace/stari-umirani-smrt
http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace/zavislosti-navykova-chovani
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 Životní mezníky, změny a rozhodnutí  

Terapeutická praxe  

 Arteterapie  

 Duchovní péče  

 Muzikoterapie a Dramaterapie  

 Průřezová témata a oblasti  

Pohádkoterapie  

 Nemoc a postižení  

 Rodina a nevlastní rodina  

 Sociálně patologické jevy  

 Sourozenecké vztahy  

 Strachy a fobie  

 Šikana, týrání a rasismus  

 Škola  

 Výchova a zlozvyky  

 Vztahy  

 Změny v životě  

Audioknihy  

 Dobrodružství a napětí  

 Duchovno a filozofie  

 Humor a zábava  

 Pro nejmenší  

 Společnost a vztahy  

 Verše a dramata  

(zdroj: http://www.bibliohelp.cz/knihy)  

 

 Kontrolní otázky 
 

Definujte biblioterapii. Co je jejím cílem? 

  

Vytvořte repertoár knih využitelných v kategorii pohádkoterapie. Jaká kritéria výběru 

musí kniha splňovat? 

 

http://www.bibliohelp.cz/knihy/socialni-problemy-zivotni-situace/zivotni-mezniky-zmeny-rozhodnuti
http://www.bibliohelp.cz/knihy/terapeuticka-praxe
http://www.bibliohelp.cz/knihy/terapeuticka-praxe/arteterapie
http://www.bibliohelp.cz/knihy/terapeuticka-praxe/duchovni-pece
http://www.bibliohelp.cz/knihy/terapeuticka-praxe/muzikoterapie-dramaterapie
http://www.bibliohelp.cz/knihy/terapeuticka-praxe/prurezova-temata-oblasti
http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie/nemoc-postizeni
http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie/rodina-nevlastni-rodina
http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie/socialne-patologicke-jevy
http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie/sourozenecke-vztahy
http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie/strachy-fobie
http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie/sikana-tyrani-rasismus
http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie/skola
http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie/vychova-zlozvyky
http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie/vztahy
http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie/zmeny-v-zivote
http://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy
http://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy/dobrodruzstvi-napeti
http://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy/duchovno-filozofie
http://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy/humor-zabava
http://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy/pro-nejmensi
http://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy/spolecnost-vztahy
http://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy/verse-dramata
http://www.bibliohelp.cz/knihy
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  92 

Hodnotící kritéria výběru antologií pro výuku LV a 
klasifikace čítankových textů určených k interpretaci 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 

 Budete schopni vybrat vhodnou čítanku do výuky. 

 Pojmy k zapamatování 
 

 učebnice 

 antologie 

 umělecký text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Čítanka – specifický typ učebnice 

 

Učebnice zprostředkovává učivo žákům. Tato činnost může být realizována i bez 

přítomnosti učitele, přesto je jeho funkce ve výuce z mnohých důvodů nenahraditelná. 

Učebnice je publikace, jejímž základním posláním je předat informace a naučit žáka 

pracovat s knihou, resp. s naučným textem.  

 

 Podle H. Veverkové (2002) lze vymezit 2 základní druhy funkcí učebnic: 

 

 didaktická funkce – je stanovena na základě cílů výuky a následně ji lze rozdělit 

na funkci informativní, jež předává informace o učivu, funkci formativní, která si 

klade za hlavní cíl, aby se osvojené dovednosti a znalosti staly zároveň vnitřními 

hodnotami žáků, a konečně funkci metodologickou, jež se zaměřuje na osvojení 

poznávacích metod, 

 organizační funkce se zaměřuje na funkce zahrnující plánování, motivaci, 

přípravu výuky, samotný vyučovací proces a kontrolu. 

 

 

Typy učebnic: 

 

 učebnice 

 cvičebnice 

 čítanky – antologie 
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1.6.1 Evaluace učebnic 

 

Kritéria hodnocení 

 

 Důraz byl kladen zejména na schvalovací doložku MŠMT ČR, která v podstatě 

garantovala věcnou správnost učebnice. Uživatel mohl tuto informaci nalézt 

uvnitř publikace (kontrolu správnosti těchto údajů bylo možné ověřit například 

ve Věstníku MŠMT ČR). V současné době není doložka striktně vyžadována. 

Přes tuto skutečnost je dobré sledovat, zda byla učebnice recenzována 

odborníky, a to hlavně z důvodu zachování kvality předávaných informací a 

jazykové nezávadnosti naučných textů. 

 

 Učitel by měl sledovat, do jaké míry učebnice odpovídá, popř. neodpovídá 

uplatňované strategii ve vzdělávání – v současné době máme na mysli zejména 

soulad s rámcovými vzdělávacími programy pro konkrétní vzdělávací stupně. 

 

 Další kritérium dle Tomanové (2002) sleduje tzv. synchronnost učebnice. 

V rámci hodnocení učebnic jsou posuzovány materiály a pomůcky, které 

učebnici doplňují. K  nim patří například metodika pro učitele (v současné době 

není metodika povinným prostředkem pro realizaci vyučování, přesto její 

existence bezesporu zvyšuje o takovou řadu učebnic zájem), pracovní sešity, 

cvičebnice, CD nebo DVD opory, elektronické zpracování učiva – počítačové 

programy, práce s interaktivní tabulí, popř. pomůcky v tištěné podobě. Hodnotí 

se zejména jejich kvalita a funkčnost. 

 

 Diachronnost učebnice (Tomanová, 2002) spočívá v propojenosti celé řady 

učebnic ve všech ročnících. Je vhodné, pokud učebnice pro určený stupeň 

vzdělávání spojuje kolektiv stejných autorů, nedochází tak k nepropojenosti 

učiva v jednotlivých ročnících. 

 

 Kvantita a kvalita textu by měla odpovídat vyspělosti uživatele. Sleduje se i 

podíl textové a obrazové složky. Učebnice pro malé recipienty se prezentují 

kumulovanou obrazovou složkou, doplněnou kratšími texty psanými větším 

typem písma. S přibývající vyspělostí (psychickou i mentální) a nabývajícím 

repertoárem znalostí se poměr obrazu a textu vyrovnává a později (na 2. stupni 

ZŠ) převládá textová část nad obrazovou. Kvalita textu sleduje i způsob 

zprostředkování informací koncovému příjemci – žákům. 

 

 Hodnotíme i složky učebnice, které přímo nesouvisí s výkladovou složkou, 

s kvalitou a kvantitou předávaných informací. Do této skupiny například patří 

tzv. otázky a úkoly k zamyšlení; návody, pokyny k činnostem, ale i zveřejněné 

odpovědi apod. Dále hodnotíme i přehlednost zpracování kapitol, úseků 

v učebnicích, například nadpisy, odkazy, vysvětlivky, fonetické přepisy cizích 



 

 
  94 

slov, slovníčky pojmů, obsahy atd. Nesmíme při hodnocení opomenout ani 

obrazovou část učebnice: např. kvantita a kvalita použitých ilustrací a fotografií, 

zda jejich prezentace odpovídá obsahu textu, u kterého byly využity.  

 

 

 Ekonomické hledisko – vyučující musí při volbě zohlednit i finanční náročnost 

pro školu a žáka. Učebnice pro první stupeň základní školy jsou hrazeny školou. 

Finanční krytí je po rodičích požadováno zejména u pracovních sešitů a dalších 

pomůcek. 

 

 

1.6.2 Čítanka – antologie uměleckých textů 

 

Literární výchova zprostředkovává přímý kontakt žáka s uměleckým textem a 

zároveň mu umožňuje utvářet a dále rozvíjet jeho čtenářskou kompetenci. Vhodná 

volba uměleckého textu, určeného k interpretaci v hodinách literární výchovy, je jedním 

ze základních kritérií kvalitní literární výchovy na základní škole. Výběr uměleckého 

textu pro jeho rozbor je v současnosti v kompetenci pedagoga. Učitel může zvolit typ 

čítanky, která z jeho pohledu nejlépe reaguje na čtenářské zájmy žáka a akceptuje jeho 

čtenářské kompetence. Dále pro výuku může vybírat i doplňkové texty, které v čítance 

postrádá. Svobodná volba učebnic (před rokem 1990 existoval pouze 1 typ celoplošně 

distribuované učebnice pro daný ročník) je omezována ekonomickým zabezpečením 

školy, může se proto stát, že škola pracuje s tituly, které byly vydány i před 15 lety. 

V tom případě čítanka nemůže sledovat nejnovější trendy v české i světové beletrii. Roli 

informátora a zprostředkovatele moderní literatury zastupuje učitel. 

 

Kritéria výběru čítanky a klasifikace čítankových textů 

 

 Kromě výše uvedených obecných kritérií sledujeme u tohoto specifického 

typu učebnice následující hlediska: 

 

 tematické, žánrové řazení textů, případně kombinace obou uváděných, 

 zastoupení prózy a poezie (souvisí s preferencí žánrů v jednotlivých ročnících) 

 zastoupení českých a zahraničních autorů,  

 zastoupení děl klasické a moderní literatury, 

 délka textu, jeho srozumitelnost a adekvátnost pro dětského recipienta, 

 

 

Teoretická část je ve výuce doplněna praktickou ukázkou. 
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 Kontrolní otázky 
 

 

Uveďte kritéria hodnocení učebnic, resp. čítanek. 

Pokuste se sami zhodnotit dle uvedených kritérií antologii, se kterou pracujete ve školní 

praxi. 
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Společná mimočítanková četba žáků. Tvorba 
čtenářského/kulturního deníku. Individuální četba 
pubescentů 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 

 Popsat možnosti propagace četby, poukázat na možnosti využití mimoškolních 

kulturních aktivit. 

 

 

 Pojmy k zapamatování 
 

 mimočítanková četba 

 individuální četba 

 aktuální literární výchova 

 

 

1.7 Mimočítanková a individuální četba žáka 

 

Cestou, jak rozvíjet dětské čtenářství, je podpora mimočítankové, individuální, 

případně doporučené (povinné) četby. Učitelé by však při jejím zadávání měli dodržet 

určitá pravidla, např.:  

 

 učitel by v rámci četby neměl striktně trvat na rozsahu čteného textu,  

 neměl by vytvářet mezi žáky soutěživé prostředí, 

 neměl by zakazovat četbu titulů, které považuje za umělecky nehodnotné, 

 měl by akceptovat četbu nejen beletristické literatury, ale i děl z oblasti 

publicistické a naučné 

 pokud tvoří seznam titulů k četbě, měl by respektovat čtenářské preference 

žáků  

 

 

1.7.1 Mimočítanková četba a její specifika 

 

Mimočítanková četba - jedná se o četbu, která není obsahem antologie 

předmětného ročníku. Její skladba nemá v platné vzdělávací strategii přesné vymezení, 

přesto vybrané publikace musí akceptovat osobnost žáka a jeho možnosti související 
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s úrovní čtení a schopností vnímat text, dále s jeho čtenářskými zájmy a potřebami.  

Žáci jsou o skladbě společné mimočítankové četby informováni předem. Během 

jednoho školního roku by tímto způsobem měly být přečteny přibližně tři publikace 

v žánrové skladbě odpovídající vyspělosti čtenářů. Učitel musí zajistit dostatečný počet 

výtisků, aby mohla být společná mimočítanková četba realizována v plné míře. Tomuto 

způsobu četby je v každém týdnu vyhrazena část hodiny. Vyučující průběžně motivuje 

žáky k četbě. Pokud dochází ke kombinaci školní mimočítankové četby s domácí četbou 

je vhodné zadat žákům i otázky, které je v domácím prostředí povedou k práci s textem. 

 

 

1.7.2 Individuální četba jako jedna z cest podpory rozvoje čtenářství 

 

Individuální zájmová četba více respektuje výběr titulů samotným žákem. Přesto 

učitel může vytvořit nabídku, ze které žák může volit. Opět platí pravidlo, že by měl 

učitel akceptovat žánrovou skladbu textů vyplývající ze čtenářských potřeb 

v konkrétním věku dítěte.  

Doporučená (dříve povinná četba) je sice realizovaná mimo školu, ale je školou 

více méně regulována. Učitelé obvykle vytvářejí seznamy titulů k četbě, z nichž žáci 

vybírají.  

 

 

 Ukázka seznamu titulů k žákovské četbě respektující 
čtenářské preference a zájmy pubescenta 

 

 

 

 

Seznam knih pro rozvoj čtenářství – II. stupeň ZŠ – český jazyk 

a literatura 

 

 
Mladší čtenářství (cca 9 – 12 let) 

 

ADLA, Zdeněk: Obrázky z českých dějin a pověstí. Albatros 

ALMOND, David: Tajemný Skellig. Amulet, s.r.o. 

BELLINDA: Ukradené pouzdro na housle. Thovt 

BRADFORD, Chris: Mladý samuraj. Kniha 2. Cesta meče. Jota 

BRADFORD, Chris: Mladý samuraj. Kniha 3. Cesta draka. Jota 

BRAUNOVÁ, Petra: Ztraceni v čase. Albatros 

BREZINA, Thomas: Kočičí holka. Fragment 

BREZINA, Thomas: Kočičí holka. Nový začátek. Fragment 
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BREZINA, Thomas: Zombie z jeskyně. Fragment 

COOPEROVÁ, Susan: Probuzení Tmy. Albatros 

ČERNÝ, Jiří: Obrázky z dějin zeměpisných objevů. Albatros 

DAHL, Roald: Danny, mistr světa. Albatros 

DALTONOVÁ, Annie: Ztracená duše. BB art 

Deník Anny Frankové. Triáda 

FRIEDRICH, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a záhadná nemoc. BB art 

FRIEDRICH, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a výkřik z ředitelny. BB art 

IBBOTSONOVÁ, Eva: Strašidlo po telefonu. Albatros 

KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky. Zápisky Grega Heffleyho. COOBOO 

KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky. Rodrick je king. COOBOO 

KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky. Poslední kapka. COOBOO 

KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky. Psí život. COOBOO 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix a zlatý srp. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix v Helvétii. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix a slavný štít. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix legionářem. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix v Hispánii. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix na Korsice. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix u Belgů. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix v Británii. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix a Gótové. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Nesvár. nakladatelství Egmont 

Nezvaní hosté a jiné strašidelné povídky. Albatros 

PULLMAN, Philip: Zlatý kompas. Argo 

STINE, R. L.: Husí kůže. Půlnoční přízrak. Fragment 

STINE, R. L: Husí kůže. Krev příšery. Fragment 

STINE, R. L.: Husí kůže. Maska. Fragment 

STINE, R. L: Husí kůže. Pozor na to, co si přeješ… Fragment 

ULLRICHOVÁ, Hortense: Poprask v lunaparku. Albatros 

WILSONOVÁ, Jacqueline: Holka na hlídání. BB art 

WILSONOVÁ, Jacqueline: Holka z popelnice. BB art 

BOYNE, John: Chlapec v pruhovaném pyžamu. BB/art 

BRAUNOVÁ, Petra: Ema a kouzelná kniha. Albatros 

DAHL, Roald: Matylda, Knižní klub 

DANIELSOVÁ, Julia: Kočka v hrobce, Albatros 

FLANAGAN, John: Hraničářův učeň – kniha první – Rozvaliny Gorlanu. EGMONT 

FOMBELLE, de Timothée: Tobiáš Lolness 

GAARDEN, Jostein: Balíček karet 

JARMANOVÁ, Julia: Tajemná kočka a aztécká oběť. Mladá fronta 

JEŽKOVÁ, Alena: Dračí polévka. Abatros 

MCCARTHYOVÁ, Bairbre: Příběhy skřítků leprikonů. Albatros 

REED, A. W.: Mýty a legendy Tichomoří, Portál 

ROBINS, Phil: Johanka z Arku a její pochodující šiky. EGMONT 

SIMONOVÁ, Francesca: Darebák David, BB Art 

SKELTON, Matthew: Dračí kniha. Mladá fronta 

TASHLIN, Frank: Medvěd, který nebyl. Baobab 

WILSONOVÁ Jacqueline: Dítě do kufru. BB/art 

ZWEIGOVÁ, Stefanie: Pes hledá člověka. Albatros 
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Starší čtenářství (cca 13 – 16 let) 

 

ADAMS, Douglas: Stopařův průvodce Galaxií. Argo 

BROWN, Dan: Andělé a démoni. Argo 

BROWN, Dan: Šifra mistra Leonarda. Argo 

BROWN, Dan: Ztracený symbol. Argo 

BŘEZINOVÁ, Ivona: Holky na vodítku Jmenuji se Martina. Albatros 

CASTOVÁ, P. C.: Škola noci 1-5 (Označená, Zrazená, Vyvolená, Nezkrotná, 

Pronásledovaná…) Knižní klub 

CLAREOVÁ, Cassandra: Město z kostí. Mladá fronta 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix a zlatý srp. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix v Helvétii. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix a slavný štít. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix legionářem. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix v Hispánii. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix na Korsice. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix u Belgů. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix v Británii. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Asterix a Gótové. nakladatelství Egmont 

GOSCINNY, R.-UDERZO, A.: Nesvár. nakladatelství Egmont 

GROOM, Winston: Forrest Gump. XYZ 

HADDON, Mark: Podivný případ se psem. Dokořán 

HOFMANNOVÁ, Corinne: Bílá Masajka. Ikar 

HOROWITZ, Antony: Horory na dobrou noc 1. BB art 

HOROWITZ, Antony: Horory na dobrou noc 2. BB art 

HOROWITZ, Antony: Horory na dobrou noc 3. BB art 

HOROWITZ, A: Síla pětice. Krkavčí brána. BB art 

Christiane F.: My děti ze stanice ZOO 

JOHN, Radek: Memento. CZ Books 

LANE, Andrew: Mladý Sherlock Holmes. Smrtící mrak. Albatros 

MAGUIRE, Eden: Krásní mrtví. Jonas. Fragment 

MEAD, Richelle: Vampýrská akademie (1-5). Domino 

OLDFIELDOVÁ, Pamela: Můj příběh. Chudobinec. Egmont 

OLDFIELDOVÁ, Pamela: Můj příběh. Morová epidemie. Egmont 

ELDRIDGE, Jim: Můj příběh. Zákopy. Egmont 

ELDRIDGE, Jim: Můj příběh. Římská invaze. Egmont 

Edice Můj příběh se prodává i jako kompletní sada (Ve stínu gilotiny. Zákopy. Morová 

epidemie. 

Pompeje. Egyptská princezna. Titanic. Chudobinec.) 

Noční můry nespí. XYZ 

POGOŽOV, Andrej: Útěk z Osvětimi. Víkend 

PRIESTLEY, Chris: Příšerné příběhy strýce Montaguea. Argo 

PULLMAN, Philip: Zlatý kompas. Argo 

RAJCHMAN, Chil: Útěk z Treblinky. Víkend 

ROBERTS, Christa: Dnes 13, zítra 30. Baronet 

RODERICK, Gordon: Návrat z podzemí. Fragment 

SPIEGELMAN, Art: Maus I, II. Torst 
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SMITH, L. J.: Upíří deníky. Fragment 

SWARUP, Wikas: Milionář z chatrče. Ikar 

SZPILMAN, Wladyslaw: Pianista. Akademia 

Velká kniha strachu, Albatros 

BLACK, Holly: Daň peklu. Knižní klub 

BOYCE, Frank Cottrell: Miliony. Argo 

ELLISOVÁ, Ann Dee: Tohle jsem udělal. Albatros Media 

FETHULOVÁ, Monika: Případ trhače jahod. COOBOO 

FRENCHOVÁ, Jackie: Hitlerova dcera. Mladá fronta 

GAARDNER, Jostein: Dívka s pomeranči. Albatros 

HADDON, Mark: Spudveč! aneb 70 000 světelných let. Argo 

HILLOVÁ, M., M. – WILLIAMS, L. N.: Půl penny. Naše vojsko 

JUNG, Reinhardt: Bambertova Kniha ztracených příběhů. Brkola 

THURBER, James: Třináctery hodiny. Paseka 

WYNDHAM, John: Den trifidů. BB art 

 

(zdroj: Sborník pozoruhodných textů. 

http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu)  

  

Další NABÍDKA KNIH K ŽÁKOVSKÉ ČETBĚ JE ZPŘÍSTUPNĚNA NA ADRESE: 

http://www.inpdf.uhk.cz  → sekce LITERATURA 

 

 

1.7.3 Čtenářský deník 

 

Čtenářský deník lze označit za tradiční prostředek kontroly čtenářství 

pubescenta. Práce s ním je doporučována už od 2. ročníku 1. stupně základní školy. 

Deník nemusí zahrnovat pouze informace o přečtených dílech, ale může obsahovat i 

záznamy o návštěvách výstav, divadelních představeních a jiných kulturních akcích, 

stává se tak zároveň i deníkem kulturním. Rozsah a obsah jednotlivých záznamů je 

v kompetenci učitele. Písemné záznamy umožňují žákům o textu více přemýšlet a 

rozklíčovat tak i hlubší významy textu. V současnosti není striktně dodržován záznam 

do deníku v podobě sešitu. Žáci mohou zápisy provádět na volné listy, učitelé rovněž 

využívají strukturu pracovních listů s předem nadefinovanými otázkami a úkoly.  

 

 

 Kontrolní otázky 
 

Jaký je rozdíl mezi mimočítankovou a individuální četbou žáka. 

 

Jakým způsobem lze využít dětský časopis ve výuce LV? Vytvořte modelovou situaci. 

V čem spočívá význam aktuální literární výchovy? 

http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu
http://www.inpdf.uhk.cz/
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Sestavte seznam doporučené literatury pro 6., 7., 8., 9. ročník základní školy - 

respektujte pohlaví a čtenářské preference žáků zvolené cílové skupiny. 

 Literatura 
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.pdf 
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Sborník pozoruhodných textů. 
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vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, 2012, 144 s. 

ISBN 978-80-905036-8-7. 

WILDOVÁ, Radka a kol. Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 212 s. ISBN 978-80-

7290-579-9. 

ZACHOVÁ, Alena. Čtenářství a čtenářská gramotnost. 1. vyd. Vlkov: Helena 

Rezková, 2013. 123 s. ISBN 978-80-904449-7-3. 
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2012. 87 s. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-233-1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvic.cz/aktualita/2372/Sbornik_pozoruhodnych_textu

