
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDAKTIKA LITERATURY PRO 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Studijní materiál vytvořený v rámci projektu ESF Inovace studijních oborů na PdF 

UHK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Michal Čuřín 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 

 

 

 

 

 



3 

 

 

  



4 

 

Obsah 
Čtenářství mládeže – kvalitativní a kvantitativní výzkumy čtenářství a čtenářské 

gramotnosti ................................................................................................................................. 5 

Kurikulární dokumenty ................................................................................................ 38 

Maturitní zkoušky ......................................................................................................... 55 

Učební úlohy ve výuce literatury ................................................................................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Čtenářství mládeže – kvalitativní a kvantitativní výzkumy čtenářství 

a čtenářské gramotnosti 

 

 

 

Cíle lekce: 

 

 Studenti dokáží definovat čtenáře a nečtenáře z hlediska pohledů jednotlivých 

koncepcí. 

 Studenti umí vysvětlit pojmy čtenářská gramotnost a čtenářství a vztáhnout je 

na žáky ve vyšším sekundárním vzdělávání. 

 Studenti se orientují ve výsledcích mezinárodních výzkumů čtenářské 

gramotnosti (zejm. PISA a PIRLS), tyto výsledky dovednou srovnat a 

zhodnotit s ohledem na dílčí národní výzkumy. 

 Studenti znají současné výzkumy čtenářství dospělých, dětí a mládeže 

(Trávníček, Hádková-Fibiger, Bubeníčková, Čuřín) a jejich výsledky dovednou 

aplikovat ve své budoucí pedagogické činnosti. 

 Studenti dovedou s využitím poznatků z výzkumů a testování naplánovat 

řízenou četbu pro žáky ve vyšším sekundárním vzdělávání. 

 

 

Klíčová slova: 

 

čtenářství; čtenářská gramotnost; výzkumy čtenářství a čtenářské gramotnosti; PISA; 

PIRLS 
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Kdo je čtenář a co je čtení? 

 

 

Čtení podle Trávníčka je: mediální aktivita zaměřená na knihy a jejich duševní 

přisvojování; čtenář je ten, kdo deklaruje, že čte knihy, ten, jehož mediální dovednost je 

směřována ke čtení, duševní uživatel knih a jiných písemných zdrojů.  

Čtenářství je potom pojem, který se používá zejména v souvislosti s dětskou populací, 

je to plánovité a cílené rozvíjení četby zejména za pomoci školy, knihoven a jiných 

vzdělávacích institucí. 

Z hlediska frekvence je možné rozdělit čtenáře / nečtenáře podle počtu knih, které 

přečtou za určitou časovou jednotku. V tomto ohledu neexistuje nějaké jednotné dělení, 

vychází se spíše ze zvyků v tom kterém regionu. Jak uvádí Trávníček, je možné se tázat na 

četbu za trimestr, což je příkladu výzkumu francouzského, nebo se ptát, jak často respondent 

čte knihy. Nicméně autor se přiklání k modelu německému a polskému, a tedy za čtenáře 

označuje jedince, který za rok přečte alespoň jednu knihu (pozor: nerozlišuje se kniha 

beletristická nebo např. literatura faktu). V tomto jediném současném dlouhodobém 

reprezentativním výzkumu čtenářství populace nad 15 let bylo dále vytvořeno pole odkazující 

k frekvenci čtení. Pole má čtyři kategorie: 0 knih = nečtenář; 1-6 knih přečtených za poslední 

rok = čtenář sporadický; 7-12 knih = čtenář pravidelný; 13 a více = čtenář častý; za vášnivého 

čtenáře je označen takový, který za rok přečte více než 50 knih.  

Vedle tohoto kvantitativního vyjádření je možné sledovat čtenářství i na rovině 

kvalitativní, tj. jak čtenář textu rozumí, orientuje se v něm, domýšlí důsledky jednání postavy, 

dokáže přenášet poznatky ze světa fikčního do světa reálného atp. 

Trávníčkovo šetření proběhlo v letech 2007 a 2010. Z hlediska výsledků nedošlo 

k výraznějším posunům, přičemž ale obě šetření akcentovala jiné záležitosti.  

Vezmeme-li v úvahu proměnnou věku, pak docházíme k výsledku, že nejsilnějšími 

čtenáři jsou nejmladší ročníky. Toto Trávníček odůvodňuje jednak institucionální výchovou a 

dostatkem volného času. Pokles pak přichází ve věku 25-35 let, kdy se jedinci zřejmě 

soustředí na ekonomické zajištění a věnují volný čas rodině. S koncem aktivního 

ekonomického cyklu se čtenářská aktivita opět zvyšuje.  
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Čtenářství v ČR 
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Podle výše uvedeného grafu je patrné, že většina české společnosti se řadí do kategorie 

čtenářů, což může být výhodné i pro naši pedagogickou práci, neboť můžeme využít tohoto 

faktu při podpoře čtenářství našich žáků. 

30% 

21% 

32% 

17% 

Rozložení čtenářů 

Čtenář častý (13 a více knih) Nečtenář (0 knih)

Čtenář sporadický (1-6 knih) Čtenář pravidelný (7-12 knih)
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Vztah čtenářství a vzdělání je 

vcelku zřejmý. Jednoduše lze konstatovat, že čtenářství jde za vzděláním. Je nutno si ale 

uvědomit, že v nejstarší věkové skupině je počet jedinců s maturitním vzděláním nižší než ve 

zbývajících věkových skupinách.  

Vliv na čtenářství, který souvisí i s dosaženým vzděláním, má i příjem na člena 

domácnosti. Nejnižší příjmové kategorie se věnují čtení méně často, než kategorie vyšší. I 

toto by měl být pro nás důležitý parametr, zejména pokud budeme působit v sociálně 

vyloučených oblastech nebo s žáky, kteří pocházejí z problematického prostředí. Nemůžeme 

v tomto případu u jejich rodičů spoléhat na takovou výši podpory při rozvoji čtenářství. (Je 

zřejmé, že takové soudy jsou vždy generalizující a v jednotlivých případech nemusí být 

platné, ale je nutné mít tento trend na paměti.) 
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Ve výše uvedené tabulce nalezneme důvody, proč nečtenáři nečtou. Porozumět 

důvodům a příčinám nečtenářství je pro učitele velmi důležité, protože by mělo být jedním 

z jeho hlavních cílů žáky motivovat k celoživotnímu čtenářství. Pokud se podíváme na 

důvodu uvedené výše, mnoho nám to nepoví, daleko zajímavější výsledky dostaneme, pokud 

budeme důvody podle častosti poměřovat s věkem. Pak nám vyplyne, že mladí respondenti 

jako nejčastější důvod nečtenářství uvádějí, že je čtení nebaví. U toho bychom se měli 

pozastavit. Mladý člověk přichází do styku s literaturou ve třech případech. Jedním z nich 

rodina, druhým škola a třetím autentická (mimovolná četba). Vyloučíme-li autentickou 

literaturu, jako literaturu, ke které žáci směřují dobrovolně, zbývají nám jako hlavní činitelé 

rodina a škola. Je známou pravdou, že školní výuka literatury žáky od čtení spíše odrazuje. 

Její důraz na analytické čtení, výběr povinné literatury, přemíra faktografie atp. způsobuje u 

mnoha jedinců odpor. Nad tím je třeba se zamyslet. Trávníček sice ve svém posledním 

výzkumu uvádí, že moderní komunikační prostředky (internet) nejdou proti čtení, tj. že 

uživatelé internetu jsou také vášnivějšími čtenáři, avšak výzkumy zaměřené na školní mládež 

tuto záležitost nepodporují. Je nezbytné, abychom operovali také s velkou konkurencí ze 

strany masmédií a nových médií, které jsou pro žáky přitažlivější než psaný text. 

Vraťme se ale k analýze důvodů nečtenářství. Střední generace jako nejčastější důvod 

nečtení uvádí nedostatek času. K této věci jsme se už vyjadřovali výše a dali ji do souvislosti 



10 

 

s orientací střední generace na ekonomickou činnost a rodinný život. U nejstarších nečtenářů 

se objevuje jako hlavní důvod namáhavost čtení.  

 

Vysvětlení propadu čtenářství po 24 roku věku můžeme sice klást do oblasti péče o 

rodinu, ale je také možné, že škola nesplnila svou funkci a neproměnila čtení v záležitost 

celoživotní. Do budoucna bude třeba tento trend dále mít na zřeteli. 

 

Čtení beletrie v české společnosti převládá. Ze 100 čtenářů připadá na čtenáře beletrie 

85. Čtenář beletrie za rok přečte průměrně 13,5 knih při mediánu 6.  

Důležitý faktor při hodnocení typu literatury je gender čtenářů a jejich věk. Muži 

preferují spíše fantasy a sci-fi literaturu a literaturu faktu, ženy se orientují více na 

oddychovou a současnou beletrii. Z hlediska věku jsou mladší čtenáři orientováni na 

encyklopedie, slovníky a literaturu faktu (což nejspíš souvisí s potřebami 

institucionalizovaného vzdělávání), čím jsou čtenáři starší, tím více u nich převažuje beletrie. 

Opět se tedy potvrzuje, že u současných mladých je četba beletrie poněkud problematickým 

momentem.  
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Seznam nejoblíbenějších autorů se v čase příliš nemění, ostatně můžete srovnat tyto 

výsledky s různými např. televizními anketami na toto téma.  

Cenná je výše uvedená tabulka i díky uvedení preferencí mužů a žen. Můžeme vidět, 

že ženy spisovatelky jsou oblíbené téměř výhradně u žen, u mužů spisovatelů to naopak ale 

vesměs neplatí. Z hlediska školní praxe je zajímavý výsledek u B. Němcové, kde jsou 
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zastoupeny jako čtenářky pouze ženy. Musíme se tázat, zda tento typ literatury a navíc 

vyžadovaný je vhodný jako četba pro chlapce. Zda to nesvádí pouze k opisování 

předpřipravených prefabrikátů z internetu. 

 

 

 

Čtenářství gymnazistů 

 

 

 

Čtenářství a čtenářská gramotnost nemusí mít vzájemnou souvislost – nicméně podle 

PISA platí, že ti žáci, kteří čtou nejvíce, mají nejlepší výsledky. 

Nyní se zaměříme na čtenářství gymnazistů. Výzkum na gymnáziích pod vedením 

Hádkové a Fibigera proběhl v Ústeckém kraji v letech 2008-2009, zapojeno bylo 1031 

studentů (372 mužů, 659 žen). Přičemž se orientoval pouze na vyšší gymnázium a výzkum 

byl rozdělen na věky 15-17 a 18-20 (střední a pozdní adolescence). 

Podle Trávníčka je možné čtenáře rozdělit podle počtu přečtených knih: sporadičtí 

čtenáři (1-6 knih) 49,7%; čtenáři pravidelní (7-12 knih) 22,2 %; čtenáři častí (13 a více knih) 

20,3%. Čtenářem je, ten kdo za poslední rok přečetl alespoň jednu knihu. 

V níže uvedené tabulce můžete porovnat výkony čtenářství mezi gymnazisty a 

celkovou populací (tj. zjištěními Trávníčka, který, jak už jsme uvedli, sledoval populaci starší 

15 let). 
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Jako nečtenáři
1
 byli identifikováni převážně chlapci (58 % chlapců ku 23 % dívek). 

Důvody, které uváděli jako příčiny svého nečtenářství, byly rozmanité. Největší počet 

respondentů uvedl, že nemá čas, věnuje se jiným činnostem (84% chlapců, 42% dívek); čtení 

je nebaví (67% chlapců, 37% dívek); vše, co se chtějí dovědět, naleznou na internetu (61% 

chlapců, 10% dívek). Poslední bod vztažený k důvodům nečtenářství je příznačný právě pro 

chlapce – ke krásné literatuře přistupují jako ke zdroji poznání, což by se mělo změnit 

s ohledem zejména na formativní funkci beletrie (připomínáme, že beletrie je výsadou 

zejména žen – čtenářek).  

Z hlediska velikosti sídel nejméně nečtenářů nalezneme v menších městech, u 

nejmenších bydlišť do 4999 obyvatel pak dvakrát méně nečtenářů. K vysvětlení tohoto jevu 

máme málo relevantních údajů. Na úrovni spekulací můžeme uvádět důvody jako je menší 

možnost návštěvy kulturních zařízení (biograf), nižší možnost trávení volného času 

s vrstevníky apod., proti čemuž ale stojí také menší počet knihoven či knihkupectví. Tomuto 

jevu, v případě, že se nejedná o nahodilost, bude muset být v budoucnu věnována větší 

pozornost. 

Fibiger s Hádkovou se věnovali taktéž vztahu klasifikace a čtení, tj. zdali existuje 

úměra mezi dosaženým školním prospěchem a počtem přečtených knih. Autoři došli k závěru, 

že přímá úměra neexistuje. Je sice pravdou, že největší počet knih přečtených za rok uvádějí 

jedničkáři, druhý nejvyšší mají ale čtyřkaři. 

 

                                                 
1
 Vycházíme z definice nečtenáře od J. Trávníčka. 
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Autoři při svém výzkumu gymnazistů vycházeli z metodologie Trávníčkovy, ve výše 

uvedené tabulce můžeme vidět rozdělení žáků, kteří označili literární výchovu za neoblíbenou 

podle počtu přečtených knih za rok. Vztáhneme-li při prvním pohledu hodnoty na současnou 

praxi vztahující se k maturitní zkoušce, pak můžeme konstatovat, že většina gymnazistů může 

naplnit požadované kritérium dvaceti přečtených titulů za čtyři roky studia. Na jinou diskusi 

je, zda tento počet je dostatečný pro žáky navštěvující výběrové školy, a to i s ohledem na 

skutečnost, že výzkum nerozlišoval beletrii a literaturu faktu. Pokud bychom hodnoty 

rozdělili na polovinu na beletrii a literaturu faktu, pak se dozvídáme, že podstatná část žáků 

nepřečte ani požadované minimum beletristických knih požadovaných ke společné části 

maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, čímž se dostáváme k problému, který je 

spojován právě s novou podobou maturitní zkoušky (viz další kapitoly). 

 

U mladších žáků bude správný předpoklad, že vliv na jejich četbu bude mít především 

rodina a škola, u žáků v sekundárním vzdělávání je situace ale zásadně odlišná. Jak je patrné 

z níže uvedené tabulky, zejména škola ve výběru žákovské četby selhává. Jak konstatuje 

mnoho autorů, je role učitele v doporučování četby spíše okrajová, školní výuka literatury 

nečiní z učitele přirozeného rádce a průvodce. (Ve výběru chybí položka dotýkající se 

vrstevníků, neboť právě oni mají v období adolescence nemalý vliv na jednání žáků.) 
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Autoři se rovněž zabývali způsoby nabývání knih. Podle častosti je na prvním místě 

knihovna; dále následuje knihkupectví; přátelé a známí; domácí knihovna; dar; internet; 

zlevněné knihy; supermarkety; knižní klub čtenářů; antikvariáty; trafika. 

Nejčastěji žáci čtou (seřazeno podle častosti): v posteli, doma v klidu, na prázdninách, 

v dopr. prostředcích, ve škole, při jídle, během poslechu rozhlasu, v čekárně, u televize, v 

kavárně či restauraci. Otázka k zamyšlení zní, zda by škola neměla nabídnout podmínky pro 

rozvoj čtenářství svých žáků i uzpůsobením prostoru pro čtení a nabídkou volného času pro 

tuto aktivitu. Je velmi nereálné, že žáci by byli nadšeni představou času stráveného čtením 

v nepohodlné lavici, naopak ale uzpůsobení bufetu, školní knihovny atp. pro příjemnou 

relaxaci v pohodlném křesle s knihou by mohlo být řešením.  

Žáci nejčastěji čtou (opět podle častosti): během prázdnin, v době nemoc, o víkendu, v 

pracovních dnech, o svátcích. 

 

Nyní se zaměřme na to, co žáci čtou. Výsledky níže přehledně uvedené rozhodně 

nejsou žádným překvapením. Žánrové složení autentické (tj. přirozené, z vlastního podnětu 

zvolené) četby se v průběhu posledních patnácti dvaceti let výrazně nemění.  
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Rozdíly v preferencích ale můžeme sledovat, když respondenty rozdělíme podle věku. 

Mladší žáci dávají přednost sci-fi a fantasy, starší žáci ale už preferují klasickou beletrii (je 

otázkou nakolik se jedná o jejich rozhodnutí nebo jsou spíše motivováni povinnou četbou a 

blížící se maturitní zkouškou). 

Rozdíl se projevuje rovněž v genderu respondentů – chlapci dávají přednost sci-fi, 

fantasy, komiksům a literatuře faktu, dívky preferují oddechovou beletrii či klasickou beletrii. 

 

 

 

 

 

Obliba jednotlivých autorů koresponduje s výsledky celostátními. Pro učitelskou praxi 

je vhodné umět rozlišovat ale podrobněji mezi typy žáků. Mladší žáci tedy upřednostňují 
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spíše tvorbu pro mládež (Lanczová, Rowlingová), starší už sahají k vyšším metám 

(Shakespeare, Poe, Wilde, Remarque, Čapek), rozdíly ale nejsou příliš výrazné. 

U chlapců v obou věkových skupinách vede Tolkien či King, ale u starších ztrácí 

Rowlingová. U dívek tomu tak není – starší dívky výrazně méně zmiňují např. Lanczovou, ale 

stejně u obou skupin je oblíbenou autorkou Austenová. 

Obecně podle pohlaví můžeme říci, že oblíbení autoři chlapců jsou: Tolkien; 

Rowlingová; Knaak; Pratchett, Lewis, Paolini; dívek potom: Rowlingová; Lanczová, 

Austenová, Meyerová, Pawlowská, Francková. Zejména na prvních pozicích se zpravidla 

umisťují autoři módní, s čímž je třeba při plánování žákovské četby počítat. Učitel by měl díla 

současných bestsellerových autorů dobře znát.  

Ještě uvedeme konkrétní nejoblíbenější díla gymnazistů: 
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Podobně jako Trávníček i Fibiger a Hádková se zaměřili na mediální chování 

respondentů, tj. kolik času stráví žák u jednotlivých médií. 

 

 

Výsledky jsou zajímavé zejména z důvodu, že se rozcházejí v jednom bodě výrazně 

s celkovou populací. Zatímco Trávníček dochází k závěru, že internet nejde proti čtení – tj. 

častý uživatel internetu je také častý čtenář, tak Hádková s Fibigerem přicházejí s opačným 

zjištěním, tedy že  internet parazituje na čtení (čím slabší čtenář, tím více času tráví na 

internetu. Interpretace tohoto rozdílu bude patrně ve věkovém složení respondentů. Zatímco 

starší respondenti Trávníčkova výzkumu se stali uživateli internetu až v dospělém věku, a 

tudíž byli zvyklí preferovat knihy jako zdroj poznání a zábavy, gymnazisté již touto fází 

neprošli a internet se pro ně stal přirozeným prostředím, ve kterém tráví velkou část dne. 

 

Bylo by zajímavé srovnat výsledky čtenářství napříč zeměmi. V tomto ohledu se 

budeme do jisté míry potýkat s odlišnou metodologií výzkumu, přesto jisté srovnatelné 

výzkumy k dispozici máme. V rámci šetření čtenářské gramotnosti PISA byly sledovány i 
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záležitosti čtenářství, v níže uvedeném grafu si můžete prohlédnout srovnání zemí co do 

zastoupení žáků, kteří čtou pro radost. 
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Zatímco dívky v České republice dosahují průměrných hodnot zemí OECD a dalších 

zapojených do testování, čeští chlapci se nacházejí hluboko pod průměrem, zároveň je 

pozoruhodný obrovský rozdíl (gender gap) mezi pohlavími. Toto by měl být varovný moment 

pro české učitele literatury, aby zaměřili svou pozornost zejména na chlapce a jejich 

čtenářství. 

 

 

Srovnáme-li výsledky z dotazníku v r. 2000 a 2009 (kdy byla hlavní testovací oblastí 

čtenářská gramotnost), můžeme vidět jeden z největších propadů v oblibě čtení právě u 

patnáctiletých žáků z České republiky. Ačkoli můžeme rozporovat do jisté míry pojetí 

testování čtenářské gramotnosti PISA s ohledem na zvolenou metodiku či obecně rozdílnou 

vyučovací praxi na českých školách, nelze pominout a zpochybnit tento dotazník sledující 

názory žáků.  
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Čtenářská gramotnost 

 

V této části se zaměříme jednak na výzkumy, které se zabývají čtenářstvím a zejména 

čtenářskou gramotností dospělých, což jsou zejména: 

 Výzkum IALS 

 Výzkum SIALS 

 Současné testování - PIAAC 

jednak na výzkumy, které se orientují na školní mládež: 

 PIRLS 

 PISA. 

 

S využitím níže uvedených poznatků a na základě samostudia doporučené literatury 

byste měli být schopni: 

 

 Vyjmenovat a rozlišit výzkumy dotýkající se české populace. 

 Definovat pojmy funkční a čtenářská gramotnost (s ohledem na vývoj definic u 

jednotlivých výzkumů). 

 Popsat výsledky českých respondentů ve výzkumech. 

o Srovnat národní výsledky s dalšími zeměmi. 

 Vyvodit závěry z výzkumů pro svou pedagogickou činnost. 
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IALS, SIALS, PIAAC 

 

Přehled výzkumů provedeme chronologicky a zaměříme se na výzkumy, které se 

svým záběrem dotýkají i dalších zemí vedle České republiky.  

Vedle výzkumů soustředících se na dětskou populaci je výzkum dospělých podstatný 

proto, že nám umožní upřesnit očekávání ohledně schopnosti rodičů podílet se na zvyšování 

(čtenářské) gramotnosti žáků. 

Mezinárodní šetření IALS (International Adult Literacy Survey) – Mezinárodní 

výzkum gramotnosti dospělých probíhalo v letech 1994-1998. 

Do šetření bylo zapojeno 8 zemí (Francie, Nizozemí, Kanada, Německo, Polsko, 

Švédsko, Švýcarsko a USA), přičemž respondenti byli ve věku 16-65 let. 

Výzkum probíhal s podporou mezinárodních organizací - OECD, UNESCO, 

EUROSTAT. U všech třech výzkumů dospělých, které budeme uvádět je věkové rozpětí 

stejné (s drobnými odchylkami u jednotlivých zemí). 

 

Na šetření IALS navázal výzkum SIALS (Second International Adult Literacy Survey) 

– Druhý mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých, který probíhal v letech 1997-1998.  

Původní počet 8 zemí byl rozšířen o dalších 17, včetně České republiky. 

Kompletní závěry můžete nalézt v publikaci: Matějů, P. et al. 1998. Funkční 

gramotnost dospělých. Praha: SOÚ AV ČR. 

Výzkumný vzorek se v České republice při 67% návratnosti ocitl na počtu 3132 

respondentů. 

 

Nejnovějším výzkumem zabývajícím se dospělou populací je šetření PIAAC 

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies), které probíhalo v 

letech 2010-2013 a bylo do něj zapojeno 33 zemí. 

Stejně jako předchozí výzkumy orientováno na zjištění uplatnitelnosti občanů 

zapojených států na trhu práce. Výsledky výzkumu byly zveřejněny na podzim roku 2013. 

Výsledky výzkumu přinášejí informace o tom, zda jsou občané žijící v ČR dobře 

připraveni k naplňování zvyšujících se požadavků a zda obstojí v mezinárodní konkurenci, 

tedy nakolik jsou schopni pracovat s komplexními informacemi prezentovanými v 

elektronické podobě a řešit problémy prostřednictvím informačních technologií v zaměstnání 

i v každodenním životě. Výzkum umožní porovnat dovednosti různých skupin: žen, mužů, 
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minorit, pracujících působících v různých ekonomických oblastech, absolventů různých typů 

škol a úrovní vzdělávání. Rovněž ukáže, do jaké míry jsou oprávněné často zmiňované obavy 

z poklesu vzdělanosti populace ČR a na co by se měly zaměřit snahy o zlepšování 

vzdělávacího systému. 

 

Testování dospělých i dětí a mládeže je orientováno na zjištění dovedností v oblasti 

čtenářské gramotnosti, nicméně tento pojem se v čase vyvíjel, přestože základní body 

zůstávají shodné. Pojďme se na definici a oblasti testování podívat podrobněji. 

 

Zdroj: http://www.oecd.org/education/country-studies/39437980.pdf, s. x  
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Povšimněte si, že definice se ve srovnání s výzkumy PISA (viz níže) v detailech liší, 

ale v zásadě obsahuje všechny podstatné oblasti. 

 

Rozlišují se tři typy gramotností. Prose literacy + document literacy asi nejblíže 

můžeme přirovnat k dnes používané reading literacy. V tomto ohledu je pro náš předmět 

výhodnější toto rozčlenění, neboť dokáže identifikovat souvislé texty, se kterými máme 

obzvláštní potíž. 

 

 

Zdroj: http://www.oecd.org/education/country-studies/39437980.pdf, s. xi 

 

Dovednosti v oblasti čtenářské gramotnosti jsou rozděleny do několika stupňů 

(podobné členění nalezneme i u dalších výzkumů čtenářské gramotnosti), přičemž jeden 

každý z nich označuje dovednosti, které musí respondent ovládat.  

 

Pro ilustraci důležitosti funkční gramotnosti je uveden níže graf, který ukazuje 

závislost dosaženého stupně v prose literacy na možné nezaměstnanosti u mužů mezi 16-25 
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lety; jinak řečeno, jedinci s nízkou úrovní schopnosti nakládat s informacemi v souvislém 

textu se vystavují vyššímu riziku nezaměstnanosti. 

 

Zdroj: http://www.oecd.org/education/country-studies/39437980.pdf, s. 66 

 

V testování (S)IALS nedopadla Česká republika vůbec špatně – pokud ovšem budeme brát v 

úvahu celkovou funkční gramotnost.  

 



26 

 

Zdroj: http://www.piaac.cz/attach/SIALS_zprava.pdf, s. 5 

 

Jestliže se ovšem zaměříme na dílčí výsledky testování, situace se promění a budeme sledovat 

nedostatky, které se projevují i u respondentů z řad žáků. Česká republika je na tom výborně v 

oblasti matematické gramotnosti, dobře v dokumentové gramotnosti, ale dosti špatně v 

literární gramotnosti (prose literacy). Asi by nám nemělo být útěchou, že některé země v 

tomto srovnání dopadly ještě hůře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.piaac.cz/attach/SIALS_zprava.pdf, s. 11 
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Jestliže tedy podle tohoto výzkumu máme docela slušnou šanci přijít do styku s rodiči, 

jejichž schopnost nakládat se souvislým textem může být v mnoha případech problematická, 

musíme toto jako učitelé vzít na vědomí a nespoléhat v přílišné míře na to, že rodiče žáků 

budou schopni nás v úsilí o zvýšení čtenářské gramotnosti podpořit – velká zodpovědnost leží 

na škole. 

Zároveň výzkum ukazuje na to, že zděšení, které nastalo v roce 2009 po zveřejnění 

výsledků testování PISA ohledně propadu našich žáků, nebylo nějakou novinkou v našem 

školství způsobenou nevhodnými koncepčními zásahy, ale spíše vyvrcholením dlouhodobého 

trendu v koincidenci s proměnou společenského prostředí, které nabízí mj. jiné způsoby 

zábavy, než je kniha. Neznamená to, že by dospělá populace byla hloupá, což je patrné z 

vynikajících výsledků v numerické gramotnosti, ale doplácí na nevhodný přístup školy (a 

přiznejme zejména učitelů mateřského jazyka a literatury), o čemž svědčí i citace z výzkumné 

zprávy: 

„Za zamyšlení zcela jistě stojí velká diskrepance výsledků mezi jednotlivými typy 

gramotností, což se stalo např. v případě České republiky a jejího relativně nízkého výsledku 

v literární gramotnosti (průměr 2,4) a naopak výtečného výsledku v gramotnosti numerické 

(průměr 3,0). Zde české skóre za numerickou gramotnost dosahuje či dokonce předstihuje 

úroveň některých skandinávských zemí (např. Norska a Finska). V takovém případě lze s 

velkou jistotou usuzovat na pochybení stylu školní výuky v oblasti literární gramotnosti, kdy 

je kladen přílišný důraz na memorování jmen a děl význačných českých literátů, na úkor 

porozumění psanému slovu a významu sdělení obsažených v psaných textech.“ (Zdroj: 

Výzkumná zpráva z šetření SIALS 1998, Natalie Simonová, Sociologický ústav AV ČR, 

v.v.i., s. 11) 

 

PISA 

 

Výzkum PISA (Programme for International Student Assessment ) byl zaštiťován 

Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

V rámci výzkumu se sledují následující oblasti: 

 Čtenářská gramotnost 

 Matematická gramotnost 

 Přírodovědná gramotnost 
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Cílem šetření je zjistit kompetence žáků na konci školní docházky, zařazeni jsou 15letí 

respondenti, výzkum se opakuje v tříletých cyklech, přičemž vždy je jedna oblast hlavní 

sledovanou viz níže uvedený přehled: 

 

Zdroj: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-

archiv/PISA/PISA-2009/narodni-zprava.pdf, s. 10  

 

Zatím poslední šetření proběhlo v roce 2012 a bylo zaměřeno na matematickou 

gramotnost.  

Definice čtenářské gramotnosti v šetření PISA je definována: 

 

Zdroj: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-

archiv/PISA/PISA-2009/narodni-zprava.pdf, s. 12 
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S úlohami zaměřenými na měření čtenářské gramotnosti jsou spojeny tři typy 

dovedností, které se sledují: 

 

 Získávání informací (vyhledání informací v textu a jejich propojování). 

 Zpracování informací (vystihnutí hlavní myšlenky a interpretace textu). 

 Zhodnocení textu (vyhledávání souvislostí mezi informacemi v textu a vlastní 

čtenářovou zkušeností, posouzení obsahu a formy textu) – právě s touto oblastí 

mají čeští žáci velký problém. 

 

Úrovně způsobilosti ukazují, jakých operací je žák schopen v práci s textem užívat. 

Uvádí se, že rozhodující pro uplatnění v běžném životě je úroveň způsobilosti 2; pokud žák 

dosahuje nižších výsledků, jeho schopnost najít práci atp. je velmi malá. 
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Zdroj: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-

archiv/PISA/PISA-2009/narodni-zprava.pdf, s. 43 

 

V níže uvedené grafice si můžete prohlédnout výsledky českých respondentů, 

pozornost věnujte zejména výsledkům ve vyšších úrovních čtenářské gramotnosti: 

 

Zdroj: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-

archiv/PISA/PISA-2009/narodni-zprava.pdf, s. 14 

 

V celkových číslech došlo v ČR mezi lety 2000 a 2009 k významnému zhoršení (o 13 

bodů); zejména vzrostl počet žáků pod druhou úrovní způsobilosti (ze 17,5 % na 23,1 %); 
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zhoršení je patrné zejména u chlapců (o 17 bodů), takže nyní je 30,8 % chlapců pod druhou 

úrovní způsobilosti (zatímco dívek jen 14,3 %, u nichž k propadu nedošlo). 

 

 

Zdroj: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-

archiv/PISA/PISA-2009/narodni-zprava.pdf, s. 16 

 

Znamená to tedy, že jedna třetina českých chlapců může mít v budoucnu vážné 

těžkosti při uplatnění v pracovním i občanském životě. Tato situace by neměla nechat 

žádného učitele chladného. 

 

Největší propad nastal na dílčí škále Zhodnocení textu, tzn. že čeští žáci sice umí v 

textu vyhledat informace, ale už jim činí potíže tyto informace smysluplně propojit se svou 

zkušeností a využít je pro svůj prospěch (viz definice čtenářské gramotnosti PISA). Položme 

si otázku: Posiluje tyto schopnosti česká škola, věnují jim učitelé ČJL pozornost? 
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Zdroj: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-

archiv/PISA/PISA-2009/narodni-zprava.pdf, s. 19 

 

 

PIRLS 

 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Mezinárodní šetření 

čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku. 

Šetření organizuje IEA (The International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání 

podobně jako test TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

zkoumající matematickou a přírodovědnou gramotnost. 

Výzkum se opakuje ve čtyřletých cyklech, podrobněji viz tabulka: 
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Zdroj: Národní zpráva PIRLS 2011, s. 3 

 

Ve výzkumu PIRLS se testují dva druhy účelů čtení: 

 

 Čtení pro získávání literární zkušenosti (souvislé literární texty ve formě 

vyprávění). 

 Čtení pro získávání a používání informací (informativní texty, které mohou 

obsahovat další prvky jako mapky, tabulky apod.). 

Podobně jako v testování PISA neobsahuje zadání pouze beletrii, ba právě naopak, 

většina zadání je tvořena faktickými texty (publicistickými texty, návody, etiketami atp.). 

 

A postupy porozumění (činnosti, které čtenáři provádějí při čtení textu): 

 Vyhledávání informací 

 Vyvozování závěrů 

 Interpretace 

 Posuzování textů 
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Zdroj: Národní zpráva PIRLS 2011, s. 6 

 

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, čeští žáci neskončili vůbec špatně, umístili se 

nad mediánem zúčastněných zemí. 

Ve srovnání s minulým testováním se čeští žáci dokonce zlepšili. 
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Zdroj: Národní zpráva PIRLS 2011, s. 7 

 

ČR patří mezi země, kde rozdíl mezi chlapci a dívkami je velmi malý (obecně vždy 

dívky dosahují vyšších hodnot), chlapci dokonce od minulého testování udělali větší pokrok 

než dívky. 
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Zdroj: Národní zpráva PIRLS 2011, s. 23 

 

Jestliže jsme výše upozornili na problematické výsledky právě chlapců ve čtenářské 

gramotnosti v testování PISA, jak je tedy možné, že výzkum o pouhé dva roky mladší 

přichází s tak odlišnými závěry? Popravdě nemáme prozatím jednoduchou odpověď, příčin 

může být hned několik:  

 

 Změna způsobu vyučování (dobrá zpráva – výsledky se budou zvyšovat do 

budoucna i v PISA). 

 Odlišný typ testových úloh oproti PISA (nepravděpodobné, testování jsou 

podobná). 

 V nižším sekundárním vzdělávání je problém, který v koincidenci s nástupem 

puberty u chlapců způsobuje zhoršení (pokud je to pravda, jaké zvolit postupy 

nápravy?). 
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Kurikulární dokumenty 

 

 

 

Cíle lekce: 

 

 Studenti pojmenují základní kurikulární dokumenty. 

 Studenti rozumí základním pravidlům tvorby školního vzdělávacího plánu. 

 Studenti se orientují v učivu, očekávaných výstupech a klíčových 

kompetencích ve vztahu k výuce literatury. 

 Studenti jsou schopni navrhnout příslušnou část školního vzdělávacího plánu 

vztahujícího se k literatuře. 

 

Klíčová slova: 

 

Bílá kniha, rámcový vzdělávací plán, školní vzdělávací plán, kurikulum, klíčová 

kompetence 
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Základní principy kurikulárních dokumentů jsou zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

kdy se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání 

žáků od 3 do 19 let. V samotném Národním programu rozvoje vzdělávání se řeší i 

problematika terciálního vzdělávání. Na základě Bílé knihy byly vypracovány Rámcové 

vzdělávací programy. 

Soustava kurikulárních dokumentů je tvořena těmito částmi: 

 

 

 

 

Oproti obecnému přesvědčení neexistuje pouze jediný rámcový vzdělávací plán, 

naopak RVP je vždy uzpůsobeno jednotlivým typům škol (byť je třeba podotknout, že 

předmět český jazyk a literatura ve vyšším sekundárním vzdělávání má náplň přibližně 

podobnou). 

• RVP jsou tvořeny Národním ústavem pro vzdělávání (vzniklým sloučením 

Výzkumného ústavu pedagogického, který zajišťoval RVP pro 

• Předškolní vzdělávání,  

• Základní a základní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Gymnaziální vzdělávání 

• Základní umělecké vzdělávání 

• Jazykové vzdělávání 
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a Národního ústavu odborného vzdělávání, který vytvářel RVP pro odb. vzdělávání: 

• V současnosti pro cca 275 oborů 

• Výběr RVP podle jednotlivých oborů). 

 

 

RVP pro základní vzdělávání – 

vychází z Bílé knihy; navazuje na 

RVP pro 

předškolní 

vzdělávání; je 

závazný pro přijímací řízení na 

střední školy; vyučuje se podle něj i na nižším stupni 

víceletých gymnázií. Nyní se zaměříme na jednotlivé 

důležité pojmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle vzdělávání: 
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 základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání 

 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů 

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

ostatních  

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v 

prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí a přírodě 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za 

ně zodpovědný 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 

Klíčové kompetence: 

 představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

 vycházejí z obecně přijímaných hodnot 

 nestojí izolovaně, ale prolínají se 

 lze je získat pouze jako výsledek celého vzdělávání 

 pro ZŠ to jsou:  

o k. k učení,  

o k řešení problémů,  

o komunikativní, sociální a personální,  

o občanské,  

o pracovní 
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Vzdělávací oblasti: 

 obsah základního vzdělávání se v RVP ZŠ rozděluje do 9 oblastí (a 10., kde 

jsou doplňující vzdělávací obory), kdy jednotlivé vzdělávací oblasti jsou 

tvořeny jedním nebo více souvisejícími vzdělávacími obory 

o Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura, cizí jazyk) 

o Matematika a její aplikace (matematika a její aplikace) 

o Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační 

technologie) 

o Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

o Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 

o Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

o Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

o Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

o Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

 Doplňující vzdělávací obory (další cizí jazyk, dramatická výchova, etická 

výchova, filmová/audiovizuální výchova, taneční a pohybová výchova) 

 literární výchova je zařazena do oblasti jazyk – přitom svým charakterem a 

popisem v RVP, jak se k němu dostaneme později, má blíže k oblasti Umění a 

kultura, možná i těsná propojenost s jazykovou výchovou je příčinou malé 

obliby čtení  

 

Průřezová témata: 

 procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích 

obsahů oborů 

 reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa 

 je to povinná součást výuky, musí být zařazena všechna, ale ne všechna v 

každém ročníku 

o osobnostní a sociální výchova 

o výchova demokratického občana 

o výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

o multikulturní výchova 

o environmentální výchova 
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o mediální výchova 

 

Rámcový učební plán: 

 závazně stanovuje minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací obory 

na daném stupni základního vzdělávání 

 pro 6. - 9. ročník pro obor český jazyk a literatura je minimální počet 15 hodin, 

přičemž obor musí být zastoupen v každém ročníku 

 při koncipování ŠVP je tady možnost získat pro sebe hodiny – tj. zařazením 

průřezového tématu do ČJL, a tak si vzít jeho hodiny, kdy disponibilní dotace 

činí 24 hodin (např. zařazení multikulturní výchovy v některém ročníku) 

 

Zaměříme se na klíčové kompetence: 

 

 

Kompetence popisují cílový stav po skončení základního vzdělávání. 

 

 

 

 

K. k učení: 

Kompetence k 
učení 

Kompetence k 
řešení 

problémů 

Kompetence 
komunikativní 

Kompetence 
sociální a 

personální 

Kompetence 
občanské 

Kompetence 
pracovní 
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 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu 

studiu a celoživotnímu učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě 

 

K. k řešení problémů: 

 dokáže uchopit problém v nejširších souvislostech, dokáže jej promýšlet, 

přičemž využívá vlastního úsudku a zkušeností; nachází informace, hledá 

varianty řešení, dokáže problémy řešit samostatně, ověřuje správnost řešení; 

kriticky myslí, obhajuje svá řešení a nese za ně odpovědnost 

 

K. komunikativní: 

 formuluje a vyjadřuje myšlenky v logickém sledu a kultivovaně; naslouchá 

druhým lidem, argumentuje; orientuje se v různých typech komunikátů; zvládá 

různé ICT prostředky na podporu své komunikace; komunikativní dovednosti 

využívá ke svému i obecnému prospěchu 

 

K. sociální a personální: 

 Spolupracuje ve skupině; dbá na příjemnou atmosféru při spolupráci, přispívá 

k diskusi, oceňuje znalosti druhých, vytváří pozitivní představu o sobě 

 

K. občanské: 

 Respektuje přesvědčení druhých, váží si jejich hodnot, chápe společenské 

normy, respektuje tradice a kulturní i historické dědictví; kompetence obsahují 

i oblast ekologickou a environmentální 

 

K. pracovní: 

 Zaměřuje se na pracovní návyky a dovednosti, zároveň se oblast věnuje i 

postojovým otázkám jako je ocenění práce druhých, vážení si nástrojů a 

výrobků apod. 
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Po obecném ujasnění pojmů přistoupíme k vymezení očekávaných výstupů, které se 

dotýkají předmětu český jazyk a literatura, přičemž se zaměříme na část literární: 

 

 

Asi nejdůležitějším poznatkem je, že RVP klade zásadní důraz na praktickou a 

postojovou stránku oboru, naproti tomu je nauková část v menšině. Povšimněme si, že z 

literární teorie se dostává do popředí záležitost literárních druhů a žánrů. Výuka literatury na 

ZŠ a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií je tedy primárně zaměřena na práci s 

textem a vlastní niterný prožitek žáka z textu. 
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Tv. činnosti: 

 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 

 

Zp. interpretace 

 

Zákl. lit. teorie a historie: 

 Struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice 

literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové 

prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura 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 
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RVP pro gymnázia 

 

Na začátek tohoto bloku si uveďme citát z RVP pro gymnázia: 

 

Obzvláště na tomto odstavci bychom si měli připomenout otázku výuky literatury na 

gymnáziu a položit si otázku, zda současný stav vyučování literatuře na gymnáziu takový 

způsob nabízí, zda vede žáky k tomu, aby po celý život se zajímali o literaturu, aby se stali 

aktivními čtenáři. 

 

Klíčové kompetence v RVP G: 

 

 Obecně platí, že se navazuje na kompetence, které již měli žáci zvládnout v 

předchozím stupni vzdělávání. 
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Rozdíl je zejména v 6. kompetenci, kde již není pracovní, ale kompetence 

k podnikavosti, která je definována takto: 

 žák se samostatně rozhoduje o dalším vzdělávání a profesním zaměření, rozvíjí 

svůj odborný potenciál, je aktivní, vyvíjí iniciativu, tvořivost, usiluje o 

dosažení cílů, posuzuje a kriticky hodnotí rizika; chápe podstatu a principy 

podnikání 

 

Vzdělávací oblasti v RVP G: 

 

Očekávané výstupy v RVP G podstatné pro výuku literatury jsou tyto: 
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Pokud bychom srovnali RVP G s RVP ZV stále je zde velmi výrazný důraz na práci s 

textem a postojovou složku, naopak je zřetelný odklon od literárního dějepisu – tj. faktografie 

– oproti ostatním očekávaným výstupům je oblast v menšině. 

To, že stále převažuje ve školách složka faktografická je reliktem, který měl být se 

zavedením RVP odstraněn, ale bohužel se tomu tak nestalo. 

 

Základy literární vědy: 

 literární teorie, literární historie, literární kritika, poetika, interdisciplinárnost 

literární vědy, literatura a její funkce 

 

Metody interpretace textu: 

 interpretační postupy a konvence, význam a smysl, popis, analýza, výklad a 

vlastní interpretace textu; čtenářské kompetence; interpretace a 

přeinterpretování 

  

Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl a soudů nad nimi: 

 osobní záznamy, anotace, kritika a recenze, polemiky 
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Jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla: 

 tropy; figury; rytmus, rým a zvukové prostředky poezie; monolog, dialog, 

přímá a nepřímá řeč, nevlastní přímá a polopřímá řeč; typy kompozice; motiv, 

téma 

 

Text a intertextovost: 

 kontext, vliv a způsoby mezitextového navazovánía mezitextové komunikace 

(motto, citát, aluze), žánry založené na mezitextovém navazování (parodie, 

travestie, plagiát), hraniční rysy textu (předmluva, doslov, ilustrace, obálka; 

autorský komentář, recenze) 

 

Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury: 

 funkce periodizace literatury, vývoj kontextu české a světové literatury; 

tematický a výrazový přínos velkých autorských osobností; literární směry a 

hnutí; vývoj literárních druhů a žánrů s důrazem na moderní literaturu 

 

Školní vzdělávací plán pro gymnázia – základní údaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikační údaje: 

 název ŠVP, forma vzdělávání, předkladatel, zřizovatel, platnost dokumentu 
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Charakteristika školy: 

 velikost školy, vybavení, charakteristika ped. sboru, projekty, mezinárodní 

spolupráce, spolupráce s rodiči apod. 

 

Charakteristika ŠVP: 

 zaměření školy, profil absolventa, přij. řízení, výchovné a vzdělávací strategie, 

zabezpečení žáků se zvláštními potřebami, podpora nadaných žáků, začlenění 

průřezových témat 

 

Učební plán: 

 tabulace učebního plánu – povinné atd. předměty a jejich dotace 

 organizační podmínky 

 

Učební osnovy: 

 charakteristika vyučovacího předmětu 

 obsahové a časové vymezení (informace o něm, z jakých oborů či částí byl 

vytvořen, jaká průřezová témata) 

 výchovné a vzdělávací strategie – jaké postupy se užívají pro rozvíjení 

klíčových kompetencí – musí být patrné, ke které kompetenci se vztahují 

 vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP do ročníků 

 výběr a rozpracování učiva z RVP do ročníků 

 průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností 

v ročnících 

 dále mezipředmětové souvislosti a další poznámky 

 

Níže uvádíme ukázku ze ŠVP zamřenou na výuku, pokuste se kriticky posoudit tuto 

část. Zamyslete se nad rozdíly oproti dřívějším osnovám. V čem bylo zavedení RVP přínosem 

či zátěží? 
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Zdroje a další studium 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

Klíčové kompetence ve výuce na ZŠ a na gymnáziu 

Publikace jsou dostupné v aktuální verzi ke studiu na www.rvp.cz. 

 

SCHNEIDEROVÁ, E. Pomáháme při tvorbě Školního vzdělávacího programu. Albra: 

Úvaly, 2006. 

  

http://www.rvp.cz/
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Maturitní zkoušky 

 

 

 

Cíle lekce: 

 

 Studenti dokáží popsat strukturu profilové a společné části maturitní zkoušky. 

 Studenti detailně rozumí společné zkoušce z českého jazyka a literatury. 

 Studenti umí navrhnout pracovní list k ústní části společné zkoušky z českého 

jazyka a literatury. 

 Studenti rozumí problémům s tvorbou školních seznamů literatury na středních 

školách, přičemž dokáží z poznatků vyvodit závěru pro svou vlastní práci. 

Klíčová slova: 

 

profilová zkouška, společná zkouška, didaktický test, pracovní list, seznam četby 
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Maturitní model pro rok 2014: 

 

 

Maturitní zkouška se v obecné rovině skládá ze: 

 

 Společné části – mezi nepovinné zkoušky patří cizí jazyk, Matematika,  

 Profilové části – nabídku u obou, tedy povinné i nepovinné části stanoví ředitel  

 

Pro úspěch u maturitní zkoušky musí žák složit povinné zkoušky u obou částí. 

Formy zkoušek společné části:  

 didaktický test,  

 písemná práce,  

 ústní zkouška  

 všem zkouškám je společný didaktický test. 

Formy zkoušek profilové části:  

 vypracování maturitní práce a její obhajoba,  

 ústní zkouška,  
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 písemná zkouška,  

 praktická zkouška,  

 kombinace těchto forem 

 

Pojmenování osob zajišťujících průběh maturitních zkoušek 

 

 

 

Školní maturitní komisař – funguje na jiné škole, než kde učí a zároveň nesměl mít v 

předcházejících dvou letech se školou pracovněprávní vztah; stará se o hladký průběh 

zkoušek. 

Zadavatel – administruje písemné zkoušky v učebně, většinou se jedná o učitele školy; 

může administrovat zkoušky, pro které nemá odbornou kvalifikaci a které neučí; jmenuje jej 

ředitel školy. 

Hodnotitel – hodnotí písemné práce a ústní zkoušky; většinou se jedná o učitele školy; 

splňuje podmínky k výkonu funkce učitele pro příslušný předmět; jmenuje jej ředitel školy. 

Pro všechny zmíněné role je nezbytné projít školením a certifikací, což je rozdílné 

oproti profilové části. 
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Didaktický test – žák prokáže osvojení čtenářských dovedností a základních 

jazykových znalostí a dovedností  

Je tvořen uzavřenými testovými úlohami s jednou správnou odpovědí. V průběhu se 

nesmí používat žádné pomůcky.  

 

Písemná práce – prokazuje osvojení dovedností spjatých s produkcí textu. 

 

Ústní zkouška – ověřují se dovednosti směřující k základní analýze různých druhů 

textů. Praktické komunikační dovednosti, přiměřená analýza a interpretace uměleckého i 

neuměleckého textu s využitím znalostí během studia. 

 

Vybrané okruhy z didaktických testů 
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Jak je patrné, tak se didaktický test zaměřuje primárně na dovednosti spojené s 

čtenářskou gramotností – ačkoli, jak jsme uvedli výše, samotná ČG není v kurikulárních 

dokumentech výslovně definována. V tomto okruhu se hlavní pozornost soustředí na 

porozumění textu, což je velký problém – žáci mají asi největší těžkosti splnit přesně zadané 

zadání, často píší něco úplně jiného, než na co byli tázáni. 

 

Barevně označené body se vyskytují v MZ někdejší vyšší úrovně. První bod je vcelku 

těžko srozumitelný, zato druhý už se pevněji dotýká literárněhistorických znalostí, ale i v 

tomto ohledu jde spíše o to, umět z textu číst (poznat z reálií apod.), o jakou se jedná dobu a 

na základě toho usoudit. Na druhou stranu to může být velice zrádné, pokud se objeví v testu 

text, jehož literárněhistorické souvislosti nebyly ve výuce probírány. Navíc to mnohdy může 

být velice sporné. V současném systému jedné úrovně maturitní zkoušky se od školního roku 

2014/2015 opětovně zavádí do didaktického testu základní literárněhistorický přehled. 

 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní části společné zkoušky z českého jazyka 

a literatury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák odevzdává řediteli školy seznam literárních děl sestavený na základě kritérií pro 

výběr maturitních zadání k ústní zkoušce – ten je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. 

Z tohoto seznamu si žák losuje jedno zadání, zkoušku koná s pracovním listem. 

 

Seznam četby k maturitní zkoušce sestavuje škola: pro ZÚ je to minimálně 40. 

Minimálně 1 dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama. 
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Je nutné, aby učitel literární díla znal, zároveň musí být k dispozici pracovní listy – 

buď z banky nebo si je může vytvořit sám. 

 

Důraz je kladen zejména na moderní literaturu – je otázka, jestli tomu odpovídá i 

členění výuky na školách – dva roky se probírá literatura do 19. století. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura zkoušky: 

 charakteristika um. textu – přečtením díla a orientační zasazení do 

literárněhistorického kontextu;  

 charakteristika neuměleckého textu; mezi výňatkem z uměleckého a 

neuměleckého textu nemusí být souvislost;  

 rozsah nesmí přesáhnout jednu A4 
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Změny v obsahu dílčích částí maturitní zkoušky od roku 2015: 

 

Od školního roku 2014/2015 (tj. u maturitních zkoušek konaných po 1. lednu 2015) 

dochází ke změně v katalogu požadavků k MZ - doplnění některých formulací v oblasti 

didaktického testu i ústní části, přičemž tyto změny se orientují především na části literární 

nebo literatury se dotýkající. 

 

V případě didaktického testu se upouští od zásady formulované v období fungování 

dvou úrovní maturitní zkoušky, tj. přesunutí literárněhistorických znalostí do vyšší úrovně 

maturitní zkoušky. 

V nové podobě tedy bude dílčí část maturitní zkoušky – didaktický test obsahovat také 

otázky věnující se záležitostem literárněhistorickým. Konkrétně má žák prokázat orientaci ve 

vývoji české a světové literatury, což zahrnuje základní přehled o vývoji literatury na našem  

území i literatury zahraniční; dále bude schopen charakterizovat literární směry a hnutí a 

dokáže přiřadit text k příslušnému literárnímu směru. Nová podoba katalogu požadavků též 

podrobněji upravuje dovednosti spojené s literární teorií, zejm. problematiku druhů a žánrů, 

kde zkoušené termíny taxativně uvádějí.  

 

Ústní zkouška prošla také obsahovými a formálními modifikacemi. 

Oproti dosavadnímu stavu je možné rozšířit rozsah pracovního listu k této dílčí 

zkoušce na dvě strany formátu A4, minimální rozsah zůstává stále nedefinován. Největší 

změna se týká kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce, kde se nově objevuje 

oblast Světová a česká literatura do konce 18. století (zastoupení minimálně dvěma literárními 

díly) a Světová a česká literatura 19. století (kde by mělo být zastoupení minimálně třemi 

díly). Změna se dotýká dále kritéria výběru jednotlivých děl podle literárního druhu: všechny 

tři druhy – próza, poezie a drama musí být zastoupeny nejméně dvěma literárními díly.  

 

Školní seznam literárních děl, ze kterého volí žáci tituly maturitních zadání ke 

společné zkoušce, musí od roku 2015 obsahovat nejméně 60 děl oproti dosavadním 40. 
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Zdroje a další studium 

 

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ČJL  

(Dostupné z www.novamaturita.cz a z http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-

vzdelavani/katalogy-pozadavku-pro-zkousky-spolecne-casti-maturitni?lang=1) 
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Učební úlohy ve výuce literatury 

 

 

 

Cíle lekce: 

 

 Studenti rozpoznají problémovou a neproblémovou úlohu. 

 Studenti dokáží spočítat index variability a sestavit poziční tabulku. 

 Studenti umí vytvořit didaktický test, který zapojuje vyšší myšlenkové operace. 

 

Klíčová slova: 

 

didaktický test, index variability, poziční tabulka 
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Učební úloha – je každé zadání, které vyžaduje realizaci určitých úkonů a je zadáváno 

s didaktickým záměrem. Učební úloha vyžaduje hledání výsledného řešení pomocí řady 

poznávacích nebo i manuálních operací samostatně žákem vybíraných ze souboru žákovi 

známých postupů řešení (neproblémová učební úloha) nebo postupů jím nově vytvořených 

(problémová učební úloha). 

 

Didaktické úlohy mají několik znaků: 

 

Jazyková forma: žák musí z úlohy získat popud k řešení, proto je vhodné, aby úloha 

byla formulována s akčními slovy (ukaž, řekni, porovnej apod.), a to především v podobě 

otázky nebo rozkazovací věty. 

 

Pedagogická smysluplnost: žák musí dešifrovat významové úkolové pole, pokud 

nechápe, co má dle autora učinit, je pro něj úloha neřešitelným problémem. 

 

Stimulační síla: úloha musí navozovat očekávané způsoby chování; při nevhodné 

formulaci úloh či záměrné formulaci chytáků je stimulační potence omezena. Musí se jednat o 

jednoznačnost, přiměřenost formulací. Úloha může obsahovat složku výkladovou, ale je 

vhodné ji odsadit od formulace samotné učební úlohy. Pokud úloha obsahuje více otázek, je 

lepší je uvést samostatně (chyba: Víš, kolik je 1+1?). Záporné formulace by se neměly 

objevovat.  
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Regulační vliv (potence): po navození činnosti, je třeba ji udržet v chodu až do 

vyřešení. Obecně psychologická hladina – každá úloha vytváří jistou situaci (test – stres, 

domácí úkol – nuda apod.). Individuálně psychologická – správná orientace v úloze, navození 

správné strategie. Sociálně psychologická – úloh ovlivňují i skupiny.  

 

Motivační vliv: úloha má provokovat zájem, zvídavost, důvtip. Přiměřená náročnost, 

regionální nebo netradiční obsahy, zájmová oblast žáků apod. (úloha je pouze pro jedničkáře 

atd.). 

 

Aspirační nivó: úloha jako šance k úspěchu – nemá být léčkou, má ho mobilizovat k 

dalšímu úspěchu (chyba: Pták měl na bidle dobré bydlo. O obě b-dla přišel.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadále se budeme zabývat formálními znaky didaktických testů, alespoň pro tuto 

chvíli, tj. jaké myšlenkové operace posilujeme při konstruování testů. 

Existuje dvojí typologie učebních úloh: 

Typologická – podřizuje se logické výstavbě učiva – soubor úloh téhož typu – úlohy 

na shodu přísudku s podmětem. 
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Taxonomická – neobsahuje konkrétní úlohy, jen jejich kategorie – každá vyšší 

kategorie obsahuje všechny nižší kategorie; jedná se o využité myšlenkové operace. Řešení 

určité kategorie úloh má žák zvládnout na určité věkové hranici. 

 

Taxonomie úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První kategorie v předškolním a mladším školním věku, II. pro druhý stupeň ZŠ, III. 

pro střední školy, pro VŠ čtvrtý stupeň, vědeckou úroveň charakterizují úlohy V. typu. 

 

Úlohy vyžadující pamětní reprodukci poznatků – v následujícím bloku si představíme 

podrobnější klasifikaci úloh a typické otázky vztahující se k jednotlivým typům: 
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Úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy vyžadující složité myšlenkové operace s poznatky: 
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Úlohy vyžadující sdělení poznatků náročnými formami a kreativní myšlení: 

 

 

 

 

 

 

Úlohy v níže umístěné tabulce se pokuste přiřadit k jednotlivým typům (tzv. je 

otaxujte – řešení naleznete níže):  

 

 

I.  2 na reprodukci jednotlivých faktů, čísel, pojmů 

II. 2 na vyjmenování a popis faktů 

II. 9 na řešení jednoduchých příkladů s neznámými veličinami 

II. 5 na pozorování a rozlišování 
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Index variability označuje monotónnost či proměnlivost učebních úloh v testu, cílem 

je vytvořit testy, které budou zapojovat maximum myšlenkových operací, kterých jsou žáci 

schopni. Monotónnost znamená nebezpečí demotivace žáků, návykového řešení, 

unavitelnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjištění operační hodnoty celého souboru se provede záznamem frekvence 

jednotlivých typů úloh do poziční tabulky. 

Tabulka obsahuje vždy pět řádků a tolik sloupců, kolik je celkem úloh v souboru. 

Pomáhá ověřit, zda učitel při plánování dodržel učební cíl, tj. podpora určitých myšlenkových 

operací. Pro učitele na střední škole je podstatná trojka – na to by měl pamatovat při 

plánování učebních úloh. 

Poziční tabulka pro úlohy výše uvedené: 

 1 2 3 4 5 6 

I X X X    

II X X X    

III       

IV       
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V       
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