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Základní informace o vyučovacím předmětu 

Název: Čtenářská gramotnost 

(Práce s textovými informacemi napříč kurikulem) 

Druh studijního předmětu: výběrový 

Hodinová dotace přímé výuky: 1 h přednášek, 1 h seminář 

Doporučené zařazení vyučovacího předmětu: 4. ročník, 8. semestr 

Prerekvizity: žádné 

Cíle a obsah vyučovacího předmětu odpovídají cílům a obsahům tohoto 

textu. Jsou popsány v Úvodu této publikace a v cílech jednotlivých kapitol. 

Pravidla komunikace s vyučujícím: Komunikace s vyučujícím bude realizo-

vána prostřednictvím e-mailové korespondence a na základě předem dohodnu-

tých konzultací. Průběžná kontrola individuálních prací proběhne prostřednic-

tvím internetu. K absolvování zápočtového testu a k zápočtovým termínům se 

studenti přihlásí prostřednictvím fakultního informačního systému (FIS), v němž 

budou termíny uvedeny. 

Anotace textu 

Text se zabývá čtenářskou gramotností. Definuje tento pojem a sleduje histo-

rické proměny tohoto jevu a její význam v současnosti. Charakterizuje faktory 

utváření gramotnosti a stav čtenářské gramotnosti v našich školních podmín-

kách. Zabývá se dále čtením s porozuměním, učením z textu, zájmem o četbu 

a prostředky jejich rozvoje. Poukazuje na souvislost mezi formulací otázek 

a úkolů k textu a jejich vlivem na myšlenkové procesy, na tvořivost čtenářů, na 

funkčnost a kvalitu čtenářské gramotnosti. Text uzavírá diagnostika a hodnocení 

žáků ve čtenářské gramotnosti, jakož i metodologií výzkumů tohoto fenoménu. 

Cíle textu 

 Vybavit čtenáře znalostmi o podstatě čtenářské gramotnosti, faktorech 

a prostředcích ovlivňujících čtenářskou gramotnost se zřetelem na poža-

davky současného vzdělávání a na výsledky mezinárodních výzkumů čte-

nářské gramotnosti žáků. 

 Vést čtenáře k aktivní, promyšlené a funkční aplikaci pedagogických pro-

středků rozvoje 

a) jednak vlastní čtenářské gramotnosti 
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b) a jednak pedagogických dovedností pro utváření čtenářské gramot-

nosti žáků v budoucí školní výuce. 

 Vzbudit zájem čtenářů o tuto problematiku a zaujmout k ní kladný po-

stoj.  
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Význam ikon v textu 

 Cíle 

Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů, kterých má být dosaženo po 

prostudování textu a splnění otázek a úkolů příslušné kapitoly. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu 

neměl opomenout. 

 Aplikační otázky a úkoly 
Aplikace dané problematiky bude provedena formou plnění otázek a úkolů. 

V poznámce jsou různé méně důležité nebo upřesňující informace. 

 Úvodní otázky a úkoly 
Navozují vybavování znalostí a zkušeností s tématem, které bude v kapitole 

probíráno. 

 Kontrolní otázky 

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

podstatné a důležité informace. 

 Souhrn 

Shrnutí tématu. 

 Literatura 

Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 

Souhrnná literatura o čtenářské gramotnosti je uvedena v závěru textu. U jed-

notlivých kapitol jsou uvedeny pouze základní prameny a doporučené zdroje 

k probíranému tématu kapitoly.  
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 Úvod do problematiky 1

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o cílech, obsahu a struktuře této publikace. 

 Ujasníte si, co vše dosud sami o gramotnosti víte a co byste se o ní 

potřebovali dozvědět. 

 Budete znát význam čtenářské gramotnosti samotné, studijního před-

mětu a koncepci tohoto učebního textu. 

 Pojmy k zapamatování 

 prekoncepty 

 konstruktivismus 

 čtenářská gramotnost 

 formy komunikace 

 Úvodní otázky a úkoly 

Než budete studovat text, odpovězte si na následující otázky. Odpovědi si za-

pište, abyste je mohli porovnávat s textem anebo se k nim vracet. 

 Kde jste o gramotnosti a o čtenářské gramotnosti četli? Kde jste o nich 

slyšeli a co o nich víte? 

 Co byste se o čtenářské gramotnosti potřebovali dozvědět? 

 Seznamte se s obsahem této knihy, prolistujte si ji. Co vás v ní zaujalo? 

V této kapitole nejprve objasníme, proč je tato disciplína zařazena mezi 

studijní předměty budoucích učitelů a proč předkládáme tento text. 

1. Čtenářskou gramotnost považujeme za druh komunikace umožňující výměnu 

informací, kontakty na dálku i zachování myšlenek do budoucích časů. Je pro-

středkem komunikace, kultivace člověka, prostředkem vzdělávání a informova-

nosti člověka. Četba je náplní volného času a způsobem relaxace. Význam čte-

nářské gramotnosti vzrůstá v naší společnosti, neboť podmínky života soukro-

mého i profesního a veřejného jsou závislé na informacích. Tomu musí odpoví-

dat pojetí současné výuky. 
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2. Studenti učitelství potřebují vysoký stupeň čtenářské a informační gramot-

nosti kromě výše uvedeného též pro zvládnutí požadavků vysokoškolského stu-

dia. Navíc budou potřebovat informace a zkušenosti pro budoucí pedagogickou 

praxi, v níž budou rozvíjet čtenářskou gramotnost svých žáků. 

3. I když má čtenářská gramotnost velký význam pro naši společnost, samotný 

pojem není uveden v základních pedagogických dokumentech, tj. v Rámcových 

vzdělávacích programech pro základní vzdělávání (RVP ZV), i když jsou dílčí 

čtenářské dovednosti žáků součástí očekávaných výstupů (výsledků vzdělávání) 

vyučovacích předmětů a klíčových kompetencí a kvalita čtenářských dovedností 

je podmínkou a prostředkem splnění těchto cílů vzdělávání. Moderní pojetí vyu-

čování si žádá dobrou úroveň čtenářské gramotnosti, obzvlášť v případech na-

vozování aktivizačních metod výuky a kooperativních forem práce. To je tedy 

další důvod, proč se o čtenářské gramotnosti učit a proč rozvíjet znalosti a do-

vednosti v této oblasti. 

4. I když je čtenářská gramotnost nepostradatelným prostředkem a zároveň 

i výstupem vzdělávání, chybí didaktické a ucelené zpracování této problematiky. 

Pro rozvoj čtenářské gramotnosti starších žáků chybí příslušná koncepce, didak-

tické rozpracování teoretických východisek do aplikační roviny. 

5. Metodika rozvoje čtení a základů čtenářské gramotnosti je rozpracovaná pro 

výuku na 1. stupni ZŠ, ne již pro žáky na vyšších stupních vzdělávání, kromě 

výuky českého jazyka a cizích jazyků. Čtenářským dovednostem, případně čte-

nářské gramotnosti, není v současnosti věnována dostatečná pozornost ani 

v metodických příručkách jednotlivých vyučovacích předmětů, ani v samostatné 

literatuře, i když je významným kultivačním činitelem a prostředkem vzdělávání. 

6. Na tuto problematiku nejsou připravování budoucí učitelé (opět kromě učitelů 

českého jazyka a cizích jazyků), byť budou s texty ve výuce pracovat. 

7. A konečně poslední důvod, proč se vzdělávat v této problematice. Dlouho-

době neuspokojivé výsledky čtenářské gramotnosti našich žáků v mezinárodních 

výzkumech v této oblasti nás vedou k přesvědčení o potřebě aktivně reagovat. 

Mezi významná opatření patří vzdělávání učitelů, prostřednictvím kterých mů-

žeme dojít ke zlepšení situace ve čtenářské gramotnosti žáků. 

Komu je text určen 

I když čtenářskou gramotností mají být vybaveni všichni členové naší společ-

nosti, je tento text určen učitelům a především studentům učitelství různých 

aprobací v pregraduální přípravě. Měl by jim napomoci v objasnění čtenářské 

gramotnosti a v utváření příslušných pedagogických kompetencí, ale přispět též 

k rozvoji studijních dovedností. 

Koncepce studijního předmětu umožňuje studentům orientaci v základních 

informačních zdrojích o čtenářské gramotnosti, ve vybraných tématech adapto-
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vaných na učitelské vzdělávání v různých aprobacích. Záměrem je také vytvořit 

základní strukturu poznatků, čtenářských dovedností a učitelských kompetencí 

pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Má též vypěstovat vědomí závažnosti 

a smysluplnosti tohoto tématu a vzbudit či prohloubit zájem o tuto 

problematiku. 

Otázky a úkoly u jednotlivých kapitol jsou inspirovány několika základními 

předpoklady: 

 Dle teorie prekonceptů a konstruktivismu by měl být žák veden k práci se 

svými dosavadními vědomostmi a zkušenostmi (prekoncepty) tak, aby 

bylo jeho poznání zpřesňované, obohacované prostřednictvím činnost-

ního osvojování učiva. Čtenář tohoto textu bude veden k popisu svých 

představ a zkušeností čtenářů s probíranými jevy. Předpokládáme, že 

bude následným studiem textů a plněním aktivit doplňovat a zkvalitňovat 

svoje poznání a dovednosti, případně je měnit nebo nově utvářet 

v rovině vlastních čtenářských dovedností a také v rovině pedagogických 

dovedností pro rozvoj čtenářské gramotnosti budoucích žáků. 

 Činnostním pojetím (vedeným myšlenkami konstruktivismu) bývají po-

znatky pevněji osvojeny a dovednosti kvalitněji utvářeny. Zároveň před-

pokládáme, že se v činnostech aktivního osvojování učiva bude utvářet 

nejen hlubší pochopení významu čtenářské gramotnosti, ale i pozitivní 

postoje k dané problematice. 

 Protože je čtenářská gramotnost vázána na různé formy komunikace, ne-

budou se úkoly týkat pouze čtení, např. zapamatování a porozumění 

textu. Budou zaměřeny též na písemné vyjadřování (méně na mluvení 

a naslouchání), neboť se jednotlivé formy komunikace vzájemně ovliv-

ňují. Chceme využít tohoto synergického momentu pro budování kvalit-

nější čtenářské gramotnosti čtenářů. 

 Kromě čtenářské bude rozvíjena i informační gramotnost, neboť spolu 

souvisí a jsou obě nutné při procesech učení a při řešení problémů a růz-

ných úkolů. 

 Literatura 

O konstruktivismu a aktivním vyučování: 

Bertrand, Y. (1998), Kalhous, Z.- Obst, O. a kol. (2002). 
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 Historická hlediska gramotnosti 2

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o proměnách gramotnosti v historickém vývoji společ-

nosti především v českých zemích. 

 Vysvětlíte historický vývoj modelů čtenářské gramotnosti. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 gramotnost 

 sociálně ekono-

mické podmínky 

 alfabetizace spo-

lečnosti 

 čtenářská gramotnost 

 modely gramotnosti 

 bázová gramotnost 

 gramotnost jako soci-

álně kulturní jev 

 e-gramotnost 

 gramotnost jako 

zpracování informací 

 Úvodní otázky a úkoly 

1. Co znamená být gramotný? 

2. V jakých situacích potřebujeme být gramotní? 

3. Setkali jste se někdy s negramotným člověkem? Kde? Jak se projevovala 

jeho negramotnost? Jaké šance odhadujete, že má tento člověk se za-

členěním do života společnosti? Jak asi vnímá svoji situaci? 

4. V čem spočívá význam gramotnosti? Proč se o ní učit? 

5. Je gramotnost trvalým, historicky neměnným jevem, nebo je proměnlivá? 

Proč? 

6. Souhlasíte s následujícím citátem? Zdůvodněte. 

„Čtení kazí zrak. Správný pohled na svět mají pouze negramotní.“ 

Gabriel Laub 

2.1 Proměny gramotnosti 

Gramotnost představuje komplex vědomostí, dovedností a postojů pro práci 

s textovými a matematickými informacemi. Neměla vždy stejný obsah, od lidí 

nebyly požadovány stejně náročné gramotnostní dovednosti jako v současnosti. 

Navíc ještě ne u všech vrstev obyvatel. Původně představovala pouze minimální 
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úroveň dovedností číst, psát a počítat. S vývojem a proměnami podmínek života 

sociálně kulturního a ekonomického v průběhu historického vývoje společnosti 

se tento soubor měnil. Také v současnosti se obsah gramotnosti a její kvalita 

a pokrytí mezi obyvatelstvem velmi liší v závislosti na tom, zda se jedná 

o hospodářsky vyspělé země anebo země zaostalé. 

Gramotnost obyvatel odráží ekonomické, sociální a kulturní podmínky společ-

nosti a zároveň je také ovlivňuje. Proto hospodářsky vyspělé státy podporují 

školství a vzdělávání ve svých zemích. Přispívají ale také dokonce na kampaně 

k odstraňování negramotnosti v zemích hospodářsky zaostalých, aby tak napo-

mohly soběstačnosti tamních obyvatel i celé země. 

V průběhu historického vývoje se podle potřeb společnosti rozšiřoval obsah 

gramotnosti. Začala se tudíž členit na relativně samostatné oblasti. Zároveň 

s tím se měnilo označování tohoto jevu i příslušných oblastí. Abychom poznali 

proměny gramotnosti a souvislosti s tím spojené, zaměříme se v této části nej-

prve na historický vývoj gramotnosti: 

 z hlediska pojetí tohoto jevu, 

 z hlediska proměn jejího označování 

 a z hlediska výuky čtení. 

2.1.1 Modely gramotnosti 

Jak byla chápána gramotnost, její význam, cíle, obsah a teoretické základy, 

přehledně dokládají tzv. modely gramotnosti. Naznačují nejen vývoj jejího pojetí 

v minulosti, ale i v současnosti. 

P. Gavora vymezuje čtyři modely gramotnosti. První model gramotnosti, tzv. 

bázová gramotnost, představuje skutečnost, kdy čtenář dekóduje pouze zá-

kladní význam psaného textu. Druhý model gramotnosti je založen na zpraco-

vání textových informací. Třetí model považuje gramotnost za sociálně 

kulturní jev, kdy jsou gramotnostní činnosti vykonávány dle potřeb dané soci-

ální skupiny. Pro e-gramotnost, čtvrtý model gramotnosti, jsou charakteris-

tické dovednosti týkající se práce s informacemi, jejich zpracovávání, využívání 

i vyhodnocování a zároveň dovednosti pro práci s počítači (Gavora, 2002). 

Podrobnější rozbor obecné gramotnosti je podán v publikacích např. J. Doleža-

lové (2005, 2010), P. Gavory (2002), J. Průchy (1998), M. Rabušicové (2002) 

a O. Zápotočné (1998). 

2.1.2 Vývoj pojmu gramotnost 

Proměny označování gramotnosti a souvisejících jevů dokládá i analýza výrazů 

gramotnost, negramotnost, analfabet, případně výrazů blízkých (čtení, psaní) 

v pedagogických a všeobecných slovnících v průběhu více než jednoho sta let, 

v nichž se tyto pojmy vyskytovaly. Ukazuje, jak tento jev reflektovali tehdejší 
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odborníci, odráží hlavní problémy v této oblasti v dané době, dokládá, jak se 

obsah gramotnosti a jeho pojmenování měnilo v průběhu historického vývoje. 

Například slovo analfabet se v současných pedagogických slovnících na rozdíl od 

minulých staletí nevyskytuje, neboť tento základní problém není u nás běžný. 

2.1.3 Vývoj pojetí gramotnosti v českých zemích 

Studiem vývoje pojetí gramotnosti pochopíme vztahy tohoto jevu ke změnám 

společenských a hospodářských podmínek. Lépe pochopíme uvažování a pří-

stupy učitelů k tomuto jevu. 

Problém gramotnosti velice úzce souvisí s realizací tzv. trivia. V novodobých dě-

jinách můžeme za seriózní základ vzdělávání považovat tzv. tereziánské reformy 

(viz zákon v Pedagogické encyklopedii z r. 1938). V souvislosti s nimi vzniká 

jedna z prvních ucelených koncepcí J. Felbigera (1724-1788) v titulu Kniha me-

todní. Obsahuje rady a postupy jak naučit číst a psát. Rozvoj školství je úzce 

spjat s alfabetizací obyvatelstva, jež reaguje na tehdejší hospodářský růst a po-

žadavky v oblasti práce. Současně s tím je možné sledovat i kulturní rozmach 

mezi širokými vrstvami populace a národní uvědomění. 

České země nebyly v dobách Jana Husa (viz známý výrok E. S. Piccolominiho 

o českých ženách a jejich dovednosti číst bibli) nebo v časech J. A. Komenského 

v otázce gramotnosti tak zaostalé jako obyvatelstvo v jiných částech světa. Ne-

gramotnost nebyla u nás typickým jevem ani v dobách Rakousko – Uherska, jak 

ukazují statistické přehledy v dobových slovnících uvedených v seznamu lite-

ratury, v Pedagogické encyklopedii (Průcha, ed., 2010), ve Velkém sociologic-

kém slovníku (Maříková, Petrusek a Vodáková, 1996). 

I následné koncepce např. K. S. Amerlinga (1807 – 1884) vycházely důsledně 

z realizace základního stupně (což je pro gramotnost zásadní) a zejména pak 

z komplexnějšího přístupu k řešení této otázky (vydal 160 listů názorných po-

můcek). Nelze opomenout ani přípravu učitelů k výuce trivia, na níž pracoval G. 

A. Lindner (1828 – 1888). 

V minulosti se na rozvoji gramotnosti v českých zemích podílelo mnoho dalších 

postav. Jednalo se o tvůrce metod prvopočátečního čtení a psaní, o autory sla-

bikářů a čítanek a různé další inovátory (viz dějiny pedagogiky, dějiny prvopo-

čátečního čtení a psaní, např. A. Vinšálek, 1982, K. Santlerová, 1995). 

 Aplikační otázky a úkoly 

1. Představte si různé profese či sociální postavení lidí ve středověku 

a v současnosti, např. zemědělec, kameník, astronom, chemik (alchy-

mista). V čem jsou podobné a v čem se liší požadavky na jejich životní 
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dovednosti dříve a nyní? Jakou roli v nich hraje gramotnost? Na základě 

svých úvah vyvoďte závěry pro gramotnost. Objasněte mechanismus 

vzájemného působení mezi podmínkami společnosti a gramotnosti. 

2. Vyhledejte ve starších i současných statistických ročenkách údaje o stavu 

gramotnosti a negramotnosti obyvatel různých zemí. Kde shledáváte nej-

větší počet negramotných? Proč je třeba těmto zemím pomáhat 

s odstraňováním negramotnosti? K důvodům popsaným v textu uveďte 

další. 

3. Jak se ve vašich aprobačních oborech projevovala nutnost osvojení gra-

motnosti? Měla pro obor vždy stejný význam? Jsou vyžadovány stále 

stejné gramotnostní dovednosti? 

 Kontrolní otázky 

1. Co je gramotnost? 

2. Jak se vyvíjelo pojetí gramotnosti a jak samotný pojem v průběhu 

posledních staletí v našich zemích? 

3. Které faktory ovlivňují gramotnost a jak se projevují? 

 Souhrn 

Gramotnost představuje aktivní a funkční osvojení dovednosti číst, psát a počí-

tat. Je jevem komplexním a proměnlivým v závislosti na společensko-ekonomic-

kých podmínkách společnosti. 

 Literatura 

Gramotnost, funkční gramotnost: 

Doležalová, J. (2005, 2009), Gavora, P. (2002), Maříková, H. - Petrusek, M.-Vo-

dáková, A. (1996), Matějů, P. (1998), Průcha, J. (1998), Rabušicová, M. (2002), 

Zápotočná, O. (1998). 

Dějiny prvopočátečního čtení a psaní: 

Vinšálek, A. (1982), Santlerová, K. (1995), Vorbes, T. (1875). 

 

Dobové slovníky 

Chlup, O., Kubálek, J. a Uher, J. (1938), Masarykův slovník naučný (1925, 

1926), Němec, B. a kol. (1930, 1931) a další, viz seznam literatury. 
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 Charakteristika čtenářské gramotnosti 3

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. 

                                                                                       Seneca 

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Vysvětlíte podstatu čtenářské gramotnosti. 

 Objasníte další související pojmy: funkční gramotnost, čtení a text. 

 Uvedete do vzájemného vztahu čtenářskou gramotnost s dalšími ob-

lastmi gramotnosti. 

 Vyjmenujete a popíšete exogenní a endogenní faktory čtenářské gramot-

nosti. 

 Vysvětlíte vývoj čtenářské gramotnosti v návaznosti na ontogenetický vý-

voj člověka. Uvedete konkrétní příklady. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 Úvodní otázky a úkoly 

1. K jakým různým účelům využíváte dovednost číst a psát? 

2. Stačí pouze porozumět textům, s nimiž pracujeme? 

3. Zformulujte vlastní definici čtenářské gramotnosti. 

4. Pokuste se charakterizovat rozdíl mezi čtením a čtenářskou gramotností. 

3.1 Podstata čtenářské gramotnosti 

Čtenářská gramotnost byla vyčleněna z komplexu celkové gramotnosti a před-

stavuje část jazykových kompetencí. V této kapitole bude vymezena její pod-

stata a objasněny související pojmy. 

 čtenářská gramotnost 

(reading literacy) 

 čtení 

 text 

 funkční gramotnost 

 endogenní faktory 

 exogenní faktory 

 

 ontogenetický vývoj 

 aspekty čtenářské 

gramotnosti 
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Význam čtenářské gramotnosti je shledáván v mnoha oblastech. Stává se 

prostředkem dalšího vzdělávání a získávání potřebných informací, usnadňuje 

lidem zapojení do sféry sociálně ekonomického života společnosti a je zdrojem 

potěšení ve volném čase. Čtenářská gramotnost působí celkově na hodnotové, 

sociální a ekonomické podmínky života společnosti prostřednictvím výsledků ve 

vzdělávání. Umožňuje návaznost a rozvoj kulturního dědictví národa. 

Četba je považována za zdroj mnohostranné kultivace člověka. Obohacuje jeho 

rozumovou, dovednostní a citovou stránku. Uspokojuje lidskou potřebu krásy 

a pomáhá při obnově sil ve volném čase. 

Čtenářská gramotnost ovlivňuje jednotlivce a je důležitá pro celou společnost. 

Je proto nutné udržovat její dostatečnou kvalitu a zájem o četbu a knihu. Kulti-

vace čtenářské gramotnosti a péče o dobré podmínky jejího rozvoje ve školních 

zařízeních vyžaduje znalost problematiky tohoto složitého jevu. 

Definice pojmu čtenářská gramotnost: 

"Čtenářská gramotnost – angl. reading literacy, je komplex znalostí a do-

vedností jedince, které mu umožňují zacházet s písemnými texty 

běžně se vyskytujícími v životní praxi (např. železniční jízdní řád, ná-

vod k zacházení s automatickou pračkou, úvodník v novinách aj.). Jde 

o dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět jim, ale 

také dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace obsažené 

v textu, reprodukovat obsah textu aj.“ (Průcha-Walterová-Mareš, 1998, 

s. 40). 

V podkladových materiálech pro mezinárodní výzkum PISA a ve zprávě o něm 

je výchozí definice čtenářské gramotnosti rozšířena ještě o procesy přemýšlení 

o obsahu: „Čtenářská gramotnost je … definována jako schopnost po-

rozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení 

vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní 

účasti ve společnosti“ (Straková, 2002, s. 10). Zde je patrné zdůraznění 

myšlení při práci s textem. V tom vidíme posun od tradičně pojaté gramotnosti. 

Tato definice také požaduje dovednost pracovat s různými typy textů a žánrů. 

V definici je zahrnuta konstruktivní povaha čtení (porozumět a používat 

psané řeči vyžadované společností) a jeho funkční povaha (slouží jako nástroj 

poznání, umožňuje fungování ve společnosti, rozvoj jednotlivce a společnosti). 

Čtenářská gramotnost tedy neznamená pouhé přečtení a porozumění textu, ale 

funkční použití psané informace pro vlastní účely. Počítá se také s aktivní rolí 

čtenáře při porozumění (tamtéž) a při další práci s textem. Zavedený pojem 

čtenářská gramotnost má odlišovat novou kvalitu čtení od tradičního chápání 

čtení jako elementární dovednosti. Čtení tvoří základ pro následnou práci 

s textovými informacemi, tedy výchozí činnost čtenářské gramotnosti. 
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Je důležité zdůraznit, že čtenářskou gramotnost utváří všechny čtyři formy 

komunikace: čtení, psaní, mluvení a naslouchání, což je třeba uplatňovat 

zvlášť při rozvíjení funkční a čtenářské gramotnosti. Ovlivňují se vzájemně 

a proto pokud jsou navozovány často a záměrně, může být i tímto způsobem 

dosahováno vyšší kvality čtenářské gramotnosti. 

3.1.1 Tři aspekty čtenářské gramotnosti 

V prvním mezinárodním výzkumu PISA byly čtenářská, matematická a přírodo-

vědná gramotnost jako součásti celkové gramotnosti (Straková, 2002, s. 10) 

vymezeny jednotným způsobem prostřednictvím tří aspektů: postupy, obsah, 

typ situace. 

Postupy (činnosti) jsou žáky aplikovány při řešení zadaného úkolu při práci 

s textem, jsou reprezentovány pěti typy činností: 

1) obecným porozuměním 

2) získáváním informací 

3) vytvořením interpretace 

4) posouzením obsahu textu 

5) posouzením formy textu. 

Obsah, na kterém jsou dané postupy aplikovány, představují různé typy textů, 

se kterými se člověk setkává v běžném životě. Jedná se o dvě skupiny textů: 

1) souvislé: vyprávění, výklad, popis, polemické texty a pokyny, 

2) nesouvislé: formuláře, reklamy, grafy a diagramy, tabulky, obrázky 

a mapy. 

Situace, ve kterých mají být uplatněny vědomosti a dovednosti, reprezentují 

čtyři kategorie textů podle účelu jejich napsání: osobní, veřejné, pracovní, 

vzdělávací. (Podrobněji viz J. Straková, 2002, s. 10-11). 

Mnohé z aspektů byly aplikovány ve výzkumu čtenářské gramotnosti RLS (Stra-

ková a Tomášek, 1995), ale některé byly ve výzkumu PISA začleněny nově. 

Z postupů se jednalo např. o posouzení obsahu a formy, z obsahu o polemické 

texty a reklamy, ze situací šlo o pracovní oblast. 

Mají-li žáci uspět v běžném životě, je třeba je učit a cvičit v uvedených doved-

nostech na rozmanitých textech. Výsledky mezinárodních výzkumů prokázaly, 

že mnohé nejsou aplikovány v naší pedagogické praxi a žáci v nich tudíž neu-

spěli. Je potřeba na situaci reagovat a průběžně sledovat, zdali se situace lepší. 

Ani vymezení základních složek čtenářské gramotnosti není trvalé, v posledních 

výzkumech byly pozměňovány. 

Čtenářská gramotnost je považována za podmínku vzdělávací činnosti po celou 

dobu školní docházky a dalšího celoživotního vzdělávání. Je nezbytná pro běžný, 
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soukromý, občanský a profesní život, a proto je důležité, aby byla formována co 

nejkvalitněji. To bude záležet na pochopení podstaty čtenářské gramotnosti 

učiteli a tvůrci různých didaktických materiálů, na způsobu a kvalitě rozvoje čte-

nářské gramotnosti v různých vyučovacích předmětech. Podmínkou úspěšnosti 

je připravenost učitelů v této oblasti. 

3.2 Čtenářská gramotnost a související pojmy 

3.2.1 Funkční a čtenářská gramotnost 

Funkční gramotnost představuje kompetence osob pro vyhledávání, vyvozo-

vání, hodnocení a tvořivé využívání informací v souvislém textu, k vyhledávání 

a využívání informací z tzv. dokumentu (nesouvislého, ale na informace boha-

tého textu) a pro práci s čísly obsaženými v textových zdrojích. Účelem je podí-

lení se na životě společnosti ve všech sférách života. 

Funkční gramotnost (případně funkční negramotnost) se stala fenoménem sou-

časné doby. Do povědomí širších vrstev se tento jev u nás dostal prostřednic-

tvím realizace funkční gramotnosti dospělých SIALS. Podrobněji o něm 

P. Matějů, 1998. 

V době od 90. let 20. století, kdy začaly být prováděny velké mezinárodní vý-

zkumy čtenářské gramotnosti i s účastí naší země, se u nás začal běžněji pou-

žívat také pojem čtenářská gramotnost. Nebylo jasné jeho vymezení k nově 

používanému pojmu funkční gramotnost. V publikaci Funkční gramotnost – 

proměny a faktory ve vztazích a souvislostech (Doležalová, 2005) byly porovná-

vány tyto dva pojmy z různých hledisek s následujícím výsledkem. 

1) Východiskem výzkumů čtenářské a funkční gramotnosti je teorie zpraco-

vání informací a kognitivní psychologie. 

2) Analýza definic čtenářské a funkční gramotnosti ukázala funkčnost 

příslušných gramotnostních dovedností u obou jevů. Čtenářská gramot-

nost je však užší pojem, zaměřuje se na práci s psanými texty a je slož-

kou funkční gramotnosti. 

3) Porovnání složek (domén) a hledisek funkční i čtenářské gramotnosti 

ukázalo, že funkční gramotnost zahrnovala matematickou doménu. 

Shodu mezi nimi nacházíme ve složce literární a dokumentové. 

4) Porovnáváme-li čtenářskou a funkční gramotnost z hlediska věkového 

a ontogenetického, potom je známo, že si děti čtenářské dovednosti 

osvojují ve vyučovacím procesu v etapách, zvláště na 1. stupni ZŠ (někdy 

již spontánně v předškolním období). Čtenářská gramotnost je utvářena 

po celé období povinné školní docházky, tedy asi do 15 let. Ohraničení 

čtenářské gramotnosti dosažené věkem a ukončením základní školy je 



 

 
J. Doležalová: Čtenářská gramotnost 19 

pouze formální. I v dalším věku se gramotnost rozvíjí co do kvality a šíře, 

nebo se ale také naopak její kvalita znehodnocuje. 

Vzhledem k rostoucím a měnícím se požadavkům na znalosti člověka pro fungo-

vání v naší současné společnosti, tudíž i na gramotnost, si budou muset lidé 

osvojovat stále více dovedností. Objem požadavků se bude zřejmě rozšiřovat, 

a proto se také gramotnost (funkční gramotnost), jak již bylo uvedeno, bude 

členit na stále nové gramotnostní oblasti. Viz Schéma č. 1. 

3.2.2 Čtenářská gramotnost a čtení 

Do poloviny 90. let 20. století byly používány především pojmy (a jsou dosud 

frekventované) čtení, četba, dovednost číst, proces čtení atp. Slovní spojení 

čtenářská gramotnost je jevem novějším. 

Někdy bývají zaměňovány pojmy čtení a čtenářská gramotnost. Zaměříme se 

proto nejprve na zkoumání podstaty pojmu čtení, abychom objasnili, v jakém 

vzájemném vztahu k sobě stojí. Jsou oba pojmy zaměnitelné, anebo jsou 

v poměru podřízenosti a nadřízenosti? 
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Čtení je specificky lidská činnost, které se musíme učit (Pardel, 1966, s. 62, 

Šupšáková, 1991, s. 11). Všichni autoři, kteří se problematikou čtení zabývají, 

charakterizují čtení jako jeden z druhů řečové činnosti, případně jako komuni-

kační akt. Nejčastěji je charakterizováno jako psychický proces, při němž do-

chází prostřednictvím analyticko-syntetických činností a na základě optického 

odrazu slova dochází k myšlenkové činnosti (volně dle Hartla a Hartlové, 2000, 

s. 95). 

Čtení také bývá vysvětlováno jako dešifrování grafických znaků a chápání vý-

znamu slov (např. Vášová a Černá, 1986, s. 32), případně jako chápání tištěné 

a psané řeči (Fabiánková – Havel - Novotná, 1999, s. 32, Toman, 1991, s. 10). 

Podobně je čtení definováno v Pedagogickém slovníku, jenž ho vymezuje jako 

druh řečové činnosti, která je řízená psaným slovem. Dovednost čtení spočívá 

v identifikaci znaků (psaného slova) a porozumění smyslu textu (Průcha-Walte-

rová-Mareš, 1995, s. 40). 

Čtení tedy „…předpokládá znalost grafických znaků slov (písmen pro jednotlivé 

hlásky), dovednost převést je pohotově v řeč mluvenou, vytvořit si adekvátní 

představy o obsahu čteného…. Při čtení čtenář o obsahu přemýšlí a zaujímá 

k němu postoj!“ (Toman, 1991, s. 10). Obdobně formulují své definice čtení Kři-

vánek, Z. a Wildová, R. (1998) i další autoři (viz seznam literatury). Tyto cha-

rakteristiky se již překrývají s pojmem čtenářská gramotnost. 

U čtení (čtenářského výkonu) jsou vymezovány následující znaky. Mezi kvalita-

tivní je začleňována správnost, plynulost, výraznost a porozumění. Do kvantita-

tivních znaků rychlost čtení. Technikou se označuje správnost, plynulost a vý-

raznost. 

Pojmem čtení se také označuje složka vyučovacího předmětu český (mateřský) 

jazyk. Protože proces čtení a porozumění textu není jednoduchou záležitostí, 

budeme se jim ještě dále podrobněji zabývat. 

Na závěr lze shrnout, že čtení je základní proces čtenářské gramotnosti, od 

kterého se odvíjejí další navazující procesy. Setkáváme se však i s případy, že 

pojem čtení je využíván ve významu čtenářské gramotnosti. 

3.3 Faktory utváření čtenářské gramotnosti 

Čtenářskou gramotnost ovlivňuje celý komplex faktorů. Zaměříme se na ty, 

které působí nejvíce. 

Procesy a výsledky čtení a hlavně porozumění čtenému textu ovlivňuje dle 

autorky L. R. Rosenblatt nejen čtenář se svými schopnostmi, dovednostmi, 

motivací a zkušenostmi, ale též kontexty a samotný text (Rosenblatt, 1978). 

Faktory lze členit na exogenní a endogenní. 
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3.3.1 Exogenní faktory čtenářské gramotnosti 

Vnější činitelé působí na čtenářskou gramotnost rozdílnou intenzitou, ale roz-

hodně všechny v průběhu života v každé životní etapě čtenáře více či méně za-

sáhnou. Jedná se o podmínky materiální, geografické i demografické, ale pře-

devším o podmínky sociální. Nejvýznamnější ze sociálních podmínek jsou rodina 

a škola. 

Rodina ovlivňuje člověka již od narození svými citovými vazbami a bezpro-

středností kontaktů. Na dítě působí komunikativním projevem a podnětností 

prostředí. Na kvalitě čtenářské gramotnosti dětí se odrážejí sociálně ekonomické 

a kulturní podmínky rodiny, její zájmová a hodnotová orientace. Velmi silnou 

vazbu na čtenářskou gramotnost dítěte má vzdělání rodičů (podrobněji viz 

Tamášová In Gavora, 2008). 

Škola působí na kvalitu čtenářské gramotnosti žáků systematickou výukou, pe-

dagogickými cíli, obsahem a didaktickými prostředky (metodami, organizačními 

formami práce, texty). 

Za zvlášť významnou je pokládána osobnost učitele. Učitel kteréhokoliv vyu-

čovacího předmětu může svými postoji k textům a přesvědčením o nutnosti 

rozvoje čtenářských dovedností významně ovlivňovat čtenářskou gramotnost 

žáků. Zásadní je učitelovo kompetentní utváření gramotnostních dovedností 

žáků po celou dobu školní docházky, záměrné a integrované navozování všech 

forem komunikace - mluvení, naslouchání, čtení a psaní žáků, jakož i myšlení. 

Je nutné, aby byl učitel nejen ochoten, ale také připraven na kvalifikovaný roz-

voj čtenářské gramotnosti ve výuce svých vyučovacích předmětů. Pomáhá i cí-

lové zaměření všech pracovníků školy na čtenářskou gramotnost. 

Vedle sociálních podmínek jsou důležité též materiální. Bylo prokázáno, že 

školní knihovny, působící jako studijní a informační centra, jsou významnými 

faktory úspěšně rozvíjené čtenářské gramotnosti. 

Na rozvoj čtenářské gramotnosti (a vůbec na její existenci) působí společnost 

především svojí kulturou a literární tradicí. Dobré podmínky reprezentují vyba-

venost regionu kulturními institucemi, dostupností tištěných i digitálních médií, 

projevovanou úctou a postoji k literatuře, ale i ekonomickou podporou školy a 

dalších kulturních institucí. V takové společnosti je potom čtenářská gramotnost 

na dobré úrovni a četba samozřejmostí i radostí. 

Vedle společenských podmínek ovlivňují čtenářskou gramotnost její produkty – 

texty. 

Text je souvislý, psaný nebo tištěný zápis symbolů, znaků, číslic, písmen, slov 

anebo jeho zvuková, hraná či animovaná verze. Má obsah, formu, autora, účel 

a adresáta (Mihálechová In Gavora, 2008, s. 10). Texty se vyznačují vlastnostmi 

jako je komunikační záměr, koheze a koherence (podrobněji P. Gavora, 1992). 
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Existují různé druhy textů, např. umělecké nebo věcné. Každý žánr má svá spe-

cifika týkající se formy, jazykových prostředků, obsahu, a to poznamenává jeho 

obtížnost, která zase ovlivňuje porozumění textu. Kontakt s různými žánry má 

vliv na rozšíření zkušeností s texty. Délka, hustota, obtížnost i vzhled textů roz-

hodují o úrovni porozumění, ale též o motivaci ke čtení. 

Čtení knih je považováno za základní prostředek ke zvýšení čtenářské gramot-

nosti. Záleží však ještě na dalších momentech. Např. za jakým účelem a jakým 

způsobem se s nimi pracuje a jak hodně času je jim ve výuce i ve volném čase 

věnováno, jakým způsobem jsou žáci motivováni k četbě. Když čtou děti celé 

knihy a čtou často a rády, vykazují díky tomu uspokojivé až výborné výsledky 

ve čtení. Ch. Garbe potvrzuje, že délka času a četnost kontaktů s literaturou 

vede ke kvalitní čtenářské gramotnosti (Garbe, 2008). Napomáhá tomu zajíma-

vost tématu knihy, ale též forma jejího zpracování. 

Nejtypičtějšími pedagogickými texty jsou učebnice. Jedná se o specifické texty, 

které mají žákům napomáhat zpracováním obsahové a formální stránky osvojo-

vat si učivo, rozvíjet dovednosti, ale též motivovat k učení a působit na další 

složky osobnosti. Jejím hlavním posláním je vzdělávací a výchovná funkce. Klí-

čovou vlastností pedagogického textu je komunikační záměr, který je zaměřen 

na dosahování pedagogických cílů. Informace jsou v učebnici logicky a pře-

hledně uspořádané, případně doplněné obrazovým materiálem. (Podrobněji 

o učebnicích viz seznam literatury.) 

Soudobým trendům a teoriím v oblasti čtenářské gramotnosti odpovídá výuka, 

v níž jsou využívány texty různých druhů a žánrů. Vedle beletristických textů 

pomáhají rozvíjet čtenářské dovednosti a posilovat motivaci také tzv. autentické 

texty (Gavora, 1992, Vykoukalová, 2013). Představují písemnosti z běžné životní 

reality. Jejich účinku na dovednosti a postoje bude dosaženo navozováním 

účelných a funkčních činností adekvátních věku. Prohlubování znalostí a poro-

zumění textu zprostředkovávají zase knihy doplňující informace, např. slovníky. 

Všechny druhy textů mohou navíc získávat žáky pro obor. Velmi přitažlivá je pro 

děti a mládež práce s informačními technologiemi. Tato média umožňují 

získávat snadno a rychle neomezené množství rozmanitých informací. Doprovází 

je obraz a často i zvuk, proto jsou působivější a více motivující. Postoje učitelů 

k nim mohou být rozporuplné z následujících důvodů: 

Problematická je věrohodnost informačních zdrojů a hodnota obsahu textu. Ne-

příznivá je také návykovost snadného získání informací a směrování na lákavé 

a atraktivní informace, bohužel často povrchní. Na pozitivní i negativní vliv inter-

netu na žáky upozorňoval již B. Brdička (2003). 

Využívání počítačů, pokud se nejedná o učební účely nebo čtení, ubírá čas na 

četbu knih. Výsledky výzkumů dokládají, že sledují-li děti televizi více jak dvě 

hodiny denně, zhoršují se i jejich výsledky v oblasti čtenářské gramotnosti. 
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Práce s počítačem přináší sice zábavu i poučení, ale přispívá k nesoustředěnosti. 

Riziko přináší i fakt, že se jejich prostřednictvím získávají rychle hotové infor-

mace, ke kterým nemusí člověk dospět vlastním úsilím, což může v některých 

životních situacích přinášet problémy. 

Rychlý sled akčních filmových scén působí atraktivně. Je třeba si být ale vědom, 

že sledování filmů nepotřebuje vyvinout takovou představivost jako četba (Vág-

nerová, 2012). Deficit představivosti může potom způsobovat potíže při čtení 

s porozuměním. 

Rozvoj médií však nelze ignorovat, je nutné s multimedialitou počítat (zejména 

s její audio-vizuální složkou) a zahrnout ji do výuky. Žáky je však třeba připravit 

na jejich specifika. Utvářet např. příslušné vědomosti, dovednosti a postoje 

a vytvářet mezi nimi vzájemnou souhru (Trávníček, 2008, podobně Čuřín, 

2011). Při vhodných způsobech práce s nimi může být jejich prostřednictvím 

úspěšně rozvíjeno nejen poznání žáků v oboru vyučovacího předmětu, ale ve 

čtenářské gramotnosti. 

3.3.2 Endogenní faktory čtenářské gramotnosti 

Endogenní faktory čtenářské gramotnosti představují vlastnosti a dispozice čte-

náře, které jsou vrozené nebo získané. K psychickým předpokladům čtenářské 

gramotnosti patří: 

 anatomicko-fyziologické základy pro vznik a vývoj čtenářských doved-

ností (čtenářské gramotnosti), smyslové a psychické funkce, 

 zájem, motivace pro čtení, postoje k ovládání čtenářské gramotnosti 

 představivost, soustředění, 

 volní vlastnosti a postoje čtenáře k četbě a textům, 

 získané zkušenosti týkající se čtenářské gramotnosti, případně informační 

gramotnosti, 

 životní zkušenosti čtenáře a znalost tématu. 

Faktory čtenářské gramotnosti lze shrnout do následujícího Schéma č. 2. 
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Faktory působí pouze v určitém kontextu a obvykle jako celý komplex okol-

ností vzájemně se prolínajících (Taxová, 1985). Toto je zohledňováno, když jsou 

za účelem efektivního utváření čtenářské gramotnosti uspořádávány podmínky 

ve třídě i ve škole, dále v návrzích preventivních a nápravných opatření nebo při 

tvorbě programů pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Kontexty hrají důležitou roli 

také při přípravě výzkumu čtenářské gramotnosti a interpretaci jeho výsledků. 

Zajímavé a konkrétní souvislosti podmínek s pozitivními výsledky ve čtenářské 

gramotnosti žáků uvádějí I. Kramplová a E. Potužníková v inspirativním materi-

álu, který je zároveň poučný pro výchovně vzdělávací činnost našich škol (Kra-

mplová a Potužníková, 2005). Čtenářskou gramotnost ve vztahu k sociálním 

podmínkám nalezneme rovněž v textu I. Gabala a L. Helšusové (2002). 

3.4 Vývojové hledisko čtenářské gramotnosti 

Gramotnost se vyvíjí v průběhu života člověka v etapách. Model, který uvádíme, 

je zaměřen na členění čtenářské gramotnosti do etap v průběhu celého lidského 

života. Odpovídá ontogenetickému vývoji člověka s jeho věkovými zvláštnostmi, 

se způsoby osvojování písma a také konceptu celoživotního vzdělávání. Je na-

zván modelem překrývajících se etap rozvoje čtenářské gramotnosti. 

Uplatňují se v něm následující rysy: 

 Představuje kontinuum vývoje gramotnosti, kdy vývojově nižší etapa už 

v sobě zahrnuje prvky (vědomosti a dovednosti) etapy vyšší a připravuje 

její základy. 

 Od prvních etap je utvářena funkční gramotnost využitelná v běžných 

situacích. 
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Ve vývoji čtenářské gramotnosti je možné rozlišit pět etap: 

1. Etapa spontánní gramotnosti 

Pokusy o zápis nebo čtení nějakého sdělení se u dětí objevují (vynořují) spon-

tánně již v předškolním věku. Volí k tomu vlastní strategie, prostředky i způsoby 

vyjádření, aby mohly napodobit dospělé. Tento typ gramotnostních projevů je 

označován jako vynořující se gramotnost, anglicky emergent literacy (Gavora, 

2008, Mareš, 2013, Pasa, Ragano a Fijalkow, 2006, Teale a Sulzby, 1989, Wil-

dová, 2010, Zápotočná, 2001). Tyto projevy byly popsány vývojovými modely 

v 80. až 90. letech 20. stol. (Günther, 1986, Scheerer–Neumann, 1998, Valtin, 

1993 – viz In Speck-Hamdan, 2001). 

2. Etapa elementární čtenářské gramotnosti 

Děti získávají ve školní výuce základy gramotnosti. V počáteční výuce se jedná 

o elementární gramotnost. Čtenářské dovednosti (a tím i čtenářská gramotnost) 

jsou zatím omezené, neautomatizované. Cílem je především osvojení písem-

ného kódu. Záleží na metodě výuky prvopočátečního čtení a psaní, jak rychle si 

osvojí a budou funkčně využívat gramotnostní dovednosti. Tam, kde se to daří, 

navazují učitelé na dovednosti dětí získané v předškolním období v této oblasti 

a metoda čtení rozvíjí od počátku především porozumění. 

3. Etapa základní (bázové) čtenářské gramotnosti 

V této etapě jsou zaznamenávány počátky funkčního využívání gramotnostních 

dovedností, a proto je označena jako etapa základní (bázové) gramotnosti. 

Znamená osvojení dovednosti číst a psát s porozuměním. Během školní do-

cházky je překonávána a přerůstá do funkční gramotnosti. 

Základní čtenářská gramotnost je typická pro druhý a třetí rok výuky čtení. 

Proto by žáci mohli ve třetím ročníku začít používat čtení jako nástroj poznání, 

tzv. studijní čtení. Funkčnosti čtení mohou významně přispívat i jiné vyučovací 

předměty. 

4. Etapa rozvinuté základní (bázové) čtenářské gramotnosti: 

Rozvinutá základní gramotnost vyžaduje vyšší úrovně myšlenkové činnosti pro 

složitější operace s textovými operacemi, jakož i bohatší osobní zkušenosti 

s texty. Jedná se o kvalitu budovanou v průběhu povinné školní docházky na 

základní škole. Jsou utvářeny a automatizovány dovednosti čtení a psaní, do-

vednosti analýzy obsahu textu, hlubší interpretace. Je budována schopnost pra-

covat s textovými informacemi, dovednost vyvodit závěr z obsahu textu a hod-

notit obsah i jeho formu (Straková, 2002, s. 11). Důležité je přemýšlení o tex-

tech a problémech a jejich tvořivé zpracování. Nabývá kvalit plnohodnotné 

čtenářské gramotnosti (rozvinutá čtenářská gramotnost), a to 

v okamžiku, kdy je žák schopen čtenářské dovednosti funkčně využívat k řešení 
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různých úkolů a situací. Doba přechodu k rozvinuté čtenářské gramotnosti bývá 

velmi individuální. 

5. Etapa funkční gramotnosti 

Po ukončení základní školy v 15 letech by již měla čtenářská gramotnost umož-

ňovat plnit úkoly denního života. Stává se součástí celkové funkční gramotnosti. 

Časové vymezení etap má spíše hypotetický charakter. Vzhledem 

k individuálním zvláštnostem jedinců a podmínkám výchovy a vzdělávání je dost 

nespolehlivé, z didaktického hlediska je však členění důležité. Význam má při 

plánování cílů, obsahu a didaktických prostředků výchovně vzdělávací činnosti 

a při diagnostice a evaluaci výsledků vzdělávání. Zoptimalizuje volbu didaktic-

kých prostředků v zájmu individualizace a diferenciace výuky. 

3.5 Etapy čtenářství 

Čtenářská gramotnost má též rovinu citovou, postojovou. Projevuje se v zájmu 

o četbu především pro potěšení ve volném čase. Vztah k četbě, které je ozna-

čováno jako čtenářství, má specifické rysy svého vývoje. Etapy vývoje vztahu 

k četbě odpovídají věkovým zvláštnostem dětí na jednotlivých stupních školní 

docházky. (Viz ještě samostatná kapitola.) 

 Aplikační otázky a úkoly 

1. Co vše ovlivňovalo vaše čtenářské dovednosti a vztah k četbě v průběhu 

vašeho života? Které faktory převládaly? 

2. Zjistěte, které složky čtenářské gramotnosti jsou vymezovány 

v mezinárodních výzkumech čtenářské gramotnosti, např. PISA. 

 Kontrolní otázky 

1. Co označuje pojem čtenářská gramotnost? 

2. Charakterizujte vztah čtenářské gramotnosti k funkční gramotnosti. 

3. Na kterých základních psychických procesech je realizována čtenářská 

gramotnost? 

4. Vysvětlete působení vlivu různých forem komunikace na kvalitu čtenářské 

gramotnosti. 

5. Proč nedosáhnou všichni lidé stejné úrovně čtenářské gramotnosti? (Vyu-

žijte poznatků o faktorech čtenářské a funkční gramotnosti.) 

6. Charakterizujte rozvoj čtenářské gramotnosti z hlediska ontogeneze. 
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 Souhrn 

Na základě výše zmíněných údajů lze usuzovat, že čtenářskou gramotnost odli-

šuje od funkční gramotnosti kvalita a rozsah požadovaných dovedností vyme-

zené věkem. 

Čtenářská gramotnost je širší a komplexnější jev než čtení. Zastřešuje soubor 

dovedností při práci s textovými informacemi, ve které je čtení základem a vý-

chozí činností pro další operace s informacemi. Čtenářská gramotnost vyžaduje 

ještě další myšlenkové procesy, schopnosti a dovednosti, které doplňují čtení 

a psaní o určitou instrumentálnost. V současnosti nejsou používány výrazy čtení 

a čtenářská gramotnost vždy důsledně, dokonce ani v současných kurikulárních 

dokumentech. Slovo čtení zde znamená „širší vědomosti a dovednosti“. 

Čtení pokládáme za jeden z podstatných nástrojů čtenářské gramotnosti. Je 

jednou ze základních dovedností tohoto jevu. 

Čtenářské gramotnosti se přibližuje pojetí čtení, jež označuje tři stránky pro-

cesu, a to sémantickou, technickou a kriticko-tvořivou (Kapica, 1996, s. 17 - 

18). 

Rodina, škola, učitel, text a vnitřní faktory čtenáře jsou hlavními činiteli, kteří 

ovlivňují čtenářskou gramotnost. Čtenářská gramotnost je složitým jevem, 

ovlivňovaným mnoha rozmanitými faktory. Proto není ani jednoduché vymezit 

jednoznačně tento pojem. 
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 Proces čtení s porozuměním 4

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o čtenářských dovednostech a kompetencích. 

 Při čtení (označovaném někdy jako recepce textu) se obvykle odehrávají 

následující procesy. Vysvětlíte, jak probíhá proces čtení s porozuměním. 

 Poznáte vztah mezi výukou, jejími metodami a rozvojem čtenářských do-

vedností. 

 Budete charakterizovat čtenářské strategie a strategie výuky. 

 Vyhodnotíte pozitivní a negativní stránky vybraných modelů čtení. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 motivace 

 vnímání 

 metakognice 

 druhy čtení 

 

 čtení s porozuměním 

 model „zdola-

nahoru“ 

 model „shora-dolů“ 

 interaktivní model 

 pojetí výuky 

 konstruktivismus 

 strategie výuky 

 aktivní práce 

s textem 

 Úvodní otázky a úkoly 

1. Které psychické procesy se uplatňují při čtení? Které psychické procesy 

jsou potřebné při další práci s textem? Proč? 

2. Jak s vámi učitelé nejčastěji pracovali s textem? 

3. Co vám pomáhá, abyste lépe porozuměli textu? 

Vzhledem k tomu, že je čtení významnou složkou čtenářské gramotnosti, bu-

deme se věnovat podrobněji dalším hlediskům a charakteristikám této doved-

nosti pro získání hlubšího náhledu na tuto senzomotorickou dovednost. Je to 

důležité pro pedagogickou praxi. 

4.1 Pedagogicko-psychologické základy procesu čtení 

Jak již bylo uvedeno, čtení je objasňováno jako proces, který začíná vizuálním 

podnětem. Napsané nebo natištěné slovo (znak) podnítí činnost zrakového 

analyzátoru, který posílá signál do příslušného centra ústřední nervové sou-
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stavy. Při čtení (označovaném též jako recepce textu) se obvykle odehrávají 

následující procesy: začínají motivací, pokračují vnímáním, dále zapamatováním 

a vybavováním a končí metakognicí. 

Motivace čtenáře vede k cílenému a soustředěnému vyhledávání textů a reali-

zaci čtení atp. Navozuje volní úsilí pro zvládnutí práce s textem, dodává energii 

k překonání obtíží při čtení. Čtenář se pouští do čtení na základě poznávacích, 

sociálních nebo výkonových potřeb. Kromě toho jej může stimulovat vzhled 

nebo vizuální stránka textu (Mareš, 2013). O motivaci viz ještě později. 

Při vnímání textu dochází k analyticko-syntetické činnosti, při níž je slovo roz-

kládáno na hlásky (na slabiky) a zpět spojováno do slova. Zároveň s tím je 

z paměti vybavována zvuková podoba hlásek, slabik, slov a k tomu postupně 

i příslušný obsah textu. Paměť se uplatňuje ještě při čtení dalších úseků textu, 

kdy si čtenář vybavuje k příslušným slovům významy a dává je do vzájemného 

vztahu, posléze hledá vztahy mezi větami a většími celky. To mu umožní po-

chopit obsah a smysl celého čteného textu. Při hlasitém čtení se připojuje ještě 

zvukové (hlasové) vyjádření čteného textu (kinestetika). V naší psané kultuře se 

v průběhu čtení pohybují čtenářovy oči zleva doprava, střídají se skoky očí 

s fixací, ale čtenář si tyto pohyby očí neuvědomuje. Zastavuje se a vrací na 

místa, která jsou obtížná na přečtení. Pokud se jedná o pokročilé čtenáře, za-

stavuje se u důležitých slov nebo vět, kterým nerozuměl. V těchto okamžicích 

se rychlost čtení zpomaluje. 

Ke čtení je nutná souhra základních mozkových funkcí: analyticko-syntetické 

činnosti sluchové a zrakové, diferenciační činnosti akustické a vizuální, prosto-

rové orientace (především pravolevé) a orientace časové, zrakové a sluchové 

paměti, smyslu pro rytmus, schopnosti slučovat jednotlivé složky, myšlení 

a senzomotorické koordinace. Je třeba určité vyzrálosti nervové soustavy, 

hlavně šedé kůry mozkové, rozumové a řečové vyspělosti, aby mohla být vyko-

nána identifikace psané řeči a porozumění. Dále je třeba určité míry předsta-

vivosti a schopnosti chápat a zacházet se symboly. Písemná řeč se vyvíjí 

na přirozeném základě řeči mluvené, proto je nutná dobrá aktivní zásoba slov 

a vzhledem k „odkrývání“ obsahu textu i dostatečné zkušenosti, určitou míru 

poznatků, představ a zkušeností čtenáře. 

Toto stručné objasnění složité psychické činnosti se týká především čtenářů za-

čátečníků. Pokročilí čtenáři mají zautomatizované a tudíž časově zkrácené jed-

notlivé fáze popisovaného procesu. Při čtení dokonce přeskakují slova nebo 

řádky. Mohou také vynechat zvukovou stránku. I bez ní, na rozdíl od začáteč-

níků, porozumí čtenému. Na tuto a další odlišnost čtenářů začátečníků od po-

kročilých upozorňují autoři příruček o prvopočátečním čtení, ale též autoři publi-

kací o rychločtení (viz seznam literatury). 
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Metakognice znamená sledování vlastních procesů učení, v našem případě 

našich vlastních procesů při čtení ve vztahu k porozumění, k přemýšlení o textu 

a jeho hodnocení. 

O. Zápotočná upozorňuje na změny v přístupu ke čtení v poslední době. 

Podle ní se orientuje více na širší porozumění čteného, zatímco tradiční chápání 

uvažovalo spíš ve smyslu jediného „správného porozumění“ významu. 

V současnosti se faktory porozumění čtenému rozšiřují a subjektivizují. Čtení se 

chápe jako proces dynamické interakce a komunikace mezi autorovou repre-

zentací (textem) a čtenářovou aktivně konstruovanou interpretací významu (jak 

rozumí textu), která se vyznačuje vysokou mírou mnohoznačnosti a subjektiv-

nosti, neboť je výsledkem různých vlivů socio-kulturního prostředí, které zmí-

něné vědomosti, zkušenosti, ale i postoje, přesvědčení a očekávání formuje 

(Zápotočná, 1998, s. 142). S tím se ztotožňují též Z. Křivánek - R. Wildová, 

když hovoří o rekonstrukci obsahu textu podle stupně čtenářské vyspělosti, 

úrovně znalostí a zkušeností čtenáře, podle rozvoje myšlení a představivosti 

(Křivánek - Wildová, 1998, s. 18). 

Je rozlišováno čtení hlasité, kdy je zapojována zvuková stránka řeči, a tiché 

čtení, v němž se jedná o čtení pro sebe bez zvukového vyjádření (proto je také 

rychlejší). Bez hlasitého čtení čtenáři začátečníci nerozumí obsahu textu. Po 

zautomatizování zrakových vjemů, pohybů očí a dalších psychických procesů, již 

čtenáři nepotřebují číst nahlas. Mohou číst potichu a textu rozumí. Zajímavé je, 

že zacvičení čtenáři lépe rozumí obsahu textu při tichém čtení než při čtení hla-

sitém. Toto se týká i žáků, kteří naopak nečtou dobře nahlas. S tím by měli 

učitelé (i rodiče) počítat a ve vyšších ročnících nechávat větší prostor pro tiché 

čtení, kdy může čtenář o obsahu textu lépe přemýšlet. 

Má-li čtení funkční charakter, tzn. je využíváno k získávání a zpracování infor-

mací, stává se ve všech vzdělávacích oblastech nástrojem poznání. Platí 

i opačný vztah – navozováním čtení v rozmanitých vzdělávacích oblastech je 

podporováno a rozvíjeno čtení a čtenářská gramotnost (Doležalová - Najvarová, 

2011, s. 40). 

Podstata odlišností v pojetí čtení spočívá v rozdílných přístupech ke čtení, a to 

především na základě modelu „zdola nahoru“ a modelu „shora dolů“. Podrobně 

nás o nich informuje O. Zápotočná (2001). 

První model „zdola-nahoru“ předpokládá, že čtení slov je determinováno 

především základními úrovněmi procesu čtení na rovině dekódování, je tudíž 

závislé na fonologických, vizuálně percepčních schopnostech a na ovládání abe-

cedního kódu. V první fázi kontaktu s textem se počítá pouze s těmito procesy 

a teprve po zpracování vizuální informace je postupně dosahováno dalších fází - 

pochopení slova, věty, větších celků, až po pochopení celého kontextu textu. 
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Výzkumy založené na této teorii odhalují především procesy identifikování slova 

a postupných kroků při čtení. Konkrétní výuka čtení se potom snaží přesně do-

držovat tento sled v metodických postupech. Může dojít až ke drilu určité ne-

zvládnuté fáze vytržené z kontextu. Slabým místem tohoto modelu je podceňo-

vání porozumění významu slov již od samých počátků kontaktů s textem a až 

příliš velký důraz kladený na „techniku“ čtení. Podle této teorie může být pro-

dukce psaní rozvíjena až po zvládnutí dekódování (po identifikaci slov – poznání 

písmen ve slově nebo celého slova a po jejich správném přečtení). Obě činnosti 

jsou považovány za zcela samozřejmý produkt zvládnuté techniky čtení. 

Pro druhý model „shora-dolů“, jehož nejvýznamnějšími představiteli jsou 

Goodman a Smith, mají rozhodující význam horní, tedy nejvyšší úrovně infor-

mačně procesového systému čtení, které kontrolují tok informací na všech niž-

ších úrovních. To znamená, že je i identifikace (dekódování) slov prvořadě 

ovlivněná vyššími úrovněmi procesu čtení - kontextem, dosavadními vědo-

mostmi a zkušenostmi čtenáře, jeho očekáváním, přesvědčením a hodnotami 

(In Zápotočná, 2001, s. 292). Ústředním bodem procesu čtení je stanovování 

hypotéz, očekávání, případně prognóz. Čtenář na základě svých vědomostí 

a zkušeností očekává a předjímá, co bude následovat, nebo příslušné hypotézy 

odvozuje z kontextu. V procesu čtení si je buď potvrzuje, nebo vyvrací. Výsled-

kem jsou nové informace, které začleňuje do své poznatkové struktury. Tím 

dochází k porozumění čtenému textu. Tyto nové informace současně také ovliv-

ňují selekci a další zpracování informací. 

Smith považuje čtení za kreativní a konstruktivní aktivitu nebo též za „myšlení 

stimulované psaným jazykem“. Prognózování je v něm rozhodujícím momen-

tem, neboť je nástrojem selekce, dává čtení cíl a vnáší do něho potenciální vý-

znam. Ten závisí do značné míry na subjektu (na čtenáři), protože spočívá 

v hlubokých jazykových strukturách uživatele, v záměrech hovořícího nebo pi-

satele, v interpretacích posluchače nebo čtenáře. Význam musí poskytnout po-

sluchač nebo čtenář. Vnáší jej do textu právě očekáváními a predikcemi. Poro-

zumění textu tedy spočívá v oblasti personální, sociální a kulturní, mimo sféru 

zvuků a vytištěného textu. Nemůže být proto vyvozeno z povrchových struktur, 

např. pouhým dekódováním písma a převedením do řeči. Mechanická cvičení 

těchto činností jsou nutnou, nikoliv však postačující částí při učení se čtení. Do-

konce mohou překážet porozumění textu a pochopení podstaty čtení. Dlouho-

dobý nácvik této transformace na povrchové úrovni může blokovat přístup 

k hloubkovým strukturám významu a odradit natrvalo čtenáře v jeho přirozené 

činnosti vnášet a tvořit význam. (Podrobněji Smith, 1996 In Zápotočná, 2001, 

s. 292-294). 

Výzkumy se na základě tohoto modelu věnují vyšším kognitivním procesům, 

kontextuálním faktorům, které ovlivňují porozumění. Studují i sociální interakce 
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při výuce čtení. Používají metod kvalitativního výzkumu a etnografické postupy. 

Nápravná opatření nespočívají v nácviku dílčích dovedností, ale v zaměření na 

kontexty, na význam a porozumění. V tom také spočívá výuka čtení a její me-

tody. Podněcují k aktivním a smysluplným činnostem s obsahem. Postup při 

čtení dle tohoto modelu je následující: 

1. vybavení si představ čtenáře o tématu (evokace) a uvědomování si 

souvislostí mezi vědomostmi směrem k jeho očekávání a tvorbě předpo-

kladů, 

2. vyhodnocování těchto očekávání a předpokladů na základě textu, 

3. opětovné začlenění nových poznatků do známých kontextů a dosavad-

ních poznatkových struktur. 

Žáci jsou vedeni k vědomému a systematickému používání strategií čtení 

s porozuměním. Psaní (tvorba textu) je považováno za součást komplexu jazy-

kových kompetencí. Proto je důležité, když je tvorba textu vymezována vždy ve 

smysluplném kontextu. 

V současnosti se v tzv. dynamických interaktivních modelech hledá kom-

promis mezi předchozími dvěma krajnostmi. Jsou v mnohém inspirativní. Autoři 

se domnívají, že paralelně funguje více procesů a úrovní čtení a že jsou interak-

tivně propojeny. Informace v obou směrech a z kterékoliv úrovně se mohou 

ovlivňovat v jakémkoliv pořadí. Výsledkem je pravděpodobná interpretace textu 

(Zápotočná, 2001). 

Modelům čtení je zde věnován prostor, jelikož aplikace některého z nich ovliv-

ňuje ve výuce dovednosti a reakce žáků při práci s textem. To také může půso-

bit na výsledky edukace i na výsledky mezinárodních výzkumů čtenářské gra-

motnosti. 

4.2 Čtení s porozuměním 

Porozumění čtenému textu je jednou z nejvýznamnějších složek v procesu čtení 

a čtenářské gramotnosti. Dává smysl čtenému, umožňuje pochopit autorův zá-

měr, což je hlavním posláním čtení. Porozumění je důležitou podmínkou při es-

tetickém osvojování textu, při učení z textu i při jiné práci s textovými informa-

cemi. 

Porozumění je individuálním procesem čtenáře, neboť ten si při čtení textu 

utváří vlastní obsahy ovlivněné svými zkušenostmi (John - Lenski, 2005, Gavora 

1992). Je popisováno jako aktivní konstruování obsahu čteného (Gavora, 

2003, Zápotočná, 1998). 

P. Gavora vymezuje porozumění textu jako „způsob uvědomělého získávání in-

formací z textu“, při němž se opírá o svou textovou kompetenci, tj. soubor ta-

kových vědomostí a schopností člověka, které se týkají strategií a operací nut-
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ných pro vnímání, porozumění, zpracování (i produkování) textů (Gavora, 1984, 

s. 88). Textová kompetence je bohužel v našich školách utvářena intuitivně 

(Průcha, 1987, s. 41). 

Porozumění čtenému textu závisí na mnoha proměnných, které spočívají 

 ve vlastnostech textu (např. obtížnost, délka a kohezivnost textu, 

intertextovost, zhuštěnost textových informací, počet odborných, pří-

padně cizích pojmů, délka souvětí atp.), 

 na znalostech čtenáře o tématu, na jeho zájmu o téma, na jeho texto-

vých kompetencích (Mareš, 2001, 2013, Nuttall, 1982, Gavora, 1992, 

2008, 2011). 

Pro čtení s porozuměním je třeba, aby byly propojovány staré informace 

s novými, obsaženými v textu. Porozumění se stává jedním z prostředků, které 

umožňují působení na vztah čtenáře k textu (četbě). 

Podle většiny našich autorů se jedná o proces, kdy jedinec po dekódování pís-

men mentálně zpracovává obsah, aby ho chápal a mohl si ho (např. při učení 

z textu) lépe zapamatovat, případně jej dále využívat. Při učení z textu jde o to, 

aby čtenář uměl dešifrovat text, nalezl klíčové pojmy, porozuměl a postihnul 

vztahy mezi nimi (Maňák - Švec, 2003). Čtenář má chápat obsahy jednotlivých 

slov, významy větných celků a vztahy mezi větami, celými odstavci atp. To mu 

umožňují příslušné mentální procesy, schopnosti a zkušenosti, kvalita nervové 

soustavy, ale též, jak již bylo výše zmíněno, vlastnosti textu. 

Na porozumění textu je náročné, že si čtenář musí často nalézt, případně vyvo-

dit informace, které nejsou bezprostředně uvedeny v textu. Co nejhlubší poro-

zumění čtenému textu je předpokladem k hodnocení obsahu i formy textu. 

Zajímavý vztah existuje mezi technikou čtení a porozuměním. Dle J. To-

mana jsou s porozuměním v dialektickém vztahu (1991). Znamená to, že čím je 

kvalitnější technika čtení (především správnost, ale též plynulost a přiměřená 

rychlost), tím se zlepšuje i porozumění textu. 

Porozumění se zase projeví ve zlepšení techniky čtení. P. Gavora však upozor-

ňuje na to, že rychlost a plynulost čtení nemusí vždy odrážet úroveň práce 

s textovými informacemi (Gavora, 2002, s. 173). 

Ve výuce prvopočátečního čtení, kdy jsou kladeny základy čtení, je obtížné udr-

žet v rovnováze techniku čtení a porozumění. Pokud je zaměření na techniku 

čtení dlouhodobé, je to na úkor porozumění textu. Tím je poškozována přede-

vším motivační stránka procesu. Jestliže se učitelé vyšších stupňů školy, mají-li 

hodnotit kvalitu čtenářských dovedností svých žáků, vyjadřují pouze o kvalitě 

hlasitého čtení (o technice), ale nevěnují se tolik porozumění nebo přemýšlení 

nad přečteným textem, jedná se o nezvládnutou situaci s nepříznivými dopady 

pro žáky. 
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4.2.1 Porozumění textu, text a věk čtenáře 

Na porozumění textu mají velmi významný vliv literární žánry a charakteristiky 

textu. Lidé nejsnadněji porozumí textu, který něco vypráví či popisuje, než textu 

výkladovému, odbornému, či úvahám. 

U vyprávění pomáhá porozumění dějovost. Mnohé si čtenář dovede představit 

nebo ještě dodatečně pochopí. Někdy ani není nutné chápat vše zcela kon-

krétně a doslova. 

Porozumění odborných textů ztěžuje vysoký výskyt termínů, které je třeba 

přesně chápat. Často se v těchto textech objevují dlouhá souvětí, která jsou 

rovněž náročná na pochopení. 

Záleží rovněž na logičnosti výstavby textu, na jeho celkové délce a na tématu, 

které je nebo není čtenáři blízké nebo známé. 

Porozumění textu také souvisí s věkem. Čím více má čtenář čtenářských doved-

ností, životních a literárních zkušeností, čím je více schopen déle udržet pozor-

nost a vyvinout volní úsilí, tím více a hlouběji textu porozumí. Proto také dětské 

knihy obsahují krátké texty, v nichž je využíváno jednoduché a hlavně srozumi-

telné vyjadřování a bohatá obrazová část. Jsou psány velkými písmeny. Důleži-

tou roli hraje čitelnost a názornost. 

4.2.2 Porozumění a metakognitivní procesy 

Autoři, zabývající se procesy související se čtením, upozorňují na význam me-

takognitivních procesů. Jsou důležité pro porozumění čtenému textu a pro ak-

tivní učení. Uplatňují se ve všech třech fázích práce s textem: 

 před čtením – jako plánování a seznamování se s tématem, 

 v průběhu čtení – ve formě sebemonitorování, zda rozumím tomu, co 

právě čtu, naznačeným souvislostem atp., 

 po čtení – např. hodnocení čteného textu i toho, jak jsem mu porozu-

měl, jak jsem si osvojil podstatné informace. 

Tyto všechny procesy zajišťují, aby si čtenář/žák neosvojoval text (učivo) pa-

mětně. 

Má-li čtenář/žák využívat metakognitivní procesy, musí vědět, jak probíhá pro-

ces učení, jaké postupy jsou při učení nejlepší a jaké problémy mohou při tomto 

procesu vzniknout. Musí dále vědět, jak tento proces regulovat, sledovat, kon-

trolovat, hodnotit a jak následně řídit své činnosti (Gavora a kol., 2008). 

Doporučuje několik postupů, které může čtenář uplatnit, když nerozumí 

textu: může se zastavit a přemýšlet o tématu, vrátit se a znovu přečíst před-

chozí řádky, může si přečíst i další části textu, třeba pochopí příslušnou pasáž 
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později. Lze také hledat významy ve slovnících a encyklopediích, v jiných tex-

tech, nebo se též zeptat druhých lidí. 

4.3 Pojetí výuky a čtenářská gramotnost 

Jaké úrovně čtenářské gramotnosti žáků bude ve školní výuce dosaženo, bude 

záležet na pojetí výuky. Úspěšnost zajišťují následující podmínky: 

 Cíle výuky zahrnují rozvoj čtenářských kompetencí, podnícení zájmu 

žáka o četbu, osvojení čtenářských strategií a dovedností učit se z textu. 

Cíle jsou stanovovány společně se žáky a žáci cíle znají. 

 Strategie výuky (učení) jsou zaměřeny na práci s textem, v prvé řadě 

na rozvoj schopnosti a dovednosti porozumět textu a dále s ním pracovat 

a využívat jej. 

 Vzhledem k tomu, že jsou rozlišovány tři stránky čtení: motivační, kogni-

tivní a sociální, je třeba ve výuce při práci s textem aplikovat metody 

a formy školní práce, které navozují 

o intenzivní interakce mezi textem a čtenářem, mezi učitelem a žákem, 

mezi spolužáky, 

o pozitivní motivaci, 

o aktivizaci žáků při práci s textem, 

o umožňují vysokou míru kooperace a komunikace, 

o časté kontakty s texty a ponechávají dostatečný čas na práci s texty 

(Garbe, 2008), 

o hodnocení výsledků učební činnosti, které se týká techniky čtení 

i míry porozumění, přemýšlení, tvořivého využívání textových infor-

mací a čtenářského posouzení obsahu i formy textu. Je navozováno 

rovněž sebehodnocení. 

To vše je významné pro hlubší porozumění čtenému textu žáky, pro motivaci, 

ale celkově též k osvojení kompetencí (dovedností) pro práci s textem. 

S proměnami podmínek života a s rozvojem vědeckého poznání, se mění vý-

znam pojetí vzdělávání a s tím i pojetí žáka. Práce s textem, která vždy tvořila 

základ vzdělávání, má být posilována, neboť připravuje žáky na reálné životní 

situace. Odpovídá též kompetenčnímu modelu výuky, který klade důraz na se-

pětí obsahu i prostředků výuky se životem, tudíž na utváření životních kompe-

tencí žáka. V koncepci výuky vycházející z konstruktivismu má ve výuce vý-

znamnou roli aktivní učení žáka (aktivní myšlenkové činnosti žáka), který samo-

statnou činností utváří (konstruuje) vlastní poznání. Spolurozhoduje o cílech, 

postupech vzdělávání a realizuje i sebehodnocení (podrobněji Bertrand, 1998, 

Kalhous - Obst, 2002, Petty, 1996, Gavora a kol., 2008). 

Při tomto pojetí výuky žák plní ve výuce aktivity (např. v rámci řešení problémů 

nebo projektové metody), při nichž často vyhledává potřebné informace 
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a samostatně získává nové poznatky. Práce s textem v nich tedy hraje důležitou 

roli a kvalitní čtenářské dovednosti jsou nezbytné. Podmínkou úspěšného vyu-

čování vedoucího ke klíčovým kompetencím je, aby učitel navozoval u žáků 

kontakt s textem, poskytoval jim potřebné informace o tom, jak se z něho učit, 

jak pracovat s textem, jak reagovat na problémy vzniklé při čtení z textu. Žáci 

se díky výcviku stávají soběstačnými a odpovědnými za svoji činnost, zvyšuje se 

celkově efektivita jejich učení, odnášejí si dovednosti pro život. 

 Aplikační otázky a úkoly 

1. Vyhledejte v textu této kapitoly nejobtížnější pasáž z hlediska porozu-

mění. Proč jste ji označili jako nejobtížnější? 

2. Převeďte tuto část textu do jednoduššího jazyka, srozumitelného pro 

laika. 

3. Co vše může být příčinou pomalého čtení žáků? 

 Kontrolní otázky 

1. Proč je vhodnější navozovat ve výuce u žáků 2. stupně základní školy 

a u žáků středních škol tiché čtení? 

2. Proč stejnému textu neporozumí všichni žáci stejně? 

3. Objasněte svými slovy jednotlivé modely čtení. 

4. Jak rozumíte následujícím citátům? 

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje 

a naše duše odpovídá. André Maurois 

Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouk-

nout apoštol. Georg Christoph Lichtenberg 

Srazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy? 

Georg Christoph Lichtenberg 

(Zdroj: http://www.knihovna.dolnibousov.cz/testy/citaty-o-knihach/) 

5. Ke kterým pojmům a poznatkům o čtenářské gramotnosti se vztahují 

tyto citáty? 

6. Charakterizujte pojetí výuky, které umožňuje dosahovat pozitivních vý-

sledků ve čtenářské gramotnosti žáků. Zdůvodněte a uveďte příklady. 
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 Souhrn 

Čtenářská gramotnost je komplexem vědomostí a dovedností, které tvoří základ 

pro celoživotní a funkční práci s textovými informacemi. Svým charakterem 

a náročností na vědomosti a dovednosti jedince je odlišná od „pouhého“ (ele-

mentárního i základního) čtení s porozuměním. 

Existují různé modely, které vysvětlují čtení s porozuměním a které prosazují 

odlišné postupy k rozvíjení této dovednosti. Nejvhodnějším se jeví interaktivní 

model. 

Porozumění čtenému textu ovlivňuje řada faktorů, jsou to vlastnosti čtenáře, 

text a pojetí výuky. Příznivé podmínky rozvoje porozumění textu a dalších čte-

nářských dovedností a postojů, shledáváme v konstruktivistických přístupech 

výuky. 
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 Čtenářské dovednosti a strategie 5

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Rozlišíte čtenářské dovednosti, čtenářské strategie a informační strate-

gie. 

 Budete znát čtenářské strategie a budete je umět použít v různých fázích 

výuky. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 čtenářské 

dovednosti 

 čtenářské 

strategie 

 informační 

strategie 

 Úvodní otázky a úkoly 

1. Uveďte, které čtenářské dovednosti u vás rozvíjeli učitelé na základní 

škole. 

5.1 Čtenářské dovednosti 

S kvalitní čtenářskou gramotností a s úspěšným učením z textu souvisejí čtenář-

ské dovednosti a čtenářské strategie. Budeme jim věnovat pozornost, neboť 

podmiňují úspěšnost při práci s textem, především při porozumění. 

Na rozdíl od čtení, chápaného ve smyslu mechanického kódování (určování 

písmen a slov a jejich reprodukce), pracuje čtenářská gramotnost s hlubším 

myšlenkovým zpracováním informací z textu. Zahrnuje operace jako např. vyvo-

zování závěrů, provádění výtahu z textů s informacemi přímo nebo nepřímo 

uvedenými, dále hodnocení použitelnosti a pravdivosti informací, dovednost 

kritické reflexe obsahu a formy textu, případně vyjádření vlastního postoje atp. 

Využívá činností konstruktivní a funkční povahy. Kontrastují s „pouhým“ pamět-

ným osvojením textu. 

Na čtenářské gramotnosti se podílejí všechny nejdůležitější složky osobnosti – 

rozumová, dovednostní a citová. Rozumovou představují např. vědomosti týka-

jící se čtení a literatury, dovednostní složka je zastoupená senzomotorickými 

dovednostmi, což je čtení a psaní, ale též aplikace různých myšlenkových ope-
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rací při práci s textem různých úrovní (porozumění obsahu textu, vyvozování 

nebo spojování poznatků, hodnocení textových informací). Zapojena je rovněž 

citová složka osobnosti reprezentovaná postoji, prožitky a zájmem o četbu 

a knihy. Významně ovlivňuje úspěšnost ve čtenářské gramotnosti. 

Následující Tabulka č. 1 souhrnně předkládá zastoupení jednotlivých složek 

osobnosti a čtenářské gramotnosti. 

 

Čtenářské dovednosti představují jednotlivé, dílčí zvládnuté úkony rea-

lizované ve všech fázích práce s textem. Jejich prostřednictvím dovede 

člověk přečíst text, rozumět mu a provádět s ním další operace. Při práci s tex-

tem jsou uplatňovány dovednosti různého druhu (viz Tabulka č. 1). Jde přede-

vším o motorické a psychomotorické dovednosti (čtení textu) a o kognitivní do-

vednosti (porozumění textu, přemýšlení o něm, vyvozování a hodnocení). 

Opakováním příslušných činností dochází k automatizaci dovedností. Ta se pro-

jevuje se ve zrychlení a jistotě prováděných úkonů a v úspoře energie a času, 

což zvyšuje možnosti zvládat náročnější úkony. Čtenářským dovednostem se 

člověk učí, proto je důležité, aby byl veden učitelem nebo někým zkušeným. 

Pro úspěšnou práci s různými typy textů a literárními žánry se doporučuje vy-

pěstovat následující čtenářské dovednosti. 

Dovednosti pro práci s narativním textem (vyprávěním): 

 porozumění přečtenému, 
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 předvídání dalšího vývoje děje textu, 

 porovnávání poznatků z četby s vlastní zkušeností, 

 porovnávání přečtených textů s jinými, 

 určení hlavní myšlenky, případně poselství, 

 zobecnění a vytvoření závěru založeného na přečteném textu, 

 popis formální stránky textu, např. styl a struktura textu 

(Kramplová - Potužníková, 2005, s. 68 – upraveno.) 

Dovednosti pro učení z výkladového textu v následujícím pořadí: 

1. přemýšlení tom, co vím o tématu, co by mě zajímalo se dozvědět, 

2. zběžné, rychlé prvotní čtení textu určeného k osvojení, 

3. následuje pomalé čtení s porozuměním, 

4. dále vyhledání klíčových slov, 

5. grafické zpracování obsahu textu, 

6. zopakování a procvičení nejdůležitějšího učiva, 

7. metakognitivní procesy, zaměřené na sebehodnocení, na hodnocení 

svého procesu učení (úspěšnost učení, co mně dělalo potíže atp.), 

zodpovězení vlastních otázek, kladených si před učením. 

(Maňák - Švec, 2003 – autorkou doplněno) 

Dovednosti pro text typu dokument (tj. nesouvislý text bohatý na informace, 

např. mapy, tabulky, grafy): 

 zorientování se v dokumentu (první přehlédnutí textu) 

 vyhledání, případně vyvozování potřebných informací z dokumentu, 

 vyhodnocování informací, 

 využití informací k řešení úkolu nebo problému. 

5.2 Čtenářské strategie 

Strategie obecně představují postupy volené záměrně k dosažení určitého cíle. 

Pojem strategie označuje vyšší kategorii procesů. Jedná se o celek, který za-

hrnuje dílčí postupy promyšleně uspořádané a směřující k vytčenému cíli 

(Grzesik, 2005, Mareš, 1998). Dovednosti jsou spíše automatického rázu, neu-

vědomujeme si je při práci s textovými informacemi. Jsou-li strategie automati-

zované, pak jsou považovány za efektivnější a vývojově pokročilejší (Grzesik, 

2005). 

Čtenářské strategie jsou postupy, jejichž pomocí získává čtenář podstatné 

informace z textu, hlouběji pochopí text, neboť lépe porozumí vzta-

hům a souvislostem mezi textovými informacemi. Čtenář chápe lépe 

text, protože mu jej strategie pomohou strukturovat a přemýšlet o informacích 

v textu. Obsah textu si tudíž zapamatuje nejen lépe a déle, ale také si je snad-

něji vybaví (Grzesik, 2005, Gavora, 2008). Prostřednictvím strategií se čtenář 
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z textu učí efektivněji. Čtenářské strategie ulehčují studium, jsou podmínkou sa-

mostatného učení se z textu a celoživotního vzdělávání. 

Žákům dodávají sebevědomí, zvyšují jejich víru ve vlastní schopnosti (Gavora, 

2008), což má také vliv na kvalitu čtenářské gramotnosti. 

Čtenářské strategie se vzájemně liší podle čtenářského cíle, použití je přizpůso-

beno aktuální situaci. Různí se též ve sledu operací, ve stupni abstrakce různých 

kategorií, v druhu textu atp. Jsou realizované ve všech fázích práce s textem. 

Bývají použity i po reflexi činností pro plánování dalších aktivit, pro jejich řízení 

a kontrolu. 

Neexistuje jednotná definice čtenářské strategie. Problémy s vymezením pojmu 

spočívají v tom, že není jasné, jak strategie rozlišovat od ostatních procesů, 

a že jsou obsaženy v celistvých sledech chování. Třetí problém vyplývá 

z nejednotného náhledu odborníků na jejich záměrnost a na účast vědomí čte-

náře při jejich použití (Grzesik, 2005). 

V. Najvarová (2008) poukazuje ve své práci na následující vztahy mezi čte-

nářskými dovednostmi a čtenářskými strategiemi: 

 Když při zvýšení obtížnosti textu nedostačují při čtení čtenářské doved-

nosti, pak začne čtenář využívat čtenářských strategií a hledá způsob, jak 

textu porozumět. 

 Čtenářské dovednosti a čtenářské strategie se liší záměrností a stupněm 

zautomatizování. 

 Dovednost a strategie mohou směřovat ke stejnému cíli a mohou vyústit 

ve stejný výsledek (Afflerbach - Pearson - Paris 2007) 

Upozorňuje rovněž na to, že se časem strategické čtení (strategic reading), 

tzn. vědomé čtení s vynaložením úsilí na použití strategií pro porozumění textu 

může změnit v plynulou a automatickou činnost (v tzv. dovednostní čtení). 

Strategické čtení umožňuje ověřovat použité strategie a sledovat jejich 

efektivnost. Strategický čtenář je schopen se flexibilně přizpůsobit novým 

situacím, které se během čtení textu vyskytnou (Kucer, 2005). Čtenářské 

dovednosti nevyžadují čtenářovu vědomou kontrolu a uvědomění jejich použití. 

Jsou užívány automaticky, na základě zvyku, čtenář o nich nepřemýšlí, proto je 

dovednostní čtení rychlejší a méně namáhavé (Najvarová, 2008, s. 68-70). 

Shrnuje rysy strategického čtení do následujících charakteristik: vyšší 

uvědomění čtenáře, záměrnější použití, kontrolované porozumění, 

uvědomovaná automatizace a využívání tohoto typu čtení při práci s obtížnějším 

textem. U dovednostního čtení vyznačuje opačné charakteristiky (Najvarová, 

2008). 

Typickou a důležitou složkou čtenářských strategií jsou metakognitivní do-

vednosti (Gavora, 2002, 2008, Škoda - Doulík, 2011). Stojí nad všemi procesy. 
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Jsou čtenářem využívány, když přemýšlí nad svými procesy učení, nad čtením 

s porozuměním a nad textem. Metakognitivní procesy a strategie mu umožňují 

ověřit si, jak porozuměl textu. Dobří čtenáři se snaží pochopit, co a jak probíhá 

před čtením, v průběhu a po čtení textu. 

5.2.1 Čtenářské strategie ve fázích práce s textem 

Většina autorů člení nejčastěji čtenářské strategie na tři skupiny: strategie před 

čtením, v průběhu čtení a po čtení (Krashen 1989, Harvey- Goudvis 2000, Jo-

hns - Lenski 2005, Paris – Wasik - Turner 1996 - autoři In Najvarová, 2008). 

Toto členění má své didaktické opodstatnění, neboť zajišťuje, jak již bylo 

uvedeno, aktivní a hlubší porozumění a zapamatování nových poznatků. Proto 

se přikláníme k jeho šíření do pedagogické praxe a budeme mu věnovat 

pozornost. 

V následujícím přehledu budou charakterizovány a zdůvodněny jednotlivé 

fáze práce s textem a budou představeny příslušné aktivity. (Bylo využito 

práce P. Gavory, 2008). 

1. fáze před čtením 

Tato fáze má za úkol především motivovat čtenáře pro čtení textu a aktivizovat 

jeho poznatkovou strukturu o tématu textu z důvodu snadnějšího porozumění 

a následného zapamatování obsahu textu. 

Aktivity: vysvětlení cíle čtení, předvídání obsahu textu, vzbuzení zájmu o něj, 

aktivizace vědomostí čtenáře o obsahu textu (zaměření pozornosti na základní 

témata či myšlenky), aby mohly být integrovány staré poznatky s novými vě-

domostmi. 

2. fáze v průběhu čtení 

V průběhu čtení pokračuje snaha o porozumění a zapamatování textu a o dosa-

žení cílů, které byly stanoveny pro práci s texem. Je třeba udržet zájem čtenářů 

po celou dobu práce s textem. Tomu potom odpovídají postupy i formy práce 

s textem. Bude se lišit zvolený způsob čtení (hlasité nebo tiché, předčítání, po-

slech nebo samostatné čtení, čtení rychlé nebo pomalé, souvislé nebo po 

odstavcích). Dále budou navozeny rozmanité aktivity i organizační formy práce 

(samostatné nebo skupinové). Budou samozřejmě závislé i na dalších okolnos-

tech - na délce a účelu textu. 

Aktivity: vyhledávání a objasňování neznámých slov (interpretací, synonymem, 

parafrázováním, uvedením příkladu, vyvozováním anebo vyhledáním ve slov-

níku, případně vysvětlením učitele před čtením nebo v průběhu čtení). Postupy 

na porozumění byly stručně popsány již v podkapitole 4.2.2 o porozumění textu. 
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3. fáze po čtení textu 

V této fázi má dojít k hlubšímu porozumění a zapamatování textu. 

Aktivity: Vyhledávání informací dle zadání učitele nebo dle potřeb řešení školní 

úlohy. Hledaná informace může být uvedená v textu přímo, nebo ji bude třeba 

vyvodit z údajů v textu, což je obtížnější varianta. Další aktivitou je určování 

klíčových informací. Bývají to ty, které mají všeobecný charakter a týkají se té-

matu textu. A konečně se jedná o provedení souhrnu textu. Je náročné, neboť 

vyžaduje zpracování většího rozměru informací do podstatných, stručných sdě-

lení. Shrnutí je důležité, protože stojí v základu toho, co si budeme pamatovat. 

(Podrobněji P. Gavora a kol., 2008, s. 93-100.) 

5.3 Informační strategie 

V úzkém sepětí se čtenářskými strategiemi a neodmyslitelnými dovednostmi při 

práci s textem, především při učení z textu, jsou informační strategie. Jsou 

to postupy s využitím vědomostí a dovedností pro práci s doplňkovými 

informačními zdroji (slovníky, encyklopediemi) a pro orientaci 

v rejstřících, knihovních systémech atp. (Vališová - Bureš, 2011). 

V definici z výzkumu ICILS 2013 se říká, že se jedná o „rozsáhlý soubor zobec-

nitelných a přenosných znalostí a dovedností, které lze využít k vyhledávání, 

vytváření, zpracovávání a sdílení informací za účelem fungování jedince 

doma, ve škole, na pracovišti a ve společnosti“ (http://www.icils.cz/). 

Tyto strategie si osvojí v činnostech, které se týkají orientace v knize dle jejího 

obsahu (tj. přehledu kapitol), při práci s rejstříkem při ověřování informací nebo 

dohledáváním potřebných či chybějících informací ve slovnících a encyklopediích 

v tištěné nebo v elektronické verzi. 

Je nutné se věnovat oběma skupinám strategií (čtenářským a informačním) z již 

zmíněných důvodů, ale především aby nedocházelo k mechanickému a pamět-

nému osvojování témat. Prospívá to rozvoji schopnosti vyhodnocovat a ověřo-

vat textové informace z různých zdrojů různé kvality a spolehlivosti. Informační 

strategie jsou nepostradatelné při plnění školních úkolů i při řešení různých si-

tuací v životě, když potřebujeme dohledat určité informace. 

Mnohé čtenářské strategie si žáci osvojí pokusem a omylem v samostatné čin-

nosti. Aby byla tato činnost efektivnější, je třeba žáky čtenářské a informační 

strategie učit. Je žádoucí tyto procesy učení záměrně a systematicky navozovat, 

regulovat a řídit. Žáci dosahují lepších výsledků, když jsou vedeni k osvojení 

těchto strategií, dostanou-li časový prostor pro jejich utváření a zároveň když 

získávají vzor od učitele. Cílem je dovést žáka k seberegulačním procesům, tedy 

ke strategiím s účastí metakognitivních procesů především při učení z textu. 
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 Aplikační otázky a úkoly 

1. Prostudujte metodické příručky vašich aprobačních předmětů a zjistěte, 

zda obsahují doporučení pro práci s texty a pro rozvoj čtenářských do-

vedností, čtenářských a informačních strategií. 

2. Vyhledejte text využitelný ve vaší výuce a navrhněte k němu promyšlený 

postup činností žáků, které zajistí porozumění a seberegulaci žáků ve 

všech fázích práce s textem. 

 Kontrolní otázky 

1. Čím se liší čtenářské dovednosti od čtenářských strategií? 

2. Proč je třeba žáky učit čtenářským a informačním strategiím? 

3. Odráží se specifika textů v použitých čtenářských dovednostech? Zdůvod-

něte. 

4. Budou se lišit příležitosti pro rozvoj čtenářských dovedností a čtenářských 

a informačních strategií v různých vyučovacích předmětech na základní 

a střední škole? Doložte. 

5. K jednotlivým fázím práce s textem uveďte příklady čtenářských, 

informačních a metakognitivních strategií. Příklady obohaťte o nové pří-

klady z dalších zdrojů. 

 Souhrn 

Pro zvládnutí práce s textem a pro jeho hlubší pochopení jsou využívány čtenář-

ské dovednosti, čtenářské a informační strategie a rovněž metakognitivní po-

stupy. 

Čtenářské dovednosti jsou dílčí operace (činnosti) uplatňované při práci 

s textem. Čtenářské strategie jsou promyšlené postupy, jejichž pomocí dospívá 

čtenář k podstatným informacím z textu, hlouběji pochopí text, vztahy a sou-

vislosti mezi údaji v textu. Uplatňují se ve všech fázích práce s textem, tzn. před 

čtením, v průběhu čtení a po čtení, a podle nich jsou čtenářské strategie také 

členěny. 

K získávání a dohledávání informací v různých informačních zdrojích je třeba mít 

zároveň osvojeny i tzv. informační strategie. 

Při práci s textem se ukazují jako nepostradatelné metakognitivní dovednosti, 

které vedou čtenáře k zamyšlení nad svým procesem učení (metakognice) 

a textem a k ověření toho, že rozumí textu. Jejich prostřednictvím vyhodnocuje 
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doposud použité strategie a plánuje využití dalších za účelem hlubšího pocho-

pení textu a jeho osvojení. Všem těmto strategiím je třeba se učit. 

 Literatura 

Čtenářské a informační strategie: 

Doležalová, J. (2013), Doležalová, J. - Čepl, J. (2008), Gavora, P. (2002, 2008), 

Grecmanová, H. a kol. (2000), Grecmanová, H. - Urbanovská, E. (2007), 

Grzesik, J. (2005), Najvarová, V. (2006, 2008), Straková, J. (2002), Škoda, J. - 

Doulík, P. (2011), Vališová, A. - Bureš, M. (2011), Vykoukalová, V. (2013). 

http://www.icils.cz/ 

Psychologické hledisko čtení: 

Čáp, J. - Mareš, J. (2001), Vágnerová, M. (2012) 

Metakognice: 

Gavora, P. (2002, 2008), Škoda, J. - Doulík, P. (2011) 

Krykorková, H.- Chvál, M. (2001) 

 

Další tituly viz seznam literatury. 

 



 

  
J. Doležalová: Čtenářská gramotnost 47 

 Učení z textu 6

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Vysvětlíte základy procesu učení z textu a jeho determinanty. 

 Budete znát a umět použít vybrané strategie učení z textu. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 učení z textu  strategie učení z textu 

 Úvodní úkol 

Vyplňte dotazník v příloze č. 3. Poznáte, jaké strategie při učení z textu použí-

váte nejčastěji, zda je používáte ve všech fázích práce s textem, či jen v někte-

rých. Jeho prostřednictvím se seznámíte s celým rejstříkem strategií (metod, 

činností), podmínek a determinant učení z textu. Podle pokynů v příloze za do-

tazníkem vyhodnoťte svá zjištění. 

6.1 Charakteristika učení z textu 
Práce s textem může mít ve výuce různé poslání. Může sloužit k rozšíření, pro-

hloubení nebo upřesnění učiva, ke hledání informací pro řešení problému, ke 

vzbuzení zájmu o téma, o četbu knih, k navození emocí a také za účelem učení. 

Učení z textu znamená záměrnou činnost, kterou provádí čtenář s textem, aby 

porozuměl psanému nebo tištěnému sdělení a integroval získané informace do 

svých dosavadních poznatkových struktur. 

Učení z textu je úspěšné, je-li k němu žák motivován (především vnitřními po-

třebami), má-li osvojeny efektivní čtenářské a informační strategie a strategie 

učení z textu. Strategie učení z textu souvisí velmi úzce se čtenářskými strategi-

emi a mnohdy nebývají ani rozlišovány. 

V případě učení z textu platí totéž co při učení obecně. Úroveň a stupeň učení 

podmiňují navozené intelektuální schopnosti, tvořivost a motivace, soustředění, 

vůle a citová zaangažovanost (Mihálik, 1989, též Čáp - Mareš, 2001). 
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6.2 Psychické procesy při učení z textu 
To, jak probíhají procesy porozumění textu a učení z textu, je objasňováno růz-

nými teoriemi, modely a koncepcemi. Tato kapitola uvede pouze některé myš-

lenky. 

J. Průcha (1987) popisuje obecnou teorii učení z textu. Tento proces chápe 

jako proces komunikace mezi učícím se subjektem a předmětem učení, který je 

uložen v textu. V průběhu interakce mezi subjektem (čtenářem) a textem 

při učení z textu na sebe působí momenty, které jsou vyznačeny ve Schématu 

č. 3. 

 

Vyvážené charakteristiky na obou stranách vedou k úspěšným výsledkům učení 

z textu. (Podrobněji J. Průcha, 1987, s. 10 – 16.) 

Teorie, zabývající se učením z textu, přispěly k objasnění procesů porozu-

mění a učení z textu. 

Uvedeme vybrané teze z těchto teorií: 

1. Východiskem koncepcí schémat, skriptů či rámců je teze, že „vě-

dění“ subjektu je uložené v jeho paměti jako komplex vzájemně spjatých 

poznatků. Je schopen se vyvíjet při chápání a zpracování nových poznatků 

čtenářem. 

2. Schémata (podobně rámce a skripty) jsou nejazykové poznatkové 

struktury v paměti v podobě „obrazu“ se souvislostmi s poznanou realitou 

(s fakty, situacemi, jednáním) nebo též v podobě jakýchsi scénářů. Při čtení 



 

  
J. Doležalová: Čtenářská gramotnost 49 

jsou aktivovány. Vznikají očekávání o možném vývoji obsahu textu, což 

reguluje porozumění textu. (Poznámka: tento moment je využíván při kladení 

otázek a úkolů před čtením nebo v průběhu čtení – viz kapitola č. 7.) 

3. Podstatou porozumění dle teorie inferencí a elaborací jsou operace 

(elaborace), kdy je nová informace z textu porovnávána s informacemi, 

které čtenář o tématu vlastní, a kdy uvádí textové informace do vztahů se 

svojí vlastní poznatkovou strukturou. K těmto operacím čtenář používá rozma-

nité kreativní myšlenkové procesy (inference), např. dedukce, závěry, do-

tazy, pochybnosti, aby pochopil obsah a smysl textu. Tyto operace mají tedy 

velký význam při učení z textu. 

4. Uvedené operace závisí nejen na samotném obsahu textů, ale i na 

podmínkách didaktické situace, zvlášť významné jsou typy učebních cílů. 

5. Byl prokázán vliv otázek zadávaných před přečtením textu na 

přesnost a úplnost porozumění textu i na to, že jsou žáci schopni po určitém 

zácviku si sami klást otázky a provádět jiné operace. To jim napomáhá odha-

lovat problémové situace při čtení a učení se z textu a nalézat smysl 

textu, což je pro pochopení textu velmi důležité. 

(O teoriích učení z textu podrobněji viz J. Průcha, 1987.) 

6.3 Strategie učení 

Studijní čtení a příslušné strategie čtení je možné započít nacvičovat 

v jednoduché podobě přibližně od 3. ročníku základní školy v rozmanitých vyu-

čovacích předmětech. Potom je možné na 2. stupni ZŠ navázat na určitý stupeň 

čtenářských dovedností a zkušeností. Někteří autoři však doporučují učení 

z textu až od 5. ročníku ZŠ. Nejprve by se mělo začít v nižších ročnících ZŠ vy-

právěním o literárních textech, postupně s rozvojem čtenářských dovedností je 

vést k učení z textu na výkladových textech. Jde o to, aby byl rozvoj těchto do-

vedností koncepční, dlouhodobý, systematický a aktivní. 

Efektivní strategie učit se vedou učícího k aktivnímu osvojování obsahu 

textu, k pozornému čtení zaměřenému především na porozumění textu, dále 

na vyhledání podstatných informací a vztahů mezi nimi a na konec shrnutí 

textu. S přispěním grafického zpracování obsahu, procvičení a aplikace do praxe 

má být dosaženo nejen porozumění, ale též dlouhodobého zapamatování. 

Uplatňují se přitom procesy seberegulace, jejíž součástí je metakognice 

a sebeřízení. (O strategiích viz též kapitola č. 5.) 

Příklady metod a strategií učení uvádí odborné publikace i příručky o efektivním 

studiu. Autoři v nich doporučují: 

 odhad významu neznámých slov, 

 formulování otázek žáky, 



 

  
J. Doležalová: Čtenářská gramotnost 50 

 pojmovou mapu nebo mapu příběhu, 

 vytvoření souhrnu textu. 

Méně známé jsou následující metody: 

 Co jsem se naučil, 

 postup 3-2-1 nebo 5_4_3_2_1, 

 Dívej se - ptej se – přečti – odpověz - zopakuj, 

 Čti-představ si-parafrázuj- zpomal/zrychli, 

 Vlak a Strom (viz Gavora, 2008). 

J. Manniová, J. (In Gavora a kol., 2008) uvádí metody: 

 SQ3R (dle M. di Carli), 

 Shlukování (clustering), 

 Vytváření kategorií atd. 

Podrobné charakteristiky postupů učení z textu jsou obsaženy v publikaci K. 

Juklové (2011). 

 Aplikační otázky a úkoly 

1. Pracujte postupně dle následujících pokynů: 

a. Vaším úkolem je osvojit si obsah této kapitoly. K učení využijte svůj 

nejčastěji používaný postup. 

b. Zapište si stručně jednotlivé fáze svého postupu učení. 

c. Porovnejte je s následujícím postupem: 

 první zběžné přehlédnutí textu, 

 druhé pomalé čtení s porozuměním, 

 vyhledání a zvýrazňování (vypisování atp.) klíčových slov, 

 grafické zpracování obsahu textu do schémat, obrázků, map nebo 

sítí, 

 a nakonec zopakování a procvičení nejpodstatnějších poznatků. 

d. Která z popsaných fází ve vašem učení chyběla? Pokud se jednalo 

o fázi grafického zpracování obsahu textu nebo o shrnutí, potom je 

dodatečně zpracujte. 

2. Vyhledejte v literatuře další strategie a popište je. 

3. Vyvoďte podmínky a dovednosti účinného učení z textu. 
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 Kontrolní otázky 

1. Charakterizujte učení z textu s využitím schématu č. 3. Za jakých podmí-

nek dojde k úspěšnému učení z textu a kdy naopak? Jak reagovat 

v případě neúspěchu při učení? 

2. Proč tvořivost a motivace, soustředění, vůle a citová zaangažovanost 

podmiňují úroveň a stupeň učení z textu? 

3. Zdůvodněte, proč nejsou všechny strategie učení stejně efektivní. 

 Souhrn 

Při učení z textu probíhá interakce mezi čtenářem a textem. Pro úspěšný prů-

běh a výsledky učení z textu je důležité, aby byly v přiměřené rovnováze obsa-

hová a jazyková struktura textu s kognitivními a jazykovými dovednostmi čte-

náře, motivačními charakteristikami a dalšími podmínkami. V odborné literatuře 

i v popularizačních příručkách jsou popsány metody učení z textu a podmínky 

efektivního učení. 

 Literatura 

Psychodidaktika – problematika učení: 

Škoda, J. - Doulík, P. (2011) 

Učení z textu: 

Čáp, J. - Mareš, J. (2001), Gavora, P. (1984, 1998,1992, 2002, 2008), Grecma-

nová, H. a kol. (2000), Grecmanová, H. - Urbanovská, E. (2007), Juklová, K. 

(2011), Mareš, J. (2001, 2013), Maňák, J. - Švec, V. (2003), Petlák, E. (2012), 

Petty, G. (1996), Průcha, J. (1987, 2001). 
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 Otázky a úkoly k textům - prostředek rozvíjení 7
čtenářské gramotnosti 

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Rozlišíte otázky a úkoly k textu dle úrovně myšlenkové činnosti, kterou 

navozují. 

 Zformulujete otázky a úkoly k textu pro různé úrovně myšlenkové čin-

nosti a pro různé výchovně vzdělávací záměry. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 otázky a úkoly 

 typologie otázek a úkolů 

 formulace otázek a úkolů 

 Úvodní otázky a úkoly 

Přečtěte si následující dva úryvky novinových článků. 

GO a REGIONTOUR – cestovatelské veletrhy plné zážitků a chutí 

„My Češi máme pověst náruživých cestovatelů a rádi vyrážíme jak za odpočin-

kem, tak za poznáním nebo zajímavými zážitky. Ale jedno mají všechny naše 

cesty společné. Ať už na nich hledáme cokoliv a chystáme se na krátký výlet 

nebo na druhý konec světa, vždycky potřebujeme kvalitní informace.“ 

(Zdroj: úryvek textu In Metro, komerční příloha, č. 5, 10.1.2014, s. 7.) 

Češi, velcí stírači. Losy jdou na dračku 

„Ačkoliv stírací losy ve srovnání s kurzovními sázkami hrají téměř zanedbatelnou 

úlohu, sázkové společnosti si stěžovat na nezájem nemohou. Právě naopak. 

„V roce 2013 jsme zaznamenali osmdesátiprocentní nárůst tržeb oproti roku 

2012,“ říká Václav Friedmann ze Sazky s tím, že zájem o stírací losy byl hlavně 

o Vánocích, kdy je lidé kupovali jako dárky bližním. Také ostatní společnosti 

potvrzují zvyšující se zájem o tento druh hazardu.“ 

(Zdroj: BELICA, T. Češi, velcí stírači. Losy jdou na dračku. Úryvek textu. Metro, 

č. 5, 10.1.2014, s. 6.) 
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1) Zformulujte několik otázek k oběma článkům. 

2) Porovnejte své otázky a úkoly s následujícími: 

a) Jakou pověst mají Češi a jakou ještě mohou získat v nejbližší době? 

b) O jakých oblastech byste se zmínili, kdybyste měli psát, v čem jsou Češi 

nejlepší nebo čím jsou známí? 

c) Zhodnoťte vhodnost a účel titulků. 

d) Jak byste řešili situaci, kdy jste získali poukaz na dovolenou na poslední 

chvíli? 

e) Jsou zprávy uvedené ve článcích věrohodné? Zdůvodněte. 

f) Tyto texty byly umístěny na protilehlých stranách novin. Neodporují si? 

Zdůvodněte. 

g) Myslíte si též, že jsou Češi národem cestovatelů? Svůj názor podložte ar-

gumenty. 

3) V čem se shodují a v čem liší uvedené otázky a úkoly od vašich? 

4) Která otázka je dle vašeho názoru zajímavá? 

5) Které otázky nebo úkoly jsou dle vás náročné? Z jakého hlediska? 

6) Která otázka je dle vašich zkušeností málo obvyklá ve školní praxi (nesetká-

vali jste se s ní)? 

7) Na kterou otázku lze odpověď snadno a rychle zhodnotit? 

7.1 Formulace otázek a úkolů k textům 

Jestliže čtenářská gramotnost zahrnuje náročnější myšlenkové operace než 

pouhé porozumění, je nutné provádět nacvičování těchto dovedností, a to dlou-

hodobě. Bylo zjištěno, že učitelé položí ve vyučovací hodině žákům až několik 

desítek otázek. Znamená to, že budou s největší pravděpodobností zaměřeny 

na pamětné osvojení učiva. Podobné situace se objevují i při práci s textem 

v různých vyučovacích předmětech (pokud je vůbec zařazena). Popsaná situace 

nepřispívá čtenářské gramotnosti ani rozvoji kognitivní složky osobnosti žáků. 

Dá se vysvětlit tím, že je jejich zodpovězení snadné, tudíž časově nenáročné, 

což vyhovuje situaci, kdy mají učitelé se žáky probrat velké množství učiva. Na-

víc se odpovědi na otázky zaměřené na paměť nechají snadno a rychle ohod-

notit. 

Učitel by si měl osvojit zběhlost ve formulování otázek a úkolů a jistotu, k čemu 

tyto slouží, jaké procesy podněcují, jakou funkci hrají ve vyučovacím procesu. 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, využívají se např. k prohloubení 

nebo k ověření porozumění textu čtenářem, zároveň též k podněcování myšlení, 

ke komunikačním aktivitám při sdílení atp. Mají také svůj význam v různých 

etapách čtení. Mohou vzbudit zájem a očekávání a aktivizovat poznatkovou 

strukturu čtenáře o čteném tématu. 

Dále bude uvedeno několik přehledů věnovaných stupňům náročnosti otázek 

a úloh. 
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7.2 Typologie otázek a úloh 

Aktivita příslušných procesů je spjata s odpovídajícím typem otázek a úkolů. 

Formulace otázek a úkolů ovlivňuje, zda bude třeba o odpovědi více nebo méně 

přemýšlet. Jinými slovy, zda podnítí nižší či vyšší úrovně myšlenkové činnosti. 

Do jaké míry také motivuje a aktivizuje atp. 

Otázky a úlohy bývají rozlišovány dle různých hledisek. Otázky se dají členit 

např. na otevřené a uzavřené. U uzavřených otázek stačí jednoslovné odpovědi. 

Proto je v případě dichotomických otázek potřebné požadovat zdůvodnění, ar-

gumentaci, aby odpověď nebyla nahodilá. Na otevřené otázky se odpovídá ví-

ceslovně, delší odpovědí, kterou tázaný vytvoří. Otázka nebo zadání úkolu musí 

být jasné a srozumitelné, nikoliv však zaměřené na jednoznačnou odpověď. 

Zaměříme se dále na otázky a úkoly z hlediska různých úrovní myšlenkové čin-

nosti, které navozují, protože to je podstatné pro zvládnutí náročných poža-

davků současné čtenářské gramotnosti i jiných klíčových, životních dovedností. 

V počátcích osvojování tvorby otázek se zaměřením na různé úrovně myšlenko-

vých operací je vhodné využívat přehledy možností jak ze strany učitelů, tak ze 

strany žáků. Získají jistotu v této činnosti a také se lépe ubrání stereotypu 

podoby otázek a úkolů. 

7.2.1 Aplikace Bloomovy taxonomie 

Při formulaci otázek a zadání úloh se lze inspirovat například Bloomovou ta-

xonomií, původně určenou pro formulaci výukových kognitivních cílů (viz Pří-

loha č. 3). Využitím sloves shromážděných k jednotlivým úrovním myšlenkové 

činnosti můžeme získat východisko pro tvorbu otázek a úkolů různě obtížných. 

Příklady otázek a úkolů k jednotlivým úrovním myšlenkové činnosti: 

Následující otázky a úkoly se budou vztahovat k textu těchto skript. 

1. Paměť 

a) Definujte pojem čtenářská gramotnost. 

b) Vyjmenujte základní faktory, které ovlivňují čtenářskou gramotnost. 

c) Vysvětlete, čím se liší čtenářská gramotnost od informační gramot-

nosti. 

2. Porozumění 

a) Doplňte větu: 

Význam čtenářské gramotnosti spočívá v ..........................................  

V zemích, kde vláda .........................................................................  

jsou výsledky čtenářské gramotnosti žáků i dospělých ........................  

b) Vysvětlete, proč je třeba rozvíjet čtenářskou gramotnost. 

c) Jak je možné, že žáci, kteří jsou vedeni ke tvorbě otázek k textům, 

dosahují lepších výsledků ve čtenářské gramotnosti? 
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d) Odhadněte, o které dovednosti bude v budoucnu obohacena čtenář-

ská gramotnost. 

e) Co znamená slovo čtenářská biografie? Ověřte ve slovnících. 

f) Zakreslete schéma k textu … . 

g) Z jakých příčin zřejmě dosahují dívky ve čtenářské gramotnosti lep-

ších výsledků než chlapci? 

3. Aplikace 

a) Shromážděte různé typy autentických textů, na kterých můžete rozví-

jet čtenářskou gramotnost žáků ve svých aprobačních předmětech. 

Navrhněte k textům zajímavé, problémové i zábavné úkoly. 

b) Navrhněte každou aktivitu ve dvou až třech stupních obtížnosti. 

c) Uveďte vztah mezi čtenářskou a informační gramotností. 

d) Sepište návrh, jak a v jakých situacích budete ve svém vyučovacím 

předmětu rozvíjet čtenářskou gramotnost. 

4. Analýza 

a) Analyzujte podmínky a možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti ve 

svém vyučovacím předmětu. Podložte argumenty. 

Využijte různá hlediska této analýzy (např. časové, obsahové, materi-

ální, …) a navrhněte další. 

b) Specifikujte u vybraných učebnic jejich podnětnost pro rozvoj čtenář-

ské gramotnosti žáků. Stanovte předem hodnotící kritéria. 

c) Analyzujte svou současnou situaci v oblasti čtenářské gramotnosti. 

Zaměřte se na svoje schopnosti, dovednosti a zájem o četbu a litera-

turu, na vlivy a požadavky prostředí. 

5. Syntéza 

a) Z analýzy učebnic z hlediska podnětnosti pro čtenářskou gramotnost 

vyvoďte závěry pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce vašeho 

oboru. 

b) Navrhněte, jak zlepšit podmínky na školách ve prospěch čtenářské 

gramotnosti. 

c) Napište motivační dopis svým žákům, abyste je získali pro práci 

s texty. 

d) Shrňte nejdůležitější poznatky o čtenářské gramotnosti, které jste o ní 

dosud získali. 

e) Z analýzy svých vlastních čtenářských dovedností a postojů ke čtenář-

ské gramotnosti vyvoďte závěry pro svůj další seberozvoj v oblasti 

čtenářské gramotnosti s přihlédnutím na budoucí profesi učitele. 

6. Hodnocení 

a) Zhodnoťte a zdůvodněte, která z uvedených typologií otázek a úkolů 

se vám jeví jako nejpoužitelnější ve školní praxi. 
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b) Zhodnoťte přínos těchto skript pro vaše poznání, zkušenosti a doved-

nosti se čtenářskou gramotností. Co v nich postrádáte? Co by Vám 

pomohlo, abyste se z nich mohli ještě efektivněji učit? 

c) Zhodnoťte a zdůvodněte své plány na rozvoj čtenářské gramotnosti 

na škole, ve své výuce, případně svého seberozvoje v této oblasti atp. 

d) Podpořte myšlenku národních akcí usilujících o rozvoj čtenářské 

gramotnosti a čtenářství dětí a mládeže. 

e) Obhajte názor, že pro rozvoj čtenářské gramotnosti je třeba provádět 

komplexní opatření týkající se dovedností a postojů samotných žáků 

i podmínek, v nichž žijí. 

f) Jaký smysl je ukrytý v následujících citátech? 

Knihy jsou pro lidi tím, čím perutě ptákům.  (John Ruskin) 

 nebo 

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.  (Denis Diderot) 

Upozornění: Zařazení k příslušné úrovni myšlenkové činnosti záleží na kontex-

tech. Například bude-li v textu provedeno hodnocení určité osoby, jevu, děje, 

formy atp., potom při odpovědích žáka na otázku týkající se hodnocení se bude 

jednat pouze o paměť nebo porozumění. Jiná situace nastane, pokud budeme 

požadovat od žáků jejich vlastní hodnotící posouzení. Záleží tedy na okolnos-

tech, ve kterých je otázka položena. 

7.2.2 Odstupňování otázek a úkolů dle P. Gavory 

Další typologii otázek a úkolů pro využití ve školní praxi shledáváme u P. Gavory 

(2008). Uvádí následující přehled myšlenkových operací, které lze otázkami na-

vodit: 

1. paměť, 

2. a) vyvození nižšího řádu, 

b) vyvození vyššího řádu, 

3. hodnotící posouzení. 

Příklad otázek a úkolů č. 1: 

Text: 

„…Já sama jsem rovněž udělala chybu, která byla vedena soucitem a ve svých 

důsledcích uškodila. Na přání české přítelkyně, která se skupinou navštívila moji 

vesnici (doprovázela jsem je jako průvodkyně) jsem zakoupila „ustrkovanému“ 

chlapci z nejchudší rodiny ve vesnici boty. Eloy si boty sice ihned schoval – 

a pravděpodobně ten vzácný předmět nikdy neobuje, aby ho nepoškodil – 

nicméně přesto celá vesnice ví, že vlastní pěkné boty. Chlapci si s ním prý 

přestali hrát a „byli na něho naštvaní“. Ředitelka mi také později sdělila, že jeho 

otec nepřišel na veřejně povinné vesnické práce, neboť jeho syn má boty – asi 

teď patří mezi „smetánku“…“ 
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(Úryvek z knihy O. Vilímkové Učitelkou v Peru. Praha: Mladá fronta, 2003, 

s. 94.) 

Paměť: Proč si chlapci ve vesnici přestali s Eloyem hrát? 

Vyvození nižšího řádu: Proč se autorka textu vyjadřuje o vesnici jako 

o „mojí“, tedy své vesnici? 

Vyvození vyššího řádu: Jaké závěry můžeme vyvodit z reakcí vesničanů na 

dar chudému chlapci? 

Hodnotící posouzení: Považujete také za chybu, že autorka přivezla chudému 

chlapci boty? Zdůvodněte svůj názor. 

Příklad otázek a úkolů č. 2: 

Text: 

Na zadní straně obálky jedné knihy byl uveden následující text s obrázkem: 

Chcete lépe poznat sami sebe? 

Chcete dokonaleji porozumět lidem, s nimiž se v životě 

setkáváte jako s přáteli či nepřáteli? 

Pracovat na rozvoji své osobnosti znamená poznat své 

dobré i špatné vlastnosti. Jednou z cest k poznání sebe 

i druhých je písmo, které je stejně věrným obrazem vaší 

osobnosti jako zrcadlo odrážející vaši tvář. 

Naučte se v něm číst! 

Využijte je ve svůj prospěch! 

Obrázek 

píšící ruky 

Zdroj textu: Z. Dobiášová Grafologie pro každého. Praha: Ivo Železný, 2001. ISBN 80-237-

3943-3. 

Paměť: Co nám dle autora pomůže poznat sám sebe? Co vše můžeme poznat 

prostřednictvím písma? 

Vyvození nižšího řádu: Vysvětlete, co znamená vyjádření „písmo…věrným 

obrazem vaší osobnosti“ nebo „písmo…jako zrcadlo odrážející vaši tvář“. 

Vyvození vyššího řádu: Jaký účel má tento text? 

Hodnotící posouzení: Zhodnoťte, zdali je tento text koncipovaný vhodně, aby 

splňoval svůj účel. Podložte argumenty. 
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7.2.3 Přehled úloh dle V. Vykoukalové 

Inspirativní je rovněž přehled, se kterým pracuje V. Vykoukalová (2013). Au-

torka využívá a rozpracovává přehled VUP, 2010. 

Příklady: 

Úlohy rozvíjející porozumění textu požadují po žácích: 

a) vyhledat explicitní informace v textu (např. postavy, prostředí, okolnostní 

vztahy atd.); 

b) určit správnost tvrzení vztahujícího se k explicitně uvedeným informacím; 

c) rozpoznat základní myšlenku textu; 

d) stručně převyprávět obsah textu; 

e) objasnit významy klíčových pojmů atd. 

Upozorňuje, že velmi důležitou roli hrají různé formy úloh na porozumění, 

např.: 

 otázka – odpověď; 

 vybrat z textu takové informace, které se týkají pouze určeného jevu; 

 sestavit dějovou linii ze stručných vět; 

 doplnit v textu vhodná slova (vlastní nebo z nabídky); 

 vyškrtnout z textu slova, která do něho logicky nepatří; 

 potvrdit či odmítnout tvrzení; 

 okomentovat výroky z textu. 

V rámci úloh rozvíjejících vyvozování je po žácích požadováno např.: 

a) vyvodit, jak se změnila situace změnou postojů hlavních aktérů; 

b) na základě návodných zmínek nalézt skryté významy; 

c) poznat souvislosti, příčiny a následky; 

d) porovnat nově nabyté informace s dřívějšími zkušenostmi; 

e) oponovat mylnému či nesprávnému názoru a svůj názor zdůvodnit 

a obhájit. 

Formulace úloh na vysuzování, např.: 

 navrhnout, jak by se dějová linie odvíjela při změně prostředí, osoby či 

charakteru osoby, změně jejích zájmů atd. (jinými slovy „co by…, 

kdyby…“ - pozn. autorky skript); 

 identifikovat slova/věty, která nepřímo ukazují na určitý jev či charakter; 

 provádět různé porovnávání (i textů); 

 vybrat z více odpovědí a výběr zdůvodnit; 

 doplňovat mluvčího před text (dle charakteru mluvy, obsahu slov atd.); 

 vyvodit závěry, shrnutí, skryté myšlenky, poselství (doplněno autorkou 

skript – jedná se již o vyšší úrovně vyvozování). 
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Dovednost aplikovat informace představuje dle V. Vykoukalové uplatnění 

čtenářské gramotnosti prokazované v jejích různých rovinách s praktickým vyu-

žitím v životních situacích. Kromě porozumění explicitně i implicitně sděleným 

informacím a zhodnocení textu po formální stránce vyžadují úlohy také mít 

představivost, fantazii a kreativitu. 

Dle V. Vykoukalové jsou příslušné úlohy zaměřeny na: 

a) prokázání praktických dovedností při orientaci v běžných typech textů 

a zpracování jejich informací, 

b) samostatné vytváření textů pro různé účely. 

Příklady úloh na aplikaci: 

 poskytnuté informace převést do grafické či jiné podoby, tj. nakreslit 

mapu, plánek, jednoduchý objekt, sestavit části, vytvořit jednoduché 

dílo; 

 vyhledat a prakticky využít (i simulovaně) informace udávající časy, po-

čet, vzdálenosti, hmotnost atd.; 

 vytvořit jednoduché textové útvary (pozvánka, oznámení, popis atd.); 

 vytvořit jednoduché typy heslových útvarů (tabulka výsledků, seznam 

atd.); 

 provádět praktické činnosti na základě pokynů v textu atd. 

Mezi uvedené úlohy zahrnuje i hodnocení. Je však možné uvést hodnocení 

samostatně. Konkrétními úlohami by byly například (vyčlenila autorka skript): 

a) posoudit výhodnost/nevýhodnost, spravedlivost/nespravedlivost, efektiv-

nost/neefektivnost určitého řešení; 

b) posoudit informace vybrané na základě určitých kritérií. 

V. Vykoukalová rovněž uvádí pro jednotlivé roviny čtenářské gramotnosti typy 

úloh. Zde bude citován přehled pouze pro metakognici, neboť této významné 

součásti gramotnosti nebyla v tomto textu věnována pozornost. 

Typy úloh rozvíjející metakognici: 

 úlohy podněcující volbu vhodné čtenářské strategie; 

 úlohy vyžadující posouzení textu z hlediska adresáta; 

 úlohy vyžadující posouzení textu z hlediska vhodnosti formy; 

 úlohy vyžadující posouzení textu z hlediska výběru jazykových pro-

středků. (Vykoukalová, 2013) 

Do metakognitivních aktivit bývají začleňovány i otázky a úkoly týkající se sle-

dování vlastních myšlenkových procesů, pocitů vyvolaných četbou nebo prů-

běhu a výsledků učení z textu atp. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si sami sobě 

kladli otázky typu: 

 Rozumím v textu všemu? 
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 Kterou pasáž jsem se snadno naučil(a)? S čím mám problémy a proč? 

 Osvědčil se mi určitý postup učení nebo strategie k porozumění textu či 

učení? atp. 

Podobně můžeme uvažovat i o otázkách a úkolech použitých v pedagogických 

situacích. Některými otázkami chceme zaujmout, motivovat k četbě, k napodo-

bení, k sebepoznání a seberozvoji, jinými navodit představivost, přemýšlení 

a hlubší pochopení textu, jinými povzbudit k aktivitě, k autorské tvorbě, zaměřit 

pozornost na podstatné momenty a souvislosti atp. Některé otázky mají dia-

gnostický ráz a chceme jimi zjistit míru a hloubku poznatků, prožitků, zkuše-

ností, postoje a hodnoty, zkušenosti, jiné navozují metakognici. Formulace otá-

zek v průběhu výuky je přizpůsobena také fázím výuky nebo fázím při práci 

s textem (před čtením, v průběhu práce s textem, po skončení čtení) a jejím 

účelům. 

Ani k textům typu dokument reprezentovaným mapami, schématy, tabulkami 

a grafy bychom neměli zapomínat promýšlet formulaci otázek a úkolů a jejich 

obtížnost. 

 Aplikační otázky a úkoly 

1. Zamyslete se nad následujícími otázkami k textu výše uvedenému 

z obálky ke knize Z. Dobiášové Grafologie pro každého. (Praha: Ivo 

Železný, 2001. ISBN 80-237-3943-3) a pokuste se je zařadit do příslušné 

úrovně některého z přehledů. 

a) Jak na vás působí otázky na začátku textu? Proč jsou v úvodu textu 

umístěny otázky? 

Co navozují? 

b) Proč jsou na konci textu vykřičníky? Jaký pocit ve vás vyvolávají? 

c) Kdo sděluje obsah textu? 

d) Pro jaký typ čtenáře je text určený? 

e) Bude se jednat o odbornou knihu? Proč? 

f) Napište podobně tematicky zaměřený text k odborné knize pro odbor-

nou veřejnost. 

g) Jaký je účel sdělení? 

h) Zlákal by vás tento text k tomu, abyste se začali zajímat o téma před-

stavované publikace? Měli byste zájem knihu číst? Proč? 

i) Proč je text vycentrovaný? 

j) Proč je pod textem obrázek píšící ruky? 

k) Je obrázek vhodně vybraný anebo byste volili jiný? Svoje odpovědi 

zdůvodněte. 
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l) Z textu vyvoďte, o kterém oboru bude kniha pojednávat. Z čeho tak 

usuzujete? 

2. a) Shromážděte různé typy autentických textů, na kterých můžete 

 rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků ve svých aprobačních 

 předmětech. Alespoň jeden z nich by měl být typu dokument (mapa, 

 schéma, grafy nebo tabulky). 

b) Navrhněte k nim zajímavé, problémové i zábavné úkoly. 

c) Navrhněte každou aktivitu ve dvou až třech stupních obtížnosti. 

 Kontrolní otázky 

1. Jaký je rozdíl mezi otázkou a úkolem? 

2. V čem spočívá vliv otázek a úkolů na kvalitu čtenářské gramotnosti? 

3. Která typologie k rozlišování otázek a úkolů je vám nejbližší a proč? Na 

čem záleží jejich výběr? 

4. Bude pro žáky prospěšné, když budou umět sami tvořit otázky a úkoly 

k textu? Proč si to myslíte? 

 Souhrn 

Otázky a úkoly vedou čtenáře k porozumění a zapamatování textu, navozují ale 

také přemýšlení o tématu a úpravě textu, vybízejí ke zpracovávání a využívání 

informací z textu. Vedou též k vyvozování nových poznatků, ke tvořivému pře-

pracování textu a k hodnocení jeho obsahu i formy. 

K tomu, aby byly otázky a úkoly k textům v pedagogické praxi (především pro 

učení z textu) formulovány pro všechny úrovně myšlenkové činnosti, mohou být 

jako opora využity různé přehledy, např. aplikace Bloomovy taxonomie (viz Pří-

loha č. 2) a přehledů P. Gavory (2008) a V. Vykoukalové (2013). 

 Literatura 

Fisher, R. (1997), Gavora, P. a kol. (2008), Grecmanová, H. a kol. (2000), Gre-

cmanová, H. - Urbanovská, E. (2007), Havigerová, J., M. (2013), Vykoukalová, 

V. (2013). 
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 Zájem o četbu a literaturu 8

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Budete znát činitele ovlivňující zájem o četbu. 

 Začleníte prvky podpory čtenářství do svého vyučovacího předmětu. 

 Vytvoříte plán rozvoje čtenářství na konkrétní škole. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 čtenářství 

 četba 

 činitelé čtenářské gramotnosti 

 činitelé čtenářství 

 zkvalitnění čtenářské gramotnosti 

 učitel 

 žák 

 

 Úvodní otázky a úkoly 

1. Přemýšlejte o tom, jak se vyvíjel váš vztah k četbě a ke knihám od dět-

ství do dospělosti? Kdo nebo co na něho nejvíce působilo? 

2. Má ještě smysl i v současné době, kdy děti dávají přednost počítačům 

před knihou, usilovat o jejich pozitivní vztah k četbě a literatuře? Proč? 

8.1 Činitelé zájmu o četbu a literaturu 

Zájem o čtení a literaturu je jednou z významných podmínek kvality čtenářské 

gramotnosti i kvality života. Pomáhá zdokonalovat čtenářské dovednosti, pro-

tože přináší čtenáři potěšení, tudíž zvyšuje dobu trávenou s knihami. V případě 

zájmu o literaturu mohou lidé ve volném čase jejím prostřednictvím poučit, 

vzdělávat, ale i příjemně odpočívat. 

S touto problematikou souvisí pojmy četba a čtenářství, proto budou stručně 

objasněny. 

Četba je (volně dle J. Trávníčka, 2010) čtenářská aktivita, která vykazuje hod-

notový vztah ke knihám a k jejich výběru. Tento vztah musí být rozvíjen a udr-

žován především v dětství a dospívání. 
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Čtenářství představuje plánovité a cílené rozvíjení četby v dětství za pomoci 

školy, knihoven a jiných vzdělávacích institucí (Trávníček, 2008). Od čtení se liší 

tím, že je vždy spojeno se záměrnou, dobrovolnou činností, je zálibou. Čtenář-

ství tedy můžeme označit jako čtení se zájmem (Trávníček, 2010). Literatura, 

coby předmět aktivity dítěte, vytváří bezprostřední vztahy mezi ní (literaturou) 

a čtenářem díky specifické komunikaci. (Podrobněji O. Chaloupka, 1982.) Čtení 

je v tomto případě nějak, něčím nebo někým motivováno (Trávníček, 2008, 

s. 19). V ideální situaci se jedná o vnitřní motivaci k četbě, kdy je čtenář ke 

čtení a knize přitahován touhou a vidinou potěšení z četby, neboť mu také 

skutečně uspokojení přináší. Četbě věnuje rád svůj volný čas. Na děti a mládež 

působí i vnější motivace reprezentovaná tlakem okolí. Vyvíjí jej převážně 

škola prostřednictvím působení a doporučení učitele, školní četby, zpracování 

referátů, seminárních prací atp. 

Zájem o četbu je ovlivňován mnoha faktory. Porovnáním údajů následujícího 

grafu s již známými údaji o činitelích čtenářské gramotnosti v předcházejících 

kapitolách, zjišťujeme, že se téměř shodují. Zájem čtenáře je utvářen vnějšími 

faktory kulturními, sociálními, ale také vnitřními faktory. Tyto a další informace 

lze vyčíst ze Schéma č. 4. 
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Činitelé působící na utváření zájmu o čtení a literaturu se projevují vždy na po-

zadí sociálně–kulturních, ekonomických, demografických a etnografických pod-

mínek společnosti. Proto se v závislosti na nich proměňují, vždy se však jedná 

o tytéž skupiny činitelů. 
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Ve schématu nejsou sice vyznačeny vzájemné vazby mezi činiteli, ale ve sku-

tečnosti existují. 

Důležité jsou rovněž výsledky pozitivního působení na zájem dítěte o četbu 

a knihy. Prohlubují nejen tento samotný zájem, ale odráží se také na rozvoji ko-

gnitivní a emoční složky osobnosti, na jazykových kompetencích a v pozitivním 

vztahu k učení. Toto jsou důvody, proč sledovat a podporovat zájem dětí o li-

teraturu. 

Při procesech utváření čtenářské dovednosti a čtenářství je třeba přihlížet 

k obecně platným pedagogicko-psychologickým poznatkům o zákonitostech pro-

cesu čtení a jeho podmínkách, o vlivu motivace na tyto procesy. 

Zájem a postoje ke čtení a literatuře se významně podílejí na zkvalitňování 

čtenářských dovedností a na rozvoji čtenářství. Ten, kdo ovládá techniku čtení, 

strategie čtení s porozuměním a strategie učení, umí o textu přemýšlet a vyvo-

zovat z něho podstatné informace. Takový člověk se kontaktuje častěji 

s různými texty, nabývá s nimi užitečné zkušenosti, což přispívá k pozitivnímu 

vztahu a zvyšování zájmu o texty a o četbu. Také proto by měla být práce 

s textem navozována v průběhu celé školní docházky ve většině vyučovacích 

předmětů, nejen na 1. stupni základní školy. I když jsou mnohdy tyto momenty 

obtížně zjistitelné, měl by je učitel poznávat, pracovat s nimi a podporovat je. 

Stávají se základem čtenářství a trvalého zájmu o četbu, čímž pomáhají kromě 

jiného prohlubovat a rozšiřovat rozsah učiva různých oborů. 

Jak konkrétně podněcovat zájmy a utvářet postoje žáka ke čtení a lite-

ratuře ve škole? Jak začleňovat prostředky jejich rozvoje do vyučovací strate-

gie? Odpověď je důležitá nejen pro utváření základních čtenářských dovedností, 

ale i pro pozdní reedukaci ve čtení a zároveň pro rozvoj žáků nadaných 

a úspěšných ve výuce. Teorie a praxe potvrzuje, že by se toto mělo dít funkční 

a smysluplnou činností, pro žáka příjemnou nebo užitečnou. Příkladem jsou 

např. situace navozené problémovým, případně projektovým vyučováním nebo 

okamžiky, kdy je ponechán časový prostor pro sdělování zážitků z četby, pro 

vzájemné doporučování vhodné literatury ať už beletrie nebo literatury faktu. 

Pomáhá též tvorba textů samotnými žáky atp. 

Zájem o knihy a čtení zakládají již rodiče a prarodiče v předškolním období. 

V rodině, která si váží literatury, má knihovnu, rodiče si čtou, předčítají dětem 

a vyprávějí příběhy, tam se i u dětí utvářejí pozitivní vztah k četbě a ke knize. 

Používají-li doma čtení a psaní jako samozřejmou záležitost, jsou dětem vzo-

rem, jsou-li i jejich pomocníky na cestě za zvládnutím čtení a ochotnými poslu-

chači při sdílení zážitků z četby, tvoří tím pevný základ pro budoucí čtenářskou 

gramotnost a zájem o knihy. 
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Je známo, že dítě prochází v průběhu svého vývoje obdobími, která mohou být 

pro čtenářství kritická. Jakousi křižovatkou je období puberty, kdy dítě často 

dává přednost koníčkům, které jsou pro něho přitažlivější, má k nim předpo-

klady, je v nich úspěšný, ale jsou i jiné důvody. Ukazuje se také, že se u něho 

začne utvářet vztah k četbě a literatuře díky jiným koníčkům, následkem čehož 

se pak specializuje na určitý druh literatury. Pozitivní vliv na čtenářství se může 

dostavit i působením spolužáků, kamarádů a vrstevníků, kteří rádi čtou. Také 

učitelé sehrávají ve školním období významnou úlohu v této oblasti. Když o li-

teratuře zajímavě vyprávějí, doporučují knihy nebo z nich předčítají, když jim 

pomáhají nalézat smysl textu, zájem o knihy se u dětí a mladých lidí prohlubuje 

nebo alespoň udrží v určité míře. 

Sledujeme-li výsledky různých šetření a výzkumů v oblasti čtenářství, zjišťu-

jeme, že dívky projevují o čtení větší zájem než chlapci a věnují mu více času 

než oni. Souvislost zájmu o čtení s prospěchem není tak jednoznačná, neboť 

záleží na tom, co je např. v mateřském (českém) jazyce a literatuře základem 

pro hodnocení. Je ale pravda, že děti, které mají problémy se čtením, neproka-

zují většinou tak velký zájem o tuto činnost. 

8.2 Možnosti zkvalitňování čtenářské gramotnosti a utváře-

ní čtenářství na ZŠ 

Proces utváření čtenářské gramotnosti, jakož i zájem o čtení a literaturu, je 

formován celou řadou činitelů. Můžeme na ně nahlížet systémově. Podmínky 

(vnější i vnitřní) a činitelé procesu (žák, učitel, rodiče, obec, společnost), které 

svým vzájemným působením ovlivňují kvalitu čtenářské gramotnosti a zájmu 

o četbu, tvoří prvky systému. Skutečnost je ovšem ještě složitější, neboť prvky 

ještě dále tvoří samostatné systémy a podsystémy. 

Systém má rovněž širší okolí (působení médií, převládající životní styl, uznávané 

hodnoty a tradice společnosti, ekonomická situace státu, jeho vzdělávací politika 

atp.), které spíše zprostředkovaně ovlivňují sledovaný jev. 

V níže uvedeném přehledu se pokusíme o postižení primárního systému rozvoje 

čtenářské gramotnosti (a tudíž i zájmu o četbu) a jeho základních prvků. Je po-

jímán z didaktického hlediska. Dotýkáme se v něm základních didaktických ka-

tegorií a uvedeme k nim nejpodstatnější charakteristiky z hlediska zefektivnění 

a modernizace (inovace) procesu utváření čtenářství a čtenářských dovedností. 

Přispívají také k naplnění vyšších výchovných cílů – k rozvoji osobnosti žáka 

v duchu humanistických a demokratických ideálů. Systém chápeme jako ote-

vřený. Lze ho neustále doplňovat a dotvářet. 
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Návrh na systémové pojetí rozvoje čtenářské gramotnosti a zájmu 

o čtení a literaturu (didaktické hledisko) 

1. Prostory a příslušné vybavení pro utváření čtenářského pro-

středí: 

a) třídy, chodby a jiné prostory vybavit knihovničkami, zřídit literární 

koutky, instalovat výstavky prací žáků, nástěnky s aktuálními informa-

cemi z literární oblasti atd., 

b) školní knihovnu koncipovat: 

 jako prostor pro kvalitní trávení volného času s knihou, místo pod-

porující čtení pro radost, 

 jako studijní a informační centrum školy (obce), 

 jako servis pro učitele a žáky. 

Poznámka: Činnosti ve školní knihovně jsou u nás dosud nedoceněny, zkuše-

nosti s nimi malé. Je proto třeba připomenout, že práce ve školní knihovně na-

pomáhá utváření dovedností, kterými je nutné vybavit žáky pro současnost 

a budoucnost, pro studijní potřeby, profesní i soukromý život. Také umožňuje 

individuální rozvoj žáků a diferencovaný přístup k nim. 

2. Výchovně vzdělávací proces: 

a) Cíle a obsah vyučovacích předmětů: 

 začlenit rozvoj čtenářských dovedností, práci s literárními prameny 

(a vůbec s různými zdroji informací) do cílů všech vyučovacích 

předmětů (tzv. funkční cíle), 

 pamatovat vždy na všechny tři složky cílů (kognitivní, konativní, 

emotivní) pro práci s textem. 

b) Obsah výuky: 

 pokračovat v tradici čtení kvalitní dětské literatury a literatury pro 

mládež, 

 vést k osvojení čtenářských a studijních strategií, 

 kromě čtenářských, informačních a studijních dovedností navozo-

vat prožitky a utvářet postoje. 

c) Vyučovací metody a organizační formy práce: 

 hledat, osvojovat si a kompetentně používat efektivní metody 

a organizační formy práce, které 

o umožňují optimální rozvoj žáka a individuální přístup k němu 

(např. týdenní plány, volné hodiny, školní knihovny, využívat 

texty různé délky, obtížnosti, tematiky, žánru atp.), 

o aktivizují ho, vedou k tvořivosti a navozují prožitek, 

 při výuce využívat různé formy čtení a individuální četbu. 
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Příklady: 

 metody kritického myšlení a dramatické výchovy, poslech literárních uká-

zek "živým slovem", čtenářské dílny i dílny psaní, hodiny tzv. volného 

čtení, projektové metody, výběrové semináře, kroužky a volitelné před-

měty, 

 rozmanité metody učení z textu (viz výše), 

 kooperativní organizační formy práce (kooperativní vyučování), které 

umožňují všestrannou komunikaci, vrstevnické učení, sociální učení 

a další, 

 metody diagnostické a metody hodnocení: změny v postupech a obsazích 

si vyžadují i jiné způsoby a formy hodnocení. Používá se např. slovní 

hodnocení a tzv. portfolio, žáci jsou vedeni k sebehodnocení. 

3. Učitel 

a) je otevřený (k žákům, ke spolupráci s ostatními učiteli, ke změnám 

a novým poznatkům, ke spolupráci s rodičovskou veřejností, s institu-

cemi), 

b) je vybavený kompetencemi plánovat, organizovat a vyhodnocovat své 

pedagogické působení v oblasti práce s textem, 

c) je zaujatý pro četbu, je vzorem svým vztahem k četbě. 

4. Žák 

Žákovi je třeba umožnit individuální rozvoj a reagovat na jeho potřeby při 

práci s textem adekvátními prostředky, podněcovat jeho aktivitu 

a seberozvoj, aby byl: 

a) otevřený, činorodý, zvídavý, tvořivý a samostatný, 

b) celoživotně zaujatý pro četbu a vzdělání, 

c) vybaven dovednostmi pracovat s textem. 

Je důležité nejen utvářet čtenářské dovednosti, ale zároveň otevírat nové 

a zajímavé možnosti uplatnění těchto schopností. 

5. Vedení školy 

a) Utváří podmínky pro zkvalitňování čtenářských dovedností a rozvoje 

čtenářství u žáků: 

 Podporuje a koordinuje celoškolní projekty a další akce zaměřené 

na zkvalitnění výuky čtení a práce s textem, na získání zájmu 

o četbu i vlastní tvorbu žáka (např. Celá škola čte, Mezinárodní 

den dětské knihy, vydávání školního časopisu,...). 

 Utváří rozšiřující čtenářské programy: 

o zařazením nových nepovinných předmětů na podporu či 

prohlubování čtenářství, 

o zřízením zájmových literárně dramatických kroužků a klubů 

(např. dramatické kroužky, kluby mladých spisovatelů atp.), 
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o zavedením projektů, ve kterých je práce s textovými informa-

cemi přirozeně zastoupena, 

o účastí na akcích podporujících čtení a rozvoj čtenářství, 

o individuální péčí o žáky se specifickými potřebami ve čtení, 

o vzděláváním učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti. 

o Podněcují čtenářské prostředí a vybavují školu prostředky, 

které podporují rozvoj čtenářství a umožňují kvalitní práci 

s informacemi - např. školní knihovna moderního typu. 

b) Podporuje mimoškolní, celoškolní a celostátní aktivity, které prohlu-

bují zájem o čtení a literaturu. 

c) Otevírá se obci, institucím a organizacím, spolupracuje s nadacemi, 

veřejnými knihovnami, se spisovateli. 

d) Prostřednictvím grantových projektů podporuje hmotné i nehmotné 

podmínky rozvoje čtení a čtenářství. 

e) Spolupracuje s jinými mateřskými školami, základními školami 

a středními školami. 

6. Spolupráce s rodinou 

Spolupráce školy s rodinou může probíhat v různých formách: 

a) rady, informace, osvěta mezi rodiči, 

b) vzájemná pomoc rodiny a školy, 

c) společné akce. 

(Další konkrétní ukázky viz V. Tamášová, 2008.) 

Přehled nezachycuje dokonale dynamiku vztahů jednotlivých prvků systému, ale 

je třeba upozornit na to, že vzájemným a dlouhodobým působením faktorů se 

výsledné efekty umocňují a prohlubují. Je také nutné počítat s velmi vlivným 

tzv. funkcionálním působením činitelů. Jejich podstatu velmi výstižně zachycují 

Fulghumova slova: "Děti se nechovají podle toho, co říkáme, ale podle toho, jak 

se chováme," (R. Fulghum, 1992). Toto je třeba zohlednit v opatřeních, která 

plánujeme, i v činnostech, kterým se věnujeme. 

Další informace k tématu čtenářství budou ještě uvedeny v následující kapitole. 

 Aplikační otázky a úkoly 
1. Popište konkrétní situaci vybraného žáka-studenta v oblasti čtenářské 

gramotnosti a její vliv na jeho učení z textu. 

2. Navrhněte možnosti na podporu čtenářství ve výuce vašeho aprobačního 

předmětu. 

3. Navrhněte opatření na zvýšení čtenářství žáků na vybrané základní škole. 
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 Kontrolní otázky 

1. Jaký je rozdíl mezi čtením a čtenářstvím? 

2. Kteří činitelé mohou vykazovat nulový nebo dokonce negativní vliv na 

čtenářství jedince, i když nežije přímo v patologických podmínkách? Vyu-

žijte Schéma č. 4. 

3. Jak je rozvíjeno čtenářství v jiných zemích? Popište situaci, pokud s ní 

máte nějakou konkrétní zkušenost nebo zdroje informací. 

 Souhrn 

Zájem a motivace žáků k práci s texty a četbě se významně odráží na rozvoji 

a kultivaci osobnosti, ale také na zdokonalování čtenářské gramotnosti. Pro čte-

nářství je důležitá především vztahová, postojová složka, která se utváří dlou-

hodobě především v dětství. Na vzbuzení a podporu zájmu o četbu se podílí 

řada činitelů, především osobnost jedince, rodina a škola a další kulturní insti-

tuce a širší společnost. 

Podpora čtenářství se má dít komplexně. Ve vzdělávací oblasti to znamená 

ovlivňovat všechny prvky didaktického systému výuky, tzn. cíle, obsah, pro-

středky a podmínky výuky, to vše s přímým vlivem osobnosti učitele a zpro-

středkovaně vedením školy. 

 Literatura 

Zájem 

Fontana, D. (1997) 

Rodina a zájem o četbu a knihy 

Tamášová, V. (2008), Havlínová, M. (1987) 

Čtenářství 

Bartošová, I. (2008), Bubeníčková, P.- Čuřín, M. a kol. (2011), Gabal, I. - 

Helšusová, L. (2002), Homolová, K. (2008), Chaloupka, O. (2008), 

Lederbuchová, L. (2004), Trávníček, J. (2008, 2011), Wildová, R. (2012), 

Zachová, A. (2013). 

Další tituly viz seznam literatury. 
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 Čtenářská gramotnost ve školském systému 9
České republiky 

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Budete mít přehled o zakotvení čtenářské gramotnosti v pedagogických 

dokumentech. 

 Budete znát pedagogické prostředky zajištění rozvoje čtenářské gramot-

nosti. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 pedagogické dokumenty 

 metody rozvoje čtenářské 

gramotnosti 

 učební materiály 

 projekty rozvoje čtenářské gra-

motnosti a čtenářství  

 Úvodní otázky a úkoly 

1. Ve kterých vyučovacích předmětech na základní a střední škole jste nej-

častěji pracovali s textem? Bylo to postačující pro rozvoj vaší čtenářské 

gramotnosti? 

2. Jakých akcí na podporu čtení jste se v rámci školní výuky zúčastnili? 

9.1 Čtenářská gramotnost v pedagogických dokumentech 

Z pojetí výuky, které naznačují rámcové vzdělávací programy pro základní 

i střední školy, a vzhledem k požadavkům na funkčnost vzdělávání, lze vyvodit, 

jak je potřebné věnovat pozornost čtenářské gramotnosti pro plnění cílů pří-

slušných dokumentů, i když v nich není o čtenářské gramotnosti přímá zmínka. 

V Rámcových vzdělávacích programech základního vzdělávání (RVP 

ZV) jsou zahrnuty některé čtenářské dovednosti mezi klíčové kompetence a jiné 

mezi očekávanými výstupy především jazykového vyučování. Ve velkém množ-

ství příkladů je čtenářská gramotnost jednoznačným prostředkem k jejich dosa-

žení. Požadavky na ni však nejsou v RVP ZV uceleně uspořádány, i když se 

jedná o tak důležitý instrument pro dosažení očekávaných výstupů a klíčových 

kompetencí a v budoucí perspektivě celoživotního vzdělávání. 
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Dle současných vzdělávacích programů (RVP ZV) má být ve výuce čtení kladen 

důraz na aktivní utváření dovedností při práci s textem a na prohlubování pro-

žitků z četby. Postupy však nejsou v dokumentech uvedeny, o to důležitější je 

potřeba dobré informovanosti učitele. 

Na 1. stupni základní školy je situace specifická, neboť si žáci teprve osvojují 

základy čtení. Cíle čtení jsou vytyčovány v rámci výuky mateřského jazyka. Tý-

kají se v tomto případě nejprve zvládnutí techniky čtení, čtení s porozuměním, 

posléze vytvoření základů studijního čtení (v závěru 1. stupně základní školy). 

Dále se zaměřují na dovednosti hodnotit texty a jejich obsah (!), na zaujímání 

stanoviska k němu (!), na navozování prožitku z četby a na utváření vztahu 

k četbě. Cíle se týkají nejen utváření funkční dovednosti číst, ale i návyku použí-

vat čtení (a psaní) jako prostředku komunikace s ostatními lidmi. Cíle neopomí-

její ani vnitřní motivaci k utvářeným dovednostem. Je zdůrazňován ohled na 

individuální zvláštnosti vývoje jednotlivců. 

Na 2. stupni základní školy by měla být čtenářská gramotnost dále rozvíjena, 

neboť ještě není u všech žáků vývoj čtenářské gramotnosti ukončen. Jsou po-

žadovány již kognitivně náročnější činnosti abstraktního charakteru při práci 

s textem a propojování informací z více oblastí. Čtenářské gramotnosti by měla 

být věnována pozornost nejen v jazykových předmětech, ale též ve všech 

ostatních. Učitelé na 2. stupni základní školy by se měli věnovat jejímu rozvoji 

též proto, že ji mohou žáci využívat při samostatné práci ve škole i doma. 

Ani v pedagogických dokumentech středních odborných škol a učilišť 

není čtenářská gramotnost mezi klíčovými kompetenci samostatně vymezena. 

Přesto je i v tomto případě je důležité, aby byli učitelé s podstatou a didaktic-

kými prostředky čtenářské gramotnosti obeznámeni a s texty pracovali 

s ujasněnými cíli a vhodnými metodami. 

Učební materiály 

Ve výuce jsou nejčastěji používány učebnice. Jsou-li z didaktického hlediska 

dobře zpracovány, např. výkladový text je logicky uspořádaný, jsou 

v něm vyznačena klíčová slova a nadpisy u odstavců, texty jsou opatřeny obra-

zovým, ilustrativním materiálem, pak mohou velmi významně napomáhat poro-

zumění textu a učení, rozvíjet tudíž čtenářskou gramotnost. Záleží také na tom, 

jestli jsou učebnicové (výkladové) texty doplněny otázkami a úkoly k textu, 

které vedou k porozumění textu, k přemýšlení o jeho obsahu, případně ke tvoři-

vému a funkčnímu využívání textových informací. V nabídce našich nakladatel-

ství je možno si vybrat učebnici pro vyučovací předmět z několika titulů. Bylo by 

tedy prospěšné vybrat takovou, která je kromě jiného podnětná i pro čtenář-

skou gramotnost. 

Ve prospěch účelnosti, motivace a zkvalitňování čtenářské gramotnosti, by měly 

být ve výuce používány různé druhy textů, především autentické, tzn. aktuální 
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články z novin, časopisů i internetu, informativní texty z různých institucí atp. 

9.2 Metody výuky 
Metody práce s textem, především za účelem porozumění a učení z textu, by 

měly směřovat v různých vyučovacích předmětech k vybudování kvalitní čtenář-

ské gramotnosti prostřednictvím realizace principů moderního vyučování. Veš-

kerá činnost by měla směřovat ke kvalitním čtenářským dovednostem 

a k utváření zájmu dětí o četbu. Velký význam je přikládán komunikačnímu 

aspektu výuky ve skupinových (kooperativních) formách. Při výuce by měly být 

navozovány tyto formy v různých vyučovacích předmětech při práci s textovými 

informacemi. Zvlášť výrazně se uplatní při aktivizačních metodách, např. při 

problémové metodě, projektové a dalších. 

V prvopočáteční výuce čtení (tzn. v 1. třídě a částečně ve 2. třídě základní 

školy) je za účelem osvojování základů čtení a čtenářských dovedností využí-

váno specifických metod výuky čtení. V našich podmínkách je nejrozšířenější 

analyticko-syntetická metoda a metoda genetická. 

Metody čtení a práce s textem ve vyšších ročnících jsou využívány na základě 

účelu využití textu. Jedná se buď o metody navozující umělecké osvojení 

textu, anebo o metody učení z textu, případně zdokonalování různých znaků 

čtení atp. Při aplikaci metod jsou rovněž navozovány různé druhy čtení, tzn. 

hlasité i tiché čtení, a různé organizační formy (hromadná výuka, individuální, 

individualizovaná i kooperativní a jejich různé kombinace). Jak již bylo řečeno, 

v RVP ZV nejsou žádné metody popsány, je třeba je hledat v jiné literatuře, 

v časopisech, na internetu pod heslem čtenářská gramotnost a nebo ve 

vzdělávacích kurzech pro učitele. 

V uplynulých desetiletích si ve výuce především literární výchovy získaly oblibu 

metody dramatické výchovy. Se šířením vzdělávacího programu RWCT 

(Reading and Writing for Critical Thinking) u nás se ve výuce stále častěji obje-

vují metody, které vedou ke kritickému myšlení, porozumění čtenému 

textu a k učení. Jsou to např. metoda řízeného čtení, metoda expertních sku-

pin, metoda zvaná „učíme se navzájem“ nebo metoda párového čtení. Tzv. 

dílna čtení a dílna psaní jsou již komplexem různých metod a organizačních fo-

rem práce. Jmenované metody navozují hlubší porozumění textu, přemýšlení 

o obsahu, učení z textu. Využívají rovněž dynamiky skupinových forem práce 

pro kvalitnější výsledky činnosti. Viz např. H. Grecmanová a kol. (2000), 

H. Grecmanová - E. Urbanovská (2007), V. Vykoukalová (2013). 

Aktivizaci žáků nebo motivaci pro četbu zajišťují též vyprávění, didaktické 

hry, besedy, návštěvy divadelních představení a knihoven, tzv. volné čtení, 

tvorba a prezentace dětských knih a třídních či školních časopisů. U starších 

žáků je to diskuse o přečtených knihách. 
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Dlouholetou snahou učitelů na prvním stupni základní školy je integrovat do-

vednost čtení a psaní do jiných vyučovacích předmětů, kde by byly tyto doved-

nosti funkčně využity a rozvíjeny. Na 2. stupni základní školy, ani na středních 

školách tomuto cíli není věnována náležitá péče. 

9.3 Úloha odborníků v oblasti čtení 

Protože zatím nejsou na našich školách výrazně zastoupeni školní psychologové 

a speciální pedagogové, přímý kontakt se žáky při výuce čtení mají jako specia-

listé hlavně učitelky vyškolené pro práci s dyslektickými žáky. Toto vzdělání jim 

však často chybí, proto stávající stav nedovoluje individualizovanou a intenzivní 

péči o žáky především se specifickými poruchami učení, jak by bylo třeba. Ob-

zvlášť nepříznivá situace se projevuje ve třídách s vysokým počtem žáků. Dal-

šími odborníky, kteří však pracují pouze se žáky s problémy ve čtení a to v době 

mimo vyučování, jsou pracovníci pedagogicko-psychologických poraden. Dia-

gnostikují vývojové poruchy učení a pomáhají žákům v překonávání obtíží spo-

jených s těmito jevy. 

V oblasti čtení a čtenářství působí na děti pozitivně knihovníci místních, ale 

i školních knihoven, kterých v posledních letech přibylo. 

Do výuky čtení a literární výchovy zprostředkovaně zasahují odborníci, kteří 

učitelům předávají informace o čtení a čtenářské gramotnosti v rámci různých 

školení a kurzů. Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků mohou rovněž ovlivňovat 

tvůrci a nakladatelé učebnic a jiných školních pomůcek, autoři odborných publi-

kací atp. V naší zemi bohužel neexistuje mnoho publikací o otázkách čtení 

a o utváření čtenářské gramotnosti. V České republice neexistuje odborný časo-

pis zaměřený speciálně na výuku čtení. 

Nezanedbatelný význam pro osvětu mezi učiteli má společnost Czech RA (Spo-

lečnost pro podporu a rozvoj čtení). 

9.4 Využívání technologií 

Pro výuku čtení u nás jsou připraveny nahrávky na CD, na DVD atp. s ukázkami 

z děl české i světové literatury. Existují počítačové programy pro výuku čtení při 

práci s dyslektickými žáky. Uplatnění závisí na vybavení škol počítači a přísluš-

nými programy. Oblíbené jsou rovněž interaktivní tabule. Výhodou těchto pro-

středků je jejich působení na více smyslů, aktivní činnost žáků při práci s nimi 

a okamžitá zpětná vazba. 

Vliv na zájem o knihy k četbě pro potěšení mají na děti a mládež upoutávky na 

vydávané knižní tituly umístěné na internetu. Formou zfilmovaných ukázek, 

hraných částí knihy, se snaží vydavatelé získat čtenáře, kterým je internet 

a dynamická (akční) audiovizuální projekce blízká. 
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9.5 Projekty na podporu čtenářství 

Výrazný podíl na zvýšení zájmu o četbu a knihy mají projekty na podporu čte-

nářství. Jedná se o akce zaměřené na celé věkové spektrum cílových skupin - 

od nejmenších dětí, přes dospívající až po mládež, např.: 

 Celé Česko čte dětem, 

 Čtení pomáhá, 

 Noc s Andersenem, 

 Studenti píší do novin. 

Akce jako autorská čtení, skládání veršů do rozhlasu, ale též různé naučné 

stezky motivované literárními hrdiny nebo místem děje příběhu, života spisova-

tele atp. mohou být pro děti též motivační. 

 Aplikační otázky a úkoly 

1. a) V osnovách RVP analyzujte klíčové kompetence a očekávané výstupy 

 vašeho aprobačního předmětu a vyznačte, které z těchto cílových 

 kategorií se vztahují ke čtenářské gramotnosti. 

b) Domníváte se, že budou žáci tyto úkoly zvládat? Proč? 

c) Jakým způsobem s nimi budete pracovat, abyste dosáhli stanovených 

cílů? Tedy jaké metody a další prostředky využijete při práci s texty? 

Jak je zaujmete a získáte pro práci s texty, pro literaturu? Jak budou 

činnosti časově náročné? 

2. Vyhledejte další zdroje informací o metodách a prostředcích rozvoje 

čtenářské gramotnosti (čtenářských dovedností, postojů k textům,…) 

a informujte o nich ostatní. Co z toho můžete doporučit? 

3. Jaké projekty na podporu čtenářství využívá škola ve vašem bydlišti? Ja-

kými metodami a akcemi rozvíjejí čtenářskou gramotnost? Mají ve svém 

školním vzdělávacím programu speciální program rozvoje čtenářské gra-

motnosti a čtenářství žáků? Co vás v něm zaujalo? 

4. Zjistěte, jak je čtenářská gramotnost zakotvena v pedagogických doku-

mentech a jak je rozvíjena v zahraničních vzdělávacích systémech. 

 Kontrolní otázky 

1. Jaké místo má aktuálně čtenářská gramotnost v rámcových vzdělávacích 

programech a ve standardech vzdělávání? 

2. Které prostředky rozvoje čtenářské gramotnosti a čtenářství se nejnověji 

objevují v pedagogické praxi? 
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3. V jakých případech pomáhají prostředky ICT zkvalitňovat čtenářskou gra-

motnost? Doložte aktuálními argumenty. 

 Souhrn 

V České republice je čtenářská gramotnost zmiňována v základních pedagogic-

kých dokumentech - v rámcových vzdělávacích programech (RVP), ale není 

v nich podrobněji a metodicky rozpracovaná. Je možné ji identifikovat 

v očekávaných výstupech a v klíčových kompetencích, pokud má pedagog zna-

lost o podstatě a znacích čtenářské gramotnosti. U nás neexistuje mnoho publi-

kací o čtenářské gramotnosti, více informací je na internetových stránkách. 

Zkvalitňování čtenářské gramotnosti přispívají všechny prvky systému výuky, 

pokud jsou aplikovány dle principů moderně pojaté výuky a čtenářské gramot-

nosti a pokud jim jsou přizpůsobeny komplexně i další podmínky. Mezi účinné 

metody se řadí např. metody z projektu RWCT, dramatické výchovy a projek-

tová i problémová výuka v různých organizačních formách. 

Na rozvoji čtenářské gramotnosti se v posledních letech orientuje několik akcí, 

které jsou iniciované neziskovými organizacemi a jsou podporované dobrovol-

níky i sponzory. 

 Literatura 
Grecmanová, H. a kol. (2000), Pokorná, V. (2000), Sikorová, Z. (2007), Víška, 

V. In Bubeníčková, P., Čuřín, M. a kol. (2011), Zachová, A. (2013). 

Rámcové vzdělávací programy viz msmtcr.cz 
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 Diagnostika a hodnocení čtenářské gramotnosti 10

žáků 

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Budete aplikovat diagnostické metody na zjištění stavu různých součástí 

čtenářské gramotnosti žáků. 

 Budete znát specifika hodnocení čtenářské gramotnosti. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 Úvodní otázky a úkoly 

1. Na které momenty je důležité dle vašeho názoru se soustředit při hodno-

cení čtenářské gramotnosti žáků? 

2. Jakými způsoby je možné získávat informace o čtenářské gramotnosti 

žáků? 

3. Je dle vašeho názoru nepostradatelné zabývat se při hodnocení žáků 

úrovní jejich čtenářských deníků? 

Práce s textem a textovými informacemi se týká většiny vyučovacích předmětů. 

I když se v každém předmětu pracuje se specifickými texty a činnosti s textem 

mají rozdílné cíle, společný všem je zájem na funkční čtenářské gramotnosti, 

neboť je prostředkem vzdělávání. Proto by měli učitelé různých aprobací pečo-

vat o její rozvoj. Způsob, jak učitel zjistí, zda jsou podmínky čtenářské gramot-

nosti žáků a kvalita jejího utváření dobré, je právě záležitostí diagnostických 

metod. 

10.1 Diagnostika a hodnocení čtenářské gramotnosti žáků 
Diagnostické metody jsou postupy, kterými jsou shromažďovány podklady pro 

hodnocení žáků ve výuce. Jejich prostřednictvím jsou získávány informace 

o kvalitě procesů i výsledků učební činnosti. Pomáhají též zjišťovat příčiny 

stavu. Získané informace tvoří základ pro zvážení, jak se postupovat dál ve 

 diagnostické metody  hodnocení 
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vzdělávací činnosti. Hodnocení vystavěné na objektivních a ucelených informa-

cích potom lépe splňuje informační, diagnostickou a motivační funkci. 

Aby mohl být věrohodně a objektivně hodnocen stav, je třeba znát cílové kate-

gorie. V oblasti čtenářské gramotnosti na vyšších stupních ZŠ, na rozdíl od 

1. stupně ZŠ, je toto zatím postrádáno. I když pro žáky vyšších stupňů škol není 

stupnice čtenářských dovedností v metodikách vyučovacích předmětů rozpraco-

vána, může být úspěšně využito materiálů výzkumu PISA. V této stupnici čte-

nářské gramotnosti jsou popsány charakteristiky týkající se čtenářských doved-

ností několika dovednostních úrovní od nejslabších výkonů po nejlepší. Stupně 

nenahrazují požadavky jednotlivých ročníků nebo věkových období. Pouze uka-

zují, na kterém místě čtenářského vývoje se jedinec nachází (viz Příloha č. 5). 

Protože není na 2. stupni základní školy rozvoj čtenářské gramotnosti ani jeho 

hodnocení systematicky řešeno, je praxe zaměřena převážně na čtenářství a na 

snadno zachytitelné jevy, tedy na techniku hlasitého čtení. Další podstatné 

znaky současné čtenářské gramotnosti potom unikají ze zřetele. 

10.2 Diagnostické metody čtenářské gramotnosti 
Pro diagnostické účely ve čtenářské gramotnosti bývají nejčastěji využívány tyto 

základní metody: 

 rozhovor, 

 dotazník, anketa, 

 rozbor výsledků činnosti (práce s textem, samotného čtení), 

 pozorování, 

 testy. 

Nověji jsou zařazovány i autodiagnostické metody a portfolio. 

Utváření psychomotorické dovednosti, v tomto případě čtení, se účastní celá 

osobnost. Četbou je aktivizována myšlenková činnost a je vyvoláváno vnitřní 

prožívání obsahu textu a jeho hodnocení. Do procesu čtení a rozvoje čtenář-

ských dovedností vstupuje též motivace a vztah ke čtení a k literatuře. Objek-

tivní obraz o celkové úrovni čtenářské gramotnosti žáků získá učitel tehdy, 

snaží-li se zachytit komplexnější pohledy na ni, ne pouze jednotlivé, dílčí schop-

nosti a čtenářské dovednosti. Dále je důležité sledování procesů a podmínek, za 

kterých je čtenářská gramotnost utvářena. 

Tabulka č. 2 předkládá stručný přehled sledovaných jevů čtenářské gramotnosti 

a vhodných diagnostických metod. 
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Tabulka č. 2: Příklady užití diagnostických metod 

Je třeba stále více vtahovat žáka do aktivního sebeutváření, vést jej k sebere-

flexi jako základu pro sebeutváření. 

Sledované jevy Diagnostické metody 

Znaky čtenářského výkonu 1: 

technika čtení (správnost, rych-

lost, plynulost) 

 poslech a rozbor čtení 

Znaky čtenářského výkonu 2: 

Porozumění a přemýšlení o ob-

sahu textu 

Aplikace a tvořivé využívání infor-

mací z textu 

 rozbor písemných záznamů (zpra-
covaných úkolů k textu, písemných 
odpovědí,…), rozbor ústního projevu 
(reprodukce textu), dramatizační 
a výtvarné činnosti, analýza čtení 
zaměřená na výraznost, atp. 

 rozhovor o přečteném 
 pozorování 
 čtenářské testy 

Podmínky vnitřní 1: 

prožitek z četby 

 pozorování, 
 rozhovor, 
 analýza písemných záznamů (deníky) 

nebo výtvarných prací vzniklých na 
základě prožitku z četby atp., 

 rozbor sebereflektivních záznamů, 

 portfolio. 

Podmínky vnitřní 2: 

motivace, zájmy 

(o téma, žánr,…) 

 rozhovor, 
 dotazník, anketa, 

 portfolio, 
 analýza čtenářské aktivity, 
 portfolio. 

Podmínky vnitřní 3: 

Předpoklady biologického rázu 

 analýza lékařské aj. dokumentace, 
výsledků činnosti… 

Podmínky vnější pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti  

(nejen školní, ale i rodinné pro-

středí) 

 pozorování (žáka i činností navoze-
ných učitelem) 

 rozhovor se žákem, s rodiči, s vycho-
vatelkou ve školní družině atd. o pod-
mínkách pro rozvoj čtenářské gra-
motnosti, 

 dotazník. 

Procesy 

 rozhovory o použitých strategiích 
 analýza záznamu o příležitostech 

k učení v hodině  
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Podrobnější charakteristiky diagnostických metod nalezneme v literatuře 

o pedagogické diagnostice a v publikacích o dyslexii. 

10.2.1 Standardizované a nestandardizované testy čtenářské 

gramotnosti 

Standardizované testy jsou publikovány v metodických příručkách o diagnostice 

čtení nebo v literatuře o dyslexii. Jedná se o testy, se kterými se v běžné praxi 

nepracuje, jen v pedagogicko-psychologických poradnách. 

Ve školní výuce jsou nejčastěji využívány testy, které uvádějí metodické pří-

ručky k příslušným učebnicím (v českém jazyce na 1. stupni ZŠ). Není však pra-

vidlem, že by v nich byly vždy uvedeny. Když už učitelé používají testy, použí-

vají nejčastěji nestandardizované, tedy své vlastní, které vytvoří. Mohou se in-

spirovat texty a úkoly z mezinárodních testů čtenářské gramotnosti PISA, 

PIRLS. Testování čtenářské gramotnosti provádí společnosti Scio nebo Kalibro. 

10.3 Hodnocení čtenářských dovedností 
Informace získané diagnostickými metodami se stávají podkladem pro hodno-

cení žáků a pro plánování dalšího vývoje, další výuky atp. 

Žáci jsou na 1. stupni základní školy hodnoceni převážně známkou, slovně nebo 

oběma formami zároveň. U „inovativních“ učitelů sledujeme, že navozují sebe-

hodnocení žáků a zavádějí portfolio, což s použitím slovního hodnocení více vy-

hovuje individualizaci v procesu učení a hodnocení. 

Učitelé jiných než jazykových předmětů do hodnocení žáků ve svém předmětu 

oblast čtenářské gramotnosti většinou nezahrnují. Dovednosti žáka pracovat 

s textem objevují učitelé nahodile při aktivitách, kdy je třeba pracovat s textem. 

Vzhledem k významu čtenářské gramotnosti by jí mohla být věnována větší po-

zornost. 

Bylo by pozitivní, kdyby byli žáci předem obeznámeni s cíli, kterých mají 

v oblasti čtenářské gramotnosti dosáhnout, a tyto cíle by byly průběžně vyhod-

nocovány. 

 Aplikační otázky a úkoly 

1) Vyhledejte další zdroje informací o diagnostických metodách čtenářské 

gramotnosti (tzn. metodách čtenářských dovedností, čtenářství). 

2) Které čtenářské dovednosti by měli žáci zvládnout, aby plnili očekávané 

výstupy? Jakým způsobem je ověříte? Pokuste se stanovit kritéria pro je-

jich hodnocení a navrhněte formu hodnocení. 
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3) Vytvořte dotazník, kterým zjistíte zájmy žáků o četbu. 

4) Jak lze využít volnočasových zájmů k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků? 

 Kontrolní otázky 

1. Jakým způsobem lze diagnostikovat čtenářskou gramotnost? 

2. Jakou funkci (poslání) má hodnocení žáků v otázkách čtenářské gramot-

nosti? 

 Souhrn 

Diagnostické metody, které informují o průběhu a výsledcích utváření čtenářské 

gramotnosti, jsou nepostradatelné pro hodnocení žáků v této oblasti a mají vý-

znam i pro sebeutváření žáků a autodiagnostiku učitele. Nejčastěji používanými 

diagnostickými metodami jsou rozhovor, dotazník, rozbor výsledků činnosti 

(práce s textem, samotného čtení), pozorování, testy a portfolio. 

 Literatura 

Pedagogická diagnostika 

Dittrich, P. (1992), Gavora, P.(2010), Hrabal, V. (1989), Matějček, Z. (1993), 

Pokorná, V. (2000). 
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 Výzkumy čtenářské gramotnosti 11

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o výzkumech zjišťujících úroveň čtenářské gramotnosti. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 mezinárodní výzkumy 

 PIRLS 

 PISA 

 dotazníky 

 čtenářské testy 

 

 výzkumy českých od-

borníků 

 Úvodní otázky a úkoly 

1. Zúčastnili jste se v průběhu školní docházky zjišťování čtenářské gramot-

nosti? Vzpomenete si, v rámci jakého výzkumu se konalo? Jakými meto-

dami byl výzkum prováděn? 

2. Proč se zkoumá čtenářská gramotnost v mezinárodním i oblastním (stát-

ním) měřítku? 

11.1 Mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti 

Za významné považujeme mezinárodní srovnávací výzkumy, které byly a jsou 

realizovány na popud organizace OECD již v 90. letech minulého století. U nás 

jej v posledních letech realizovali pracovníci Ústavu pro informace ve vzdělávání 

v Praze, a jejich spolupracovníci. Na jejich www stránkách můžeme také nalézt 

podrobné informace o těchto výzkumech a výsledcích. 

Výzkumy čtenářské gramotnosti jsou pro složitost její podstaty a bohatou 

strukturu determinant projektovány komplexně. I když ještě v roce 1987 J. Prů-

cha kritizuje, že se např. otázky učení z textu zkoumají bez ohledu na motivační 

faktory (Průcha, 1987), tak mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti z roku 

1994 (Straková - Tomášek, 1995) a PISA z roku 2000 (Straková, 2002) již za-

hrnují i zájem žáka o čtení. 

Protože se můžeme poučit z metodologie těchto výzkumů, bude dále podrobněji 

popsáno několik z nich. Stav čtenářské gramotnosti je zjišťován prostřednictvím 
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testů čtenářské gramotnosti a zájem o čtení čtenářskými dotazníky. Tehdejší 

čtenářské testy obsahovaly položky zjišťující, jak žáci zvládají: 

 postupy – tzn. činnosti, kterými řeší různé úlohy zaměřené na porozu-

mění, na získávání informací, vytvoření interpretace, posouzení obsahu 

textu a posouzení formy textu, 

 obsah – reprezentovaný různými typy textů (souvislé a nesouvislé) 

a k nim navozené příslušné spektrum čtenářských aktivit, 

 situace – reprezentované texty dle účelu, pro který byl text napsán. 

(Straková, 2002) 

Ve výzkumu čtenářské gramotnosti RLS (Reading literacy study, 1990-1991), 

který byl však u nás realizován u devítiletých a čtrnáctiletých žáků až v roce 

1994 a publikován v roce 1995 (Straková - Tomášek, 1995), byly schopnosti 

dětí testovány ve třech oblastech (doménách): vyprávění (souvislý text, ve 

kterém autor vypráví příběh), výklad (text sloužící k prezentaci faktické infor-

mace) a dokument (informace je prezentována v nesouvislém textu, tzn. bez 

děje, jedná se o uvedení izolovaných informací, např. graf, mapa, jízdní řád 

atp.). Žáci měli prokázat v úkolech, které následovaly za texty různé délky 

a obtížnosti, míru porozumění a schopnost dále operovat s informacemi. Tes-

tové položky byly proto zaměřeny na následující operace s textem: reprodukce, 

parafráze, dedukce, vyhledávání informace a konečně na vyhledávání a zpraco-

vání informace. Byly rovněž rozděleny do pěti kategorií obtížnosti tak, aby spo-

lehlivě odlišovaly dobré a špatné čtenáře. 

Respondenti vybírali k otázkám za textem jednu z několika možných odpovědí, 

v zanedbatelném počtu odpovědi tvořili. Konstruované odpovědi však vyhodno-

covány nebyly. 

Děti ze třetích tříd pracovaly s testovým sešitem (obsahoval patnáct textů s 66 

otázkami) přibližně 75 minut. Předtím však vyplňovaly jednoduchý text na roz-

poznávání slov (90 sekund). Domníváme se, že množství textů a úkolů, jakož 

i délka na vypracování všech položek byla věku nepřiměřená. 

Test pro žáky z 8. tříd obsahoval 19 různých textů s 89 otázkami. Pracovali po 

dobu 85 minut. 

Dotazníky pro žáky byly zaměřeny na zjištění zázemí žáků, vztahu žáků ke 

škole, výuky čtení a mateřského jazyka, čtenářských zájmů a způsobu trávení 

volného času. 

Učitelský dotazník (učitelé mateřského jazyka) se týkal osobnosti učitele, pod-

mínek testované třídy, vyučovacích metod pro výuku mateřského jazyka a čtení, 

metod hodnocení a názorů na testy. 
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Dotazníky pro ředitele školy zjišťovaly podmínky školy, její vybavení, míru spo-

lupráce s rodiči, způsob výuky čtení, priority v práci ředitele školy. (Straková 

a Tomášek, 1995, s. 7-17). 

Ve výzkumu PISA 2000 měly položky testu strukturovanou podobu. 

K úvodnímu textu, grafu či obrázku byly formulovány úkoly, takže se žáci zabý-

vali vždy delší dobu jedním tématem. Základní materiál tvořily autentické články 

z novin, časopisů, internetové texty, reklamní letáky atp., což je odlišné od 

předchozího výzkumu. 

Otázky k textům byly členěny do tří skupin: 

1. žáci si mohli vybrat odpověď, 

2. měli za úkol tvořit krátkou odpověď (jedno až několik slov), 

3. tvořili obsáhlejší odpověď. 

Na rozdíl od výše uvedeného výzkumu byly konstruované odpovědi vyhodnoco-

vány. Každý žák pracoval s testem 120 minut. 

Ve výzkumu PISA byly použity dotazníky pro žáky a pro ředitele škol. 

U žáků bylo zjišťováno sociálně kulturní klima rodiny, podmínky a průběh výuky 

a vztah žáků ke škole a k testovaným předmětům. Tedy obdobné zaměření jako 

prvně uváděný výzkum. Speciálním dotazníkem bylo zjišťováno sebehodnocení 

a studijní strategie. Dále vyplňovali nepovinný dotazník zaměřený na informační 

technologie. 

Ředitelé odpovídali na otázky týkající se charakteristiky školy, pedagogického 

sboru, výchovných a materiálních problémů, kritérií přijímání a hodnocení žáků, 

rozdělení pravomocí ve škole. 

Dotazník žáci vyplňovali 45 minut (jednalo se o žáky patnáctileté), ředitelé 30 

minut. 

Je zřejmé, že šíře a komplexnost uváděných výzkumů byla značná. Zajímavé je 

vyhodnocení testu čtenářské gramotnosti PISA. Pro prezentaci výsledků byly 

zvoleny tři dílčí škály: 

1. dovednost získávat informace z textu, 

2. dovednost interpretovat text, 

3. dovednost přečtený text posoudit z obsahového i formálního hlediska 

a dát je do souvislosti s poznatky z jiných zdrojů. 

Celková škála charakterizovala čtenářskou gramotnost jako celek. 

Každá ze škál byla rozdělena na pět úrovní způsobilosti, které byly podrobně 

definovány prostřednictvím vymezení charakteristických dovedností pro práci 

s textem. Vyjadřovaly úroveň schopnosti využívat čtenářské dovednosti 

k získání informací a k dalšímu sebevzdělávání (Straková, 2002, s. 10-21). 
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Obdobnou strukturu měly i výzkumné materiály pro funkční gramotnost dospě-

lých SIALS (podrobněji viz Matějů, 1998). 

Výzkumné metody následujících výzkumů PISA 2003, 2006 a PIRLS nebyly mě-

něny, pouze bylo zpřesňováno zaměření otázek a úkolů k textům. 

11.2 Výzkumy čtenářské gramotnosti českých odborníků 

Výzkumy pracovníků pedagogických fakult a jiných odborných pracovišť jsou 

zaměřovány na dílčí témata čtenářské gramotnosti a jdou do hloubky. Hledají 

vztahy a souvislosti mezi faktory čtenářské gramotnosti, a také pozitivní mo-

menty i úskalí procesů utváření této klíčové kompetence. 

Na čtenářské dovednosti, především na porozumění textu, vyvozování a hodno-

cení textu, se zaměřovala např. M. Novotná, na strategie čtení V. Najvarová 

a J. Doležalová, na činnosti (úlohy) k textu V. Vykoukalová, problematice prvo-

počátečního čtení a psaní se věnovala R. Wildová (viz seznam literatury). 

Na čtenářství zaměřili výzkumnou činnost I. Gabal - L. Helšusová, K. Homolová, 

O. Chaloupka, L. Lederbuchová, R. Metelková-Svobodová, J. Trávníček. 

Výzkumy čtenářské gramotnosti nemusí být realizovány pouze kvantitativními 

metodami. Lze využít rovněž kvalitativních metod. Např. narativní metodu vý-

zkumu čtenářství využila i Ch. Garbe (2008) a J. Doležalová (2013). 

O metodách výzkumu, které lze uplatnit při zkoumání čtenářské gramotnosti, 

najdete v literatuře o pedagogickém výzkumu (zde i o postupu při výzkumu). 

Cenné informace o výzkumech v této oblasti poskytují také sborníky 

z konferencí a různé databáze na internetu. 

 Aplikační otázky a úkoly 

1. Zjistěte, jak se lišilo zaměření posledních výzkumů PISA a PIRLS od 

původních. 

2. Jaké tendence shledáváte ve výsledcích čtenářské gramotnosti našich 

žáků v opakovaných mezinárodních výzkumech? Jaké opatření byste pro 

další období navrhli? 

3. Jak a co vše budete zjišťovat na vybrané škole, máte-li za úkol navrh-

nout opatření na zlepšení čtenářské gramotnosti žáků? 

4. Zformulujte otázku, která se týká čtenářské gramotnosti a zajímá vás. 

Potom navrhněte cíl empirického šetření a adekvátní výzkumné metody. 

Zjistěte, zdali byl již podobný výzkum proveden, abyste získali k tématu 

nové informace, případně inspiraci na zdokonalení vašeho výzkumného 

nástroje. Proveďte empirické šetření v pedagogické praxi, vyhodnoťte 

výsledky a okomentujete. Nakonec shrňte svoje zkoumání. 
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 Kontrolní otázky 

1. Proč jsou realizovány mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti 

podporované OECD? 

2. Jak jsou koncipovány mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti? 

3. Které výzkumné metody můžete použít v běžné pedagogické praxi při 

zkoumání čtenářské gramotnosti? 

 Souhrn 

Čtenářská gramotnost žáků je zkoumána v posledních letech velkými srovnáva-

cími výzkumy. Je v nich využíváno testů čtenářské gramotnosti a dotazníkového 

šetření mezi žáky, učiteli a řediteli, aby byla zkoumaná problematika postižena 

co nejkomplexněji. 

Výzkumy menšího rozsahu, které jsou prováděny v českých zemích, jsou a spe-

cializované na určitou oblast čtenářské gramotnosti. Je v nich využíváno kvan-

titativních i kvalitativních výzkumných metod adekvátních k příslušnému pro-

blému. 

 Literatura 
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Výzkumy v oblasti čtenářské gramotnosti a čtenářství v ČR: 

Bubeníčková, P.- Čuřín, M. a kol. (2011), Doležalová, J. (2012, 2013), 

Doležalová, J. - Čepl, J. (2008), Doležalová, J. - Najvarová, V. - Najvar, P. 

(2008), Gabal, I. - Helšusová, L. (2002), Homolová, K. (2008), Chaloupka, O. 

(2008), Lederbuchová, L. (2004), Matějů, P. (1998), Metelková-Svobodová, R. 

(2008), Najvarová, V. (2006), Novotná, M. (2000), Potužníková, E. (2010), 

Prudký, L. (1995), Straková, J. (2002), Straková, J. - Tomášek, (1995), 
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PŘÍLOHA č. 1: 

 

Strategie učení z textu a informační strategie (DOTAZNÍK) 

V následujících větách zakroužkujte číslo ze stupnice, které odpovídá Vašim ná-

zorům a zkušenostem: 

1 – velmi souhlasím, 

2 – souhlasím, 

3 – ani nesouhlasím, ani souhlasím, 

4 – nesouhlasím, 

5 – velmi nesouhlasím. 

V některých větách budete vyzváni, abyste zakroužkovali nejčastější nebo nej-

pravdivější odpověď. 

1. Učení z textu mně nedělá problémy. 1 2 3 4 5 

2. Z textu se učím proto, 

a) abych uspěl(a) u zkoušky. 1 2 3 4 5 

b) protože mne téma (učivo) zajímá. 1 2 3 4 5 

c) protože se musím učit. 1 2 3 4 5 

d) chci vědět víc než ostatní. 1 2 3 4 5 

e) Jiné možnosti, napište jaké: ............................................................  

3. Při učení z textu se snažím 

a) osvojit si doslovně vědomosti z textu. 1 2 3 4 5 

b) osvojit si podstatné informace. 1 2 3 4 5 

c) pochopit souvislosti mezi informacemi 

z textu. 1 2 3 4 5 

d) Jiné možnosti, napište jaké: ............................................................  

4. Než se začnu učit z textu (před čtením textu): 

a) Pokud se učím z knihy, prohlédnu si ji, 

prolistuji, seznámím se s obsahem knihy. 1 2 3 4 5 

b) Před čtením si řeknu, co o tématu vím 

a co mě zajímá. 1 2 3 4 5 

c) Bez přípravy se pustím hned do čtení. 1 2 3 4 5 

d) Jiné činnosti, napište které: .............................................................  

5. Jak čtu obvykle text, když se z něho učím: 

a) Text si přečtu jen jednou, potom už ne. 1 2 3 4 5 

b) Text si přečtu nejprve celý, potom 

po částech. 1 2 3 4 5 

c) Při čtení po odstavcích si říkám jejich 

hlavní myšlenky. 1 2 3 4 5 
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d) Po čtení shrnu celý text. 1 2 3 4 5 

e) Jiné činnosti, napište které: .............................................................  

6. Během čtení si z textu vypisuji: 

a) nové informace. 1 2 3 4 5 

b) co mně připadá důležité. 1 2 3 4 5 

c) co mě zajímá. 1 2 3 4 5 

d) co je zvýrazněno. 1 2 3 4 5 

e) čemu nerozumím. 1 2 3 4 5 

f) s čím nesouhlasím. 1 2 3 4 5 

g) svoje myšlenky, které mne při čtení 

napadají. 1 2 3 4 5 

h) Jiné činnosti, napište které: .............................................................  

7. Abych si text lépe zapamatoval(a) a porozuměl(a) mu, 

a) podtrhávám nebo barevně zvýrazňuji 

důležité informace. 1 2 3 4 5 

b) píši si poznámky na okraj stránky. 1 2 3 4 5 

c) vypisuji si poznámky z textu. 1 2 3 4 5 

d) dávám nové poznatky do souvislostí 

se starými. 1 2 3 4 5 

e) přemýšlím o využití nových poznatků. 1 2 3 4 5 

f) Jiné možnosti, uveďte které: ...........................................................  

8. Když provádím výpisky z textu, 

a) opisuji celé věty. 1 2 3 4 5 

b) píšu heslovitě. 1 2 3 4 5 

c) zapisuji pouze klíčová (nejdůležitější) 

slova. 1 2 3 4 5 

d) opisuji téměř vše, ale svými slovy. 1 2 3 4 5 

e) používám zkratky a symboly. 1 2 3 4 5 

f) Jinak, napište jak: ..........................................................................  

9. Když v textu něčemu nerozumím, 

a) hledám vysvětlení v jiných knihách 

(v jiných tištěných textech, slovnících, 

encyklopediích). 1 2 3 4 5 

b) hledám vysvětlení na internetu. 1 2 3 4 5 

c) zeptám se učitele. 1 2 3 4 5 

d) radím se se spolužáky, s kamarády. 1 2 3 4 5 

e) zeptám se rodičů. 1 2 3 4 5 

f) ve čtení a učení nepokračuji, končím. 1 2 3 4 5 

g) Jinak, napište jak: ..........................................................................  
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10. Po přečtení textu, ze kterého se učím, 

a) zpracovávám nové poznatky graficky 

(do tabulek, schémat, myšlenkových 

map, obrázků). 1 2 3 4 5 

b) zpracovávám nové poznatky do přehledů. 1 2 3 4 5 

c) provedu shrnutí obsahu textu ústně. 1 2 3 4 5 

d) provedu shrnutí obsahu textu písemně. 1 2 3 4 5 

e) si dávám nové poznatky do souvislostí 

starými. 1 2 3 4 5 

f) přepracovávám poznatky z textu po svém. 1 2 3 4 5 

g) Jinak, uveďte jak: ..........................................................................  

11. Při opakování obsahu textu si 

a) text znovu přečtu. 1 2 3 4 5 

b) obsah textu řeknu vlastními slovy. 1 2 3 4 5 

c) sepíšu „zpaměti“ přehled základních 

informací. 1 2 3 4 5 

d) řeším otázky a úkoly v učebnici. 1 2 3 4 5 

e) porovnávám informace z různých zdrojů. 1 2 3 4 5 

f) Obsah textu si už neopakuji. 1 2 3 4 5 

g) Jinak, napište jak: ..........................................................................  

12. Text si opakuji proto, abych 

a) si zkontroloval(a), že všechno umím 

doslova. 1 2 3 4 5 

b) si zkontroloval(a), že rozumím 

podstatným informacím. 1 2 3 4 5 

c) uspěl(a) u zkoušky. 1 2 3 4 5 

d) Jiné důvody: ..................................................................................  

DÁLE ZAKROUŽKUJTE ODPOVĚDI, KTERÉ VYJADŘUJÍ NEJLÉPE VAŠI 

SITUACI. 

13. Informace z textu si vybavuji 

a) podle jejich umístění na stránce. 

b) podle barevného zvýraznění. 

c) na základě mechanického paměťového zpracování. 

d) pomocí mnemotechnických pomůcek (např. využiji 

přirovnání s jiným jevem atp.). 

e) podle praktického využití. 

f) podle logických souvislostí v textu. 

g) Jinak, napište jak: ..........................................................................  
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14. Pokud si při opakování nemohu vzpomenout na informaci 

z textu, 

a) podívám se do textu. 

b) odhaduji, co bylo v textu asi uvedeno. 

c) „z paměti“ vyvozuji informaci na základě logických souvislosti. 

d) vytvářím si vlastní teorie. 

e) když si nemohu vzpomenout, nechám 

to být a pokračuji dál v opakování. 

f) Jinak, napište jak: ..........................................................................  

15. Z textu se mi učí dobře, když 

a) se učím s někým druhým. 

b) je kolem mne absolutní ticho. 

c) hraje oblíbená hudba. 

d) si text čtu nahlas. 

e) při učení (čtení) chodím. 

f) znám již problematiku z přednášek. 

g) když střídám učení se sportem. 

h) když mám dostatek času. 

i) když se učím něco zajímavého. 

j) když jsem soustředěný(á). 

k) když nemám hlad ani žízeň. 

l) Jiné okolnosti, uveďte které: ...........................................................  

16. Je pro mne obtížné učit se z textu, když je text 

a) složitý 

b) nesrozumitelný 

c) nezáživný 

d) dlouhý 

e) Jiné okolnosti, uveďte které: ...........................................................  

17. Problémy s učením z textu mívám proto, že 

a) mám potíže se čtením a porozuměním textu. 

b) neumím se učit z textu. 

c) nemohu se donutit učit se. 

d) se bojím zkoušky. 

e) Jiné důvody, uveďte které: .............................................................  

18. Jak se mám učit z textu, mně radili především 

a) učitelé na základní škole. 

b) učitelé na střední škole. 

c) učitelé na vysoké škole. 

d) rodiče. 

e) spolužáci, kamarádi. 
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f) Jiné osoby, uveďte kdo:..................................................................  

19. Jak se mám učit jsem se dozvěděl 

a) z příruček. 

b) z portálů www stránek. 

c) Přišel jsem na to sám. 

d) Jiné možnosti, uveďte které: ...........................................................  

NYNÍ OPĚT VYZNAČTE MÍRU SOUHLASU NA ČÍSELNÉ OSE. 

20. Moje zkušenosti s učením z textu: 

a) Při učení z textu mně pomáhá 

rychločtení. 1 2 3 4 5 

b) Při učení z knihy využívám rejstříku. 1 2 3 4 5 

c) Při učení využívám odkazů v knize 

na další literaturu. 1 2 3 4 5 

d) Při učení nebo při zpracovávání úkolů 

využívám internetových stránek. 1 2 3 4 5 

e) Informace z internetových zdrojů 

nijak neověřuji. 1 2 3 4 5 

f) Literaturu si vyhledávám v katalogu 

v počítači. 1 2 3 4 5 

g) Často se učím z obtížného textu. 1 2 3 4 5 

h) Často se učím z textu něco zajímavého. 1 2 3 4 5 

i) Jiné možnosti, uveďte které: ...........................................................  

21. Poznámky z výkladu učitele si pořizuji 

následujícím způsobem: 

a) Zapisuji jen to, co je důležité. 1 2 3 4 5 

b) Zapisuji téměř vše, ale svými slovy. 1 2 3 4 5 

c) Zapisuji definice a příklady. 1 2  3 4 5 

d) Zapisuji celé věty. 1 2 3 4 5 

e) Zapisuji heslovitě. 1 2 3 4 5 

f) Používám zkratky a symboly. 1 2 3 4 5 

g) Zapisuji do připravené osnovy 

(do textu od učitele). 1 2  3 4 5 

h) Opisuji zápis učitele z tabule nebo 

prezentace. 1 2 3 4 5 

i) Nezapisuji si nic. 1 2 3 4 5 

j) Jiné možnosti, uveďte které: ...........................................................  
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Napište prosím poznámky a vysvětlení k uvedeným otázkám 

a odpovědím: 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

© Jana Doležalová, 2013 

(Zdroj: V. Najvarová, 2006, P. Gavora, 2010, A. Vališová, 2010 - upravila a 

zpracovala J. Doležalová, 2013) 
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PŘÍLOHA č. 2 

Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů pro kognitivní oblast – slovní-

ček sloves 

Slovesa používáme při formulaci vzdělávacích cílů pro kognitivní oblast, ale je 

možné je využít při formulaci otázek, případně úkolů. 

1. Paměť 

definovat, doplnit, napsat, opakovat, pojmenovat, vysvětlit, popsat, přiřadit, 

seřadit, vybrat, vysvětlit, určit 

2. Porozumění 

dokázat, jinak formulovat, ilustrovat (nebo převést do jiné formy komunikace, 

objasnit, odhadnout, opravit, přeložit, převést, vyjádřit vlastními slovy (jinou 

formou), vysvětlit, vypočítat, zkontrolovat, změřit 

3. Aplikace 

demonstrovat, diskutovat, interpretovat údaje, načrtnout, navrhnout, plánovat, 

používat, prokázat, řešit, uvést vztah mezi, uspořádat, vyčíslit, vyzkoušet 

4. Analýza 

provést rozbor, rozhodnout, rozlišit, rozčlenit, specifikovat 

5. Syntéza 

kategorizovat, klasifikovat, kombinovat, modifikovat, napsat sdělení, navrhnout, 

organizovat, reorganizovat, shrnout, vyvodit obecné závěry 

6. Hodnocení 

argumentovat, obhájit, ocenit, oponovat, podpořit (názory), porovnat, posoudit, 

provést kritiku, prověřit, srovnat s normou, vybrat, uvést klady a zápory, zdů-

vodnit, zhodnotit 

  



 

  
J. Doležalová: Čtenářská gramotnost 95 

PŘÍLOHA č. 3 

Dotazník – Sebereflexe v oblasti utváření odborných kompetencí pro 

rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 

Zatrhněte:  Jsem:  muž  žena 

Doplňte:  ročník__________  aprobace___________ 

Mělo pro mne studium tohoto textu a plnění přínos pro mé znalosti 

o samotné čtenářské gramotnosti? (Zatrhněte.) 

□ určitě ano □ ano □ spíše ano □ spíše ne □ ne □ určitě ne 

Jak? .............................................................................................................  

Čím? .............................................................................................................  

Mělo to vše pro mne přínos pro mé vědomosti a dovednosti k rozvíjení 

čtenářské gramotnosti mých budoucích žáků? (Zatrhněte.) 

□ určitě ano □ ano □ spíše ano □ spíše ne □ ne □ určitě ne 

Jak? .............................................................................................................  

Čím? .............................................................................................................  

Co nejdůležitějšího jsem se o čtenářské gramotnosti a jejím rozvíjení 

dozvěděl(a)? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Zakroužkujte v následující tabulce, co jste se studiem textu o čtenář-

ské gramotnosti a plněním úkolů naučili: 
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a Vím jistě, co je čtenářská gramotnost. Ano Ne 

b Poznal(a) jsem, jaké jsou moje čtenářské dovednosti. Ano Ne 

c 
Vím, jak motivovat žáky pro práci s textem, jak jim text 

zajímavě předkládat. 
Ano Ne 

d Umím aktivizovat žáky pro práci s textem. Ano Ne 

e Umím vést žáky k přemyšlení nad textem. Ano Ne 

f 
Vím, kdy a jak u žáků navodit písemné vyjadřování, pří-

padně slovesnou tvorbu. 
Ano Ne 

g 
Vím, že mám dávat žákům prostor pro slovní komuni-

kaci. 
Ano Ne 

h Umím zjistit, že žáci porozuměli textu. Ano Ne 

i Umím zjistit, že o textu přemýšleli. Ano Ne 

j 
Umím navodit situace, kdy žáci samostatně vyhledávají 

informace, vyhodnocují je a používají pro řešení úkolů. 
Ano Ne 

k Umím hodnotit texty, které zpracovali žáci. Ano Ne 

l Znám rozmanité metody učení z textu. Ano Ne 

m Umím vybírat klíčová slova z textu. Ano Ne 

n Umím vypisovat poznámky z textu. Ano Ne 

o Textové informace umím graficky zpracovat. Ano Ne 

p 
Znám postavení čtenářské gramotnosti v RVP a vztahy 

s dalšími součástmi tohoto dokumentu. 
Ano Ne 

q 
Umím začleňovat rozvoj čtenářské gramotnosti do svých 

aprobačních předmětů. 
Ano Ne 

r 
Umím vybírat vhodné texty pro rozvoj čtenářské gra-

motnosti žáků v mém aprobačním předmětu. 
Ano Ne 

s Umím napsat výkladový text různé obtížnosti. Ano Ne 

t 
Umím vyhodnocovat podmínky školy pro rozvoj čtenář-

ské gramotnosti. 
Ano Ne 

Co se ještě potřebuji dozvědět a naučit o rozvíjení čtenářské gra-

motnosti? 

 .....................................................................................................................  

Jak hodnotím celkově svoje pedagogické kompetence pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti žáků? 

 .....................................................................................................................  

Co se potřebuji ještě naučit, v čem zdokonalit, abych měl(a) dobrou 

čtenářskou gramotnost? 

 .....................................................................................................................  



 

  
J. Doležalová: Čtenářská gramotnost 97 

Doplňte ještě další myšlenky o rozvoji čtenářské gramotnosti, které vás napa-

dají. 
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