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Katedra českého jazyka a literatury

Diplomová práce
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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá vyu¾itím ètenáøských deníkù ve výuce literární výchovy na druhém stupni základní ¹koly. Dùraz je kladen na prohlubování vztahu k èetbì a zvy¹ování
ètenáøských kompetencí ¾ákù.
Teoretická èást podává základní informace o pojmech spojených s tematikou ètení a ètenáøství, pøiná¹í informace o speci kách ètenáøství dospívajících. Dále mapuje problematiku
ètenáøských deníkù v odborné literatuøe.
Praktická èást pøiná¹í metodické návrhy pro práci se ètenáøskými deníky. Zabývá se souvisejícím tématem zadávání mimo¹kolní èetby. Do popøedí jsou kladeny potøeby a zájmy
¾áka a rùst jeho ètenáøských dovedností.
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Abstract
Master's thesis is focusing on usage of reading diaries during the education on second
level of elementary school. It's mainly targeted on deepening of relationship with reading
and to increase pupil's reading competencies.
Theoretical part brings basic information about terms connected with reading, it brings
information about pubescent reading speci cs. It maps reading diaries issues in professional
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ÚVOD
Téma ètenáøských deníkù jsme pro diplomovou práci zvolili proto, ¾e máme s jejich psaním
osobní zku¹enost z dob vlastních ¹kolních let. V souèasnosti jsou pro nás aktuální i z jiného
pohledu, kdy máme mo¾nost pozorovat v domácím prostøedí problémy ¾ákù, kteøí jsou
èetbou a zápisy úkolováni. Proto¾e vìøíme, ¾e ètenáøské deníky jsou v osobní i vzdìlávací
rovinì u¾iteèné, rozhodli jsme se touto problematikou zabývat podrobnìji.
Ná¹ pøístup inspirovaly semináøe didaktiky literatury s doc. J. Valou, který nás seznámil s metodami kritického my¹lení a s pohledem na ètenáøství, který zohledòuje roli
ètenáøe a respektuje jeho vlastní názor na literární text. S takovým postojem ke ètenáøství
jsme se v období vlastního vzdìlávání na základní, ani støední ¹kole nesetkali. Na základì
neformálních rozhovorù jsme zjistili, ¾e se s nimi èasto nesetkávají ani nìkteøí souèasní ¾áci.
Cílem následujícího textu je podat souhrn metodických návrhù, které by roz¹íøily mo¾nosti práce se ètenáøskými deníky ve výchovnì-vzdìlávacím procesu na druhém stupni základních ¹kol. Pozornost soustøedíme na èetbu prozaických dìl, která jsou tì¾i¹tìm zadávání
mimo¹kolní èetby a která jsou dle výzkumù L. Lederbuchové1 i K. Homolové2 samotnými
¾áky pøi výbìru upøednostòována.
Práce je rozdìlena na teoretickou a praktickou èást. V teoretické èásti se zabýváme
základními pojmy z oblasti ètenáøství, nejvìt¹í pozornost je vìnována problematice ètenáøství dospívajících. Dále se vìnujeme postavení a obsahu literární výchovy a ètenáøství
v rámcovém vzdìlávacím programu pro základní vzdìlávání. Vyu¾íváme aktualizovanou
verzi dokumentu z roku 2016. Významnou souèástí teoretické práce je výbìr publikovaných
textù týkajících se ètenáøských deníkù a jejich vyu¾ití. Struènì se vìnujeme problematice
ètenáøských deníkù na internetu a pojmu ètenáøský deník na kni¾ním trhu.
Teoretická èást práce slou¾ila jako východisko pro praktické metodické návrhy. Sna¾ili
jsme se zohlednit jak informace z výzkumù dìtského ètenáøství, tak speci ka dospívajících
ètenáøù. Pøínosné byly i názory a zku¹enosti pedagogù, kteøí se o své koncepty ètenáøských

1
Srov. LEDERBUCHOVÁ, L. Literatura ve ¹kole: èetba ¾áka a didaktická interpretace umìleckého textu
v literární výchovì na 2. stupni základní ¹koly?. Plzeò: Západoèeská univerzita v Plzni, 2010. s. 71.
2
Srov. HOMOLOVÁ, K. Dìtský a dospívající ètenáø. Opava: Slezská univerzita v Opavì, 2013. s. 174.

3

deníkù podìlili v odborné literatuøe.
V praktické èásti vymezujeme v úvodní kapitole obecné pojetí a cíle ètenáøského deníku. Proto¾e se ètenáøskými záznamy úzce souvisí také téma zadávání èetby, vìnujeme
se i návrhùm pro práci s mimo¹kolní èetbou. Dále podáváme námìty pro písemnou re exi
èetby, kde publikované techniky zápisu doplòujeme o vlastní návod pro tvorbu záznamu.
Následující kapitola shrnuje mo¾nosti, jak na literární dílo reagovat prostøednictvím výtvarné tvorby. Praktickou èást uzavíráme dvìma krátkými kapitolami, které uvádí aktivity
pro sdílení zá¾itkù z èetby v hodinách literární výchovy, a mo¾nostmi, jak dále záznamy
z èetby prakticky vyu¾ít.
V diplomové práci pou¾íváme citaèní normu ISO 690 a poznámkový aparát uvádíme
prùbì¾nì pod èarou. Pracovní listy a navr¾ené návody jsou souèástí pøíloh. Jejich gra ckou
podobu a ilustrace vytvoøila autorka práce.
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1

ZÁKLADNÍ POJMY

Ètenáøství je pro lidskou spoleènost významnou hodnotou. Skrze ètení jsme schopni získávat poznatky, rozvíjet fantazii, pro¾ívat mo¾né i neskuteèné pøíbìhy, nacházet nové my¹lenky, inspirovat se i relaxovat. Prostøednictvím ètení je èlovìk schopen intelektuálního
rùstu. Obecnì tuto èinnost chápeme jako známku vzdìlanosti a pøikládáme jí nenahraditelný význam. Také z toho dùvodu je kultivace ètenáøství èasto diskutovaným tématem
v odborných kruzích i v samotných vzdìlávacích institucích. Aktuální situaci se sna¾í dopodrobna zmapovat teoretické práce a výzkumy. Významný pøínos k problematice rozvoje
i vývoje ètenáøství a chování ètenáøù podali O. Chaloupka, J. Trávníèek, K. Homolová,
K. Lepilová, L. Lederbuchová, I. Gejgu¹ová, J. Toman, O. Hausenblas ad.
S roz¹iøujícím se spektrem odborných studií a jejich výsledkù narùstá mno¾ství odborných termínù, jejich¾ charakteristiku je tøeba pøizpùsobovat potøebám mìnící se spoleènosti.
V následujícím textu uvádíme základní termíny, které v této práci vyu¾íváme a které vysvìtlujeme dle rùzných autorù.

1.1 Vybrané základní pojmy
Pojem ètení de nuje Pedagogický slovník jako druh øeèové èinnosti, která prostøednictvím
zrakového vnímání znakù podnìcuje my¹lenkovou èinnost, jejím¾ výsledkem by mìlo být
porozumìní ètenému textu a vnitøní zpracování dané informace.3
J. Trávníèek zu¾uje pojetí ètení na mediální aktivitu zamìøenou pouze na knihy a jejich
”

du¹evní pøisvojování\. Obecnì èinnost chápe jako èas, který vìnujeme knihám, èi jako
spoleèensko-kulturní dovednost.4
I. Gejgu¹ová zasazuje ètení mezi základní komunikaèní dovednosti (ètení, psaní, naslouchání, vyprávìní).

3

Srov. PRÙCHA, J., Eli¹ka WALTEROVÁ a Jiøí MARE©. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a roz¹. vyd.
Praha: Portál, 2013. s. 42.
4
Srov. TRÁVNÍÈEK, J. Èteme?: obyvatelé Èeské republiky a jejich vztah ke knize: (2007). Brno: Host,
2008. s. 35.
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Zámìry a cíle ètenáøe odrá¾í v následujících formách:
•

Ètení orientaèní,

bìhem kterého si ètenáø vytváøí pøedstavu o podstatì textu a jeho

vyu¾itelnosti vzhledem ke svým zámìrùm,
•

ètení výbìrové,

•

ètení kritické,

charakteristické pro vyhledávání konkrétních informací,

zahrnující maximální porozumìní textu, jeho hodnocení a utvoøení

vlastního postoje k problematice,
•

ètení tvoøivé,

které jako souèást literární výchovy podnìcuje k vlastní tvorbì,

•

ètení korekturní,

•

ètení adaptivní,

jeho¾ cílem je odstranìní nedostatkù textu,

pova¾ované za projev ètenáøské zralosti, kdy ètenáø sám rozhoduje,

jakou formu ètení zvolí.5
Souhrnnì tedy ètením rozumíme my¹lenkovou schopnost èlovìka porozumìt na základì
vidìných znakù urèitému sdìlení. Vlastní vyu¾ívání této dovednosti mù¾e probíhat v rùzných formách. Speci cky lze tuto aktivitu spojovat pouze se ètením knih.
Blízkým a zjednodu¹enì synonymickým je chápán termín

èetba.

V u¾¹ím pojetí bývá

èetba charakterizována jako proces komunikace mezi ètenáøem a estetickofunkèní struktu”

rou umìleckého textu\. Je speci cká vnitøními procesy jednotlivce, jeho zku¹enostmi, úrovní
vnímání, my¹lení i jeho fantazií, a tyto mechanismy také rozvíjí.6 I. Gejgu¹ová navíc zahrnuje k tomuto termínu hledisko dlouhodobosti a systematiènosti a uvádí, ¾e naplòuje funkce
instrumentální (text je zdrojem informací), potvrzovací, estetickou, presti¾ní a relaxaèní.7
U¾¹í de nice èetby pøesnìji re ektuje vyu¾ívání pojmu ve ¹kolním prostøedí. Èetbou
tak rozumíme komunikaci jednotlivce, ¾áka, s umìleckým literární textem. Tato interakce

5
Srov.GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.

s 14.
6
Srov. LEDERBUCHOVÁ, L. Literatura ve ¹kole: èetba ¾áka a didaktická interpretace umìleckého textu
v literární výchovì na 2. stupni základní ¹koly a v odpovídajících roènících víceletého gymnázia. Plzeò:
Západoèeská univerzita v Plzni, 2010. s. 58{59.
7
Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.
s 15.
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je jedineèná a závisí na mnoha poznávacích procesech a vlastní vyspìlosti a zralosti ètenáøe.
V neposlední øadì je kladen dùraz i na dlouhodobost a plánovitost tohoto procesu, jeho¾
pøedpokladem je rozvoj a kultivace ètenáøství.
Ètenáøem

oznaèujeme v obecné rovinì ka¾dého, kdo ovládá techniku ètení, v bì¾ných

situacích ète a rozumí textùm rozmanité povahy. Tradiènì pod tímto pojmem chápeme
i toho, kdo na základì vnitøní i vnìj¹í motivace ète knihy, pøípadnì jiné texty, systematicky
”

je vyhledává a zájem o èetbu deklaruje\.8
Mìøítka pro stanovení ètenáøe a neètenáøe vycházejí ze statisticky odvozených východisek. J. Trávníèek uvádí stupnici, která klade na ètenáøe mírnou podmínku alespoò jedné
pøeètené knihy za rok. U¾¹í ètenáøská ¹kála podává následující typologii ètenáøù:
• Neètenáø: 0 pøeètených knih roènì,
• sporadický ètenáø: 1{6 pøeètených knih roènì,
• pravidelný ètenáø: 7{12 pøeètených knih roènì,
• èastý ètenáø: 13 a více knih roènì.

Podrobnìj¹í kategorizace èastých ètenáøù je rozvinuta na:
• Stálého ètenáøe: 13{24 pøeètených knih roènì,
• silného ètenáøe: 25{49 pøeètených knih roènì,
• vá¹nivého ètenáøe: 50 a více pøeètených knih roènì.9

Pova¾ujeme za dùle¾ité zmínit na tomto místì zji¹tìní O. Chaloupky, který v roce 1973
provedl výzkum týkající se literární kulturnosti patnáctiletých. Autor uvádí, ¾e kvantita
pøeètených titulù je svázána s kvalitou ètenáøství jen po urèitou mez, která je pøibli¾nì

8

Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.

s 13.
9
Srov. TRÁVNÍÈEK, Jiøí. Èteme?: obyvatelé Èeské republiky a jejich vztah ke knize: (2007). Brno: Host,
2008. s. 62{63.
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vymezena 4{5 pøeètenými knihami mìsíènì. Vy¹¹í poèet titulù ukazuje na jistou jednostrannost a povrchnost, pøi které se vytrácejí podstatná kritéria èetby. Je zde poukázáno
na fakt, ¾e toto enormní ètenáøství se stává èasto únikem z reality, a jako takové pozbývá
smysluplnost, která je naplnìna zaøazením ètenáøství mezi dal¹í aktivity dítìte. Následující
období, v nìm¾ se otevírá mno¾ství jiných mo¾ností trávení volného èasu, pøiná¹í zpravidla
rapidnì klesající tendenci, která èasto vede a¾ k neètenáøství.10 (I. Gejgu¹ová v¹ak poznamenává, ¾e ke kategorii neètenáøství patøí podle mìøítek O. Chaloupky ¾áci, kteøí nepøeètou
alespoò 1 a¾ 2 knihy mìsíènì.)11
Pojem

funkèní gramotnost

se týká aktuální problematiky fungování a orientace do-

spìlého èlovìka ve spoleènosti. Jedná se v podstatì o gramotnost, její¾ význam je naplòován efektivním vyu¾íváním dovedností èíst a psát ke spoleèenskému rùstu.12 Podrobnì
se tímto termínem zabývala M. Rabu¹icová, která vysvìtluje, ¾e pojem funkèní gramotnost
byl zaveden pomìrnì v nedávné dobì poté, co dosavadní interpretace ve smyslu základ”

ních dovedností èíst, psát a poèítat pøestaly dostateèným zpùsobem vysvìtlovat souèasnou
komplikovanou realitu moderní spoleènosti.\ 13
V souvislosti s výzkumy zamìøenými na zji¹»ování gramotnosti ¾ákù se objevuje také pojem ètenáøská gramotnost. Národní ústav pro vzdìlávání jej de nuje jako: . . . celo¾ivotnì
”

se rozvíjející vybavenost èlovìka vìdomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potøebnými pro u¾ívání v¹ech druhù textù v rùzných individuálních i sociálních kontextech.\ V jejím rámci se prolíná nìkolik významných rovin, kterými jsou: vztah ke ètení,
doslovné porozumìní, vysuzování a hodnocení, metakognice, sdílení a aplikace.14
Obsahem je ètenáøská gramotnost velmi blízká termínu

ètenáøská kompetence,

kte-

rou lze de novat jako soubor dovedností práce s textem, kterou by mìl jedinec zvlád-

10

Srov. CHALOUPKA, O. Horizonty ètenáøství: (aktivita, promìnlivost a výchova ètenáøství pubescentního dítìte). Praha: Albatros, 1971. s. 448{450.
11
GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené èetby
na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011. s 13.
12
Srov. RABU©ICOVÁ, M. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Brno: Georgetown, 2002. s. 19.
13
Tamté¾,
14

s. 181
ALTMANOVÁ, J. et al. Ètenáøská gramotnost ve výuce: Metodická pøíruèka [online]. Praha: NÚV,
divize VÚP, 2011 [cit. 2017-09-08]. ISBN 978-80-87000-99-1. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/
Publikace/vup/ctenarskagramotnost_final.pdf s. 8.
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nout, aby získal ètením informace v textu obsa¾ené a dokázal je v ¾ivotì prakticky vyu¾ít.
Ve vztahu k textùm umìleckým mù¾eme pojmenování dále zú¾it na
rární,

kompetence lite-

které zahrnují dovednosti analytické, interpretativní a hodnotící. Pøedpokládá se zde

ètenáøský zá¾itek a zku¹enost, která by se mìla projevit pøi dal¹í èetbì.15

1.2 Ètenáøství a jeho speci ka bìhem dospívání
I. Gejgu¹ová de nuje obecnì pojem ètenáøství jako soustavnou, dlouhodobou aktivitu a uvìdomìlou zálibu ve ètení, která se formuje a postupnì rozvíjí od dìtského vìku pod vlivem
”

rodiny, ¹koly, médií, dal¹ích kulturních institucí a hodnotových mìøítek spoleènosti.\ 16
J. Trávníèek upozoròuje na fakt, ¾e se tento termín pou¾ívá zejména v souvislosti s dìtskou populací a pøímo uvádí, ¾e se jedná o plánovité a cílené rozvíjení èetby zejména
”

za pomoci ¹koly, knihoven a jiných vzdìlávacích institucí; rozvíjení, které je èasto doprovázeno institucionálnì organizovanými kampanìmi a podpùrnými akcemi\.17 Takové pojetí
ètenáøství tedy zu¾uje obecný charakter pojmu a soustøedí zájem na mladou vrstvu obyvatelstva, která podléhá vzdìlávacím a kulturním institucím.
Ètenáøství dospívajících je spojeno s mnoha speci ky, která jsou neodmyslitelnì svázána
s pøirozeným psychickým i fyzickým zráním osobnosti. Pova¾ujeme za dùle¾ité tyto procesy
znát a respektovat a sna¾íme se je zohlednit v praktické èásti práce. Èetba je ve ¹kolním
prostøedí obvykle podnìcována vnìj¹ím tlakem ze strany ¹koly. ®ák zaujímá proti uèiteli
zpravidla podøízenou roli. Mimo¹kolní èetba zamìstnává znaènou èást volného èasu dítìte,
vy¾aduje velké mno¾ství sebekáznì, smyslu pro povinnost a motivace. Pokud ¾ák nespatøuje
v èetbì pøínos pro sebe sama a nevnímá ji jako podnìtnou, tkví význam splnìného úkolu
pouze v hodnocení v podobì klasi kace. Taková motivace nemusí být dostaèující. Za stì¾ejní
pøedpoklady, na kterých lze stavìt prohlubování vztahu ¾áka ke knize, pova¾ujeme respekt

15
Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.

s 15.
16
Srov. Tamté¾, s. 13.
17
TRÁVNÍÈEK, J. Èteme?: obyvatelé Èeské republiky a jejich vztah ke knize: (2007). Brno: Host, 2008.
s. 35.
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k ¾ákovi, jeho vkusu, aktuálním potøebám, ale i jeho ètenáøské úrovni.
Období dospívání je pro ¹kolní docházku na druhém stupni základní ¹koly typické.
Vìková periodizace se u rùzných autorù vývojové psychologie li¹í. Vyjdeme-li z èlenìní
V. Pøíhody, které uvádí ve svém pøehledu J. ©imíèková-Èí¾ková, mù¾eme oznaèit rozestup
mezi 11. a 15. rokem jako pubescenci. Tomuto období pøedchází èas prepubescence, a po jeho
zavr¹ení pokraèuje období hebetické.18
Bìhem puberty dochází k výraznému vývoji v oblasti my¹lení, pamìti i poznávání. Oslabuje se citová vazba dítìte k rodièùm, naopak se posiluje vztah k vrstevníkùm a potøeba
pøíslu¹nosti k vrstevnické skupinì. Rodièovská autorita se dostává do krize. Pubescence je
nároèným obdobím, bìhem kterého se oèekává pøerod dítìte v dospìlého jedince. Cesta je
determinována zráním osobnosti a pøijímáním svého dospívajícího tìla. Zákonitosti svìta
a spoleènosti, které se dosud zdály jako pevné a nemìnné, podléhají kritickému zpochybòování. Pubescent ztrácí emoèní stabilitu, hledá vlastní identitu a místo ve spoleènosti.
Dle K. Homolové, se dospívající ètenáøi vnímají odli¹nì nì¾ ètenáøi dospìlí. Zásadní
rozdíl spoèívá v tom, ¾e zájem o svoji èetbu nedeklarují, zejména proto, aby se vymezili
proti obecnì pøijímaným hodnotám dospìlé generace. Dospívající ètenáø je dle autorky charakterizován jako implicitní (skrytý, popøípadì deklaruje svùj zájem pouze mezi vrstevníky,
kteøí tuto hodnotu oceòují), selektivní (jeho ètenáøství podléhá speci cké výbìrovosti odvíjející se od dynamiky jeho dospívání) a emocionální (zásadní význam hraje vlastní pocit
z èetby a bene ty z aktivního pøijetí role ètenáøe).19
Pøínosné poznatky pøiná¹ejí výzkumy, které ilustrují vztah dospívajících k zájmovým
èinnostem, ke kterým se øadí i ètenáøství. Charakteristická je rozmanitost a prohloubenost
aktivit a snaha po spoleèenském dosahu. Vrchol období bývá typický znaènou mnohostranností a¾ roztøí¹tìností èinností. Doprovodným jevem mù¾e být napìtí mezi zájmy a vlastními mo¾nostmi realizace tìchto pøání. Obecnì stoupá zaujetí pro sport, hudbu, lm nebo
èetbu. Mù¾e se projevovat snaha o vlastní tvorbu v umìleckých oblastech.20 O. Chaloupka

18

Srov. ©IMÍÈKOVÁ-ÈÍ®KOVÁ, J. Pøehled vývojové psychologie. 2. nezm. vyd. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2003. s. 20.
19
Srov. HOMOLOVÁ, K. Dìtský a dospívající ètenáø. Opava: Slezská univerzita v Opavì, 2013. s. 224{225.
20
Srov. Tamté¾, s. 167{168.
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pokládá za významný èinitel uspokojení z èinnosti a dále uvádí, ¾e se projevuje ve vztahu
k dítìti jako faktor veri kaèní, na jeho¾ základì dospívající usuzuje, ¾e aktivita je pro nìj
smysluplná a poskytuje mu individuální i sociální perspektivu.21 Z vý¹e uvedeného lze vyvodit, ¾e pubescentní období je charakteristické objevováním a zkou¹ením velkého mno¾ství
èinností, jejich¾ výsledky pøispívají k formování osobnosti jedince. Je nutné poznamenat, ¾e
ètenáøství jako adekvátní èinnost dítìte, má svùj význam zejména v kontextu ostatních aktivit, proto¾e, jak pí¹e O. Chaloupka, právì v konfrontaci svìta umìleckého díla se svìtem
”

spoleèenské reality, v ní¾ se dítì pohybuje\, je naplòováno poslání èetby.22
Ètenáøský zájem i potøeba èetby prochází pøíznaènou promìnou, jejím¾ výsledkem je
èasto retardace, v nìkterých pøípadech i stagnace. Ètenáøský zájem, jako pomìrnì stálé
zamìøení jedince na ètení a jeho pozitivní pro¾ívání, stojí v základu vytváøení ètenáøského
postoje, jeho¾ koøeny sahají a¾ do dìtství. Ètenáøský postoj souvisí s tím, jak èlovìk hodnotí
sebe sama jako ètenáøe, jaké stanovisko zaujímá ke ètenáøství a jak se staví k literárním
textùm. V období pubescence je v této souvislosti typické kolísání mezi rozumem a emocemi.
Motivace ètenáøského postoje je jedním z nejrychleji se mìnících psychosociálních znakù
ètenáøství pubescenta. K. Homolová upozoròuje, ¾e pokud budeme pøehlí¾et tento fakt,
mù¾e dojít ke znehodnocení jakéhokoliv pokusu o efektivní cestu ke ètenáøství v podmínkách
rodiny, ¹kolní literární výchovy i knihovny.23
Pro¾itek z vlastní èetby pozbývá pøedchozí (prepubertální) estetickou spontaneitu, je
pryè dìtský synkretismus i bezprostøední obraznost tzv. naivního realismu a schopnost
poetické pøedstavivosti. Pubescent ji¾ stojí na pevnìj¹ích základech racionalismu. Nelze
v¹ak je¹tì pøedpokládat jeho speci ckou schopnost osvojování umìleckého literárního díla,
která by byla opøena o poznatky z literatury, orientaci v kontextu, znalosti poetiky ad.24
Pubescentovo vnímání a pro¾ívání literárního díla je postaveno na speci ckých promìnných, typických pro dané období. Obecnì lze øíci, ¾e dítì pøistupuje spontánnì se zájmem
k literárnímu textu s urèitým oèekáváním, jeho¾ naplòování mu poskytuje zdroj estetického

21
Srov. CHALOUPKA, O. Rozvoj
22
Tamté¾, s. 13.
23
Srov. HOMOLOVÁ, K. Dìtský a
24

dìtského ètenáøství. Praha: Albatros, 1982. s. 365.

dospívající ètenáø. Opava: Slezská univerzita v Opavì, 2013. s. 170{171.
Srov. CHALOUPKA, O. Rozvoj dìtského ètenáøství. Praha: Albatros, 1982. s. 370.
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pro¾itku. Dospívající chápou literární dílo dle vlastních dosa¾ených schopností od elementárního (fragmentárního), kdy urèitá epizoda èi èást dìje zastíní komplexní dìjovou výstavbu,
pøes celistvé chápání pøíbìhu, a¾ po ojedinìlou schopnost pojmovì abstrahovat estetickou
funkci díla. Pro pubescentního ètenáøe je tak poznávací a citová hodnota díla významnì
pøeva¾ující nad jeho estetickými kvalitami. Estetickou pùsobivost díla hodnotí pubescent
na základì zobrazované skuteènosti, nikoli jako svébytný umìlecký èin. O. Chaloupka shrnuje tuto problematiku následovnì: Znamená to, ¾e pøíbìh, jeho¾ dìj je zajímavý, pøí”

jemný, napínavý, vzru¹ivý, s dobrým koncem, úspì¹ným hrdinou, bohatým a dynamicky
promìnným dìjem atd. dosáhne u dítìte vìt¹ího ocenìní ne¾ pøíbìh umìlecky tøeba podstatnì lep¹í, ale situovaný do málo zajímavého prostøedí, se smutným koncem apod. . . . \ 25

Potøeba identi kace
Pro¾ívání umìleckého díla úzce souvisí s potøebou identi kace pubescenta s literárním hrdinou jako vzorem. L. Lederbuchová uvádí, ¾e proces identi kace je: . . . výsledek interpretace
”

významù textu a smyslu, který jim dítì pøisoudí, je dominantní estetickou a psychologickou
hybnou silou pubescentního ètenáøství.\ 26
Pubescent má mo¾nost prostøednictvím literárního hrdiny a pøíbìhu pøedjímat své
vlastní nápady a fantazie. Díky tomuto kènímu svìtu mù¾e naplòovat a rozvíjet své plány,
ani¾ by byl jakkoliv odsuzován, zesmì¹òován èi kritizován. Dle O. Chaloupky je obvyklé, ¾e
dospívající ètenáø svého hrdinu napodobuje po vnìj¹í stránce, nìkdy také ve svém chování,
povahových rysech nebo ¾ivotních názorech.27
L. Lederbuchová v této souvislosti upozoròuje na problematiku, která na pozadí tohoto
procesu vyvstává. Jedná se o nejisté vymezování dobra a zla v postmoderní umìlecké literatuøe a lmu. Dobro u¾ nenabývá svých tradièních zøetelných hodnot a nebývá, na rozdíl

25
CHALOUPKA, O. Horizonty ètenáøství: (aktivita, promìnlivost a výchova ètenáøství pubescentního
dítìte). Praha: Albatros, 1971. s. 21{27.
26
LEDERBUCHOVÁ, L. Literatura ve ¹kole: èetba ¾áka a didaktická interpretace umìleckého textu v literární výchovì na 2. stupni základní ¹koly a v odpovídajících roènících víceletého gymnázia. Plzeò: Zápa-

doèeská univerzita v Plzni, 2010. s. 67.
27
Srov. CHALOUPKA, O. Horizonty ètenáøství: (aktivita, promìnlivost a výchova ètenáøství pubescentního dítìte). Praha: Albatros, 1971. s. 33.
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od zla, dostateènì vyzdvihováno. Dospívající, který se i ve zpravodajství bì¾nì setkává s reálným zlem, mù¾e v dùsledku pøijímat negativní vzory chování a jednání. Problém je zde
spatøován v tom, ¾e postmoderní tvorba ji¾ poèítá se zvnitønìnými morálními hodnotami
jedince. Pubescent si v¹ak svùj pevný hodnotový ¾ebøíèek teprve vytváøí. Autorka se proto
domnívá, ¾e: . . . literatura provokující citovou a mravní úèast pubescenta ve smyslu hu”

mánních hodnot i prostøedky ménì umìlecky zdaøilými, jako sentimentální èetba\. . . je
”

navzdory její neperspektivní úloze v rozvoji ètenáøství pro dítì nesmírnì dùle¾itá, nebo» saturaènì supluje ¾ádoucí kvality ¾ivotního kontextu, který je v procesu relativizace èi negace
archetypových etických a estetických hodnot ztrácí.\ 28

®ánrové preference
Dlouhodobì mapovanými aspekty ètenáøství dospívajících jsou obliba a preference literárních ¾ánrù. Výsledky ¹etøení vykazují po nìkolik desetiletí relativní stálost. K obmìnám
dochází pøedev¹ím kvùli zavádìní nových ¾ánrù, napø. sci- , fantasy nebo komiksu. Významným faktorem, který do této problematiky vstupuje, je akcelerace vývoje dítìte, je¾
urychluje také vývoj jeho ètenáøského zájmu. Ètenáøská potøeba se v tomto období zaèíná
genderovì diferencovat.29
Výzkum struktury ètenáøství patnáctiletých pubescentù, který provádìla v roce 2012
K. Homolová, pøedstavil pomìrnì aktuální pøehled ¾ánrových preferencí. Nejoblíbenìj¹ím
a nejfrekventovanìj¹ím ¾ánrem se stala pøíbìhová próza. Dívky vyhledávají zejména pøíbìhy o lásce, pøátelství a pøíbìhy humorné. Tématika sportovní, hororová, sci- a fantasy
je hodnocena jako nejménì zajímavá. Preference chlapcù jsou dle pøedpokladu odmítavé
k èetbì o lásce, naopak je upøednostòována literatura sci- , fantasy, hororová, sportovní,
o zvíøatech a pøírodì. Také dobrodru¾nou a detektivní tématiku favorizují spí¹e chlapci
ne¾ dívky.

28

LEDERBUCHOVÁ, L. Literatura ve ¹kole: èetba ¾áka a didaktická interpretace umìleckého textu v literární výchovì na 2. stupni základní ¹koly a v odpovídajících roènících víceletého gymnázia. Plzeò: Zápa-

doèeská univerzita v Plzni, 2010. s. 67{68.
29
Srov. Tamté¾, s. 69.
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Poezie je obecnì u obou pohlaví pøijímána s men¹ím zaujetím. Dívky jsou k básnickým
textùm otevøenìj¹í, zájem projevují nejvíce o pøíbìhovou poezii, dále o básnì o lidech, o pøírodì a o vìcech. Chlapci se staví k poezii chladnìji, nejpozitivnìji pøistupují k básnickým
textùm s pøíbìhem.
Znaènému zájmu se tì¹í u dospívajících i encyklopedie. Obìma pohlavím jsou blízká
témata o zvíøatech nebo rostlinách, hudbì a zpìvácích èi lmu a hercích. Chlapci dále
inklinují k technicky orientované populárnì nauèné literatuøe.30
L. Lederbuchová popisuje i odli¹nou potøebu chlapcù a dívek v aktivitì identi kaèní,
ve ètenáøské empatii i v prostoru poznávacích aktivit ètenáøe. U chlapcù je preferován
chlapecký èi mu¾ský hrdina. Dìvèata sice upøednostòují dívèí hrdinku, av¹ak i chlapecká
tematika se u nich tì¹í urèité oblibì. Chlapci naproti tomu dívèí èetbu zcela odmítají. Výsledky autorèina výzkumu navíc ukázaly, ¾e se dívèí ètenáøství jeví jako vyspìlej¹í, obliba
a frekvence èetby je u nich vy¹¹í, stejnì tak preference èetby del¹ích pasá¾í textu a upøednostòování knihy pøed èasopisem. Chlapecké ètenáøství bylo vyhodnoceno jako ètenáøství
ni¾¹í kompetence, na kterou negativnì pùsobí vlivy (preference èasopisù a lmu, neochota
mluvit o pøeèteném) bránící vytvoøení nutných mechanismù ve ètenáøském chování. Vy¹¹í
kompetenci dívek byl v¹ak pøedpovídán postupnì se projevující rozklad zapøíèinìný vzrùstajícím zájmem o èetbu èasopisù a o lm coby náhradu literatury.31
Za obecnì platné stanovisko lze pova¾ovat tvrzení, ¾e dospívajícího ètenáøe naplòuje
pøíbìhová próza s napínavým dìjem, ¹»astným koncem a romanticky pojatým schematizovaným hrdinou/hrdinkou, se kterým se lze identi kovat a dosáhnout silného citového
pro¾itku.32

30
Srov.
31

HOMOLOVÁ, K. Dìtský a dospívající ètenáø. Opava: Slezská univerzita v Opavì, 2013. s. 173{174.
Srov. LEDERBUCHOVÁ, L. Literatura ve ¹kole: èetba ¾áka a didaktická interpretace umìleckého textu
v literární výchovì na 2. stupni základní ¹koly a v odpovídajících roènících víceletého gymnázia. Plzeò:
Západoèeská univerzita v Plzni, 2010. s. 70.
32
Srov. Tamté¾, s. 71.

14

Ètenáøská erupce
Ètenáøství v pubescentním období bývá spojováno s pojmem tzv. ètenáøské erupce èi exploze. O. Chaloupka, který termín zavedl v 70. letech 20. století, popisuje tento jev jako
náhlý intenzivní nárùst èetby, který svojí kvantitou znaènì pøekraèuje ètenáøství prepubescenta a v následujícím období oslabuje, v nìkterých pøípadech témìø odeznívá. Tendence
je spatøována u dospívajících kolem 13. a 14. roku, pøièem¾ typickým znakem je ¾ánrová
i autorská nevyhranìnost. O. Chaloupka spatøuje popis obdobných sklonù i ve výzkumech
mnohých dal¹ích autorù, nejranìj¹í z 20. let 20. století, èím¾ pova¾uje ètenáøskou erupci
pro pubescenci za symptomatickou.33
Navzdory tìmto zji¹tìním vykazuje souèasná doba trend spí¹e opaèný. Obecnì bývá
deklarováno, ¾e mladí neètou\, napovídají tomu také neuspokojivé výsledky mezinárodních
”

srovnávacích testù PISA.
I. Gejgu¹ová posouvá hranici ètenáøské exploze do 10-11 let vìku dítìte. Vychází ze svého
výzkumu provádìného v letech 2008-2010 a dále uvádí, ¾e s nástupem puberty pøichází obvykle ètenáøská krize, k jejímu¾ pøekonání je tøeba: . . . revidovat dosavadní ¾ánrové a tema”

tické preference, objevit okruh nových autorù, vhodnì vybrat tituly, které zaujmou natolik,
¾e ètenáø pøistoupí na zvy¹ující se nároènost èetby.\ Pøechod do nové etapy ètenáøství
a pøijetí literatury pro dospìlé v¹ak mù¾e být pro samotného dospívajícího natolik nároèný,
¾e nakonec na ètenáøství rezignuje.34
Otázkou aktuálnosti ètenáøské exploze se zabývala ve své kvalitativní sondì v r. 2012
také K. Homolová, která pracovala s výpovìïmi 10 nenáhodnì vybraných respondentù.
Zji¹tìní tohoto prùzkumu potvrdila, ¾e ètenáøská exploze je mezi dne¹ními pubescenty ménì
obvyklá, a její charakteristika dosáhla jistého posunu. Autorka shrnuje problematiku slovy:
”

Na tom, aby pubescent dnes ètenáøsky explodoval\ je tøeba souhry více situaèních pro”

mìnných. Není to v¹ak nemo¾né a revidovaná ètenáøská exploze není zcela vylouèena.\ 35

33
Srov.
34

CHALOUPKA, O. Rozvoj dìtského ètenáøství. Praha: Albatros, 1982. s. 366{370.
Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.
s 50.
35
HOMOLOVÁ, K. Dìtský a dospívající ètenáø. Opava: Slezská univerzita v Opavì, 2013. s. 196.
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O. Chaloupka spatøoval pùvod ètenáøské exploze v úniku od reality èi v modelu ¾ivota,
do kterého je mo¾né se zaèlenit. Èetbu dospívajících pokládal za dostupný zpùsob trávení
volného èasu, pokud nebylo mo¾né zabývat se jinou aktivitou. Literatura v tomto pohledu
otevírá prostor pro hledání øe¹ení osobních problémù, odpovìdí spojených s vlastními ¾ivoty
ètenáøù, pro dùle¾itou identi kaci s hrdinou jako vzorem. Mù¾e být útoèi¹tìm pro v¹echny,
kteøí se zatím cítí být odcizeni a nenalézají ve svém okolí bývalé opory.36
Pova¾ujeme za nepravdìpodobné, aby bìhem nìkolika desetiletí souèasní pubescenti nabyli takové sebejistoty, aby vý¹e popsané sklony ji¾ nebyly aktuální. Mo¾ná vysvìtlení se
pravdìpodobnì nachází v síle jiných mediích, která jsou souèasným dospívajícím evidentnì
bli¾¹í a která mohou pøedstavovat rychlej¹í, efektnìj¹í a snaz¹í cestu k dosa¾ení obdobných potøeb, které pøedchozím generacím poskytovala èetba. Výsledky ¹etøení K. Homolové svými výroky tento názor potvrzují. Neètenáøství dospívajících bývá odùvodòováno
trávením volného èasu na atraktivnìj¹ích sociálních sítích, internetu nebo u televize. Ètenáøství se zdá být nepøita¾livé, obvykle je pro èetbu nutný vnìj¹í tlak v podobì ¹koly,
pøíp. maturitní zkou¹ky. Pokud je to mo¾né, vítìzí lmové zpracování nad kni¾ním. Z hlediska vlastního zájmu podléhá èetba znaèné výbìrovosti. Motivací mohou být populární
z lmované tituly.37 Výzkum I. Gejgu¹ové tradiènì vysvìtluje nezájem pubescentù o èetbu:
”

. . . mno¾stvím volnoèasových aktivit, krou¾kù, potøebou trávit volný èas s vrstevníky, ná-

roèností pøípravy do ¹koly, u ¾ákù 9. roèníkù pøípravou na pøijímací zkou¹ky na støední
¹koly.\ 38
Hodnota ètenáøství by nemìla být v ¾ádném pøípadì bagatelizována. Navzdory dostupnosti a popularitì nových médií bychom nemìli na jeho podporu rezignovat. Pova¾ujeme
v¹ak za nutné pøijmout odli¹nou realitu, ve které souèasná mláde¾ vyrùstá, a zohlednit aktuální trendy v pøirozeném vývoji pubescentního ètenáøství. Za nadèasové a platné tvrzení
pova¾ujeme, ¾e zájem o literaturu v tomto období je èin sebeuvìdomìní a sebeuskuteènìní,
projevující se ji¾ na poèátku období jako individuální rys osobnosti. Mezi jednotlivci existují

36
Srov.
37
Srov.
38

CHALOUPKA, O. Rozvoj dìtského ètenáøství. Praha: Albatros, 1982. s. 371.
HOMOLOVÁ, K. Dìtský a dospívající ètenáø. Opava: Slezská univerzita v Opavì, 2013. s. 196.
GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené èetby
na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011. s 50.
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znaèné rozdíly a vedle ¾ákù, kteøí se èetbì vìnují jen málo, nebo z povinnosti, se objevují
ètenáøi velmi intenzivní, vìnující knize podstatnì více èasu ne¾ dospìlí\.39
”

39

Srov. CHALOUPKA, O. Horizonty ètenáøství: (aktivita, promìnlivost a výchova ètenáøství pubescentního dítìte). Praha: Albatros, 1971. s. 16.
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2

LITERÁRNÍ VÝCHOVA A ÈTENÁØSTVÍ V RVP ZV

2.1 Literární výchova v RVP ZV
Od záøí roku 2007 upravují normu vzdìlávání ¾ákù od 3 do 19 let rámcové vzdìlávací programy, které obecnì vymezují obsah a cíle vzdìlávání v jeho jednotlivých etapách. Vzhledem
k zamìøení této diplomové práce se budeme soustøedit výhradnì na rámcový vzdìlávací program pro základní vzdìlávání (dále RVP ZV). V Èeské republice absolvují povinnì základní
vzdìlávání v¹echny dìti. Organizaènì se èlení do dvou obsahovì a didakticky navazujících
stupòù.
Vzdìlávací obor Èeský jazyk a literatura se pro pøehlednost tradiènì dìlí do tøí vzájemnì
se prolínajících a doplòujících èástí: Komunikaèní a slohové výchovy, Jazykové výchovy
a Literární výchovy.
Literární výchova zde zaujímá pomìrnì speci cké postavení. Dle RVP ZV je v obecné
rovinì kladen dùraz na individuální pro¾itek a sdílení ètenáøských zá¾itkù, na rozvoj kladného vztahu k literatuøe i jiným druhùm umìní zalo¾ených na umìleckém textu, ale také
na rozvoj citového a estetického vnímání.
Vlastní ètenáøská zku¹enost má ¾ákùm umo¾nit poznání základních literárních druhù
a jejich znakù a má být základem pro formulaci vlastního názoru na literární dílo. ®áci
mají rozvíjet své ètenáøské návyky a vnímavost vùèi umìlecké literatuøe, interpretovat ji
a re ektovat pro¾itek z èetby.
Literární výchova je tak ve velké míøe zalo¾ena na vlastní komunikaci ¾áka s umìleckým
textem a, jak uvádí O. Hník, pøená¹í tì¾i¹tì pøedmìtu od vìdomostí k dovednostem\.40
”

Formálnì udává RVP ZV konkrétní výstupy a uèivo, kterých mají ¾áci dosáhnout ve vymezeném období. První stupeò základní ¹koly je z pohledu èetby a ètenáøství charakteristický zejména procesem zvládnutí dovednosti vìcného a praktického ètení v rámci Komu-

40

HNÍK, O. Didaktika literatury: výzvy oboru: od textù umìlecké povahy k didaktice estetickovýchovného
oboru. Praha: Karolinum, 2014. s. 16.
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nikaèní a slohové výchovy. Osvojení si této dovednosti je nadále stì¾ejní nejen pro obor
Èeský jazyk a literatura, ale i pro v¹echny ostatní oblasti vzdìlávání.
Literární výchova si klade za cíl dovednost ètení prakticky vyu¾ívat k porozumìní
umìleckého textu. Na konci pátého roèníku by ¾ák ji¾ mìl být schopen psanou i ústní
formou vyjádøit a zaznamenat své pocity z èetby, na základì svých mo¾ností by mìl vlastními slovy reprodukovat daný text a vytvoøit vlastní literární text na urèité téma. Mìl by
rozli¹it umìlecké texty od neumìleckých a vyu¾ívat základní literární pojmy.41
Vý¹e zmínìných výstupù, které lze chápat jako oèekávané cíle, dosahuje ¾ák ve spolupráci s pedagogem prostøednictvím uèiva, jeho¾ obsahem je poslech literárních textù,
zá¾itkové ètení a naslouchání, tvoøivé èinnosti s literárním textem a osvojení si základních
literárních pojmù.42
Tyto vìdomosti a dovednosti ¾ák prohlubuje, zdokonaluje a roz¹iøuje bìhem svého
vzdìlávání na druhém stupni základní ¹koly. Obsah uèiva je zde obohacen o zpùsoby interpretace literárních i audiovizuálních a dramatických dìl a základy literární historie a teorie.
Oèekávané výstupy absolventa základního vzdìlávání zahrnují komplexní rozbor literárního
díla, jeho slo¾ek a zasazení do ¹ir¹ího kontextu literárnìhistorického. Pøedpokládají vyu¾ívání literárnìteoretických pojmù i vyhledávání informací v rùzných zdrojích. Pro ètenáøství
a individuální pojetí literární výchovy jsou dùle¾ité zejména interpretace smyslu díla, formulace dojmù z èetby a tvorba vlastního literárního textu. Vìdomosti z oblasti termínù
literární teorie jsou zde nezbytné pro pojmenování skuteèností souvisejících s literaturou,
stejnì tak poznatky z literární historie dokreslující význam a charakter umìleckého díla.43
Konkrétní obsahy a cíle vzdìlávacích oborù jsou závazné celostátnì pro v¹echny ¹koly zaji¹»ující základní vzdìlaní. L. Lederbuchová v této souvislosti upozoròuje na nesoulad mezi
de nováním tematických okruhù uèiva v rámci vzdìlávacího oboru a vlastní de nicí pojmu
uèivo. To se má tradiènì skládat ze slo¾ky dovednostní, vìdomostní a hodnotové.44 Uèivo

41

Rámcový vzdìlávací program pro základní vzdìlávání [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-09-07]. Dostupné
z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf s. 21.
42
Tamté¾, s. 21{22.
43
Tamté¾, s. 24.
44
KALHOUS, Z. a Otto OBST. ©kolní didaktika. Praha: Portál, 2002. s. 126.
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v RVP ZV pøiná¹í v¹ak pouze slo¾ku vìdomostní. Aby ¾ák dosáhl urèitých komunikaèních
”

dovedností reprodukèních, interpretaèních i produkèních, s dosahem utváøení schopnosti kritického hodnocení literatury, to svou formulací ukládají uèiteli a ¾áku stanovené oèekávané
výstupy ¾áka.\ 45
Nadpøedmìtovou platnost v RVP ZV mají tzv. klíèové kompetence, formulované zejména
se zøetelem na postojovou slo¾ku. Jejich cílem je absolvent s v¹estrannì rozvinutými vìdomostmi v konkrétních oborech i aktuálních spoleèenských problémech, jeho¾ dovednosti
budou v souladu s nabytým vzdìláním a jeho¾ postoje a hodnoty se budou promítat ve vnímání regionálním, globálním, ekologickém, spoleèenském i obèanském. Naplòování výstupù
oboru Èeský jazyk a literatura má tedy pøispívat a napomáhat k integraci tìchto kompetencí.
Aèkoli jsou slo¾ky oboru Èeského jazyka a literatury v bì¾né praxi oddìleny a v rámci
RVP ZV je jim pøikládán rùzný obsah uèiva, pova¾ujeme za dùle¾ité poukázat na vlastní
provázanost tìchto slo¾ek pøi ètení umìlecké literatury. Jak bylo vý¹e naznaèeno, Komunikaèní a slohová výchova si bìhem primárního vzdìlávání klade za cíl vybavit v¹echny ¾áky
dovedností èíst a psát a tuto schopnost následnì prohlubovat a rozvíjet vlastním ètenáøstvím, písemným projevem a kultivovanou komunikací. Jejím obsahem je i výuka a vyu¾ití
slohových útvarù a stylotvorných prostøedkù, které se v rùzných kombinacích promítají
v umìlecké literární tvorbì. Literární výchova se zamìøuje na vlastní kontakt s literárními
díly jako nositeli estetických kvalit textu, naplòujících funkci poznávací, výchovnou, estetickou, spoleèenskou, relaxaèní ad. Zasazuje literární díla do historického a literárnìvìdného
systému, seznamuje ¾áky s potøebnou terminologií a mìla by podporovat jejich vlastní ètenáøství. Druhy jazykových prostøedkù a vrstvy slovní zásoby se promítají v uèivu Jazykové
výchovy. Naplòování jejích výstupù ¾ákùm umo¾òuje vytvoøit si na základì dekódování
jazykových znakù konkrétní pøedstavu o èteném textu. Základem pro vytvoøení ètenáøské
kompetence dítìte se tak stává jedinì v¹estranný rozvoj ve v¹ech slo¾kách oboru Èeského

45

Srov. LEDERBUCHOVÁ, L. Literatura ve ¹kole: èetba ¾áka a didaktická interpretace umìleckého textu
v literární výchovì na 2. stupni základní ¹koly a v odpovídajících roènících víceletého gymnázia. Plzeò:
Západoèeská univerzita v Plzni, 2010. s. 15.
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jazyka a literatury.

2.2 Ètenáøství v RVP ZV
Shrnutím po¾adavkù na ètenáøství ¾ákù ve vzdìlávacích dokumentech základních ¹kol se
v rámci svého výzkumu zabývala I. Gejgu¹ová. Ta uvádí, ¾e od 2. svìtové války a¾ do pøijetí
RVP byl na ètenáøství kladen znaèný dùraz, a to jak na ¹kolní èetbu z èítanek a spoleènou
èetbu, tak i na èetbu mimo¹kolní, která se èasto týkala doporuèených (povinných) titulù
vybíraných zpravidla z èeské klasiky a ruských autorù.
Do RVP ZV se konkrétní formulace zmiòující výchovu ke ètenáøství ji¾ nedostaly. I. Gejgu¹ová se domnívá, ¾e dùvodem je obtí¾né naplnìní takového cíle. Výzkumy toti¾ trvale potvrzují, ¾e vztah ke ètenáøství je v první øadì probouzen v rodinì, a to u¾ od útlého dìtství.
Dále pak blízkým okolím, médii, knihovnami a dal¹ími kulturními organizacemi, a a¾ potom
¹kolou, výukou, literární výchovou. Stejnì tak RVP ZV nestanoví kritéria mimo¹kolní, individuální, povinné ani doporuèené èetby. Její naplòování je tak v kompetenci ka¾dé základní
¹koly. Revize ¹kolních vzdìlávacích programù v¹ak ukázala, ¾e ani zde nebývají po¾adavky
na èetbu zmiòovány.46
Lze tedy pøedpokládat, ¾e vzdìlávací dokumenty pro vzdìlávací obor základní ¹kola
na státní i ¹kolní úrovni ponechávají øe¹ení problematiky individuální, povinné èi doporuèené èetby na kompetenci uèitele nebo na interní dohodì v rámci pøedmìtových komisí.

2.2.1 Potøeba rozvoje ètenáøství v rámci literární výchovy
Význam ètenáøství a nutnost podpory jeho rozvoje bìhem vzdìlávání na základní ¹kole
nabyl opìt na dùle¾itosti po vyhodnocení Mezinárodního výzkumu PISA v roce 2009, který
se zamìøoval na zji¹»ování ètenáøské gramotnosti patnáctiletých ¾ákù. Výsledky ukázaly,
¾e mezi ostatními zúèastnìnými zemìmi OECD dosáhli èe¹tí ¾áci pouze podprùmìrných

46

Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.

s. 16{28.
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výsledkù a oproti ¹etøení z roku 2000, se jejich výkony dokonce významnì zhor¹ily.47
Odborná veøejnost v této souvislosti uvádí, ¾e èetba beletrie pùsobí na rozvoj a stav
ètenáøské gramotnosti velmi pozitivnì.48 I. Gejgu¹ová se proto staví za názor, ¾e by èetba
umìleckých textù mìla být pevnou souèástí mimo¹kolních, volnoèasových aktivit ¾ákù\.
”

Dále poukazuje na propojení kvality ètenáøství s celkovou úrovní vzdìlanosti a za pøedpokladu, ¾e je dìtství zásadním obdobím pro vytváøení ètenáøských návykù, apeluje na základní ¹koly, které by tak na soustavné posilování ètenáøství ¾ákù nemìly rezignovat.49
Podobné názory zaujímal ji¾ na poèátku 80. let i O. Chaloupka, který uvádìl, ¾e teorie
literární výchovy má programovì smìøovat k pozitivnímu ovlivòování\ dìtského ètenáø”

ství. Konkrétnì má urèovat, jaká literatura by mìla být dìtem doporuèována, jaké metody
volit pro rozvoj ètenáøství, jak se má dítì samo podílet na jeho rozvoji a jak má být v rámci
výchovnì vzdìlávacího pùsobení ¾ák ke ètenáøství veden v kontextu ostatních vlivù a procesù.50 K. Homolová dodává, ¾e: . . . pøi výchovì a vzdìlávání pubescentního ètenáøe je
”

klíèovou èinností kritická diskuze o èetbì, kdy hlavní tì¾i¹tì spoèívá v konfrontaci ¾ákovského ètenáøského sebepojetí a uèitelského vnímání ¾ákù jako ètenáøù.\ 51
Koncepci komunikativní literární výchovy v souèasnosti propaguje L. Lederbuchová.
V jejím pojetí je centrem zájmu výchovnì vzdìlávacího procesu didakticky transformovaný literární text, který je nositelem nejen historicko-literárního poselství, ale zejména
originálních umìleckých a estetických kvalit, a jako takový má i schopnost vyvolat v ¾ákovi jedineèný estetický dojem a zá¾itek.52 Pokud ¹kola omezí práci s textem a v dùsledku
toho dojde k redukci funkcí a významù umìleckého textu jen na funkci ilustrace poznatkù

47

Mezinárodní výzkum PISA 2009 - Programme for International Student Assessment: Struèné shrnutí.
Èeská ¹kolní inspekce [online]. 2010, 3 [cit. 2017-04-27]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/getattachment/
cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/PISA/PISA-2009/strucne-shrnuti.pdf
48

Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.

s 11.
49
Srov. Tamté¾, s. 11{12.
50
Srov. CHALOUPKA, O. Rozvoj dìtského ètenáøství. Praha: Albatros, 1982. s. 49.
51
HOMOLOVÁ, K. Dìtský a dospívající ètenáø. Opava: Slezská univerzita v Opavì, 2013. s. 233.
52
Srov. LEDERBUCHOVÁ, L. Literatura ve ¹kole: èetba ¾áka a didaktická interpretace umìleckého textu
v literární výchovì na 2. stupni základní ¹koly a v odpovídajících roènících víceletého gymnázia. Plzeò:
Západoèeská univerzita v Plzni, 2010. s. 37{39.
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o literatuøe, hrozí podle autorky, ¾e ¾áci ztratí zájem o èetbu krásné literatury.53
Pokud chce ¹kola jako vzdìlávací instituce podporovat, naplòovat a rozvíjet ètenáøství
¾ákù, zvy¹ovat úroveò jejich ètenáøské gramotnosti a schopnosti recepce literárního textu, je
nutné, aby v rámci výuky byla schopná zprostøedkovat ¾ákùm podnìtné ètenáøské zá¾itky,
které je budou motivovat a inspirovat k vlastní èetbì i tvorbì a které budou základem jejich
pozitivního postoje ke ètenáøství.
Svým inovativním pøístupem k výuce literární výchovy pøispìl v posledních letech
i O. Hník. V jeho pojetí se literární výchova stává pøedmìtem s výrazným potenciálem
tvoøivé expresivity, která je zde chápána jako zdroj i zpùsob poznávání a která akceptuje
jedineènou osobnost ¾áka. Literární výchova se tak dostává mezi ostatní expresivní pøedmìty, jakými jsou napø. výtvarná, dramatická, hudební nebo taneèní výchova. Koncepce
tohoto zaøazení pøedmìtu je obhajována tvoøivou slo¾kou literárnì výchovného pùsobení,
která je pøedmìtu vlastní a která se projevuje vlastním tvùrèím pùsobením ¾ákù (tvorbou textu, rekonstrukcí textu, úpravou textu, interpretací textu, ètením textu ad.). Autor
upozoròuje i na potøebu kvalitativního, nikoli kvantitativního rozmìru literární výchovy.
Naplòování cíle i obsahu pøedmìtu spatøuje v systematickém poznávání literárních dìl,
literárního vývoje a kulturního kontextu, za rovnocenné slo¾ky v¹ak staví i výchovu ke ètenáøství a výchovu k lidskosti.54
Je zøejmé, ¾e oba vý¹e zmínìné pøístupy k výuce literatury pøesahují tradièní pojetí
literárnì výchovného procesu, zalo¾eného na frontálním pøedkládání literárnìhistorických
a literárnìteoretických faktù a zu¾ujícího interpretaèní aktivity ¾ákù na cestu k pøedem
známému cíli. Souèasné trendy ve výuce oèekávají aktivní pøístup ¾ákù, ale také nároènou
a peèlivou pøípravu pedagoga, který by mìl být schopen v rámci své specializace adekvátnì
zohledòovat individuální potøeby ¾ákù.
Je nutné upozornit, ¾e tyto koncepty nedeklarujeme jako jediné mo¾né. Vyzvedáváme
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Srov. LEDERBUCHOVÁ, L. Literatura ve ¹kole: èetba ¾áka a didaktická interpretace umìleckého textu
v literární výchovì na 2. stupni základní ¹koly a v odpovídajících roènících víceletého gymnázia. Plzeò:

Západoèeská univerzita v Plzni, 2010. s. 24.
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Srov. HNÍK, O. Didaktika literatury: výzvy oboru: od textù umìlecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Praha: Karolinum, 2014. s. 36.

23

v¹ak jejich tvùrèí potenciál a otevøenost k vlastní poznávací aktivitì ¾ákù, kterou pova¾ujeme ve výchovnì-vzdìlávacím procesu za nutný pøedpoklad k vytváøení pozitivních postojù
ke ètenáøství, literatuøe, ale i obecných lidských hodnot.
Pozice ¾áka jako subjektu výchovy a vzdìlávání nesmí být opomíjena u¾ z toho dùvodu,
¾e v procesu výuky je nutná jeho spolupráce s pedagogem. Bez ní prakticky nelze dosáhnout
vytyèených poznávacích, dovednostních ani postojových cílù.
K. Homolová uvádí v souvislosti se ètenáøstvím dospívajících, ¾e: . . . ètenáøství pu”

bescenta je tìkavým fenoménem, který osciluje mezi suverénní osobnostní zamìøeností a výraznì socializovaným vìdomím skupinové pøíslu¹nosti.\ 55 Autorka upozoròuje na problém
koncepce tradièního literárního vyuèování, který chápe ¾áka jako jedince, který se má ètenáøem teprve stát. Tento pøístup v¹ak ¾ákùm neposkytuje prostor pro zpìtnou vazbu a nezohledòuje jejich vnitøní pohnutky pro to, aby se ètenáøi stali. Produktivním posunem se
jeví chápat dítì v první øadì jako ètenáøe a a¾ následnì jako ¾áka. Díky pøehodnocení
obou rolí se otevírá cesta k pøítomné potenciální ètenáøské kompetenci jedince. Homolová
spatøuje v preferenci ètenáøské role nad ¾ákovskou usnadnìní pøenosu pedagogických i didaktických principù, které mají vést za aktivní spoluúèasti ¾áka k ¾ádoucímu formování
jeho osobnosti.56
Zamy¹lení nad motivací ¾ákù ke ètenáøství v rámci výuky literární výchovy pøinesl
ve svém èlánku i O. Chaloupka, který spatøuje východisko v jedineènosti ètenáøského zá¾itku. Konkrétnì autor uvádí, ¾e by ¹kola: . . . od samého poèátku literární výchovy na zá”

kladním stupni mìla ¾ákovi výslovnì a pøímo programovì zdùraznit, ¾e ètenáøský zá¾itek
je jeho výsadní právo a výsledek nejen díla, ale i jeho samého. . . Mìla by mu dát zøetelnì
najevo, ¾e on sám je støedobodem svého setkání s literárním dílem, které je tu proto, aby
mu dalo jisté podnìty a ¹ance, nikoliv proto, aby ho stavìlo do pasivní role.\ 57
O. Chaloupka uva¾uje nad aktualizací a zdùvodnìním smyslu literatury\, který je
”

v praxi literární výchovy tradiènì chápán jako axiom, a je tudí¾ uzavøen jakékoliv diskuzi.

55
HOMOLOVÁ, K. Dìtský
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Srov. Tamté¾, s. 233.
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a dospívající ètenáø. Opava: Slezská univerzita v Opavì, 2013. s. 232.
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Ve vysvìtlení a obhájení pojmu vidí zpùsob, jak mù¾e literatura v souèasnosti obstát v konkurenci s jinými skuteènostmi. Autor pøipou¹tí, ¾e volný pøístup ètenáøe a jeho zámìrnosti
v textu mù¾e zpùsobit kolaps hodnot, na kterých je literární výchova postavena. Pøiklání
se v¹ak k optimistickému pohledu na problematiku a uvádí, ¾e: . . . pokud literární vý”

chova právì v tomto prostoru ètenáøské interaktivnosti najde svou podstatu, najde zde i své
zdùvodnìní a své stimulaèní pøíle¾itosti.\ 58
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Srov. CHALOUPKA, O. Interaktivita ètenáøství. Èeský jazyk a literatura. Praha: Fortuna. 2012-2013,
63(2), s. 60.
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3

ÈTENÁØSKÝ DENÍK VE ©KOLE

3.1 Charakteristika pojmu
Vý¹e ji¾ bylo øeèeno, ¾e ètenáøství a konkrétní metody jeho rozvoje, nejsou souèástí o ciálních vzdìlávacích dokumentù. Stejnì tak je tomu v pøípadì ètenáøských deníkù, jejich¾
vedení a vyu¾ívání je nepovinnou souèástí literární výchovy.
Pojem ètenáøský deník, který v této práci vyu¾íváme, je tradiènì spojován s psaným
textem o pøeèteném literárním díle. Jako synonymní výraz lze chápat i termín ètenáøské
portfolio. V praxi se mù¾eme setkat dále s oznaèením kulturní deník, jeho¾ obsahem se
stávají také záznamy nav¹tívených kulturních akcí (kin, divadel, výstav ad.).
Ve své podstatì mù¾e být ètenáøský deník ryze osobní zále¾itostí ka¾dého ètenáøe, který
má vùli a motivaci zaznamenávat si pøeètené knihy, osobní postøehy, èi informace, které se
k dílu vá¾í nebo jsou pro daného jedince inspirující. Deník vedený z vlastní iniciativy ¾áka
vnímáme jako ryze soukromý prostor, do kterého bez svolení autora nenále¾í vstupovat.
V textu se soustøedíme na ètenáøské deníky vy¾adované autoritou. Jejich koncepce a kritéria
tak naplòují cíle a po¾adavky ¹koly, respektive pedagoga, a tímto je oèekávána i jejich
kontrola a hodnocení.
Význam deníku pro výuku vyzvedla napø. M. Frydrychová, která konkrétní ètenáøský
deník ¾ákynì 4. roèníku podrobila obsahové a jazykové analýze. Ve svém shrnutí uvádí,
¾e: Je nasnadì, ¾e èetba mù¾e podstatnì pøispìt ke zlep¹ení vyjadøování i pravopisu a ¾e
”

vedení ètenáøského deníku je k tomu dobrou pomùckou i podnìtem.\ 59 K. Lepilová navíc
poznamenává, ¾e: Èíst a psát text o literárním díle znamená pøedstavovat si, vést vni”

tøní dialog s textem a klást si otázky . . . Vedení deníku . . . vede k formulaci my¹lenek.\ 60
V tomto smyslu se stává ètenáøský deník prostorem pro úvahu a pøemý¹lení, stává se cestou
k sebepoznávání. Je tedy re exí, která vzniká na základì pøeèteného díla.
Pokud oèekáváme od ¾áka èetbu celého literárního díla, musíme pøijmout fakt, ¾e se
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FRYDRYCHOVÁ, M. K obsahové a jazykové charakteristice ètenáøského deníku ¾ákynì 4. tøídy. Slovo
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jedná o èasovì nároènou aktivitu, kterou obvykle nelze v plné ¹íøi realizovat pøímo ve vyuèovacím procesu. Ka¾dý ètenáø má navíc odli¹né nároky na prostor a èas, ve kterých tuto
èinnost upøednostòuje. Pøirozeným øe¹ením tedy je zadání èetby i zápisu jako samostatné
práce mimo vyuèovací hodiny literární výchovy. I. Gejgu¹ová de nuje takto zadávanou aktivitu pojmy mimo¹kolní èi doporuèená èetba a popisuje je jako: . . . souhrnné oznaèení
”

ètenáøských aktivit ¾ákù realizovaných mimo ¹kolní výuku èeského jazyka a literatury, av¹ak
¹kolou urèitým zpùsobem korigovanou. Uèitelé stanovují po¾adavky na rozsah, a pøípadnì
i na obsah doporuèené èetby, vyuèující také èetbu ¾ákù sledují, hodnotí, poznatky a dojmy
z èetby a pøípadné záznamy o pøeèteném podle mo¾ností vyu¾ívají ve výuce mateø¹tiny.\ 61
Významovì se mírnì diferencuje mimoèítanková èetba, která v dokumentech 2. pol. 20. století oznaèovala souvislou èetbu (tradiènì probíhající jako spoleèné ètení v rámci výuky
literární výchovy) a individuální èetbu (coby aktivitu ¾áka probíhající v jeho volném èase
a na základì jeho samostatné volby).62
V laické i odborné veøejnosti vyvolávají ètenáøské deníky kontroverzní postoje. Obvykle
jsou zmiòovány negativní, nìkdy dokonce znechucené ohlasy k povinnosti jejich vedení, a to
jak u souèasných ¾ákù, tak i dospìlých, kteøí na nì tímto zpùsobem vzpomínají.
Svérázným zpùsobem pøiná¹í vhled do problematiky J. Trávníèek, jeho¾ pøíspìvek, zabývající se primárnì postoji veøejnosti k povinné èetbì, popisuje také pøímo související vztah
ètenáøù ke ètenáøským deníkùm. Autor uvádí, ¾e v¹eobecnì pøevládá v postojích veøejnosti
spí¹e odpor k jejich vedení. Významným faktorem je, ¾e se tento názor týká jak tìch, kteøí
ètou s malou oblibou, tak i tìch, kteøí ètou rádi. Negativní postoj první skupiny je zalo¾en
na nepøíjemné povinnosti, nelibost druhé na omezování a øízení jejich vlastní ètenáøské
volby. Na øadu poté pøichází rùzné zpùsoby, jak protivnou povinnost obejít a vìnovat jí co
nejménì èasu a úsilí. Pozitivnì vnímá ètenáøské deníky pøevá¾nì jen nejstar¹í generace.63
Výpovìdi se týkaly vesmìs tradiènì vedených ètenáøských deníkù, jejich¾ obsahem bylo
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z velké èásti pouze shrnutí dìje pøíbìhu. V souèasnosti je kladen dùraz na zavádìní inovativních aktivizujících metod pro záznam z èetby. Snahou je v první øadì zvý¹it ètenáøskou
gramotnost ¾ákù. Metody v¹ak svým charakterem pùsobí i na pøiblí¾ení pøíbìhu k vlastnímu ¾ivotu ¾áka, èím¾ záznamy získávají osobní charakter. Lze doufat, ¾e tento pøístup
k vedení zápisu bude pro ¾áky podnìtnìj¹í, a nebude tak impulsem pro ostrý negativismus
popisovaný vý¹e.
Pøipomeòme, ¾e výzkum I. Gejgu¹ové prokázal i nezanedbatelnou míru (konkrétnì 38 %
dotázaných ¾ákù 2. stupnì) pozitivních ohlasù na vedení ètenáøských deníkù.64 Je tedy
zøejmé, ¾e sami ¾áci, kterých se tato problematika týká pøedev¹ím, zaujímají postoje rùznì
vyhranìné a ¾e nelze ètenáøské deníky jednoznaènì odsoudit. Za významný faktor v této
problematice hodnotíme pomìr tìchto zastoupených hlasù a také fakt, ¾e je tato diskutabilní
otázka neustále aktualizována.
Nesnáze, které ètenáøský deník doprovázejí, spatøujeme nejen v èasové nároènosti, kterou jeho vedení vy¾aduje, ale i v hledání jeho smyslu. Dotýkáme se zde citlivého tématu,
které, více ne¾ mnohé jiné ¹kolní povinnosti, re ektuje osobnost a povahu jedince. Nìkteøí
ètenáøi, zastánci deníkù, pøi zápisu opìtovnì pro¾ívají ètenáøský zá¾itek a re exe jim tak
pøiná¹í potì¹ení. Jiní po doètení knihy nemají dále tendenci se k pøíbìhu vracet a zápis se
stává nutným zlem\ pouze pro uspokojení uèitele.
”

Vy¾adování a existence ètenáøských deníkù je v èeském prostøedí dlouholetou zvyklostí.
Vycházíme zde je¹tì z tradice, kdy byla propojena výuka ètení a slohu. Umìlecká literatura
tak byla východiskem pro rozvoj jazykových a stylistických dovedností. Èetba literárního
textu byla spojována s jeho reprodukcí, samotný text byl modelem pro osvojování slohových
útvarù. Po roce 1960 do¹lo k pøeskupení slo¾ek pøedmìtu. Ètení a literární výchova se
osamostatnily, jazyková a slohová výuka se naopak propojily. Na konci 70. let 20. století se
slohová výuka stala nezávislou slo¾kou èeského jazyka a literatury.65
Izolovanost slo¾ek pøedmìtu, o jejich¾ provázanosti jsme se zmínili i v pøedchozí kapi-
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tole, mù¾e vytváøet mylný dojem, ¾e se jedná o tøi rùzné èásti. Na prvním stupni je obvykle
ètenáøský deník uèiteli vnímán jako prostøedek vnitøní integrace pøedmìtu\. Dle výzkum”

ných zji¹tìní lze v¹ak usuzovat, ¾e na 2. stupni Z© se tato jeho funkce redukuje a záznamy
slou¾í pouze k ovìøování splnìné ètenáøské aktivity. Negativní postoj pubescentních ¾ákù
navíc umocòuje zvy¹ování nárokù na kvalitu zápisu, èasové hledisko a potí¾e s vytvoøením struèného a výsti¾ného obsahu dìje, co¾ dokládají nìkteré vlastní výroky respondentù.
Demotivujícím prvkem je pro ¾áky nejasné vyu¾ití pracnì vytvoøených poznámek o díle.
I. Gejgu¹ová proto apeluje na vytvoøení inovativní podoby re exí èetby ve ¹kolní praxi.66

3.2 Ètenáøské deníky versus dílna ètení
V souèasné dobì je s rozvojem ètenáøství èasto zmiòována dílna ètení, která se sna¾í o propojení individuálního a zároveò sociálního aspektu ètenáøství. Proto¾e se jedná o èetbu
spojenou s následnou re exí, chtìli bychom v této krátké kapitole ozøejmit charakteristické
znaky obou pøístupù, abychom poukázali na jejich speci ka a vzájemný vztah.
V dílnì ètení mají ¾áci mo¾nost zvolit si individuálnì knihu, kterou samostatnì ti¹e
v rámci výuky ètou po urèitý vyhranìný èas. Své reakce si zaznamenávají rùznými re ektivními formami (napø. do podvojného/tøídílného deníku). Poté pøichází na øadu aktivity,
je¾ ¾ákùm umo¾òují sdílet ètenáøské dojmy s ostatními, konzultovat je s vyuèujícím, podnìcují k informování ostatních o knize atd. Dílnu ètení se doporuèuje provádìt pravidelnì
alespoò jednou týdnì.67
Dílna ètení je pøínosná svým spoleèenským a re ektivním charakterem. Obsahuje i písemný záznam z èetby, o kterém se dále v textu zmíníme. Významným hlediskem je individuální pøístup k výbìru knihy. Ménì vstøícné osobním preferencím ¾áka je èasové i prostorové
omezení. Vlastní èetba tímto podléhá opìt ¹kolní organizovanosti a povinnosti. Nespornì
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zde velmi silnì zále¾í na osobnosti a pøístupu pedagoga, který dílnu vede, proto¾e hranice
mezi motivací a znechucením èetby je na pùdì ¹koly velice tenká. M. ©lapal vidí pøínos dílny
ètení zejména v tom, ¾e umo¾ní rozeèíst a pøivést k pravidelnìj¹í èetbì v¹echny ¾áky a ¾e ka¾dý z nich pracuje s literárním textem adekvátním své ètenáøské úrovni.68 V¹ímáme si také
potenciálu motivaèních aktivit pøed èetbou a následných rozhovorù o èetbì, které mohou
¾áky významnì podnìcovat k my¹lenkám a strategiím, ke kterým by se samostatnì dopracovávali pravdìpodobnì pomaleji, nebo vùbec. Dílnu ètení hodnotíme jako jeden ze zpùsobù,
kterými lze dosahovat urèité motivace a rùstu ètenáøských kompetencí ¾ákù. Vzhledem
ke své pevné struktuøe a ¹kolní organizovanosti má odli¹ný charakter ne¾ èetba mimo¹kolní.
Pøi tradièní práci se ètenáøským deníkem se pøedpokládá znaèná ¾ákova samostatnost.
Ta se uskuteèòuje pøi výbìru knihy (není-li striktnì zadán povinný titul) a jejím opatøení.
Pokud ¹kola nedisponuje vlastní knihovnou vybavenou adekvátními a atraktivními tituly,
musí si ¾áci zpravidla knihu obstarat jinde. K dispozici se otevírají mo¾nosti rodinných
knihoven, pøípadnì poøízení knihy nové, a samozøejmì i náv¹tìva a èlenství ve veøejných
knihovnách. Aèkoliv se mù¾e zdát tento úkol komplikovaný, vìøíme, ¾e ¾áci tímto získávají
dal¹í pøíle¾itosti k samostatnosti a sociálnímu rùstu. Ve veøejných knihovnách mù¾e ¹kola
navíc získat dobrého partnera, který sleduje podobný cíl jako literární výchova, a to kultivaci
ètenáøství.
Samotné ètení probíhá ve volném èase ¾áka, který má mo¾nost si aktivitu naplánovat
a rozèlenit do tolika fází, kolik mu vyhovuje. Je zde maximalizována individualizace èinnosti.
Na ¾áka jsou kladeny nároky na vlastní organizaci úkolu, který má být splnìn do pøedem
urèeného termínu. Pova¾ujeme tento tlak na ¾ákovy organizaèní schopnosti za dùle¾itý.
Úkoly vy¾adující velkou dávku samostatnosti umo¾òují ka¾dému jedinci, aby se nauèil plánovat, mìl mo¾nost vyzkou¹et si rùzné strategie plánování a poznal, které z nich mu vyhovují. Tyto dovednosti sice s kultivací ètenáøství pøímo nesouvisí, ve výchovnì-vzdìlávacím
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procesu v¹ak velice komplexnì rozvíjí osobnost ¾áka. Ten si tímto osvojuje takové schopnosti
a dovednosti, které jsou nezbytné pro osobní i pracovní rùst.
Provedení zápisu z èetby a charakter jeho hodnocení je v praxi prostorem velmi rozrùznìným. Ka¾dá ¹kola, pøíp. pedagog, vytváøí vlastní kritéria a systém hodnocení. Domníváme
se, ¾e právì tato èást práce se ètenáøským deníkem je stì¾ejní a ¾e se zde rodí vý¹e zmínìné
negativní postoje ¾ákù. Následující kapitola proto podává pøehled, který shrnuje nejrùznìj¹í
publikované pøístupy k vedení ètenáøských deníkù.

3.3 Pøístupy k vedení ètenáøských deníkù
V roce 2007 pøinesla pøíruèka Kudy vede cesta ke ètenáøi soubor metod na podporu ètenáøství a ètenáøské gramotnosti. Souèástí metodických návrhù pro 6. a 7. roèníky základních
¹kol se stal i koncept kulturního/projektového deníku. V úvodu prohla¹ují autoøi, ¾e jeho
úèelem: . . . nebylo zatí¾it dìti dal¹í povinností, naopak jsme jim chtìli poskytnout prostor
”

k pøemý¹lení nad knihami i nad kulturními zá¾itky.\ 69 Práce s kulturním deníkem je zalo¾ena na kritériích, sebehodnocení i hodnocení spolu¾ákù. Kritéria a jejich indikátory mají
dostat v¹ichni ¾áci k dispozici, je také umo¾nìno dotváøet je spolu s uèitelem. ®áci mají
do deníku zapisovat ka¾dý mìsíc, pøièem¾ se oèekává, ¾e bìhem roku budou minimálnì tøi
záznamy re ektovat knihu ze seznamu doporuèené literatury. Uèitelé mají za úkol zápisy
pravidelnì slovnì hodnotit.
Ètenáøské dovednosti mají být posilovány tím, ¾e si ¾ák vybere knihu k èetbì, porozumí
textu, zhodnotí a zdùvodní svùj názor na text, pøetváøí text a pou¾ívá ho k dal¹ím aktivitám,
nachází souvislosti mezi textem a vlastní zku¹eností. V rámci klíèových kompetencí jsou
sledovány tyto cíle: ¾ák logicky formuluje a vyjadøuje své my¹lenky a názory, jeho písemný
projev je výsti¾ný, souvislý a kultivovaný, svùj názor obhájí vhodnými argumenty, posoudí
vlastní pokrok a urèí pøeká¾ky èi problémy bránící uèení, naplánuje zpùsob zdokonalení
svého uèení.
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Kritéria zápisu do deníku obsahují:
1. Formální nále¾itosti { konkrétnì vyjmenované pro knihu a rùzné druhy kulturních
akcí.
2. Zdùvodnìní výbìru.
3. Prùbì¾né záznamy z èetby { pøesné zadání a forma záznamu jsou kompetencí uèitele.
Metody, které se pro tuto èást zápisu nabízí, jsou napø. debata s autorem, podvojný
deník èi pøedvídání dal¹ího dìje.
4. Zhodnocení kulturního zá¾itku { podmínkou vlastního hodnocení je patøièné konkrétní zdùvodnìní.
5. Pøiblí¾ení knihy/kulturní akce { pøíkladem pro knihu je zde uveden úryvek textu.
6. Okomentování zápisu dal¹í osobou { povinnou souèástí metodiky je nechat jednou
za dva mìsíce písemnì okomentovat zápisy dal¹í osobou (rodièem, kamarádem). Hodnocení na základì daných kritérií je zde mo¾né, ale není nezbytné.
7. Struèný obsah díla { tento bod byl urèen pouze praktickým ¹kolám.
Pøínos práce byl autorkami spatøován v získání intimního prostoru pro ¾áky, kde pra”

videlnì a systematicky pøemý¹leli o svých kulturních zá¾itcích a uèili se formulovat vlastní
názor\.70 Významným momentem bylo také vyjadøování negativních postojù k èetbì a dal¹ím kulturním akcím, v¾dy s konkrétním odùvodnìním. Praktickým se ukázalo hodnocení
dle daných kritérií, která udr¾ovala soudy v objektivních mezích.
Autorky metodiky v závìru uvedly, ¾e práci se ètenáøským/kulturním deníkem hodnotilo 54 % ¾ákù jako zábavnou. Za stì¾ejní faktor se uvádí vhodné motivování k èinnosti.
Pøipomeòme v¹ak, ¾e pøevá¾ná vìt¹ina zúèastnìných ¾ákù nebyla ze standardních spádových základních ¹kol, ale ze ¹kol výbìrových. Zájem o èetbu navíc ¾áci deklarovali je¹tì
pøed zahájením projektu.
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V závìru autorky vyzdvihují kladení dùrazu na pøemý¹lení a sebevyjádøení ¾ákù, na promy¹lenou práci s kritérii - s poznámkou, ¾e nìkterá kritéria mohou zùstat pro ¾áky dobrovolná, napø. výtvarná podoba deníku ad. Je také poukázáno na problematické hodnocení
tøetí osobou a na èasovou nároènost hodnocení zápisù pedagogem.71
Koncepce tìchto kulturních deníkù, zejména jejich kritérií a hodnocení, se dotkl èlánek
B. Rozehnalové Kniha - cesta za poznáním sebe sama. Autorka popisuje takto pojaté deníky jako kontraproduktivní a nemotivující. Systém hodnocení pova¾uje za pøehnanì èasovì
nároèný, co¾ vytváøí reálný pøedpoklad pro jeho nedùsledné dodr¾ování èi odbývání. Ètenáøský deník by podle B. Rozehnalové mìl být: . . . hájemstvím ¾ákù, ponìvad¾ se v nìm
”

kromì bibliogra ckých dat mají objevovat i emotivní výpovìdi, mnohdy a¾ osobní zpovìdi;
zápis mù¾e obsahovat postoje, názory, tøeba i kontroverzní, v¹e by mìlo být zpracováno stylem, který je ¾áku vlastní.\ 72 Svùj skeptický postoj k povinnému vedení ètenáøských deníkù
odùvodòuje autorka faktem, ¾e ka¾dý jedinec má daný urèitý druh inteligence. Ka¾dý ¾ák
by tedy mìl mít mo¾nost vyjadøovat své my¹lenky zpùsobem, který mu vyhovuje.
Pøipomínky B. Rozehnalové se jeví jako rozumné. Problémy se slo¾itì nastaveným kombinovaným hodnocením vyplynuly i z re exe samotného projektu. Hodnocení dal¹í osobou
pova¾ujeme za nadbyteèné. Komplikace mù¾e pùsobit organizace takového hodnocení, ¾áci
jsou navíc nuceni odkrývat své my¹lenky dal¹ím osobám. Pøínos takového hodnocení navíc
nelze objektivnì pova¾ovat za adekvátní vynalo¾enému úsilí. B. Rozehnalová v druhé èásti
èlánku pøipojuje zásobu návrhù, jak pøiblí¾it ¾ákùm knihu nenásilnou a spí¹e zábavnou
formou. Vymezuje se tím proti povinování èetby a záznamu z pøeèteného. Aktivity pøiná¹í
úkoly, které ¾áky vedou hravou formou k hledání mezi tituly, objevování speci ckých znakù
knih, uva¾ování nad jejich názvy, seznamování se s knihou coby artefaktem atd.
Problematiky ètenáøských deníkù se dále dotýká diplomová práce D. Slavíkové, vìnující se re ektivním aktivitám ve výuce literatury. Autorka se metodologicky opírá o prakticky zamìøenou didaktickou publikaci Invitations R. Routmanové, která v zápisech klade
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dùraz na osobitou re exi z èetby. Smysluplnost záznamu je spatøována právì v jedineènosti, kterou je zde svébytná komunikace jednotlivce s dílem a která stojí v opozici proti
bezcennému opisování obsahù dìjù. Význam vlastního názoru studenta je nutné podpoøit
aktivním a vstøícným pøístupem pedagoga, který dá ¾ákùm najevo, ¾e je pro nìj originální
re exe na prvním místì.
Nespornost pøínosu písemné re exe èetby cituje autorka práce dle R. Routmanové následujícími slovy: Písemná odpovìï na otázku nebo písemné re ektování dojmù, nálad
”

nebo úèinku ètení, jak se zdá, podporuje kritické my¹lení. Re exe mù¾e být intelektuální
nebo emocionální, osobní èi obecná, nebo kombinovaná. V ka¾dém pøípadì literární re exe
obvykle pøesahuje pouhé shrnutí a výèet faktù.\ 73
Dle vý¹e zmínìné citace je zøejmé, ¾e takové pojetí ètenáøského deníku se kloní k vedení
zápisu, který pøedpokládá hlub¹í vhled do literárního díla. ®ák by mìl prostøednictvím
vhodnì a inspirativnì kladených otázek a úkolù dojít k vlastní interpretaci textu.
Druhy záznamu podle R. Routmanové, které D. Slavíková uvádí, mohou být postaveny
jako: odpovìï na otevøenou otázku, zápis osobní reakce z èetby, výbìr nìkolika neznámých
slov, ilustrace èásti textu, zamìøení se na autora, jeho styl a motivy, pøedstava jiného úhlu
pohledu, polo¾ení jedné nebo více otázek k diskuzi.
Autorka práce poukazuje na fakt, ¾e ¾áci èasto nevìdí, jak se zápisem zaèít a co se od nich
oèekává. S tìmito pøípady máme také zku¹enost a souhlasíme s návrhem východiska, kterým
je strategie modelování a nabídka úvodních formulací vìt, které mohou ¾áka pro psaní
nastartovat\.74

”

Zamy¹lení nad smyslem a úskalími zápisù do ètenáøských deníkù pøinesl v roce 2009
èlánek A. Macurové Nebaví mne psát . . . ètenáøský deník . . . Je zde poukázáno na fenomén
internetových webových stránek, které nabízejí (za úplatu i zdarma) nepøeberné mno¾ství
vypracovaných zápiskù a referátù z povinnì zadávané èetby. Autorka se zamìøila na zpracování zápisù o Nerudových Povídkách malostranských, které jsou ¾áky subjektivnì vnímány
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jako nezá¾ivné\ a jejich vlastní ètení jako utrpení\. Za problematické je zde oznaèeno
”

”

samotné zadávání èetby Povídek malostranských. Souèasní mladí ètenáøi jsou podle A. Macurové zvyklí na zjednodu¹ené ètení, a Nerudova kniha se pro nì tak stává nároènou èetbou,
která pøedpokládá urèitou úroveò ètenáøských kompetencí a vynalo¾ení úsilí o pochopení
podstaty díla. Svá tvrzení autorka dokládá ukázkami nekvalitnì zpracovaných referátù,
poskytujících èasto mylné informace o obsahu i smyslu jednotlivých povídek.75
Èlánek v závìru ústí k obecné úvaze o zpùsobu zadávání a ovìøování mimo¹kolní èetby,
nad hodnotou zápisu sta¾eného z internetu nebo nad tím, zda vùbec pedagog mù¾e pøimìt
¾áky ke ètení a porozumìní povinné èetby.76 Diskuze nad tématem a pojetím ètenáøských
deníkù následnì pokraèovala v dal¹ích dvou pøíspìvcích.
Svùj pohled na danou problematiku pøinesl gymnaziální uèitel, J. Soukal. Do popøedí
vstupuje osobnost uèitele a jeho snaha o dosa¾ení uspokojivých výsledkù pøi výchovì ètenáøù. Ètenáøský deník je hodnocen jako významný prostøedek k naplnìní tohoto cíle. Autor
zde deklaruje potøebu upustit od formálního pøístupu sestávajícího ze zadání, kontroly a klasi kace. Za nutné aspekty práce se ètenáøským deníkem pova¾uje: motivaci k èetbì, rozvoj
schopností ètenáøské percepce, výbìr knih, formu zpracování zápisù a jejich hodnocení.77
Práce se ètenáøským deníkem je dle autora zahájena u¾ pedagogovým pùsobením v hodinách literární výchovy, kdy by si ¾áci mìli osvojit základy literární teorie, historie a poslání
literatury. Význam by mìl být kladen na pochopení smyslu ètenáøského deníku, na kritéria
jeho tvorby i na jeho hodnocení.
Pojetí ètenáøských deníkù J. Soukala je urèeno ¾ákùm kvarty a kvinty osmiletého gymnázia, co¾ odpovídá deváté tøídì základní ¹koly a prvnímu roèníku støedních ¹kol. Formálnì
jsou záznamy rozdìleny na èást dobrovolnou a povinnou. Právì popisu povinné èásti se
budeme vìnovat podrobnìji. Výbìr literatury je podmínìn seznamem doporuèených knih,
který poskytuje alespoò malou mo¾nost volby. Zápis ¾ákùm usnadòuje i reguluje rámcová
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¹ablona. Ta vychází ze struktury hesel literárních slovníkù a obsahuje tyto nále¾itosti: základní údaje a charakteristika, popis (obsah) díla, výklad díla, kontext, ukázka(y), doprovodné materiály, literatura a prameny.
Hodnocení záznamù podléhá následující ¹kále:
• Neodevzdaný èi opsaný zápis, hodnocený slovnì jako nesplnil, odpovídá známce 5.
• Zápis kusý a povrchní, oznaèený splnil, bez známky, která by mohla ovlivnit klasi kaci.
• Propracovanìj¹í záznam hodnocený v klasi kaci jako plus\.
”
• Záznamy výborné kvality známkou 1.

Klasi kace záznamù vy¾aduje nìkolik vyuèovacích hodin, bìhem kterých má uèitel mo¾nost osobnì s ka¾dým ¾ákem konzultovat jeho zápis a pocity z èetby. Autor pøipou¹tí, ¾e
je tento pøístup èasovì nároèný, ale ¾e lze tímto zpùsobem docílit rozvoje ètenáøství ¾ákù
a jejich recepce literárního textu.
O pojetí smysluplného zápisu do ètenáøského deníku se podìlil i J. Èihák, který svùj
koncept realizuje na bilingvním ¹estiletém gymnáziu.78
Pro zápis ¾ákù v ni¾¹ích roènících (na základní ¹kole by se jednalo o 8. a 9. roèníky) je
zadáno vypracování charakteristiky hlavní nebo vedlej¹í postavy knihy. Dochází tak k propojení literární výchovy s aktuálním uèivem komunikaèní a slohové výchovy. Po zvládnutí
tohoto slohového útvaru je studentùm nabídnuta pro zápis úvaha, která svým tématem
i obsahem rozebírá konkrétní problém, téma nebo motiv díla. Vy¹¹í roèníky se následnì zabývají detailnìj¹í analýzou nebo interpretací knihy. Zásadnì J. Èihák odmítá jako souèást
záznamu obsah dìje, biogra cké údaje o autorovi a povrchní a nepodlo¾ené názory na dílo.
Souèástí èlánku je i vyjádøení k zadávaným titulùm èetby. Jsou strukturovány podle
období, ¾ánrù nebo podle toho, zda díla nále¾í do èeské nebo svìtové literatury. Student má
povinnost vybrat si z ka¾dé skupiny minimálnì jednu knihu. J. Èihák v souvislosti s tím
deklaruje, ¾e ¾áci mají velký prostor pro výbìr titulu a ¾e je jim, po konzultaci s vyuèujícím,
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umo¾nìna i èetba jiného díla, které se tematicky pojí do daného rámce uèiva. Opomíjena
nejsou ani díla, která lépe odpovídají vìku ètenáøù, ale která napøíklad nezapadají do aktuálnì probíraného období literární historie.
Hodnocení záznamù odrá¾í v¹echny slo¾ky oboru èeského jazyka a literatury. Studenti
jsou hodnoceni za znalost díla a jeho zpracování, za stylistickou a jazykovou vrstvu psaného
projevu.
Ètenáøskému deníku je zde pøikládán znaèný význam. Pùsobí jako prostor pro aplikování
nabytých znalostí ze v¹ech slo¾ek vzdìlávacího oboru. Je pøípravou studentù ke státní maturitì i cestou k prohlubování recepèních a ètenáøských schopností. Zápisy jsou vy¾adovány
ka¾dý mìsíc, vyplývá zde tedy znaèná èasová nároènost opravování deníkù. Kompenzace je
spatøována v kvalitnì odvedené práci studentù.
Obì vý¹e zmínìné koncepce záznamù z èetby hodnotíme jako promy¹lené. Dle slov
autorù je práce s nimi úèinná. Aèkoli jsou pojetí zápisù urèena gymnaziálním studentùm,
lze se v obecné rovinì nìkterými zásadami inspirovat i pro prostøedí základních ¹kol. Velký
pøínos spatøujeme v celistvosti, která zahrnuje nejen kritéria zápisu a jeho hodnocení, ale
i dùraz na problematiku doporuèené èetby a motivaci ke ètení. V této souvislosti jmenuje
J. Soukal konkrétní èinnosti, které mù¾e pedagog uplatnit, napø. pøiblí¾ení doporuèených
knih ¾ákùm a vytipování potenciálních ètenáøù, obèasné pøipomínání èetby apod.79
Rozhodující se zdá být i vlastní nasazení pedagoga, který ètenáøským zápisùm vìnuje
znaènou pozornost a který tím ¾ákùm dává najevo význam jejich práce. Úctu a vstøícný
postoj uèitele k my¹lenkám a názorùm ¾ákù pova¾ujeme za jeden ze zásadních aspektù
pro motivaci k zapisování. K. Homolová vidí cestu k dospìlému, resp. vyspìlému ètenáøství,
jako sled postupných krokù, z nich¾ ¾ádný není mo¾né vynechat\. Právì dospìlý ètenáø,
”

kterým by pedagog literární výchovy mìl být, se na této cestì stává prùvodcem. Jeho snaha
by mìla smìøovat k naslouchání ètenáøským zájmùm ¾ákù, mìla by reagovat na aktuální
situaci a na tomto základì ètenáøství rozvíjet.80
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S osvìdèenými nápady pro ètenáøské deníky se na stránkách Kritických listù podìlila
i pedago¾ka H. ©undová. Její pojetí je cíleno pøímo na druhý stupeò základní ¹koly. Tomu
také odpovídají zvolené metody a strategie. Autorka èlánku spatøuje v zápisech z èetby velký
pøínos. Za podnìtný pova¾ujeme zejména autorèin pøístup k vlastní podobì ètenáøského
deníku a jeho záznamùm. Jejich charakter je vytváøen ve spolupráci s ¾áky a smìøuje
k tomu, aby byla práce pøínosná i zábavná pro v¹echny zúèastnìné strany. H. ©undová
èerpá, dle svých slov, zejména z metod kritického my¹lení, napø. podvojného deníku.81
Ve volném pokraèování èlánku pøiná¹í tatá¾ autorka nìkolik kladnì ladìných ohlasù
svých ¾ákyò, které projevily zájem podìlit se se ètenáøi o svùj názor na vedení ètenáøského
deníku. V úvodu èlánku autorka vysvìtluje, jakým zpùsobem organizuje výbìr mimo¹kolní
èetby. Zásadním kritériem je období vzniku díla. ®áci si ze seznamu vybírají autora, jeho¾
knihu pøeètou. H. ©undová daný pøístup obhajuje vlastní pozitivní zku¹eností, kdy právì
díky doporuèené èetbì objevila sobì oblíbené autory. ®ákynì ve svých názorech oceòují
napø. mo¾nost výbìru zpùsobu zápisu, pøíle¾itost vyjádøit svùj názor nebo ¹anci ke sdílení
zá¾itku z èetby. Zadávaný okruh èetby se v jednom pøípadì setkal s kritikou.82 Je tøeba
pøipomenout, ¾e se jedná pouze o pozitivní ohlasy vyjádøené z vlastní vùle dìvèat, nejedná
se o objektivní postoj v¹ech ¾ákù, nicménì i takto výbìrovou zpìtnou vazbu lze ocenit,
pøihlédneme-li k její jedineènosti.
Zajímavé a prakticky vyzkou¹ené záznamy, vycházející z metod kritického my¹lení, pøinesl i èlánek K. ©afránkové. Její pøístup k vedení ètenáøských deníkù hodnotíme jako motivující a inspirativní. Studentùm ¹estiletého soukromého gymnázia je v ka¾dém roèníku
nabídnut komentovaný seznam doporuèené èetby, který mù¾e, ale nemusí, slou¾it jako vodítko k výbìru knih. Jsou poskytnuty takové formy zápisu, které mají vést ¾áky k hlub¹ímu
zamy¹lení nad textem, napø. podvojný deník, pøed a po\ (forma prùbì¾ného zápisu pøed,
”

bìhem a po ètení), osobní dopis hlavnímu hrdinovi nebo rùzné formy tvùrèích záznamù,
které umo¾òují kreativní práci (tvorba plakátù, reklam apod.). Jmenované metody nejsou
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uzavøeným výètem, ¾áci mohou v rámci své invence realizovat i vlastní nápady, co¾ dokazuje respekt ke studentùm a jejich potøebám. Autorka dále uvádí, ¾e ¾áci ni¾¹ích roèníkù
(odpovídá 8. a 9. roèníkùm základních ¹kol), mají mo¾nost výbìru èetby zcela podle svého
vkusu. Psaní záznamù se teprve uèí, a hodnocení je proto mírné.83
Podrobný návod pro zápis v rámci ¹kolní dílny ètení pøinesl pøíspìvek M. ©lapala zaøazený do pøíruèky Ètenáøská gramotnost jako vzdìlávací cíl pro ka¾dého ¾áka. Reagujeme zde
na písemnou re exi èteného textu, která se charakteru ètenáøského deníku velkou mìrou
podobá, a lze ji tedy vyu¾ívat i pro tyto úèely.
Dùraz je kladen na formulování vlastních my¹lenek, dodr¾ování stanoveného rozsahu,
osobní pøístup k zápisu a emoèní vazbu k textu. Osobní slovní hodnocení uèitelem má napomáhat ke zvy¹ování úrovnì ètenáøských kompetencí. ®ák se uèí rozli¹ovat obecné informace
od konkrétních, citace a pøíklady z textu jim pomáhají ujasnit si vlastní obecná a nejasná
tvrzení.
Jako nosné a praktické shledáváme rozdìlení do tøí úrovní, které by mìly zohledòovat
ètenáøskou úroveò ¾ákù a být adekvátní motivací a podnìtem pro úvahu o literárním textu.
1. úroveò zápisu obsahuje v úvodu základní údaje o knize. Záznam se zamìøuje na prostor a èas dìje, výèet a charakteristiku hlavních postav a struèný dìj. Hodnocení a názor
na knihu jsou doplnìny podnìtnými otázkami. ®ák oznaèuje intenzitu svých pocitù na ¹kále
od 0 do 10. Rozsah takto zpracovaného zápisu má odpovídat 1 { 1,5 stranì A5, bez základních údajù.
2. úroveò vychází z pøedchozí osnovy, její nároènost narùstá zdùraznìním významu
hodnocení, které by mìlo odpovídat polovinì rozsahu èistého textu.
3. úroveò, tzv. speciální, se pøedpokládá od osmého roèníku. Rozsah zápisu by se mìl
pohybovat mezi 1,5 { 2,5 stranami A5 èistého textu. Záznamy jsou zamìøené zvlá¹» na postavy, prostøedí, jazyk, problémy a zku¹enosti. K souvislému textu mají ¾áky inspirovat
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pøipravené sady otázek.84
Speciální úroveò pøedpokládá zku¹enìj¹í ètenáøe a peèlivé vedení pedagoga. ®ák by mìl
být schopen na základì vlastního ètení odhalovat autorské zámìry. Sebere exí a analýzou
textu by mìl objevit pùvod svých dojmù z èetby. Psaní zápisù mají napomáhat struèné
pokyny, které ka¾dý ¾ák obdr¾í.
Mezi shromá¾dìnými pøístupy k vedení ètenáøských deníkù jsou patrné odli¹nosti jak
ve vytyèených cílech, tak ve strategiích jejich dosahování. Nároky kladené na gymnaziální
studenty se obvykle li¹í od po¾adavkù na ¾áky základních ¹kol. Z obecného hlediska bychom
mohli rozdìlit ètenáøské záznamy na ty, které sledují v první øadì studijní cíle, a na ty,
které více zohledòují ¾áka a jeho cestu ke ètenáøství. Typickou se zdá být deklarovaná
snaha o motivování ¾ákù a o individuální pøístup. Tato prohlá¹ení jsou realizována v rùzné
míøe, od pouhé mo¾nosti výbìru knihy z omezeného mno¾ství titulù, a¾ po spoluúèast ¾ákù
na tvorbì kritérií a forem zápisù.
S mno¾stvím po¾adavkù na záznam narùstá èasová nároènost kontroly a hodnocení
ètenáøských deníkù. Jako kontraproduktivní se jeví pøíli¹ná zahlcenost kritérii. Ve výsledku
mù¾e docházet k nedùslednému dodr¾ování vytyèených standardù hodnocení, pøekraèování
termínù èi jiným ústupkùm a zmìnám. Vìøí-li pedagog potenciálu ètenáøského deníku, je
nutné vìnovat mu znaènou pozornost, a to jak pøi plánování jeho struktury, tak i v procesu
jeho hodnocení. Nemìlo by v¹ak docházet k tomu, aby se ètenáøský deník stal polo¾kou,
která zahltí ¾áky i pedagoga a která bude ve výsledku ubírat pozornost ostatním neménì
dùle¾itým souèástem výuky.
Aby byl ètenáøský deník pro ¾áky a jejich ètenáøství podnìtný, je tøeba vzít v úvahu
velké mno¾ství promìnných. V popøedí této problematiky by mìl v¾dy stát ¾ák a jeho
ètenáøské potøeby a zájmy. Vìøíme, ¾e peèlivì strukturovaná a promy¹lená osnova práce se
ètenáøským deníkem mù¾e ¾áky inspirovat k novým pohledùm na knihu, literaturu a vlastní
èetbu.
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4

ÈTENÁØSKÝ DENÍK NA KNI®NÍM
TRHU

Pojem ètenáøský deník lze bì¾nì objevit také na kni¾ním trhu. Jedná se o rùzné uèební
materiály, které doplòují svými rozbory a obsahy literárních dìl uèebnice a èítanky. Pro studenty støedních ¹kol a gymnázií mohou tvoøit pomùcku pro bli¾¹í poznání tématu knihy,
jejího obsahu, informací o autorovi èi nìkterých zajímavostí s daným dílem spojených.
Pøíruèka Ètenáøský deník nejen k maturitì se zabývá struènì ¾ivoty autorù a následnì
popisuje dìj dané knihy, spí¹e okrajovì se v závìru záznamu zabývá rozborem literárního
díla.85 Ètenáøský deník k literatuøe v kostce se naopak zamìøuje na vlastní rozbor díla. Informace podává tezovitì, v bodech, bez hlub¹ího vysvìtlení souvislostí.86 Uvedené uèebnice
naplòují svým obsahem po¾adavky na znalosti ¹kolou vy¾adovaných literárních dìl èeské
i svìtové literatury. Podotýkáme, ¾e memorováním faktogra ckých pøíruèek nelze v ¾ádném
pøípadì vlastní èetbu nahradit. Kvantitativnì zamìøená literární výchova na støedních ¹kolách a povaha závìreèných zkou¹ek v¹ak mù¾e vést nìkteré ¾áky k pøesvìdèení, ¾e nauèený
obsah díla mù¾e èetbu substituovat.
Pro potøeby ¾ákù druhého stupnì základních ¹kol a ni¾¹ích roèníkù víceletých gymnázií
sepsala ètenáøský deník J. Eislerová. Seznamuje ¾áky pøevá¾nì s intencionální literaturou
pro dìti a mláde¾. Knihy jsou rozdìleny tematicky do dílèích celkù na Pohádky, Báje a povìsti, Bajky, Poezii, Èeskou prózu 19. století, Divadlo, Dobrodru¾ství, Cestopis, Historii,
Fantazii, Pøíbìhy o dìtech a pro dìti, Dívèí èetbu a èást Pro zábavu a pouèení. Autorka
v¾dy krátce pojednává o spisovateli a jeho díle a následnì podává obsah dìje vybrané knihy.
Závìreèná èást zápisu pøiná¹í obvykle nìjakou zajímavost týkající se literární teorie nebo
rozboru textu, vìt¹inou se objevuje i otázka, kterou autorka aktivizuje ètenáøe.87
Nakladatelství Fragment vydalo pro zápis vlastní èetby normovaný pracovní se¹it, Ète-
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náøský deník { 2. stupeò Z©, obsahující prázdné formuláøe øazené dle literárních ¾ánrù.
Autorka textu pracovního se¹itu, L. Nagyová, zde ke ka¾dému ¾ánru udává osnovu, kterou
má ètenáø podle své èetby vyplnit. Kromì základních údajù o knize jsou zde øádky pro informace o místu dìje, o hlavní postavì a její charakteristice, vedlej¹ích postavách, dìji a dal¹ích
slo¾kách jednotlivých ¾ánrù. V závìru v¾dy ponechává nìkolik øádkù pro vlastní hodnocení
a doporuèení knihy.88 Pou¾ívání takového deníku ¾ákùm, dle na¹eho názoru, omezuje prostor pro vyjádøení. Pøedem je urèen maximální rozsah, který nemusí být v¾dy dostaèující.
Návodné nadpisy mohou být pro nìkteré u¾ivatele vodítkem, av¹ak jejich formulace je natolik obecná, ¾e lze jednodu¹e vyu¾ít pro záznam ji¾ nìkterý existující internetový pøíspìvek.
Chybí zde podnìty, které by ¾áky navedly k hlub¹í úvaze o díle, k porovnání pøíbìhu s vlastními zku¹enostmi ètenáøe nebo osobními my¹lenkami, které kniha vyvolala. Celkovì je zde
potlaèen tvùrèí potenciál ¾áka, chybí vedení k autentickému projevu.
Praktické a u¾iteèné tipy pro re exi pøeèteného díla poskytují dvì metodické pøíruèky:

Záznamy z èetby pomocí gra ckých organizérù pro ¾áky 5.{9. tøíd, autorek R. Hubálkové
a K. ©afránkové. Soubory shroma¾ïují mno¾ství pracovních listù, které gra cky zajímavou
formou pøivádí ¾áky k formulování konkrétních my¹lenek o pøeètené knize nebo úryvku
literárního textu. První vydaný se¹it seskupuje tematicky nápady pro zaznamenání charakteristiky postavy díla, podnìcuje ètenáøe k pøedvídání, k hledání pojítek s vlastními
zku¹enostmi ad. Druhý díl dodává dal¹í návrhy ke shrnutí my¹lenek, vyhledání klíèových
slov, objevení autorského zámìru, znázornìní místa dìje a dal¹ích aspektù pøíbìhu.
Pøínos a atraktivitu spatøujeme v gra cky zajímavém ztvárnìní pracovních listù, které
svojí názorností napomáhají konkretizovat polo¾enou otázku èi úkol. Pro ¾áky mù¾e být
takový list usnadnìním pøi formulaci my¹lenek, zároveò mù¾e pùsobit motivaènì. Významná
je bohatost a ¹íøe kladených otázek, které podporují ètenáøskou gramotnost a podnìcují
k hlub¹ímu zamy¹lení nad textem. Je tøeba zdùraznit, ¾e pracovní listy jsou zamìøeny
pouze na urèitý jev pøíbìhu. Nepostihují komplexnì v¹echny roviny a aspekty literárního
díla. Pøesto mohou pøi re exi inspirovat k cenným my¹lenkám.
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5

ÈTENÁØSKÝ DENÍK A INTERNET

Heslo ètenáøský deník\ v prostoru internetového vyhledávaèe je svébytným, ¾ivelným,
”

nekontrolovatelným a neobyèejnì obsáhlým územím. Na základì neformálních rozhovorù
s ¾áky, náv¹tìvnosti tìchto webù a stále pøidávaných pøíspìvkù pøedpokládáme, ¾e jsou
stránky tohoto typu i v souèasnosti aktuální a ¾e jsou vyu¾ívány pro studijní úèely. Pova¾ujeme proto za dùle¾ité se o této variantì ètenáøských deníkù zmínit a pøijmout ji jako
fakt, se kterým je potøeba ve vzdìlávacím procesu poèítat. Neklademe si za cíl podrobnou
analýzu a hodnocení jednotlivých pøíspìvkù, tyto rozbory by pøesáhly zámìr na¹í práce.
V následujícím textu se pouze pokusíme struènì shrnout povahu tìchto webových stránek
a pøiblí¾it dùvody jejich vyu¾ívání.
Zadáme-li do vyhledávaèe sousloví ètenáøský deník, nabídne se znaèné mno¾ství odkazù
na rùznì zamìøené webové stránky. Existují servery, napø. www.cesky-jazyk.cz, které fungují na základì volného sdílení pøíspìvkù. K vlo¾ení vlastního textu není nutná registrace,
staèí zadat e-mailovou adresu a souhlasit se závaznými podmínkami, ve kterých je mimo
jiné uvedeno, ¾e vlo¾ený pøíspìvek není plagiátem (odvolání na autorský zákon). Je tedy
zakázáno opisovat èlánky z odborných knih, èasopisù èi jiných o ciálních webù, výjimku
tvoøí pouze vybrané krátké pasá¾e pro rubriku Èítanka. Redaktoøi\ tìchto stránek uvá”

dìjí, ¾e pøed uveøejnìním texty kontrolují, pøíp. vítají upozornìní na nedostatky v textu
od samotných u¾ivatelù. Na stránkách se díky této otevøenosti schází velké mno¾ství obsahù
a rozborù, k významným knihám èasto nìkolik. Úvodní stránka rubriky Ètenáøský deník
zaznamenává, ¾e je zde zpracováno pøes 7000 èlánkù, z èeho¾ lze soudit ¹iroký rozsah jak
autorù, tak i literárních dìl.89
Vìt¹ina dal¹ích webù je zalo¾ena na podobných principech, nìkdy je pro vlo¾ení pøíspìvku
vy¾adována registrace. Je zøejmé, ¾e takto otevøený a velkorysý pøístup ke zveøejòování
èlánkù s sebou pøiná¹í znaènì kolísavou kvalitu textù. Struktura zápisù se li¹í, nìkteré popisují pouhé shrnutí obsahu dìje, jiné jsou èlenìné na výèet a charakteristiku postav, dìj
a vlastní názor, dal¹í pøiná¹í i informace o autorovi atd. Pravdìpodobnì se do sdílených
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záznamù promítají po¾adavky konkrétních pedagogù, kteøí stanovují osnovu zápisu do ètenáøských deníkù, nebo pro ovìøení èetby sestavují kontrolní testy. Inspirace ke struktuøe
záznamu mù¾e pramenit i z publikovaných ètenáøských deníkù.
Virtuální prostor webových stránek vnímáme jako obohacení kruhu vzdìlávacího procesu o prostor ¾ákovské/studentské solidarity, která se pøed roz¹íøením internetu projevovala
spí¹e latentní formou { ruèním opisováním zápisù star¹ích spolu¾ákù, sourozencù èi rodièù.
Vzdìlávací systém si klade cíle na zvládnutí velkého mno¾ství uèiva. Vytváøí se tím tlak jak
na uèitele, tak i na studenty. Zadávání povinné èetby pro ètenáøský deník èi k maturitní
zkou¹ce postavení ètenáøství v oèích studentù sni¾uje na ¹kolní povinnosti, které bývají
èasto pøijímány s programovým negativismem. Dospívající ¾ák, jeho¾ motivace je navíc
znaènì kolísavá a jeho¾ preference trávení volného èasu vìt¹inou primárnì nezahrnují èetbu
jako zájmovou èinnost, mù¾e pova¾ovat opsání èi parafrázi hotového zápisu za výhodné
øe¹ení. Pokud se navíc uká¾e tato cesta jako úspì¹ná a dostaèující, je pravdìpodobné, ¾e ji
¾ák zaène vyu¾ívat pravidelnì.
V ¾ádném pøípadì nechceme tímto textem odsuzovat nebo kritizovat zavedené metody,
nechceme ani omlouvat ¾áky a jejich malé podvody\ pøi plnìní ¹kolních povinností. Na¹í
”

snahou bylo pouze popsat mo¾né pøíèiny a mo¾nosti vyu¾ívání internetových ètenáøských
deníkù, jejich¾ existenci nelze v této problematice pøehlí¾et.
Chceme-li ve výuce vyu¾ívat ètenáøské deníky, mìli bychom je koncipovat tak, aby sami
¾áci vidìli v této èinnosti smysl. V praktické èásti této práce se proto pokou¹íme pøedstavit takové metodické návrhy, které zohledòují individualitu ¾ákù, jejich zájmy a potøeby.
Do popøedí stavíme subjektivní pohled ¾áka na ètené dílo, èím¾ vyjadøujeme respekt k jeho
ètenáøství a jeho názorùm.
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6

KONCEPCE ÈTENÁØSKÉHO DENÍKU

6.1 Inspirace k návrhùm
Obecnou de nici a publikované koncepce ètenáøských deníkù jsme struènì shrnuli v teoretické èásti. Na základì tìchto informací se nyní pokusíme pøispìt vlastními metodickými
návrhy, kterými chceme vyu¾ít potenciál ètenáøského deníku a podpoøit jeho oblibu u ¾ákù.
Vedení ètenáøských deníkù ve výukovém procesu literární výchovy vnímáme jako tradici,
kterou stojí za to udr¾ovat.
Odborná literatura odrá¾í problematiku ètenáøských deníkù spí¹e okrajovì. Aktuálnì se
zdá, ¾e deníky ustoupily do pozadí pøed novìj¹ími a propagovanìj¹ími dílnami ètení, které
v¹ak svým konceptem jejich mnohé znaky zachovávají. Stále se jedná o souvislou èetbu
umìlecké literatury a její re exi. Metodika ètenáøské dílny je ov¹em daleko podrobnìji
zpracována a èerpá z metod kritického my¹lení, které se soustøedí na zvy¹ování ètenáøské
gramotnosti ¾ákù.
Na¹e uva¾ování nad ètenáøskými deníky sleduje obdobné cíle. Sna¾ili jsme se vytvoøit
v praxi vyu¾itelné návrhy, které by zohledòovaly individualitu ¾ákù, zvy¹ovaly jejich ètenáøské dovednosti a zároveò je motivovaly ke ètenáøství. Pøi tvorbì námìtù jsme proto vyu¾ívali metod kritického my¹lení, ètenáøských strategií a okrajovì i metod tvùrèího psaní.
Ètenáøský deník zde chápeme jako u¾iteènou re ektivní metodu, která má ¾áky pøimìt
k hlub¹í úvaze nad dílem a jeho jednotlivými aspekty.

6.2 Obecná koncepce ètenáøského deníku
Koncepce ètenáøského deníku zachovává jeho tradièní povahu, coby nástroje pro samostatnou práci ¾áka. Podle J. Maòáka a V. ©vece se samostatná práce øadí mezi komplexní
výukové metody, které se vyznaèují kombinováním a propojením metod s organizaèními
formami výuky, didaktickými prostøedky a ¾ivotními situacemi.90 Samostatností se zde rozumí taková uèební aktivita, pøi ní¾ ¾áci získávají poznatky a dovednosti vlastním úsilím,
”

90

Srov. MAÒÁK, J. a Vlastimil ©VEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. s. 131.
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relativnì nezávisle na cizí pomoci a cizím vedení, a to zejména øe¹ením problémù.\ 91 Zapisování do ètenáøského deníku lze zaøadit ji¾ mezi èinnosti samostatnost produkující, které
pøedpokládají pøetváøení výtvoru nebo tvorbu nového produktu. Je dobré mít na pamìti,
¾e tato úroveò odpovídá, podle J. Maòáka, tøetímu stupni samostatnosti, které pøedchází
samostatnost napodobující a reprodukující.92 Vyuèující by mìl tento fakt respektovat a zápisy do ètenáøského deníku s ¾áky alespoò procvièit napø. na základì práce s ukázkami
literárních textù v hodinách literatury.
Proto¾e ètenáøské deníky pøedpokládají psaní nového textu, pøiná¹íme odkaz na u¾iteèné metody, jak vést ¾áky k samostatnému psaní, které pøedstavila v ètyødílném seriálu
L. Whitcroft. Dùle¾itými aspekty metod jsou názornost a postupné zvy¹ování ¾ákovy úèasti
na tvorbì textu. První technikou je psaní modelované uèitelem, pøi kterém ¾áci zaujímají
pasivní roli, a poslouchají, jak vyuèující nad tvorbou textu nahlas uva¾uje. Prostøednictvím
spoleèného a interaktivního psaní je posilována úèast ¾ákù na èinnosti. Pøi øízeném psaní ji¾
pedagog pùsobí pouze jako podpora kolektivní èi samostatné práce ¾ákù.93 Metody lze vyu¾ívat pøi práci s dìtmi rùzného vìku. Jejich zaøazení doporuèujeme zejména s pøihlédnutím
k úrovni a zku¹enostem ¾ákù. Vìøíme, ¾e konkrétní a jasná pøedstava o písemném záznamu
do ètenáøského deníku odbourá nejistotu, kterou ¾áci mohou pøi samostatném zapisování
poci»ovat.
Samostatnou práci se ètenáøským deníkem doprovází obecná pozitiva metody, která
zahrnují individuální zapojení do výukových aktivit, realizaci vlastních my¹lenek a plánù,
uèení se zodpovìdnosti, vlastní plánování a tempa èinnosti, respektování individuality ¾ákù,
jejich zájmù a tvoøivosti.94 Zaostøíme-li pozornost na oblast mimo¹kolní èetby, shledáváme
kladné stránky v zachování soukromí a volbì èasu a prostoru k èetbì. Pøi vlastní tvorbì
zápisu má ¾ák mo¾nost vìnovat èinnosti tolik èasu, kolik potøebuje, vracet se k literárnímu

91

MAÒÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvoøivosti ¾ákù. Brno: Masarykova univerzita, 1998. Spisy
Masarykovy univerzity v Brnì. Pedagogická fakulta. s. 41.
92
Srov. Tamté¾, s. 59.
93
Srov. WHITCROFT, L. Vedeme ¾áky k samostatnému psaní - 1. díl - Pøedstavení základních metod.
Ètenáøská gramotnost a projektové vyuèování [online]. Abeceda - o.s., 2011 [cit. 2017-08-06]. Dostupné z:
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-zahranici/metody-psani-1
94

Srov. MAÒÁK, J. a Vlastimil ©VEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. s. 156.
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textu nebo vyhledávat v dal¹ích zdrojích.
Za významný aspekt pova¾ujeme doplnìní domácí práce s organizovanými výukovými
hodinami, které umo¾ní naplnit sociální charakter ètenáøství. Èas vìnovaný ètenáøskému
deníku ve výuce navíc zdùrazòuje ¾ákùm význam, který je jejich ètenáøství i vlastním
záznamùm pøikládán.
Konkrétní pozitiva vedení ètenáøského deníku spatøujeme v:
• Zaznamenávání my¹lenek, postøehù i neznámého bìhem i po ètení, èím¾ je trénováno

ètenáøovo uva¾ování nad literárním textem.
• Prohlubování dovednosti uva¾ovat o èteném textu, jeho smyslu i jeho vazbách ke svìtu,

vlastním zku¹enostem a k jiným textùm.
• Podnìcování tvoøivosti ¾ákù a rozvíjení jejich kreativního my¹lení a pøedstavivosti.
• Podporování schopnosti zapamatovat si o díle více informací.

6.3 Motivace ¾ákù
Motivaci k zapisování do ètenáøského deníku pova¾ujeme za jednu ze zásadních stránek,
která tuto problematiku doprovází. Doporuèujeme proto pøi práci zohlednit motivaèní èinitele, které uèitel mù¾e ovlivnit. P. Pecina pøebírá následujících ¹est motivaèních faktorù dle
Hunterové, kterými jsou: míra nejistoty, prùvodní pocity, úspìch, zájem, znalosti výsledkù
vlastní práce, vnitøní a vnìj¹í motivace.95
Mírnou starost o výsledek vzbuzujeme kladením nárokù, které je nutné splnit pro dosa¾ení dobrého hodnocení. Tato kritéria by nemìla ¾áka podceòovat, souèasnì by ale nemìla
pøesahovat jeho mo¾nosti. Pocity by mìly být udr¾ovány v pozitivní hladinì. Doporuèujeme
¾áky ke ètení povzbuzovat a jít jim pøíkladem. Obecný pocit úspìchu z vykonané práce je
v na¹em pøípadì úzce provázán se znalostí výsledkù práce a s vnìj¹í motivací. Vzrùstá zde

95

Srov. PECINA, P. a Lucie ZORMANOVÁ. Metody a formy aktivní práce ¾ákù v teorii a praxi. Brno:
Masarykova univerzita, 2009. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4834-8.
s. 31{32.
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tedy význam hodnocení. Upøednostòujeme hodnocení slovní, ve kterém lze vyjádøit konkrétní silné i slabé stránky záznamu a které vede ¾áka úèinnìji ke zlep¹ení. Vzbudit zájem
¾ákù o záznamy se sna¾íme prostøednictvím rùznorodých námìtù, jak zápis koncipovat.
Vnitøní motivace ¾áka je individuální zále¾itostí. V rámci ètenáøství mù¾e být podpoøena
výbìrem èetby dle vlastního zájmu a tvorbou osobitého záznamu, který odpovídá ¾ákovým
potøebám.
Uvìdomujeme si, ¾e tlak, který ¹kola vyvíjí na ètenáøství ¾ákù, se mù¾e jevit jako faktor,
který chu» ke ètení sni¾uje. Dr¾íme se v¹ak závìru, který byl uveden na základì výzkumu
ètenáøství dìtí, ¾e: úkolování dìtí v oblasti èetby vede úspì¹nì ke zlep¹ování ètenáøských ná”

vykù.\ 96

Ztoto¾òujeme se s tímto tvrzením a vìøíme, ¾e pokud budou zadání èetby a práce se

ètenáøským deníkem realizovány rozumnì a ohleduplnì, minimalizuje se tím také pøípadný
negativní postoj ¾ákù k èetbì.

6.4 Cíle ètenáøského deníku
Aby byl ètenáøský deník pro rozvoj ètenáøských dovedností pøínosný, vytyèujeme si následující cíle:
• ®ák samostatnì plánuje, organizuje a plní úkol ve vymezeném èase.
• ®ák si na základì vlastních preferencí vybere knihu k èetbì.
• ®ák pøemý¹lí nad èteným textem a své úvahy dokládá samostatnou tvorbou zápisu.

Pro písemné zápisy:
• ®ák písemnou formou srozumitelnì vyjadøuje své my¹lenky a podporuje svá tvrzení

vhodnými argumenty.

96

GABAL, I. a Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HEL©USOVÁ. Jak ètou èeské dìti [online]. Praha, 2003 [cit.
2017-06-29]. Dostupné z: http://www.adam.cz/dokumenty/2006/jak-ctou-ceske-deti.pdf. s. 35.
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Pro výtvarné záznamy:
• ®ák kreativním zpùsobem re ektuje literární text a svoji tvorbu vysvìtlí písemnou

formou.
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7

MIMO©KOLNÍ ÈETBA

7.1 Zadávání mimo¹kolní èetby
S vedením ètenáøského deníku úzce souvisí problematika zpùsobu zadávání mimo¹kolní
èetby. Jedná se o výchozí bod na cestì ke ètenáøskému deníku. Bez èetby by v ideálním
pøípadì nemìl ¾ádný zápis vzniknout. Proto¾e na zpùsobu zadání èetby závisí ve velké míøe
vztah a motivace ¾ákù ke ètení, budeme se touto problematikou blí¾e zabývat.
Na druhém stupni základní ¹koly se obvykle setkáváme s nìkolika pøístupy:
1. Zadávání pevného poètu konkrétních titulù.
2. Zadávání rámcového mno¾ství libovolnì zvolených knih.
3. Kombinace vý¹e zmínìných pøístupù prostøednictvím seznamu doporuèené èetby.97
Striktní zadávání povinných titulù pova¾ujeme za pøísné. Mnohé ¾áky mù¾e tento pøístup
odradit svojí direktivností. Vytrácí se vstøícnost ke ètenáøskému zájmu ¾ákù a nejsou zohledòovány jejich aktuální ètenáøské potøeby. V bì¾ných tøídách základních ¹kol se schází
pestrá skladba ètenáøských úrovní. Setkáváme se s ¾áky, kteøí ètou minimálnì nebo neètou
vùbec. Výjimkou ve tøídách nejsou ani ¾áci, jejich¾ ètenáøské dovednosti jsou na pomìrnì
vysoké úrovni. Takto ¹iroké spektrum ètenáøských osobností vy¾aduje individualizovaný
pøístup, který je schopný navázat na aktuální ètenáøskou úroveò daného ¾áka a doporuèením vhodné literatury ji zvolna zvy¹ovat.
Pøíli¹ná svoboda pøi výbìru èetby mù¾e být pro ménì zku¹ené ètenáøe také pøeká¾kou.98 Proto ani druhý vý¹e zmínìný model nepova¾ujeme za funkèní. Pøená¹í ve¹kerou
námahu pøi hledání vhodných knih na ¾áka, který v této oblasti nemusí mít dostateèný
rozhled. Uèitel by nemìl spoléhat na to, ¾e ¾ák ví, kde hledat inspiraci k èetbì. Pokud ¾ák
nepochází ze ètenáøsky podnìtného prostøedí a ani jeho kamarádi neètou, nebo mezi sebou
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Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.

s. 29-30.
98
Srov. VÌØÍ©OVÁ, I., Kvìtu¹e KRÜGER a Eva BÌLINOVÁ. Kudy vede cesta ke ètenáøi?: rozvoj dìtského
ètenáøství na druhém stupni základní ¹koly. 1. vyd. Praha: GAC, 2007. s. 4.
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o ètenáøství nemluví, mìl by to být právì uèitel, kdo ¾ákovi na cestì ke knize pomù¾e.
I. Gejgu¹ová navíc upozoròuje na to, ¾e skladba individuálnì volených titulù mù¾e vést
k jednostranné ¾ánrové orientaci èetby. Po odhalení tematických a kompozièních stereotypù mù¾e dojít ke ètenáøskému pøesycení a rezignaci na èetbu. Do popøedí tedy vstupuje
potøeba adekvátních podnìtù ke ètenáøským posunùm, objevování nových ¾ánrù i autorù.99
Výzkum dìtského ètenáøství z roku 2003 pøímo uvádí, ¾e: Doporuèená èetba má pro ètení
”

dìtí nejvìt¹í význam mezi v¹emi ¹kolními ètenáøskými aktivitami.\ 100 Na základì vý¹e
zmínìných poznatkù pova¾ujeme kompromis mezi obìma vyhranìnými pøístupy za nejefektivnìj¹í øe¹ení. Seznam doporuèených titulù by mìl ¾ákùm umo¾òovat výbìr a stát se
u¾iteèným pomocníkem pøi výbìru knih.

7.2 Návrhy pro práci se seznamem doporuèené literatury
Práce se seznamem doporuèené èetby mù¾e podléhat rùzným variantám kritérií. Mù¾e vymezovat rámec pro výbìr urèitého poètu titulù, lze jím také doplòovat výbìr èetby k povinným, nebo naopak samostatnì vybraným knihám.101 V praxi se setkáváme také se zadáváním povinných ¾ánrù, pøièem¾ nabídka k výbìru konkrétních literárních dìl nemusí být
v¾dy podmínkou.102
V na¹em návrhu se pokou¹íme vyhovìt potøebám ¾ákù. Uvìdomujeme si, ¾e skladba
¹kolní tøídy není obvykle homogenní skupinou s urèitou úrovní literární kompetence. Období
dospívání je navíc èasto zájmovì nestabilní a zpravidla staví ¾áka do opozice proti autoritám. Zdánlivì nepøíznivé ¹kolní klima, které je ve své podstatì direktivní a plné spoleèensky
podmínìné autority, mù¾e ¾áky od zadávání doporuèených knih ji¾ z principu odrazovat.

99
Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.

s. 86.
100
GABAL, I. a Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HEL©USOVÁ. Jak ètou èeské dìti [online]. Praha, 2003 [cit.
2017-06-29]. Dostupné z: http://www.adam.cz/dokumenty/2006/jak-ctou-ceske-deti.pdfs.31.
101
Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.
s. 29-30.
102
Srov. KO©«ÁLOVÁ, H., Kateøina ©AFRÁNKOVÁ, Ondøej HAUSENBLAS a Milo¹ ©LAPAL. Ètenáøská
gramotnost jako vzdìlávací cíl pro ka¾dého ¾áka [online]. Praha, 2010, 65 s. [cit. 2017-05-21]. Dostupné z:
http://www.ptac.cz/data/Ctenarska_gramotnost_jako_vzdelavaci_cil_pro_kazdeho_zaka.pdf. s. 39.
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Tento názor mù¾eme navíc podpoøit tvrzením K. Homolové, která pí¹e, ¾e: Zejména vlivem
”

pøístupu ¹koly k doporuèené (mimoèítankové) èetbì dochází v mnoha pøípadech k odmítání
i jakékoli jiné èetby . . . aèkoli ètenáøské aktivity spojené s mimo¹kolní èetbou ji¾ respektují
motivace vnitøní volby, je tento fenomén ¾áky stále vnímán jako povinnost k odmítání.\ 103
Z tohoto dùvodu pova¾ujeme za významné oslabit zbyteèné mno¾ství pøíkazù, které ¾ákùm dávají najevo jejich podøízenost. Z hlediska jejich vlastního ètenáøství mù¾e vzniknout
dojem, ¾e jejich vkus není dost dobrý, ¾e knihy, které ètou, nemají dostateènou úroveò. Samozøejmì tomu tak být mù¾e, nicménì, pokud u takového ¾áka uèitel ztratí dùvìru, ztratí
zároveò mo¾nost jeho ètenáøství pozvednout doporuèením èetby jiné.
V této souvislosti nás zaujal jeden z podnìtù, který pøinesla pøíruèka Kudy vede cesta

ke ètenáøi. Autorky zde uvedly mo¾nost celoroèní práce se seznamem doporuèené èetby.
Návrhy knih zde nejprve pøipravuje uèitel, který má posléze ¾áky vyzvat, aby pro ostatní
odprezentovali dvì tøi doporuèení dal¹í. Podle zájmu ¾áci v prùbìhu roku knihy do seznamu
dopisují.104 Pozitivnì vnímáme spoluúèast ¾ákù na tvorbì seznamu i prùbì¾né dávkování
literárních dìl. ®áci nejsou hned na poèátku zahlceni velkým mno¾stvím knih, které jsou jim
èasto neznámé. Postupné pøedstavování titulù navíc umo¾òuje zaøadit do výuky motivaèní
aktivity, prostøednictvím kterých by se mohli ¾áci s knihami seznámit.
Navrhujeme proto, aby se seznam doporuèené èetby stal pøímo jednou z pomùcek, kterou ka¾dý ¾ák obdr¾í ji¾ na zaèátku ¹kolního roku. Takto koncipovaný soupis knih by
nejprve obsahoval omezené mno¾ství titulù doporuèovaných pedagogem. Zbytek seznamu
by otevíral prostor pro dal¹í literární díla, se kterými se ¾áci seznámí v prùbìhu ¹kolního
roku ve výuce, doporuèí jim je rodièe nebo kamarádi. Ná¹ zámìr sleduje cíle motivaèní
i praktické. Otevøeností a propojením ¹kolního seznamu s vlastními zájmy ¾áka chceme
respektovat jejich ètenáøské potøeby a radost z èetby. Zároveò vìøíme v praktické vyu¾ití
seznamu, napø. pøi náv¹tìvì knihovny. Vizuální návrh seznamu pøikládáme v pøíloze práce.
Tvorbu originálního prázdného formuláøe lze realizovat i ve výuce informaèních a komuni-
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kaèních technologií.
Výhodu vidíme v tom, ¾e pedagog mù¾e v prùbìhu roku ¾ákùm cílenì pøedstavovat dal¹í
knihy, které by je mohly zaujmout. Mù¾e se jednat o knihy novì vycházející i individuálnì
vytipované pro urèité ¾áky. Seznámení s novými knihami mù¾e uèitel koncipovat rùznì.
Konkrétní varianty aktivit pøiná¹í samostatná kapitola.
Doporuèení èetby ¾ákù ¾ákùm\ lze organizovat formou referátù, mluvních cvièení èi
”

prezentací. Vzhledem k zamìøení na¹í práce se tìmito aktivitami nebudeme podrobnìji
zabývat. Rùzné námìty k realizaci pøiná¹í pøíruèky Ètenáøská gramotnost jako vzdìlávací

cíl pro ka¾dého ¾áka 105 a Kudy vede cesta ke ètenáøi.106
Aèkoliv se sna¾íme tímto návrhem propojit vlastní ètenáøství ¾ákù se ¹kolními povin”

nostmi\, uvìdomujeme si, ¾e nìkteré tituly doporuèené samotnými ¾áky, nemusí být v¾dy
vhodné. Máme zde na mysli ku pøíkladu knihy urèené ¾ákùm výraznì mlad¹ím (napø. tituly oznaèené jako První ètení ) nebo díla znaènì erotická. Efektivním opatøením se mù¾e
stát povinná konzultace s uèitelem, který s ¾ákem výbìr díla zhodnotí. Dal¹í mo¾ností je
vytvoøení souhrnu nìkolika jasných kritérií pro doporuèení knih do seznamu, která pedagog
spolu s ¾áky zformuluje.
Posledním bodem, který bychom chtìli zmínit, je problematika mno¾ství zadávaných
knih k èetbì. Obecnì lze vycházet ze zásady pøimìøeného mno¾ství, které by ¾áky nepøetì¾ovalo. Pøehnané nároky jsou zátì¾í, která ve svém dùsledku ¾áky demotivuje a která mù¾e
snadno sklouznout k podvádìní èi rezignaci. Navrhujeme proto závazek dvou pøeètených
knih (dvou záznamù) za pololetí. Toto mno¾ství shledáváme jako splnitelný cíl pro ka¾dého
¾áka. Pøirozenì lze odevzdání zápisù rozfázovat podle ¹kolních ètvrtletí. V neposlední øadì
re ektujeme nároky kladené na vyuèujícího, který má odevzdanou práci hodnotit.
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7.3 Výbìr knih pro seznam doporuèené literatury
Pøi výbìru knih do seznamu doporuèené èetby se lze opírat o obvyklý model, ve kterém
bývají pro 6. a 7. roèník zadávána díla z literatury pro dìti a mláde¾ a pro 8. a 9. roèník
knihy urèené dospìlým.107 Dovolujeme si upozornit na skuteènost, kterou ve svém èlánku
v souvislosti s problematikou zaøazování literatury pro dospìlé do hodin literární výchovy
popsala L. Vlkovièová: Estetický rozmer sa prestáva hµada» v èitateµskom zá¾itku, ale direk”

tívne sa formuluje ako èasom a (najmä) dospelými autoritami preverená hodnota. Následne
vzniká radikálna priepas» medzi èitateµskými povinnos»ami ¾iaka. Potom µahko dochádza
k rozèesnutiu èítania die»a»a na jeho in¹titucionálnu (¾iacku) verziu a privátnu. Rozli¹uje
sa tak akoby medzi nevá¾nym (spontánnym) detským záujmom a vá¾nou (preto¾e je in¹titucionálne zastre¹ená) ¾iackou povinnos»ou.\ 108 Autorka dále poukazuje na vnucování\
”

umìlecky nároèné literatury pro dospìlé ¾ákùm druhého stupnì a pøedpokládá, ¾e právì
tento fakt mù¾e negativnì ovlivòovat postoje dospívajících ke ètenáøství.
Vý¹e uvedeným tvrzením nechceme eliminovat dospìlou literaturu ze seznamù doporuèené èetby. Výsledky výzkumu dìtského ètenáøství z roku 2003 dokonce ukázaly, ¾e 20 %
dìtí oznaèilo svojí nejoblíbenìj¹í knihou dílo hodnocené jako èetba pro dospìlé.109 Chceme
pouze poukázat na mo¾né pøeká¾ky, které ¾áky odrazují od knih doporuèovaných èi vy¾adovaných vyuèujícími.
V na¹em návrhu pøiná¹íme rùzné tituly intencionální literatury pro mláde¾. Tuto cestu
jsme zvolili proto, ¾e vìøíme, ¾e by u ¾ákù mohly vzbudit zájem a mohly by je k èetbì
pøilákat. Vybrali jsme pøedev¹ím díla posledních dvou desetiletí, která jsou ¾ákùm svými
reáliemi, zpracováním i jazykem bli¾¹í, a doplòujeme je vybranými díly star¹ími. Pøiná¹íme
knihy autorù rùzných národností, pøièem¾ se sna¾íme také o zaøazení èeských spisovatelù.
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Úmyslnì nenabízíme knihy z pøíli¹ rozsáhlých sérií, které sice mohou být ètenáøsky lákavé,
ale jejich dlouhodobé ètení a tematicky jednostranné zamìøení zu¾ují pestrost podnìtù
ostatních.
Zámìrnì se nepokou¹íme sestavovat návrh seznamu pro konkrétní roèník, proto¾e, jak
bylo vý¹e uvedeno, zále¾í pøi jeho tvorbì na daném ¹kolním prostøedí a tøídním kolektivu.
Pevnì stanovený seznam navíc nekoresponduje s návrhem interaktivního seznamu, jeho¾ denitivní podoba je závislá na spoluúèasti ¾ákù. Na¹e návrhy knih mají slou¾it jako inspirace,
ze které lze do konkrétních seznamù vybírat.
Podnìty k výbìru knih jsme èerpali od ètenáøsky aktivních ¾ákù druhého stupnì, knihovníkù mìstské knihovny, ze semináøù didaktiky èeského jazyka a literatury i z vlastní
zku¹enosti.
Uvìdomujeme si, ¾e takto nastínìný model s sebou pøiná¹í urèitou èasovou nároènost
a nadstandardní zájem o ètenáøství ¾ákù. Vìøíme v¹ak, ¾e pozornost uèitele k potøebám ¾ákù
se v mnohém vyplatí. Podíl ¹koly na motivaci dìtí k èetbì je sice udáván oproti rodinì jako
tøetinový, zároveò je v¹ak nutné dodat, ¾e pokud rodina nezvládne úlohu v oblasti motivace
”

dítìte ke ètení, pak ji ¹kola mù¾e, i kdy¾ s men¹í intenzitou, nahradit\.110 Pova¾ujeme tedy
za dùle¾ité vìnovat ètenáøství ¾ákù péèi.

7.4 Návrhy konkrétních titulù k èetbì
Èik - Wolfgang Herrndorf
Dìj knihy popisuje bláznivou bezcílnou jízdu odcizeným autem dvou ètrnáctiletých spolu¾ákù. Jejich cesta je revoltou proti rodinné situaci i proti vrstevníkùm. Hrdinové jsou
outsideøi ¹kolního kolektivu. Pøíbìh je nadèasový a zajímavý i pro dívèí ètenáøky. V¹eobecnì platná jsou zde témata pravého pøátelství a vzru¹ujícího dobrodru¾ství. Atraktivní
je dìjový spád, ale i jazykový styl odlehèený dávkou vtipné ironie s hovorovými a nespisovnými výrazy. Za dùle¾itý pova¾ujeme i závìr pøíbìhu, který nad¹ení ze zakázaného
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dobrodru¾ství tlumí svými dùsledky.

Dívka s pomeranèi - Jostein Gaarder
Patnáctiletému Georgovi se do rukou neèekanì dostane dopis, který mu pøed svojí smrtí
napsal vlastní otec. Dvanáct let po své smrti se tak sentimentální a romantický pøíbìh
o tajemné Dívce s pomeranèi stává tou¾eným pojítkem mezi otcem a synem. Hlavním
hrdinou je chlapec se zájmem o vesmír a hru na piano, trochu ostýchavý, zato bystrý.
Norský spisovatel otevírá na pozadí netradièního vyprávìní záva¾né otázky omezeného èasu
lidského ¾ivota a zodpovìdnosti za pøíchod ¾ivota dal¹ího. Romantické ladìní knihy zaujme
pravdìpodobnì dívèí ètenáøky.

Divoký pes - Kathe Koja
Pøíbìh americké spisovatelky popisuje marný boj patnáctileté Ráchel o záchranu divokého
psa, který je odchycen do psího útulku. Pro svoji zuøivost je zde odsouzen k utracení.
Objevuje se zde motiv outsiderství a odcizení od vrstevníkù. Hlavní hrdinka potkává introvertního spolu¾áka, který o kolektiv nejeví zájem. Jejich pøátelství vyrùstá na základech
spoleèné snahy o záchranu psa. Vyhrocený dramatický závìr pøátelství zasáhne, ale postavy
jsou nakonec schopny opìtovného sblí¾ení. Dùle¾itým poselstvím je, ¾e i smutné události
mohou èlovìka posílit a mohou pøiná¹et do budoucna dobro. Zajímavým kompozièním prvkem je prokládání vypravování stylizovanými texty hlavní hrdinky, která na základì této
pøíhody se psem pí¹e úkol do hodiny tvùrèího psaní. Pøíbìh mù¾e zaujmou pøedev¹ím pøemý¹livé dívèí ètenáøky se vztahem ke zvíøatùm nebo samotáøské ¾áky.

Holky na vodítku (série) - Ivona Bøezinová
Série knih Holky na vodítku zpracovává témata sociálnì patologických jevù, narkomanie,
gamblerství a poruch pøíjmu potravy. Vzhledem k tomu, ¾e se jedná o prózy s dospívajícími
hrdinkami, pøedpokládáme, ¾e zaujmou pøedev¹ím dìvèata. Atraktivní je kompozice, v ní¾
se støídají dvì dìjové linie, souèasná a retrospektivní, která je stylizována do formy deníku.
Pøíbìhy pùsobí napínavì a mají rychlý dìjový spád. Témata reagují na problémy, se kterými
se dospívající mohou setkat.
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Chlapec v pruhovaném py¾amu - John Boyne
Kniha zpracovává téma druhé svìtové války. Pohled na násilnou hrùzu kon iktu pøichází
z rodiny nìmeckého dùstojníka. Vyprávìní podává devítiletý chlapec, Bruno, který se musí
s rodinou pøestìhovat do domu v tìsné blízkosti koncentraèního tábora, kterému má jeho
otec velet. Hrdina pøíbìhu je tím vytr¾en ze známého prostøedí a jediným ¹tìstím v novém
domovì je jeho kamarád za plotem, kterému øíká ©muel. Na pozadí genocidy vyrùstá pravé
pøátelství opro¹tìné od rasismu a politiky. Autor nechal ètenáøe hrùzu války pocítit v drastickém závìru pøíbìhu. Vzhledem k silné sugestivitì díla pova¾ujeme za dobré, doporuèovat
knihu star¹ím a vyzrálej¹ím ètenáøùm. Zajímavým se mù¾e stát podnìt k porovnání knihy
s podobnì koncipovanou knihou Kdysi, která bude zmínìna ní¾e.

Jableèný koláè nadìje - Sarah Moore Fitzgeraldová
Nevyøe¹ený pøípad zmizení Oskara Dunleavyho opøádá mnoho nezodpovìzených otázek.
I kdy¾ je pátrání po pohøe¹ovaném chlapci ukonèeno, jeho bratr a nejlep¹í kamarádka Meg
stále doufají, ¾e se jednoho dne zase objeví. Napínavý pøíbìh vypráví støídavì v ich-formì
Oskar a Meg. Pøíbìh rozplétá slo¾ité vztahy ¹kolní tøídy, objevuje se zde téma ¹ikany
a køehkosti citlivé dospívající osobnosti, ale i vìrného pøátelství pøerùstajícího v lásku.
Kniha je zalo¾ena na popisu mezilidských vztahù. Pøedpokládáme proto, ¾e bude zajímavou
èetbou pøedev¹ím pro dívky.

Kdysi - Morris Gleitzman
Hrdina pøíbìhu, devítiletý Felix, ¾ije od zaèátku války v katolickém sirotèinci. Skrývá svùj
¾idovský pùvod a èeká, a¾ se pro nìj vrátí jeho rodièe, kteøí údajnì øe¹í ve svìtì problémy
se svým knihkupectvím. Pøíbìh je literární kcí, která kombinuje naivní pohled neinformovaného dítìte na realitu druhé svìtové války s námìtem skuteèného osudu ¾idovského
lékaøe. Autor se ve vypravování nevyhýbá scénám vra¾dìní nevinných lidí. Úsmìvnì prostoduchý zaèátek pøerùstá v boj o holý ¾ivot. ®ákùm je pøibli¾ována hrùza nacistických
zloèinù, které kontrastují s lidskostí dìtského hrdiny a ¾idovského zubaøe. Pro ¾áky se zájmem o tuto tematiku pova¾ujeme knihu za zajímavý návrh k èetbì, který otevírá prostor
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k úvaze.

Mùj kamarád Shiloh - Phyllis Reynolds-Naylorová
Dìj knihy vypráví o dvanáctiletém chlapci, který u sebe ukryje psa, k nìmu¾ se jeho majitel
chová surovì. U¹lechtilá my¹lenka se zde støetává s poru¹ením zákona a pøivádí svého hrdinu
ke lhaní. Pøíbìh je zajímavý právì tímto morálním kon iktem, jeho¾ øe¹ení není snadné.
Ètenáøsky pøívìtivý je pøístupný zpùsob líèení problému, co¾ jistì ocení i mlad¹í ètenáøi.
Atraktivním aspektem knihy je zvíøecí hrdina.

My dìti ze stanice ZOO - Christiane F.
Autentický osud narkomanky zaznamenaný v knize My dìti ze stanice ZOO se odehrává
v Nìmecku v 70. letech 20. století. V knize jsou otevøenì a realisticky líèeny ¾ivotní osudy
mladé dívky, která postupnì upadá do hluboké drogové závislosti. Objevuje se zde i téma
prostituce. Oèekávaný je osvìtový a od drog zrazující zøetel. Pøi doporuèování knihy je
nutné mít na pamìti depresivní ladìní.

Nazí - Iva Procházková
Hlavní dìjová linie knihy sleduje problematické dospívání sedmnáctileté Sylvy, která se
stìhuje od otce z Èech k matce ¾ijící v Nìmecku. Hrdinka je spojnicí nìkolika dal¹ích pøíbìhù, které re ektují problematiku ekologických aktivistù, drogové závislosti èi znásilnìní.
Text je prokládán úvahami nad ¾ivotem, jeho smyslem a dospíváním. Vá¾ná témata a øe¹ení
problémových situací odpovídá spí¹e pøemý¹livým ètenáøùm. Ti mohou ocenit napø. zajímavou kompozici, kdy se vyprávìní rùzných dìjových linií støídají a pøeru¹ují, vystupují v nich
rùzní vypravìèi, co¾ tøí¹tí monotónnost vyprávìní. Zároveò v¹ak mù¾e docházet ke ztrácení
”

se\ v textu, proto bychom knihu doporuèovali zku¹enìj¹ím ètenáøùm.

Ostrov v Ptaèí ulici - Uri Orlev
Citlivì sepsaný pøíbìh Uriho Orleva seznamuje mladé ètenáøe prostøednictvím dìtského
hrdiny s obdobím druhé svìtové války a holocaustem. Kniha mù¾e zaujmout váleènou tematikou, pøiná¹í také obecnìj¹í a ¹íøeji pojatá témata síly, vytrvalosti a nadìje. Dùle¾itým
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aspektem je jazykový styl autora, který nároènou látku doká¾e pøiblí¾it a vysvìtlit mladým
ètenáøùm, kteøí o tìchto událostech je¹tì nemusejí mít potøebné informace. Dìti pravdìpodobnì ocení ¹»astný konec pøíbìhu a potøebný pocit víry v dobro.

Pán much - William Golding
Literární dílo britského spisovatele se zabývá tématem moci v prostøedí odtr¾eném od civilizace, kde se zákony a právo støetávají pouze s odpovìdností a morální stabilitou jedince.
Próza je my¹lenkovì nároènìj¹í a její atmosféra vyvolává spí¹e ponurost a vá¾nost. Knihu
bychom doporuèovali ¾ákùm se zájmem o vá¾nou a problémovou èetbu. Vzhledem ke chlapeckým hrdinùm mù¾e zaujmout hochy i dívky. Atraktivní je napínavý a kon iktní dìj.
Vzhledem k nekonkrétní zakotvenosti pøíbìhu v prostoru a èase pùsobí èetba nadèasovì,
a nemusí být tedy ¾áky pova¾ována za zastaralou. Vzhledem k nároènosti tématu bychom
knihu volili do vy¹¹ích roèníkù.

Podivný pøípad se psem - Mark Haddon
Christopher Boon je autista a chodí do zvlá¹tní ¹koly. Je výjimeènì dobrý v matematice
a fyzice, ¾ije jen s otcem, proto¾e jeho matka zemøela. Kniha Podivný pøípad se psem je
stylizována jako Christopherùv domácí úkol. Chlapec pí¹e detektivní pøíbìh, ve kterém se
sna¾í vypátrat, kdo zabil psa jeho sousedky. Øe¹ení pøípadu v¹ak odhalí pravdu o Christopherovì matce, a nakonec pøimìje hrdinu vydat se na cestu do Londýna. Kniha v první
øadì autenticky pøibli¾uje ètenáøùm, jak svìt a spoleènost vnímají lidé s autismem. Pøíbìh je proto psán s nev¹edním smyslem pro pøesné vyjadøování bez metafor, které svojí
pøímoèarostí nìkdy vyvolává úsmìv. Zajímavé téma mù¾e oslovit dívèí i chlapecké ètenáøe.

Soví zpìv - Iva Procházková
Kniha Soví zpìv zasazuje svùj dìj do blízké budoucnosti roku 2046. Popisuje zásadní ¾ivotní
okam¾ik sedmnáctiletého Armina, který se cítí být ve své dobì vykoøenìný a hledá svùj
svìtový názor\. Jeho tápání nasmìruje a¾ náhodné seznámení se s problémem spolu¾aèky

”

Rebeky, se kterou se od té doby cítí být spøíznìný. Pøíbìh je netradiènì komponován. Hlavní
dìjovou linii èasto pøeru¹ují epizodní vyprávìní, dialogy mají formu dramatického ¾ánru.
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Text sleduje pouze zásadní události, je opro¹tìn od popisných pasá¾í, které by pøidávaly
detailní vykreslení doby. Netradièní forma zde mù¾e pùsobit motivaènì, ale mù¾e svým
stylem i odradit. My¹lenky knihou nastínìné v¹ak pova¾ujeme ¾ákùm za velmi blízké.

Straka v øí¹i Entropie - Markéta Baòková
Neotøelým zpùsobem, prostøednictvím vtipných a nápaditých bajek, pøibli¾uje autorka dospívajícím svìt fyzikálních zákonù. Na pozadí vystupují i nìkteré spoleèenské problémy,
které pøíbìhy aktualizují. Kniha mù¾e ètenáøe zaujmout právì kvùli fyzikální tematice, se
kterou se novì seznamují právì s pøíchodem na druhý stupeò základní ¹koly. Atraktivní
mù¾e být i fakt, ¾e se jedná o krat¹í nesouvisející pøíbìhy.

Uzly a pomeranèe - Iva Procházková
Kniha Ivy Procházkové se zabývá dospíváním tøináctiletého Darka, který se pøed nedávnem musel vyrovnat se smrtí matky. Situaci navíc ztì¾uje otcovo obèasné pití, ke kterému
inklinuje kvùli potí¾ím se zamìstnáním. Darek je nucen pøejímat znaèné mno¾ství zodpovìdnosti za svoji lehce posti¾enou sestru. Problémové líèení dospívání zde otevírá mo¾nosti
identi kace s hrdinou, který pøes nároèné ¾ivotní období pro¾ívá i bì¾né potí¾e dospívajících. V závìru vystupuje do popøedí kon ikt mezi synem a otcem. Pro ¾áky mù¾e být
atraktivní, ¾e se jedná o pøíbìh, který popisuje bì¾né a reálné problémy a který je zasazený
do souèasné doby. Styl a jazyk knihy je ètenáøsky pøívìtivý. Objevují se výrazy poèítaèového
slangu a hovorová mluva.

Záhada hlavolamu - Jaroslav Foglar
Pøíbìh chlapeckého klubu Rychlých ¹ípù, který se odvá¾nì vydává po stopách záhady opøedené kolem je¾ka v kleci, je v èeské literatuøe známým dílem. Kniha je zalo¾ena na témìø
detektivní záhadì smrti Jana Tleskaèe a hledání informací o jeho hlavolamu. Aèkoli se reálie pøíbìhu ji¾ odli¹ují od ¾ivotního stylu souèasných pubescentù, vìøíme, ¾e je i dnes mù¾e
napínavost a místy stra¹idelná tajemnost dìje zaujmout. Autorova sdílnost navíc podporuje
srozumitelnost knihy.
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7.5 Motivace ¾ákù k doporuèeným knihám
Pøi doporuèování knih k èetbì pova¾ujeme za dùle¾ité dbát na citlivé seznámení ¾ákù
s danými tituly. I kdy¾ klademe dùraz na atraktivní literární díla, která vychází vstøíc
zájmùm ¾ákù, v polo¾kách seznamu se z nich stávají anonymní cizinci\. ®áci mohou,
”

i pøes snahu vyuèujícího, nabídnuté knihy programovì odmítnout. Proto doporuèujeme
zaøadit do výuky motivaèní aktivity, pøi kterých se ¾áci zábavnou formou s nabízenými
tituly seznámí. Podstatným aspektem je, aby byly knihy ze seznamu alespoò jednou fyzicky
pøítomny ve výuce, èím¾ by byla sní¾ena bariéra neznámého.
Zajímavé a netradièní aktivity podporující ètenáøství pøinesla ve svém èlánku B. Rozehnalová, její¾ návrhy nás svým hravým pøístupem inspirovaly.111
Aktivity mají tvoøivý charakter a hodí se k propojení literární výchovy s komunikaèní
a slohovou výchovou. Pøedpokládáme omezený poèet knih, se kterými by se ¾áci mìli najednou seznámit. Doporuèujeme 4{6 titulù, které by se fyzicky staly souèástí výuky. Tento
poèet umo¾òuje výbìr a souèasnì by ¾áky nemìl pøehltit. Èasová nároènost aktivit je exibilní. Èinnosti podporují kreativitu a kritické uva¾ování, dají se vyu¾ít i jako krátká slohová
cvièení.

Aktivita è. 1
”

Podle návrhu obálky odhadni název knihy.\ 112
Toto citované zadání si pøedstavujeme jako zábavnou aktivitu, kterou lze vyu¾ít jako

odpoèinkovou èást nároènìji koncipované vyuèovací hodiny. Uèitel pøipraví knihy tak, aby
nebyl jejich název vidìt. Rozlo¾í je po lavicích èi na urèeném místì a vyzve ¾áky, aby si
zaznamenali na pracovní papír své nápady, jak by se knihy mohly jmenovat. Podmínkou je,
aby se ¾áci knih nedotýkali, a pokud se ji¾ s titulem setkali, neprozrazovali název ostatním.
Pøed odhalením mohou zájemci své návrhy sdìlit nahlas. Své odhady ¾áci v závìru

111

Srov. ROZEHNALOVÁ, B. Kniha { cesta za poznáním sebe sama. Tradièní a netradièní metody a formy
práce ve výuce èeského jazyka na základní ¹kole. Olomouc: 2007, s. 307{311.
112
ROZEHNALOVÁ, B. Kniha { cesta za poznáním sebe sama. Tradièní a netradièní metody a formy
práce ve výuce èeského jazyka na základní ¹kole. Olomouc: 2007, s. 308.
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porovnají se skuteènými názvy.
Aktivita mù¾e dále pokraèovat zadáním krátkého slohového cvièení, ve kterém se ¾áci
pokusí vymyslet k názvu knihy vlastní pøíbìh. Úkol mù¾e být navíc podmínìn tím, ¾e
v textu musí být název knihy alespoò jednou pou¾it.

Aktivita è. 2
(Ne)suï knihu podle obalu.
Pozornost ¾ákù pøi této aktivitì je zamìøena na kritické uva¾ování. ®áci mohou pracovat
samostatnì, ale i v malých skupinách. Úkolem je vymyslet a sepsat, o èem dané literární
dílo podle vzhledu pojednává. Výsledné texty mohou ¾áci nakonec pøeèíst a porovnat, jak
se jejich úsudky podobají a v èem se li¹í. Pøíbìhy by bylo vhodné doplnit o zpìtnou vazbu,
ve které ¾áci vysvìtlí, co je k daným my¹lenkám pøivedlo.

Aktivita è. 3
Náhodnì vybraná slova.
Neznámá kniha mù¾e slohovému vyuèování pøispìt také jako studnice\ pro výbìr ná”

hodných slov, která se stanou determinanty nového textu. Tento námìt popsal Z. Ko¾mín
ve své publikaci Tvoøivý sloh. V na¹em námìtu vyu¾ijeme determinaci tøemi prvky, kterou
autor doporuèuje.113
®áci mají za úkol, vybrat si a zapsat z knihy náhodnì tøi slova: podstatné jméno,
pøídavné jméno a sloveso, která musí pou¾ít ve svém textu. Pøi zadání lze rùznì vyu¾ívat
i limitování rozsahu práce.

Aktivita è. 4
®ivotopis autora.
Jméno autora mù¾e poslou¾it i jako inspirace pro sepsání smy¹leného ¾ivotopisu spisovatele knihy. ®áci opìt vyu¾ívají svoji fantazii. Zadání lze ozvlá¹tnit motivací, pokusit se

113
Srov. KO®MÍN, Z. Tvoøivý sloh: malé traktáty a malé scénáøe. Praha: Victoria Publishing, 1995.
Harvardský uèebnicový program. s. 17.
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v posluchaèích vyvolat urèitý zamý¹lený pocit (veselost, smutek, soucit apod.). Tato variace ji¾ pøedpokládá u ¾ákù kritické a zku¹ené zacházení se slovní zásobou, proto bychom ji
doporuèovali pro vy¹¹í roèníky základní ¹koly.
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8

PÍSEMNÉ ZÁZNAMY Z ÈETBY

Tvorbu písemného záznamu o pøeètené knize pova¾ujeme za úèinný zpùsob, jak prohlubovat
ètenáøské dovednosti, formulovat a ujasnit si vlastní my¹lenky i procvièovat pamì».
Písemnou formou zápisu se blí¾íme obsahu komunikaèní a slohové výchovy. Rozdíl
spatøujeme v tom, ¾e na rozdíl od slohových útvarù nemusí záznam z èetby nutnì podléhat nároèným a pøísným pravidlùm. Dle na¹eho názoru je cennìj¹í, kdy¾ si ¾áci vytvoøí
takový druh zápisu, který oni sami budou pova¾ovat za u¾iteèný, a práce na nìm je bude
bavit. Samozøejmì zde nerezignujeme na základní kvality písemného projevu. Sdìlení by
mìlo být srozumitelné, obsahovì odpovídající tématu a dle mo¾ností pravopisnì správné.
Hovoøíme-li na tomto místì o pravopisu, nemyslíme tím, ¾e by pravopisné chyby mìly
být souèástí hodnocení. Toto hledisko by mìlo být ponecháno jazykové výchovì, kde se
¾áci na dané jevy soustøedí. Pravopisná správnost záznamu z èetby by mìla být ¾ákùm
pøipomínána, nemìla by v¹ak podléhat sankcím. Rezignaci na nápravu chyb nepova¾ujeme,
z hlediska pedagogického pùsobení, za vhodnou. Na chyby, které se v zápisech objeví, by
¾áci mìli být upozornìni a mìlo by dojít k jejich nápravì.
Dùle¾itým faktorem, který by vyuèující mìl zohlednit, se stává zadání práce ¾ákùm.
Tvorba zápisu do ètenáøského deníku je samostatnou domácí prací. Uèitel tudí¾ pøi této
èinnosti není pøítomen, a tak je nezbytné, aby byla kritéria zápisu srozumitelnì a jasnì formulována. Praktickým øe¹ením mù¾e být zapsaní struèných nále¾itostí zápisu pøímo do ètenáøského deníku nebo vlepení pøipraveného vyti¹tìného zadání.
V následujícím textu popí¹eme vybrané formy zápisu, které bývají pro ètenáøské deníky
vyu¾ívány. Soustøedíme se na taková zadání, která podporují kritické my¹lení a ètenáøskou
gramotnost. Vyu¾íváme úkoly, které ¾áky podnìcují k vlastním úvahám nad dílem. Klademe
dùraz na jejich osobní pro¾itek z èetby a vlastní hodnocení podlo¾ené argumenty.
Odkláníme se od modelu shrnutí dìje a charakteristiky hrdiny/ù, jak bývají koncipovány publikované ètenáøské deníky k maturitám. Tento zpùsob záznamu hodnotíme jako
málo osobní. Vytrácí se z nìj ètenáøský zá¾itek i postøehy a nápady, které mohou ètenáøe
inspirovat k novým pohledùm na problémy. Ètenáøství je zde zu¾ováno na pouhé vypisování
událostí a zjevných faktù. Nelze opomíjet ani skuteènost, ¾e je tento druh zápisu na internetu snadno dohledatelný a vyu¾itelný. Pøínos tìchto záznamù spatøujeme a¾ v souvislosti
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s dal¹ími podnìtnými úkoly a otázkami, které rozvíjí jejich smysl a pøivádí ¾áky k vlastnímu
hodnocení.

8.1 Podvojný deník
Metoda podvojného deníku je zalo¾ena na prùbì¾ném doslovném vypisování významných èi
zajímavých míst z umìleckého textu. Ètenáø si k tìmto citacím doplòuje vlastní komentáøe,
ve kterých vyjadøuje osobní my¹lenky a dojmy.114
Tato metoda není podmínìna spoleènì èteným literárním dílem, ani prací ve skupinì.
Je zalo¾ena na individuálním uva¾ování ¾áka a jeho vlastní konfrontaci s literárním textem.
Vyu¾ívanou zpìtnou vazbou záznamu bývá dal¹í komentáø pedagoga, pøípadnì spolu¾áka.
Takový zápis mù¾e být oznaèován jako potrojný deník\.115
”

Charakteristickým rysem podvojného deníku je zapisování ji¾ v prùbìhu ètení, které
pro ¾áky nemusí být v¾dy snadné.116 Úspì¹nou práci s touto metodou popsala H. ©undová, která navíc pøi práci s nároèným textem pøimìla ¾áky roztøídit my¹lenky do kategorií na moudré, vtipné, dokonalé, nepochopitelné a hloupé.117 Takto formulované zadání
umo¾òuje soustøedit ji¾ na zaèátku ètení pozornost na konkrétní druhy informací. Vìøíme,
¾e tematické kategorie my¹lenek mohou ¾ákùm práci s metodou usnadnit.
Prùbì¾né zapisování pøesto nemusí ka¾dému jedinci vyhovovat. Nìkteøí ètenáøi upøednostòují nepøeru¹ované ètení a pro¾ívání literárního díla. Zaznamenávání citátù a jejich
komentování mù¾e být poci»ováno jako ru¹ivý element.
Komplikace mohou mít i praktický charakter, napø. nutnost mít po ruce stále tu¾ku,
papír a také ¹anci si informace zaznamenat. Jedním z øe¹ení problému mù¾e být elektronická
èteèka knih nebo e-kniha v tabletu. Jsme si v¹ak vìdomi, ¾e ne ka¾dý ¾ák má mo¾nost

114

Srov. KO©«ÁLOVÁ, H., Kateøina ©AFRÁNKOVÁ, Ondøej HAUSENBLAS a Milo¹ ©LAPAL. Ètenáøská
gramotnost jako vzdìlávací cíl pro ka¾dého ¾áka [online]. Praha, 2010, 65 s. [cit. 2017-05-21]. Dostupné z:
http://www.ptac.cz/data/Ctenarska_gramotnost_jako_vzdelavaci_cil_pro_kazdeho_zaka.pdf s. 19.
115

©UNDOVÁ, H. Nápady pro ètenáøské deníky. Kritické listy [online]. 2001, 2(5) [cit. 2017-04-27]. Dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty5_ctenarskedeniky
116
©AFRÁNKOVÁ, K. (2006): Záznamy o èetbì, které se osvìdèily. Kritické listy [online]. 2006, 7(24). [cit.
2017-05-23] Dostupný z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_zaznamy
117
©UNDOVÁ, H. Nápady pro ètenáøské deníky. Kritické listy [online]. 2001, 2(5) [cit. 2017-04-27]. Dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty5_ctenarskedeniky
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tyto formy knih vyu¾ívat. Nabídka e-knih souèasnì nemusí poskytovat po¾adované literární
tituly. Zapisování formou podvojného deníku by mohla ¾ákùm usnadnit i speciální kni¾ní
zálo¾ka vytvoøená tak, aby s její pomocí bylo mo¾né zaznamenávat informace z textu. Návrh
a výroba takové originální zálo¾ky by mohly být námìtem pro výtvarnou výchovu.

8.2 Literární dopisy
Prostøednictvím literárních dopisù mezi sebou obvykle korespondují dva ¾áci. Obsahem
sdìlení jsou jejich ètenáøské zá¾itky a úvahy nad èteným textem, jeho dìjem, postavami
apod. Literární dílo mù¾e být v¹em ¾ákùm spoleèné i individuálnì zvolené. Dopisování mù¾e
probíhat po pøeètení èásti textu nebo celé knihy. Mno¾ství korespondence, kterou si ¾áci
mezi sebou vymìní, mù¾e vyuèující vymezit rùznì. Ètenáøi jsou vedeni k porozumìní textu
a srozumitelnému formulování vlastních my¹lenek.118
Literárním dopisem mù¾eme chápat i speci ckou formu záznamu zadanou jako osobní

dopis hlavnímu hrdinovi. Po doètení knihy ¾ák tímto zpùsobem vyjadøuje pøipomínky k chování a charakteru postavy, chválí, kritizuje, ptá se na to, co ho zajímá atd.119 Dal¹í variantou
mù¾e být také dopis autorovi díla.120

8.3 Prùbì¾né zapisování ”pøed a po\
Metoda spoèívá ve vytvoøení nìkolika souvislých zápisù o literárním díle. První je sepsán
je¹tì pøed zaèátkem ètení. ®ák si na základì vizuální stránky knihy, jejího názvu a jménu
autora, pøíp. dal¹ích informací z vyuèování, zaznamená, proè si knihu vybral a co od ní
oèekává. Dal¹í dva tøi zápisy se vá¾ou k vývoji ¾ákova oèekávání v prùbìhu ètení. Po pøeètení
celého díla pøichází rekapitulace, která se opìt navrací k prvnímu odstavci textu, který

118

Srov. KO©«ÁLOVÁ, H., Kateøina ©AFRÁNKOVÁ, Ondøej HAUSENBLAS a Milo¹ ©LAPAL. Ètenáøská
gramotnost jako vzdìlávací cíl pro ka¾dého ¾áka [online]. Praha, 2010, 65 s. [cit. 2017-05-21]. Dostupné z:
http://www.ptac.cz/data/Ctenarska_gramotnost_jako_vzdelavaci_cil_pro_kazdeho_zaka.pdf s. 19.
119

Srov. ©AFRÁNKOVÁ, K. (2006): Záznamy o èetbì, které se osvìdèily. Kritické listy [online]. 2006,
7(24). [cit. 2017-05-23] Dostupný z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_zaznamy
120
Srov. SLAVÍKOVÁ, D. Re ektivní aktivity ve výuce literatury. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita
Karlova. Vedoucí práce PhDr. Ondøej Hausenblas. s. 87.
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komentuje, a na závìr celou knihu hodnotí.121

8.4 Zápis vycházející z inspiraèních otázek
Za zajímavý a funkèní zpùsob zadání záznamu z èetby hodnotíme inspiraèní otázky, které
mají ¾ákùm roz¹íøit obzor, jak na literární text pohlí¾et. M. ©lapal ve svém pøíspìvku
k vedení ètenáøských dílen podává návrhy otázek, které mají ¾áky inspirovat k napsání
souvislého textu, který bude zamìøen na postavy, prostøedí, zku¹enosti, jazyk a problémy
v knize.122 Otázky jsou natolik ¹iroké, ¾e je lze aplikovat na rùzná literární díla.

8.5 Návod pro písemné záznamy
Abychom pomohli ¾ákùm vypracovat si záznam z èetby, rozhodli jsme se vytvoøit dva
návrhy návodù, které zahrnují rùzné námìty a pomùcky vyu¾itelné bìhem ètení i pøi re exi
literárního textu.

Motivace k tvorbì návodù
K tvorbì návodù pro záznamy z èetby nás pøivedly následující podnìty.
Prvním z nich byla na¹e vlastní zku¹enost s tradièním pojetím vedení ètenáøského deníku, který byl zalo¾en na stereotypním zapisování obsahu dìje a který ji¾ v souèasnosti
nepova¾ujeme za dostateèný a atraktivní. Z výzkumu I. Gejgu¹ové vyplývá, ¾e samotní
¾áci pova¾ují tuto formu za znaènì nároènou, a proto i odrazující.123 Pøíèinou mù¾e být
nedostateèné procvièování techniky shrnutí textu a pro ¾áky nesnadné odhalování podstatných událostí dìje. Nauèit se shrnout rozsáhlej¹í text je samozøejmì významnou dovedností,

121

Srov. ©AFRÁNKOVÁ, K. (2006): Záznamy o èetbì, které se osvìdèily. Kritické listy [online]. 2006,
7(24). [cit. 2017-05-23] Dostupný z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_zaznamy
122
Srov. KO©«ÁLOVÁ, H., Kateøina ©AFRÁNKOVÁ, Ondøej HAUSENBLAS a Milo¹ ©LAPAL. Ètenáøská
gramotnost jako vzdìlávací cíl pro ka¾dého ¾áka [online]. Praha, 2010, 65 s. [cit. 2017-05-21]. Dostupné z:
http://www.ptac.cz/data/Ctenarska_gramotnost_jako_vzdelavaci_cil_pro_kazdeho_zaka.pdf. s. 36{
38.
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Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.
s. 43{45.
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která je obsahem uèiva, i jednou ze ètenáøských strategií. Respektujeme v¹ak, ¾e takový
úkol mù¾e být pro ¾áky nároèný, obzvlá¹», jedná-li se o zadání domácí samostatné práce.
Je-li navíc tato forma jedinou mo¾nou variantou zápisu, je mo¾né, ¾e obtí¾nost úkolu ¾áky
do znaèné míry demotivuje.
Dal¹ím motivem se staly vý¹e popsané formy písemných zápisù, které hodnotíme jako
netradièní a zajímavé. ®áci jsou vedeni ke komentování a sdìlování názorù na literární
dílo, je kladen dùraz na jejich roli ètenáøù, nikoli ¾ákù. Toto hledisko pova¾ujeme za velmi
dùle¾ité. Ne v¾dy v¹ak musí konkrétní technika zápisu vyhovovat. Problémy se zavedením
podvojného deníku napøíklad popsala ve svém èlánku K. ©afránková.124 Proto se pokou¹íme
pøinést v návodech více mo¾ností, ze kterých lze vybírat.
Tøetím impulzem se staly publikované návody M. ©lapala. Jejich vyu¾ití je pøedpokládáno pro dílny ètení,125 stejnì dobøe ale mohou slou¾it i pro záznamy do ètenáøských
deníkù. Smìøují k postupnému kladení dùrazu na vlastní hodnocení literárního textu. První
návody sledují pomìrnì tradièní zpùsob zápisu, od 8. roèníku jsou pøedpokládány záznamy
speciální, které se orientují pøímo na konkrétní jev literárního díla. Zaujala nás samotná
idea seznamu kritérií èi návodu, který má obdr¾et ka¾dý ¾ák. Velmi efektivní se zdála být
i strategie a zpùsob kladení otázek k textu.
Podobnì inspirující se stala trojice èlánkù L. Whitcroft, která na webových stránkách http://www.sotkoviny.cz publikovala pøíspìvky pøímo urèené dìtským ètenáøùm.
Pøístupnou formou nabízí rùzné námìty, co a jak si do deníku zapisovat. První díl motivuje
dìti k pokládání otázek k textu a zvídavosti vedoucí k vyhledávání neznámých a zajímavých informací.126 Ve druhém díle se seznamujeme s mo¾ností zakreslit si mapu pøíbìhu.127
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Srov. ©AFRÁNKOVÁ, K. (2006): Záznamy o èetbì, které se osvìdèily. Kritické listy [online]. 2006,
7(24). [cit. 2017-05-23] Dostupný z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_zaznamy
125
Srov. KO©«ÁLOVÁ, H., Kateøina ©AFRÁNKOVÁ, Ondøej HAUSENBLAS a Milo¹ ©LAPAL. Ètenáøská
gramotnost jako vzdìlávací cíl pro ka¾dého ¾áka [online]. Praha, 2010, 65 s. [cit. 2017-05-21]. Dostupné z:
http://www.ptac.cz/data/Ctenarska_gramotnost_jako_vzdelavaci_cil_pro_kazdeho_zaka.pdf. s. 37{
38.
126
Srov. WHITCROFT, L. ©otkùv ètenáøský deník { 1. díl { Ú¾asné nápady. ©otkoviny: Web pro mladé
novináøe, spisovatele a ètenáøe [online]. 2011 [cit. 2017-08-06]. Dostupné z: http://www.sotkoviny.cz/

sotkovy-prihody/ctenarsky-denik-1
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Srov. WHITCROFT, L. ©otkùv ètenáøský deník { 2. díl { Mapy pøíbìhu a jiné legrácky. ©otkoviny:
Web pro mladé novináøe, spisovatele a ètenáøe [online]. 2011 [cit. 2017-08-06]. Dostupné z: http://www.
sotkoviny.cz/sotkovy-prihody/ctenarsky-denik-2/384#384
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Poslední èlánek podnìcuje k zapsání výsti¾ných slov, která by co nejpøesnìji shrnula kapitolu èi celou knihu.128 Zapùsobila na nás vstøícnost k potøebám ¾ákù a také univerzální
platnost, nezávislá na ¹kolním prostøedí. Námìty mohou být ¾áky vyu¾ívány samostatnì,
bez vedení vyuèujícího.
Jako poslední podnìt uvádíme následující citát B. Rozehnalové, která pí¹e, ¾e: Ète”

náøský deník, spí¹e ¹palíèek, kodex, portfolio, by mìl být hájemstvím ¾ákù, ponìvad¾ se
v nìm kromì bibliogra ckých dat mají objevovat i emotivní výpovìdi, mnohdy a¾ osobní
zpovìdi; zápis mù¾e obsahovat postoje, názory, tøeba i kontroverzní, v¹e by mìlo být zpracováno stylem, který je ¾áku vlastní.\ 129 Tento individuální pøístup pova¾ujeme za motivaèní
a pøínosný. Návody jsme se proto sna¾ili strukturovat jako sumu rùzných podnìtù a nápadù,
jak si vytvoøit vlastní styl záznamu.

Spoleèná charakteristika návodù
Prakticky jsme vytvoøili dvì úrovnì návodù pro záznamy z èetby. První z nich je zamý¹lena
pro 6. a 7. roèník, druhá pro 8. a 9. roèník. Rozdìlením se sna¾íme zohlednit vyzrálost
ètenáøù. Dvouleté rozmezí volíme proto, aby mìli ¾áci mo¾nost po del¹í èas pracovat s daným
systémem, co¾ usnadòuje jak uva¾ování nad literárním dílem, tak i tvorbu zápisu. Výbìr
otázek a úkolù umo¾òuje zvolit rùznou nároènost i v rámci jednoho návodu. Upozoròujeme
na to, ¾e vìkové rozdìlení není striktní a ¾e je tøeba orientovat se zejména podle ¾ákù
samotných.
Spoleènými prvky jsou povinné údaje o knize, inspiraèní otázky, návrhy pro tvoøivé i jiné
úkoly. Souèástí návodù jsou i poznámky k vybraným jevùm z literární teorie, se kterými
se ¾áci èasto pøi èetbì setkávají. Sna¾íme se nenásilnou formou, a pøedev¹ím na základì
vlastní zku¹enosti, seznámit ¾áky s patøiènou terminologií. Díky svému ètenáøství budou
mít mo¾nost nové pojmy názornì propojit s pøíklady.
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Srov. WHITCROFT, L. ©otkùv ètenáøský deník { 3. díl { Pátrání po tajném kódu. ©otkoviny:
Web pro mladé novináøe, spisovatele a ètenáøe [online]. 2011 [cit. 2017-08-06]. Dostupné z: http://www.
sotkoviny.cz/sotkovy-prihody/ctenarsky-denik-3/390#390
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ROZEHNALOVÁ, B. Kniha { cesta za poznáním sebe sama. Tradièní a netradièní metody a formy
práce ve výuce èeského jazyka na základní ¹kole. Olomouc: 2007, s. 306.
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Inspiraci pro otázky k pøeètenému textu jsme èerpali z návrhù M. ©lapala,130 zajímavé
nápady pøinesly i E. Beránková a L. Lederbuchová v otázkách a úkolech doplòujících literární teorii pro ¾áky 6. { 9. tøíd.131 Velmi pøínosným se stal seriál ètenáøských strategií
publikovaný na webových stránkách http://www.ctenarska-gramotnost.cz.132
Otázky bývají doplnìny podotázkami, aby bylo dosa¾eno odpovìdi zároveò s odùvodnìním. Dotazy zohledòují názory a postoje ¾áka, napø. jeho návrhy øe¹ení problémù, které se
v pøíbìhu objevují ad. Podnìcujeme k propojování vlastních zku¹eností s literárním textem.
Volbu nadpisù a jazykové prostøedky jsme volili s ohledem na vìk ¾ákù. Texty jsme se
sna¾ili formulovat srozumitelnì a jasnì. Jako aktivizující prvky jsme vlo¾ili do textu otázky
k zamy¹lení. Na závìr jsme ¾ákùm ponechali volný prostor pro poznámky, kde mohou
uplatnit vlastní kreativitu a pøidat své nápady.
Návody chápeme jako pomùcku, kterou by mìl dostat k dispozici ka¾dý ¾ák. Na¹ím
cílem je, aby zápisy respektovaly individualitu ¾áka a zároveò podnìcovaly k prohlubování
ètenáøských dovedností. Otázkami chceme vést ¾áky k hlub¹í úvaze nad textem, nad motivací postav, nad smyslem celého díla. Zamìøujeme se na to, aby zapisování postøehù z knihy
bylo pro ¾áky zajímavé.

Didaktické mo¾nosti návodù
Mo¾ností, jak mù¾e pedagog návody vyu¾ít, je celá øada. Rozhodnutí by mìlo být uèinìno
s ohledem na konkrétní tøídu, pøíp. na daného ¾áka. Uèitel by mìl zvolit takové zadání,
které bude pro zaèátek práce nejefektivnìj¹í. Lze zadat napø. povinné body ke splnìní
zápisu, rùzné variace úkolù, soustøedit se pouze na rozsah napsaného textu èi ponechat
zápis zcela na ¾ácích a jejich kreativitì. Nároènost lze také v prùbìhu èasu zvy¹ovat, èi
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Srov. KO©«ÁLOVÁ, H., Kateøina ©AFRÁNKOVÁ, Ondøej HAUSENBLAS a Milo¹ ©LAPAL. Ètenáøská
gramotnost jako vzdìlávací cíl pro ka¾dého ¾áka [online]. Praha, 2010, 65 s. [cit. 2017-05-21]. Dostupné z:
http://www.ptac.cz/data/Ctenarska_gramotnost_jako_vzdelavaci_cil_pro_kazdeho_zaka.pdf. s. 37{
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Srov. BERÁNKOVÁ, E. a Ladislava LEDERBUCHOVÁ. Trocha literární teorie: pøíruèka pro literární
výchovu ¾ákù 6. { 9. roèníkù základních ¹kol a ni¾¹ích roèníkù víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 1999.
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Ètenáøská gramotnost a projektové vyuèování [online]. Abeceda o.s., 2017 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z:
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zadávat individuálnì konkrétní úkoly, které napomohou ètenáøskému rùstu.
Odpovìdi na inspiraèní otázky mohou být podmínìny vznikem souvislého textu. Nevyhýbáme se ani mo¾nosti vytvoøit krat¹í textové úseky, které se týkají dané otázky èi sady
otázek. Zápis se tak stane pøehlednìj¹í a je snaz¹í se v nìm pozdìji orientovat.

Vizuální zpracování
Vizuální zpracování návodù jsme vytváøeli s ohledem na cílovou vìkovou skupinu ¾ákù.
Pøehlednost informací jsme vyøe¹ili umístìním jednotlivých èástí textù do oddìlených blokù
s vlastním nadpisem. Pro lep¹í èitelnost jsme zvolili písmo velikosti 12. Zámìrnì jsme vybrali
bì¾ný font, který neodvádí pozornost od obsahu sdìlení.
Textovou èást doplòují drobné èernobílé ilustrace, které dokreslují podstatu nìkterých
úkolù, nebo se vá¾í k tématu ètenáøství. Vzhledem k faktu, ¾e se návod stává vlastní pomùckou ¾áka, mù¾e si ka¾dý obrázky vymalovat dle svých pøedstav. Tuto, zdánlivì banální,
aktivitu pova¾ujeme za dùle¾itou, proto¾e ¾ákùm umo¾òuje vytváøet si bli¾¹í vazbu k této
¹kolní povinnosti.
Zámìrnì jsme navrhli èernobílé zpracování listù, které je pøi pøedpokládaném kopírování
nanènì ménì nákladné.

Úroveò pro 6. a 7. roèník { Malý knihomol
Úvodní èást návodu obsahuje název, krátký motivaèní text a ilustraci, která je souèasnì
logem. ®áci jsou zde pobídnuti k zapsání základních údajù o knize.

Námìty u¾iteèné pøi ètení
První prakticky koncipovaná èást návodu nese nadpis Pomùcky pøi ètení. Jejím úèelem je
pøinést ¾ákùm u¾iteèné nápady, které reagují na nìkteré problémy, se kterými se ètenáøi
mohou potýkat.
V první øadì vybízíme k zapisování neznámých slov a dohledání jejich významu. U¾iteèný gra cký organizér k novým slovùm lze také nalézt v pøíspìvku na webových stránkách
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ètenáøské gramotnosti.133
Dal¹ím námìtem je tvorba pavuèiny postav\. Jedná se o názorné gra cké schéma li”

terárních postav a jejich vazeb, kam si ¾áci mohou doplòovat dal¹í dùle¾ité informace.
Záznam se blí¾í svojí podstatou gra ckému organizéru èi my¹lenkové mapì. Jeho výhodou
je struènost, rychlost a pøehlednost informací. Slou¾í zde jako pomùcka pro ¾áky, kteøí mají
problém se mezi postavami orientovat.
Tøetím podnìtem je tvorba mapy pøíbìhu. Jejím smyslem je opìt v první øadì znázornìní a lep¹í orientace v pøíbìhu. Mù¾e být i zábavnou aktivitou pro ¾áky, kteøí se do dìje
s oblibou v¾ívají. K mapám pøíbìhu motivuje své ètenáøe ve svých námìtech pro ètenáøské
deníky i L. Whitcroft.134

Literárnì-teoretická pouèka
Literárnì-teoretická informace se týká postavy vypravìèe. Výbìr byl motivován faktem, ¾e
se ¾áci s rùznými vypravìèi prostøednictvím intencionální tvorby pro mláde¾ èasto setkávají.
Také knihy, které navrhujeme pro seznam doporuèené èetby, vyu¾ívají jak vypravìèù v ichformì, tak v er-formì. Pouèku doplòujeme otázkou, jaký typ vypravìèe se objevuje ve ètené
knize. Dále pøidáváme dotaz k zamy¹lení, jakými zmìnami by pøíbìh pro¹el, kdyby ho
vyprávìl nìkdo jiný. Tento dotaz je mo¾né rozvinout i v rámci samostatného úkolu, který
odkazuje na techniku tvùrèího psaní { vyprávìní z perspektivy jiné postavy, kterou popisuje
metodika Z. Fi¹era.135 Stejný námìt se objevil i v pøíruèce Trocha literární teorie.136
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Úkoly pro tvoøivé hlavy
První stranu návodu uzavírá blok tvoøivých námìtù. Jedná se o tøi úkoly, kterými chceme
v ¾ácích podnítit kreativní my¹lení. Motivujme k vymý¹lení nového výsti¾ného názvu pro knihu
èi k sepsání reklamního textu, který by literární dílo reprezentoval. Dal¹ím úkolem evokujeme ¾ákùm pøedstavu nìkterého z míst, kde se pøíbìh odehrává. Tento úkol je pøímo
parafrází slohového zadání, které nabízí pøíruèka Tvoøivý sloh.137 ®áci mají pøi plnìní úkolu
mo¾nost hlub¹ího pro¾itku literárního díla, vnímají pozornìji detaily a je podnìcována jejich
pøedstavivost.

Otázky ke ètenému textu
Inspiraèní otázky èleníme do tøí tematických kategorií s názvy: O postavách, Dìj, jeho místo

a doba a Na závìr. Toto rozdìlení pova¾ujeme za pøehledné. Domníváme se, ¾e umo¾òuje
lep¹í soustøedìní na jednotlivé aspekty literárního díla. Postavy knihy obvykle vedou ètenáøe
k vytváøení osobních postojù a ztoto¾òování. Jsou to hybatelé a trpitelé dìje, a právì jejich
osudy èasto motivují k pøeètení pøíbìhu. Dìj, jeho èas a prostor dotváøí celkovou atmosféru
literárního díla. Závìr shrnuje celkový pohled na knihu.
První bod oddílu O postavách se týká výbìru hlavních hrdinù a zdùvodnìní volby.
®áci jsou pro zaèátek motivováni k rozpomínání se a urèení významných postav, které jsou
pro knihu dùle¾ité a ke kterým se vá¾ou dal¹í otázky. Druhý bod sdru¾uje otázky týkající se
vlastností vybraného hrdiny a hodnocení jeho chování. Charakteristika hrdiny bývá uèivem
komunikaèní a slohové výchovy, èím¾ se tato odvìtví propojují.
Proto¾e mù¾e být pro ¾áky obtí¾né nalézat pøi charakteristice postavy správná slova,
pøipojili jsme k této otázce pomùcku. Pøiná¹íme v ní výbìr vlastností, ze kterých mohou
ètenáøi èerpat inspiraci. ®ákùm návrhy usnadní práci, roz¹íøí slovní zásobu, pomohou vlastnosti správnì pojmenovat a vyu¾ívat.
Zhodnocení osobnosti hrdiny podnìcujeme otázkami, které se týkají jeho chování. Ptáme
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Srov. KO®MÍN, Zdenìk. Tvoøivý sloh: malé traktáty a malé scénáøe. Praha: Victoria Publishing, 1995.
Harvardský uèebnicový program. s. 9.
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se na to, jakého chování si ¾ák na postavì nejvíce cení a v èem by na sobì mìla postava
zapracovat. Zamìøujeme se také na zápornou postavu díla a její chování. Souvislost s vlastním postojem ¾áka podnìcujeme otázkou: Co bys udìlal/a ty, kdyby se k tobì nìkdo takto
”

choval?\ Dal¹í otázky se týkají hledání podobností mezi nìkterou z postav a ètenáøem èi
známým èlovìkem. Hodnocení iniciujeme i otázkou, která z postav by byla nejlep¹ím kamarádem. Ptáme se na to, jestli bylo ètenáøi nìkteré z postav líto a zda by vìdìl, jak jí
pomoci.
Dìj, místo a èas re ektujeme otázkami, které sledují kritický výbìr nejdùle¾itìj¹ích událostí, urèení doby a místa, kde se pøíbìh odehrává. Otázky opìt doplòujeme o zdùvodnìní
vlastních tvrzení, hodnocení èi nacházení souvislostí s prostøedím pro ¾áka známým. Celkové pùsobení pøíbìhu odrá¾í dotazy na zá¾ivnost, pøekvapivost, napínavost, zábavnost èi
stra¹idelnost dìje. Jde nám o vyvolání konkrétních zá¾itkù z èetby a snahu o odhalení pøíèin
tìchto dojmù.
Závìreèná sekce otázek se obrací i na porozumìní literárnímu textu, celkovému ohlasu
na knihu, objevení nových informací èi dal¹ích aspektù vyvolávajících zájem.

Úroveò pro 8. a 9. roèník { Velký knihomol
Druhá úroveò návodù je zamý¹lena jako navazující. Pøedpokládáme, ¾e ¾áci pøede¹lé námìty
a otázky znají a mají mo¾nost jich vyu¾ívat. V úvodu listu opakujeme motivaèní text, logo
i informace k zapsání základních údajù o knize.

Podnìty k úkolùm
V prvním námìtu vyu¾íváme strategii pøedvídání. Nabízíme upravenou variantu záznamu
pøed a po\. Otázku smìøujeme k názvu knihy a pøedstavì o jeho významu. Po doètení

”

textu by mìl ¾ák porovnat svùj odhad se skuteèným smyslem pojmenování. Ve druhém
návrhu nabízíme ¾ákùm zapisování formou podvojného deníku. Tøetí úkol reaguje na fakt,
¾e mnoho úspì¹ných knih bylo alespoò jednou z lmováno. Pokládáme proto nìkolik otázek
k porovnání knihy s lmovou verzí.
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Tvoøivé úkoly
Pro kreativní ¾áky zaøazujeme podnìty k tvùrèí èinnosti. V prvním námìtu jsme se opìt
nechali inspirovat lmem. ®áci si mají pøedstavit, ¾e knihu pøevádí do lmové podoby. Jejich
úkolem je vymyslet lmový název, uva¾ovat nad obsazením hercù do rolí a vybrat situace
atraktivní pro upoutávku.
Ve druhém úkolu èerpáme z technik tvùrèího psaní. ®áci jsou vyzváni k výbìru jedné
oblíbené èi napínavé èásti dìje, kterou mají pøevyprávìt svým vlastním autorským zpùsobem. Souèástí práce je zodpovìzení re ektivní otázky, ve které má ¾ák popsat, jak se jeho
verze odli¹uje od originálu. Prostøednictvím tvùrèího psaní mají ¾áci mo¾nost v¾ít se do role
autora a hloubìji si uvìdomit funkci autorského subjektu.
Tøetí úkol klade zvý¹ené nároky na práci s charakteristikou hrdiny. Zadáváme v nìm
zmìnu povahopisu kladného hrdiny v záporného èi naopak. ®áci si nejprve musí uvìdomit,
jaký vybraný hrdina je. Teprve na tomto základì mohou promý¹let, jaké vlastnosti se budou
hodit pro jeho promìnu.
Námìty uzavírá evokace osobního seznámení s vybranou postavou knihy. Inspirovali
jsme se technikou psaní literárních dopisù. Na základì informací, které ¾ák bìhem èetby
získal, má vybrat místo setkání, na kterém by bylo postavì pøíjemnì. Dále má uva¾ovat
nad tím, co by chtìl postavì øíct a na co by se chtìl zeptat.

Literárnì-teoretická pouèka
Zámìrnì jsme zvolili vysvìtlení pojmù týkajících se kompozice dìje. Reagujeme tím na vlastní
zku¹enost, ¾e vnímaví ¾áci v knihách mohou kompozièní struktury sami objevit døíve,
ne¾ k jejich cílenému seznámení dojde pøi vyuèování. Pojem cílenì odrá¾íme i v sekci inspiraèních otázek k textu.

Otázky ke ètenému textu
Úvodní otázka oddílu O postavách se týká výètu postav, které významnì zasáhly do dìje.
Cíl otázky spoèívá v rozpomenutí se a uvìdomìní si dùle¾itých hrdinù, kteøí pøíbìh spoluvytváøeli. Vzhledem k vy¹¹í úrovni jsme koncipovali nìkteré dal¹í otázky se zøetelem
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k autorskému subjektu. Podnìcujeme ¾áky k úvahám nad pojmenováním postav a vìrohodnosti jejich charakteru. Jiné otázky se sna¾í propojit literární text s ¾ivotem a vlastními
zku¹enostmi ¾ákù. Prostor otevíráme také pro hodnocení chování hrdinù. Ptáme se, zda
si ètenáøi v¹imli pøípadných zmìn v jejich chování. Re ektujeme øe¹ení problémù v knize,
motivujeme ¾áky k vlastním návrhùm jejich øe¹ení.
Druhou skupinu otázek jsme uvedli nadpisem Pokus se nahlédnout pod poklièku. Cílem
bylo motivovat ¾áky k úvaze o díle z pozice autora a jeho zámìru. Tento pøístup ke knize
shledáváme u¾iteèným i pro dal¹í studium ¾ákù. Otázky jsou smìøovány na kompozici knihy,
uvìdomìní si rychlosti dìje a prvkù vyvolávajících napìtí pøíbìhu.
V závìru re ektujeme ètenáøovo vnímání atmosféry pøíbìhu, zachycení významných
my¹lenek, hodnocení silných stránek knihy a porovnání daného díla s jinými pøeètenými
knihami.
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9

VÝTVARNÌ VEDENÉ ZÁZNAMY
Z ÈETBY

9.1 Obecná východiska pro výtvarnou práci v literární výchovì
Výtvarná tvorba je s knihou historicky spjata. A» u¾ se jedná o ilustrování literárního textu,
umìlecké ztvárnìní knihy nebo komplexnì pojaté autorské knihy, vizuální podoba písemný
projev rozvíjí a èasto napomáhá jeho jasnìj¹í interpretaci.
®áci se s propojením literárního díla s vlastním výtvarným vyjádøením setkávají ji¾
na prvním stupni základní ¹koly. Vlastní výtvarný doprovod\ je pøímo formulován v uèivu
”

èeského jazyka a literatury v rámci tvoøivých èinností s literárním textem. Tento tvùrèí
po¾adavek pøetrvává i bìhem výchovnì-vzdìlávacího procesu na druhém stupni.138 Tvoøivé
vyjadøování je vnímáno jako speci cký zpùsob komunikace, kultivuje osobnost ¾áka a umo¾òuje
vyjadøování slo¾itých a komplexních problémù, které by bylo jinak verbálnì obtí¾né.139
Podnìt pro výtvarný doprovod mù¾e v hodinách literární výchovy tvoøit právì mimo¹kolní èetba. Blízké seznámení s knihou a celým jejím pøíbìhem se stává cenným zdrojem
inspirace. Výtvarnou tvorbu vnímáme jako jeden ze zpùsobù, kterým je mo¾né pøeètenou
knihu re ektovat.
Pøi plánování výtvarných èinností pova¾ujeme za dùle¾ité, seznámit se se speci ky výtvarného projevu pubescentù, proto¾e mohou tvùrèí práci do znaèné míry ovlivòovat.
Mezi 10. a 12. rokem bývá v mnoha pøípadech ukonèen vývoj kresby, a této aktivitì se
dále spontánnì vìnují u¾ spí¹e jen talentovaní jedinci. Pro výstavbu obrazu je na konci tohoto období typické uvìdomìlé plánování, vnímání proporcí, míry a perspektivy. Postupnì
se vytrácí tvoøivá bezprostøednost a nastupuje tzv. kopírovací mánie. Pøíèinou útlumu kresebného projevu bývá èasto zvý¹ená sebekritiènost, negativnì pùsobí i ¹kolní uni kace,

138
Srov. Rámcový vzdìlávací program pro základní vzdìlávání [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-09-07]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf. s. 22.
139
Srov. ÈAÈKA, O. Psychologie du¹evního vývoje dìtí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplnìk, 2000. ISBN 80-7239-060-0. s. 138.
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preferování racionálního pøístupu a realizmu, ostych a obavy z hodnocení druhými.140 Následné období tvorby je charakteristické souèinností imaginativnì-emotivních a racionálnìkognitivních funkcí du¹evního dìní osobnosti, co¾ má za následek cyklus racionální korekce
a realizace v¹ech projevù fantazie. Významným faktem je, ¾e jsou ¾áci ji¾ schopni samostatného tvùrèího pøístupu k realitì a ¾e jsou vynalézaví pøi hledání nových zpùsobù øe¹ení.141
Z vý¹e uvedených informací plyne, ¾e nad¹ení ¾ákù druhého stupnì pro vlastní výtvarné
tvoøení nelze pokládat za samozøejmost. Lze pøedpokládat znaèné kolísání obliby tìchto
aktivit. Je dùle¾ité vytvoøit takové pracovní podmínky, které doká¾í negativní vnímání výtvarné tvorby zmírnit. ®áci by mìli mít mo¾nost výbìru z rùzných technik, doporuèujeme
zaøadit takové postupy, které nevy¾adují nutnì výtvarné nadání, a pøesto umo¾òují ztvárnìní konkrétní my¹lenky. Mezi tato provedení patøí napø. kolá¾ a fotogra e. Také hodnocení
práce by se mìlo soustøedit více na významovou stránku ne¾ na výtvarnou úroveò.
Vìøíme, ¾e kreativní ¾áci mo¾nost výtvarné re exe knihy uvítají a ¾e je bude tento
zpùsob vyjádøení motivovat.

9.2 Výtvarné návrhy pro ètenáøský deník
Výtvarné aktivity pro ètenáøský deník zamý¹líme jako èinnosti samostatné, probíhající
v domácím prostøedí. Zvý¹ené po¾adavky jsou tím kladeny na jasné a srozumitelné zadání. Návrhy úkolù by mìly být ¾ákùm v¾dy dostupné a nemìly by klást pøehnané nároky
na výtvarnou realizaci. Samostatná domácí práce poskytuje ¾ákùm èasový komfort, který
ve vyuèování nelze zajistit. Dal¹í výhodu spatøujeme v soukromí, které eliminuje ostýchavost vùèi spolu¾ákùm. Soukromí by mìlo být nadále dodr¾eno i ve ¹kolním prostøedí, kde by
¾ákovské práce bez svolení autora nemìly být pøedvádìny nikomu dal¹ímu kromì vyuèujícího. Pokud ¾áci svému uèiteli dùvìøují, nemìli by mít problém mu svoji tvorbu prezentovat.
Pova¾ujeme za dùle¾ité ¾ákùm sdìlit, ¾e nebudeme kritizovat výtvarnou úroveò jejich díla,
proto¾e ta odpovídá jejich osobním mo¾nostem. Chceme-li klást dùraz na vlastní dojmy

140
Srov. ÈAÈKA, O. Psychologie du¹evního vývoje dìtí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplnìk, 2000. ISBN 80-7239-060-0. s. 137{138.
141
Srov. Tamté¾, s. 244-245.

78

a upøímné reakce ¾ákù, mìlo by platit tvrzení, ¾e: Dìtská kresba by mìla být v¾dy spí¹e
”

dílem srdce\ ne¾
”

”

ruky\.\ 142

V následujícím výètu výtvarných návrhù pøiná¹íme souhrn pùvodních i vybraných døíve
publikovaných námìtù k tvorbì. Soustøedili jsme se na taková zadání, která po ¾ácích vy¾adují originální výtvarnou tvorbu. Kopírování ilustrací z knihy pova¾ujeme pro re ektování
èteného textu za málo pøínosné, proto¾e se jedná o výtvarnou nápodobu, nad ní¾ se není
nutné velkou mìrou zamý¹let. Pokud ¾áci k tomuto postupu tíhnou, doporuèujeme tento
doprovod vnímat jako doplòující aktivitu. Pro ¾áky mù¾e být s odstupem èasu podnìtné,
¾e budou mít v deníku vizuální pøipomínku ilustrativní stránky literárního díla. Doporuèujeme dbát na to, aby byla tato èinnost pouze dobrovolná a nestala se primárním objektem
zájmu hodnocení.
V pøíloze práce uvádíme návrh pracovního listu, ve kterém ¾áky k výtvarné tvorbì
motivujeme.

9.2.1 Ilustrace
Ilustrace je typickým výtvarným projevem, který se vá¾e ke knize. Jejím úèelem je zobrazení
textu a jeho smyslu do podoby, která k porozumìní nepotøebuje slov. Kni¾ní ilustrace jsou
realizovány rùznými technikami: kresbou, malbou, gra kou, kolá¾í, i jejich kombinacemi.
Takto ¹iroké a volné výtvarné vyjadøování umo¾òuje dodat literárnímu dílu svébytnou atmosféru a styl. Ilustrace text dotváøí a napomáhá lep¹ímu porozumìní. Realizována mù¾e
být v konkrétní, ale i abstraktní podobì. Abstrakce obvykle smìøuje k vyjádøení pocitù,
které lze jinak tì¾ko vyjádøit.
Podporujeme invenci a nápady ¾ákù, souèasnì si v¹ak uvìdomujeme, ¾e si vlastní tvorba
¾ádá zku¹enost a jasný zámìr, kterých se ¾ákùm ne v¾dy dostává. Z tohoto dùvodu pøiná¹íme
nìkolik námìtù, ze kterých mohou ¾áci volit èi si jejich témata pøizpùsobit.
Dùle¾itou souèástí na¹ich návrhù jsou formulované re ektivní otázky. Závìr své výtvarné
práce ¾áci doplní zpìtnou vazbou, jejím¾ úèelem je uvìdomìní si motivù, které je vedly

142

ÈAÈKA, O. Psychologie du¹evního vývoje dìtí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplnìk,
2000. ISBN 80-7239-060-0. s. 138.
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k danému výsledku.
Zadání ilustrativních témat doporuèujeme ¾ákùm nabídnout souèasnì se zadáním èetby.
Budou tak mít mo¾nost soustøedit se na potøebné informace k tvorbì ji¾ bìhem ètení.
Ilustrace konkrétní

Konkrétní zobrazení skuteènosti je pro ilustrace prózy typické. Zobrazují obvykle to, co
autor svým textem popisuje. Pro ¾áky jsou tyto obrazy v knihách srozumitelné, pomáhají
zapamatovat si dané události a ujasnit si pøedstavu vyprávìného.

Portrét
Portrét hlavní èi vedlej¹í postavy re ektuje její vzhled i charakteristiku. ®áci pøi realizaci úkolu vyu¾ívají informací o postavì, èím¾ procvièují pozorné ètení. Na základì popisu
a vlastností ztvární portrét literárního hrdiny. Svoji kreativitu vyu¾ijí pøi doplòování detailù, které autor v knize pøímo nevyjádøil. Výsledný obraz je dílem, které spojuje øeè
spisovatele s tím, co si ¾ák z textu vyvodil.
Výbìr techniky ponecháváme na samotném ¾ákovi. Nabízí se klasická kresba èi malba.
Ty kladou znaèné nároky na výtvarné schopnosti jedince, a proto mohou ménì zdatné kreslíøe odrazovat. Zajímavou, dostupnou a ménì nároènou technikou se jeví kolá¾ z èasopisù
a rùzných druhù papírù.
Portrét mù¾e být doplnìn i krátkým textem, který lze vsadit do komiksové bubliny. ®áci
tak mohou k postavì pøipojit její typický výrok, nebo dùle¾itou informaci.
Na závìr práce navrhujeme následující re ektivní otázky:
• Jaké typické znaky postavy jsi v portrétu ztvárnil?
• Jaké èásti portrétu sis musel domyslet?
• Proè jsi je vytvoøil tímto zpùsobem?
• Proè jsi vybral do komiksové bubliny právì tento text?
• Odpovídá portrét tvé pøedstavì o postavì?
• Èím se postavì podobá¹ a v èem jste odli¹ní?

80

Pokojíèek
Námìt se soustøedí na návrh pokoje postavy. Pokud se autor knihy k danému prostoru
nevyjadøuje, pøedpokládáme, ¾e se ¾áci pokusí ztvárnit interiér na základì vyvozování a domý¹lení informací.
Re ektivní otázky èásteènì zohledòují postavu, které pokoj patøí. Prolíná se zde charakteristika postavy s popisem a pøedstavami místa, které je pro ni typické. Z tohoto dùvodu
zaøazujeme i dotazy, týkající se literárního hrdiny. ®áci jsou vyzváni k porovnání vlastního pokoje s pokojem postavy, èím¾ podnìcujeme k hledání souvislostí mezi ètenáøem
a literárním textem.
• Èí pokoj jsi na obrázku ztvárnil?
• Co je pro tuto postavu typické?
• Co jsi udìlal/a pro to, aby se hrdinovi v pokoji líbilo?
• Jaké informace z knihy jsi pro realizaci pokoje vyu¾il?
• Jaké typické/oblíbené pøedmìty se zde nachází?
• Jak se tento pokoj od tvého pokoje li¹í? Co mají spoleèné?

Krajina
Krajina obrací pozornost od interiéru k exteriéru. ®áci mohou zobrazovat místo, které je
pro pøíbìh typické, které jim pøipadá neobvyklé nebo které je nìèím zaujalo.
Re ektivní otázky:
• Má zobrazené místo z knihy daný název?
{

Pokud ano, jaký?

{

Jestli ne, jak bys místo pojmenoval/a ty?

• Proè sis vybral právì tuto konkrétní krajinu?
• Co se na tomto místì odehrálo?
• Kdybys mìl/a mo¾nost, chtìl/a by ses na toto místo podívat?
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Ilustrace abstraktní

Abstraktní ilustrace navrhujeme pro ètenáøský deník jako cestu k lep¹í orientaci ve vlastních
my¹lenkách. Námìty jsou plánovány pro knihy, které mohou sugerovat tì¾ko vyslovitelná
hodnocení. Výtvarná tvorba má napomoci k vyjádøení dojmù o díle. Proto¾e je abstrakce
nároèná na pøedstavivost a uva¾ování, doporuèujeme námìty zaøadit a¾ do vy¹¹ích roèníkù
druhého stupnì.

Barevné dojmy
Pro vyjádøení pocitù a dojmù z pøíbìhu mù¾e poslou¾it abstraktní kresba èi malba. Dùraz
klademe na tvar a barvy, které evokují rozlièné situace a pøedstavy.
®áci mohou napøít svoji pozornost k rùzným tématùm: k celému pøíbìhu, konkrétní
postavì, události, zápletce, kapitole knihy ad.
Významná je v tomto úkolu motivace k tvorbì, která by mìla být formulována v zadání
a která by mìla ¾ákùm pomoci evokovat vazby k pøedstavám. Konkrétní znìní prùvodního
textu navrhujeme napøíklad následující:
”

Nakresli na papír tvar, jen¾ se nejlépe hodí k tématu, které sis zvolil/a. Tento tvar

zaèni vybarvovat. Pøemý¹lej nad výbìrem barev. Co by mìly symbolizovat? Kolik prostoru
touto barvou vykreslí¹? Jaké barvy spolu budou sousedit? Kolik barev pou¾ije¹? Jaké mezi
nimi budou pøechody? Stále mìj na pamìti téma svojí práce.\
Re ektivní otázky by mìly ¾áky navézt k pøesnìj¹í interpretaci vlastního názoru na knihu.
• Jaký název bys pro obraz zvolil?
• Jakou náladu by mìl obraz vyvolat v èlovìku, který se na nìj dívá?
• Proè má vyvolat právì takové dojmy?
• Co symbolizuje tvar tvé ilustrace?
• Jaký význam mají barvy v tvém obraze?
• Jak s nimi souvisí mno¾ství prostoru, které zaujímají?
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Hra se slovy
Následující námìt se pøibli¾uje verbálnímu sdìlení. Slova zde slou¾í k názornému a výtvarnému úèelu. ®ák si na základì svých dojmù a poznatkù o literárním díle sepí¹e slova, která
se dle jeho názoru vá¾ou ke knize èi nìkterému jejímu aspektu. Tato slova vyu¾ije pøi výtvarné práci, jejím¾ smyslem je vizuální znázornìní jejich významu a vazeb. Výsledkem by
mìla být jasnìj¹í orientace v my¹lenkách ètenáøe.
Zadání úkolu navrhujeme napøíklad v tomto znìní:
”

Vyber si psací potøeby, se kterými rád pracuje¹, nebo které se podle tebe nejvíce hodí

ke knize. Na pracovní papír si vypi¹ slova, která vyjadøují hlavní my¹lenky pro tvé téma.
Pøemý¹lej nad tím, jak slova umístí¹ na papír: Mohou být uzavøena do nìjakého tvaru,
nebo být jen tak rozházena. Mohou tvoøit obrazce, být rùznì velká. Mohou se opakovat, být
barevná, nebo vybarvená.\
Re ektivní otázky:
• Proè jsi vybral právì tato slova?
• Vyvolávají v tobì slova kladné nebo záporné pocity?
• K jakým konkrétním situacím èi èástem knihy se vybraná slova vá¾ou?
• Co slova o knize vypovídají?

9.2.2 Fotoalbum
Zajímavou a atraktivní èinností je tvorba série fotogra í, které sledují hlavní dìjovou linii pøíbìhu. Tento pracovní postup blízký komiksu a zapojující prvky dramatizace struènì
popsala ve své diplomové práci D. Slavíková. Dùle¾itou souèástí úkolu jsou komentáøe k fotogra ím, které mohou obsahovat i citace originálního textu.143 Pøínosné je, ¾e ¾áci musí
na základì výbìru událostí pøíbìhu zkomponovat takové situace, které jsou pro hlavní dìjovou linii podstatné.

143

Srov. SLAVÍKOVÁ, D. Re ektivní aktivity ve výuce literatury. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita
Karlova. Vedoucí práce PhDr. Ondøej Hausenblas. s. 83.
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Úprava aktivity pro ètenáøský deník
Pro ètenáøský deník volíme omezený poèet 4{6 snímkù. Limitujeme tím mno¾ství významných událostí, a ¾áci jsou nuceni situace kriticky vybírat. Zároveò tím odrá¾íme nároènost
provedení úkolu pro jednoho ¾áka v domácích podmínkách.
Nevyøazujeme vyu¾ití ostatních výtvarných technik, kresby, malby ani kolá¾e. Fotogra e
v¹ak pova¾ujeme za zajímavé o¾ivení, které by ¾áky mohlo motivovat. Obrázky mù¾ou být
doplnìny i citáty z knihy nebo vlastním komentáøem. Pøi doplnìní dialogických bublin\,
”

bychom námìt pøiblí¾ili formì komiksu.
Ka¾dý snímek by mìl obsahovat písemné odpovìdi na otázky:
• Co se na obrázku odehrává?
• Proè jsi vybral do fotoalba právì tuto situaci?

Otázky pokládáme proto, aby ¾áci formulovali nejen uèiteli, ale i sami sobì, proè danou
situaci pova¾ují za významnou. Podávají tím zpìtnou vazbu a zároveò obhajují, ¾e jejich
výbìr je dle zadání správný.

9.2.3 Komiks
Podobným zpùsobem lze zpracovat urèitou událost formou komiksu. Uvìdomujeme si, ¾e
kresba èi malba komiksu je výtvarnì nároènou disciplínou, a proto mù¾e od tvorby odrazovat. Vyu¾ití jiných technik: kolá¾e èi fotogra e, mù¾e tento jev eliminovat. V zadání
komiksu bychom doporuèovali zvolit urèité téma, které ¾áky nasmìruje k výbìru konkrétní
situace, napø.:
• Vytvoø komiks situace, kterou pova¾uje¹ pro pøíbìh za nejdùle¾itìj¹í.
• Zobraz komiksem událost, která tì nejvíce pobavila.
• Vytvoø komiks situace, u které jsi se nejvíce bál.
• Apod.
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9.2.4 Literární plakát
Mezi výtvarné èinnosti mù¾eme zaøadit i tvorbu literárního plakátu. Tento úkol byl popsán
v publikaci Kudy vede cesta ke ètenáøi. Aktivita má splòovat zejména cíl aktivní práce
s prameny a získávání a porovnávání informací.144 Pøi realizaci dochází k úzkému propojení
s výtvarnou slo¾kou, která je neodmyslitelnou souèástí gra cké stránky plakátu. Výtvarná
tvorba je tedy spí¹e druhotným aspektem, a èinnost tak stojí na pomezí písemné a výtvarné
aktivity. Pùvodní koncept aktivity je zamý¹len pro práci ve skupinì tøí a¾ pìti ¾ákù, kteøí
si sami vybírají téma, je¾ chtìjí zpracovat.

®ivotopis na tìlo
Formu literárního plakátu pøedstavila ve své práci i D. Slavíková.
Smyslem aktivity s názvem ¾ivotopis na tìlo je vizuální ztvárnìní interpretace literární postavy, významné nebo historické osobnosti. Dùle¾itou souèástí èinnosti je vyu¾ívání
rùzných informaèních zdrojù. V literární výchovì se nabízí kombinace textu umìlecké literatury s informacemi z jiných oborù. Pøi realizaci se pøedpokládá skupinová práce, jejím¾
výsledkem je nástìnný plakát ve tvaru lidského tìla. Na velký arch papíru je obkreslena
silueta jednoho z ¾ákù, která je následnì vyplòována obrázky, výstøi¾ky, texty a citacemi,
které se vá¾ou ke vztahùm, zvlá¹tnostem, pohnutkám a zku¹enostem postavy. Dùle¾ité je
logické a estetické uspoøádání obsahové stránky, které by mìlo jednotlivé aspekty postavy
(charakter, vztahy, pocity, zá¾itky a zku¹enosti) pøehlednì pøedstavit.145

Modi kace literárního plakátu pro ètenáøský deník
Aèkoliv jsou vý¹e zmínìné postupy zamý¹leny a realizovány jako skupinové práce, je mo¾né
upravit je i na individuální aktivitu, která by mohla být zadána pro ètenáøský deník.
Tematicky lze vyu¾ít literární postavu i knihu jako celek. ®ák na základì svých postøehù

144

Srov. VÌØÍ©OVÁ, I., Kvìtu¹e KRÜGER a Eva BÌLINOVÁ. Kudy vede cesta ke ètenáøi?: rozvoj dìtského
ètenáøství na druhém stupni základní ¹koly. 1. vyd. Praha: GAC, 2007. s. 88.
145
Srov. SLAVÍKOVÁ, D. Re ektivní aktivity ve výuce literatury. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita
Karlova. Vedoucí práce PhDr. Ondøej Hausenblas. s. 83{84.
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z èetby mù¾e vytvoøit vizuálnì a gra cky zajímavý zápis. Informace vá¾ící se ke ètenému
textu by mìly být propojeny s poznatky, které doplòují vazbu ke svìtu, k jiným textùm,
i k vlastní osobì. ®áci by tímto cílenì vyu¾ívali strategii hledání souvislostí. Výtvarná
stránka úkolu by odpovídala technice kolá¾e.

9.2.5 Obálka knihy
Výrobu vlastní obálky knihy zahrnuje ve svém výètu námìtù vý¹e zmíòovaná práce D. Slavíkové.146 Obdobu této èinnosti, která pøímo poèítá s výrobou vlastní knihy, nacházíme
i v návrzích motivaèních aktivit k èetbì v èlánku B. Rozehnalové.147
Návrh obálky èi pøebalu knihy pova¾ujeme za zajímavou a atraktivní cestu, jak ¾áky
pøimìt k hlub¹í úvaze nad tím, co bylo pro pøíbìh stì¾ejním motivem, výrazným prvkem
èi symbolem. ®áci by si pøi své práci mìli být vìdomi významu obálky, která má reprezentativní charakter a mìla by v pozorovateli vyvolat zvìdavost a chu» ke ètení. Dùraz by
mìl být kladen na peèlivý výbìr toho, co a jak na obálce zobrazit. Gra ckou zále¾itostí se
pak v úkolu stává celková kompozice názvu knihy, jména autora a výtvarného doprovodu,
výbìr fontu písma, techniky apod. Re ektivní otázky k výslednému dílu:
• Co tvùj obrázek zobrazuje?
• Proè jsi zvolil právì tento motiv?
• Èím je pro knihu významný?
• Jaké pocity jsi chtìl vyvolat v èlovìku, který knihu zatím neèetl?

146

Srov. SLAVÍKOVÁ, D. Re ektivní aktivity ve výuce literatury. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita
Karlova. Vedoucí práce PhDr. Ondøej Hausenblas. s. 83.
147
Srov. ROZEHNALOVÁ, B. Kniha { cesta za poznáním sebe sama. Tradièní a netradièní metody a formy
práce ve výuce èeského jazyka na základní ¹kole. Olomouc: 2007, s. 309.
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10

AKTIVITY PRO SDÍLENÍ ZÁ®ITKÙ
Z ÈETBY

Sdílení zá¾itkù z èetby ve ¹kole pova¾ujeme za dùle¾itou souèást aktivit podporujících ètenáøství ¾ákù. Individuální povaha ètení získává prostøednictvím komunikace o pøeèteném
spoleèenský charakter. Význam tìchto èinností podporují výsledky výzkumu dìtského ètenáøství z roku 2003, kde je uvedeno, ¾e: Tak jako v rodinì i ve ¹kole platí, ¾e pro dìti je
”

dùle¾ité, aby o tom, co pøeètou, mohly mluvit a vyprávìt\. Cílem ¹kolní re exe by nemìlo
”

být pouhé provìøení toho, zda dìti splnily domácí úkol, ale práce s pøeètenou látkou, prostor
k jejímu zhodnocení, nikoli ohodnocení.\

148

Vzhledem k tomu, ¾e ètenáøský deník má individuální povahu, pøiná¹íme návrhy nìkolika aktivit, které ¾ákùm otevírají prostor pro sdílení ètenáøských dojmù. Záznamy ve ètenáøském deníku pøi nich slou¾í k vybavování informací a postøehù o knihách.

Aktivita: Mùj spolu¾ák pøeèetl. . .
®áci pracují ve dvojicích. Podmínkou je, aby neèetli toté¾ literární dílo. Ka¾dý ¾ák má
za úkol pøedstavit tøídì knihu, kterou pøeèetl jeho spolu¾ák z dvojice.
První èástí je rozhovor mezi obìma ¾áky. Cílem je zjistit podstatné informace o èetbì
spolu¾áka. Dùraz je kladen na pokládání jasných otázek, které mají vést ke zji¹tìní podstatných informací. Zároveò ¾áci musí dávat pozor na to, aby nevyzradili konec pøíbìhu,
a tím neodradili dal¹í potenciální ètenáøe. Pøed zahájením práce ve dvojicích doporuèujeme
nejdøíve nìkteré otázky formulovat s celou tøídou.
Následuje mluvní èást, pøi které jeden z dvojice pøedstaví spolu¾ákovu knihu. Na konci
výstupu doplní ètenáø informace, zda ho kniha zaujala a èím, komu by se kniha mohla líbit
a proè. ®áci si potom role vymìní.
Aktivitu mù¾e motivovat nebo uzavírat výstup pedagoga, který pøi této pøíle¾itosti
mù¾e ¾ákùm pøedstavit nové literární dílo do seznamu doporuèené èetby. ®áci mají mo¾nost

148
GABAL, I. a Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HEL©USOVÁ. Jak ètou èeské dìti [online]. Praha, 2003 [cit.
2017-06-29]. Dostupné z: http://www.adam.cz/dokumenty/2006/jak-ctou-ceske-deti.pdf s. 33.
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poznamenat si do seznamù i knihy spolu¾ákù.

Aktivita: Hledání souvislostí mezi knihami
Aktivita reaguje na ètenáøskou strategii hledání souvislostí a vyu¾ívá pøi realizaci Vennùv
diagram. Úkol je urèen dvou a¾ tøíèlenným skupinám. Knihy ve skupinì by mìly být opìt
rùzné. ®áci mají najít co nejvíce souvislostí mezi knihami, které èetli.
Skupina má k dispozici pracovní list, na kterém je nati¹tìný Vennùv diagram a soubor
otázek, kterými se ¾áci mohou pøi hledání souvislostí inspirovat.
Navrhujeme následující otázky:
1. Je pøíbìh dlouhý, nebo krátký?
2. Je kniha ilustrovaná?
3. Jaké národnosti je autor knihy?
4. Do jakého literárního ¾ánru kniha patøí?
5. V jakých zemích/mìstech se pøíbìh odehrává?
6. Kdo je hlavním hrdinou?
7. Objevuje se v knize záporná postava?
8. Jaká je doba pøíbìhu? Minulá, budoucí, souèasná, nebo se prolínají?
9. Kdo je v knize vypravìèem?
10. Na¹li byste pro knihy nìjaká spoleèná pøídavná jména?
11. Jaké dal¹í podobnosti a odli¹nosti jste na¹li?
®áci pøi této aktivitì dostanou prostor, aby spolu o pøeètených knihách mluvili. Uèí
se v¹ímat si podobných a rozdílných znakù a prohlubují své znalosti z literární teorie.
V souvislosti s dal¹ími pøíbìhy mají mo¾nost pohlí¾et na knihu z jiného úhlu.
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Aktivita: Spletené pøíbìhy
Aktivita èerpá inspiraci z metod tvùrèího psaní. Úkol mù¾e být zadán dvojicím, které èetli
rozdílné i stejné knihy.
®áci, kteøí èetli stejnou knihu, mohou vymyslet a sepsat alternativní konec pøíbìhu,
novou vlo¾enou epizodu èi roz¹íøit nìkterou èást pøíbìhu o nové informace.
Dvojice pracující s rùznými díly si navzájem nejprve musí své knihy a jejich hrdiny
pøedstavit. Na základì tìchto informací ¾áci spoleènì sepisují krátké vyprávìní, ve kterém se
oba pøíbìhy za urèitých okolností prolnou. Dùle¾itým kritériem je snaha o co nejdùslednìj¹í
dodr¾ení charakteristik hrdinù a základních informací o knihách.
®áci pøi této aktivitì procvièují kreativní a kritické my¹lení.
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11

MO®NOSTI VYU®ITÍ ÈTENÁØSKÉHO
DENÍKU

Význam ètenáøského deníku nacházíme v procesu jeho tvorby, v osobním ¾ivotì ¾áka a jeho
dal¹ím studiu. Proto¾e se jedná èasto o pøínosy dlouhodobé, nemusí ¾áci poci»ovat jejich
aktuální efekt. Pøiná¹íme proto nìkolik námìtù, prostøednictvím kterých lze efektním zpùsobem vtisknout ètenáøským deníkùm dal¹í mo¾nosti vyu¾ití.
I. Gejgu¹ová popsala úspì¹nì hodnocený jednorázový projekt, realizovaný na jedné z ostravských ¹kol. ®áci si pro své záznamy zvolili knihy, které by doporuèili dal¹ím ètenáøùm.
V hodinách literární výchovy o nich referovali, a následnì referáty pøevedli do elektronické
podoby. Textovou èást doplnili pùvodním nebo vlastním výtvarným doprovodem. Výsledkem práce se stal ti¹tìný dokument s názvem Èetli jsme. Ètìte!, který zùstal k dispozici
pro ostatní ¾áky ve ¹kolní knihovnì.149
S obdobnì zamìøeným projektem se na svých ¹kolních webových stránkách pochlubila
také Z© Okøí¹ky, v ní¾ ¾áci vytvoøili spoleèný tøídní ètenáøský deník. Ka¾dý ¾ák mìl za úkol
vybrat si a pøeèíst jednu zajímavou knihu, zpracovat o ní prezentaci a referovat o ní spolu¾ákùm. Hodiny slohové výchovy poslou¾ily k sepsání charakteristiky hlavního hrdiny. Práce
¾ákù vyvrcholila tvorbou vlastních listù deníku a jejich svázáním do knihy.150
Mo¾ností, jak ¾áky motivovat a jak vyu¾ít jejich zápisy, mù¾e být i vytvoøení pravidelné
rubriky ve ¹kolním èasopise nebo v regionálním periodiku. Tato èinnost by zahrnovala
propojení mimo¹kolní èetby s dal¹ími obory výuky. Texty pro tyto úèely by bylo nutné
pøipravit v elektronické podobì, mìly by projít jazykovou korekturou, lze pøipravit ilustraci
k dané knize èi vyhledat informace o autorovi a sepsat struèný medailonek.

149
Srov. GEJGU©OVÁ, I. Mimoèítanková èetba a cíle literární výchovy na základní ¹kole: podíl doporuèené
èetby na dìtském ètenáøství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, 2011.

s. 77.
150
Spoleèný ètenáøský deník. Základní ¹kola Okøí¹ky [online]. 2017 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: http:

//www.zsokrisky.cz/spolecny-ctenarsky-denik/d-3461/p1=54
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ZÁVÌR
Diplomová práce se zabývala tématem vyu¾ití ètenáøských deníkù na druhém stupni základní ¹koly
Cílem práce bylo vytvoøení souboru metodických návrhù, které by byly pøi práci se
ètenáøskými deníky v praxi vyu¾itelné, zohledòovaly by individualitu a zájmy ¾ákù a podporovaly rùst jejich ètenáøských kompetencí.
Práce na teoretické èásti ukázala, ¾e samotné téma ètenáøství dìtí a dospívajících je pomìrnì obsáhle zpracováno. Výzkumy ètenáøství mapují situaci z rùzných pohledù. Vlastní
téma ètenáøských deníkù a jejich metodiky se v¹ak v odborné literatuøe objevuje spí¹e
okrajovì. Názory odborníkù i veøejnosti na pøínos a oblíbenost ètenáøských deníkù ve výuce se rùzní. Na základì zji¹tìných informací a vlastních zku¹eností jsme dospìli k názoru,
¾e ètenáøské deníky mohou efektivnì pøispìt k rozvoji ètenáøství ¾ákù. Dodáváme v¹ak, ¾e
úèinnost práce velmi zále¾í na zvolených metodách, na skladbì tøídního kolektivu i na osobnosti pedagoga. Pojetí ètenáøského deníku je dobré peèlivì promyslet a vytyèit konkrétní
cíle pro daný tøídní kolektiv, aby se vlo¾ené úsilí zúroèilo.
Proto¾e v centru na¹eho uva¾ování nad ètenáøským deníkem stál ¾ák a jeho potøeby
a zájmy, sna¾ili jsme se podat co nej¹ir¹í spektrum mo¾ných návrhù a aktivit. Úroveò
jednotlivých námìtù lze upravovat s ohledem na úroveò dìtí. Vybírat lze jak z písemnì
vedených zápisù, tak z aktivit zamìøených na výtvarné vyjadøování, které RVP ZV ukládá
v obsahu uèiva literární výchovy.
Pojetí ètenáøského deníku jako nástroje pro samostatnou práci ¾áka jsme obohatili o návrhy konkrétních aktivit, které mají pøi výuce naplòovat spoleèenský ráz ètenáøství. Vnímáme tento krok za významný, proto¾e vìøíme, ¾e komunikace o pøeèteném je pro rozvoj
ètenáøství ¾ákù pøínosná a ¾e ¹kola by dìtem tento prostor mìla nabídnout. Reagujeme
zde na analýzu výsledkù výzkumu ètenáøství, kde pøímo èteme, ¾e: Vyslechnutí názoru
”

dítìte, spoleèná re exe pøeèteného pøíbìhu i otevøenost vùèi tomu, jak jednotlivé dìti èetbu
pro¾ívají, pøitahují dìti k èetbì. Tak jako v rodinì i ve ¹kole platí, ¾e pro dìti je dùle¾ité,
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aby o tom, co pøeètou mohly mluvit a vyprávìt\.\ 151
”

151

GABAL, I. a Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HEL©USOVÁ. Jak ètou èeské dìti [online]. Praha, 2003 [cit.
2017-06-29]. Dostupné z: http://www.adam.cz/dokumenty/2006/jak-ctou-ceske-deti.pdf s. 33.
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