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• analýza struktury čítanek (tzn. jednotlivé díly a celá 

čítanková řada pro 2. stupeň ZŠ) na základě těchto 

aspektů:

a) hlediska pro výběr a řazení textů do kapitol

b) zastoupení literárních druhů

c) poměr mezi literaturou českou a zahraniční 

d) výskyt současné české literatury (literatura po roce 

1989)

Téma a cíl prezentace



• nakladatelství Nová škola

• čtyřdílná čítanková řada pro 2. stupeň ZŠ

• schvalující doložka MŠMT pro zařazení do seznamu 

učebnic vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

• zpracováno v souladu s RVP ZV

• přepracované vydání v edici Čtení s porozuměním (kromě 

čítanky pro 9. ročník)

Obecné informace



• dvojí hledisko pro výběr a řazení textů:

a) tematicko-žánrový přístup: kapitoly tvořeny texty 

tematicky či žánrově blízkými (6. a 7. ročník)

b) chronologický přístup: kapitoly řazeny podle historické 

posloupnosti (z velké části 9. ročník, některé texty však 

do kapitol přiřazeny jen dle tematiky, pro žáka základní 

školy matoucí!)

• v 8. ročníku kombinace obou přístupů

Struktura čítanek



• tzn. poezie, próza, drama

• z analýzy vynechány texty nebeletristického charakteru 

(naučná a odborná literatura)

• počáteční předpoklad: postupný úbytek poezie 

v jednotlivých dílech čítankové řady v reakci na apoetický 

věk žáků 2. stupně ZŠ, největší zastoupení poezie v 6. 

ročníku

Zastoupení literárních druhů



Zastoupení literárních druhů
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Literatura zahraniční, domácí
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Výskyt současné české literatury
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• próza dominujícím literárním druhem, velmi málo dramat (próza 192, 

poezie 96, drama 7)

• do „kategorie“ poezie řazeny též ukázky písňových textů

• převaha české literatury nad literaturou zahraniční (201/94)

• tematicko-žánrový přístup pro výběr textů = větší zastoupení 

současné české literatury (nejvíce v 7. ročníku)

• další možnosti analýzy: nejčastěji se vyskytující autoři, žánry, poměr 

ženských a mužských autorů apod.

• komparace s jinými čítankovými řadami pro 2. stupeň ZŠ

Závěry a další možné postupy



JANÁČKOVÁ, Z., FEJTUŠOVÁ, M. Čítanka pro 6. ročník základní školy: čtení 

s porozuměním. Brno: Nová škola – DUHA, 2015. ISBN 978-80-87591-37-6.

JANÁČKOVÁ, Z., JANÁČKOVÁ, T., VIEWEGHOVÁ, T. Čítanka pro 7. ročník základní 

školy: čtení s porozuměním. Brno: Nová škola – DUHA, 2016. ISBN 978-80-87591-76-5.

JANÁČKOVÁ, Z. a kol. Čítanka pro 8. ročník základní školy: čtení s porozuměním. Brno: 

Nová škola – DUHA, 2017. ISBN 978-80-87591-83-3.

VIEWEGHOVÁ, T. Čítanka pro 9. ročník základní školy. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 

978-80-7289-162-7.

Použitá literatura


