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ZŠ

Bolatice, Chuchelná, Kobeřice,

Kravaře, Oldřišov, Sudice,

Štěpánkovice a Velké Hoštice

17 vyučujících (13 žen a 4 muži)

Ø ped. praxe žen – 17,7 let

Ø ped. praxe mužů – 9,25 let

Průzkumné šetření



• Základy literární teorie a historie – struktura

literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina,

kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla

(obrazná pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým,

rytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná (…).

• Literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry

lyrické, epické, dramatické v proměnách času.

Co se má na 2. st. ZŠ z lit. teorie učit podle 

RVP ZV?



• Próza, poezie, lyrika, epika, drama, autor, lyrický subjekt, vypravěč, postava, přímá

řeč, nepřímá řeč, polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč, ich-forma, er-forma, dialog,

monolog, kompozice chronologická, kompozice retrospektivní, sloka, rým (sdružený,

střídavý, obkročný, přerývaný), verš, volný verš, vázaný verš, alegorie, gradace,

metafora, metonymie, personifikace, přirovnání, rytmus, epiteton, anekdota, bajka,

balada, cestopis, elegie, epigram, epos, komedie, kronika, legenda, mýtus, novela,

pásmo, píseň, poema, pohádka, pověst, povídka, román, sonet, tragédie.

Pojmy ze Vzdělávací osnovy ZŠ

Pojmy z katalogu požadavků MZ
• Fantasy literatura, sci-fi, romance, kaligram, óda, aliterace, anafora, apostrofa,

dysfemismus, elipsa, epifora, epizeuxis, eufemismus, hyperbola, inverze, oxymóron,

řečnická otázka, symbol, synekdocha.



• Próza, poezie, lyrika, epika, drama, vypravěč, postava, přímá a nepřímá řeč, ich-forma, er-

forma, dialog, monolog, sloka, verš, rým, metafora, metonymie, personifikace.

• Spíše se neučí pojmům: nevlastní přímá řeč, polopřímá řeč, lyrický subjekt, vázaný verš.

• Z pojmů z maturitního katalogu se spíše učí: anafora, apostrofa, eufemismus,

hyperbola, oxymóron, řečnická otázka, symbol.

• Spíše se neučí: aliterace, dysfemismus, epizeuxis.

Nejvíce se učí těmto pojmům

Co se učí z oblasti lit. žánrů?
• Anekdota, bajka, balada, cestopis, epigram, epos, komedie, kronika, legenda, mýtus,

novela, píseň, pohádka, pověst, povídka, román, sonet, tragédie.

• Nejméně se učí: elegie, poéma, pásmo.

• Z maturitního katalogu se nejvíce učí: fantasy, sci-fi, romance.

• Nejméně se učí: óda a kaligram.



• 37 % učitelů – vysvětlí definici, uvede příklady, vede žáky k vyhledání 

prostředku.

• 25 % – totéž, navíc vede žáky k vysvětlení využití uměleckého prostředku.

• 19 % – nejdříve pracuje s textem, hovoří o prostředku a pak jej definuje.

• 19 % - totéž, navíc vede žáky k vysvětlení využití uměleckého prostředku.

Způsoby výuky lit. teoretickým pojmům

V jakých hodinách se vyučuje lit. teorie?

• 18 % učitelů učí lit. teorii v samostatných hodinách věnovaných výhradně lit. teorii.

• 18 % učitelů učí lit. teorii jak v samostatných hodinách, tak v rámci lit. hodin.

• 53 % učitelů učí lit. teorii v souvislosti s výukou literární.



• Ve 3 školách – 4 hodiny (z toho 1 LV, popř. bloky 8 ML – 8 SLOH – 8 LV)

• Ve 2 školách – 4,5 hodin (z toho 1 LV)

• Ve 3 školách – 5 hodin (z toho 2 LV, na jedné škole dle potřeby)

– Na jedné škole je 1 hodina LV věnována čtenářským dílnám.

Hodinová dotace předmětu ČJL v 9. tř. ZŠ

• 1) Nechť je literární teorie prostředkem, nikoliv cílem literární komunikace                     

a interpretace ve školském prostředí.

Didaktické impulsy



Didaktické impulsy
• 2) Nechť se ve školách učí všechno to, co vyžaduje katalog požadavků pro 

příjímací zkoušky, a nechť se katalogy příliš často nemění.

– Stěžejní lit. vědné termíny pro 2. st. ZŠ: téma, kompozice

(retrospektivní a chronologická), próza, poezie, postava, verš, volný

verš, rým (a jeho základní typy), rytmus, metafora, personifikace,

přirovnání, kontrast, lyrika, epika, drama, anekdota, báje, bajka, balada,

báseň, epigram, epos, hádanka, komedie, komiks, legenda, pohádka,

pověst, povídka, román, romance, rozpočítadlo, říkanka, tragédie,

nonsensová, dobrodružná a humoristická literatura, fantasy, sci-fi, ústní

lidová slovesnost.

– Navíc doporučuji učit: vypravěč, přímá řeč, nepřímá řeč, ich-

forma, er-forma, metonymie a lyrický subjekt.



• 3) Nechť poskytují pedagogické fakulty dostatek příležitostí 

studentům učitelství osvojit si nejen znalosti literární teorie, 

ale též interpretace děl vhodných pro 2. stupeň ZŠ, aby 

z těchto znalostí mohli čerpat ve své pedagogické praxi.

• 4) Nechť například další kolo školních projektů (tzv. ŠABLON) 

směřuje též k tvorbám cvičebnic či souborům textů, na nichž 

by se vyučovala primárně literární teorie pro potřeby 

přijímacích zkoušek. Pracovalo by se s nimi v 8. a 9. třídě ZŠ.

Didaktické impulsy



Děkuji za pozornost.
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