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• vymezení stěžejních didaktických problémů při osvojování literárněteoretických poznatků v

literární výchově na 2. stupni základních škol na základě analýz
– RVP ZV a v něm stanovených požadavků na výuku literární teorie

– aktuálních diskuzí o obsahu a rozsahu literárněteoretického učiva na 2. stupni základních škol

– čítanek a seznámení s didakticky promarněnými příležitostmi při práci s uměleckým textem

• vymezení stěžejních didaktických problémů při osvojování obrazných pojmenování (jejich

zvládnutí na úrovni znalostí a dovedností, aktivní využití poznatků při práci s uměleckým textem)

•

Cíle



• Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova, vzdělávací obor Český jazyk a 

literatura

• V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat

jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o

přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí

základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu.

Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje,

životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Verbální i neverbální komunikace se

může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující

vzdělávací obor.“ (RVP ZV, s. 16)

RVP ZV a požadavky na výuku literatury



• ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního 

díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

• ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

• ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

• ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie 

• ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 

• ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 

výrazné představitele 

• ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 

literatuře 

• ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 

• ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 

zdrojích 

Literární výchova 2. stupeň – očekávané výstupy



• tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce

přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace

literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním

textům

• způsoby interpretace literárních a jiných děl

• 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 (populárně-naučná, literatura faktu,

publicistické žánry)

• literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách

času – hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé.“

(RVP ZV, s. 24)

Učivo



Názor členky/místopředsedkyně Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Mgr. V. Valíkové,

středoškolské pedagožky

(Ve výuce češtiny by se mělo omezit množství teorie, Novinky.cz; 29. 1. 2019)

Za posledních deset let nicméně ve výuce češtiny přibylo velké množství teoretických pojmů

a zbytečného učiva. „Nabylo tolik teorie, že bych ji ze dvou třetin (z plánů učiva) vyházela, protože

děti se s tím v praktickém životě nesetkají,“ prohlásila Valíková.

Jako příklad uvedla pojmy epizeuxis, anafora, polopřímá řeč, lyrický subjekt a další. Některé se

objevily v přijímacích a didaktických testech, s jinými se neustále operuje u ústního zkoušení státní

maturity, což se odráží v hodinách češtiny na základních i středních školách.

Valíková se domnívá, že by se čeština ve škole měla zaměřit hlavně na to, aby se děti naučily číst (a

vybírat sobě blízké knihy), psát osobité texty (pravopisně správně i tvořivě, navíc s důrazem na vlastní

názor), slušně mluvit a přemýšlet v souvislostech.

Diskuze o literární výchově, literární teorii



• literatura a literární teorie se vyučuje vskutku jako teorie (sled pojmů k osvojení a až následné doložení/potvrzení

jejich existence dohledáním v textu, viz např. návrhy autorů čítanek, aby si žáci zřídili sešit k „evidenci“ pojmů)

• stále platná viz teze L. Lederbuchové o výuce literatury, v níž umělecký text figuruje jako učivo (v textu žáci

dohledají existenci jevů, jejichž definici si obvykle mechanicky osvojili), nebo jako literatura/umění (žák sleduje a

komentuje jevy, hodnotí jejich působení na čtenáře, zvažuje vhodnost jejich využití, pracuje-li s pojmy, sám vyvodí

definici) a kladení důrazu na práci s textem jako s literaturou

• potřeba inovace výuky – práce s textem, analýza, sledování jevů, pochopení jejich funkce

Soustavné, převažující vyučování, v němž umělecký text figuruje jako učivo, vnímám jako promarněnou šanci  procesu 

vzdělávání. Ukázky z čítankové řady nakladatelství Nová škola

Ukázka z povídky Pábitelé tvorby B. Hrabala je uvozena sdělením, že pábitel je „ svérázný vypravěč, pro kterého je pravda i fantazie totéž, 

protože miluje život takový, jaký je – syrový. Pábitelovo vyprávění většinou postrádá souvislý děj, zato využívá kontrastů a nevyhýbá se ani 

černému humoru, erotice a nadsázce“ (Čítanka pro 9. ročník, 2016, s. 50). 

Následuje text, v němž vystupuje jedinec naplňující výše uvedenou charakteristiku, a ten je doplněn úkolem: Připomeňte si znaky, kterými se 

vyznačuje hrabalovské „pábení“, a doložte je na příkladech z ukázky.

V našem textu Podzemní chodby z Hostýna do Prahy vyhledejte znaky pověsti. (Čítanka pro 6. ročník, s. 154). Připomeňte si charakteristické 

znaky kramářské písně a doložte je příklady z ukázky. (Čítanka pro 8. ročník, s. 59). 

Kde je zakopaný pes? 



Obrazná pojmenování v literární výchově na 2. stupni základní školy

• Obrazná pojmenování – J. Peterka Teorie literatury pro učitele (s. 143 – 147).

• Autor proti sobě staví potřebnou jednoznačnost odborného textu a víceznačnost jazyka literárních děl, jejímž

projevem je skutečnost, že „nejednoznačně vyznívají literární díla jako celek a rovněž tak specifická místa v textu,

různým způsobem kontrastující s doslovným vyjadřováním.“ (s. 143) Tato nejednoznačná pojmenování souhrnně

označuje jako básnické obrazy, používá toto sousloví jako zastřešující název zahrnující metafory a figurativní

výrazy. Pod označení metafora můžeme podle Peterky zahrnout vše, co bývá dosud v literárních teoriích

nazýváno jako tropy, figurativní výrazy odpovídají dosud častějšímu jednoslovnému označení figury.

• V ŠVP a čítankách pro 2. stupeň základních škol se pracuje nejčastěji s pojmy: přirovnání – personifikace –

metafora – metonymie – anafora

• Ve školní praxi převažuje výše připomínaný postup od pojmu k textu

• Potřeba změny: začátek nutný ve vysokoškolské přípravě pedagogů

Obrazná pojmenování



Zkušenosti z výuky:

• snaha studentů prezentovat literárněhistorické znalosti

• dobrá vybavenost literárněteoretickými pojmy 

• nízká míra dovednosti využít je tvořivě při práci s textem 

Zpracování návrhu vyučovací hodiny založené na analýze Nezvalovy 

Písně písní (ze sbírky Žena v množném čísle, Čítanka pro 9. ročník,

nakladatelství Nová škola, 2016) – ústní komentář

Tvé oči dva výstřely naslepo

Dva výstřely naslepo které se neminuly cíle

Dva výstřely naslepo za rohem ulice kudy jsem šel

Jak vězeň hledající konec dvora

Tvé oči dvě pouťové frkačky

Dva kolotoče v dáli

Dva zvony

Dvě pečetě

Tvé oči dva náprstky bolehlavu

Tvé oči dva roubíky aby se věčně mlčelo

Dva proutěné koše

Dvě zkumavky

Dvě kolečka mosazných hodin

Tvé oči dva blatouchy

Tvé oči dva štěpné rýmy

Tvé oči dva polní bubínky

Dva smutné pohřby dva skoky z okna

Tvé oči dvě noci beze sna

Jak lékárnické vážky

Jak dvojitá ručnice

Jak dvojí sbohem

Tvé oči jak dva květy kaktusu

Jak jediná činka

Jak dvojdílný román

Jak přetržená růže

Obrazná pojmenování v didakticky zaměřeném semináři budoucích češtinářů 
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