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• Čtenářská gramotnost – „schopnost porozumět čtenému 

textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení 

vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu 

a k aktivní účasti v společnosti.“ (Straková, 2002, s.10)

• PIRLS – Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků 

vzdělávání – věnuje se zjišťování úrovně čtenářské 

gramotnosti.

Neumělecké texty v čtenářských dílnách



• PIRLS hodnotí čtenářskou gramotnost v rámci dvou 

účelů čtení:

1. Čtení pro získání zkušenosti spojené se čtením 

literárních textů.

2. Čtení pro získání a používání informací spojené s 

četbou informačních textů.
(ČŠI, Výsledky mezinárodního šetření PIRLS 2016, 2017, s.1)
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• „V dílně čtení se čtou (postupně) celé texty – celé knihy, 

celé povídky, celé básnické sbírky apod.“ (Steele, c2007, 

s.11)

• „Beletristrická“ dílna čtení bude vyměněna za texty 

informativního charakteru.

Dílna čtení



Ukázka dílny čtení beletristického textu

                                     

 

Které detaily jsou charakteristické pro prostředí?   

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Čím je prostředí zvláštní?   

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

  

 

Počet přečtených stran v dnešní čtenářské dílně: 

 

 

Prostředí (okolí, ve kterém se příběh odehrává) 

Jméno a příjmení čtenáře:_____________________________________ 

Název knihy:__________________________________________________ 

Autor/autorka:________________________________________________ 

Žánr knihy:___________________________________________________ 

Jak vypadá prostředí ve Tvé ukázce? Popiš ho maximálně třemi 

větami. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Jak by ses v tomto prostředí cítil/a? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Chtěl/a bys tam žít? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Pokus se doplnit a zdůvodnit následující větu.  

Na prostředí ve své knize bych změnila________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Zakroužkuj, které prostředí převládá ve Tvé knize. 

  



• Výstup z dílny čtení informativního textu nebude 

obsahovat klasický „osobní záznam z četby“ (osobní 

reflexe přečteného, osobní prožitek apod.), ale bude mít 

spíš hodnotící charakter (Tento text je přínosný, 

protože…, Dozvěděl jsem se…).

Výstup z dílny čtení



• Školní rok 2019/2020.

• Hodiny Českého jazyka a literatury 2x měsíčně. 

• Ostatní předměty  2x měsíčně.

Dílny čtení - harmonogram



• Design: kvantitativní výzkum.

• Metoda výzkumu: přirozený experiment.

• Respondenti: žáci 6.ročníku ZŠ, dívky i chlapci. 

Předpokládaný počet respondentů – 4 třídy (2 třídy 

kontrolní, 2 třídy experimentální).

Metodologie výzkumu



• Dosavadní výstupy poukazují na fakt, že porozumění 

informativnímu textu je na nízké úrovni. Proto záměrem 

této studie bude zjistit, jaké jsou rozdíly ve čtenářské 

gramotnosti mezi experimentální skupinou a skupinou 

kontrolní.

Předpokládané výsledky
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