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• volba tematu

• literární výchova – cíl a KK

• inspirující výzkum

• design výzkumu

OSNOVA



VOLBA TEMATU

RVP ZV REALITA

DISKUTOVANÝ PROBLÉM NUTNÁ DOVEDNOST



„vést žáky k všestranné, účinné

a otevřené komunikaci;

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat

a respektovat práci a úspěchy

vlastní i druhých“

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ OBLASTI



• „samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k 

zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty 

různého zaměření

• získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke 

kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe 

sama

• individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke 

sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k 

literatuře i k dalším druhům umění založeným na uměleckém 

textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání.“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE



Making Connections Across Literature and Life, K. Short (1993) 

• 3. a 6. ročníky ZŠ, diskuzní skupiny bez vedení učitele, 

společná práce – hledání spojitostí mezi knihami, prezentace

POZOROVÁNÍ:

• práce žáků a spolupráce (aktivní zapojení většiny členů)

• proměn motivace (vliv svobodné volby)

• vývoje ve vyjadřování vlastních názorů

>  radost z hodin a zvýšení chuti číst

INSPIRUJÍCÍ VÝZKUM



• kvaziexperiment, diskuzní skupiny v rámci LV

• 4 třídy 7. ročníku, 2 ZŠ, 1 rok (4 a 6 měsíců)

1) pre-test na ČG, dotazník (přístup ke čtení, lit., diskuzi)

2) pozorování hodin (reakce žáků, vývoj jejich schopností)

3) post-test na ČG, dotazník (stejný + reflexe exper.)

DESIGN VÝZKUMU



• Popsat průběh případné změny přístupu žáků ke čtení.

H 1: Po projektu se zvýší chuť číst alespoň u poloviny žáků.

H 2: Více než polovina žáků bude přirozeně sdílet své prožitky z přečtených

knih se spolužáky i mimo hodiny literární výchovy.

• Popsat průběh případné změny přístupu žáků k hodinám 

literární výchovy.

H 3: Celoroční účast v diskuzích ovlivní vztah žáků k předmětu.

• Popsat průběh případné změny ve slovním vyjadřování žáků a 

jejich pocitů z mluvení před spolužáky a učitelem.

H 4: Celoroční účast v diskuzích zlepší komunikativní dovednosti žáků.
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