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Výzkum se zabývá nejvíce používanými
metodami čtení v základních školách
v České republice (metodou analyticko-
syntetickou, metodou genetickou podle
autorky Jarmily Wágnerové, genetickou
metodu podle autorky Jitky Rubínové -
nově realizovaná metoda nácviku čtení a
metodou splývavého čtení - Sfumato).
Prezentuje výsledky pilotního výzkumu
zaměřeného na zvládnutí porozumění
čteného žáků v druhých třídách základních
škol. Zejména v tomto období si žáci
automatizují zvládnutí techniky čtení a tím
mají možnost se více zaměřit na
porozumění čtenému.
Výzkum navazuje na výzkumné šetření u
120 respondentů, kde v 1. ročníku jsme se
zaměřili především na způsob, techniku a
rychlost čtení a okrajově jsme zkoumali
prvotní porozumění čteného textu při
výuce různými metodami čtení.
Záměrem autorů je zhodnotit čtenářské
dovednosti (porozumění čtenému) žáků 2.
třídy ZŠ vyučované odlišnými metodami
nácviku čtení a porovnat jednotlivé
zkoušky čtení s porozuměním vzhledem ke
způsobu čtení – tiché, hlasité a poslech
textu.

Pro lepší orientaci v dané problematice a
metodologii nácviku elementárního čtení
považujeme za důležité zkoumané metody
představit.
„Při porovnávání analyticko-syntetické a
genetické metody čtení je samozřejmě
nutné vycházet ze současných poznatků
psychologických, pedagogických a
lingvistických. Hlavními předměty
porovnávání je: postup v seznamování s
písmeny; způsoby využívání skriptolegické
metody; způsob čtení, ke kterému metody
vedou; kvalita textů, které jsou sestaveny
pro dané metody“ (Košek Bartošová*,
2016).
Analyticko-syntetická metoda učí všechny
čtyři podoby jednoho písmene užívané
v České republice najednou. Žáci analyzují
hlásku sluchem ze slova a přiřadí k ní
příslušné písmeno. Metoda tedy vychází
ze syntézy hlásek do slabik a slov.text.
Genetická metoda podle wagnerové k
vyvozené hlásce přiřazuje jen jeden tvar
písmene, a to velké tiskací písmeno .
Vychází z intuitivního čtení hláskováním.
Žák slovo odhláskuje a následně zopakuje

Vzhledem ke stanoveným cílům jsme
použili kvantitativní metodu výzkumu -
nestandardizovaného testu čtení pro žáky
2. ročníku základní školy určeného
k diagnostice čtení se zaměřením
především na porozumění čtenému
(doplňující otázky).
Ke čtenému textu byla použita zkouška
„Jedeme na výlet“, která vznikla v rámci
tříletého longitudinálního výzkumu
porozumění čtenému v projektu
Porozumění čtenému- typický vývoj a jeho
rizika, jednalo se o projekt Grantové
agentury České republiky (vedoucí
projektu doc. PhDr. PaedDr. Anna
Kucharská, Ph.D.). Jde o zkoušku tzv.
tichého čtení (anglicky silent reading) s
porozuměním. Žáci pracují s testem
samostatně, po přečtení textu odpovídají
písemně na zadané otázky.
Další využitou zkouškou se stal článek
„Ježek“, jež je součástí Pracovního sešitu
III k hodnocení čtenářské gramotnosti pro
žáky 2. ročníku ZŠ, který je volně dostupný
jako text sloužící k rozvíjení čtenářské
gramotnosti pro žáky, rodiče i pedagogy.
Vznikl u příležitosti projektu Rozvoj
čtenářských kompetencí v prostředí
inkluzivní školy. Článek četl každý
respondent nahlas, samostatně
s následným doplněním otázek k článku.
K realizaci standardizace článků chybí
dostatečně velký zkoumaný vzorek,
k čemuž by náš výzkum mohl přispět.
Zkoušky čtení jsou zvoleny záměrně
vzhledem k možnosti porovnání výsledků.
Standardizace zkoušky čtení pro
genetickou metodu a splývavé čtení
nebyla zatím provedena.
Pro celistvost diagnostiky jsme zařadili
také poslech neznámého textu, abychom
zjistili míru porozumění (také nebylo zatím
v ČR realizováno).
Veličiny popisné statistiky a pro testování
závislostí se využil test nezávislosti chí-
kvadrát pro kontingenční tabulku. U
zvolených otázek se zjišťovala korelace
pomocí Pearsonova koeficientu korelace.

Pokud bychom chtěli odpovědět na
zkoumanou otázku, která z metod je
nejefektnější z hlediska porozumění
čteného, jde o otázku velmi složitou. Žáci
ve svých odpovědích nejlépe porozuměli
hlasitému a tichému čtení při nácviku
analyticko-syntetickou metodou a na
druhém místě metodou Sfumato. U
hlasitého čtení šlo o rozdíl cca 2 %.
Výraznější rozdíl bylo v porozumění textu
u tichého čtení. Analyticko-syntetická
metoda byla o 11,6 % lepší než metoda
genetická podle Rubínové. Nutné by bylo
podrobněji rozpracovat jednotlivé typy
otázek, dále provést vstupní diagnostiku
všech žáků. Pořadí v textu jak hlasitém,
tak tichém čtení bylo shodné. Výsledky
úspěšnosti se pohybovaly v rozmezí 55,4
% (GW) až 67 % (AS).
Z hlediska poslechu, jak bylo již uvedeno
se zdá jako neúspěšnější metoda
genetická podle Wágnerové, což odpovídá
způsobu nácviku. Je zaměřená na rozvoji
percepcí a to především sluchových –
fonematickém sluchu, analýze a syntéze a
na sluchové paměti. Proto výsledky
úspěšnosti má v poslechu 87,9 %.
Většina učitelů základních škol učí v České
republice analyticko-syntetickou metodou
nácvik čtenářských dovedností. Uvedená
metoda neprokázala v našem výzkumu, že
je nejlepší z pohledu porozumění čteného
textu žáků 2. tříd.
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jako celek (př.: š-k-o-l-a = škola). Poznávání
všech tvarů písmen je založeno na
zákonnosti transferu. Postupný nácvik
písmen v genetické (dále jen GW) metodě
méně zatěžuje paměť než nácvik písmen
ve všech čtyřech podobách jako u AS
metody. Naopak je náročná na sluchovou
paměť a fomematický sluch (Košek
Bartošová et al., 2016).
Velmi krátce se u nás učí genetická

metoda podle Jitky Rubínové (dále jen
GR), která k osvojení hlásky používá dva
tvary najednou, a to velký a malý tvar
tiskacího písmene (např. A, a). Zbývající
dva psací tvary se učí po zafixování
tiskacích tvarů písmen, stejně jako u
genetické metody podle Wágnerové
(Gejgušová, Labischová, Metelková
Svobodová, 2015).
Velmi důležité je spojení mechanického a
duševního pochodu v nácviku
elementárního čtení. Samotné čtení
nezahrnuje jen zvládnutí techniky čtení
ale nutný je i pochod duševní vedoucí
k porozumění čtenému. Porozumění
čtenému je hlavním znakem čtení a
především jeho cílem. Předpokládáme, že
genetická metoda (GW i GR) spojuje
mechanický a duševní pochod dříve než
metoda AS. Hláskování s následným
globálním čtením dává možnost číst po
osvojení písmen hned celá slova. Čtení po
slabikách v AS metodě má také své
opodstatnění, protože v konečném
důsledku žák vytváří menší počet fixací očí
než při čtení po hláskách. Obě metody
porovnává také v ČR Radana Metelková
Svobodová (Ostravaská univerzita) za
pomoci metody eyetrackingu (Kucharská,
Barešová, 2012).
Metoda splývavého čtení – SFUMATO
vychází z legatového klouzavého čtení.
Jednotlivé hlásky na sebe navazují.
Vychází se z klasické analyticko-syntetické
metody čtení. Žáci se učí hned všechny 4
podoby písmen. Jednotlivé orgány, které
se účastní při procesu učení, navazují na
sebe v přesné posloupnosti zrak-hlas-
sluch. Oči kontrolovaně fixují hlásku po
hlásce, děti hlasitě vyslovují, nepřerušují
dech ani nemění tón hlasu. Učí se nejdříve
písmena v pořadí O, S, B, U, A, M. Důležitá
je fixace oka na písmeno, práce
s ukazovátkem. Až v další části při spojení
dvou písmen vzniká sakadický pohyb oka
dopředu. Dále následuje spojení tří a více
hlásek (Bartošová, 2014).


