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Anotace 

Diplomová práce se zabývá komunikační a slohovou výchovou na prvním stupni ZŠ, konkrétně 

se zaměřuje na třetí a čtvrtý ročník. Hlavním cílem je rozvoj komunikačních a stylistických 

dovedností žáků 1. stupně prostřednictvím textu a aktivit vztahujících se k místu bydliště 

(pražským legendám). 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretickou část dělíme do několika kapitol, 

které charakterizují pojmy vážící se k tématu, definice, současné pojetí slohové a komunikační 

výchovy, výukové metody a samotné pojetí této výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro základní vzdělávání.  

Praktická část je věnovaná didaktickému materiálu pro komunikační a slohovou výchovu, 

zejména podrobné metodice s instrukcemi, jak postupovat v průběhu projektu. Tuto část lze 

využít zejména ve školách umístěných v Praze.  

Součástí diplomové práce je přílohový materiál.  
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Annotation 
 

The Diploma Thesis deals with Education in communication and essay writing at the first level 

of primary school, specifically focuses on the third and fourth grade. The main objective is to 

develop the communication and stylistic skills of the 1st grade pupil via text and activities related 

to place of living (Prague legends). 

The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is divided into 

several chapters that describe specific terms related to the topic, definitions, present concept 

stylistic and communication education. It also implies the concept of language education in the 

Framework Education Program for Basic Education.  

The practical part is dedicated to the didactic material for teaching communication and essay 

writing, particularly the detailed methodology on how to proceed in the project. This practical 

part can be of great use especially for schools in the Prague.   

The Diploma thesis includes dissertation appendices  
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Úvod 

Pocházím z východního okraje Prahy, Klánovic, kde jsem navštěvovala i Masarykovu základní 

školu. K Českému jazyku, hlavně k literatuře, jsem měla kladný vztah již od dětství hlavně díky 

své mamince, která mi neúnavně četla z knih, a babičce, učitelce českého jazyka na druhém 

stupni ZŠ. K výběru povolání učitelky mě vedl kladný vztah k dětem, který mám dodnes. Je pro 

mě fascinující, kolik informací jsou děti schopné vstřebat, jak jsou upřímné, bezprostřední 

a otevřené. Na práci učitele je velkým kladem okamžitá zpětná vazba a možnost pozorovat, jak 

se děti vyvíjí a jak dokáží člověka neustále překvapovat svými dovednostmi.  

Po maturitě na gymnáziu byla má volba jasná. Pedagogickou fakultu se mi sice nepodařilo 

dokončit na první pokus, ale nevzdala jsem se a šla jsem učit. Na mateřské dovolené jsem se 

rozhodla, že je pro mě povolání učitelky tou nejlepší volbou, proto jsem se ve formě 

kombinovaného studia na Pedagogickou fakultu, tentokrát TUL, vrátila.  

Lásku k Praze ve mně bezesporu vypěstoval můj dědeček, který se rád po Praze toulal 

a nesčetněkrát mě i mou sestru bral na toulky centrem Prahy s sebou.  

Při rozhodování, jaké téma diplomové práce zvolím, pro mě bylo stěžejní, aby se týkala toho, co 

mám ráda, tedy literatury a Prahy, abych se jejím prostřednictvím dozvěděla něco, co je potřebné 

pro mé profesní kompetence, aby čas, který své diplomové práci věnuji, byl přínosem pro mou 

osobnost.  

Povolání učitele vnímám jako velmi zodpovědné. Nechci se během své učitelské praxe omezit 

jen na dovednosti naučit děti číst, psát a počítat, neméně důležitým cílem je vychovat z nich 

slušné, empatické, sebevědomé a vnímavé osobnosti, které se v životě neztratí. Žáci by se měli 

učit nalézat své silné stránky, a v těch se zdokonalovat, ale zároveň také cítit zodpovědnost za 

rozvoj svých slabých stránek.  

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila rozvoj dovedností žáků v rámci učiva 

komunikační a slohové výchovy, protože jsem za své praxe nabyla dojmu, že tomuto učivu není 

v rámci výuky obvykle věnován dostatek času a není také dostatek kvalitního materiálu.  
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Formu projektového vyučování jsem vybrala, protože se mi jeví jako vhodná pro toto téma 

a zároveň pro mě byla výzva sestavit projekt a ověřit si argumenty učitelů, proč tuto výukovou 

metodu více nepoužívají i přesto, že se jedná o formu velice celistvou a smysluplnou.  
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Cíl, výzkumné otázky a struktura diplomové práce 

Jako hlavní cíl svojí diplomové práce jsem si stanovila rozvoj komunikačních a stylistických 

dovedností žáků prvního stupně prostřednictvím textu a aktivit vztahujících se k místu bydliště 

(pražským legendám).  

Pro podporu správného postupu a výběr metod při zpracování materiálů jsem si položila 

výzkumné otázky, na které budu v průběhu práce na teoretické i praktické části, a zejména při 

realizaci samotného projektu, hledat odpovědi: 

Výzkumná otázka č. 1: Jsou materiály legend vhodné pro rozvoj komunikačních a stylistických 

dovedností? 

Výzkumná otázka č. 2: Jsou venkovní aktivity vhodnou formou pro plnění vytyčeného cíle? 

Výzkumná otázka č. 3: Je forma projektového vyučování vhodným způsobem pro rozvoj 

komunikace a slohu?  

Výzkumná otázka č. 4: Ovlivňuje příprava a realizace projektu rozvoj profesních kompetencí 

učitele?  

Rešerší odborných publikací a dalších materiálů se budu věnovat v teoretické části tak, aby byla 

utříděna do smysluplně řazených kapitol, abych byla schopna řádně splnit vytyčený cíl. 

Prostřednictvím odborné literatury vyberu vhodné metody a postupy práce pro rozvoj 

komunikačních a stylistických dovedností žáků 1. stupně.  

Poté budu věnovat pozornost přípravě střednědobého projektu pro žáky 3. a 4. tříd základní 

školy, který se bude zabývat poznáváním pražských legend v souladu s očekávanými výstupy 

a klíčovými kompetencemi RVP ZV (viz. kap. 1.2). Celý projekt následně vyhodnotím a 

vyvodím z něj patřičné závěry.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ 

1.1 Obecné pojmy problematiky 

Komunikace vyjadřuje styk pomocí řeči, tedy verbální komunikaci, která vzniká za určité 

komunikační situace. Verbální komunikace obsahuje komunikační záměr, k jehož dosažení je 

jistá komunikační strategie. 

Slohem nazýváme ústní nebo písemný jazykový projev, kterým se zabývá stylistika. Stylem 

můžeme nazvat způsob vyjádření, umění říci stejné sdělení různým způsobem, případně 

primárně-sémantický jev a pojem, myšleno jako význam. Slohem se běžně, v jazykovědě, 

označuje určitý ráz verbálního komunikátu, zpravidla cílevědomě volený, a uspořádaný tak, aby 

obsahem, i formou vyhovoval komunikačnímu záměru autora (Čechová, 2008, s. 16).  

Hubáček ve své publikaci vysvětluje, že stylistika se zabývá stylem jazykových projevů 

a komunikátů. Pod pojmem jazykový projev rozumíme proces užívání jazykových prostředků 

v komunikaci, pod pojmem komunikát výsledek tohoto procesu (Hubáček a kol., 2010, s. 310).    

Styly můžeme dělit na individuální a objektivní. Objektivní styly dělíme mimo jiné dle funkce 

a nazýváme je funkčním stylem, který patří mezi základní pojmy stylistiky. Česká stylistika na 

základě uvedených funkcí projevu tradičně rozlišovala čtyři základní funkční styly (jež byly 

formulovány v České mluvnici B. Havránka a A. Jedličky): 

funkční styl hovorový (v současné terminologii funkční styl prostěsdělovací); 

funkční styl odborný; 

funkční styl publicistický; 

funkční styl umělecký. 

Později v souvislosti s podrobnějším přístupem k třídění funkcí jazykových projevů, se začala 

vyčleňovat i funkce regulativní, direktivní (operativní, správní) a s ní funkční styl 
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administrativní. Projevy s touto funkcí existovaly samozřejmě již dříve, nebyly však řazeny 

k samostatnému funkčnímu stylu.  

Podobně se jako samostatný funkční styl s funkcí působení na posluchače vyčleňuje v poslední 

době také funkční styl řečnický, který je rozvíjen a pěstován již od starověku. V historii naší 

stylistiky se o něm hovořilo v rámci funkčního stylu odborného, resp. publicistického (Hubáček 

a kol., 2010, s. 313–314) 

1.2 Zastoupení problematiky v kurikulárních dokumentech 

Průcha ve své publikaci rozlišuje tři základní významy pojmu kurikulum. 

- Vzdělávací program, projekt, plán 

- Průběh studia a jeho obsah 

- Obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škol 

se vztahujících, její plánování a hodnocení 

Pojem nebyl v české pedagogice před rokem 1989 používán. Jeho zavedení a příslušná teorie má 

význam pro komplexní řešení cílů, obsahu, metod, způsobů organizace a hodnocení školního 

vzdělávání. Kurikulum je pojem vyššího řádu než učební osnovy, učební plán, obsah vzdělávání, 

učivo, které nepokrývají obecný význam pojmu kurikulum. Kurikulum existuje v různých 

formách. Podle koncepce IEA1 se rozlišuje zamýšlené kurikulum, realizované kurikulum 

a dosažené kurikulum. Existují různé modely kurikula odvozené z filozofických koncepcí, 

sociálních modelů a typů vzdělávání (Průcha, 2009, s. 136). 

V souladu s principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje 

vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

                                                 

1 International Association for the Evaluation of Educational Achievment (nezávislé konsorcium národních 

výzkumných institucí a vládních výzkumných agentur z celého světa Www.msmt.cz [online]. [cit. 2019-11-09]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/mezinarodni-pruzkumy-iea 
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základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se do 

vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 

19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních: 

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání 

a rámcový vzdělávací program. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání 

jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, 

základní a střední vzdělávání. 

Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách2. Národní program vzdělávání, rámcové 

vzdělávací programy i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro 

pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.3 

1.2.1 Komunikační a slohová výchova v RVP 

Komunikační a slohová výchova je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 

(dále jen RVP ZV), platném od 1.9.2017, zařazena do oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Oblast vzdělávání Jazyk a jazyková komunikace je pro výchovně vzdělávací proces naprosto 

zásadní. Vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk zařazují obsah 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace také.  

Český jazyk a literatura je komplexním vzdělávacím obsahem v tomto vzdělávací oboru. 

Z důvodu přehlednosti vzdělávacího obsahu je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová 

výchova, Jazyková výchova a Literární výchova.  

                                                 

2 ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Pro tvorbu a úpravu ŠVP mohou školy 

využít dostupnou metodickou podporu. 

3 Systém kurikulárních dokumentů. Www.msmt.cz [online]. [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: 

https://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=70545&view=10429&block=57827 
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„V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst 

s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného 

textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit 

jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.  

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 

podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede 

žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného 

a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují 

a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, 

jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se 

tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem 

poznávání.  

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.“ (MŠMT 

2017, s. 16) 

V RVP ZV je jako doplňující obor vzdělávání zařazena Dramatická výchova, která vhodně 

rozvíjí verbální i neverbální komunikaci.  

1.2.2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura 

V této podkapitole je vhodné citovat jednotlivé kompetence. Vzdělávání v dané vzdělávací 

oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

- „pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého 

sjednocujícího činitele národního společenství  

- pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání  
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- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj 

osobního i kulturního bohatství  

- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 

informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů  

- zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  

- 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“ (MŠMT 2017, 

s. 17). 

1.2.3 Očekávané výstupy komunikační a slohové výchovy na 1. stupni 

Vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Komunikační a slohová výchova v 1. období, čímž je 

míněno vzdělávání 1. – 3. ročníku, jsou tyto očekávané výstupy: 

„žák  

- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti  

- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru   

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost  

- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči  
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- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 

situacích  

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev  

- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním  

- píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní 

písemný projev  

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení  

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh“ 

(MŠMT 2017, s. 18) 

Vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Komunikační a slohová výchova v 2. období, 

vzdělávání 4., 5. ročníku, jsou tyto očekávané výstupy: 

„žák  

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas  

- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává  

- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení  

- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta  

- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě  

- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru  

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 

situace 

- píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry  

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

s dodržením časové posloupnosti“ (MŠMT 2017, s. 18, 19) 
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1.2.4 Probírané učivo v komunikační a slohové výchově 

Čtení dělíme na praktické a věcné čtení. Praktické čtení zahrnuje techniku čtení, plynulé 

a pozorné čtení a znalost orientačních prvků v textu. Věcným čtením je čtení jako zdroj 

informací, čtení vyhledávací a klíčová slova.  

Naslouchání praktické je zdvořilé, vyjadřuje kontakt s partnerem. Naslouchání věcné neboli 

pozorné, soustředěné, aktivní, kdy žáci zaznamenávají slyšené a reagují otázkami. 

Mluvený projev zahrnuje základy techniky mluveného projevu, kterými jsou dýchání, tvoření 

hlasu a výslovnost. Dalším faktorem mluveného projevu je vyjadřování závislé na komunikační 

situaci. Mezi komunikační žánry řadíme pozdrav, oslovení, omluvu, prosbu, vzkaz, zprávu, 

oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu. Základními komunikačními 

pravidly jsou oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače 

a zdvořilé vystupování. Mezi mimojazykové prostředky řeči patří mimika a gesta. 

U písemného projevu jsou důležité základní hygienické návyky, mezi které patří správné sezení, 

držení psacího náčiní, hygiena zraku a zacházení s grafickým materiálem. Důraz klademe na 

techniku psaní, tedy na úhledný, čitelný a přehledný písemný projev a na formální úpravu textu. 

Písemný projev se dělí na žánry jako adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, 

pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis. Dále mezi žánry patří jednoduché tiskopisy 

a vypravování. 

1.3 Rozvoj komunikačních dovedností žáka 1. stupně  

Pro osobní i společenský život žáků a budoucích dospělých je důležitá dovednost v mluvené řeči 

kultivovaně vyjadřovat své myšlenky a pocity a také mluveným projevům dobře rozumět. Tato 

oblast ovládání mateřštiny je méně zřetelně školní výukou podporována. Řečové procesy 

mluvení a naslouchání jsou totiž obtížněji zachytitelné a pozorovatelné. I když osnovy, učebnice 

i učitelé sami na mluvení a naslouchání pamatují, přesto mají tyto dvě dovednosti ve škole slabší 

pozici (Spilková, 2005, s. 146). 
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1.3.1 Řeč a škola 

Hlavním principem vyučování mateřštině vyzdvihujeme princip komunikační, neboť podstatným 

znakem osobnosti je schopnost komunikace a jazyková kultura. Přitom se dbá na vztah 

systémového a činnostního aspektu osvojování a používání jazyka, v centru pozornosti je aspekt 

činnostní, a tím vývoj jazykových dovedností a schopností. Pěstovat projev můžeme hned od 

doby, kdy dítě začíná zvládat techniku řeči, tedy ovládat mluvidla a chápat smysl řeči, tedy již 

v rodině a později v mateřské škole (Čechová, 1998, s. 19, 42). 

Děti školního věku se na rozvíjení svých řečových dovedností aktivně podílejí. Děti se samy 

aktivně snaží zdokonalovat své řečové dovednosti. Ty jsou totiž integrální součástí jejich 

sociálních interakcí i nutnou podmínkou úspěchu jejich cíleného úsilí více se dovědět 

o bezprostředním okolí a rozšířit svou kontrolu nad ním. Větší vyhlídka na zvládnutí nových 

řečových dovedností existuje tehdy, když k nácviku dochází v souvislosti se školní prací a když 

dětem nově získané dovednosti pomáhají sdělovat věci, které chtějí sdělit, nebo porozumět 

věcem, kterým chtějí porozumět. Dítě v podnětném učebním prostředí tak bude mít větší 

motivaci k osvojení řeči než dítě, jež se ocitlo v prostředí málo podnětném, neboť v prvním 

případě bude mít kolem sebe více toho, co lze zkoumat a chápat, a tím i větší objektivní nutnost 

často užívat slova a rozumět jejich významu. Fontana představuje rozvíjející řečovou zdatnost 

dětí jako čtyři vzájemně se rozvíjející oblasti (Fontana, 2003, s. 89, 91). 

Tabulka 1: Čtyři vzájemně se rozvíjející oblasti (Fontana, 2003, s. 89, 91). 

Mluvnická kompetence 
umožňuje přesným, jasným a společensky uznávaným 

způsobem vyjadřovat význam. 

Sociálně–řečová kompetence 

umožňuje dítěti hovořit způsobem přiměřeným statusu 

a chápavosti oslovované osoby, v souladu s normami 

a zvyklostmi sociálního prostředí. 

Kompetence k souvislému projevu 

projevuje se schopností spojovat výroky navzájem 

způsobem vykazujícím souvislost a směr, schopností 

vyhýbat se protimluvům a nepodstatným věcem 

a schopností zprostředkovat význam jednoznačně a plynule. 

Strategická kompetence 
umožňuje správně užívat takové prostředky, jako je 

metafora, přirovnání, intonace, výška hlasu atd. 
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V primární škole je důležité klást důraz na společné předčítání, na společný poslech četby. Čím 

dál častěji se zavádí některé strategie, které vedou děti k prezentaci své četby a k vedení závažné 

konverzace o přečtených textech. Kompetence žáků jsou při sdílení zážitků z četby shrnovány 

obvykle jako rozvíjení spolupráce a komunikace. Metody, jimiž jsou děti vedeny, aby se 

vyptávaly, jsou pro rozvoj mluveného dorozumívání a s ním i pro myšlení dětí velmi cenné 

(Spilková, 2005, s. 147).  

Vzhledem k postavení mluveného projevu v praxi i k menší tradici jeho pěstování ve škole 

věnuje Čechová (1998, s. 42) metodám projevů cílově mluvených samostatnou pozornost. 

K hlavním metodám pěstování mluveného projevu řadí mluvní cvičení, která mohou být 

monologická i dialogická. Mluvní cvičení jsou vhodným prostředkem komunikační výchovy 

v širokém slova smyslu. Nejběžnější metodou hlasové výchovy je napodobování mluvních 

vzorů, uplatňovanou už u nejmenších dětí, a proto rodiče a učitelé by měli dbát na svou zřetelnou 

artikulaci, na výraznou větnou intonaci i na nonverbální chování a sledovat totéž u dětí. Není 

žádoucí omezovat mluvní cvičení jen na hodiny slohu, ale např. i v hodinách literárních nebo 

mluvnických jsou pro ně podmínky.  

Metod na rozvoj komunikace je nepřeberné množství. Mimo jiné sem můžeme zařadit vyprávění 

pomocí obrázků, klíčových slov, vnitřní nebo vnější popis, převyprávění příběhů, dokončování 

započatých příběhů, vět či situací. V neposlední řadě musím zmínit také různé rozhovory 

a diskuse na dané téma. Pro rozvoj komunikace je velmi důležité umět žákům naslouchat, když 

s námi dospělými mluvit chtějí. Je dobré si všímat situací, kdy například ve třídě nastane 

moment, kdy žáci diskusi rozvinou sami a v té chvíli je v diskusi podpořit. Nicméně je ale velmi 

důležité, aby žáci znali a uměli používat pravidla komunikace. 

Mareš pravidla komunikace ve škole uzavírá třemi výhledy. První říká, že je rozumné rozšířit 

škálu používaných organizačních forem a vyučovacích metod nad běžný rámec hromadného 

vyučování. Druhý upozorňuje na potřebu nově formulovat komunikační pravidla učitelem. Tím 

jsou myšlena jak formální písemná pravidla, tak prakticky uplatňovaná pravidla. Změní-li se 

koncepce výuky, přinese to s sebou i změnu komunikačních pravidel. Třetí výhled upozorňuje na 

možnost vytváření nových komunikačních pravidel společně učiteli a žáky. Tento postup 

uplatňují nové učitelské iniciativy. Je vhodný, neboť pravidla, která byla vytvořena ve spolupráci 
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žáků a učitelů, vtahují obě strany do jejich rozvíjení. Omezení tím pádem nejsou chápána jako 

diktát, ale jako smysluplná a žádoucí součást pravidel (Mareš, Křivohlavý, 1995, s. 34). 

1.4 Rozvoj stylistických dovedností žáka 1. stupně 

Stylistika je nauka o jazykovém stylu. Je to vědní disciplína, která studuje a vykládá specifické 

rysy výstavby jazykových projevů a specifické zákonitosti a tendence jazykové výstavby 

promluvových typů. Posuzuje jazyk jako řeč, charakterizuje jazykové prostředky podle jejich 

funkce v projevu a podle konkrétního užití. Stylistika v sobě zahrnuje zájem o jazyk ve všech 

jeho základních významech: ve významu parole zkoumáním konkrétních jazykových projevů, ve 

významu langue zkoumáním systému jazykových znaků z hlediska jejich stylistické 

použitelnosti a ve významu langage návodem k praktickému tvoření (Hubáček, 2002, s. 278). 

Palenčárová (2006, s. 23) označuje za hlavní výchovné cíle výuky mateřského jazyka učit žáky 

takovému způsobu dorozumívání, který je společensky žádoucí, tedy že je učíme zdvořile se 

vyjádřit, spolupracovat, řešit problémy a podobně.  

Jazykové vyučování a sloh má za úkol rozšiřovat žákovu slovní zásobu a rozvíjet jeho ústní 

projev a kulturu řeči. Dále je také nezbytné rozvíjet žáka po stránce rozumové a výchovné – 

vychází se z těsné spojitosti mezi jazykem a myšlením (Hubáček 1981, s. 3).  

Hubáček (1990, s. 66–72) nepředpokládá na začátku školní docházky u žáků zvláštní slohové 

nadání, tudíž považuje za důležité opírat se o obecné jazykové schopnosti. Pro vyučování slohu 

uvádí tyto předpoklady:  

- schopnost napodobovat jazykový projev,  

- schopnost operovat určitou slovní zásobou,  

- schopnost tvořit větu,  

- schopnost členit kontext na významové celky,  

- schopnost jazykového zjednodušení,  

- schopnost kompoziční,  

- schopnost uplatňovat synonymii,  
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- schopnost pohotové slovní reakce.  

Ve vyučování slohu, jde o to, že si žák osvojuje stylistické poznatky a stylizační činnosti, které si 

osvojováním mění ve vědomosti a dovednosti, kterými rozumíme např. reprodukci textu 

a odpovídání na otázky (Hubáček 1990, s. 57). 

Komunikační a slohová schopnost není závislá jen na vrozených dispozicích, je ovlivnitelná 

výchovou. Toto východisko vyúsťuje v potřebu vytváření komunikačních a slohových 

dovedností, probouzení a rozvíjení schopností žáků se zřetelem k jejich perspektivním 

komunikačním potřebám pomocí rozmanitých činností převážně s praktickým zaměřením, 

ovšem teoreticky podložených. Z toho vyplývá potřeba pěstovat praktické vyjadřování a klást 

důraz na aktivní metody práce (Čechová, 1998, s. 121). 

Pro porovnání uvedu systém třídění metod komunikační a slohové výchovy Čechové (1998), 

jejíž utřídění je starší a nebudu ho proto podrobněji rozepisovat, dále uvedu klasifikaci 

aktivizačních metod výuky od Víšky (2009).  

S tříděním metod Čechové se blíže seznámíme v tabulce: 

Tabulka 2: Metody komunikační a slohové výchovy (Čechová, 1998, s. 122)  

A. Metody získávání stylistických 

znalostí 

1. teoretické 

2. praktické 

B. Metody cvičné 1. nižšího typu 

2. vyššího typu (cvičení propedeutická, stylizační, textová) 

C. Metody opakovací a prověřovací  

 

Víška (2009, s. 9−15) popisuje ve své publikaci aktivizační metody výuky českého jazyka na 

základní škole. Téma metod je obsáhlé, vybrala jsem proto ty nejdůležitější, které korespondují 

s praktickou částí.  

Tabulka 3: Rozdělení aktivizačních metod výuky českého jazyka na ZŠ (Víška 2009, s. 9–15) 

Klasické výukové 

metody 

Metody slovní vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce 

s textem, rozhovor 

Metody názorně–demonstrační   předvádění a pozorování, práce s obrazem, 
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instruktáž 

Metody dovednostně–praktické  napodobování, manipulování, laborování, 

experimentování, vytváření dovedností, 

produkční metody 

Aktivizující metody Metody diskuzní navazují na rozhovor a předmětem pro 

diskuzi je problém 

Metody heuristické, řešení problémů podporují pátrání, hledání a objevování 

Metody situační vychází z nějaké konkrétní situace, kterou 

žáci musí řešit 

Metody inscenační žáci hrají role, které jsou jim přidělené nebo 

které si zvolili (přibližují lidské chování 

v reálné situaci) 

Didaktické hry 

Komplexní výukové 

metody 

Frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, individuální 

a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků, kritické myšlení, brainstorming, 

projektová výchova, výuka dramatem, otevřené učení, učení v životních situacích 

 

Na jeden z větších výukových celků rozvoje stylistických dovedností upozorňuje Tomková 

(2007, s. 51). Je to dílna psaní, která vychází z programu RWCT. Do výuky se zařazuje podle 

potřeby a zájmů žáků a podle jejich postupně se rozvíjejících písařských dovedností. Dílna psaní 

sleduje řadu cílů a nabízí řadu činností.  Dílna upřesňuje fáze procesu psaní, kterými by žáci měli 

mít možnost postupně při psaní jít.  Tento proces zahrnuje přípravu, psaní hrubé verze, 

přepracování, případně redigování a publikaci. Důležitá je aktivní účast žáka na návrhu a volbě 

tématu ke psaní a hledání adresáta, komu bude text určen. Další části dílny psaní mohou 

naplňovat dílčí aktivity, které usnadní žákovi proces psaní: během psaní žák potřebuje získávat 

další inspiraci a poučení, třídit si myšlenky, své psaní opakovaně konzultovat se spolužáky 

a s učitelem, text podle potřeby přepracovávat a konečně dokončit gramatickou a stylistickou 

správnost, vymyslet název a např. přečíst jej před spolužáky.  

Téma k tvůrčímu psaní se rodí z neomezené škály podnětů, o kterých by stálo za to a bylo 

zajímavé psát. V podmínkách primární školy je dobré výchozí téma částečně vymezit a teprve 

v něm hledat to své zcela konkrétní zaměření. V dílně psaní využívá program RWCT své metody 

výuky, podrobněji v kapitole 4.3.4 (Tomková, 2007, s. 51). 
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2 Slohové útvary, mluvený a psaný projev ve výuce na 1. stupni ZŠ 

2.1 Slohové útvary a žánry z hlediska funkčních stylů a slohotvorných 

postupů 

Slohové útvary chápeme jako ustálené uzavřené formy vzniklé zobecněním vlastností velkého 

množství projevů stejného charakteru ovlivňovaného řadou činitelů, především cílem projevu, 

záměrem autora, tematickými a komunikačně situačními činiteli (zda je projev veřejný, oficiální 

apod.) i formou projevu (Čechová, 1998, s. 38). Hubáček (2002, s. 301) slohový útvar definuje 

jako ustálené, uzavřené a ukončené komunikační jednotky, které vznikají prostřednictvím 

jednoho nebo několika slohových postupů. Dále udává, že jde o obecně přijímaná schémata 

sloužící rozmanitým potřebám praktické jazykové komunikace. Slohový postup pojímá téma 

jako celek i jeho jednotlivé složky. Slohový postup je druh celkového ztvárnění a tlumočení 

sdělovaného obsahu. Rozhodující pro jeho volbu jsou cíl projevu a téma samo.  

Styl každého komunikátu je v procesu vzniku a utváření slohotvorného procesu ovlivňován 

mnoha faktory. Výsledný výběr a uspořádání výrazových prostředků odpovídá určité funkci, 

komunikační situaci a cíli komunikace. Pokud zobecníme okruh výrazových prostředků plnících 

tutéž konkrétní nebo přibližně stejnou funkci dospějeme k pojmu funkční styl, který Minářová 

vymezuje na základě převažující funkce komunikátu (Čechová, Krčmová, Minářová, 2008, 

s. 93).      

Čechová (1998, s. 40) udává, že teorie funkčních stylů vymezující stylové oblasti umožňuje 

začlenit do nich jak systém slohových postupů, tak útvarů, chápeme-li slohové útvary jako 

zobecněné typy projevů příznačné pro určité stylové oblasti. Čechová však zdůrazňuje, že jeden 

slohový útvar se neuplatňuje vždy jen v jedné stylové oblasti, ale může se vyskytovat v několika 

funkčních stylových oblastech. Styly tak představují vyšší zobecnění, slohové postupy a útvary 

nižší. V komunikační praxi dochází k vzájemnému prolínání a k přecházení funkčních stylů, 

slohových útvarů i postupů, a proto ani výuka by neměla ulpívat na prostém naplňování předem 

daných modelů a textových vzorců.    
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Podle Hlavsy (1998, s. 169) je v dorozumívací praxi vypracováno slohových útvarů velké 

množství a konstatuje, že je třídíme podle toho, 

a) na jakém slohovém postupu jsou založeny 

b) v oblasti kterého funkčního stylu se vypracovaly 

c) zda jde o vyjadřování mluvené (monolog, dialog) nebo písemné  

Funkční styly neboli způsoby vyjadřování se dělí podle funkce, kterou plní a podle účelu, za 

kterým jsou zpracovány. Pro přehlednost jsem vytvořila tabulku Slohových postupů, funkčních 

stylů a slohových útvarů (Čechová, Krčmová, Minářová, 2008, s. 93–118).  

Tabulka 4: Slohové postupy, funkční styly, slohové útvary 

Slohový postup Funkční styl Slohový útvar 

informační prostěsdělovací oznámení, zpráva, dopis, telegram, běžný hovor 

odborný/administrativní úřední oznámení, obchodní dopis, formulář, dotazník 

publicistický zprávy, inzerát, reklama, rozhlasové a televizní zprávy 

vyprávěcí  prostěsdělovací vyprávění, příhody, vzpomínky 

publicistický novinové reportáže, črty, rozhlasové a televizní reportáže 

umělecký novela, povídka, román  

popisný prostěsdělovací/administrativní seznam, dotazník, životopis 

prakticky odborný odborný popis, návod 

vědecký a naučný popisné části ve výkladu 

publicistický popis v reklamních prospektech, cestopis 

umělecký popis postav, prostředí (součást vyprávění) 

charakterizační prostěsdělovací / administrativní charakteristika, posudek 

umělecký charakteristika postav, prostředí (součást vyprávění) 

výkladový prakticky odborný diskuse, úvaha 

vědecký výklad, pojednání, přednáška, odborný referát 

publicistický proslov, projev 

úvahový prakticky odborný diskuse, úvaha 

vědecký úvaha v odborných publikacích, učebnicích, kritická stať, 

recenze, odborná diskuse 

publicistický úvodník, komentář, úvaha, rozhlasová a televizní beseda 

umělecký úvaha v próze i poezii 
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smíšené útvary  esej – prostředky umělecké i odborné, 

fejeton, umělecká reportáž  

2.2 Slohové útvary a žánry z hlediska jednotlivých ročníků 

Obsah vyučování bývá většinou vymezován jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a zájmů, které si jedinec osvojil prostřednictvím vzdělávacího procesu ve škole i mimo 

školu. Problematika vzdělávacích obsahů je jádrem tzv. kurikulárních otázek4. Kurikulum je 

vždy orientováno k podstatné otázce, čemu se žáci učí (Vališová, Kasíková, 2008, s. 143). 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti 

vzdělávacích oblastí. My se budeme zabývat oblastí Jazyk a jazyková komunikace, do níž spadá 

vzdělávací obor Český jazyk a literatura. Učivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých 

tematických okruhů (témat, činností) a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných 

výstupů. Pro svoji informativní a formativní funkci tvoří nezbytnou součást vzdělávacího 

obsahu. Učivo vymezené v RVP ZV je doporučeno školám k distribuci a k dalšímu rozpracování 

do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. Na úrovni ŠVP se učivo stává závazným 

(MŠMT 2017, s. 15).  

Jak už jsme se mohli dočíst výše, v prvním období rozvíjí žáci prvního stupně slohovou výchovu 

spíše mluveným projevem, ve třetím ročníku již píší krátké texty na dané téma. V druhém období 

potom navazují rozvojem písemného projevu. Pro uspořádání slohových útvarů podle 

jednotlivých ročníků jsem použila školní vzdělávací plán Masarykovy základní školy, Praha 9 – 

Újezd nad Lesy, Polesná 1690, na které jsem realizovala projekt k DP (více o škole v kap. 6.1).  

                                                 

4 Rozlišují se tři základní významy pojmu kurikulum: 1. Vzdělávací program, projekt, plán. 2. Průběh studia a jeho 

obsah. 3. Obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a činnostech ke škole se vztahujících, její 

plánování a hodnocení (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 136). 
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Tabulka 5: Příklad rozložení učiva komunikační a slohové výchovy v ročnících dle ŠVP.  

ročník útvary očekávané výstupy 

1. ročník vyprávění Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev, vypráví krátký 

příběh, sestaví příběh podle obrázkové osnovy. 

2. ročník  oznámení, příkaz, 

prosba, omluva 

vypravování,  

popis 

Žák na základě zadání předvede s náležitou intonací, přízvukem 

a tempem řeči různá sdělení a respektuje při tom rozdílného adresáta. 

Na základě pozorování vypráví děj, seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. Žák vybere 

z nabídky vhodný nadpis, jednoduše popíše osoby, zvířata, věci. 

3. ročník vypravování, popis, 

rozhovor, blahopřání, 

pozvánka, vzkaz, 

dopis 

Žák k zadanému textu přiměřené délky vytvoří jeho osnovu (nejméně 

o třech bodech: úvod, stať a závěr). Podle dané osnovy sestaví 

jednoduchý text a nadpis. Žák sestaví z vět nebo krátkých odstavců 

příběh s dodržením dějové posloupnosti. 

 Žák vyslechne nebo přečte vzkaz a reprodukuje ho ústně nebo písemně 

další osobě. Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Žák 

sestaví a napíše adresu, zprávu, vzkaz, oznámení, pozvánku. Žák 

posoudí, zda jsou adresa, zpráva, vzkaz, oznámení nebo pozvánka úplné, 

sestaví jednoduché blahopřání, pozdrav z výletu. Písemnou formou píše 

věcně a formálně správně jednoduchá sdělení.  

4. ročník pozdrav, oslovení, 

omluvenka, 

blahopřání, pozvánka, 

dialog, telefonický 

rozhovor, vzkaz SMS, 

adresa pohlednice, 

dopis, popis, 

vypravování, 

tiskopis, inzerát, 

reklama, zpráva, 

oznámení práce s 

textem  

Žák při veřejné komunikační situaci využívá spisovnou výslovnost, 

vhodně použije pozdrav, oslovení, omluvu, prosbu. Rozliší a používá 

správně dané žánry.  Žák na základě zadaných informací vede dialog, 

telefonický hovor (s kamarádem, s dospělým), zanechá vzkaz na 

záznamníku. Žák posoudí, zda v uvedené ukázce dialogu, telefonického 

rozhovoru nebo vzkazu na záznamníku něco chybí nebo zda je úplná. 

Vede dialog na základě obrazového materiálu. Zformuluje jednoduchou 

SMS. Žák napíše správně adresu a jednoduchý pozdrav.  Žák v ukázce 

dopisu doplní, co chybí.  Žák sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) 

a popis pracovního postupu, dodržuje logickou návaznost; pracuje podle 

otázkové osnovy. Žák vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje 

ústně nebo písemně jeho obsah. Vyplní jednoduchý tiskopis, zformuluje 

jednoduchý inzerát. Žák vyhledá na internetu, v časopise, v denním tisku 

příklad reklamy, rozliší zprávu a oznámení. Žák rozhodne, které 

informace v textu jsou nepodstatné pro smysl (vyznění) textu. Žák 

vypíše požadovanou informaci v textu. Žák zařadí do přečtené ukázky 

nabízený text na vhodné místo. Žák vytvoří vlastní text na dané či vlastní 

téma. 

5. ročník Pozdrav, oslovení, 

omluva, prosba, 

omluvenka, 

blahopřání, pozvánka, 

dialog, telefonický 

rozhovor, vzkaz, 

pohlednice, dopis, 

popis, vypravování, 

tiskopis, inzerát, 

reklama, zpráva, 

oznámení,  

Žák při veřejné komunikační situaci využívá spisovnou výslovnost 

vhodně použije pozdrav, oslovení, omluvu, prosbu. Rozliší a používá 

správně dané žánry. Žák na základě zadaných informací vede dialog, 

telefonický hovor (s kamarádem, s dospělým), zanechá vzkaz na 

záznamníku. Žák posoudí, zda v uvedené ukázce dialogu, telefonického 

rozhovoru nebo vzkazu na záznamníku něco chybí nebo zda je úplná. 

Vede dialog na základě obrazového materiálu. Zformuluje text 

pohlednice – blahopřání a pozdrav z prázdnin, napíše soukromý dopis se 

všemi náležitostmi. Žák sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis 

pracovního postupu, dodržuje logickou návaznost; pracuje podle 

otázkové osnovy. Žák píše vypravování obsahově i formálně správně, 

dodržuje dějovou posloupnost. Pracuje podle rozvité/heslovité osnovy. 
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Vyplní jednoduchý tiskopis, zformuluje jednoduchý inzerát. Žák vyhledá 

na internetu, v časopise, v denním tisku příklad manipulativní reklamy, 

rozliší zprávu a oznámení. Žák rozhodne, které informace v textu jsou 

nepodstatné pro smysl (vyznění) textu. 

 

Tento konkrétní vzdělávací program je v souladu s RVP ZV. Při porovnání s jinými školními 

vzdělávacími programy v běžné základní škole se výrazně neliší, jelikož jak už jsem zmínila 

výše, mají povinnost plnit závazný rámcový vzdělávací plán.   

2.3 Projev mluvený a psaný 

Rozepsané výstupy vzdělávacího oboru pro komunikační a slohovou výchovu nalezneme v RVP 

ZV. Součástí výstupů je i učivo pro rozvoj mluveného a psaného projevu, kterému je věnována 

samostatná kapitola.  

V jazykovém vyučování žák poznává prostředky psaného i mluveného jazyka a ve slohovém 

nácviku se ve svých mluvených i psaných projevech učí tyto jazykové prostředky využívat. 

(Hubáček 1981, s. 4). Písemné práce patří mezi základní prostředky praktického slohového 

výcviku. Více než v projevech mluvených zde dochází k soustředění na jazykovou formu 

i stavbu projevu (Svoboda 1977, s. 205).  

Čechová (1998, s. 54, 55) uvádí, že nácvik mluveného projevu je velice důležitý, neboť člověk 

by měl být schopný pronášet kultivovaný projev, který je nezbytný v mnoha různých povoláních. 

Ke kultivovanému projevu také neodmyslitelně patří umění argumentace, kdy mluvčí nejen, že 

potřebuje získat posluchače pro určitou myšlenku, ale také je musí přesvědčit o její správnosti 

a naléhavosti.  

Mluvní cvičení je důležité odlišovat od cvičení písemného proto, že prostředky ústních projevů 

se celkem liší od prostředků písemných a ústní vyjadřování vyžaduje mnohem větší pohotovost. 

Navíc se v tomto projevu pracuje i s hudebními prostředky jako je důraz, melodie, pauzy, tempo 

i zabarvení hlasu (Svoboda 1977, s. 227).  

Krůželová (2009, s. 7) ve svém sborníku námětů k rozvoji klíčových kompetencí k výuce slohu 

udává, že v hodinách slohu připravuje komunikační situace, které vyvolají dětskou jazykovou 

a myšlenkovou tvořivost. Nejrůznější mluvní cvičení používá jako motivační složku hodiny 
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a odbourává tak ostych žáků osmělit se před ostatními. Mluvní cvičení doporučuje zařazovat do 

úvodu hodiny na rozdíl od her se slovy. Ty používá jako hravý zdroj pro rozšiřování slovní 

zásoby žáků v jakékoli části hodiny. 

Psaný projev ve škole zpravidla také připravujeme nejprve ústně, avšak s vědomím toho, že bude 

napsaný a čtený, a proto stavba projevu i volba jazykových prostředků nesou příznak této formy. 

Jazykový projev tedy nepřipravujeme jako univerzální, ale s ohledem na formu projevu.  

2.3.1 Psaný a mluvený projev z pohledu autora a čtenáře / posluchače 

Psaná forma hotového textu je považována za neměnnou (Jílková, 2005). Při jeho tvorbě může 

autor obvykle v relativně neomezeném časovém úseku vytvářet sdělení, text upravovat, 

doplňovat, zpřesňovat apod. Jako podporu svého sdělení může autor využít grafické ztvárnění. 

Čtenář může zvolit, kdy a jak rychle bude s hotovým psaným textem pracovat. Může jej přečíst 

celý najednou, může jej odložit a po určité době čtení dokončit. Text může čtenář číst 

opakovaně, tj. může se v běžných podmínkách k němu jako k celku nebo k jednotlivým částem 

vracet. Může tak činit v relativně neomezeném časovém úseku. Může text přečíst velice pozorně 

(zaměřit se na detaily) nebo rychle, je-li cílem pouhé letmé seznámení se s obsahem. Může 

vyhledávat klíčová slova, detaily, zvýrazňovat je podtržením, obarvením či jiným označením, 

vytvářet si výpisky. Může současně pracovat s větším počtem písemných předloh.  

V mluveném projevu musí autor formovat svá sdělení v reálném čase. Je časově omezen, čas na 

rozmyšlení je limitován, jeho formulace tedy bývají méně přesné. Sdělované informace obvykle 

nejsou tolik zhuštěné, často se vyskytují nadbytečné úseky, výplně, opakování. Vzhledem 

k tomu, že mluvčí a posluchač jsou ve vzájemném kontaktu, mohou podle potřeby spolu 

vzájemně komunikovat, reagovat jak řečí těla, tak slovně. Mluvčí může bezprostředně 

poskytovat doplňující informace, vysvětlení atd. Porozumění usnadňuje vhodná intonace 

a rychlost mluveného projevu, které také může a má mluvící jedinec přizpůsobovat podle 

aktuální situace (Jílková, 2005). 

Jílková dále zobecňuje, že posluchač nemá možnost se k vyslovenému vracet. Musí tedy 

získávané informace zpracovávat okamžitě. Komunikace s autorem sdělení v reálném čase je mu 

umožněna mimikou a gesty. Tím může ovlivňovat rychlost ústního projevu, průběžné 
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upřesňování a získávání dalších informací. Nabízí se mu okamžitá možnost požádat o vysvětlení 

nepochopeného či ujištění se, že bylo pochopeno správně. Nácvik řečových situací i vytváření 

písemného projevu je dlouhodobý proces. Současně nabyté znalosti, dovednosti a zkušenosti 

jsou obvykle využitelné v různých oblastech, včetně procesu celoživotního učení (Jílková, 2005). 
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3 Metody a formy práce při rozvoji slohu a komunikace  

3.1 Projektové vyučování 

Jedním z cílů vyučování je rozvíjet u žáků schopnost samostatného učení a současně vnitřní 

motivaci k učení se s chutí. K dosažení těchto základních a zároveň nejpodstatnějších cílů nám 

efektivně napomáhá právě projektové vyučování. 

3.1.1 Historie projektového vyučování 

Na přelomu 19. a 20. století stoupenci reformního pedagogického hnutí tradiční škole vytýkali 

nedostatečné propojení s běžným životem, pouze nepatrnou orientaci na individualitu, potřeby 

a zájmy dítěte. Slovo učitele bylo nástrojem poznání, tedy žáci pouze opakovali, co řekl učitel. 

V tradiční herbartovské5 škole byla aktivita dítěte záměrně potlačována z důvodu domněnky, že 

aktivita se vylučuje s pozorností (Coufalová, 2006, s. 7).  

Mezi nejvýznamnější kritiky tradičního způsobu výuky a stoupence reformního pedagogického 

hnutí patřila Ellen Keyová, která nazvala 20. století “stoletím dítěte”. Století dítěte spočívá 

v zaměření se na potřeby dětí, dětskou zvídavost a přirozenou aktivitu, která se stala pozitivním 

zdrojem učení a poznání. Stoupenci reformního pedagogického hnutí prosazovali projektové 

vyučování jako jednu z hlavních metod práce. John Dewey byl jedním z prvních reformátorů, 

který prosazoval činnou školu neboli učení konáním. Termín projektová metoda sice nepoužíval, 

ale jeho myšlenky se staly teoretickým základem této metody (Dvořáková, 2009, s. 11).  

Myšlenky Johna Dewey uvedl plně do praxe William Heard Kilpatrick, který také vytvořil 

1. definici projektu (viz dále). V české škole se projektové vyučování objevilo až v devadesátých 

letech 20. století a vycházelo z úsilí učitelů o změnu školy a lepší motivaci žáků. Až vzdělávací 

programy Obecná škola a Národní škola umožnily úpravy učebních plánů. Uzákonění 

                                                 

5 Herbartismus je pedagogický směr, který rozvinuli žáci a pokračovatelé německého filozofa, psychologa 

a pedagoga J. F. Herbarta (1776-1841). Dnes se používá (ne vždy zcela oprávněně) jako negativní hodnotící 

označení škol, vzdělávání zaměřeného na učivo, jednotlivé předměty a metody vyučování a nedostatečně 

respektujícího potřeby dítěte. 
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rámcových vzdělávacích plánů a tvorba školních vzdělávacích programů dala učitelům volnou 

ruku v zařazování projektů do vyučování (Coufalová, 2006, s. 8). 

3.1.2 Terminologické vymezení 

Jednoznačně vymezit definici projektu není jednoduché. Jako první definoval projekt s důrazem 

na jeho praktický význam pedagog William Heard Kilpatrick, otec projektové metody, v roce 

1918 takto: „Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložiti žáku tak, aby se 

mu zdál životně důležitým tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě.“ 

(Coufalová, 2006, s. 10).  

Někteří autoři ve svých definicích zdůrazňují spíše materiální výstup projektu, jiní zase 

skupinovou práci nebo smysluplnost činnosti žáků: 

Maňák vymezuje projekt jako komplexní praktickou úlohu (problém, téma) spojenou se životní 

realitou, kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou činností, která vede k vytvoření 

adekvátního produktu (Maňák, 2003, s. 168).  

Nejvhodnější vymezení pro školní praxi můžeme považovat charakteristiku Kašové. Výchovně 

vzdělávací projekt autorka představuje jako integrovaný úkol, v jehož průběhu žáci potřebují 

vyhledat mnoho nových informací, zpracovat a použít dosavadní poznatky z různých oborů, 

umět organizovat svou práci, zvolit jiné řešení v případě chyby, formulovat svůj názor, 

diskutovat, spolupracovat atd. Cílem řešené problematiky je napsání knihy či časopisu, 

uspořádání výstavy, akce nebo přednášky či vyrobit vyučovací pomůcku nebo jinou užitečnou 

věc. 

Projekt je však pojímán i jako specifický způsob zpracování obsahu vyučování, jako jedna 

z variant způsobu koncentrace učiva (Valenta, 1993 in Dvořáková, 2009).  

Projektové vyučování je založené na projektové metodě. Projektová metoda je vyučovací 

metoda, v níž jsou žáci vedení k samostatnému zpracování určitých témat (projektů) a získávají 

zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Je odvozena od pragmatické pedagogiky 

a principu instrumentalismu, rozvíjené J. Deweyem, W. Kilpatrickem aj. v USA a dalších zemích 

jedna z využívaných metod podporujících motivaci žáků a kooperativní učení. Projekty mohou 

mít formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti 
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vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu. K projektové metodě 

je ze strany některých pedagogů (i rodičů) vyslovována kritika vytýkající to, že projektová výuka 

nemůže nahrazovat systematickou výuku orientovanou na vytváření vědomostí a dovedností 

žáků (Průcha, Mareš, Walterová, 2009, s. 226). 

Integrace látky jednotlivých předmětů do větších celků je dnes již poměrně běžná praxe. Rozvíjí 

se tak dovednosti a vnitřní motivace žáků pomocí aktivního učení. V této souvislosti se používá 

také termín tematická výuka. Dle Tomkové (2009, s. 21) takto pojatá výuka umožňuje žákům 

řešit otázky z více stran, propojovat své jednotlivé a každodenní zkušenosti a nové informace, 

hledat a uvědomovat si souvislosti. I když má tematická výuka k projektům blízko, nejde 

o totožné způsoby práce. Mezi nejvýraznější rozdíly patří to, že tematická výuka rozpracovává 

téma do šíře, zatímco projekt cíleně spěje k výslednému produktu.  

Charakter tematické výuky a projektu vyjadřují dvě následující schémata. 

 

Tematická výuka       Projekt 

 

 

 

Obrázek 1:Komparace tematické výuky a projektu (Dvořáková, 2009, s. 15) 
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3.1.3 Typy projektů 

Coufalová (2006, s. 12) ve své publikaci uvádí rozlišení projektů dle různých kritérií, které jsem 

pro přehlednost uvedla v tabulkovém rozložení.  

Tabulka 6: Charakteristika projektů dle jednotlivých kritérií 

Kritérium 

rozdělení 
Charakteristika 

Podle účelu 

Kilpatrick hovoří o projektech, které se snaží vtělit myšlenku či plán do vnější formy (stavba 

člunu, napsání dopisu, …), o projektech, které vedou k estetické zkušenosti (poslech 

historického příběhu, vnímání symfonie, …), o projektech usilujících o řešení problému 

(prozkoumat, zda padá mlha, či nikoli, …) a o těch, které vedou k získání dovednosti (dosažení 

kvality písma, časování sloves, …). (Kilpatrick in Coufalová, 2006, s. 11)  

Před rozhodnutím o realizaci projektu bychom si vždy měli rozmyslet, co bude jeho hlavním 

cílem. Je to především objevení nových poznatků a získání nových dovedností? Nebo budeme 

dosavadní znalosti a dovednosti procvičovat a uplatňovat v nových situacích? Klademe si jako 

hlavní úkol naučit v přirozených situacích pracovat žáky ve skupině? V projektu samotném se 

pochopitelně budou jednotlivé typy částečně překrývat. Projekt jednoho typu se může stát částí 

projektu jiného typu.  

Podle vztahu 

k učivu a 

vyučovacím 

předmětům 

Budeme se zde rozhodovat, zda bude projekt zaměřen na učivo jednoho předmětu (tj. bude 

probíhat například v hodinách matematiky) nebo zda bude integrovat učivo různých předmětů. 

Na 1. stupni má učitel možnost realizovat poměrně jednoduše oba typy projektů. 

Podle 

organizace 

 

Toto kritérium bezprostředně souvisí s předchozím hlediskem. Je-li zřejmé, které učivo bude 

projekt zahrnovat, můžeme zvolit organizaci vyučování. Projekt může probíhat během určitého 

časového období v hodinách nebo v částech hodin daného předmětu, které jsou běžně zařazeny 

v rozvrhu. Stejně může prolínat vyučovacími hodinami příbuzných předmětů, aniž bychom 

cokoli měnili v organizaci týdenního rozvrhu hodin. Projekt lze uskutečnit i mimo výuku 

předmětů. V několika dnech probíhá výuka v oddělených předmětech a určitý výukový čas je 

věnován projektu. Žáci tak vědí, že například v úterý a ve čtvrtek jsou poslední dvě hodiny 

věnovány práci na projektu nebo že pátek je „projektovým dnem“. Je ovšem možné i zcela 

zrušit oddělenou výuku jednotlivých předmětů a pojmout výuku jenom projektovou metodou 

s integrací všech předmětů. Taková organizace výuky je velmi náročná a její uplatnění nemá 

v naší škole dostatečnou tradici. 

Podle délky 

trvání 

 

Projekty mohou být krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Učitel, který bude získávat první 

zkušenosti s projektovou metodou, pravděpodobně zvolí nejprve projekt na jedno školní 

dopoledne. Postupně může promýšlet a připravovat projekty trvající týdny i měsíce. 

Dlouhodobé projekty zpravidla vznikají v součinnosti s dalšími učiteli a mohou být i celoroční.  

Podle místa 

konání 

 

Projekt může probíhat ve třídě i v prostorách mimo školní budovu. Ideálním prostředím pro 

realizaci projektu bývá pobyt ve škole v přírodě. Stejně ovšem může vzniknout projekt, na jehož 

části pracují žáci doma nebo ve školní družině. Domácí práce většinou navazuje na školní a její 

výsledky se stávají dalším podnětem pro pokračování projektu opět ve škole.  

Spojení školy s životní realitou jako významný znak projektu přirozeně navozuje situace, ve 

kterých je vhodné spolupracovat s dalšími institucemi.  Tak se část práce žáků přesunuje na 

různé úřady, do muzea, ale například i na veterinární kliniku apod. 

Podle 

navrhovatele 

 

Projekt může vzniknout z přirozené situace ve třídě, je vyvolán zájmem a potřebami žáků. 

V takovém případě budeme hovořit o žákovském nebo spontánním projektu. Další skupinu tvoří 

projekty umělé, tj. projekty připravené učitelem. Projekt může probíhat i jako kombinace obou 

uvedených typů. Úvodní podnět může vyjít od žáka nebo učitele, ale dále je rozvíjen druhým 

subjektem.  
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3.1.4  Přednosti a negativní rysy projektů 

Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že použití projektů ve výuce s sebou přináší mnoho 

kladných rysů. Na jejich charakteristiky se nyní zaměříme:  

1. Integrace učiva 

V pedagogice je integrace chápána několika způsoby. Integraci rozlišujeme vnější (témata 

jednotlivých předmětů se řadí, s ohledem na vazby, vedle sebe, ale obsah předmětů zůstává 

relativně samostatný) a vnitřní (poznatky z kognitivně blízkých oborů se spojují do jednoho 

celku). Vnější i vnitřní integrace by měla brát ohled na globálnost poznávání. Dle Coufalové 

(2006, s. 13) je integrace chápána jako koncentrace učiva, která poskytuje pohled na daný 

problém, vytváří mezipředmětové vztahy v rámci zvoleného tématu, umožňuje žákovi chápat 

skutečnost jako celek a budovat si ucelený obraz okolního světa. Integrovaná výuka využívá 

mezipředmětové vazby v obsahu učebních předmětů i propojení teoretických poznatků 

s praktickými činnostmi žáků. Projektové vyučování je jednou z možností organického spojení 

učebních předmětů v kognitivní a činnostní oblasti.   

2. Motivace 

Motivaci dělíme na vnější a vnitřní. Vnější motivace žáků je založena na podnětech ze strany 

učitele, kdy učitel žáky motivuje zajímavými tématy, různorodými aktivitami založenými na 

dosavadní zkušenosti a znalosti žáků. Vnitřní motivace žáků je nejdůležitější podmínkou 

vyučování v projektech. Spadá do ní vlastní přijetí úkolu, touha vyřešit daný problém a dovršit 

projekt až do fáze konečného produktu. V projektu se využívá principu svobodného výběru. Žák 

může volit z nabízených témat, v rámci tématu si sám stanovit svůj úkol. Vybírá zdroje 

informací, hledá vlastní způsob zpracování úkolu, plánuje si čas, který bude muset činnostem 

věnovat, rozděluje si práci, vybírá pomůcky i spolupracovníky. Učitel ho podporuje v motivaci, 

udržuje jeho zájem. Motivaci aktivní účasti na projektu podporuje především smysluplnost 

úkolu, která vyplývá z aktuálních zájmů žáků, z jejich vlastních potřeb. Vynikající motivací pro 

projektové vyučování bývá jeho konečný produkt a kvalitu zpracování projektu posiluje také 

jeho veřejná prezentace za přítomnosti odborníků z dané oblasti (vernisáž výstavy „bytová 

kultura“ za účasti architekta), činnost v reálných podmínkách (uskutečněný výlet) nebo 



 

41 

 

společensky využitelné výsledky, např. spoluúčast na prosazování cyklostezky v obci 

(Dvořáková, 2009, s. 15, 16). 

3. Individualizace při vyučování 

Individualizovat vyučování až na úroveň žáka je nesmírně náročné a v tradičním vyučování 

prakticky nemožné. Individualizovaná výuka neznamená, že je žák ve třídě izolován. Poznáním 

a respektováním jeho jedinečností mu může učitel pomoci najít jeho místo v třídním kolektivu. 

V individualizovaném projektu jde o to, aby projekt žáka oslovil, aby mu nabízel různost aktivit, 

zapojení do práce v malých skupinách, výběr pomůcek, jistou časovou volnost, možnost 

uspořádat a řídit vlastní práci, prostor pro sebereflexi. V projektu může žáka uplatnit svoji 

představivost a tvořivost a projevit tak svoji svobodu. Projekt umožňuje pozorování žáka při 

individuálních i skupinových činnostech a poznání jeho specifik. K projektu patří individuální 

hodnocení každého žáka, vystižení změny, kterou během projektu prošel (Coufalová, 2006, 

s. 16). 

4. Spolupráce 

Coufalová (2006, s. 16) popisuje, změnu role žáka i učitele, kterou projektové vyučování ve 

srovnání s tradičním vyučováním přináší, a která vede k potřebě spolupráce. Tato spolupráce má 

různý charakter.  

Spolupráce mezi učiteli: Prvek spolupráce se výrazně uplatňuje od vzniku projektu, již ve fázi 

plánování, ať jde o projekt vycházející z podnětu učitele nebo z podnětu žáka. V praxi se 

osvědčuje, když od prvního rozhodnutí připravit projekt spolupracuje učitel se svými kolegy. Na 

prvním stupni mu to přinese více nápadů, zefektivnění práce i možnost zapojit do projektu více 

žáků.  

Spolupráce mezi žáky: V třídních projektech pracují děti individuálně nebo týmově podle toho, 

co je cílem projektu a jeho konkrétních částí. Týmová práce nemusí být pravidlem. Měla by 

nastoupit tam, kde je to účelné. Učitel by měl žáky vést k tomu, aby práci ve skupinách nechápali 

jenom jako organizační opatření, ale aby cítili výhody takové práce, chápali smysl dělby práce. 
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Spolupráce mezi učitelem a žáky: Spolupráce učitele a žáků je dána změnou role učitele 

v projektovém vyučování. Učitel vystupuje jako koordinátor samostatné práce žáka, jako partner, 

poradce, prostředník mezi skupinami.  

Vyučování v projektech má i další přednosti. Učí řešit problémy, při čemž žák uplatňuje analýzu 

a syntézu, učí tvořit, probouzí a podporuje fantazii. Učí práci s informacemi, jejich 

vyhledáváním, tříděním a ověřováním, kdy žáci informace získávají z literatury, tisku, internetu. 

Projekt ale rozvíjí i mravní dimenzi.  

Důvodů, proč projektová metoda není stále, v naší škole, dostatečně používána je více 

a vzájemně spolu souvisejí. Je upozorňováno na jev, kdy příznivcům a propagátorům určité 

metody, kterou chtějí prosadit ve vyučování, nezbývá nic jiného než zdůraznit její klady a jistým 

způsobem ji absolutizovat, i když ji sami chápou jako doplňkovou. Vzniká tak mylný dojem, že 

si negativa a rizika neuvědomují (Coufalová, 2006, s. 19). 

Pedagogové, kteří se důvěrně seznámili s teorií i praxí učení v projektech, upozorňují na 

nebezpečí absolutizace tohoto modelu výuky. Zdůrazňují, že učení není možné budovat jen na 

základě omezených zkušeností žáků, případně stavět projekty do opozice vůči pravidelnému 

a systematickému výukovému kursu, neboť žák potřebuje své vědomosti, dovednosti 

a zkušenosti syntetizovat a uvádět do souvislostí, což je možné jen v rámci soustavného vědění 

(Maňák, 2003, s. 170). 

Coufalová dále uvádí některá úskalí projektu, jelikož jednostranné preferování tzv. netradičních 

vyučovacích metod není řešením problémů současné školy. Učitel, který nezná dobře své žáky, 

může připravit projekt, který se zcela mine účinkem. Již Kilpatrick ve svých publikacích 

o projektové metodě uvádí, že v projektu by mělo dojít k syntéze samostatnosti a volnosti žáka 

a učitelovy autority. Pokud se zaměříme na koncentraci učiva, může dojít k jeho 

nestrukturovanému výběru z hlediska logiky obsahu i rozsahu, může být opomenut nácvik 

dovedností při osvojování vybraných pasáží učiva. Důsledkem koncentrace je potom chaotičnost 

výuky. To, co bylo iniciováno z důvodu motivace žáků a lepšího chápání učiva, vede tak 

v důsledku ke ztrátě jejich zájmu (Coufalová, 2006, s. 19). 

V projektové metodě býváme svědky nevyrovnanosti učiva i z pohledu didaktického, někdy 

bývá narušen vztah mezi kvantitou a kvalitou předávaného obsahu. Vyhovuje žákům nadaným 



 

43 

 

a průměrným. Při nedostatečně promyšlené přípravě a malé schopnosti učitele reagovat na 

průběh projektu může skutečně dojít k tomu, že se slabší žáci do práce nezapojí a „skryjí se“ za 

práci jiných. Uvedené riziko se zvyšuje především u projektů, ve kterých jde učiteli o vnější 

efekt, o kladné hodnocení jeho práce, a ne o žáky samotné.  Kritici projektové metody poukazují 

na její neefektivnost. Uvádějí, že žák nemůže ve škole znovu objevovat vše, co objevily generace 

lidí (Coufalová, 2006. s. 20)  

Je tedy jasné, že jedinou vyučovací metodou nemůže právě ta projektová být. Je potřeba, aby ve 

škole zůstalo i racionální předávání poznatků.  

3.2  Kooperativní učení 

Člověk je pudově vybaven k soutěžení i ke spolupráci. Je ale důležité umět si zvolit ten správný 

čas, kdy je vhodný individualismus a kdy kooperace. 

Průcha definuje kooperaci jako spolupráci lidí, zpravidla zaměřenou na dosažení společného cíle. 

Dovednosti spolupracovat nejsou vrozené, musí se nacvičovat a rozvíjet např. pomocí 

kooperativního učení. Kooperovat mohou jedinci mezi sebou, skupiny osob, instituce, státy 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 133). 

Cílem každého učitele by mělo být vybudovat ve své třídě dobré vztahy, a to jak mezi žáky, tak 

mezí žákem a učitelem. Kooperativní učení je nám k tomuto cíli podstatným efektem.  

3.2.1  Kooperativní, kompetitivní a individualistické uspořádání výuky 

Při uspořádání výuky záleží na typu závislosti, v jakém se žáci ocitnou při úkolech ve vyučování. 

Kasíková (1997, s. 27) uvádí, že kooperativní uspořádání výuky je založeno na principu 

spolupráce při dosahování cílů. Výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny a celá 

skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. Základními pojmy kooperativního vyučování jsou 

tedy sdílení, spolupráce, podpora.  

Kooperativní učení se liší od individuálního tím, že je postaveno na spolupráci osob při řešení 

složitějších úloh. Řešitelé jsou vedeni k tomu, aby si dokázali rozdělit sociální role, naplánovali 

si celou činnost, rozdělili si dílčí úkoly, naučili se radit si, pomáhat, slaďovat úsilí, kontrolovat 
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jeden druhého, řešit dílčí spory, spojovat dílčí výsledky do většího celku, hodnotit přínos 

jednotlivých členů apod. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 133). 

Kompetitivní vyučování se dá vyložit jako konfrontace, soutěž, boj. Ti, kteří jsou pilnější, 

sebevědomější a tvrdě pracují, dosáhnou cíle a tedy úspěchu. Jedná se tedy o činnost, ač 

společnou, tak nastavenou proti sobě. Z tohoto hlediska jsou české školy převážně kompetitivní.  

U individualistického uspořádání vyučování žáci směřují k předem vytyčenému kritériu, kde jsou 

zahrnuty individuální cíle, tempo, ale může zahrnovat i individuální prostor. Cíle i výsledky jsou 

hodnoceny podle předem daných kritérií (nijak neovlivňují výsledky druhých).  

Nyní vyvstává otázka, kterému uspořádání dát přednost. Autorka je přesvědčena, že z hlediska 

prospěšnosti jedince i celých společenství je kooperativní uspořádání výuky nejpřínosnější. 

Avšak vzhledem k tomu, co potvrzují výzkumy i třeba jen letmý pohled do běžné třídy, 

kompetitivní, případně individualistické uspořádání zcela utlačilo uspořádání kooperativní, jehož 

základní pojmy−sdílení, spolupráce, pomoc, podpora–jsou klíčovými kategoriemi nejen 

úspěšného učení ve školních podmínkách, ale i zárukou plnohodnotného osobního života 

a vývoje společnosti (Kasíková, 1997, s. 29).  

3.2.2  Sociální aspekty kooperativní výuky 

Hlavní předností kooperativní výuky považuje Maňák sociální aspekty, které jsou spojeny se 

spoluprací žáků při řešení úlohy nebo problému. To mimo jiné předpokládá, aby žáci uměli 

spolupracovat se spolužáky. Účinnost kooperativní výuky není ani tak závislá na charakteru 

řešené úlohy, ale spíše na úrovni rozvoje dovedností žáků neformálně spolupracovat. Těmto 

důležitým sociálním dovednostem se však i v současné škole věnuje dosud jen malá pozornost. 

Maňák dále zdůrazňuje, že v kooperativní výuce se naznačené sociální dovednosti žáků zároveň 

zdokonalují a přispívají k rozvoji dynamiky skupiny. Dynamika skupiny je závislá na jejím 

složení, vzájemných vztazích mezi žáky, jejich motivaci a dovednostech spolupracovat i na 

způsobu řízení společné práce žáků (Maňák, 2003, s. 139). 
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3.2.3  Cíle kooperativních učebních skupin 

Cílem vyučování může být sama kooperace. To znamená, že žáci si mají osvojit klíčovou 

kompetenci spolupracovat. Už v předškolním věku si děti společně hrají a jsou schopny 

spolupracovat se svými vrstevníky, sourozenci, rodiči i dalšími lidmi. Škola může na tyto 

schopnosti navázat a dále je rozvíjet (Sárközi, 2010). 

Skupinové učení je specifické charakterem úkolů a technikami, které ve skupině užíváme. 

Skupina pracuje současně na dvou úrovních – úkolové a socioemocionální. Tabulka ukazuje 

rozdělení cílů na těchto dvou úrovních. 

Tabulka 7: Typy cílů a účelů v kooperativních učebních skupinách (Jacques in Kasíková, 1997, s. 43) 

Úkolové Socioemocionální 

− vlastní vyjádření k látce 

− posuzování idejí ve vztahu k jiným 

idejím  

− zkoumání předpokladů 

− pozorné naslouchání     

− tolerování dvojznačnosti 

− učení se o skupinách  

− sledování vyučování 

− porozumění textu 

− zlepšení vztahu učitel-žák 

− měření pokroku žáka 

− dát možnost poradenství 

− větší senzitivita k druhým 

− posuzování sebe samého ve vztahu k druhým 

− povzbuzování sebedůvěry, jistoty  

− osobnostní rozvoj  

− tolerování dvojznačnosti 

− uvědomění si slabosti a síly druhých 

− dávání podpory 

− stimulace k další práci  

− hodnocení pocitů žáka z výuky 

− práce ve skupině, se kterou se může žák 

identifikovat 

 

Pro zvýšení efektivity vyučování potřebují žáci znát cíl aktivity z důvodu kvalitního hodnocení 

práce. Pokud chceme, aby žáci diskutovali o výsledcích práce, musíme jim objasnit zaměření 

dané diskuze. Za dostatečné považujeme i jednoduché směřování.  

3.2.4  Projekt jako specifický typ skupinového úkolu 

Kooperativní výuku lze kombinovat s dalšími komplexními výukovými metodami a samozřejmě 

s klasickými a aktivizujícími metodami. Osvědčují se kombinace skupinové výuky s individuální 

a s projektovou výukou. Pokud máme jako základ projektovou výuku, do níž vstupuje skupinová 

výuka, kterou lze kombinovat s individuální samostatnou prací žáků, nabývá spojení těchto 

výukových metod na komplexnosti. Učitelova řídící činnost relativně ustupuje do pozadí a do 
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popředí se dostává spolupráce žáků, kterou ještě zvýrazňuje sebehodnocení žáků spojené se 

sebehodnocením skupiny. Učitel motivuje žáky nabídkou témat projektů, řídí diskusi ve třídě, 

usměrňuje rozdělení žáků do skupin a v případě potřeby intervenuje do jejich individuální nebo 

skupinové práce (Maňák, 2003, s. 148). 

Při skupinové realizaci projektu je zásadní myšlenou přirozené kolektivní úsilí, tedy propojení 

činnosti dětí ve smysluplné týmové práci. Pro projekty je práce v týmu přirozená, jelikož 

zpracovává obsáhlé téma z více úhlů a individuální zpracování projektu by zabralo spoustu času 

i energie. Žáci se projektovou metodou učí, mimo jiné rozvrhnout práci mezi členy skupiny a tím 

i sociálním vztahům což je základní myšlenkou kooperativního učení. 

3.2.5 Metody kooperativní výuky 

Ve vyučování se obvykle užívají tyto základní metody kooperativní skupinové činnosti, které 

uvádíme v tabulce.  

Tabulka 8: Charakteristika základních metod kooperativního vyučování (Cowie, Rudduck in Kasíková, 

1997) 

Metoda Charakteristika 

Diskuse 

Probíhá ve větší nebo menší skupině, s občasnou účastí učitele nebo bez něho. Účelem může být 

interpretace něčeho, co není jednoznačné (obraz, báseň atp.), sdílení zkušenosti, idejí a osvětlování 

názorů, přesvědčení na otázku společného zájmu. Diskuse mohou vést ke zvýšení individuálního 

porozumění nebo mohou vyžadovat vyjednávání v zájmu dosažení skupinového konsensu. 

Řešení 

problému 

Tato forma je obvykle založena na diskusi alternativ jako prostředku pro konstruktivní interakci. 

Nejčastější podoby této metody: tentýž úkol je současně přidělen několika malým skupinám, závěry 

a vzájemná kritika se prezentují nakonec, další podoba počítá s identifikací problému jako rámce, kde 

jednotlivé skupiny pracují na různých aspektech úkolu; na závěr jsou tyto příspěvky pospojovány. 

 

Práce na 

produktu 

Liší se jen trochu od řešení problémů právě tím, že jejich výsledkem je konkrétní produkt. Např. děti 

pracují spolu ve skupině na filmu-jedna skupina je odpovědná za výzkum, druhá za technické 

záležitosti, třetí za programové zabezpečení atp., podobně je to s prací např. na stánku s knihami či při 

jiných technologických a konstrukčních aktivitách. Aktivity při vzniku produktu musí být 

koordinovány. Práce každého má vliv na produkt a byla by bezcenná, pokud by se nestala jeho součástí. 

Zde, stejně jako při řešení problému, se počítá se skupinovým zhodnocením jednotlivých úseků práce 

nebo se může v celé skupině porovnávat nejlepší produkt vzešlý z jednotlivých týmů. Individuální 

příspěvek a odpovědnost lze hůře kontrolovat. 

Simulace 

V simulacích berou žáci situaci nebo úkol, jako by to byl reálný skupinový život (jde tedy o zástupný 

model originální situace). Simulace se může např. zaměřit na rozvoj města: žáci se v simulované situaci 

učí plánovat rozvoj města, učí se základům geografického výzkumu, předvídání změn spojených 

s plánováním. Mohou být také např. společenstvím, které se shromáždí kolem šachty při důlním 
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neštěstí. Využívá se i meziskupinové soutěže - např. simulace konkursu na projekt nového dětského 

hřiště. V simulacích jsou často děti svolné myslet a reagovat zcela volně, bez fasád a bloků. Pokud 

přijímají specifickou roli, simulace se posouvá do další metody-rolové hry. 

Rolové 

hry 

Každému dítěti je přidělen (nebo si dítě samo volí) charakter nebo je stanovena alespoň perspektiva, 

z jaké má nazírat na problém. Role se stává určitou maskou a osoby jednají podle interpretace dané 

role. Role jsou obvykle přidělovány, aby odrážely různé úhly pohledu na otázku nebo událost – např. 

o problému, jestli dát antibiotika do stravy zvířete, může diskutovat farmář, veterinář, vlastník 

supermarketu, lékař atd.  

Tyto různé metody kooperativní činnosti dokazují, že kooperace není jednotnou, specifickou formou 

třídní organizace, ale obsahuje různé přístupy, které mají také různé požadavky na typy kooperace a její 

průběh.  

 

3.2.6  Řízení kooperativní výuky 

Pro řízení výuky je dle Kasíkové (1997, s. 70) důležité najít odpovědi na následující otázky:  

- Jak budeme prezentovat úkoly?  

- Co očekáváme od skupinového chování a kooperace? 

- Jak o tom budeme děti informovat? 

- Jak velká odpovědnost připadne skupinám? 

- Jaká je naše strategie pro intervenci ve skupině?  

- Jak se vyhnout zbytečným obtížím a jak zredukovat ty, které se nutně objeví? 

Učitel se musí při řízení třídy vypořádat s velice různorodými úkoly: 

- zda zadávat úkoly pro všechny skupiny stejně, nebo úkoly odlišovat, 

- jak sestavit skupinu – jak má být velká a jaké má mít složení z hlediska schopností, 

pohlaví a osobností, 

- s jinými problémy. 

Je zřejmé, že kooperativní učení je na čas a přípravu, minimálně v počátcích, náročnější než 

frontální způsob výuky, nicméně nám umožňuje věnovat se v hodinách sledování učební činnosti 

žáka a diagnostice.  
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3.2.7  Hodnocení skupinové práce 

Hodnocení je přítomno v každodenním životě během všemožných setkání s jinou osobou. Ve 

školním prostředí to platí také. Kdo je zapojen do kooperace, má potřebu hodnotit. Kasíková 

(1997, s. 91) popisuje, že při hodnocení se hodnotí nejen skupina, ale i jedinec dostává šanci 

reflektovat své chování ve skupině. Žáci často zjistí, že proces je důležitější než produkt 

a známky. Hodnotící proces je komplexní, pokud bere v úvahu čtyři různé možnosti: 

- skupiny hodnotí celoskupinové procesy, 

- členové skupiny jsou podněcováni k hodnocení jeden druhého, 

- jednotlivci hodnotí sami sebe v kontextu skupiny,  

- konečná prezentace nebo produkt může být hodnocen jinou skupinou a učitelem. 

Hodnocení se pojí s plánováním, zahrnuje, co hodnotíme a proč. Cíl kooperativní činnosti nám 

zároveň objasňuje nutné hodnocení. Je zřejmé, že hodnocení jednotlivých žáků neprobíhá stejně, 

jako například u frontální výuky, ale je třeba, aby učitel vzal v úvahu i pozornost, zápal pro práci 

a minimální příspěvek jakéhokoli žáka. Musí brát na vědomí individualitu žáka 

a nepředpokládat, že introvertní žák bude vystupovat stejně aktivně před kolektivem jako žák 

extrovertního typu.  

Kooperativní učení přináší samozřejmě i problémy. Například konflikty uvnitř skupin. Naučit se 

řešit konflikty je ale opět jednou z klíčových kompetencí a žáci by k jejímu osvojení měli dostat 

ve škole příležitost. Konfliktům můžeme předcházet například tím, že si žáci sestaví speciální 

pravidla pro práci ve skupinách. Doporučujeme tato pravidla formulovat pozitivně, nikoliv 

negativně. Například „mluvíme spolu šeptem“, nikoliv „nekřičíme na sebe“ (Sárközi, 2010). 

3.3 Kritické myšlení 

3.3.1  Terminologické vymezení 

Ke kritickému myšlení najdeme v literatuře mnoho definic, které se často liší. Většinou jde 

o neuzavřené definice, které je možné dále rozvíjet. Ještě před definováním pojmu kritické 

myšlení vysvětlíme některé druhy myšlení, které pod kritické myšlení nespadají. V první řadě se 

jedná o paměťové učení, které není rovnocenné skutečnému myšlení, kdy synonymem je 
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memorování, učení se nazpaměť nebo úmyslné zapamatování. Zapamatování je důležitou 

schopností mysli, která je nutná pro každého, kdo se něčemu učí. Porozumění myšlenkám je 

dalším druhem myšlení. Jedná se o schopnost jedince pochopit význam obsahu sdělení, je 

základní součástí procesu učení a předpokladem vzdělávání. V obou případech pouze přejímáme 

to, co už někdo jiný vymyslel.  Oba případy jsou ale nezbytné pro kritické myšlení (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2009). 

Kritické myšlení je nový název pro dávné snahy o kvalitnější učení a vyučování, je jakousi 

syntézou poznatků o myšlení. Jednak se jím rozumí charakteristika myšlení z psychologického 

pohledu, jednak jde o specifické edukační postupy, sledující kognitivní vývoj člověka (Maňák, 

2003, s. 159). 

David Klooster, docent americké literatura na Hope College v USA a dobrovolný lektor pro 

program Čtením a psaním ke kritickému myšlení nabízí definici kritického myšlení v pěti 

bodech: 

1. Kritické myšlení je nezávislé myšlení. Ve třídě, kde se kritickému myšlení učí, každá 

osoba si vytváří své vlastní názory, hodnoty a přesvědčení. Nikdo nemůže kriticky myslet 

za druhé. Kritické myšlení je taková práce, kterou může každý vykonávat jedině sám pro 

sebe. Proto je nevyhnutelnou podmínkou kritického myšlení vztah individuálního 

vlastnictví k vlastním myšlenkám. Žáci musejí pociťovat svobodu myslet za sebe samé, 

rozhodovat o složitých otázkách, které se jich týkají. Kritické myšlení nemusí být nutně 

originální, protože člověk může přijmout myšlenku nebo přesvědčení od druhé osoby, 

a přitom je pořád vnímat jako své vlastní. Ve větě „Souhlasím s tebou“ nalézáme 

uspokojení a jistou sílu. Je ovšem naprosto podstatné, že každý se rozhoduje za sebe, 

myslí za sebe. Nezávislost myšlení je tedy první a možná nejdůležitější vlastností 

kritického myšlení. 

2. Získání informace je východiskem, a nikoli cílem kritického myšlení. Žáci potřebují o věci 

vědět docela hodně ještě dřív, než začnou získávat o věc zájem a než začnou o příslušném 

tématu myslet sami za sebe. Abychom mohli vést složité úvahy, potřebujeme mnohem 

více „surovin“, faktů, nápadů, textů, teorií či hypotéz, dat, pojmů. Proto je jedním z úkolů 

učitelů učit žáky porozumět textům a podržet si z nich potřebné informace různého 
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druhu. Žáci a studenti každého věku, od první třídy až k promoci, dokážou myslet 

kriticky, protože všichni už mají bohaté životní zkušenosti a hluboké zdroje předchozích 

znalostí. Když se učí dále, postupně se z nich stávají „rafinovanější“, propracovanější 

myslitelé, ale už velmi malé děti jsou schopny nezávislého, kritického myšlení. Kritické 

myšlení je proces, který skutečně provádějí žáci, studenti, učitelé i vědci s fakty, která se 

dozvěděli. Kritické myšlení se chápe jako tradiční učení a činí ho osobním, smysluplným, 

užitečným a také trvalým.  

3. Kritické myšlení začíná otázkami a problémy, které se mají řešit. Lidské bytosti mají jako 

svou základní životní orientaci zvídavost vůči okolnímu světu. Vidíme-li něco nového, 

chceme se o tom dovědět víc. Dozvíme se o zajímavém místě a chceme tam jít. 

Zvědavost je totiž základní vlastnost života. Jsme zvyklí hledat ji spíš u malých dětí 

v základní škole než u studentů na gymnáziu nebo na univerzitě, a to je dost smutné 

znamení toho, jak pobyt ve školách působí na mysl mladého člověka. Ale skutečné učení 

se na každé úrovni vyznačuje snahou řešit problémy a odpovídat na otázky, které 

povstávají z žákova vlastního zájmu a z jeho potřeb. Jedním z obtížných úkolů při výuce 

kritickému myšlení je tudíž probouzení žákovy vnímavosti vůči problémům, které 

existují všude kolem něho. Žáci a studenti se učí nejlépe, když nalézají, jak skutečné 

problémy souvisejí s jejich osobní zkušeností – problémy ekonomické, společenské, 

politické a mocenské – a když využívají pramenů a prostředí třídy a školy k tomu, aby 

našli nějaká řešení. Učitelova práce v přípravě hodin spočívá tedy v tom, aby zjistil, jaké 

problémy studenti mají, a aby pomáhal žákům formulovat jejich vlastní problémy od 

chvíle, kdy už jsou toho schopni. Pedagogika kritického myšlení se stane užitečnou 

a přínosnou činností, a ne pouze „školní prací“, když žáci zapojí svůj intelekt do 

praktické práce při formulování řešení k problémům, s nimiž se setkávají ve 

svém běžném životě. Když žáci sbírají údaje, rozebírají texty, zvažují různé možné 

pohledy na stejnou věc a když v brainstormingu produkují možnosti, hledají řešení 

k problémům, které se jich týkají. 

4. Kritické myšlení se pídí po rozumných argumentech. Kritičtí myslitelé si vytvářejí vlastní 

řešení problémů a snášejí pro tato řešení dobré argumenty a přesvědčivé důvody. Vědí, že 
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existuje více než jedno řešení, a proto usilují, aby prokázali, jakou logičností 

a praktičností vyniká to jejich řešení. 

Argument obsahuje tři základní položky: Jednak argument dává určité tvrzení. Toto tvrzení (také 

se mu říkává hlavní myšlenka, teze nebo jádro věci) je srdcem argumentu, je pro myslitele tou 

nejpodstatnější myšlenkou. Tvrzení je podporováno řadou důvodů. Každý z důvodů je pak 

podporován důkazy. Těmi mohou být statistické údaje, místa v textu, osobní zkušenosti nebo jiné 

důkazy, které adresáti mohou považovat za platné.  Dobré argumenty často připouštějí, že 

existují i konkurující argumenty (protiargumenty), a myslitel se dokáže s nimi vyrovnat tím, že 

na ně přistoupí, nebo je vyvrátí. Každý argument lze posílit tím, že připustíme, že jsou možné 

i jiné pohledy na svět. Vytvářením a předkládáním takových argumentů kritičtí myslitelé 

prověřují spolehlivost a platnost textů, tradic a většinových postojů, a odolávají tak manipulaci. 

V jádru mnoha definic kritického myšlení stojí právě tento důraz na používání rozumu pro 

složitá rozhodování o činech nebo o hodnotách. 

5. Kritické myšlení je myšlením ve společnosti. Myšlenky jsou ověřovány a zdokonalovány 

tím, jak se o ně dělíme s ostatními. Když diskutujeme, čteme, debatujeme, nesouhlasíme 

a také si užíváme předávání a přijímání myšlenek, zapojujeme se do procesu, který 

prohlubuje a propracovává naše vlastní postoje a názory. Učitelé kritického myšlení proto 

využívají mnoha výukových strategií, kterými podněcují dialog a diskusi, také práci ve 

skupinách, debaty a vůbec rozmanité způsoby zveřejňování psaných prací žáků. Učitelé 

kritického myšlení také pracují na tom, aby v žácích živili ty postoje, které umožňují jak 

plodnou výměnu myšlenek, tak postoje jako toleranci, pečlivé naslouchání druhým, 

zodpovědnost za své vlastní stanovisko. Všemi uvedenými postupy se učitelé snaží sblížit 

učení ve třídě se životem mimo třídu. Proto, že učitelé koneckonců usilují o vytváření 

ideální společnosti, snaží se o to, aby život ve třídě odrážel jako zrcadlo žákům jejich 

postup k vyšším cílům (Klooster, 2000, s. 8). 
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3.3.2  Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Program RWCT6 byl vyvinut v roce 1997 z iniciativy Mezinárodní čtenářské asociace (IRA), 

University of Northern Iowa a projektu Orava. Česká republika byla mezi prvními zúčastněnými 

zeměmi.  

Počátek 21. století s sebou přináší nutnost, aby mladí lidé byli schopni řešit stále složitější 

problémy, samostatně hodnotit realitu kolem sebe, vážit alternativní názory, činit netradiční, na 

globálním chápání světa založená rozhodnutí. K výchově člověka s uvedenými kompetencemi se 

snaží přispět i tento projekt. Mezi jeho hlavní cíle mj. patří: 

- Rozvíjet otevřenou, dlouhodobou spolupráci mezi pedagogy z různých kulturních 

prostředí, a tím přispívat k volnému toku myšlenek mezi národy. 

- Posilovat dovednost žáků kriticky myslet, přebírat zodpovědnost za vlastní učení, 

vytvářet si nezávislé názory, obhajovat je a zároveň brát ohled na názory druhých. 

- Vybavit učitele ucelenou soustavou obecných vyučovacích metod odvozených z jasných 

teoretických východisek, vhodných pro různé vzdělávací obsahy. 

Program RWCT učí pedagogy strukturovaně využívat čtení, psaní a diskusi k rozvoji 

samostatného myšlení žáků, k podněcování potřeby celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu 

k novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých (Tvrzová In Vališová, 

Kasíková a kol., 2008, s. 101, 102).  

V průběhu učebního procesu se cílevědomě rozvíjejí kognitivní dovednosti žáků. Důležitou 

úlohu při rozvíjení kritického myšlení mají učitelovy otázky, které pomáhají vytvářet atmosféru 

ve třídě, stanoví míru náročnosti na žáky, kultivují myšlení žáků a jsou též ukazatelem při 

hodnocení výkonů (Maňák, 2003, s. 161). 

                                                 

6 Reading and Writing for Critical thinking  
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3.3.3  Model třífázového učení 

Vyučovací hodiny, ve kterých uplatňujeme kritické myšlení, jsou rozděleny do tří hlavních fází – 

fáze evokace, uvědomění si významu a reflexe. Celý program Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení je prostoupen tímto třífázovým modelem učení.  

Výuka postavena na těchto fázích respektuje přirozené pochody, které probíhají v mozku učícího 

se člověka. Stává se efektivní, protože sleduje potřeby učícího se jedince – dává mu dost 

intelektuálních i emocionálních stimulů, a to cestou, která vzbuzuje žákův zájem o učení. Díky 

metodám, kterými realizujeme jednotlivé fáze, získávají žáci příležitost trénovat dovednosti 

klíčové pro život v demokratické společnosti, ale krom toho si osvojí velké množství faktických 

informací v souvislostech (Košťálová, 2002, s. 15). 

Novotný (2002, s. 25) upozorňuje, že mezi tradičním rozfázováním výuky (motivace – expozice 

– fixace) a třífázovým modelem je rozdíl. „Rozdíl je možno vidět v důrazu na hlavního aktéra, 

kterým je v „tradičním“ modelu učitel (jde z větší části o fáze jeho práce), v konstruktivistickém 

modelu je to žák (jde o fáze jeho učení). Obecněji je rozdíl v pojetí procesu výuky a jeho vztahu 

k procesu učení. Zatímco členění do fází motivace – expozice – fixace je členěním vnějším, 

určeným organizačním rozčleněním hodiny, rozfázování evokace – uvědomění si významu – 

reflexe se opírá o vnitřní procesy učení žáka.“ 

Maňák popisuje třífázový model učení, který kromě myšlenkových procesů zahrnuje 

rozhodování, řešení problémů a metodické aspekty: 

- Fáze evokace – má vyvolat zájem o problematiku. Jde o zjišťování, co žáci o tématu, 

problému vědí, co si myslí, že vědí. Následně žáci formulují své nejasnosti, otázky, 

výsledkem by mělo být zaujetí pro řešení úkolu. 

- Fáze uvědomění si významu – jejímž posláním je udržet zájem žáka a podnítit ho, aby 

sledoval i své myšlenkové postupy. Žák hledá nové informace, upřesňuje si své názory 

a konfrontuje je se svými původními představami. 

- Fáze reflexe – vede k prohloubení učiva. Žáci třídí, systematizují získané vědomosti 

a upevňují je tím, že je přetvářejí ve své poznatkové struktury a převádějí do 

smysluplného rámce souvislostí a vazeb.  
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3.3.4  Metody programu RWCT 

Dle Tvrzové klade program RWCT důraz na využití metod, které umožňují proces učení 

„prožít“, které rozvíjejí samostatné a kritické myšlení žáků, vedou je k tomu, aby nespoléhali na 

učitele jako jedinou autoritu, ale snažili se především diskutovat mezi sebou navzájem 

a odhalovat další zdroje informací. Žáci se dobírají poznání, že na řadu otázek neexistuje jediná 

správná odpověď a lze tolerovat více řešení. Převládají metody problémového charakteru, 

vedoucí žáky k aktivitě a účinné kooperaci, kompetice zůstává v pozadí. Tím učitel vytváří ve 

třídě bezpečné prostředí, které významně podporuje proces učení (Tvrzová, 2008, s. 102). 

Specifických metod učení, které program RWCT doprovází, je celá řada. Ty nejužívanější 

metody si představíme v tabulce, seřazené podle zařazení při práci (E-U-R): 

Tabulka 9: Charakteristika a zařazení vybraných metod programu RWCT (Hyplová, 2010). 

Metoda Charakteristika 

Zpřeházené 

věty 

(evokace) 

Žáci obdrží v obálce ústřižky (věty, odstavce) rozstříhaného uměleckého nebo odborného textu. 

Úkolem žáků je ústřižky smysluplně poskládat. Po důkladném seznámení s původním 

nerozstříhaným textem žáci porovnávají ústřižky podle originálu, nejdříve zpaměti, v další fázi 

podle předlohy. Žáci musí informace analyzovat, srovnávat, hledat souvislosti, proto tato aktivita 

rozvíjí schopnost pro systematické a logické uspořádání informací. Protože žáci opakovaně 

pročítají myšlenky (informace) na ústřižcích, procházejí svůj návrh, pracují i s původním textem, 

usnadňuje metoda zapamatování informací z textu. 

Klíčová slova 

(evokace) 

Z textu vybereme čtyři nebo pět klíčových slov a napíšeme je na tabuli. Žáci si promyslí, jak spolu 

mohou slova souviset. Snaží se odhadnout, o čem daný text bude. Poté se zeptáme, o čem budeme 

číst. Nakonec žáky upozorníme, aby pečlivě v textu sledovali, zda se během četby jejich odhady 

potvrdí. Klíčová slova vybíráme tak, aby žáků měli možnost zhruba odhadnout osu příběhu, ale 

zároveň aby neprozradila klíčové tajemství textu. Tato metoda brání úplnému odchýlení od 

skutečného tématu. Naprosto zcestné předpovědi mohou totiž bránit v porozumění problému. 

Podvojný 

deník 

(evokace, 

uvědomění si 

významu) 

Představují práci s textem odborným i uměleckým, a to jek prozaickým, tak i poezií. Po přečtení 

textu žáci rozdělí list papíru svislou čárou na dvě poloviny. Do levé části připisují, pokud možno, 

z každého odstavce přečtené myšlenky, které je zaujaly. Na pravou stranu k údajům zapsaným 

vlevo žáci vyjadřují svůj komentář (souhlas, nesouhlas, připomínku, otázku). Žáci prezentují, nad 

čím přemýšleli, co je v jednotlivých odstavcích zaujalo. Úkolem je zaznamenat a komentovat 

myšlenky z celého textu.    

Vím – Chci 

vědět – 

Dozvěděl(a) 

jsem se 

Metodu, jejíž autorkou je Ogleová, můžeme použít v průběhu jedné vyučovací hodiny, ale 

i v průběhu několika dní. Tabuli rozdělíme na tři široké sloupce, které označíme Víme – Chceme 

vědět – Dozvěděli jsme se. Děti si tutéž tabulku udělají do sešitů. Po zavedení tématu lekce se 

žáků ptáme, co o tématu již vědí do té doby, než získáme několik klíčových faktů, kterými jsou si 
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(evokace, 

uvědomění si 

významu) 

žáci dostatečně jisti. Zapíšeme je do sloupečku „Víme“ na tabuli a žáci do sešitů. Objeví se také 

fakta, kde si nebudeme jisti a vyvstanou pochybnosti. Nejistá fakta zapíšeme do sloupce „Chceme 

vědět“. Zeptáme se žáků, co dalšího je o tématu zajímá, tato fakta zapíšeme do téhož sloupce. 

Žáky můžeme také vyzvat, aby si vymysleli k tématu nějaké otázky.  

Brainstorming 

(evokace, 

reflexe) 

Žáci zapisují vše, co vědí, nebo si myslí, že vědí o daném tématu. Mohou také klást otázky. 

Činnost je obvykle časově omezena a může probíhat ve dvojicích. Po skončení činnosti vyzýváme 

jednotlivé dvojice, aby sdělily vždy jeden poznatek ze svých zápisků a zaznamenáváme je na 

tabuli. Dvojice se střídají, dokud již nikdo nemá nic nového, co by na tabuli přidal. Učitel jejich 

poznatky nijak nekomentuje. Na konci hodiny, kdy už dané téma probrali podrobněji a mohou svá 

tvrzení potvrdit nebo vyvrátit.  

Pětilístek 

(evokace, 

reflexe) 

Ve fázi evokace slouží jako motivace k tématu, ve fázi reflexe si žáci utřídí myšlenky, nové 

poznatky skloubí se starými, upevní si poznatky. Malé děti mohou při tvorbě pětilístku pracovat 

spolu s učebnicí, neboť ze začátku budou mít problém najít vhodná slova. První řádek je 

jednoslovné téma, námět (obvykle podstatné jméno). Druhý řádek je dvouslovný popis námětu – 

jaký je (dvě přídavná jména). Třetí řádek je sestaven ze tří slov vyjadřujících dějovou složku 

námětu – tedy co dělá nebo co se s ním děje (tři slovesa). Čtvrtý řádek je čtyřslovný výraz 

ukazující vcítění se do námětu (věta o čtyřech slovech). Pátý řádek je jednoslovné synonymum, 

které rekapituluje podstatu námětu (většinou podstatné jméno). 

Myšlenková 

mapa 

(evokace, 

reflexe) 

Povzbuzuje žáky, aby volně a otevřeně přemýšleli o určitém tématu. Tvorba myšlenkové mapy je 

aktivitou s psaním. Může sloužit jako dobrý nástroj pro uvádění do procesu psaní, zejména u žáků, 

kteří se psát zdráhají. Je to strategie získávání přístupu k znalostem, vědomostem nebo 

přesvědčení člověka. Slouží také jako způsob, jak informovat žáky o znalostech a souvislostech, 

o kterých si žáci neuvědomovali, že je mají na dosah. Je skutečně metodou efektivní, neboť 

umožňuje dětem učit se aktivně a uplatnit dosavadní zkušenosti. Ukazuje dětem i učiteli, že toho 

děti hodně vědí, ukazuje ale i to, co nevědí, povzbuzuje zájem učit se a ptát se. Prohlubuje poznání 

pojmů a vztahů mezi nimi (Tomková, Strculová, 2001). 

Řízené čtení  

(uvědomění si 

významu) 

Žáci pracují s textem rozčleněným na několik částí. Úkolem žáků je rekapitulovat přečtený úsek 

a zamyslet se nad obsahem následující části. Její podstata spočívá v uplatnění dovednosti 

předvídat, tj. vžít se do autorových myšlenek a pochopit je. 

 

V praktické části jsem z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení využila metodu 

Klíčová slova, Řízené čtení. 

3.4 Naslouchání 

Mareš (1995, s. 68) definuje naslouchání jako psychologickou záležitost, kdy je příjemce aktivní. 

Věnuje mluvčímu svůj čas, pozornost, respektuje jej jako partnera, otvírá mu svou mysl a city, 

věnuje mu důvěru. 
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Poměrně často se setkáváme s tím, že komunikace se ztotožňuje pouze s mluvením. Jako by se 

na naslouchání zapomínalo, neboť se považuje za něco, co se skutečnou komunikací nesouvisí. 

Ovšem pokud jde o využívání jednotlivých komunikačních dovedností během dne, je 

naslouchání nejdůležitější a nejfrekventovanější komunikační dovedností. Již od Herakleita 

z Fezu (asi 540–480 př. Kr.) pochází známý výrok: „Ti, kdo nedovedou naslouchat, nedovedou 

ani mluvit. Naslouchajíce, je moudré souhlasit ne se mnou, ale s řečí.“ (Palenčárová, Šebesta, 

2006, s. 40). 

Činnosti a dovednosti naslouchání a mluvení úzce souvisí se socializací dítěte a s růstem jeho 

sociálních postojů a dovedností. K tomu, aby učitel mohl u všech dětí účinně podporovat růst 

řečových dovedností, nutně potřebuje, aby ve třídě pravidelně nastávaly situace, v nichž stojí 

dítěti za to s ostatními mluvit, naslouchat jim, a proto potřebuje pracovat spolu s dětmi právě na 

jejich osobnostním růstu a na jejich spolupráci s druhými (Hausenblas In Spilková, 2005, s. 149). 

3.4.1 Obtíže a rizika naslouchání 

Je potřeba si uvědomit, že je rozdíl mezi nasloucháním a slyšením. Co je naslouchání jsme si 

přiblížili již v úvodu této kapitoly. Slyšení je na rozdíl od naslouchání záležitostí fyziologickou, 

kdy příjemce zůstává pasivní, registruje zvuky, ale příliš se nenamáhá jim porozumět.  

Naslouchání není snadnou záležitostí, přináší obtíže a rizika.  

- Slyšené slovo má sugestivní moc. Té je třeba se bránit, neboť je nebezpečí, že nás 

hovořící člověk umluví či přemluví i proti naší vůli. 

- Posluchač je zranitelnější než mluvčí. Pronesené slovo se může dotknout jeho citlivého 

místa, může zasáhnout sebevědomí posluchače, může naslouchajícího traumatizovat. 

- Posluchač není tím, kdo řídí běh dění. Podvoluje se mluvčímu, obtížněji ovlivňuje téma 

i čas, má menší šanci rozhovor ukončit.   

- Hovořit se člověk učí odmalička, naslouchat obvykle nikoli. Chyba při naslouchání může 

být proto větší než při mluvení.  

- Interpretovat to, co vidíme a slyšíme, když mluvčí sděluje svou zprávu, je často náročné. 

Sdělení nebývají ani úplná, ani jednoznačná, a tak i zde se naslouchající dopouští chyb.  
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Naslouchání nám otevírá dveře k poznání řady skutečností. Co všechno může naslouchající 

vyposlechnout z projevu mluvčího? Mluvčí předává posluchačům najednou celý balík 

informací, který lze rozložit nejméně do čtyř částí: co si mluvčí myslí, co cítí, co chce, kdo je 

(Mareš, 1995, s. 68). 

3.4.2 Naslouchání na 1. stupni 

Podle Palenčárové a Šebesty (2006) by výuka naslouchání měla být propojena se čtením, 

mluvením a psaním, protože se naslouchá vždy s jistým cílem, nejen proto, aby se naslouchalo. 

Z tohoto hlediska je důležité uvažovat, jaký vztah má naslouchání k ostatním komunikačním 

dovednostem. 

Naslouchání a čtení jsou aktivní poznávací procesy, protože oba dva vyžadují přemýšlení při 

hledání smyslu. Nejlepším propojením čtení a naslouchání je pravidelné hlasité předčítání dětem 

ve vyučování. Učitel využívá správné výrazové techniky čtení a poskytuje dětem možnost slyšet, 

jak by mělo dobré čtení znít. Cílem učitele při hlasitém čtení je vést děti od radosti z naslouchání 

k radosti z vlastního čtení. 

Naslouchání a vyprávění jsou dva základní pilíře jazyka, jež děti vedou ke gramotnosti. 

Nejvýraznějším znakem propojení těchto dvou komunikačních dovedností je, že stejné 

komunikační zvuky používané mluvčím slyší posluchač a oba musí tyto zvuky přeměnit do 

smysluplných jednotek, aby komunikovali. 

U naslouchání a psaní se na první pohled může zdát, že tyto dvě komunikační dovednosti nejsou 

příliš propojené, ale ve skutečnosti se podporují. Děti mají často problém vybavit si vhodná 

slova, která chtějí použít při psaní. Aby stimulovali myšlení a paměť, začnou se věnovat 

vnitřnímu naslouchání, procesu podobnému mluvení pro sebe (Palenčárová, Šebesta, 2006, 

s. 51–52)  

3.5 Dramatická výchova 

Kapitolu dramatické výchovy jsem do své diplomové práce zařadila, protože některé metody 

disponují s praktickou částí. Dramatickou výchovu někteří mohou považovat pouze za 

dramatizaci pohádek. Já ale ze své zkušenosti vím, že pro rozvoj komunikačních dovedností jsou 
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níže zmíněné metody velice vhodné. Navíc má dramatická výchova přínos pro rozvoj kritického 

myšlení. Poskytuje žákům příležitost klást otázky, které podněcují jejich myšlení, čímž vzniká 

klima kritické zvídavosti při řešení problémů, a to dále podněcuje otevřené diskuse, debaty 

a vzájemné respektování.   

Dramatickou výchovu definuje Průcha jako využívání dramatizace, tj. prvků a postupů 

dramatického umění, ve výchově a vzdělávání. Je prostředkem podporujícím osobnostní 

a sociální rozvoj žáků. Využívá dramatické inspirace a schopnosti člověka jednat v navozených 

situacích obdobně jako ve skutečných. Vytváří pro žáky příležitost znovu prožívat nebo zažívat 

situace, s nimiž se setkávají nebo mohou setkat v životě. Učí je orientovat se v nich, hledat řešení 

a rozhodovat se, přijímat různé role, lépe projevovat a chápat city, myšlenky, názory i motivy 

jednání jiných lidí. Podporuje hledání společných hodnot, vzájemné porozumění a spolupráci. 

Zavádění dramatické výchovy do kurikula je dnes progresivním trendem v zahraničí i v České 

republice. Významnou funkci plní hlavně v předškolní výchově a na 1. stupni základní školy, je 

začleněna v RVP ZV (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 59). 

 Machková ve své publikaci vysvětluje, že dramatická výchova může být zájmovou činností, 

vedoucí většinou k veřejné produkci (divadelní, loutkařské, přednesové) nebo samostatným 

školským předmětem s estetickovýchovným a uměleckým akcentem. Může však nabídnout 

metody výuky různých předmětů, může být metodou rozvíjení osobnosti dítěte a osvojování 

komunikačních a kontaktových dovedností, což bylo využito pro tuto diplomovou práci 

(Machková, 2007, s. 9). 

Podle Bláhové je dramatická výchova obor zabývající se osobnostně sociálním učením. V jejím 

obsahu a metodách se prolínají poznatky a principy z oboru dramatických umění, pedagogiky 

a psychologie. Základním stavebním kamenem, s nímž dramatická výchova pracuje, je fiktivně 

navozená dramatická situace založená na mezilidské interakci a využívající simulačních 

a rolových her k aktivnímu poznávání světa, člověka, společnosti a sebe sama (Bláhová, 1996, 

s. 22). 
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3.5.1 Cíle dramatické výchovy 

Dramatická výchova klade do středu procesu žáka, dítě. Žák je vnímán jako subjekt procesu, 

jako individualita se svými potřebami, zájmy, znalostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami. 

V ohnisku pozornosti je péče o proces, jeho kvalitu ve vztahu k dítěti, jeho možnostem 

a horizontům (Marušák, 2008, s. 9). 

Termín dramatická výchova odkazuje na slovo drama7, které je chápáno ve smyslu takové 

činnosti, kdy se člověk rozhoduje k činu a volí způsob svého jednání. Volba jednání 

i rozhodování jsou dány situací, v níž je třeba hledat východisko (Bláhová, 1996, s. 22). 

Cíl dramatické výchovy je formulován jako výchova tvořivé a vnímavé osobnosti, která je pro 

ukázku schopna:  

- orientovat se v sobě, jasně a zřetelně formulovat své myšlenky a beze strachu prezentovat 

své názory 

- tvořivě řešit praktické problémy 

- respektovat druhé lidi a jejich názory, naslouchat jim a oceňovat jejich přínos 

- soucítit s druhými lidmi a být schopen jim pomoci 

- spolupracovat s druhými na společném díle, umět dovést toto dílo až do konce a být 

schopen za ně nést odpovědnost.  

Dramatická výchova dále učí žáky zvládat prvky a postupy dramatického umění a s jejich 

pomocí prozkoumávat a vyjadřovat své city, myšlenky, názory a postoje. Také kultivuje, 

obohacuje a rozvíjí výrazové prostředky sloužící k sociální komunikaci (Bláhová, 1996, s. 23). 

Řeč představuje v dramatické výchově širokou problematiku. Důležitým úkolem je uvolnění 

mluvního proudu, zvýšení mluvní plynulosti, to znamená bohatosti vyjadřování a odstranění 

zábran brzdících řeč. Dramatická výchova ale klade důraz i na vytváření obsahu sdělení. Používá 

cvičení náročná na schopnost formulovat srozumitelně a plasticky poznatky, pocity, zážitky, 

myšlenky, na schopnost fabulovat a reagovat bohatě v dialogu (Bláhová, 1996, s. 23).   

                                                 

7 Pojem drama odvolil Aristotelés z řeckého slova dran, označujícího jednání, řešení problémů. 
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3.5.2 Metody dramatické výchovy ve vyučování 

Jak jsem v úvodu této kapitoly zmiňovala, dramatická výchova používá, mimo jiné také metody, 

které se dají využít pro rozvoj klíčových kompetencí8.  

Dramatické činnosti se osvědčují i jako metoda výuky jiným předmětům. To bývá někdy 

chápáno velmi zúženě jen jako způsob trvalejšího a vědomějšího zapamatování faktů. K tomuto 

jevu také přirozeně dochází, neboť co člověk zakusil, byť zástupně, lépe a přesněji si zapamatuje 

než to, co jen slyšel, či četl. Dramatické metody jsou vhodné zejména k prozkoumávání 

a osvojování si mezilidských vztahů, situací, charakterů, a z nich plynoucích dějů, které tvoří 

součást probírané látky. Specifické místo mají ve vyučování jazykům (včetně mateřského), 

protože nabízejí příležitost k přirozené komunikaci. Specifické místo mají dramatické metody 

tam, kde není odborné vyučování, tj. ve škole mateřské a na prvním stupni základní školy, kde 

mohou prolínat veškerou činností, spojovat se se všemi či téměř všemi ostatními aktivitami 

a učením, fungovat jako osvěžení a uvolnění uprostřed jiné práce, jako prostředek rozvíjení 

různých psychických funkcí a schopností (vnímání, fantazie, představivost, rytmus…), jako 

způsob zapamatování nebo pochopení určitých jevů a faktů, kde vedou k osvojování způsobů 

komunikace a kooperace (Machková, 2007, s. 202).  

Machková dále uvádí, jak je obtížné metody dramatické výchovy třídit. Je to především pro 

jejich značné množství, ale také vzhledem k tomu, že většina z nich může plnit více funkcí 

najednou. Za nejobšírnější práci považuje třídění Josefa Valenty v publikaci Metody a techniky 

dramatické výchovy (Valenta, 2008). Za základní hledisko zvolil Valenta míru osobní 

angažovanosti hráče ve hře. V rámci těchto skupin popisuje Valenta už přímo jednotlivé metody, 

aniž by je shrnoval do skupin. Toto třídění znesnadňuje hledání konkrétních postupů pro 

konkrétní cíl, ale vede ke studiu a k promýšlení podstaty různých metod, jejich vztahu ke hře 

v roli (Machková, 2007). 

                                                 

8 Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj 

a uplatnění každého jedince ve společnosti.  
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Tabulka 10: Třídění metod dramatické výchovy (Valenta, 2008) 

Typ metod Charakteristika 

Metody plné hry Člověk se účastní celým svým psychofyzickým aparátem i řečí. 

Metody pantomimicko-pohybové 
Člověk se vyjadřuje jen pohybem, gestem, mimikou, tedy prvotními 

vyjadřovacími prostředky člověka. 

Metody verbálně-zvukové Uplatňuje se ryze lidský způsob komunikace. 

Metody graficko-písemné 
Člověk se neangažuje svou osobou, ale výtvorem a jeho výsledek – 

produkt sice vzniká aktivitou člověka, ale existuje mimo jeho osobu. 

Metody materiálově-věcné Dominuje lidská manipulace věcmi vzniklými a existujícími mimo nás. 

 

K osobnostnímu rozvoji, podle Bláhové (1996, s. 23), slouží především systém průpravných her 

a cvičení, ze kterých zmíním ty, které vyhovují kritériím praktické části diplomové práce:  

- Hry a cvičení rozvíjející uvolnění a schopnost koncentrace 

- Hry a cvičení rozvíjející rytmické cítění a dynamiku 

- Hry a cvičení, v nichž se zcitlivuje smyslové vnímání, včetně prostorového vnímání 

- Hry a cvičení, které uvolňují představivost, obrazotvornost a fantazii 

- Hry a cvičení rozvíjející řečové dovednosti, a především schopnosti a dovednosti 

komunikovat slovem 

- Hry a cvičení rozvíjející jazykové cítění a barvitost mluveného projevu.  

 

Machková ve své publikaci vysvětluje původ většiny her a cvičení, které jsou součástí 

dramatické výchovy po celém světě. Velká většina z nich vychází z folklórních her a her 

společenských. Mnohé z nich jsou u nás už zapomenuty a fungují jen v dramatické výchově. 

Některé hry jsou běžně užívány v herecké výchově, jiné v psychoterapii, ve společenské zábavě, 

vcelku však mají charakter folkloru (Machková, 2007, s. 55).  

Řeč představuje v dramatické výchově širokou problematiku. Důležitým úkolem je uvolnění 

mluvního proudu, zvýšení mluvní plynulosti, to znamená bohatosti vyjadřování a odstranění 

zábran brzdících řeč. Dramatická výchova klade důraz i na vytváření obsahu sdělení. 
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4 Odraz lidové slovesnosti v literatuře 

Lidová slovesnost byla po celou dobu středověku a v počátcích novověku jediným zdrojem 

estetických prožitků dítěte. Lid tvořil bohatství písní, popěvků a říkanek pro bezprostřední citový 

kontakt mezi dospělým a dítětem (Genčiová, 1984, s. 20). 

Za lidovou slovesnost neboli folklór považuje Beneš (1990, s. 7) soubor historicky vzniklých 

slovesných, hudebních, vokálních, tanečních a divadelních projevů, žánrů a komunikačních 

procesů, které tvoří dlouhodobě přetrvávající otevřenou strukturu stereotypů v rámci daného typu 

lidové tradiční kultury, v níž vznikly. Mýty, legendy a pověsti řadí k lidové próze. 

4.1 Mýty, legendy a pověsti 

Pro malé dítě patří bájná Libuše i již historický král Přemysl Otakar ke stejnému minulému světu 

jako králové, princezny a draci z kouzelných pohádek. Teprve školní výuka a bohatší literární 

zkušenost učí dítě pozvolna rozeznávat a oddělovat pohádkové od toho, co skutečně bylo. První 

odlišení pohádkového od skutečného, i když lidskou fantazií proměněného, poskytují dítěti báje 

a historické pověsti. Od bájí a mýtů tvoří přirozený přechod k historické četbě historické pověsti 

(Genčiová, 1984, s. 160).  

Epika vypravuje příběhy, tedy předpokládá jejich zprostředkování vypravěčem. Epiku ohraničuje 

na jedné straně mýtus, na druhé dějepisectví (historiografie); třebaže příběhy a události epiku 

vždy inspirovaly, má svou vlastní, odlišnou funkci: Na rozdíl od mýtů chce i bavit. Na rozdíl od 

dějepisectví, jehož prioritou je maximálně věcné a ověřitelné pojednání o skutečných událostech, 

směřuje k barvitému líčení dovedným slovem za přispění fantazie. Podle vzniku a tradování 

rozlišuje folklórní epiku9 (pohádka, pověst) a epiku umělou (Peterka, 2006, s. 176, 177). 

Mýtus Peterka (2006, s. 192) definuje jako původně posvátný příběh, který spojuje člověka 

s vesmírem a vysvětluje jevy za hranicí rozumového poznání. V širším literárním smyslu 

                                                 

9 Termín epika se odvozuje od řeckého výrazu epos, který může znamenat slovo, řeč, pověst, vyprávění, epický zpěv 

a ve starším názvosloví často značí epiku vůbec.  Je to literární druh, který zachycuje děj (Peterka, 2006, s. 176). 
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směřuje k mýtu každý symbolicky strukturovaný text vyjadřující víru v plnost a celistvost 

nadčasového řádu. 

Beneš ve vztahu mezi mýtem, kouzelnou pohádkou a pověstí vysvětluje termín mýtus, téměř 

shodně s Peterkou, jako zřetelně výchozí žánr, kterým se kdysi vysvětlovaly obraznou formou 

jevy, které připadaly člověku nepochopitelné. Zvýšená míra obraznosti a nepravděpodobnosti se 

zachovává v pohádce, přitom k mýtům se nevracejí ani pohádky, ani pověsti, zatímco průniky 

postav a některých epizod mezi pohádkou a pověstí jsou běžné (Beneš, 1990, s. 300).  

Legenda je podle Peterky prozaický nebo veršovaný životopis osoby považované za svatou, 

obsahující zpravidla i líčení jejích zázraků. Legendy byly shromažďovány do sbírek a nezřídka 

osobitě aktualizovány (Peterka, 2006, s. 192).  

Krejčí (2007, s. 7) se ve své knize rozepisuje o legendě obsáhleji a definuje ji pro tuto 

diplomovou práci asi nejvhodněji. Udává, že v některých jazycích má slovo „legenda“, v latině 

doslovně znamenající to, co „se má čísti“, co „stojí za čtení“, význam poněkud širší. Slovem 

„legenda“ označuje určitou skutečnost, okolo které začínají pracovat kolektivní fantazie. 

Legenda se může tvořit kolem osoby, události, místa nebo i předmětu. Prvním projevem 

legendárního tvoření Krejčí zmiňuje klepy a anekdoty, kolující kolem populárních osobností ale 

i kolem každého, kdo nějakým způsobem vydráždí tvořivost svého okolí. Každá ulice, každý 

dům, a zvláště každá stará pavlač měla takovéto legendy a legendární postavy. Většina legend 

v tomto primitivním stadiu nepřežije jednu pavlačovou generaci, některé však žijí dále zvláštním 

svérázným životem.     

Pověsti mohou být podle tematiky rozděleny do několika skupin: místní pověsti zpravidla 

vysvětlují původ lokálních objektů, popřípadě vyprávějí o jejich kouzelné moci. S nimi jsou 

těsně spojeny pověsti etiologické (o původu), které vysvětlují vznik země, národa zvířat a také 

jmen různých míst. Erbovní a rodové pověsti vypravují o vzniku městských erbů a šlechtických 

rodů. Démonické pověsti jsou nejbližší pohádce, známé jsou též pod názvem pověrečné povídky. 

Historické pověsti se týkají válek, lidových hnutí, významných lidových postav. Pověsti se 

zapisovaly od doby romantismu, spolu s ostatními žánry lidové slovesnosti. Pro pověsti, které se 

opírají o staré kroniky a staré literární památky vytvořil Alois Jirásek název „staré pověsti 
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české“. Jejich základ tvoří pověsti uchované od 12. století ve staročeských kronikách (Genčiová, 

1984, s. 160). 

Peterka pověst nazývá neobyčejným, fantasticky zabarveným příběhem majícím reálné jádro. 

Vyprávěn je jako nevymyšlený a pamětníky doložený, vyznačuje se jednoduchostí, předpokládá 

časový odstup několika generací. Vztahuje se vždy k určitému místu a času.  Pověsti jsou dětem 

blízké tím, že zdůvěrňují a polidšťují historii i krajinu. Rozlišuje pověsti historické, místní 

a démonologické (Peterka, 2006, s. 192).  

Beneš (1990, s, 298) definuje pověst jako ústní povídky, které se vyprávějí v lidových vrstvách 

pro informaci nebo poučení o historicky doložitelných nebo i jen předpokládaných 

skutečnostech. Jejich obsahem Beneš označuje příběhy z hlediska běžného pojetí pozoruhodné, 

nefantastické a jen v některých případech zázračné (využití kouzelných pomocníků). Nemají 

vlastní speciální kompoziční a stylistickou výstavbu. Převažuje v nich jasné zaměření 

k pravděpodobnosti nad nepravděpodobností a nadsázkou a vypravěč se i při uvádění nečetných 

nadpřirozených prvků, postav nebo jevů do děje snaží o celkovou věrohodnost vyprávění.   

4.2 Pražské legendy 

4.2.1 Stručná historie o vzniku Prahy 

Vznik města Prahy spadá do oné doby, kterou můžeme nazvat bájnými časy českých dějin, 

a podání, jež o nich čteme u nejstarších kronikářů nemají oporu v žádném historickém dokladu. 

Smíme-li věřit tradici, založila Prahu Libuše, žena Přemyslova, který má tak významnou úlohu 

v prvotních dějinách Čech a z něhož vzešla dynastie téhož jména na počátku osmého století 

křesťanského letopočtu. Nejstarší městskou čtvrtí je část Hradčan, kde se vypíná královský hrad, 

pod jehož ochranou záhy vyrostla čtvrť, řečená Malá Strana. Teprve na konci devátého století, za 

vlády vévody Bořivoje byla na pravém břehu Vltavy vybudována čtvrť, které v současné době 

říkáme Staré město (Palacký, 1985, s. 9, 10, 13).  

Motlová (2004, s. 5) ve své publikaci uvádí, že v pověstech je vznik i název Prahy spojován 

s časem, kdy z bájného Vyšehradu vládli Čechům legendární zakladatelé přemyslovského rodu, 

vidinami věcí budoucích obdařená Libuše a po jejím boku povolaný Přemysl Oráč. Město, které 
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má svědky své minulosti, a jehož branami procházejí dějiny, si uchovává historickou paměť. 

V Praze si ji kromě Pražského hradu a Vyšehradu podržuje ve svých zdech i podhradí: na levém 

břehu Hradčany s Malou Stranou, na pravém Staré a Nové Město.  

4.2.2 Pověsti z Prahy 

Krejčí (1971, s. 13−15) popisuje ve své knize podivuhodných pražských příběhů vývoj 

pražských pověstí. Zájem o pražské pověsti datuje do 19. století. 

 Pro romantiky, české i německé, se stává hlavním zdrojem látek, svým zbeletrizovaný 

zpracováním českého dávnověku, Hájkova kronika. Do českých i německých časopisů i popisů 

Prahy se pražské pověsti dostávají ve formě soudobé historické beletrie. Jsou zpracovány 

i románovou formou, jak svědčí například Zvonečková královna a Poslední paní Hlohovská 

Karolíny Světlé.  

V druhé polovině 19. století se značně zdokonaluje technika ve sbírání folklórního materiálu 

a projevuje se snaha po jeho očištění od všech deformací umělé stylizace a romantické 

beletrizace. Takový cíl si u nás postavil Josef Sládek, populární pražský žurnalista a autor 

četných historických románů. Ve své sbírce pražských pověstí se snaží podat čistě 

vypreparovanou kostru základního syžetu10, tak jak to v jeho době dělali vědečtí badatelé žánru 

folklórních pohádek.  

Je třeba zmínit několik specifických typů zpracování pražských pověstí. Je to jednak Eduard 

Herold, který pražské pověsti vystylizoval do dobově módního schématu pitoreskního 

(malebného) románu, jednak populární pražský divadelník Josef Jiří Kolár, který ve své 

dvoudílné sbírce nazvané V staré Praze spojil v bizarní celek beletrizovanou kulturní historii 

s vlastními memoáry. Další populární postavou, která byla známá ve staré Praze až k samému 

počátku 2. světové války, je autorka píšící pod pseudonymem Popelka Bilianová, jejímž cílem 

bylo nalézt cestu k širokému okruhu prostých, lidových čtenářů, pro které psala povídky 

a romány. Karel Chalupa spolu s Bilianovou vydali sbírku pověstí, která se neomezuje na látky 

tradiční a tradičně zpracované. Bilianová šla pověsti skutečně sbírat mezi lid, zaznamenávala 

                                                 

10 Syžet označuje způsob uspořádání tematických složek díla.  
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i takové plody lidové fantazie velkého města, které žily v různých zapadlých koutech a z nichž se 

teprve pověsti mohly stát (Krejčí, 1971, s. 13−15).  

Za autory, které nesmíme ve spojení s pražskými pověstmi opomenout je rozhodně František 

Langer a jeho Pražské legendy s tematikou vodníků, Václav Cibula, který ve svých Pražských 

pověstech vychází z nejstarších záznamů, oprošťuje staré jádro pověsti od pozdějších příkras a 

nánosů a dává jim moderní poutavou podobu. Ze současných autorů, kteří se věnují tomuto 

tématu mě nejvíce zaujaly Tři zlaté klíče od Petra Síse, které jsou poutavě ilustrované 

a podávané čtenáři jako vzkaz pro dceru autora, která v Praze nežije. Do komiksové podoby 

zpracovali pražské pověsti spolu s českými dějinami Jiří Černý, Pavel Zátka, Zdeněk Adla a Jiří 

Kalousek. V neposlední řadě se pro téma pražských legend nadchla Alena Ježková, o jejíž 

zpracování pověstí opírám svou praktickou část.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Metodika práce 

5.1 Údaje o respondentech 

Projekt jsem se rozhodla realizovat na úplné základní škole s I. a II. stupněm, která leží na okraji 

Prahy, Masarykově základní škole Praha 9 – Újezd nad Lesy. Do této základní školy dochází 

kolem 1100 žáků. Škola se řídí mottem: „Dobrý člověk – sebevědomý občan“. Prioritami 

Masarykovy základní školy je především vytváření zdravého a bezpečného prostředí uvnitř i vně 

školy, ve kterém vládne pohoda, radost a chuť společně poznávat, prožívat a tvořit. Škola se 

nebrání výuce v terénu ani alternativním výukovým metodám. V posledních dvou letech zařadila 

škola mezi běžné třídy s klasickou výukou i dvě třídy s prvky Montessori pedagogiky. Škola 

klade důraz na výchovu ke zdravému životnímu stylu, environmentální výchovu a výuku cizích 

jazyků.  

Čtvrtá třída, kterou jsem si vybrala pro svůj projekt, je třídou především sportovně založených 

dětí. Paní učitelka vede třídu převážně frontálně. Třída se poměrně často účastní různých 

„výletů“ za objednaným programem. Paní učitelka se třídou jezdí na zimní i letní školy 

v přírodě. Ve třídě je 24 žáků. Jeden žák má diagnostikovanou dyslexii, tři žáci se potýkají 

s těžkou vývojovou dysfázií, vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu a ve výuce 

jim pomáhá asistent.   

Pro kvalitativní šetření jsem – s pomocí paní učitelky, vybrala čtyři žáky, dvě dívky a dva 

chlapce. Žáky jsme vybírali tak, aby byli typově různí, a šetření tak bylo objektivnější. Pravá 

jména žáků byla z důvodu anonymity nahrazena smyšlenými. 

Tabulka 11: Žáci vybraní pro kvalitativní šetření a jejich charakteristiky 

Jméno žáka Charakteristika 

Amálie Bystrá, šikovná, pracovitá, navštěvuje v rámci výuky hodiny pro nadané žáky. 

Rozálie Průměrná žákyně. 

Antonín Aktivní žák s všeobecným přehledem, intelektem průměrný. 
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Matěj Extrémně pomalý žák bez zájmu o výuku. 

5.2 Příprava metodického materiálu (projektu) Pražské legendy 

Hlavním cílem projektu je rozvoj komunikačních a stylistických dovedností žáků třetích 

a čtvrtých tříd prvního stupně základní školy. Při práci s textem jsou využity některé metody 

programu RWCT, kooperativního učení, dramatické výchovy a další kreativní metody práce. 

Použité texty a aktivity jsou záměrně cíleny na město Prahu, neboť dětem pomohou blíže poznat 

město, ve kterém žijí. 

Tento projekt je zařazen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, oblasti Jazyk 

a jazyková komunikace. Během této práce jsem se snažila o konstruktivistické pojetí výuky, 

proto jsem použila již výše zmíněné metody a techniky.  

Dílčí cíle, které jsem si kladla, byly následující: 

- Žák je během projektu aktivní 

- Žák dokáže diskutovat nad tématem  

- Žák dokáže pracovat s nově objevenými skutečnostmi 

- Žák se učí respektovat názor a tvorbu 

- Žák dokáže pracovat ve skupině a vyhodnotí klady a zápory samostatné práce a práce ve 

skupině 

- Žák dokáže správně používat metody RWCT 

- Žák správně interpretuje nové poznatky 

- Žák zvládne pracovat s textem 

- Žák dokáže prezentovat svoji práci před ostatními 

- Žák respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

- Žák produkuje krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

Komunikační kompetence žák rozvíjí vnímáním a postupným osvojováním jazyka jako 

prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování 

názorů. Žák, vzhledem ke zvoleným metodám, získává sebedůvěru při vystupování na veřejnosti, 

zdokonaluje se v kultivovaném projevu jako prostředku prosazení sebe sama a tím rozvíjí 

sociální kompetence.   
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V projektu budou využity publikace Aleny Ježkové (2006), Ivony Březinové (2017) a Ivy 

Petřinové (2019). 

5.3 Plánování projektu 

Téma pražských legend je poměrně rozsáhlé, a tudíž časově náročné. Proto je jasné, že projekt 

bude muset být rozdělen do několika dní. Po úvaze jej rozdělím do tří vyučovacích dnů. Musím 

si vytyčit jasné cíle každého dne. Správně zvolit časovou náročnost a střídání aktivit, které 

z žáků udělají samotné aktéry projektu.  

Položím si otázky, které se budou týkat kvantitativního výběru, tj. kolik legend, ze všech 

dostupných, je vhodné pro výuku vybrat. Usoudila jsem, že nejvhodnější pro tento projekt bude 

vybrat tři legendy.  

Další otázky se týkají: 

1. výběru tematiky 

• Které legendy zaujmou dnešní žáky?  

• Které legendy jsou příběhově zajímavé? 

2. výběru zpracování a autorů 

• Od jakých autorů legendy vybrat?  

3. výběru metod  

• Jak žáky vtáhnout do tématu, aby si k legendám, vztahujícím se k místu jejich bydliště, 

vytvořili kladný vztah? 

 

Zvolím texty Ivony Březinové (2017), přičemž úryvky z publikace budou prostupovat celým 

projektem. Pro doplnění využiji i pracovní sešit, který je vydán jako součást knihy a některé 

kapitoly tematicky zapadají do koncepce projektu. Nejvhodnější zpracování legend pro určenou 

věkovou kategorii se mi jeví 77 pražských legend od Aleny Ježkové (2006).  

První den jsem za hlavní cíl zvolila vymezení termínu legenda a seznámení se s pražskými 

legendami O Golemovi, O mistru Hanušovi a O Bruncvíkovi. První den sestavím program pro 

pět vyučovacích hodin, které budou probíhat ve třídě uzpůsobené skupinové práci a komunikaci 

v kruhu. 
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Během prvního dne budu využívat hlavně metodu klíčových slov, diskusní pavučiny a řízeného 

čtení. Tyto metody jsem zvolila z důvodu rozvoje komunikačních a sociálních kompetencí, kde 

žák rozvíjí kritické myšlení, dovednost argumentace i schopnost práce ve skupině.  

V druhém dni se žáci fyzicky seznámí s místy, ke kterým se konkrétní legendy vztahují. Děti se 

vypraví do Prahy po stopách legend. Zde je hlavně kladen důraz na vnímaní a chápání 

jazykových sdělení, kultivovanost psaného a mluveného projevu a rozhodování se na základě 

slyšeného textu vztahujícího se k pražským legendám. Žáci dospějí k takovým poznatkům 

a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace 

a obohatit jejich duchovní život. Žáci budou procházet Prahou s pracovním listem, jehož 

prostřednictvím zdokonalí slohovou výchovu, konkrétně popis. Úkoly zadávané v průběhu 

výpravy umožní dětem zdokonalení se ve vyprávění, rozšíření slovní zásoby přitažlivou formou 

a budování vztahu k místu bydliště.   

Závěrečný den bude v první řadě věnován reflexi, která bude umocněna dotazníkem 

a rozhovorem. Dále si žáci upevní poznatky z předchozích dnů, budou rozvíjet schopnost 

komunikace ve skupině, osvojí si dovednosti vyprávění a prezentace díla před třídou.  

5.4 Doplňková šetření 

Rozhodla jsem se podpořit reflexi formou kvalitativního šetření, které bylo sestaveno ze dvou 

částí a ve kterém byly využity dvě formy metod:  

a) Metoda dotazníku  

Dotazník bude probíhat jako anonymní, žákům budou kladeny stejné otázky na začátku a na 

konci projektu. Dotazník žáci vyplní ve dvojicích, otázky budou zaměřené především na 

metody práce.  

Zvolené otázky pro plošné šetření: 

Co si myslíš, že je legenda? 

Napadá tě, co znamená, když se řekne „klíčové slovo“? 

Co si představuješ pod slovem diskuse? 

Jaký je rozdíl mezi diskusí a rozhovorem? 
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b) Metoda polořízeného rozhovoru s vybranými žáky 

Pro ověření vědomostí a zkušeností získaných z projektu zvolím kvalitativní šetření 

prostřednictvím polořízeného rozhovoru. Pro toto šetření vyberu otázky, které položím 

čtyřem vytypovaným žákům.  

1) Všeobecné otázky o projektu  

Pamatuješ si, o čem jsme si tři dny společně povídali? Lišila se naše práce od běžných hodin ve vyučování? Pokud 

ano, čím?  

Který den a která činnost tě během našich společných tří dnů zaujala nejvíce? 

Bylo něco, co tě vůbec nebavilo?  

Dozvěděl jsi se něco nového?  

2) Vaše práce se převážně odehrávala ve skupinách. Do skupin jste byli rozděleni losováním barev.  

Jak se ti ve Tvé skupině a dvojici pracovalo? Máš radši samostatnou práci, práci ve dvojicích nebo skupinovou 

práci? Jsi spokojený s tím, jak jste spolupracovali? Byla Vaše práce na úkolech vyrovnaná?  

Čím se liší legenda a pohádka?  

Čím se liší legenda a vyprávění o něčem, co jsi zažil?    

Je nějaký moment, který tě z legend zaujal? Proč?  

Čím pro tebe legenda byla zajímavá?  

Pamatuješ si nějakou postavu z legend, o kterých jsme mluvili?  

Chtěl by sis přečíst nějakou další legendu?  

3) Místa, která jsme navštívili se nacházela v Praze.  

Která místa jsme navštívili a podle čeho si myslíš, že jsem místa vybírala?  

Co pro tebe Praha znamená?  

Jsi hrdý na to / Líbí se ti, že žiješ v Praze a proč?  

Otázka na závěr: 

Zažil jsi něco, co si budeš pamatovat? Něco, o čem bys chtěl vyprávět své rodině nebo kamarádům? 
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6 Realizace projektu 

6.1 Realizace prvního dne 

Pro dosažení vytyčených cílů využiji kombinaci výukových metod programu RWCT, dramatické 

výchovy a kooperativního učení. Žáci se seznámí s pojmem legenda, vyzkouší si svou legendu 

vymyslet, zdokonalí se ve čtení s porozuměním, čímž rozšíří svou slovní zásobu pro další 

komunikaci. Konkrétně se žáci seznámí s pražskými legendami O Golemovi, O mistru Hanušovi 

a O Bruncvíkovi. První den je sestaven do po sobě jdoucích pěti vyučovacích hodin. Celý den 

probíhá ve třídě uzpůsobené pro skupinovou práci a komunikaci v kruhu.    

6.1.1 Obecné informace 

V následující tabulce č. 1 rozepisuji informace týkající se metod, aktivit a technik použitých 

v prvním dni.  

Tabulka 12: Rozpis činností 1. dne 

Metody, 

aktivity, 

techniky 

Čas / 

min 
Pomůcky Popis činnosti 

Řízený 

rozhovor 

(komunikační 

kruh) 

25 

Komunikač

ní předmět, 

dotazník, 

psací 

potřeby 

Žáci včetně učitele sedí v kruhu na koberci. Učitel pokládá otázky, žáci 

si posílají komunikační předmět a postupně odpovídají. 

Učitel žákům rozdá dotazníky pro ucelenou zpětnou vazbu, žáci je 

vyplňují ve dvojicích a odevzdávají. 

Uvedení a 

„vtažení“ do 

tématu četbou 

5 

Text: 

Březinová, 

Ďasík a 

Ďáblík. 

Albatros, 

2017. 

Každý zaujme takové místo a polohu, které mu je pohodlné, zavře si oči 

a poslouchá… 

Cesta do 

neznáma  
30  

Židle, 

polštářky, 

knihy…, 

4 šátky 

Učitel dětem na koberci vytvoří dvě jednoduché překážkové dráhy. Žáci 

se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice má zavázané oči, druhý ho provádí 

překážkovou dráhou. Aktivitu plní pouze děti, které si ji chtějí 

vyzkoušet. Dráhu prochází vždy dvě dvojice najednou, děti se mohou 

vystřídat. 

Řízený 

rozhovor 
15  

Komunikač

ní předmět 

Žáci včetně učitele sedí v kruhu na koberci. Učitel pokládá otázky, žáci 

si posílají komunikační předmět a postupně odpovídají. Necháme dětem 

chvilku čas se nad svými pocity z cesty zamyslet.  

Klíčová slova 25  Barevné Klíčová slova jsou vytištěná na barevných papírech a schovaná po třídě. 
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(skupinová 

práce) 

lístečky pro 

losování, 

papíry na 

příběh, 

klíčová 

slova 

vytištěná na 

barevných 

papírech 

 

Ke každé pověsti máme 6 klíčových slov. Žáci jsou rozděleni do 6 

skupin, každé 2 skupiny mají stejnou legendu. Ve skupině příběh píší 

všichni žáci. Pokud si všimneme nekázně ve skupině, můžeme přidávat 

další skupinové funkce (měřič času, hlídač pravopisu…). Na závěr se 

skupina domluví na názvu.  

Porovnání 

příběhů, 

prezentace, 

práce s textem 

20  

Pastelky, 

text 

s vymyšle 

ným 

příběhem 

Skupiny se rozdělí napůl. Skupiny se stejnými klíčovými slovy se 

namíchají mezi sebou a porovnávají příběh, který ve skupinách 

vymysleli. Pastelkou v textu podtrhnout co je v příbězích stejné nebo 

podobné. Poté se vrátí do původních skupin. Žáci zjišťují, zda podtrhali 

stejné části textu. Své příběhy prezentují před třídou. 

Řízené čtení 45  

Rozstříhané 

legendy, 

psací 

potřeby, 

různé knihy 

pověstí a 

legend 

Texty legend jsou rozděleny na čtyři části. Ke každé části jsou otázky, 

které směřují „k textu“ i „za text“. Po přečtení a zodpovězení otázek 

skupiny podtrhnou v pověsti slova, kterým nerozumí. Tato slova si 

společně vysvětlíme. Vymyslí pro svou pověst název. 

- Na koberci jsou k dispozici různé knihy s pověstmi a legendami. Žáci 

mohou po přečtení jít a s knihami se seznámit. Knihy budou k nahlédnutí 

od nynější chvíle až do konce projektu.    

- Poté převypráví svou pověst ostatním skupinám (vždy dvě skupiny se 

stejnou legendou). Skupiny vypráví po částech, vystřídají se všichni ze 

skupin.  

Diskusní 

pavučina 
18  

Papír 

s nadpisem 

LEGENDA, 

psací 

potřeby 

Třídu rozdělíme napůl. Každá polovina dostane papír s nadpisem 

legenda a vymyslí 5 slov, která vystihují toto slovo. Poté si tyto skupiny 

sednou naproti sobě. Uvedeme jako vědeckou konferenci. 1. skupina 

řekne první slovo, které napsala papír. Druhá skupina s jejich tvrzením 

souhlasí, ale dodá doplnění. Pokud nesouhlasí, řekne, že si nemyslí totéž 

a musí argumentovat proč. Pokud by se nesouhlas a argumentace 

nedostavili, učitel svým komentářem může diskusi pomoci. Učitel je při 

diskusi vždy nestranný. 

Závěrečné 

shrnutí 

(organizace 

v kruhu) 

10  

Nadepsaný 

balicí papír, 

fixy, 

barevné 

lístečky, 

min. 6 

lepidel 

Balicí papír rozdělíme na čtyři sloupce. Každý sloupec má svůj nadpis 

(Legenda, O Bruncvíkovi, O Staroměstském orloji, O Golemovi). Balicí 

papír leží uprostřed kruhu, stejně tak, jako fixy, lepidla a barevné 

lístečky.  Každý žák napíše alespoň 1 heslo, které se vztahuje k daným 

nadpisům a nalepí ho do příslušného sloupečku. Pokud se heslo vztahuje 

k více nadpisům, napíše ho vícekrát a nalepí tam, kam patří. Na závěr si 

své vědomosti o legendách společně pročteme. 

Závěrečná 

reflexe 

(organizace 

v kruhu) 

5  
Komunikač

ní předmět 

Žáci včetně učitele sedí v kruhu na koberci. Učitel pokládá otázky, žáci 

si posílají komunikační předmět a postupně odpovídají.  
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6.1.2 Metodický popis prvního dne 

Řízený rozhovor 

Příklady otázek: Byli jste někdy někde sami bez dospělých? Ztratili jste se někdy? Jak jste se 

cítili?   

Poznámka k realizaci: Pro komunikaci v kruhu používáme komunikační předmět. Mluví jen 

ten, kdo komunikační předmět drží v ruce (např. kamínek, …)  

 

Uvedení a „vtažení“ do tématu četbou 

Instrukce: Každý z Vás zaujme takové místo a polohu, které mu je pohodlné, zavře si oči a 

poslouchá… (učitel přečte úryvek z knížky BŘEZINOVÁ, I. Ďasík a Ďáblík. Albatros. Praha 

2017.). 

Bertíku! Bereniko! Poběžte! Vždyť se nám ztratíte!“ křikla paní učitelka na dvojici dětí.  

„Radši pojď,“ zatahala Berenika brášku za rukáv. „Ať nám neutečou.“ 

„Ach jo. To je pořád spěchu,“ brblal Bertík, ale nakonec popoběhl za ostatními.  

Děti byly v Praze na školním výletě. Dvojčata Bertík s Berenikou navštívila hlavní město úplně poprvé. 

Připadalo jim velké a staré. Jenže to se jim na něm právě líbilo. Nevěděli, kam mají koukat dřív. Zrovna teď je 

nejvíce zaujalo kamenné dláždění. Berenika vytáhla z kapsy mobil.  

„Počkej na mě, Bertíku, jenom si něco vyfotím,“ řekla důležitě. 

Bertík se sklonil vedle ní, ale vtom… Něco mu ukáplo za krk.  

„No, paráda. Mám pocit, že mě právě pokadil holub.“ 

Berenika se rozesmála. Jenže v tu chvíli něco káplo za krk i jí. „Možná jenom prší,“ uklidňovala svého bratra. 

„Nebo někdo nahoře v okně zalívá kytky.“ 

Sourozenci naráz zaklonili hlavy, aby zjistili, co na ně shora padá. Vzápětí oněměli údivem.  

„Vidělas to?“ zašeptal Bertík. Berenika jen mlčky přikývla.  

Stáli pod vysokou věží. Dole měla průjezd jako brána. Byla krásně zdobená sochami a kamennými ornamenty. 

A jedna z menších soch se teď zdála být živá.  

„On na mě plivnul,“ postěžoval si Bertík ublíženě.  

„A teď zamrkal,“ špitla Berenika.  

„Řeknu to paní učitelce,“ zabručel Bertík. „Z věže se neplive.“ 

„Nežaluj, třeba nechtěl,“ bránila Berenika podivného tvora.  

„Stejně to řeknu,“ postavil si Bertík hlavu. „Já, když jsem jednou ve škole plival z okna, dostal jsem poznámku. 

Jsem zvědavý, co dostane on.“ 

Ale po paní učitelce a po spolužácích jako by se slehla ulice.  

„Utekli nám,“ vzdychla Berenika. „Co budeme dělat?“  

Bertíka zaujala jiná věc.  

„Podívej se, je tam ještě jeden,“ zašeptal s hlavou vyvrácenou vzhůru. 

A opravdu. Podivný tvor mávl na kamaráda, který seděl na věži kousek dál. Nato oba mrštně sešplhali dolů na 

chodník.      

Berenika bázlivě couvla. Bertík se však postavil před ní a přísně pohlédl na ta dvě prapodivná stvoření.  

„Který z vás na mě plivnul, co?“ 

„To byl zbyteček ze včerejšího lijáku,“ roztáhl jeden tvor pusu od ucha k uchu. 

„Jo, my nepliveme,“ zašklebil se druhý. „My jen při dešti cákáme vodu. Aby ze střechy nepadala halabala, ale 
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spořádaně.“ 

Děti z toho moc moudré nebyly.  

„Kdo vlastně jste?“ odvážila se zeptat Berenika. 

„No kdo. Chrliči přece. Právě se vám to snažíme vysvětlit. Lidi nás vytesali z kamene a posadili nahoru na věž. 

Máme za úkol chrlit dešťovou vodu co nejdál od zdi.“ 

„Aha. Normální okap,“ obrátil se Bertík na sestru. 

„Normální asi ne, když šplhá a mluví,“ namítla Berenika.  

Vtom se jeden z chrličů uklonil. 

„Možná bychom se měli představit. Já jsem Ďasík a tohle je Ďáblík,“ ukázal na kamaráda.  

„Berenika Broučková,“ pípla holčička. „A tohle je můj bráška Bert, tedy Albert.“ 

„Copak tu děláte takhle sami?“ vyzvídal Ďasík. 

„Zrovna jsme se ztratili,“ rozhodil Bertík rukama.  

„A to jsme ještě měli se třídou jít na Vyšehrad,“ posmutněla Berenika.  

„Na Vyšehrad?“ zakořenil se nadšeně Ďasík. „Tam vás rádi zavedeme.“ 

„Vážně? A pojedeme metrem?“ vyzvídal Bertík. „Já ještě metrem nikdy nejel.“ 

„Prosím tě, metrem!“ zkřivil Ďáblík pusu, až mu z ní trochu vyšplíchlo. „Od čeho tady máme bránu?“ 

„Tahle brána veder na Vyšehrad?“ zaujalo to Bertíka.  

„Nejen na Vyšehrad. Tahle brána vede, kamkoli budete chtít.“ 

„Páni,“ vydechla Berenika. „Je kouzelná?“ 

„Dřív se jmenovala Horská,“ řekl Ďasík. „Protože směřuje ke Kutné Hoře.“ 

„Ale potom se jí začalo říkat Odraná. Protože z ní spousta ozdob opadala. I já mám od té doby o pár šupin míň,“ 

postěžoval si Ďáblík. 

„A dneska se jí říká Prašná,“ ujal se slova znovu Ďasík. „Býval v ní totiž uložený střelný prach. Párkrát jsme 

měli namále, aby nám věž pod nohama nevybouchla.“ 

Děti nevěřícně kulily oči. Ale Ďasík s Ďáblíkem už je připravovali na cestu.  

„Chyťte se za ruce,“ přikázal Ďasík sourozencům.  

Poté každý z kamenných skřítků popadl jedno z dětí za rameno. V tu chvíli se v bráně utvořil ohromný vír. 

Z ulice a chodníků se zvedl prach. A pak všichni čtyři proletěli Prašnou bránou na druhou stranu… 

 

Cesta do neznáma 

Instrukce: Nyní se rozdělte do dvojic. Sedněte si čelem k tabuli na zem a nedívejte se. Já si tu 

pro vás něco připravím.  

Připravila jsem pro vás cestu. Jeden z dvojice si zaváže oči. Druhý ho vezme za ruce a provede 

ho neznámou cestou.  

 

Řízený rozhovor 

Příklady otázek: Jak jste se cítili, když jste cestou procházeli a proč? Prosím, abyste se nad 

svými pocity z cesty zamysleli. Za chvilku mi povíte, kým jste na cestě byli, zda průvodcem 

nebo ztraceným. K tomu zkuste jednou větou, vyjádřit své pocity.  

Jak se asi cítila Berenika s Bertíkem?  
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Kudy vedla vaše cesta? Poznali jste, co jste překračovali, nebo obcházeli? Podle čeho jste 

poznali, že to byl právě polštář (židle, kniha)? 

Instrukce: My se, stejně jako Berenika s Bertíkem, vydáme na výlet do Prahy. Abych to 

upřesnila, do staré Prahy. Dnes tady ze třídy a zítra už doopravdy.  

 

Klíčová slova 

O staroměstském orloji – hodinář, pomocník, dýka, výkřik, ticho, jedinečnost 

O Bruncvíkovi – rytíř, erb, lev, drak, černokněžník, meč 

O Golemovi – magie, pomoc, tvor z hlíny, kouzlo, síla, odpočinek 

Instrukce: Vytáhněte si teď každý lísteček s nějakou barvou. To bude barva, kterou budete 

hledat po třídě. Každý z vás si vezme pouze jeden lísteček a vrátí se do kruhu.  

- Právě jste se rozdělili do skupin. Prosím, abyste si sedli v kruhu tak, aby byly skupiny 

pohromadě.  

- Rozumíte, ve skupinách, všem klíčovým slovům? Pokud ne, vysvětlíme si je. 

- Nyní dostanete papír. Za chvíli budete číst příběh. V tomto příběhu se objeví tato, nebo 

podobná slova. Vymyslete ve skupinách příběh, ve kterém se klíčová slova objeví. Příběh 

bude mít minimálně 10 vět. Příběh pište všichni ze skupiny, je to nutné pro další práci. 

Použitá klíčová slova v textu zakroužkujte. 

 

Porovnání příběhů, prezentace, práce s textem 

Instrukce: Mezi skupinami jsou vždy dvě skupiny, které měly stejná klíčová slova. Každá 

skupina se nyní rozdělí na dvě poloviny. Nyní se promíchejte s druhou skupinou a přečtěte si 

navzájem své příběhy. Vezměte si pastelku a podtrhněte místa, ve kterých se vaše příběhy 

podobají.  

- Vraťte se ke své původní skupině a zjistěte, zda se podtržené části příběhu shodují. 
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- Pojďme si sednout po skupinách do kruhu. Přečteme si vaše příběhy. Je na skupině, zda 

si zvolí mluvčího, který nám příběh přečte, nebo zda se na prezentaci bude podílet celá 

skupina.  

 

Řízené čtení 

Instrukce: Tentokrát mám pro vás příběh já. Je to příběh, který je možná pravdivý, ale možná 

také trochu vymyšlený. Lidé těmto příběhům začali říkat legenda nebo pověst. Záleží na každém, 

čemu věřit chce a čemu ne.  

- Každá skupina bude postupně dostávat úryvky legendy. Pod úryvkem vždy naleznete 

otázky. Vaším úkolem bude, abyste si ve skupině přečetli úryvek a společně vymysleli 

odpovědi na otázky. Své odpovědi napíšete vždy k otázce, ke které patří. Až budete mít 

otázky vypracované, přihlaste se o další část textu.  

- Po přečtení podtrhnete slova, kterým nikdo ze skupiny nerozumí. 

- Skupina, která by měla práci hotovou dříve, se přesune v tichosti na koberec, kde pro vás 

budou připraveny knihy. Knihy si můžete půjčit a prohlédnout.   

Instrukce: Nyní se vraťte na místo, kde jste se skupinou pracovali. Která slova jste si v textu 

podtrhli a jsou pro vás tedy nová nebo neznámá? Společně si je vysvětlíme. Vymyslete pro svou 

legendu název, který ji nejlépe vystihuje. Sedneme si na koberec tak, aby skupiny, které četly 

stejnou pověst, seděly u sebe. Vždy řeknete oba názvy, které jste vymysleli a budete příběh 

vyprávět po částech tak, aby promluvil každý ze skupiny minimálně jednou.  

  

Diskusní pavučina 

Instrukce: Pro naši další práci vás rozdělím na dvě poloviny. Každá polovina dostane papír 

s nadpisem legenda. Vaším úkolem bude napsat 5 hesel, která slovo legenda vystihují.  

Nyní si představte, že jste na vědecké konferenci. Každá skupina si sedne na jednu stranu třídy, 

tedy naproti sobě. První skupina řekne jedno z hesel, které napsala na papír. Druhá skupina 

s jejich tvrzením souhlasí, a doplní k tomu informaci, proč souhlasí, nebo naopak s informací 
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nesouhlasí a řekne např.: „Pane kolego, nemyslím si, že je vaše informace správná, protože…“ 

Diskuse pokračuje do té doby, než vyčerpáme všechna hesla, a nebude tak o čem diskutovat.  

 

Závěrečné shrnutí 

Instrukce: Pojďme si sednout do kruhu, ať na sebe hezky vidíme. Myslím, že jsme si nyní 

ujasnili, co legenda je a co není. Máme tady balicí papír rozdělený na čtyři sloupce a každý 

sloupec má svůj nadpis. Každý z vás nyní na lísteček napíše alespoň jedno heslo, které se vám 

vybaví a vztahuje se k daným nadpisům. Pokud se heslo, které vás napadne vztahuje k více 

sloupečkům, jednoduše ho napište víckrát a nalepte tam, kam se vám hodí. Vznikne nám 

společná mozaika našich vědomostí a poznatků, kterou si můžete v klidu pročíst.  

 

Závěrečná reflexe: Co nám dnes přineslo společné skládání mozaiky s názvem legendy? Které 

slovo jsi na poster nalepil a proč? Za co jsem vděčný sobě, či jiné osobě? Splnil dnešní den má 

očekávání? 

6.2 Realizace druhého dne 

V druhém dni se s žáky vypravím do Prahy po stopách legend, aby se seznámili s místy, ke 

kterým se konkrétní legendy váží. Během této části projektu kladu důraz hlavně na vnímaní 

a chápání jazykových sdělení, kultivovanost psaného a mluveného projevu a rozhodování se na 

základě slyšeného textu, vztahujícího se k pražským legendám. Žáci prochází Prahou 

s pracovním listem, jehož prostřednictvím zdokonalují slohovou výchovu, konkrétně popis. 

Úkoly zadávané v průběhu výpravy podporují děti ve schopnosti vyprávění, rozšíření slovní 

zásoby přitažlivou formou a budování vztahu k místu bydliště.   

K realizaci budeme potřebovat korálky dvou barev pro každé dítě, pracovní list do dvojic, desky 

s klipem a psací náčiní. Výprava po pražských legendách zabere přibližně čtyři hodiny. Pro 

zjištění trasy a informací o ní jsem využila publikaci Petřinové (2019). 
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6.2.1 Obecné informace 

Tabulka 13: Rozpis zastávek druhého dne 

1. zastávka Prašná 

brána 

Žákům rozdáme korálky a pracovní listy, které budou mít po celou dobu výpravy po ruce. 

Žáci dostanou první otázky o Prašné bráně. Rozdělí se do dvojic a vyplní první úkol 

z pracovního listu, díky kterému se dozví směr cesty. 

2. zastávka 

Staroměstské 

náměstí 

Na konci Celetné ulice se žáci podívají na fotografii Staroměstské radnice, najdou ji na 

Staroměstském náměstí a dojdou k ní. 

3. zastávka 

Staroměstský orloj 

Žáci pomocí korálků odpovídají na otázky, zjistí, kdo je apoštol, co je domovní znamení, 

vyslechnou si o orloji krátké informace a vypracují druhý úkol v pracovním listu. Po 

vypracování úkolu z pracovního listu žákům ukážeme fotografii Týnského chrámu, ke 

kterému se vydají a splní úkol číslo tři. 

4. zastávka Týnský 

chrám  
Přečteme dětem úryvek z knihy BŘEZINOVÁ, I. Ďasík a Ďáblík. Po úryvku žáci zodpoví 

otázku. 

5. zastávka Dům 

U zvonu 

Žáci si přečtou v pracovním listu popis další cesty, kam se vydají. Po větách v popisu 

střídáme dvojice, které o vedení budou mít zájem, aby celou cestu nevedla pouze jedna 

dvojice. 

6. zastávka Náměstí 

Franze Kafky 
Žáci odpoví na otázky, dozví se, kdo byl Franz Kafka a v pracovním listu vypracují úkol 

číslo pět. Vydáme se správnou ulicí za Golemem. Žáci mají za úkol sledovat chodník. 

7. zastávka Golemova 

podobizna 

V dlažbě chodníku je vyskládaná podobizna Golema. Zahrajeme si obdobu Kimovy hry. 

Učitel klade žákům otázku o vzhledu Golema, následně v otázkách, podle vzoru učitele, 

pokračují dobrovolníci z řad žáků. Po dokončení hry se vydáme dál. Pokračujeme 

Maiselovou ulicí. Na křižovatce odbočíme vpravo do ulice Jáchymova. Zastavíme se 

u bývalé Židovské obecné školy, číslo popisné 3. 

8. zastávka Maiselova 

synagoga 

Nacházíme se u Maiselovy synagogy, žáci zodpoví otázku pomocí korálků. Pokračujeme 

dále, na křižovatce se Širokou ulicí se dáme vlevo. Ukážeme žákům obrázek s pamětní 

deskou. Žáci budovu hledají. 

9. zastávka Dům 

rabína Löw 
Pracovní list, úkol šest. Krátké povídání o rabínovi. Nyní se žáci rozhlédnou, pokračujeme 

k budově z obrázku č. 5. 

10. zastávka Pinkasova 

synagoga, Židovský 

hřbitov 

Název budovy žáci zjistí z šifry v pracovním listu, úkol č. 7. Krátké povídání o další cestě. 

Nahlédnutí na Židovský hřbitov malým okénkem. Pokračujeme kolem zdi, zahneme 

vpravo, do ulice Břehová a následně opět vpravo do ulice U starého hřbitova. Po pravé 

straně míjíme Klausovu synagogu. Vyjdeme na křižovatce s Maiselovou ulicí u Staronové 

synagogy. 

11. zastávka Staronová 

synagoga 

Zeptáme se žáků, zda by dokázali říci, proč prohlídka Židovského města končí právě tady. 

Cesta pokračuje Maiselovou ulicí zpět na Náměstí Franze Kafky. Hranici mezi Židovským 

a Starým městem tvoří právě toto náměstí a Kaprova ulice. 

12. zastávka Náměstí 

Franze Kafky 
Z náměstí povede cesta ulicí, jejíž název zjistíte vyluštěním úkolu č. 8. Platnéřskou ulicí se 

vydáme až na Mariánské náměstí, kde se nachází Klementinum. 

13. zastávka 

Klementinum  

Klementinem budeme procházet do Karlovy ulice. Uvnitř Klementina uděláme zastávku 

pro seznámení s jednou legendou, vázanou k tomuto místu, navíc. Žáci dostanou 

rozstříhané obrázky, které ve dvojicích skládají, podle předpokládaného děje. Vymyslí 
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krátký příběh, který souvisí s obrázky, a řeknou ho třídě. Učitel nebude hodnotit, zda je 

příběh správně či ne, jen řekne, jak ve zkrácené verzi zní legenda, kterou k tomuto místu 

zná on. 

14. Zastávka dům U 

Zlatého hada  

Klementinem projdeme do ulice Karlova. Žáci splní úkol 9. Dále se vydáme Karlovou ulicí 

přes Křížovnické náměstí ke Karlovu mostu. Upozorníme žáky, že půjdeme kolem 

pomníku a aby si všimli, čí ten pomník je. 

15. zastávka Karlův 

most 

Otázka s korálky k pomníku. Úkolem každé dvojice bude vybrat si jednu ze soch, která 

stojí na Karlově mostě, zjistit čí socha to je, v jakých místech zhruba stojí a jak vypadá. 

V pracovním listu, v úkolu číslo 10 je pro popis prostor, žáci si zapisují poznámky, popis 

napíší buď na Kampě na hřišti, popř. další den ve třídě (podle počasí). Na konci Karlova 

mostu bude další zastávka. 

16. zastávka socha 

Bruncvíka 

Ještě, než dorazíme k soše, zastavíme se na konci Karlova mostu a položíme dětem dvě 

otázky s korálky. Správnou odpověď si žáci zjistí sami, až k soše Bruncvíka sejdeme. Na 

závěr si vyplní do rámečku vlastní název pro naši cestu po Praze.  

 

 

6.2.2 Metodický popis druhého dne 

1. zastávka Prašná brána  

Tato stavba se jmenuje: 
č: Prašná brána 

b: Mostecká věž 

 

Instrukce: Proč si myslíte, že je první zastávka naší výpravy právě tady? 

- Začínáme zde, protože jak už víme, Prašná brána je kouzelná a Bereniku s Bertíkem 

přenesla do středověké Prahy. My touto bránou také musíme projít, abychom se dostali 

na místa z našich legend, abychom se podívali, že ty naše legendy se odehrály na 

opravdických místech, kam se můžeme i dnes ještě podívat. 

Otázka: Pamatujete si, jaká různá jména, Ďasík s Ďáblíkem, říkali, že tato brána měla?  

Dřív se jmenovala Horská, protože směřuje ke Kutné Hoře. Ale potom se jí začalo říkat Odraná, protože z ní spousta 

ozdob opadala. A dneska se jí říká Prašná. Býval v ní totiž uložený střelný prach.  

 

Instrukce: Zkuste se ve dvojicích poradit a odhadnout, jak je věž vysoká, tedy kolik asi měří 

metrů? Dnes je Prašná brána vysoká 65 metrů. Najdete na Prašné bráně nějakého chrliče? 
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Ďasík s Ďáblíkem byli: 
č: děti z příběhu 

b: chrliči 

 

Instrukce: Rozdám Vám do skupiny pracovní list. Podepište si ho. První úkol vám napoví, kudy 

vede naše cesta dál. Pracovní list nás bude provázet celou dnešní výpravou. 

 

2. zastávka Staroměstské náměstí 

Instrukce: Ukáži Vám na obrázku budovu. Každá dvojice se ji pokusí z tohoto místa najít. Poté 

se k ní společně vydáme.  

 

3. zastávka Staroměstský orloj 

Nacházíme se na: 
č: Václavském náměstí 

b: Staroměstském náměstí 

 

Apoštol je: 
č: kouzelný dědeček z pohádky 

b: jeden z 12 učedníků Ježíše 

 

Domovní znamení je: 
č: znak, který byl užíván před tím, než začaly být domy číslovány 

b: ozdoba, aby byl dům veselejší 

 

Orloj je: 
č: kostel 

b: starověké hodiny 

  

Pražský orloj byl dokončen mistrem Hanušem z Růže v roce 1490. Orloj ukazuje postavení Země, Slunce a Měsíce 

v nebeské sféře a odměřuje čas. Jeho součástí je kalendárium s ukazatelem dnů v týdnu, měsíců a roků a znamení 

zvěrokruhu. Každou hodinu oživnou sošky: Lakomec, Turek, Marnivec a Kostlivec. Za dvěma okny prochází 12 

apoštolů, dokud se nezavřou okna. Poté zakokrhá bronzový kohout. Po smrti mistra Hanuše se mechanismus orloje 

porouchal. Teprve v 19. století jej městská rada nechala opravit.  
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Instrukce: Nyní jsme se o orloji dozvěděli nějaké informace. Teď už se ale můžete vrhnout na 

2. úkol z pracovního listu.  

- Abyste mohli splnit úkol č. 3, ukážu vám fotografii budovy, ke které se musíme vydat. 

Pokud byste si nevěděli rady, můžete se na odpověď zeptat kolemjdoucích. 

 

4. zastávka Týnský chrám 

Instrukce: Tato budova je, jako spousta budov v Praze, nejen krásná, ale má i krásnou historii. 

Pokud se o ní chcete dozvědět víc, poslouchejte pozorně. Něco vám přečtu, a pak bude 

následovat otázka, takže si připravte své korálky.  

Uvnitř panoval čilý ruch. Jedna skupina zboží nakládala, druhá vykládala. Sluhové se starali o koně, jiní vodili hosty 

do krčmy stlučené z prken nebo do míst určených k spaní. Na zemi vydlážděné oblázky se válela sláma a v rozích to 

podezřele páchlo.  

„Tady by naše máma asi o dovolené bydlet nechtěla,“ ohrnul Bertík nos.  

Kolem pobíhali lidé v roztodivném oblečení a neustále se o něčem dohadovali nejrůznějšími jazyky.  

„Vůbec nikomu nerozumím,“ zlobila se Berenika. „A to jsem na angličtinu fakt dobrá.“ 

„Tihle mluví německy, polsky, italsky, arabsky…“ vysvětlil Ďáblík. 

„A co prodávají?“ 

„Sůl, koření, cizokrajné ovoce…“ 

„To všechno známe,“ namítla Berenika přezíravě. 

„Drahé látky, šaty, šperky z dalekých krajů, jantar, blýskavé meče a dýky s rukojetí vykládanou perletí…“ 

„A na ty zase nemáme,“ posmutněl Bertík. „Co aspoň něco k jídlu?“ 

Kolem zrovna proběhl muž s podnosem plným koláčů. Dětem zavoněly pod nosem, až se jim sbíhaly sliny. 

Berenika vytáhla z batůžku peněženku. 

„S tou to ani nezkoušej,“ zarazil ji Ďasík. 

„Nebo tě strčí do klády, že nabízíš falešné peníze. I ruku by ti mohli useknout!“ strašil ji Ďáblík.   

 

- Myslím, že žít v době dávné Prahy nebylo úplně snadné. Ale co myslíte, k čemu Týn 

sloužil?  

Týn za dávných dob sloužil jako 
č: škola 

b: opevněný kupecký dvůr 

 

Týn byl opevněný kupecký dvůr, kde se všichni kupci z ciziny museli nahlásit, uskladnit své zboží a zaplatit clo 

poplatek, za který se jim dostane ochrany od panovníka. V Týně si kupci mohou odpočinout, najíst a vyspat. Byl tu 

i kostel a ošetřovna pro nemocné.  
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5. zastávka Dům U zvonu 

Instrukce: Na úkol číslo čtyři se vrhneme rovnou. Máte popis cesty, kudy se vydáme dál. První 

bod splníme všichni najednou. V dalších bodech se budete po dvojicích střídat ve vedení celé 

třídy.   

 

6. zastávka Náměstí Franze Kafky 

Franz Kafka byl: 
č: spisovatel 

b: známý zloděj 

 

Instrukce: Správně jste se zavedli na Náměstí Franze Kafky, kde vstupujeme do Židovského 

města. Franz Kafka byl jedním ze světově uznávaných spisovatelů, kteří jsou spojováni 

s židovstvím. 

Židé jsou: 
č: cizinci, kteří se v dávných dobách usadili v Praze 

b: bezhlaví rytíři 

 

Židovské město je: 
č: hostinec, do kterého se dříve chodilo 

b: pražská čtvrť, kterou obývali Židé 

 

Instrukce: Ujasnili jsme si, kdo jsou Židé a co je Židovské město. Vypracujte úkol číslo 5.  

 

Maiselova ulice je jednou z ulic městské části Josefov. Dříve se to tady jmenovalo Židovské město. V dávných 

dobách i do českých zemí dorazili Židé, kteří byli vyhnáni ze své země. Byl jim tehdy vyhrazen nevelký prostor 

oddělený od ostatních částí města hradbami a branami. Židé trochu odlišně vypadali, jedli jiná jídla, slavili jiné 

svátky a měli jiné zvyky. Pražané Židy neměli rádi, obviňovali je z nejrůznějších smyšlených zločinů 

a v nejhorším na ně i zaútočili. Židé si takových útoků zažili hodně, a proto se rabbi Löw rozhodl vyrobit 

Golema, aby mu pomohl Židy chránit. My se teď vydáme Golema hledat… 

 

Instrukce: Správně jste rozšifrovali název ulice. Teď víme, že se touto ulicí vydáme. Pozorně se 

dívejte pod nohy. 
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7. zastávka Golemova podobizna 

Instrukce: Našli jsme Golemovu podobiznu v dlažbě a vy si alespoň můžete udělat představu 

o tom, jak Golem vypadal. Zahrajeme si hru. Máte 10 vteřin na prohlédnutí Golemovy 

podobizny, následně, až vám řeknu, všichni zavřete oči. Položím vám otázku, týkající se vzhledu 

Golema, a vy na ni odpovíte. Potom se někoho dotknu, ten otevře oči a vymyslí další otázku. Až 

na ni odpovíte, zvolí dalšího ten, který otázku vymyslel.  

- Nyní můžeme pokračovat dál, pojďte, prosím, za mnou. 

 

8. zastávka Maiselova synagoga 

Synagoga je: 
č: židovský kostel 

b: místo, kde se trénuje parkur 

 

Synagoga se zjednodušeně říká židovskému kostelu, ale je to spíše místo k setkávání. Mordechaj Maisel byl 

dvorním Židem na dvoře císaře Rudolfa II a byl velmi bohatý.   

 

Instrukce: Nyní se dívejte kolem sebe, až uvidíte tenhle znak, zastavte se. Můžeme se pustit do 

úkolu šest.  

 

V této ulici si stavěli své domy jen ti nejbohatší jako rabíni, lékaři, bankéři a podobně. V rudolfínské době se tu 

usadil i duchovní a učenec Jehuda Löw. Vynikal například v oboru hvězdářství, mystiky, počtářství. Byl považován 

téměř za kouzelníka. Teď už víme, že tvůrce Golema bydlel právě v tomto domě. I tady si v dlažbě všimněte 

kamenů zmizelých.  

 

9. zastávka Pinkasova synagoga 

Instrukce: Rozhlédněte se, uvidíte tuto budovu, která je pro naši cestu také zajímavá. Vydáme 

se k ní. Její název zjistíte po vyřešení úkolu č. 7.  

- V Židovském městě bych Vám ráda představila už jen dvě místa. Prvním je Židovský 

hřbitov. Nepůjdeme se podívat dovnitř, ale pro představu, jak vypadá se podíváme 

malým okénkem. Byli jste už někdy na nějakém hřbitově? Alespoň uvidíte, čím se 

hřbitovy liší.  
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Židovský hřbitov je pro nás zajímavý tím, že je tam pohřbený například Franz Kafka, o kterém jsme již mluvili. Ale 

hlavně nás zajímá rabín, který stvořil Golema. Ten je zde pochován také.  

 

10. zastávka Staronová synagoga 

Instrukce: Před námi stojí Staronová synagoga, u které poznávání Židovského města ukončíme 

a vydáme se k poslednímu místu naší výpravy.  

Otázky: Dokázal by mi někdo říct, proč právě tady končíme naši trasu po Židovském městě? 

(Na půdě synagogy je uložen Golem, končí zde i legenda O Golemovi. 

 

11. zastávka Náměstí Franze Kafky 

Instrukce: Tady už jsme dnes jednou byli. Pamatuje si někdo, jak se to tady jmenuje? Můžete 

nahlédnout do svých pracovních listů. Na této zastávce nás čeká úkol osm. Je potřeba, abyste 

název vyluštili správně, protože nám napoví směr naší další cesty.  

- Máte vyluštěno? Platnéřskou ulicí se vydáme až na Mariánské náměstí, kde se nachází 

Klementinum. Byla by škoda si ho nevšimnout, když jdeme okolo, tedy vlastně skrz. 

 

12. zastávka Klementinum 

Instrukce: Dám vám do dvojic šest obrázků. Obrázky seřadíte tak, jak si myslíte, že by mohli jít 

za sebou. Poté k obrázkům vymyslíte krátký příběh. Příběhy si poté řekneme nahlas.  

- Všechny příběhy, které jste vymysleli, by mohly být legendou z Klementina.  

 

Znám jednu tajuplnou legendu, která se váže k tomuto místu. Legenda vypráví o chudém zedníkovi, kterého, se 

zavázanýma očima, odvezli maskovaní lidé na tajné místo, kde měl zazdít otvor ve zdi. Jediné, co zedník poznal 

bylo, že se nachází ve sklepení. Za otvorem ve zdi byly vyskládané dřevěné bedny až po strop. Na nic se neptal, 

otvor zazdil. Byl za svou práci bohatě odměněn. Až později zjistil, že v bednách zřejmě byl poklad jezuitů, kteří 

byli vyhnáni z Prahy. Několikrát se pokoušel místo, které zazdíval, najít, ale bez úspěchu. Poklad je prý ukryt 

dodnes někde ve sklepení pod Klementinem.  
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13. zastávka dům U zlatého hada  

Instrukce: Pusťte se do úkolu číslo 9. 

Zlatý had je na domě: 
č: protože tu byla lékárna 

b: protože tu bydlela ježibaba, která míchala jed 

 

Instrukce: Naše další cesta povede Karlovou ulicí. Půjdeme kolem pomníku, všimněte si, čí 

socha to je.   

 

14. Zastávka Karlův most 

Šli jsme kolem pomníku: 
č: rabína Löw 

b: Karla IV. 

 

Otázka: Proč si myslíte, že tady ta socha stojí? 

Opět, jako už jednou stáli na břehu Vltavy.  

„Teď jsme v roce 1436. Tenhle most je Karlův. Zatím se mu říká Kamenný.“ 

„Ale kde jsou všechny ty krásné sochy?“ podivila se Berenika.  

„Většinu z nich sem lidé postavili až o téměř tři sta let později.“ 

Bertík do sestry vzrušeně strčil. „Ty mě vůbec neposloucháš,“ zlobil se.  

Ďasík tvrdí, že tenhle most začali stavět v roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut!“  

„No a? Co je na tom?“ nechápala Berenika. „Hlavně že stojí, ne?“ 

„Nevidíš to?“ sjel Bertík sestru zklamaným pohledem. „Počkej…“ 

Sundal si batůžek a začal v něm štrachat. Konečně vytáhl papír a tužku. 

„Tak dívej!“ 

Bertík na papír napsal rok, den, měsíc a přesný čas, kdy byla slavná stavba zahájena. 

„No jo! Ukaž?“ vytrhla Berenika bratrovi papír z ruky. „To je ale pěkná náhoda, co?“ 

„Náhoda?“ ohrnul Ďáblík ret. Žádná náhoda. Takhle to Karlu IV. Poradili astrologové. Tvrdili, že to mostu přinese 

štěstí.“ 

„A přineslo,“ kývala Berenika radostně hlavou. „Most stojí dodneška!“ 

 

Instrukce: Napište si na pracovní list, do úkolu č. 10, přesný datum a čas, kdy se Karlův most 

začal stavět. Co Bertíka na číslech zarazilo?  
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- Přejdeme Karlův most na druhou stranu. Jedna paní učitelka bude stát na druhé straně 

mostu, tedy na konci. Druhá půjde s poslední dvojicí. Vaším úkolem bude vybrat si jednu 

z třiceti soch, které na Karlově mostě stojí. Vy si o té soše uděláte poznámky 

do pracovního listu k úkolu č. 10. Zapíšete si, kde zhruba vaše socha stojí, jak vypadá, 

čím je zajímavá a jak se jmenuje. Dvojice, která bude mít poznámky k popisu sochy 

hotové, počká na konci mostu na zbytek třídy. Popis sochy sepíšete, až sejdeme z mostu 

do parku Kampa, tedy na konci naší výpravy.  

 

15. zastávka socha Bruncvíka 

Jak se socha jmenuje? 
č: rytíř Bruncvík 

b: Karel IV.  

 

V ruce drží: 
č: knihu 

b: meč 

 

U nohou mu leží: 
č: drak 

b: lev 

 

Instrukce: Odpovědi na tyto otázky si budete muset zjistit sami. Pojďme se na sochu podívat. 

Málem bych zapomněla na název! Já jsem zvolila název Za pražskými legendami aneb 

poznáváme hlavní město. Do prázdného okénka na začátku pracovního listu napište název, který 

by se, pro dnešní den, líbil vám. Stalo se Vám někdy, že jste se dozvěděli tajemství, které jste 

nesměli nikomu prozradit? Vzpomenete si na někoho, s kým jsme se na dnešní výpravě 

seznámili, kdo měl tajemství, o kterém nesměl nikomu říct? Byl to zedník z Klementina. Naše 

výprava tady končí. Všechny dvojice poctivě pracovaly a vyplnily své pracovní listy. Neměli 

jsme to štěstí, jako Berenika s Bertíkem, aby nás po Praze prováděli chrliči, kteří vše, co se 

v Praze již událo, spatřili na vlastní kamenné oči. Za to tady pro vás mám alespoň obálku, kterou 

vám mám předat od Ďasíka a Ďáblíka. Obálka bude vždy pro skupinu, ve které jste včera 

pracovali. Ale má to jeden háček! Obálku nesmíte otevřít! Prosím zvolte ve své skupině 

nejzodpovědnějšího člena. Obálku mu předám a on ji musí přinést zítra na vyučování! 

Zalepenou!!! Tak si pro to tajemství pojďte. 
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6.3 Realizace třetího dne 

Třetí a zároveň závěrečný den bude věnován v první řadě reflexi, která bude umocněna 

dotazníkem a rozhovorem. Dále upevnění poznatků z předchozích dnů, prostřednictvím 

rozehřívací aktivity spojené s otázkami. Věnovat se budeme práci s mapou a následné společné 

rekapitulaci cesty zaměřené na rozvoj dovednosti vyprávění se správnou časovou posloupností. 

Na rozvíjení komunikace ve skupině se zaměříme ve výtvarné části, která se logicky pojí s 

prezentací díla před třídou. Den je zakončen závěrečnou reflexí, která probíhá prostřednictvím 

řízeného rozhovoru a dotazníkem, který obsahuje stejné otázky jako dotazník z úvodu prvního 

dne. Žáci dotazník vyplňují ve dvojicích. 

6.3.1 Obecné informace 

Tabulka 14: Rozpis činností 3. dne 

Metody, 

aktivity, 

techniky 

Čas / 

min 
Pomůcky Popis činnosti 

Rozehřívací 

aktivita 

„autíčka“ 

10  

Fotografie 

s památkami (3 

kopie od 

každé) 

Žáci si připomenou, co se na výpravě v Praze dozvěděli pomocí hry 

autíčka. Na koberci jsou položeny obrázky s památkami, které jsme na 

výletě viděli. Následně učitel pokládá kvízové otázky jako při výletě. 

Jen místo korálků žáci udělají u jedné možnosti dřep a u druhé 

zůstanou stát.  

Reflexe 

k rozehřívací 

aktivitě 

5  
Komunikační 

předmět 

Žáci včetně učitele sedí v kruhu na koberci. Učitel pokládá otázky, 

žáci si posílají komunikační předmět a postupně odpovídají. 

Střípky 

z naší 

výpravy 

20  

Kousky mapy 

z výpravy, 

lepidlo, poster, 

černý a 

červený lihový 

fix, kartičky 

s názvy míst 

Žáci dávají dohromady mapu z naší výpravy. Následně ji nalepí na 

poster. Fixem označí trasu naší výpravy. Označí v mapě místa, která 

navštívili a vymyslí k nim popis pomocí tří hesel. Cestu si na závěr 

v kruhu převyprávíme včetně zajímavostí o památkách pomocí mapy 

a pracovních listů. 

Řetězové 

vyprávění, 

reflexe 

15 

Klubíčko vlny, 

vytvořená 

mapa, PL 

z výpravy. 

Celá třída vypráví příběh o výpravě, kterou zažila. Střídají se po jedné 

větě podle náhodného výběru. Ten, který začíná vyprávět, dostane 

klubíčko. Po jedné větě chytne konec klubíčka a klubko pošle po zemi 

komu chce. Další po své větě chytí vlnu klubíčka, drží ji a klubko pošle 

dalšímu náhodně vybranému spolužákovi. Vznikla síť, napadlo by vás, 

co by síť mohla představovat? (síť ulic v centru Prahy, záchranná síť 

naší třídy, která pomůže každému, kdo pomoc potřebuje…) 

Výstup 

projektu, 
45  

Tužky, nůžky, 

čtvrtka A3 pro 

každého, 

Žáci tvoří osobu/budovu z legendy ve skupinách. (velká čtvrtka – 

každý si vylosuje část postavy/budovy, výtvarně ztvární na čtvrtku A3, 
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reflexe čtvrtka A0 pro 

skupiny, 

štětce, 

temperové 

barvy, 

komunikační 

předmět. 

natře (vybarví) temperovou barvou a obtiskne na čtvrtku A1) 

Komunikace ve skupině – koho/co z legendy vytvoříme 

Respektujeme se – je na každém, jak svou část těla ztvární 

Díla vystavíme na ve třídě nebo na chodbě školy. 

V kruhu si popovídáme o společné práci, skupiny představí svá díla a 

zdůvodní výběr tématu. Rozhovor probíhá na koberci, žáci sedí po 

skupinách, ve kterých pracovali. 

Závěrečná 

reflexe 
5 

Komunikační 

předmět 

Žáci sedí v kruhu, zamyslí se nad odpovědí a postupně všichni 

odpovídají na otázky. 

Dotazník 5 
Psací potřeby, 

dotazník 

Žáci ve dvojicích vyplňují dotazníky, které si označí stejnou značkou 

jako na začátku projektu. 

 

6.3.2 Metodický popis třetího dne 

Rozehřívací aktivita 

Instrukce: Abychom si trochu připomněli náš včerejší výlet, zahrajeme si hru na autíčka. Po 

koberci jsou obrázky památek. Autíčka jezdí třemi různými rychlostmi. Autíčka jezdí v provozu. 

Když je na silnici kolona, jede rychlostí jedna. Ve městě jezdí rychlostí dva. Na dálnici jede 

rychlostí tři. Místo, kde se zrovna nacházíte budu říkat, takže pojedete vždy všichni stejnou 

rychlostí. V pravidlech silničního provozu je zakázáno jet vyšší rychlostí než 3 a bourat do sebe. 

Ve chvíli, kdy řeknu název památky, najdete její fotku na koberci (od každé památky jsou 3 

kopie). Potom vám zadám otázku. Odpovídat budete stejně jako včera na procházce, každý za 

sebe. Jen vyměníme korálky za dřep a stoj se vzpaženýma rukama.  

 

Památky: Prašná brána, orloj, Týn, náměstí Franze Kafky, Maiselova synagoga, Staronová 

synagoga, Klementinum, Karlův most, Bruncvík 

Otázky:  

č. otázka dřep ruce nahoru 

1 Pražský orloj se nachází na Václavské náměstí Staroměstském náměstí 

2 Prašná brána se dříve jmenovala Horská Kamenná 

3 Týn byl původně škola opevněný kupecký dvůr 

4 Franz Kafka byl známý spisovatel známý zloděj 
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5 Synagoga je Místo, kde se trénuje parkur židovský kostel 

6 Na půdě Staronové synagogy je schovaný Golem rabín Löw 

7 Zedník zazdil ve sklepení Klementina maskované muže poklad 

8 Karlův most nechal postavit Karel IV. rytíř Bruncvík 

9 Socha Bruncvíka má v ruce  lva meč 

 

Reflexe k rozehřívací aktivitě 

Příklady otázek: Dodrželi jste pravidla hry? Vznikl při hře ve vaší skupině nějaký problém? Jak 

jste ho vyřešili? 

 

Střípky z naší výpravy 

Instrukce: Máte s sebou obálky, které jsem vám včera na závěr naší výpravy, rozdala? Myslím, 

že teď je nejvyšší čas, se do nich podívat. Co jste objevili? Zkusíme dát ty kousky dohromady? 

- Tak to vypadá, že jednotlivé kousky k sobě pasují. Nalepíme si je tedy na papír a zkusíme 

najít naši včerejší cestu.  

- Teď zkusíme najít nejzajímavější místa, u kterých jsme se zastavili a něco si o nich říkali. 

Tato místa v mapě označím a vy nalepíte fotografii s památkou. Zkusíme ke každému 

místu vymyslet 3 hesla, která ho vystihují.  

 

Řetězové vyprávění s reflexí 

Instrukce: Nyní jsme si připomněli, kudy jsme včera šli a co jsme po cestě viděli. Nápovědou 

k další aktivitě vám bude kromě mapy také pracovní list, který jste při výpravě vypracovali. 

Mám u sebe klubíčko, které použijeme místo (např.) kamínku. Ten, který začíná vyprávět, 

dostane klubíčko. Po jedné větě chytne konec klubíčka a klubko pošle po zemi komu chce. Další 

po své větě chytí vlnu klubíčka, drží ji a klubko pošle dalšímu náhodně vybranému spolužákovi.   

Reflexe: Vznikla síť, napadlo by vás, co by síť mohla představovat? (síť ulic v centru Prahy, 

záchranná síť naší třídy, která pomůže každému, kdo pomoc potřebuje, …)   
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Výstup projektu s reflexí 

Instrukce: Nyní budeme trochu vyrábět. Vytvoříme si osobu nebo budovu, která vystihuje 

legendu vaší skupiny. Práce bude ve skupině a každý z vás na ní bude mít podíl. Záleží pouze na 

vaší skupině, zda se rozhodne pro osobu nebo budovu. Každý ze skupiny si vybere část těla nebo 

budovy, kterou budete tvořit. Dostanete čtvrtku, na kterou si svou část nakreslíte. Poté ji 

vybarvíte pořádnou vrstvou tempery a obtisknete na velkou společnou čtvrtku. Každý si svou 

část vymyslí po svém, proto se pokuste domluvit co nejpřesněji. Jen bych vás, než začnete, 

chtěla upozornit, že není důležité, jestli je podle každého z vás vaše skupinové dílo dokonalé, ale 

jestli jste do svého díla dali všechno a jestli se po společné práci cítíte spokojeně, vesele 

a kamarádsky. Díla vystavíme ve třídě nebo na chodbě školy. 

Reflexe: Představte nám své dílo. Jak se vám společně tvořilo? Dohodli jste se ve skupině na 

nápadu a postupu práce? Proč jste si zvolili právě toto téma? Pomohl jsi při práci někomu, nebo 

pomohl někdo tobě?   

 

Závěrečná reflexe 

Instrukce: Naposled vás poprosím, abychom se sešli v kruhu. Naposledy si pošleme náš 

kamínek. Budu vám pokládat otázky, byla bych ráda, kdybyste na ně všichni zkusili odpovědět. 

Otázky: Co ses během našich společných tří dnů naučil? Jak bys to mohl využít v životě? Na co 

ses v rámci našich společných dnů zeptal? Co ti během našeho projektu udělalo radost? 

A teď ještě než vám rozdám dotazníky, si najděte místo a polohu tak, aby vám bylo pohodlně 

a poslechněte si, jak to dopadlo s Bertíkem a Berenikou… 

  

„Myslím, že to nestihneme,“ ukázal Ďáblík k obloze. 

„Hrome,“ popadl se Ďasík za hlavu. „Bude pršet!“ 

„V pohodě! Máme ještě jednu pláštěnku,“ usmála se Berenika. „Vejdeme se pod ni všichni.“ 

„O to nejde,“ mávl Ďasík netrpělivě rukou. „My se musíme rychle vrátit k Prašné bráně. Máme tam práci.“ 

„No jo, vlastně,“ ťukla se Berenika do čela. 

Chrliči postrkovali děti k bráně v průčelí.  Než se Bertík stačil nadechnout a Berenika vydechnout, byli zpátky 
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v 21. století. Ďasík s Ďáblíkem se jen taktak stihli rozloučit a už šplhali na svá místa na Prašné bráně. Sotva dosedli, 

spadly první dešťové kapky.  

„Uf, to bylo o kamenný fous,“ oddechl si Ďasík a přátelsky na děti zamával.  

Ďáblík se pouze zašklebil a rukou ukázal někam dolů. K dvojčatům se právě řítila paní učitelka.  

„No, Bertíku! Bereniko! Jak to vypadáte? To snad není pravda! Člověk vás na minutu spustí z očí…“ 

„Na minutu?“ hlesla Berenika. 

„… a vy oba vypadáte, jako byste sto let prolézali trním.“  

„Jenom sto let?“  

„Mlč,“ dloubl ji Bertík loktem.  

Tak honem, honem, přejdeme ulici za ostatními. A pospěšte si, začíná pršet. Ať už jsme v metru.“ 

„Pojedeme metrem na Vyšehrad?“ zajímal se Bertík. 

„Ano. Pěšky je to daleko.“ 

„Co třeba projít bránou?“ řekl Bertík a usmál se nahoru na Ďasíka.  

„Bránou? Alberte Broučku, ty máš ale nápady!“ 
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7 Reflexe, závěry, doporučení pro praxi 

7.1 Obecná reflexe 

Pro realizaci jsem výše zmíněnou školu a konkrétní třídu zvolila ze dvou důvodů. Paní učitelka 

se žáky pracuje převážně frontální výukovou metodou, takže děti projektovou metodu běžně 

nezažívají, tím je pro ně sama metoda i formy práce zajímavá a zábavná. Druhým důvodem je, 

že se škola nachází na východním okraji Prahy, proto se žáci do centra nedostanou moc často. 

U žáků mě velmi mile překvapilo, že k sobě mají – na první pohled – velmi kladný vztah. 

Samozřejmě se asi každý nebaví s každým, ale neviděla jsem, že by se kdokoli komukoli 

posmíval, ve skupinách si sami od sebe pomáhali, byli k sobě velmi empatičtí. Přestože se mi 

zdálo, že paní učitelka občas někoho „zesměšní“ před třídou, evidentně zároveň na vztahy ve 

třídě dbá a pečuje o ně. 

Podle závěrečné evaluace projekt hodnotím jako vhodně sestavený, kdy se zdařilo splnit hlavní 

cíl, tedy rozvinout u žáků dovednost komunikace a stylistiky, k čemuž byly využité vybrané 

pražské legendy. Pro komunikační kruh jsem jako komunikační předmět zvolila placatý kámen, 

vhodný do dlaně. Instrukce, sepsané v metodickém popisu, jsou jasné a srozumitelné. 

Mezi negativní vnější vlivy na samotnou realizaci bych chtěla zmínit chování třídní učitelky, 

která nevhodně vstupovala do řízených rozhovorů, sloužících k motivaci a reflexi. To mělo za 

následek chvilkovou ztrátu motivace a zlehčování názorů a myšlenek dětí. Naštěstí sestavený 

projekt žáky vtáhl natolik, že to nemělo vliv na celkovou motivaci.  

V žádné části projektu nevyvstal žádný zásadní problém. Činnosti přesně zapadly do rozvrhu 

vyučovacích hodin, nebylo tedy třeba žákům brát přestávky, jak to u některých projektů bývá. 

Projekt považuji za vhodný i pro žáky, kteří nemají s projekty žádnou zkušenost. Zároveň se 

ukázalo, že výuka v projektech vyhovuje i dětem s individuálním vzdělávacím plánem, kterým 

asistenta nahradí téměř v plné míře spolužáci. 
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7.2 Reflexe jednotlivých dnů 

7.2.1 Reflexe prvního dne 

První den se žáci seznámili s legendami. V úvodním rozhovoru jsem zjistila, že se v dnešní době 

děti ztrácí převážně v obchodních centrech, na což jsem navázala úryvkem z knihy o dětech 

ztracených v Praze. Žáky velmi „vtáhla“ činnost „Cesta do neznáma“, kdy byla zřetelná velká 

starost o svěřence, kterého měli průvodci na starost. Byla z nich cítit velká zodpovědnost. 

Zároveň jsem viděla, že si děti vzájemně důvěřují. Přestože žáci vyslovili v následné reflexi, že 

měli strach, svou roli průvodci pojali velmi zodpovědně a svěřence vedli tak, aby se jim nemohlo 

nic stát. Cesta by měla zajisté ještě větší efekt, kdyby byla místo ve třídě, vytvořena na chodbě 

v delší verzi a žáci by opravdu neviděli, kudy jsou vedeni.    

Realizace metody klíčových slov mě také velmi mile překvapila. Všechny skupiny dokázaly 

vytvořit velice povedené příběhy (viz příloha), kdy po následném srovnání příběhů skupin se 

stejnými klíčovými slovy byl každý příběh jedinečný a v souladu s požadavky stylistických 

dovedností žáků obsahoval úvod, stať a závěr. Pro skupiny, které byly hotové dříve, jsem zadala, 

aby nakreslily ilustraci ke svému příběhu. Při prezentaci příběhů si všechny skupiny zvolily, že 

se na prezentaci zúčastní všichni členové.  

Řízené čtení se ukázalo jako vhodná metoda pro seznámení s textem. Má mnohem větší smysl, 

než když si žáci text jen přečtou nebo poslechnou. Žáci viditelně nad textem přemýšleli a na 

otázky svědomitě odpovídali. Přestože z kvalitativního šetření vyplynulo, že členové skupin 

pracovali vyrovnaně, jsem si vědoma, že u této činnosti jsem pár jedinců musela do práce trochu 

nutit povzbuzovat, což se odrazilo i na některých odpovědích. Pokud bych si jako cíl projektu 

nezvolila rozvoj komunikačních dovedností, zvolila bych tuto aktivitu jako samostatnou práci 

nebo práci do dvojic. Osvědčilo se mi mít na koberci dostatečné množství literatury s legendami 

k prolistování. Žáci se v této třídě po knihách vyloženě vrhli a střídali si je, což bylo přínosné pro 

skupiny, které ještě pracovaly na otázkách, protože je ostatní při práci nerušili. Metodu jsme 

zakončili řetězovým převyprávěním legendy, pro které se spojily skupiny se stejným textem. 

V této části bylo velmi dobře zjistitelné, kteří žáci se do této části projektu ve skupině nezapojili, 

což jsem také v závěru nenápadně zmínila bez konkrétního jmenování. Možná bych ještě 



 

95 

 

doporučila, aby učitel v úvodu připomněl, že se příběh bude rekapitulovat pomocí řetězového 

vyprávění, aby i ti, kteří takovou chuť do práce nemají, byli nuceni příběh vnímat více než jen 

okrajově. 

Diskuse se rozvíjela správným směrem, žáci se do prostředí vědecké konference vžili vcelku 

snadno. Bylo vidět, že se žáci musí zdokonalit v dovednosti argumentace, jelikož s lehkým 

vedením debatovalo asi jen 5 žáků dokola. Tím nechci tuto činnost odsoudit, nebo zavrhnout. 

Podle toho, jak jsem měla možnost žáky poznat, věřím, že pokud by byli k debatě vybízeni 

častěji, zajisté by se zapojili i ti méně průbojní jedinci. Myslím, že za úspěch se dá považovat i 

fakt, že se v celé třídě nenašel ani jeden žák, který by během debaty vyrušoval. Následné 

společné vymezení termínu „legenda“ se zdařilo, jen jsem v úvodu zapomněla zmínit, že by se 

slova neměla opakovat, což mělo za důsledek, že jsem měla v jednom sloupci jedno slovo asi 

pětkrát a žáci tím pádem nepřemýšleli více do hloubky. 

V závěrečné reflexi si žáci dali záležet na odpovědích na otázku „Za co jsou vděční sobě, či jiné 

osobě?“ Nejvíce mě překvapilo, že kladně ocenili i fakt, že jsem si dala práci projekt připravit a 

realizovat ho u nich ve třídě. Myslím, že po takových reakcích by se měl každý učitel zamyslet a 

pochopit, že věnovaný čas, kterého při přípravě projektu není málo, stojí za to, i kdyby 

výjimečně, žáci to úsilí ocení.  

7.2.2 Reflexe druhého dne 

Před samotnou realizací jsem si trasu prošla a pamatovala jsem na čas, ve kterém žáci budou 

plnit úkoly. Neodhadla jsem však časové plánování trasy s větší skupinou dětí správně, takže 

jsme sice prošli ve třech hodinách celou trasu tak, jak jsem si to předem vyzkoušela, ale musela 

jsem vypustit některé činnosti, které jsem pro rozvoj komunikačních a stylistických dovedností 

měla připravené. V časovém plánování jsem si neuvědomila, že děti potřebují čas na svačinu 

a také mnohem častěji navštěvují toaletu. Negativní vliv mělo na realizaci i ne příliš dobré 

počasí. Části, které jsem vynechala jsme s dětmi realizovali dodatečně ve třetím dni ráno, jelikož 

na tyto aktivity navazují další činnosti. Doporučuji tedy projekt realizovat na jaře nebo na 

začátku podzimu a vyhradit si na den v terénu alespoň 4 hodiny, aby vše mohlo proběhnout tak, 

jak je naplánované. Žáci poctivě vyplňovali úkoly v pracovním listě, kde měli různé šifry 
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a hádanky k jednotlivým památkám. Otázky, které jsem pokládala v průběhu vycházky, byly 

záměrně kvízového typu, jelikož nebylo účelem žáky nachytat na tom, co neznají. Mým cílem 

bylo, aby si zapamatovali nejdůležitější informace o jednotlivých místech a památkách, přičemž 

klasický výklad žáky po chvíli většinou nudí. Proto jsem zvolila formu velice jednoduchých 

otázek s odpovídáním pomocí korálků, protože tak se nad otázkou musel zamyslet každý jedinec 

sám za sebe.   

Dále bych chtěla upozornit na podobiznu Golema v chodníku. Je opravdu poznat, že jde 

o Golema, jen není moc veliká. I přesto, že je podobizna vcelku jednoduchá, pár otázek jsme pro 

obměněnou Kimovu hru vymysleli a žáky hra bavila. Největší úspěch z celé vycházky měl popis 

soch na Karlově mostě. Došla jsem na Malostranskou stranu Karlova mostu a čekala, až se u mě 

žáci sejdou. Jejich paní učitelka šla za poslední dvojicí. Žáci si vybírali sochy a pečlivě je 

popisovali. Na závěr výpravy jsem dětem rozdala obálky do skupin se vzkazem od chrličů 

z příběhu Březinové. Obálku dostali zástupci, které si skupiny zvolily jako nejzodpovědnější. 

Skupiny nesměly obálku otevřít hned, ale musely ji donést do třídy další den. Velice mile mě 

překvapilo, že jsem ve třetím dni nemusela použít ani jeden kousek mapy z náhradní kopie. 

Obálku totiž doma nikdo nezapomněl! Celkově musím shrnout, že výlet do Prahy se i přes pár 

negativních vlivů vydařil skvěle, žáci i paní učitelka byli moc spokojení a všichni, včetně paní 

učitelky si domů odnesli, kromě zážitků, spoustu nových vědomostí.  

7.2.3 Reflexe třetího dne   

Třetí den jsem měla v plánu začít rozehřívací aktivitou. Vzhledem k tomu, že jsme v předešlém 

dni nestihli splnit některé úkoly, které navazují na činnosti třetího dne, začali jsme skládáním 

obrázků z legendy O zapomenutém pokladu. Tato aktivita se měla odehrát uvnitř komplexu 

Klementina. Žáci poskládali obrázky tak, jak si mysleli, že by mohli jít za sebou. K obrázkům 

vymysleli pozoruhodné příběhy, které v komunikačním kruhu na koberci odvyprávěli svým 

spolužákům. Na závěr jsem poskládala obrázky tak, jak jdou v legendě za sebou a převyprávěla 

jim legendu tak, jak ji sepsala Alena Ježková (2006).  

Dále jsme navázali na přípravu, která byla původně připravena. Pohybová aktivita Autíčka žáky 

velmi zaujala a opravdu s vervou se do ní pustili. Uvedla jsem ji tak, že si měli představit, že jsou 
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autíčka, která jezdí po Praze třemi různými rychlostmi. Po chvíli autíčka zaparkují u jednotlivých 

památek. Památku žáci našli na fotografii na zemi ve třech kopiích. Poté jsem položila vybranou 

kvízovou otázku z předešlého dne s tím rozdílem, že jsem korálky vyměnila za dřep a výskok.  

Navazovala aktivita s mapou. Žáci se konečně dočkali otevření obálek z předešlého dne a našli 

v ní kousek mapy. Pomocí návodných otázek přišli na to, že je to mapa našeho výletu a slepili ji 

dohromady. Společně jsme zavzpomínali, kudy vedla naše trasa, a vyznačili jsme si ji na mapě. 

Jednotlivé památky jsme také označili, nalepili k nim malou fotografii a žáci vymysleli ke každé 

památce tři hesla, která památky vystihují. Aktivita s mapou nám pomohla k dalšímu úkolu. 

Společně jsme si naši trasu převyprávěli. Jako komunikační předmět jsme v tomto případě 

použili klubíčko, které vytvoří krásný efekt pavučiny a místo učitele pohlídá, aby promluvili 

všichni.  

Výtvarná aktivita (viz příloha) žáky zaujala, svědomitě si vybírali, co vytvoří a bez jakýchkoli 

konfliktů si práci rozdělili. Výtvarná díla dopadla velice zajímavě, po dokončení jsme si udělali 

výtvarnou galerii, kde tvůrci vysvětlili, co vytvořili, proč vymysleli zrovna ten konkrétní námět.  

Ze závěrečné reflexe vyplynulo, že se žáci naučili pracovat ve skupinách, zjistili zajímavosti 

z legend, se kterými se seznámili během projektu, každý si na nějakou zajímavost vzpomněl. 

Žáci využijí své nabyté vědomosti pro předávání příběhu dál, tedy pro vyprávění například 

členům rodiny. Cestu si pamatují natolik, že už se ve Starém městě neztratí a mohou si zahrát na 

průvodce a ukázat místa i se zajímavostmi členům rodiny. Závěrečná reflexe mi tedy jasně dává 

najevo, že svůj vytyčený cíl, tedy rozvoj komunikačních a stylistických dovedností 

prostřednictvím pražských legend, se mi podařilo splnit včetně vybudování kladného vztahu 

k místu bydliště. U některých asi více než u jiných, ale to není podstatné. Žáci komunikovali, 

vymýšleli, vyprávěli, skládali a sepisovali příběhy, ale také popisovali sochy, nebo se popisem 

cesty dokázali řídit.   
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7.3 Výsledky šetření 

7.3.1 Vyhodnocení dotazníku 

Provedla jsem kvalitativní šetření formou dotazníku a polořízeného rozhovoru. Zvolila jsem 

anonymní verzi dotazníku, kdy žákům byly položeny čtyři stejné otázky před začátkem a 

v závěru projektu. Otázky byly zaměřené na metody práce a ujasnění termínu legenda. 

Z plošného šetření vyplynuly tyto skutečnosti:  

Tabulka 15: Výsledky dotazníku  

Otázka Odpovědi před realizací11 Odpovědi po realizaci11 

Co si myslíš, že je 

legenda? 

Vysvětlivka značek na mapě;  

Legenda je hodně stará pohádka;  

To, co se stalo v pravěku;  

Jsou to poznávací značky;  

Někdo významný;  

Starodávný příběh;  

Co se stalo dřív; 

Legenda mapy;  

Pověst;  

To, co se v minulosti stalo; 

Pravdivý i nepravdivý příběh; 

Příběh založený na pravdě; 

Staré domy; 

Pravda a lež; 

Napadá tě, co 

znamená, když se 

řekne „klíčové 

slovo“? 

Musí se říct to slovo, které je určeno;  

Velká nápověda k řešení;  

Rozhodové slovo, nebo slovo, které 

potřebujete na nějaký konec;  

Slovo, které ti pomůže vyřešit hádanku;  

Že ho musíš rozluštit;  

Příběh;  

Slovo ve větě; 

Slova, která nám pomáhají vyřešit hádanku; 

Je to nápověda k otázkám; 

Hlavní slovo v textu; 

Že slovo rozkládáš; 

Slovo na výběr; 

Co si představuješ 

pod slovem diskuse? 

Něco se řeší;  

Když s někým potřebuješ nutně mluvit; 

Porada;  

Někdo s tebou mluví;  

Mluvení o neshodě;  

Když se rozhoduje;  

Lidé, kteří mezi sebou komunikují;  

Že s někým diskusíš; 

Schůzka; 

Diskuse je, že s někým mluvíš; 

Když někdo mezi sebou mluví; 

Více lidí, kteří mezi sebou komunikují; 

Mluvení o neshodě; 

Že někdo s někým mluví; 

Že se o něčem mluví; 

Rozhodování; 

Jaký je rozdíl mezi 

diskusí a 

rozhovorem?  

Diskuse je, když s někým potřebuješ nutně 

mluvit, rozhovor je přes mobil; 

Diskuse je rozhovor o neshodě, rozhovor je 

normální mluvení s lidmi;  

Diskuse je, když se rozhoduje, rozhovor je, 

když někdo něco říká;  

Žádný;  

Diskuse je to, že se diskusuješ, rozhovor, že 

se s někým bavíš; 

Diskuse je schůzka a rozhovor je 

telefonování; 

Diskuse je, že s někým mluvíš, rozhovor je, 

že s někým mluvíš po telefonu; 

Žádný; 

V diskusi o něčem mluvíš a rozhovor je, že 

s někým mluvíš;  

Diskuse je mluvení o neshodě, rozhovor je 

normální povídání mezi lidmi; 

                                                 

11 Odpovědi dětí nejsou stylisticky upravené. 
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V diskusi se debatuje a v rozhovoru se 

mluví normálně. 

Rozhovor je, že někomu něco říká a povídají 

si a diskuse je rozhodování; 

Při vyplňování dotazníku si žáci volili dvojici podle libosti. Dva chlapci s vývojovou dysfázií si 

při úvodním vyplňování sedli spolu a neodpověděli na žádnou z otázek. Tato situace, přestože 

jsem žáky mnohokrát upozornila, že to není test a že v žádném případě nevadí, kdyby odpovědi 

neznali, oba chlapce rozplakala. Paní učitelka se mi omluvila, že si nevšimla, že chlapci sedí 

spolu. V závěru jsem se již poučila a sama si pohlídala, aby chlapci měli do dvojice žáky, kteří 

jim pomohou.  

Z plošného šetření formou dotazníku mohu vyvodit závěr, že v otázce o legendě některým splývá 

rozdíl mezi různými významy tohoto pojmu. Bohužel se u některých neprokázal posun v chápání 

významu, přestože jsme význam slova legenda během projektu upevňovali několikrát pomocí 

různorodých metod a aktivit. Tři dvojice se na počátku významu slova legenda přiblížili. 

V závěru se správnému významu slova přiblížila již většina třídy. Závěrem bych vyhodnotila, že 

význam slova legenda, který jsme během projektu upevňovali několikrát pomocí různých metod 

a aktivit, si většina třídy správně zapamatovala nebo jeho význam podvědomě správně chápe.  

Metoda klíčových slov je dětem pravděpodobně neznámá a je vidno, že žáci pomocí metod 

RWCT nejsou zvyklí pracovat. Po výuce projektu se ukázalo, že proběhl poměrně významný 

posun v chápání názvu této metody.  

Co se týká otázek zaměřených na diskusi a rozhovor, žáci z aktivit projektu význam slov moc 

nepochytili. Je vidět, že rozdíl mezi oběma způsoby komunikace žáci podvědomě cítí. Souhrnně 

většina pociťuje diskusi jako komunikaci o něčem důležitém, což je samozřejmě v pořádku, ale 

z odpovědí cítím spíše chápání diskuse jako debatu o vážném nebo problémovém tématu. 

Rozhovor tito žáci vnímají spíše jako komunikaci mezi dvěma lidmi, například po telefonu, která 

nemá takovou váhu jako diskuse. Podle mého názoru tento výsledek odráží způsob výuky, na 

kterou jsou žáci zvyklí, tedy převládající frontální výukovou metodu.  

7.3.2 Výsledky polořízeného rozhovoru 

Polořízený rozhovor jsem uskutečnila s vybranými žáky, které mi pomohla vybrat paní učitelka 

podle mých požadavků. Otázky rozhovoru jsem rozdělila do tří sekcí.  
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První sekce se týkala všeobecných otázek o projektu. Z rozhovoru v této sekci se všichni 

dotazovaní shodli na odlišnosti projektového vyučování od běžných vyučovacích hodin, kdy pro 

žáky byl tento způsob práce zajímavý, zábavný a volnější. Nejvíce se žákům líbilo učení 

v terénu, tedy výlet do Prahy. Žáci jsou sice zvyklí na různé exkurze jezdit, ale paní učitelka je 

při výletech pouze dozorem. Z projektu si, přestože ho vnímali spíše jako zábavu než učení, 

zapamatovali hodně informací, čímž se ukázalo, že učení v projektech má smysl.   

V druhé sekci jsem se zaměřila na otázky, které se vztahují ke způsobu práce. Dále jsem se 

zaměřila na rozsah získaných vědomostí. Respondenti se shodli na tom, že jim nejlépe vyhovuje 

skupinová práce, a přestože na ni nejsou zvyklí, potvrdili můj dojem z realizace, že dokázali, až 

na malé výjimky, ve skupinách spolupracovat. Ze všech čtyř legend, se kterými se seznámili, 

byla nejpoutavější legenda o Bruncvíkovi. Pojem legenda si vybraní žáci správně osvojili. 

Legendy jako téma k četbě žáky zaujaly a žáci by se chtěli seznámit s dalšími legendami.  

Třetí soubor otázek se týkal především vztahu žáků, obyvatel Prahy, k místu bydliště. Díky 

tomuto šetření jsem vyzkoumala skutečnost, že si žáci, ačkoli jsem na to během výletu 

mnohokrát upozornila, nespojili procházku Prahou s probranými legendami. Všichni na otázku, 

podle čeho jsem naši cestu po Praze vybírala, odpověděli, že podle nejznámějších míst, o kterých 

jsem myslela, že by měli znát. Důvod nepropojení vycházky s tématem pražských legend 

přisuzuji faktu, že jsou vybrané legendy opravdu spojené s nevýznamnějšími památkami Prahy. 

Myslím si, že kdybych zvolila legendy z míst, která nejsou tolik známá, spojitost mezi legendami 

a místy v Praze by byla znatelnější. Pouze jedna z dotazovaných žáků označila Prahu za domov, 

ale všem se líbí, že v Praze žijí, protože má zajímavou historii a jedinečné památky. Zajímavá 

byla u jedné žákyně spojitost, ve které zdůvodnila kladný vztah k místu bydliště v porovnání 

s životem dětí v Africe. Konkrétně zmínila, že my v Praze máme všeho dostatek a hezky se nám 

zde žije, ale děti v Africe nemají dostatek vody ani jídla.  

7.4 Reflexe výzkumných otázek  

Jsem si vědoma, že výsledek výzkumných otázek je omezen konkrétně pro tento projekt, jelikož 

výzkumný vzorek nebyl dostatečně rozsáhlý ani opakovaný. Nekladu si za cíl plošné šetření.  
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Reflexe výzkumné otázky č. 1: Jsou materiály legend vhodné pro rozvoj komunikačních 

a stylistických dovedností? 

Reflexe: Pro rozvoj komunikačních a stylistických dovedností se mi téma pražských legend 

osvědčilo. Je zřejmé, že legendy jsou pro děti poutavé stejně jako například pohádky, protože je 

v nich ukryto tajemno, magie, často jsou zainteresovány i kouzelné předměty, či bytosti. Dětem 

toto téma umožňuje rozvíjet fantazii a podněcuje komunikaci mezi žákem a učitelem, mezi žáky, 

ale podle dětí jim tento projekt dal chuť i do vyprávění zážitků ze školy doma. Od jedné žákyně 

jsem se dokonce dozvěděla, že už si s babičkou vytiskla další legendy a chystají si na vlastní 

výpravu po Praze. Z mé zkušenosti mohou práci s legendami pro školní prostředí ve třetí a čtvrté 

třídě rozhodně doporučit.  

Reflexe výzkumné otázky č. 2: Jsou venkovní aktivity vhodnou formou pro plnění 

vytyčeného cíle? 

Venkovní aktivity se jeví jako příjemná změna pro výuku. Žáci pracují intenzivněji a nemají moc 

prostor pro útlum, který občas nastane při čtvrté, páté vyučovací hodině. Teoretické vědomosti se 

opírají o reálnou a praktickou zkušenost. Žáci také velmi ocení, když se učitel zapojí do přípravy 

venkovních aktivit, stane se tak jejich součástí a není jen doprovodem za objednaným 

programem. Přesahem venkovních aktivit bych označila nejen lepší uložení nových informací, 

ale také rozhodně utužení kolektivu, vztahu mezi žákem a učitelem a minimální prostor pro 

kázeňské přestupky. 

Reflexe výzkumné otázky č. 3: Je forma projektového vyučování vhodným způsobem pro 

rozvoj komunikace a slohu?  

Rozvoj komunikace a slohu je možný pomocí nepřeberného množství samostatných aktivit. 

Velice přínosnými metodami se mi jeví ty z programu RWCT, jelikož ke smysluplnému rozvoji 

obou dovedností je potřeba kriticky myslet, aby byl rozvoj ucelený a co nejefektivnější. Tvorba 

a realizace projektu, mého prvního a zajisté ne posledního, se mi osvědčila jako ucelená 

smysluplná forma rozvoje komunikace a slohu, propojená jedním tématem. Aktivity v projektu 

je třeba volit tak, aby na sebe smysluplně navazovali a byly propojené. Pokud se to podaří, 

a naučíme k tomu žáky (i sebe samé) pracovat s metodami kritického myšlení, které jsou 

aplikovatelné na téměř jakékoli téma, projektová metoda se mi, po mé zkušenosti, jeví jako jeden 

z nejlepších způsobů rozvoje komunikačních a stylistických dovedností.  
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Reflexe výzkumné otázky č. 4: Ovlivňuje příprava a realizace projektu rozvoj profesních 

kompetencí učitele?  

Přípravou a realizací projektu jsem si uvědomila mnohé. Musím si přiznat fakt, že námitky 

učitelů na téma časové náročnosti přípravy projektu jsou zcela oprávněné. Ale přesto mě, i přes 

vynaložené úsilí tato metoda přesvědčila o tom, že má smysl. Učitel se jednoznačně dostane blíž 

k žákům než při klasické, frontální, výuce. Přesto, že čas strávený nad přípravou je dlouhý, 

příprava není na jedno použití a učitel ji může použít opakovaně v dalších třídách. Proto jsem 

přesvědčená, že vyhýbání se projektům kvůli času je trochu nesmysl. Příprava projektu mě také 

přesvědčila o faktu, že je pro samotný projekt velmi přínosné ho tvořit v kolektivu učitelů. 

Minimálně je důležité konzultovat své nápady s někým dalším, jelikož, jak se říká, víc hlav, víc 

ví. Člověk se totiž velmi snadno při přípravě zasekne na maličkostech a jen krátká konzultace ho 

posune o veliký kus dál. Při realizaci jsem narazila, jak jsem již zmiňovala, na paní učitelku, 

která své žáky vede frontální metodou doplněnou o drobné aktivity. Žáci s ní ale nemají možnost 

komunikovat, jelikož „na řeči není čas“. Přitom mi přijde velmi důležité vědět, jak se žáci cítí 

nebo jak vnímají vyučování. Reflexi ze strany žáků vnímám jako velmi podstatnou. Minimálně 

pro psychické zdraví učitele. Práce učitele potom nemá šanci zapadnout do stereotypu a je zde 

menší pravděpodobnost, že propadne syndromu vyhoření. Realizací projektu jsem měla možnost 

si uvědomit, že toto je ten směr, kterým bych se na své profesní dráze chtěla vydat. A přestože 

nejsem přesvědčena, že v našem školském systému lze vyučovat jen formou projektů, nebo 

jiným alternativním směrem, jsem si jista, že zařazovat různorodé výukové metody je jedině 

přínosem. Naplnění mých vlastních profesních kompetencí je ještě na počátku, ale tvorba tohoto 

projektu mi umožnila rozhlédnout se kolem sebe a najít si cestu, kterou se chci dále ubírat. 
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Závěr  

Komunikační a slohová výchova jsou nedílnou součástí českého jazyka. Je to ta část jazyka, 

kterou využívá každý z nás denně, a proto je třeba se na její rozvoj ve školách poctivě zaměřit. 

Všichni se musíme během každého dne s někým domluvit, chceme někomu něco vyprávět nebo 

někomu poslat email. Je potřeba si uvědomit, že to, že nás „zahlcují“ technologie neznamená, že 

nepotřebujeme proniknout do znalostí stylistiky. 

Ve své diplomové práci jsem si kladla za cíl rozvoj komunikačních a stylistických dovedností 

žáků 1. stupně prostřednictvím textu a aktivit vztahujících se k místu bydliště. Jako textový 

materiál jsem si zvolila pražské legendy. Teoretická část se věnovala pojmům vážícím se 

k tématu, definicím, současnému pojetí slohové a komunikační výchovy, výukovým metodám 

a samotnému pojetí této výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

Praktická část se zabývala didaktickým materiálem pro komunikační a slohovou výchovu, 

zejména podrobnou metodikou s instrukcemi, jak postupovat v průběhu projektu pro základní 

školy ležící v Praze.  

K realizaci projektu jsem využila vlastních didaktických pomůcek, ilustrací a fotografií pro účely 

této diplomové práce. Metody, činnosti a aktivity jsem vybírala s ohledem na dovednosti žáků 

třetích a čtvrtých tříd. Samotná realizace pro mě byla velkým přínosem. Nejen, že jsem si po 

čtyřech letech na rodičovské dovolené připomněla, jak je pro mě práce učitelky naplňující, také 

jsem si připomněla, jakým směrem se v tomto povolání vydat.  

Projektová metoda výuky spojená se zájmy dětí a místem bydliště se ukázala jako velmi přínosná 

i pro žáky. Téma legend v žácích probouzí zájem a fantazii, atraktivní aktivity podpoří motivaci 

a propojení s výukou v terénu nám výrazně omezí nezájem žáků o školní činnosti. Zadání 

pracovního listu, instrukce i otázky se ukázali být pro žáky srozumitelné a úkoly splnitelné. 

Během výuky nikdo nezažil neúspěch. Projekt Po stopách pražských legend mohu tedy prohlásit 

za zdařilý na základě realizace, hodnocení žáků i ostatních učitelů.  

Doufám, že především praktická část z této diplomové práce poslouží pedagogům prvního 

stupně jako materiál k výuce komunikační a slohové výchovy a v žácích pomůže probudit zájem 

o literaturu prostřednictvím pražských legend. 
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Přílohy 

Příloha 1: Legendy upravené pro řízené čtení 

BRUNCVÍK 

Před dávnými a dávnými léty žil rytíř jménem Bruncvík. Tak jako jiní rytíři, i on se vypravil do světa, aby si 

vydobyl rytířský erb, který by zdobil jeho rod. Jel dnem i nocí, až přijel k moři, kde se nalodil na koráb plující do 

dalekých zemí. Loď plula mnoho dní a mořeplavci zakusili strašlivé bouře a častokrát jen o vlas unikli ztroskotání, 

až přistáli u Jantarové hory. Ostrov byl poset vraky lodí a kostmi trosečníků. Magnetická přitažlivost Jantarové hory 

zabránila všem lodím v odplutí. Mořeplavci pochopili, jaký strašný osud je čeká. Jeden po druhém odcházeli 

Bruncvíkovi druhové na cestu bez návratu. On však neztrácel naději. Všiml si totiž obrovitého ptáka Noha, který 

přilétal, aby se nasytil koňskými mršinami. Jeho obří perutě vnukly Bruncvíkovi nápad. 

1. Proč se rytíř Bruncvík vydal do světa? 

2. Čím se Bruncvík lišil od ostatních mořeplavců?  

3. Jaký nápad Bruncvík mohl dostat, když spatřil obrovitého ptáka Noha? 

Vlezl si do koňského postroje, aby ho pták považoval za chutné sousto. Pták Noh ho uchopil do pařátů a vznesl se 

s ním nad moře. Nesl rytíře daleko, až do svého hnízda. Hodil svůj úlovek hladovým mláďatům a odletěl za novou 

potravou. Bruncvík se vyprostil z postroje a sešplhal z hnízda na zem. Štěstí mu zatím přálo, a tak se vydal přímo 

k obzoru. V tom zaslechl příšerný řev. Vystoupil na pahorek a spatřil hrůzostrašné divadlo. Lev a drak se utkali 

v boji na život a na smrt. V nerovném zápase lev zvolna podléhal. Odvážný Bruncvík neváhal ani okamžik a 

přispěchal lvovi na pomoc. Když strašného draka společně přemohli, ošetřil Bruncvík lvovi rány. Vděčný lev od té 

chvíle neopustil svého zachránce ani na krok.  

1. Kdo vydával příšerný řev? 

2. Proč byl lev Bruncvíkovi vděčný?  

Pomáhal rytíři překonávat nástrahy a útrapy dobrodružné pouti. Bok po boku bojovali proti silám zla. Společně 

dobyli i nedobytnou Pevnost nenávisti. Utkali se i s tříhlavou nestvůrou Lží, Závistí a Lakomstvím. Díky svému 

přátelství zvítězili nad všemi nepřáteli, až je cesta dovedla k černé skále stvoření z nejtemnější Temnoty. Skála 

Temnoty byl ve skutečnosti zlomocný Černokněžník Temnot, který se svým kouzelným mečem chystal zahubit 

celou zem. Začal nelítostný boj. Lev zaútočil na Černokněžníka, byl však zasažen kouzelným mečem. (Od té doby 

má český lev rozpolcený ocas.) Bruncvík oslepil svým štítem Černokněžníka a ten upustil kouzelný meč.  

1. Jak se jmenovala tříhlavá nestvůra?  

2. Proč má český lev rozpolcený ocas? 

3. Co se mohlo stát s kouzelným mečem, který Černokněžník upustil



 

 

 

Rytíř se zmocnil meče a pozvedl ho proti černé stěně Temnoty, která se pod jeho údery rozpadla na malé úlomky. 

Ve chvíli, kdy byla zlomena temná moc zlého Černokněžníka, zjevila se Bruncvíkovi vysvobozená panna. Její tvář, 

to byla spanilá řeka Vltava. Její vlasy, to byly stromy a domy na březích. A Bruncvíkův meč, který přemohl zlé síly, 

se proměnil v nejkrásnější pražský most. Bruncvík a jeho lev proto dodnes stojí na stráži u kamenného Karlova 

mostu.  

1. Jaká vlastnost vystihuje rytíře Bruncvíka? 

2. V co se proměnil Bruncvíkův meč?  

3. Podobá se příběh, který jste vymýšleli (předvídání z klíčových slov) tomu o Bruncvíkovi?  

GOLEM 

Židovskou obec kdysi tvořil shluk stěsnaných domků, obehnaných zdí a jedinou branou. Před mnoha a mnoha lety 

v něm byl představeným židovské obce rabbi Löw. Byl to muž proslulý svými znalostmi magie a tajných věd. Když 

zase jednou hrozilo nebezpečí židovskému obyvatelstvu, rabi Löw viděl, že vlastní silou nemůže všechna příkoří od 

svého lidu odvrátit, a přemýšlel, jak a kde by našel účinnou pomoc. 

1. Čím byl rabi Löw výjimečný? 

2. Pro koho hledal rabi Löw pomoc? 

3. Jak a kde bys hledal/a pomoc ty? 

Jedné noci usnul únavou a ve snu se mu zjevil nápis: Vytvoř z hlíny tvora, který ti bude pomáhat proti všem 

nepřátelům! Brzy ráno vyrazil se svými dvěma učedníky k Vltavě a z jemné vlhké hlíny uhnětli postavu velikého 

člověka, Golema. Rabín nejprve nechal jednoho učedníka, který svým temperamentem a horkokrevností připomínal 

vlastnosti ohně, aby sedmkrát Golema obešel se zaříkávadly, a ten se rozžhavil do červena. Pak druhý učedník, který 

byl klidné povahy a měl tak spíš vlastnosti vody, obešel Golema, až vychladl do lidské teploty a měl barvu lidské 

kůže.  

1. Co vedlo rabína k vytvoření Golema? 

2. Jakou máš povahu ty? Je tvá povaha spíše jako oheň nebo voda?  

3. Jak myslíš, že rabi Löw Golema oživil?  

Pak rabín vepsal na svitek pergamenu kouzelnou formulku, vložil ji Golemovi do úst a ten ožil. Sloužil pak u rabína 

jako sluha, ale byl trochu popletený. Když měl nabrat vodu do džberu, vyplavil ulici. Když ho rabínova žena Perl 

poslala nakoupit housky, přinesl celý krámek i s pekařkou. Měl sice síly za dva, ale rozumu jako malé děcko. V noci 

procházel ulicemi obce a hlídal. Jakmile uviděl, že se někde děje nějaká nepravost, hned zakročil. Pouze na sobotu, 

kdy Židé musí odpočívat, mu rabi Löw vyndával z úst svitek – šém – a Golem odpočíval.  

1. Jak mohla znít kouzelná formulka, kterou vložil rabín Golemovi do úst? 

2. V pověsti je napsané přirovnání: Měl rozumu jako malé děcko. Co toto přirovnání znamená? Znáš 

nějaké jiné přirovnání? Napiš ho. 



 

 

 

Jednou rabínovi onemocněla dcerka. Přestože ji otec léčil, jak nejlépe uměl, dívka ležela na lůžku bledá a jako bez 

života. Byl pátek večer a rabín odcházel s hlavou plnou starostí do synagogy, aby oznámil, že nadchází sobota. Ale 

že byl nemocí své dcerky tak zkroušený, na Golema docela zapomněl. Zatím Golemova síla rostla. Přecházel 

kuchyní sem a tam, až nakonec vyběhl do ulice, jako by ho štvaly běsy. Rozbíjel okna, strhával štíty krámků a 

vyvracel stromy i s kořeny, železné zábradlí zkroutil jako vrbový proutek. Pak se vrátil do rabínova domu, vyházel 

z okna nábytek, rozdupal nádobí, strhal ze stěn obrazy. Lidi v okolí popadl strach a dali se na útěk.  

1. Proč se Golem choval, jako by ho štvaly běsy?  

2. Jak se chováš ty, když tě popadne vztek? 

Do synagogy vtrhla stará služebná a s nářkem oznámila, co se děje. Rabín si uvědomil, že jsou v sázce lidské životy 

a rychle spěchal ke svému domku, kde Golema vyjmutím šému uspal. Pak se vrátil zpátky do synagogy a znovu 

začal zpívat sváteční žalm, jež ohlašuje příchod soboty. Po této zkušenosti vzal rabín Golema na půdu Staronové 

synagogy a za pomoci odříkávání posvátných vět o stvoření člověka, které četl tentokrát pozpátku, ho zbavil života. 

Golemova kůže se proměnila v obyčejnou hlínu, a nakonec se rozpadl na prach. Rabín druhého dne oznámil, že 

Golem v noci odešel a že se už nikdy nevrátí. Nakonec ještě přikázal, aby nikdo nevstupoval na půdu Staronové 

synagogy, neboť se obával, aby někdo Golema zase neoživil. 

1. Proč se rabín rozhodl zbavit Golema života? 

2. Kam rabín Löw Golema ukryl? 

3. Podobá se příběh, který jste vymýšleli (předvídání z klíčových slov) tomu o Golemovi?  

HANUŠ  

Na jižní straně radniční věže, už téměř šest set let, ukazuje čas staroměstský orloj. Původní jednoduchý orloj 

sestrojil Mikuláš z Kadaně. Staroměstský orloj, jak ho známe, upravil a zdokonalil mistr Hanuš z Růže tak, že byl 

v celé Evropě jedinečným dílem, kterému nebylo rovného. Staroměstští radní byli na orloj, jak se patří, pyšní. Jenže 

pak se začaly šířit zvěsti, že prý mistru Hanušovi přicházejí nabídky odjinud a že mistr dlouho do noci sedává ve své 

světnici a něco počítá a kreslí. Co jiného by to mohlo být než ještě lepší a dokonalejší orloj určený pro nějaké cizí 

město? Kde potom zůstane sláva toho staroměstského? A tak si radní začali lámat hlavu, jak zařídit, aby mistr Hanuš 

už žádný další orloj pro nikoho nesestrojil.  

1. Kde staroměstský orloj ukazuje čas? 

2. Kdo zdokonalil orloj na jedinečné dílo v celé Evropě? 

3. Jak byste zařídili, aby mistr Hanuš už další orloj nesestrojil? 

Přemýšleli dlouho, ale peníze, úpis nebo přísaha se jim nezdály dost bezpečné. Až jeden z radních, krutý člověk 

s tvrdým srdcem, přišel s nápadem, který je zprvu všechny ohromil. Jeho plán byl hrůzný, postupně však radní jeden 

po druhém uznali, že jedině tak pražský orloj zůstane navždy výjimečným. Jednou večer seděl mistr Hanuš ve svém 

příbytku nad plány a nákresy. Bylo už pozdě, pomocník i hospodyně dávno odešli a mistr byl v domě sám. Venku se 

dalo do deště, ale ve světnici bylo útulno. Mihotavé světlo svíček kreslilo po stěnách zvláštní obrazce, v krbu hořel 

oheň a do ticha občas zapraskala buková polena. Mistr Hanuš se skláněl nad složitými nákresy, občas zvedl 



 

 

 

prošedivělou hlavu, zamyslel se a po chvíli připsal další poznámku. Právě přemýšlel, jak staroměstský orloj vylepšit, 

co nového a jedinečného ještě přidat. Najednou se ozvaly prudké rány na domovní dveře a nějaký hlas zavolal: 

„Otevři, máme naspěch!“ 

1. Nad čím mistr Hanuš přemýšlel? 

2. Kdo asi stál za dveřmi domu? 

Mistr rychle odtáhl těžkou závoru ze dveří. V obdélníku tmy spatřil mohutné postavy tří zakuklenců, vrhli se na 

něho a odvlekli ho do světnice. Tam mu zacpali ústa a dva ho drželi, zatímco třetí u krbu v plamenech rozpaloval 

svou dýku do ruda. Ještě si stačil mistr Hanuš domyslet, co chtějí udělat, ještě stačil vyrazit zdušený výkřik, pak 

omdlel hrůzou. Probudil se s nevýslovnou bolestí. Poznal, že leží na svém lůžku, slyšel hlas pomocníka a bědování 

hospodyně, ale hleděl do tmy. Byl oslepený. Dlouho mistr Hanuš stonal, blouznil v horečkách a pak zas na celé dny 

upadal do mrákotného spánku. Zrak se mu už nevrátil. Když mu bylo trochu líp, sedával ve světnici a snažil se přijít 

na to, kdo mohl takovou strašnou věc udělat a proč. Až jednou se pomocník vrátil z radnice, kam docházel čistit a 

udržovat orloj v chodu, a pověděl, co zaslechl z rozhovoru dvou radních: pochvalovali si, že dobře udělali, prý už je 

víc než jisté, že jiný orloj mistr Hanuš nesestrojí. 

1. Co radní použili k oslepení mistra Hanuše?  

2. Jak se asi mistr Hanuš cítil, když se dozvěděl, kdo za jeho oslepením stojí? 

A tak mistr poznal, kdo byl původcem jeho oslepení. Už necítil bolest, jen propastnou hořkost a lítost z toho, jaké 

odplaty se mu dostalo za jeho jedinečné dílo. Za hořkostí přišel vztek a touha po pomstě, ze které vzklíčil plán 

odplaty. Svěřil se pomocníkovi, že by rád zašel na radnici, aby svůj milovaný stroj alespoň ucítil pod prsty, aby se 

mohl potěšit dotykem jeho součástek, jeho klapotem a tikotem. Pomocník rád vyhověl. Když stanuli před strojem, 

mistr se prsty jemně dotýkal jeho částí, poslouchal známé zvuky jeho chodu, dlaněmi hladil kov i dřevo. V tom 

zkušeně sáhl do stroje, vší silou zatáhl za jakousi páku, ta praskla a stroj začal skřípět a rachotit, až se jeho zvuky 

rozsypaly do zlověstného ticha. Vtom tichu puklo mistrovi srdce a on padl k zemi. Orloj byl nadobro pokažený. 

Zůstal tak prý dlouhé roky, než se našel někdo, kdo ho dokázal opravit. A jeho hrůzyplné mlčení prý po celou tu 

dobu připomínalo radním jejich hrozný skutek.  

1. Kdo pomohl mistru Hanušovi dostat se k orloji?  

2. Proč mistr Hanuš orloj pokazil?  

3. Podobá se příběh, který jste vymýšleli (předvídání z klíčových slov) tomu o mistru Hanušovi?  

 

  



 

 

 

Příloha 2: Pracovní list 

 

Za pražskými legendami   

aneb  

poznáváme hlavní město 

 

 

1. Napiš název ulice, která vede od Prašné brány.  

2. Kolik soch na orloji napočítáš? 

Vzpomeneš si, jak se alespoň jedna socha jmenuje? 

3. Rozhlédni se, v okolí zahlédnete dům s tímto domovním znamením . 

Dům se jmenuje U _____________. 

My bychom ho nazvali ________________________________________. 

4. Popis cesty 

Stoupněte si tak, abyste měli Dům U kamenného zvonu za zády. 

Rozhlédněte se a najděte kostel sv. Mikuláše.  

Vydejte se ke kostelu.  

Obejděte kostel z levé strany. 

Zastavíme se na Náměstí Franze Kafky.   

 

5. Najdeš Kafkovu podobiznu s pamětní deskou?  

Kolik je na ní slov? ________________ 

 



 

 

 

Kolik je na ní slabik? ______________ 

Naše cesta bude dále pokračovat ulicí, jejíž jméno musíte vyluštit podle šifry. 

 

 

Název ulice, kterou naše další cesta vede je:  

 

  

 

 

6. V tomto domě číslo _______ bydlel _________________________. 

7. V Židovském městě se nachází spousta synagog. Jak se jmenuje ta, ke které přiléhá 

židovský hřbitov? Použij šifrovací tabulku z úkolu č. 5.  

 

 

 

8. Vylušti: 

1) První písmeno z názvu brány, u které jsme začínali naši dnešní výpravu.  

2) První písmeno v příjmení rabína, který stvořil Golema. 

4) Šifrovací tabulka, pozice f1. 

5) Jaké domovní znamení měl dům, který jsme hledali na Staroměstském náměstí? Napiš 

poslední písmeno ze slova. 

6) Počáteční písmeno synagogy, na jejíž půdě je schovaný Golem. 

7) První písmeno v příjmení Franze … 
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9. Rozhlédni se kolem sebe. Najdi dům s červenou fasádou. Jaké domovní znamení zdobí 

jeho nároží? __________________________________ 

10.  Zahájení stavby Karlova mostu: _ _ _ _, _. _., _ hodin, _ _ minut. 

Bertíka čísla zarazila, protože: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

11.  Popis sochy: 

Jak se socha jmenuje? _____________________________________________________ 

Čím nás socha zaujala? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Jak socha vypadá? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 

Kde se socha nachází? _____________________________________________________ 

12.  Na začátku pracovního listu, vedle nadpisu, který jsem vymyslela já, je prázdný 

rámeček. Napište do rámečku, jak byste dnešní den nazvali vy?  

Pracovní list si podepište.  

  



 

 

 

Příloha 3: Materiál k metodě klíčová slova 

 

O Staroměstském orloji 

 

O Bruncvíkovi 

 

rytíř erb lev 

drak černokněžník meč 

 

O Golemovi 

 

magie pomoc tvor z hlíny 

kouzlo síla odpočinek 

 

  

hodinář pomocník dýka 

výkřik ticho  jedinečnost 



 

 

 

Příloha 4: Mapa Prahy (ATP, 2011) 

  



 

 

 

Příloha 5: Ilustrace k legendě O zapomenutém poklad (didaktický materiál pro DP vytvořila Tereza 

Kolátorová) 



 

 

 

Příloha 6: Příběhy z klíčových slov 

   
 

 

 

    
 

 

 

 



 

 

 

   



 

 

 

 

Příloha 7: Dotazník 

 

   
 

  



 

 

 

Příloha 8: Fotografie památek k realizaci projektu (Fotografie pro DP nafotila Tereza Kolátorová) 

 

 

       

 Prašná brána    Staroměstská radnice   Týnský chrám 

 

       

Staroměstský orloj   Dům U Zvonu   Náměstí Franze Kafky 

 

      

Maiselova synagoga   Pinkasova synagoga  Staronová synagoga 



 

 

 

     

Klementinum    Karlův most    Bruncvík 

 

 
  



 

 

 

Příloha 9: Fotodokumentace z realizace 

 

 

 
 

     
       



 

 

 

     

 

     
 


